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Thesis is about fire technical chamber in Faculty of safety  engineering and proposal 

for instrumentation. First part is descriptive. This part is about fire tests questions. This part is 

also about common principles of measurement of fire values. Second part solves fire technical 

chamber on faculty of safety engineering. There is a proposal for instrumentation and for 

dislocation of particular instrumentation during measure. 
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1 Úvod 

 Požár! Složitý děj, jehož průběh je ovlivněn množstvím činitelů, které mohou zcela 

změnit jeho celkový průběh. Jedním ze způsobů, kterým lze popsat celkové nebezpečí požáru, 

je vyjádření pomocí rozvoje požáru. Příčinou vzniku požáru je zapálení hořlaviny a rozšíření 

plamenů do okolí na další hořlavé látky, které jsou v prostoru přítomny. Pro určení 

pravděpodobného rozvoje požáru jednotlivých materiálů je možné využít výsledků 

provedených požárních zkoušek. V praxi se setkáme s mnoha různými typy požárních 

zkoušek. Může se jednat o malé laboratorní zkoušky, kde se množství zkoušeného materiálu 

pohybuje řádově v gramech. Na opačné straně stojí velkorozměrové zkoušky, při kterých se 

zapalují části nebo celé budovy. Požárně technické komory jsou předělem mezi malými 

laboratorními a velkorozměrovými zkouškami. Materiály v požárně technických komorách 

jsou vystaveny podmínkám, které se svým měřítkem blíží skutečnému požáru.  

 Zkoušky v požárně technických komorách narážejí na určitá omezení. Omezení jsou 

dána především vlastnostmi materiálů použitých na konstrukce, dále pak rozměry prostoru 

zkušební komory, protože ne vždy je možné namodelovat přesně danou situaci. V neposlední 

řadě je to i ekonomické hledisko, kterým je v České republice posuzováno téměř vše.  

 Provoz požárně technické komory je dobré spojit s matematickým modelováním. 

Matematické modelování používá požárně technické charakteristiky jednotlivých materiálů 

a jednoduché rovnice, které popisují proces zapálení a následující šíření plamenů. Z těchto 

vlastností a za pomoci rovnic lze předpovídat plochu hoření v závislosti na čase, teploty plynů 

a množství uvolňované energie z materiálů. Matematické modely jsou v této práci využity na 

simulaci požárů o určitých tepelných výkonech a k předpovědi vývoje teplot v prostoru 

požárně technické komory. 

 Poslední část práce se zabývá přístrojovým vybavením požárně technické komory. 

Zde je navrhnuto řešení měření jednotlivých veličin. Jsou zde stanoveny konkrétní požadavky 

na přístroje, kterými se komora bude vybavovat.  

 Hlavním úkolem této diplomové práce je popsat nově vzniklou požárně technickou 

komoru laboratoře požárně bezpečnostního zařízení na Fakultě bezpečnostního inženýrství. 

Stanovit omezení, která jsou spojena s bezpečným chodem požárně technické komory. 

Nejdůležitějším cílem diplomové práce je navrhnout jednotlivé měřicí přístroje pro základní 

veličiny spojené s fenoménem požáru a stanovit jejich umístění při měření v požárně 

technické komoře. 
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2 Rešerše literatury 

Firma MARPO s.r.o.: Projektová dokumentace. 2005  

 Část projektové dokumentace zabývající se provedením požárně technické komory. 

Jsou zde uvedeny základní technické informace o komoře jako jsou rozměry jednotlivých 

stavebních částí a dílců, použité stavební materiály a řešení systému odvodu spalin.  

 

Netopilová, M.: Materiály. Stavební materiály. Skriptum, Ostrava, VŠB, 2003. ISBN: 80-

86634-27-2 

 Tato publikace se věnuje popisu stavebních materiálů. Autorka zde popisuje jejich 

výrobu a využitelnost. U jednotlivých stavebních materiálů je kladen důraz na vlastnosti, 

které jsou spojeny s jejich požární odolností. Materiály jsou popisovány i z hlediska jejich 

chování za vyšších teplot. Publikace rovněž upozorňuje na možnosti dodatečného zvýšení 

požární odolnosti konstrukcí. 

 

McGrattan, K., Klein, B., Hostikka, S., Floyd, J.: Fire Dynamics Simulator (Version 5) 

User’s Guide, NIST Special Publication 1019-5. 2007 

 Uživatelský manuál představuje praktické využití matematického modelování. Je 

určen uživatelům programu Fire Dynamics Simulator a seznamuje uživatele s jednotlivými 

příkazy a vysvětluje jejich vzájemné propojení. Manuál neposkytuje informace o teoretických 

principech, s kterými program pracuje.  

 

Karlsson, B. – Quintiere, J.G. Enclosure Fire Dynamics. London: CRC Press LLC, 2000. 

ISBN 0-8493-1300-7. 

Tato kniha představuje významnou publikaci o chování požáru v uzavřených 

prostorách. Problematiku hoření v uzavřených prostorech řeší velmi podrobně a zároveň 

komplexně. V závěru se autor věnuje modelování rozvoje požáru pomocí počítačových 

programů. V této části jsou uvedeny základní principy, na kterých jsou tyto matematické 

modely požáru založeny. Je zde i uveden přehled významných programů. 

 

ISO 9705:1993. Fire tests - Full-scale room test for surface products, Ženeva, ISO 1993 

Zkušební metodika, která simuluje požár ve skutečném měřítku. Zkouška probíhá 

v malé místnosti o rozměrech 3,6 x 2,4 x 2,4 metrů s otevřeným dveřním otvorem. Metoda je 
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určena k hodnocení vývoje požáru při použití specifického zdroje zapálení. Tato metoda 

přináší informace o počátečních fázích požáru, od zapálení po flashover. 

 

Katalog firma OMEGA: Zpravodaj pro oblast měření a regulace, Měření síly a 

odvozených veličin [online] 

<http://www.omegaeng.cz/literature/PDF/techinfo_3.pdf>  [cit. 25. 2. 2008] 

 Tento zpravodaj poskytuje technické informace o metodách, které se využívají 

v měřicích přístrojích na měření síly a síle příbuzných veličin, jako je například tlak. Jsou zde 

popisovány jednotlivé snímače a převodníky a způsoby využití fyzikálních principů, na 

kterých tato zařízení pracují.  
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3 Význam požárního zkušebnictví 

Požární zkušebnictví zaujímá v oboru požární ochrany důležité postavení. V praxi se 

lze setkat s několika typy požárních zkoušek. Jednotlivé zkoušky se mohou zcela lišit, ale 

důvody k jejich provádění jsou stejné. Všechny zkoušky pomáhají pochopit jevy spojené 

s požáry a tím umožňují nalézt řešení ke snížení jejich negativních následků. Nejrozšířenější 

jsou zkoušky prováděné podle zkušebních norem. Ostatní zkoušky jsou specifické a využívá 

se jich například při vědeckém výzkumu. 

3.1 Zkoušky prováděné podle technických norem 

 V současné době probíhá harmonizace zkušebních norem na jednotný evropský 

systém. Nicméně důvod proč zkušební normy existují se nemění. Tyto zkoušky slouží ke 

stanovení požárně technických charakteristik jednotlivých hmot a ke stanovení požární 

odolnosti konstrukcí. Svou velikostí se mohou značně lišit. Skripta [1] dělí tyto zkoušky na 

laboratorní a na zkoušky ve větším měřítku. Oba typy zkoušek mají své výhody i nevýhody.  

Výhody laboratorních zkoušek jsou především v jejich časové a prostorové 

nenáročnosti a většinou nízkých pořizovacích a provozních nákladech. U zkoušek se lehce 

zajišťuje splnění požadovaných podmínek. Z toho plyne dobrá opakovatelnost. Další výhodou 

je snadné vyhodnocení výsledků a vysoká přesnost. Mezi nevýhody laboratorních zkoušek 

patří omezená použitelnost v praxi. Měří se většinou jen jedna veličina. Zkouší se malé 

vzorky, z toho plyne nemožnost zkoušet celé výrobky. Jako zástupce laboratorních zkoušek 

lze uvézt metodu stanovení spalného tepla dle ČSN ISO 1928 [11].  

Zkoušky ve větším měřítku simulují podmínky blížící se reálnému požáru. Na rozdíl 

od laboratorních zkoušek umožňují provádění zkoušek na různých kombinacích materiálů 

nebo výrobků. Během zkoušky se měření neomezuje pouze na měření jedné charakteristiky 

a zároveň je zde snaha měřit veličiny kontinuálně. Nevýhodou těchto zkoušek je jejich vyšší 

cenová náročnost. Příkladem zkoušky ve větším měřítku je SBI test [12]. 

3.2 Ostatní požární zkoušky  

 Do této skupiny je možno zařadit všechny požární zkoušky, které nejsou popsány 

žádným normovým předpisem. Jednotlivé zkoušky jsou vytvořeny pro specifické účely. 

Zkoušky lze rovněž rozdělit podle velikosti na laboratorní zkoušky, zkoušky ve větším 

měřítku a navíc na zkoušky ve skutečném měřítku. Příkladem zkoušky ve skutečném měřítku 
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je zkouška ze dne 25. 5. 2006 v tunelu Valík. Zkouška se skládala z několika částí, které jsou 

popsány v literatuře [16] a proběhla za účelem ověření požární bezpečnosti tunelu.   

4 Teoretický základ m ěření vybraných fyzikálních veli čin 

Při požáru se výrazně mění podmínky jeho okolního prostředí. Tyto změny jsou 

hodnoceny různými veličinami. Smyslem této kapitoly je osvětlit teoretické základy 

a principy, na kterých fungují přístroje používané pro měření vybraných veličin. Veličiny jsou 

vybrány tak, aby pokryly téměř všechny důležité vlastnosti požáru a zároveň aby měření 

těchto veličin bylo realizovatelné. Jednotlivé veličiny jsou:  

• teplota  

• tlak 

• optická hustota kouře 

• koncentrace plynů 

• průtok plynů v přívodním a odvodním potrubí 

• hmotnostní úbytek  

• relativní vlhkost vzduchu  

• tepelný tok 

• jednotný čas 

4.1 Teplota 

Pro měření teploty se využívá citlivost na změnu fyzikální veličiny závislé na teplotě. 

V běžné praxi se nejčastěji setkáme se sedmi typy snímačů [20], které se využívají pro měření 

teploty. První typ, infračervené teploměry, měří teplotu bezkontaktním způsobem. Další typy 

měří teplotu kontaktně a jsou to:  

• termočlánky 

• odporové teploměry 

• termistory 

• bimetalové teploměry 

• snímače s roztažitelnými kapalinami  

• snímače se změnou stavu 
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Teploměry s principem  změny stavu 

U těchto teploměrů nastane změna stavu při dosažení určité teploty. Jsou 

charakterizovány dlouhou dobou odezvy a mají nižší přesnost než ostatní typy snímačů. 

U některých dochází při překročení teploty k nevratným změnám. Pro účely požárně 

technické komory jsou nevhodné.  

 

Teploměry s roztažitelnými kapalinami 

 Tyto teploměry pracují na principu teplotní roztažnosti kapalin popřípadě plynů. 

Pracují bez elektrického napájení a jsou stabilní i při dlouhodobém používání. Naměřené 

hodnoty nelze snadno zaznamenávat ani přenášet žádným analogovým nebo digitálním 

přístrojem, proto jsou pro účely požárně technické komory nevhodné. 

 

Bimetalové teploměry 

 Tyto snímače využívají různou teplotní roztažnost jednotlivých materiálů. Pracují bez 

napájení. Mají delší odezvu měření, proto nejsou vhodné pro dynamická měření. Pro činnost 

požárně technické komory nejsou vhodné.  

 

Termistory  

Z literatury [2] plyne, že termistor je elektrotechnická součástka, jejíž elektrický odpor 

je závislý na teplotě. Tato součástka je charakterizována velkou změnou odporu při malé 

změně teploty. Termistory jsou velice přesné, jsou však použitelné do 100 °C. To bohužel 

zabraňuje jejich použití v požárně technické komoře.  

 

Odporové teploměry 

Rozdíl mezi odporovými teploměry a termistory je v tom, že odporové teploměry jsou 

založeny na změně odporu v kovu a termistory jsou založeny na změně odporu v keramickém 

polovodiči. Odporové teploměry patří stejně jako termistory mezi nejpřesnější snímače. 

Teplota použití je mnohem vyšší, Odporové teploměry určené do vyšších teplot mohou být 

použity do teplot dosahujících hodnot 850 °C. Jejich použití v požárně technické komoře je 

možné.  

 

Termočlánky 

Termočlánek je tvořen dvěma kovy, spojenými v jednom bodě. Změna teploty v tomto 

bodě způsobí změnu napětí. Termočlánky se dodávají v několika provedeních. Literatura [23] 
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dělí termočlánky podle teplotního rozsahu. Mezi nejběžnější typy řadí termočlánky J, K, E 

a T. Další typy termočlánků viz literatura [24]. Porovnáním jednotlivých rozsahů teplot, bylo 

zjištěno, že termočlánky typu K mají nejširší oblast použití. Teplotní rozmezí použitelnosti 

termočlánků typu K je od – 200 °C do 1250 °C.   

Dalším důležitým faktorem, ovlivňujícím správnou práci termočlánku je tepelná 

odezva. Tepelná odezva snímače je doba, která je potřebná k tomu aby snímač dosáhl 100 % 

skokové změny teploty. Délka tepelné odezvy je závislá na provedení termočlánku a na jeho 

velikosti. Termočlánky jsou dodávány jako svařované do kuličky, nebo jako sondy. Měřící 

konec sondy je buď uzemněný, neuzemněný a nechráněný. Uzemněný konec sondy má měřicí 

část termočlánku svařenou s pláštěm sondy. U neuzemněného konce je měřicí část oddělena 

od stěny pláště izolací. Nechráněný konec termočlánku je vysunut z pláště. Tepelná odezva 

jednotlivých typů dosahuje rozdílných hodnot. Hodnoty se pohybují od zlomků vteřiny do 

několika sekund. Nejkratší dobu odezvy mají termočlánky svařované do kuličky a sondy 

s nechráněným koncem. Svařované termočlánky mohou být malé, proto je časová odezva 

velmi krátká.  Jejich použití v požárně technické komoře je možné.  

 

Infra červené teploměry 

Tyto přístroje jsou určeny pro bezdotykové měření teploty. Při měření se využívá 

tepelná radiace emitovaná materiálem, která je dále konvertována na elektrický signál. 

Charakteristické spektrum radiace je závislé na absolutní teplotě tělesa i jeho okolí. Použití 

infračervených teploměrů v požárně technické komoře pro měření povrchových teplot je 

možné.  

Schéma teploměru pro bezdotykové měření teplot je znázorněno na obrázku 1. Základ 

teploměrů tvoří [22]:  

• optická soustava, která soustřeďuje energii vyzařovanou tělesem 

• detektor, který slouží pro převod energie na elektrický signál 

• korekční soustava, která upravuje kalibraci teploměru dle emisivity měřeného materiálu  

• teplotní kompenzační obvod, který kompenzuje změny uvnitř teploměru 

• vyhodnocovací a zobrazovací jednotka 

 

Z popisu jednotlivých typů teploměrů vyplývá, že pro účely požárně technické komory 

lze využít termočlánky, odporové teploměry a infračervené teploměry. Výběr vhodného typu 

teploměrů je uveden v jedné z následujících kapitol. 
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Obrázek 1: Základní schéma teploměrů pro bezdotykové měření teploty 

 

4.2 Atmosférický tlak 

Pro měření atmosférického tlaku se používají barometry. Barometry lze rozdělit na 

mechanické a elektronické. Mechanické barometry jsou například kapalinové nebo 

deformační.  

4.2.1 Kapalinové barometry 
 Kapalinový, přesněji řečeno rtuťový, barometr objevil italský fyzik a matematik 

E. Torricelli. Tyto barometry jsou jednoduché svojí konstrukcí. V zásadě můžeme tvrdit, že 

u těchto přístrojů je velikost atmosférického tlaku dána výškou sloupce kapaliny. Pro účely 

požárně technické komory se nehodí z důvodu nemožnosti snadného záznamu dat. 

4.2.2 Deforma ční barometry 
 Deformační barometry využívají pružné deformace určitého elementu. Tento element 

se geometricky mění v závislosti na velikosti atmosférického tlaku. Často se v těchto 

přístrojích využívá prvek zvaný aneroid. Aneroid lze popsat jako tenkostěnnou krabičku, 

která se působením atmosférického tlaku deformuje. Obrázek 2 znázorňuje možnou 

konstrukci jednoduchého aneroidu, který je základem deformačních barometrů. Velikost 

deformace je úměrná velikosti atmosférického tlaku. Protože dochází k poměrně malé 

deformaci, je potřeba mezi měřicí prvek a ukazatel zařadit převodní ústrojí. Tyto barometry 

již umožňují použití přídavného zařízení k zápisu dat pro pozdější využití. 
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Obrázek 2: Aneroid 

4.2.3 Elektronické barometry 
 Elektronické barometry převádějí tlak plynu na elektrický signál. K tomuto převodu se 

používá tlaková závislost některých elektrických veličin. Pouze pro informaci lze uvést 

některé ze způsobů, kterými lze tlak převést na elektrický signál. V této práci není prakticky 

možné věnovat se všem způsobům umožňujícím konverzi tlaku na elektrický signál. 

 

Snímače s proměnnou kapacitancí 

 Funkce snímače proměnnou kapacitancí je založena na pohybu membrány snímače. 

Membrána je z jedné strany vystavena měřenému tlaku a z druhé strany tlaku referenčnímu. 

Na stranách membrány jsou umístěny kondenzátory, jejichž kapacitance se mění v závislosti 

na průhybu membrány. Měřená kapacitance udává velikost tlaku. Tyto tlakoměry se dají 

použít i pro měření technologických tlaků v rozmezí od hodnot blízkých k absolutnímu vakuu 

až po hodnotu 70 MPa [19].  

 

Potenciometrické převodníky 

 Potenciometrické snímače nabízejí poměrně jednoduchou metodu převodu velikosti 

tlaku na elektrický výstup. Skládají se z mechanického barometru a přesného potenciometru. 

Jezdec potenciometru je spojen s měřícím elementem v mechanickém barometru. Pohybem 

jezdce se mění elektrický odpor.  

 

Převodníky tlaku s rezonujícím drátem 

 Jádrem těchto převodníků je rezonující drát. Drát je na jednom konci připevněn 

na nepohyblivý blok a na druhém konci je přichycen na snímač, který je tvořený membránou. 

Vibrace drátu je vybuzena oscilátorem. Změna tlaku na membráně vyvolá změnu napětí drátu 

a tím i změnu rezonanční frekvence drátu. Změna frekvence je detekována velmi přesně.  
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4.3 Optická hustota kou ře 

 Dříve než se budeme zabývat měřením optické hustoty kouře, definujme si pojem 

kouř. Skripta [1] uvádí, že kouř je disperzní aerosol, v kterém jsou zastoupeny látky 

ve skupenství kapalném, plynném a pevném.  

 Optická hustota kouře, respektive měrná optická hustota kouře je množství světla 

absorbovaného či rozptýleného v kouři. K absorpci dochází především na tuhých částicích 

a k odrazu na částicích kapalných. Měření optické hustoty kouře spočívá ve změření snížení 

intenzity světla procházejícího zakouřeným prostorem. Teoretický základ řešení vychází 

z Bougerova zákona [1].  

 Měřící přístroje se skládají z vysílací jednotky, která je zdrojem paprsku světla, 

přijímací jednotky, která přijímá světelný paprsek a transformuje ho na přímo úměrný 

elektrický signál. Na obrázku 3 je znázorněno schéma měřícího přístroje. Jednotky jsou dále 

napojeny na pomocnou elektroniku, která zpracovává změřený signál a zajišťuje napájení.  

 

Obrázek 3: Schéma měřicího přístroje na měření optické hustoty kouře 

 

4.4 Koncentrace plyn ů 

 K měření koncentrace jednotlivých plynů obsažených v kouři se využívají analytické 

metody. Přístroje, které dokáží analyzovat zplodiny lze rozdělit [1] na:  

• jednoúčelové analyzátory pro jednotlivé složky kouře 

• komplexní analyzátory plynných kouřových zplodin 

4.4.1 Jednoú čelové analyzátory  
Při měření v požárně technické komoře je žádoucí měřit dynamický rozvoj 

jednotlivých složek. Je proto vhodné umístit více jednoúčelových analyzátorů. Měření těmito 

přístroji je kontinuální a lze jimi získat časovou závislost koncentrace plynu. Jednoúčelové 

analyzátory mohou pracovat na principu chemickém, fyzikálním a fyzikálně chemickém.  
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 Chemický princip využívá chemické reakce mezi činidlem a měřeným plynem. Při 

reakci dojde k charakteristickému zabarvení a podle intenzity změny barvy lze odhadnout 

koncentraci plynu. Tento princip využívají například detekční trubičky. 

 U fyzikálně chemických principů dochází k chemické reakci na čidle měřícího 

přístroje. V průběhu reakce  se měří změna fyzikální veličiny. Tyto senzory mají dobrou 

selektivitu, ale je zde delší časová konstanta.  

 Fyzikální princip využívá pouze kinetické působení mezi senzorem a molekulou 

plynu. Pro měření se využívá celá řada fyzikálních veličin, jako je například hustota, index 

lomu, konduktivita a další.  

4.4.2 Komplexní analyzátory 

Komplexní analyzátory sice přinášejí údaje o jednotlivých látkách obsažených v kouři, 

ale měření je náročnější na čas a neposkytují kontinuální výstup, nehodí se tedy na měření 

dynamického vývoje plynných látek v kouři. Nejvhodnější metodou, která se v komplexních 

analyzátorech plynů používá je chromatografie. Podstatou chromatografie je rozdělení 

analyzované směsi na jednotlivé látky. Dělení směsi na látky probíhá na chromatografické 

koloně. Po rozdělení probíhá určení jednotlivých látek. 

4.5 Průtok plyn ů v přívodním a odvodním potrubí 

 Měření průtoku vzduchu je vzhledem k měření ostatních veličin 

komplikovanější. Na rozdíl od kapalin je vzduch stlačitelný a výrazně mění svůj objem 

v závislosti na teplotě. K určení průtoku plynů se v praxi používá velké množství metod. 

Každá metoda má svá specifika a také svoji oblast použití. Správná činnost průtokoměru je 

tedy založena na jeho vhodném výběru. V této chvíli se omezíme na popis pouze některých 

metod, které jsou vhodné a používají se pro měření průtoku plynů v potrubí. Pro použití 

v požárně technické komoře lze použít všechny typy průtokoměrů, popsaných v následujících 

podkapitolách. Z technického zpravodaje [21] lze odvodit, že k měření průtoku plynů lze 

použít průtokoměry: 

• průtokoměry založené na diferenci tlaku 

• mechanické průtokoměry 

• průtokoměry měřící hmotnostní průtok 
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4.5.1 Průtokom ěry založené na diferenci tlaku 

 První skupinu průtokoměrů založených na diferenci tlaku tvoří průtokoměry, které 

využívají změnu profilu potrubí. Průtok se v těchto případech vypočítá pomocí tlakové ztráty 

v místě zúžení potrubí. Teoreticky se zde vychází ze vztahu, který jako první stanovil 

v 18. století D. Bernoulli. V místě zúžení dochází ke zrychlení. Energie pro zrychlení se získá 

na úkor statického tlaku. Tím pádem dochází v místě zúžení k poklesu tlaku. Měří se tlakový 

rozdíl, ze kterého lze vypočítat průtoky i rychlost proudění. V praxi se tohoto zúžení docílí 

použitím clony, Venturiho trubice či průtokoměrné dýzy.  

 Další skupinu průtokoměrů pracujících s rozdílem tlaků representují průtokoměry 

založené na měření Pitotovou trubicí. Princip měření průtoku plynů v potrubí Pitotovou 

trubicí je na obrázku 4. Touto trubicí se měří dva tlaky: statický tlak a dynamický tlak. 

Statický tlak můžeme považovat za pracovní tlak v potrubí či okolí Pitotovy trubice. 

Dynamický tlak je součet statického tlaku a tlaku kinetického. Dynamický tlak se měří 

v místě, kde proudící tok dopadá na otvor Pitotovy trubice. Protože dochází k měření 

v jednom bodě, je nutné umístit Pitotovu trubici do místa odpovídajícímu střední rychlosti 

proudění. Se změnou rychlosti proudění dochází i ke změně rychlostního profilu a tím pádem 

ke změně polohy bodu odpovídajícímu střední rychlosti. Z tohoto důvodu se doporučuje 

měření proudění s dostatečně vysokou turbulencí, kdy je rychlostní profil dostatečně plochý 

a poloha senzoru není směrodatná. K odstraněním problému s nalezením místa se střední 

rychlostí proudění se začala využívat takzvaná Pitotova trubice s průměrováním. Jedná se 

o to, že se Pitotova trubice opatří více vstupy pro měření dynamického i statického tlaku. 

Z těchto jednotlivých hodnot se přepočtem stanoví průměrný průtok. 

 

Obrázek 4: Znázornění měření pomocí Pitotovy trubice v potrubí 
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 Jako poslední ze skupiny průtokoměrů založených na diferenci tlaku jsou zde uvedeny 

průtokoměry s proměnlivým průtočným profilem. Do této skupiny patří především rotametry. 

Rotametr se skládá z kónické trubice a plováčku. Pohyb plováčku je závislý na změně 

průtoku v trubici. Průtok vzduchu v trubici zvedá plovák v trubici. Čím větší je průtok, tím 

výše plovák vystoupá. Můžeme tedy říct, že výška plováku je přímo úměrná průtoku. Plovák 

se pohybuje v trubici a zaujímá stabilní polohu v případě, že síla vyvíjená průtokem kapaliny 

je shodná s gravitační silou způsobenou hmotností plováku. Dále je třeba říct, že poloha 

plováku závisí na gravitační síle, proto musí být rotametry orientovány svisle. 

4.5.2 Mechanické pr ůtokom ěry 

 Mechanické průtokoměry měří průtok pomocí různých sestav pohyblivých dílů. 

Pracují na dvou principech. První princip měření využívají takzvané odměrné objemové 

průtokoměry. Tyto průtokoměry pracují tak, že při průchodu měřičem oddělují díly tekutiny, 

které mají známou velikost. Tyto díly se sčítají a celkový počet těchto objemů tvoří celkové 

proteklé množství. Druhý způsob měření spočívá v tom, že se průtok měří turbínou nebo 

jiným rotorem. Tato turbína je ponořena do proudu tekutiny. Rychlost rotace turbíny je přímo 

úměrná velikosti objemového průtoku.  

4.5.3 Průtokom ěry m ěřící hmotnostní pr ůtok 

 V minulosti se hmotnostní průtok přepočítával z hodnot naměřených objemovým 

průtokoměrem a měřičem hustoty. Jeden z prvních typů hmotnostního průtokoměru při 

měření využíval moment hybnosti tekutiny. Pro měření hmotnostního průtoku plynů je 

v současné době možno použít několik druhů hmotnostních průtokoměrů. Jedním ze zástupců 

jsou tepelné hmotnostní průtokoměry. Tepelné hmotnostní průtokoměry se nejvíce hodí pro 

přesné měření malých průtoků plynů, proto jsou zde uvedeny. Měření probíhá tak, že se do 

proudícího toku přivede známé množství tepla a měří se změna teploty. Druhý způsob měření 

zavádí do potrubí tepelnou sondu. Na sondu se buď přivádí konstantní elektrický příkon 

a měří se rozdíl teplot před a za sondou, nebo se udržuje konstantní teplotní rozdíl a měří se 

velikost elektrického příkonu, který je zapotřebí k udržení teplotního rozdílu. Hmotnostní 

průtok se pak získá přepočtem z naměřených hodnot.  

4.6 Hmotnostní úbytek  

Pro měření rychlosti úbytku hmotnosti vlivem odhořívání během zkoušek se použije 

snímač síly. Snímače síly můžeme rozdělit na mechanické a elektronické.  
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4.6.1 Mechanické sníma če síly 
 Mechanické snímače síly neboli váhy, jsou velice přesné. Mezi mechanické váhy patří 

váhy pákové, pružinové a hydraulické.  

Pákové váhy pracují na principu páky. U těchto vah je třeba používat protizávaží. 

Pružinové váhy vycházejí z Hookova zákona, který tvrdí, že velikost deformace je 

přímo úměrná působící síle. Pro svoji činnost využívají pružinu. Pružinové váhy nepotřebují 

protizávaží jako váhy pákové.  

Hydraulické snímače síly měří sílu jako změnu tlaku vnitřní kapalinové náplně, která 

je uzavřená v elastické nádobě. Když vzroste síla, působící na snímač, zvýší se tlak 

hydraulické kapaliny.  

4.6.2 Elektronické sníma če síly 
 Tyto snímače jsou založeny na deformaci způsobené tíhou váženého tělesa. Tuto 

deformaci však měří elektronickou cestou. Dále se budeme zabývat nejpoužívanějšími 

snímači, které lze využít při elektronickém měření hmotnosti tělesa [19]. 

 

Tenzometrické snímače 

Tenzometr je součástka, jejíž odpor se mění dle působící síly. Tenzometry převádí 

hmotnost na změnu elektrického odporu, který je dále měřen.  

 

Piezorezistivní siloměry 

 Tyto siloměry využívají piezoelektrický jev, což je schopnost krystalu při deformaci 

generovat elektrický náboj. Elektrický náboj je úměrný působící síle. 

 

Induktanční a reluktanční siloměry 

 Oba druhy siloměrů reagují na zatížení změnou polohy feromagnetického jádra. 

U induktančního siloměru se mění induktance cívky solenoidu. Tato změna je důsledkem 

pohybu jeho jádra. U reluktančního siloměru se mění reluktance malé vzduchové mezery.  

 

Magnetostriktivní  siloměry 

 Funkce těchto siloměrů je založena na změně permeability feromagnetického 

materiálu, která nastává při změně napětí.  Snímač tvoří jádro pro primární a sekundární 

vinutí transformátoru. Změna zatížení vyvolá změnu mechanického napětí v materiálu jádra 
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a to má za následek změnu magnetického toku. Měřený elektrický signál je úměrný velikosti 

zatížení. 

4.7 Relativní vlhkost vzduchu 

Pro měření vlhkosti plynů se používá několik metod, které jsou založeny na různých 

principech. Vlhkost vzduchu nám určuje, kolik vodní páry obsahuje dané množství vzduchu. 

Vlhkost vzduchu můžeme vyjádřit jako absolutní vlhkost vzduchu, nebo jako relativní vlhkost 

vzduchu. Absolutní vlhkost vzduchu udává hmotnost vodní páry v jednotce vzduchu, což se 

dá vyjádřit například v gramech na metr krychlový. Relativní vlhkost vzduchu stanovuje 

poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím vodních par, které 

by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. Relativní vlhkost se udává 

v procentech. Přednášky [17] uvádí následující metody, které se používají na měření vlhkosti 

vzduchu: 

 

Metody založené na absorpci záření 

 K měření se použije záření o vhodné vlnové délce. Měří se pokles intenzity paprsku, 

který je vyvolán vzdušnou vlhkostí. Tyto metody jsou vhodné i k měření koncentrací jiných 

plynů, než je vodní pára. Měření vlhkosti takovýmto vlhkoměrem lze pro účely požárně 

technické komory využít. 

 

Geometrické metody 

 U těchto metod se využívá určitá chemická látka (například oxid fosforečný), která 

pohlcuje vzdušnou vlhkost. Pohlcená voda je dále rozkládána elektrickým proudem. Podle 

množství pohlcené vody se vyhodnocuje vzdušná vlhkost. Pro účely požárně technické 

komory jsou tyto vlhkoměry nevhodné, protože neumožňují měřit vlhkost při vysokých 

teplotách. 

 

Obecně deformační metody 

 Tyto metody jsou využívány nejjednoduššími vlhkoměry. Vlhkoměry pracující na 

tomto principu využívají změny rozměrů určitých látek, které jsou závislé na vlhkosti. Do této 

skupiny patří například vlasový vlhkoměr. Pro účely požárně technické komory jsou tyto 

vlhkoměry nevhodné, protože neumožňují měřit vlhkost při vysokých teplotách. 
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Chromatografické metody 

 Metody založené na plynové chromatografii jsou vhodné na komplexní analýzu plynu. 

Při měření vlhkosti se používají pro určení velmi malých vlhkostí. Tento princip neumožňuje 

měřit vlhkost kontinuálně, proto je pro účely požárně technické komory nevhodný. 

 

Metody měřící teplotu rosného bodu 

 Teplota rosného bodu se pro různé absolutní vlhkosti vzduchu liší. Čím více vlhkosti 

je ve vzduchu, tím vyšší je teplota rosného bodu. Změříme-li teplotu rosného bodu, můžeme 

vyhodnotit relativní vlhkost vzduchu. Protože se teplota v komoře bude výrazně měnit a rosný 

bod je závislý i na teplotě, bylo by měření vlhkosti v požárně technické komoře tímto 

vlhkoměrem nevhodné.  

 

Sorpční metody 

 Sorpční metody využívají změnu vlastnosti látky, která je závislá na vlhkosti. 

Nejběžnějšími vlastnostmi jsou elektrická vodivost či kapacita. Elektrická vodivost je 

fyzikální veličina, která popisuje schopnost materiálu vézt elektrický proud. Elektrická 

kapacita naproti tomu udává schopnost materiálu uchovat elektrický náboj. Měření vlhkosti 

takovýmto vlhkoměrem lze pro účely požárně technické komory využít. 

 

Psychometrické metody 

 Tyto metody jsou založeny na měření teploty vzduchu pomocí dvou čidel. Jedno čidlo 

měří tzv. vlhkou teplotu. Toto čidlo je vlhčeno kapalinou a měří nižší teplotu. Z rozdílů teplot 

se vyhodnocuje relativní vlhkost. Je-li měřená teplota stejná, relativní vlhkost je rovna sto 

procent. Tyto vlhkoměry neumožňují měřit vlhkost za vysokých teplot, proto jsou pro 

účely požárně technické komoře nevhodné.  

4.8 Tepelný tok 

Tepelný tok určuje teplo, které prochází danou plochou. K měření tepelného toku se 

používají snímače tepelného toku. Někdy jsou tyto přístroje označovány jako radiometry. 

Teoretické principy snímačů tepelného toku jsou založeny na měření teplotního rozdílu. 

Senzory neměří přímo teplotní tok. Měří se teplotní rozdíl, který je úměrný tepelnému toku. 

Základem snímače je destička, která má známou teplotní charakteristiku. Na této destičce jsou 

umístěny teploměry, které měří teplotu na povrchu destičky ze dvou stran. Rozdíl teplot je 

úměrný tepelnému toku. Tento princip využívá například Peltierův článek.  
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4.9 Jednotný čas 

 Měřením jednotného času je zde myšleno zavedení určitého centrálního prvku. Na něj 

budou napojeny ostatní měřicí přístroje. Tento prvek bude zajišťovat sběr a zápis všech 

měřených hodnot a jejich uchování pro pozdější využití. Nejjednodušším řešením sběru dat je 

pomocí zápisu dat na papír. Tento způsob ale neumožňuje pozdější snadné zpracování hodnot, 

proto je lépe zvolit jiný způsob, který ukládá naměřená data do elektronické paměti, například 

zápis na pevný disk PC.  

Ke sběru dat lze podle [26] použít tři typy přístrojů:  

• systémy sběru dat 

• datalogery 

• zapisovače 

 

Systémy sběru dat 

 Jsou to přístroje, které konvertují analogové signály do digitální formy. Většina 

systémů k tomuto používá tzv. A/D převodník. Tyto systémy jsou dále napojeny na počítač, 

který slouží k ukládání dat v reálném čase.  

 

Datalogery 

 Jak uvádí článek [26] je dataloger de facto každý přístroj, který se používá pro 

ukládání dat. Označení dataloger užívá většina výrobců pouze pro přístroj, který jednotlivá 

data příjme a uloží do vnitřní paměti datalogeru pro pozdější přenos do počítače. Datalogery 

pracují zcela samostatně. 

 

Zapisovače 

 Zapisovač slouží k zápisu signálů. Tradiční zapisovače zapisují data na papír, což 

mohou provádět několika způsoby. Novější zapisovače umožňují zaznamenávat informace 

i v digitálním formátu pro přenos do počítače, tyto zapisovače zobrazují informace 

na grafickém displeji a jsou označovány jako bezpapírové.  

5 Požárně technická komora laborato ře požárn ě 

bezpečnostního za řízení 

 Požárně technická komora (dále jen komora) vznikla při celkové rekonstrukci 

pavilonu C na Fakultě bezpečnostního inženýrství v Ostravě. Komora se nachází v požárně 



 

 18 

technické místnosti C 310 ve třetím patře již zmíněného pavilonu. Informace, týkající se 

komory, jsou čerpány  z projektové dokumentace rekonstrukce pavilonu C [15]. Obrázek 5 

zobrazuje pohled do požárně technické komory.  

5.1 Rozměry a materiálové složení 

 Komora má čtvercový půdorys s vnitřním rozměrem 2700 mm a světlou výškou 

3150 mm. V budoucnu se předpokládá stavba sníženého zavěšeného stropu. Snížení stropu 

bude přibližně o 150 mm. Nový strop bude sádrokartonový. Sádrokartonové desky budou 

sklopné, což umožní jejich případnou výměnu. Stěny komory o tloušťce 150 mm jsou 

provedeny ze šamotových cihel C30 300/150/65 mm na šamotovou zdící maltu. Podlaha 

v komoře je z keramických dlaždic. Na podlaze uprostřed komory je vytvořen kanálek, určený 

pro odvod vody. V komoře je též keramický soklík o výšce 100 mm. Strop komory tvoří 

sádrokartonový podhled GKF instalovaný na CD profilech. Uváděná požární odolnost 

sádrokartonového podhledu je EI 30. Vstup do komory je zajištěn ocelovými dveřmi s požární 

odolností EW 30 DP1. Komora je též opatřena pozorovacími otvory, které jsou 

z protipožárních kovových oken, v celkovém počtu šesti kusů s požární odolností 

EW 30 DP1. U stropu komory je protaženo zavodněné potrubí, na které je možno napojit 

sprinklerovou hlavici. Místo na připojení hlavice je uprostřed místnosti. Tato trubka vede 

středem místnosti ve výšce 264 cm. Vnitřní průměr trubky je 20 mm. Rozměry a umístění 

otvorů viz Příloha 1: zjednodušené výkresy komory.  

5.2 Výměna plyn ů v komo ře 

 Výměna plynů v komoře je realizována pomocí ventilátoru, který je určen pro 

odsávání spalin a pomocí přívodního a odvodního potrubí. Tento ventilátor (typ TRM 20 ED) 

má regulaci výkonu a je umístěn na střeše objektu. V odsávacím potrubí je navíc instalována 

speciální klapka, která je vhodná i do vysokých teplot. Klapka je určena k ručnímu nastavení 

průtoku. Odsávání zplodin hoření bude probíhat až po ukončení měření. 

 Navržený průtok na odsávání je 1000 m3/hodinu. Nasávání vzduchu do komory je 

podtlakové a potrubí, které je k nasávání určeno, je vyvedeno nad střechu objektu. I do 

nasávacího potrubí je zabudována uzavírací klapka, která je určena pro vysoké teploty. 

Přívodní potrubí a potrubí, určené pro odvod spalin z komory, jsou svařeny z ocelových 

trubek ø 219 x 6,3 mm. Potrubí je na vstupních otvorech osazeno ochrannými mřížkami. 

Poloha potrubí viz Příloha 1: zjednodušené výkresy komory. 
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Obrázek 5: Pohled do požárně technické komory 

 

6 Stanovení konstruk čního omezení jednotlivých prvk ů 

v komo ře 

 Zásadním krokem pro bezpečný chod komory je určení provozních omezení 

vyplývajících ze skutečnosti, že se při hoření uvolňuje velké množství energie a s tím je 

spojený nárůst teploty v prostoru. I když jsou konstrukce komory navrženy tak, aby odolávaly 

tepelnému namáhání, nemůže být tepelné zatížení na konstrukce neomezené. Tato kapitola 

stanoví maximální teploty, kterými mohou být jednotlivé stavební prvky namáhány.  

6.1 Odolnost stavebních prvk ů komory 

Určení kritické teploty jednotlivých stavebních materiálů. Těmito materiály jsou: stěny 

z šamotových cihel, ocelové dveře, keramická podlaha, okna vyplněná drátosklem, a stropní 

podhled. 
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6.1.1 Šamotové st ěny 

 Šamot patří do skupiny žárovzdorných materiálů. Tento materiál se vyrábí vypálením 

hlinitokřemičité zeminy na vysokou teplotu a má následující vlastnosti [5]: 

• žárovzdornost: 1670 až 1770 °C; 

• únosnost v žáru 1330 až 1480 °C; 

• vysoká odolnost vůči náhlým změnám teploty. 

 Šamotová zdící malta, která je zde použita jako pojivo má obdobné vlastnosti jako 

šamotové cihly. Z této velmi krátké charakteristiky již můžeme stanovit teplotu, kterou by 

šamot mohl být bez poškození namáhán. Tato teplota je pro šamotové stěny 1300 °C. 

Snížením této teploty na polovinu, jsme se snažili docílit bezpečnostní rezervy. Kritická 

teplota pro šamotové stěny je stanovena na 650 °C. 

6.1.2 Ocelové dve ře 

 Ocel, stejně jako ostatní kovové materiály, má vlastnosti, které jsou výrazně ovlivněné 

teplotou. Skripta [5] uvádí obecnou kritickou teplotu oceli 500 °C. To ovšem platí pro ocel 

v zatížených ocelových konstrukcích. Dále se v publikaci dočteme, že při teplotě 500 až 700 

°C ztrácí ocel zcela svoji únosnost, ale nedojde-li k deformaci, může být opět použita. Na 

základě úvahy, že ocelové dveře zůstanou nepoškozeny do doby, než ocel ztratí svoji 

únosnost, jsme stanovili kritickou teplotu pro ocelové dveře, sníženou o bezpečnostní rezervu, 

jako polovinu z hodnoty 700 °C, tedy 350 °C.  

6.1.3 Keramické dlaždice 

 Podlaha je při požáru nejméně namáhaná stavební konstrukce, pokud ovšem nehoří 

přímo na podlaze. Horký vzduch stoupá směrem ke stropu a hořící materiál bude uložen na 

nosné konstrukci.  

 Obecně se keramické dlaždice řadí do skupiny pálených výrobků. Pálené keramické 

výrobky se za zvýšených teplot chovají podstatně lépe. Určení kritické teploty je zde poměrně 

složitější. Při jednostranném zahřívání dochází k vnitřním pnutím, které mohou způsobit 

odloupávání materiálu. Kritická teplota byla zvolena, tak že se snížila na polovinu teplota, při 

které dochází k vypalování keramických materiálů. Teplota vypalování je rovna 1150 až 

1350 °C [5]. Snížením této teploty na polovinu, jsme se snažili docílit bezpečnostní rezervy. 

Kritická teplota pro keramické dlaždice je stanovena na 600 °C. 
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6.1.4 Konstrukce stropu 

Strop komory je ze sádrokartonového podhledu GKF na CD profily. Uváděná požární 

odolnost sádrokartonového podhledu je EI 30 [15]. Sádrokartony se vyznačují velmi dobrými 

požárně technickými parametry. Tyto vlastnosti vyplývají především z vlastností samotné 

sádry. Sádra při zvýšených teplotách uvolňuje krystalovou vodu a tím dochází k ochlazování. 

Sádrokartonová deska ale ztrácí pevnost. Článek [18], který vychází z chování sádrokartonů 

během zkoušek tvrdí, že běžný sádrokarton začíná praskat při teplotách 680 až 780 °C, což je 

mezi patnáctou až dvacátou minutou, i když tuto teplotu nelze stanovit přesně. Snížíme-li tuto 

teplotu z bezpečnostního hlediska přibližně na poloviční hodnotu, můžeme stanovit kritickou 

teplotu sádrokartonového podhledu na 350 °C.  

6.1.5 Okna vypln ěná drátosklem 

 Tento stavební prvek je záměrně uveden jako poslední. U předcházejících materiálů 

lze kritickou teplotu stanovit relativně snadno. U drátoskla je situace složitější. Všechny 

publikace, které se problematikou chování stavebních materiálů při požáru zabývají, o skle 

mluví velice obecně. Každý případ se musí posuzovat samostatně a chování skla je ovlivněno 

mnoha faktory. Nelze tedy říct, že skleněná tabule vydrží právě tu kterou teplotu. Ani při 

konzultacích s odborníky nebylo nalezeno odpovídající vysvětlení. Bylo proto rozhodnuto 

postupovat přes požární odolnost konstrukcí. Okna, která jsou v komoře, mají požární 

odolnost EW 30 DP1 [15]. Tato okna se zkoušela ve zkušebně podle normové teplotní křivky 

[10] a průběh zkoušky se zaznamenává. Požární odolnost ovšem neznamená, že konstrukce 

odolá stanovenou dobu bez porušení. Tato odolnost nám jen říká, že konstrukce splní 

požadované mezní stavy. Při zkoušce sklo popraská. Zde se objevil další problém. Jak určit 

teplotu při které dochází k praskání skla. Pokud by se podařilo získat určité množství 

informací o chování drátoskla při zkouškách, mohla by se kritická teplotu stanovit podle 

těchto naměřených hodnot. Zkušebna informace o provedených požárních zkouškách nemůže 

poskytnout s odůvodněním, že veškeré informace jsou majetkem zadavatele. Výrobce 

protipožárních uzávěrů nám rovněž neposkytl žádné informace s odůvodněním ochrany 

výrobního tajemství. Přibližná teplota, podložená naměřenými hodnotami, nemohla být 

zjištěna. U požárních zkoušek se navíc tyto stavy nekontrolují. Dojde-li k zneprůhlednění 

okna, není tato informace ani zaznamenána.  

 Dalo se vycházet pouze z obecného tvrzení, které tvrdí, že okno přibližně v páté 

minutě od vzniku požáru popraská. Požadovanou celistvost drátoskla pomáhá tvořit drátek, 

který je v tomto skle zatavený. Tento drátek nebrání rozpraskání okna. Brání pouze vysypání 
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tabule a tím ztrátě požadovaných vlastností. Podle teplotní normové křivky dosahuje teplota 

v prostoru požáru v páté minutě hodnot okolo 570 °C.  

 V předcházejících případech byla snížena teplota na poloviční hodnotu. U drátoskla 

bylo postupováno stejným způsobem. I když v tomto případě nebyla nalezena žádná 

podložená informace. Kritickou teplotu pro drátosklo byla stanovena na 300 °C. 

6.2 Zhodnocení odolnosti konstrukcí vzhledem k tepe lnému 

působení. 

 V tabulce 1 lze jednoduše porovnat jednotlivé kritické teploty a určit tak nejslabší 

článek komory. Již na první pohled je vidět, že nejslabším článkem v komoře jsou okna 

vyplněná drátosklem. Maximální teplota plynů při zkoušce by neměla přesahovat 300 °C na 

místech blízkých oknům.   

tabulka 1: Kritické teploty pro jednotlivé materiál y 

stavební prvek kritická teplota [°C] 

šamotové stěny 650 

ocelové dveře 350 

stropní podhled 350 

keramická podlaha 600 

okna vyplněná drátosklem 300 

7 Simulace podmínek požáru v komo ře 

Každé hoření je doprovázeno uvolňováním energie. Pro potřeby této práce bylo nutné 

zvolit jednotku, podle které se bude posuzovat velikost uvolňované energie. Nejlepší způsob 

popisu velikosti uvolňované energie je v tomto případě pomocí tepelného výkonu neboli 

rychlosti uvolňování tepla v kilojoulech za sekundu (wattech).  

Pro výpočet byla použita metoda stanovení maximální teploty plynů v prostoru podle 

Thomase [7]. Dále byl simulován požár v komoře pomocí PC programů: BranzFire, CFast 

a FDS. Teploty stanovené v předchozí kapitole byly porovnány s teplotami, vypočtenými 

pomocí jednotlivých metod. 

7.1 Výpočet podle Thomase 

 Tato jednoduchá metoda výpočtu, kterou objevil pan P. H. Thomas, a kterou později 

rozšířil pan M. Law počítá teploty v prostoru při plně rozvinutém požáru. Tato metoda je 
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založena na výsledcích testů, které simulovaly požár v uzavřené místnosti. Také se zde 

částečně počítá s geometrií prostoru. Teplota plynů v místnosti je závislá na vnitřní ploše A 

a na parametrech odvětrání, které jsou zde vyjádřené pomocí plochy otvorů AO a výšce otvorů 

HO. Pro místnost s přirozenou ventilací byla odvozena následující rovnice, která určuje 

maximální teplotu plynů v prostoru [7]:  
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kde: 

Tgm  – maximální nárůst teploty plynů v místnosti (°C); 

A  – celková vnitřní povrchová plocha, bez plochy ventilačních otvorů (m2); 

AO  – plocha větracích otvorů (m2); 

HO  – výška větracích otvorů (m). 

  

Rovnice (1) ale nepočítá s působením množství a druhu paliva na teplotu plynů 

v prostoru. Rovnice zjednodušeně představuje maximální teplotu plynů, které lze dosáhnout 

při dané geometrii a při daných ventilačních otvorech. Následující rovnice již zahrnuje 

množství paliva, jakožto činitele, který rovněž ovlivní teplotu plynů v místnosti. Rovnice je 

vhodná pro materiály na bázi dřeva, popřípadě lze využít přepočet množství hořlavých látek 

na dřevo [7]: 
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Kde: 

Tgm  – maximální nárůst teploty plynů v místnosti (°C); 

A  – celková vnitřní povrchová plocha, bez plochy ventilačních otvorů (m2); 

AO  – plocha větracích otvorů (m2); 

mf  – množství paliva (kg); 

e – základ přirozeného logaritmu  

 

Tato metoda výpočtu je vhodná pro všechny prostory, které mají přibližně krychlový 

tvar. Použijeme-li tuto metodu pro komoru, musíme počítat s několika odlišnými 

předpoklady. Prvním zjednodušením je zanedbání přívodního a odsávacího potrubí. Pro 
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zjednodušení se počítá pouze s otvory. Další neobvyklostí je přítomnost ventilátoru na 

odsávacím potrubí. Tento ventilátor bude sloužit pouze pro odvod spalin po ukončení 

zkoušky, jeho přítomností v odvodním potrubí dojde rovněž k ovlivnění proudění. Nicméně 

i přes to může tento výpočetní postup poskytovat informaci o průběhu požáru.  

 

Výpočet maximální teploty plynů v komoře: 

Parametry nutné pro výpočet: 

 AC = 48,6 m2      - celková vnitřní povrchová plocha (m2); 

 AO = 0,075 m2     - plocha větracích otvorů (m2); 

 A = AC – AO = 48,6 – 0,075 = 48,525 m2 - celková vnitřní povrchová plocha, bez 

          plochy ventilačních otvorů (m2); 

 HO = 0,219 m     - výška větracích otvorů (m); 

Dosazením do rovnice (1): Tgm = 161 °C.  

  

Zahrnutím působení paliva podle rovnice (2) získáme pouze možnost snížení 

maximální teploty plynů. Následující tabulka uvádí, jak se změní maximální nárůst teploty 

plynů při různých množstvích paliva. 

tabulka 2: Závislost teploty plynů na množství paliva 

hmotnost [kg] 25 50 75 100 125 150 175 200 1000 

teplota [°C] 78 117 138 149 155 158 160 161 161 

  

Z tabulky 2 lze zjistit, že se při zvyšování množství paliva zvyšuje teplota plynů 

v komoře, což je logické. Tento předpoklad platí pouze do určitého množství paliva, 

odpovídajícímu hmotnosti 200 kg. Při dalším zvyšování hmotnosti již nedochází ke zvýšení 

teploty v prostoru. To je způsobeno nedostatkem vzdušného kyslíku v komoře. Malé otvory 

brání intenzivnější výměně a nedojde tak k úplnému rozhoření. 

Maximální nárůst teploty plynů v komoře je dle této metody roven přibližně 161 °C. 

7.2 Výpočet pomocí PC program ů 

 Počítačové modely patří mezi matematické modely. Tyto modely používají množství 

rovnic, které popisují fyzikální vlastnosti soustavy během požáru. Pro stanovení teploty plynů 

v prostoru požáru lze použít buď zónové modely, nebo modely typu pole [3]. 
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7.2.1 Zónové modely  

 V současné době existuje několik desítek více či méně kvalitních programů, které 

využívají zónové modely k simulaci požáru. Zónové modely rozdělí prostor na dvě vrstvy. 

Každá vrstva se vyznačuje tím, že je zcela homogenní, má stejnou hustotu, teplotu a složení 

plynů v celém objemu. Horní horká vrstva obsahuje zplodiny hoření a spodní vrstva je 

tvořena studeným čerstvým vzduchem. Modely řeší diferenciální rovnice zachování energie 

a hmoty mezi spodní a horní vrstvou. Zónové modely dále používají řadu empiricky 

získaných vztahů, tímto je jejich použitelnost omezena. Například se nehodí do prostor, které 

jsou dispozičně výrazně nesouměrné a prostor, kde se nepředpokládá vytvoření neutrální 

roviny. 

  Branzfire [9] 

 Zónový model Branzfire umožňuje simulaci požáru v uzavřených prostorech. Lze 

v něm simulovat prostor až deseti navzájem propojených místností. Program počítá pomocí 

rovnic, které odvodil J. Quintiere, a zároveň pomocí vztahů založených na výsledcích z testů 

dle ISO 9705. Program vyvinul v roce 1994 institut BRANZ Ltd. z Nového Zélandu. 

 CFast [6] 

 CFast je oblíbeným zónovým modelem. Jeho popularitu mu zajistilo velmi příjemné 

uživatelské prostředí, jednoduchá obsluha, poměrně obsáhlá databáze předdefinovaných 

materiálů a návrhových požárů. Dalším faktorem, který napomohl k jeho rozšíření je 

skutečnost, že tento program je zdarma. Program vytvořil ústav NIST (National Institute of 

Standards and Technology) z USA. CFast umožňuje modelovat rozvoj požáru a pohybu 

zplodin hoření. Prostor může tvořit maximálně 30 místností. Návrhový požár lze v modelu 

definovat třemi způsoby: energetickými rovnicemi, požárem z databáze, vlastním průběhem 

návrhového požáru. Program CFast rovněž umožňuje oproti BranzFire generovat grafické 

znázornění prostoru. 

7.2.2 Modely typu pole   

 Tyto modely jsou založeny na principu rozdělení prostoru do jednotlivých kontrolních 

objemů. Těchto kontrolních objemů je velké množství. Pro každý kontrolní objem se řeší 

rovnice zachování a přenosu energie, hybnosti a hmoty se závislostí na čase. Tohle velké 

množství rovnic vyžaduje vysoké výkony počítačů. Nejpoužívanější metodou, kterou modely 

typu pole využívají jsou algoritmy dynamického proudění kapalin CFD (Computational Fluid 

Dynamics). 
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 FDS (Fire Dynamics Simulator) [4] 

 FDS je dalším programem, který pochází od výzkumné laboratoře ústavu NIST 

v USA. Tentokrát se již nejedná, jako v případě CFastu, o zónový model. FDS je zástupcem 

modelů typu pole, respektive skupiny CFD modelů. Pro simulaci požáru používá tento model 

požáru Navier-Stokesovy rovnice pro malé rychlosti a teplem řízené proudění kouře a přenos 

tepla z místa požáru. FDS využívá také jednoduchý softwarový nástroj Smokeview, který 

slouží ke grafickému znázornění výsledků simulací programu FDS. Program Smokeview lze 

využít i programem CFast. 

7.2.3 Stanovení parametr ů komory pro výpo čet pomocí PC program ů 

 Před samotným výpočtem byly nejprve stanoveny jednotlivé vlastnosti materiálů, 

rozměry komory a i určitá zjednodušení tak, aby se takto nadefinované parametry použily při 

výpočtech pomocí všech programů. Tím bylo zamezeno případným rozdílům ve výsledcích, 

které by byly způsobeny jinými vstupními údaji. 

 Při tvorbě geometrie se vycházelo z předpokladu, že komora je postavena v souladu 

s projektovou dokumentací [15]. Jednotlivé rozměry viz Příloha 1: zjednodušené výkresy 

komory. 

tabulka 3: Tepelné vlastnosti materiálů dle [8] potřebné pro výpočet 

  
tepelná vodivost 

[W·m-1·K-1] 

měrné teplo 

[kJ·kg-1·K-1] 

hustota 

[kg·m-3] 

emisivita 

[-] 

šamotová stěna 0,814 0,837 2000 0,6 

ocelové dveře 45,357 0,461 7800 0,8 

kovová okna 0,815 0,770 2800 0,9 

keramická dlažba 1,05 0,795 2200 0,9 

sádrokartonový podhled 0,314 1,089 800 0,9 

 

 Zjednodušení vzhledem ke skutečnosti 

Namodelovat určitou situaci, tak aby přesně odpovídala realitě, obzvláště pak 

v zónovém modelu, je prakticky nemožné. To bylo důvodem toho, že vznikly určité odchylky 

od skutečnosti. Především bylo zanedbáno potrubí pro ventilaci a bylo uvažováno pouze 

s ventilačními otvory. Dále byly tyto otvory, které jsou ve skutečnosti kruhové, zaměněny za 

otvory čtvercové. Přepočet byl volen tak, aby byla zachována průřezová plocha. Změnou 

tvaru ploch, které slouží k výměně plynů, je do značné míry ovlivněna výměna plynů 
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v komoře. Dále byl prostor kolem komory definován jako otevřená plocha. Zdroj tepla byl 

zvolen s konstantní rychlostí uvolňování tepla a umístěn do středu komory. Celková plocha 

tepelného zdroje byla zvolena 1 m2. Výpočet byl proveden pro tyto tepelné výkony: 50 kW, 

100 kW, 150 kW, 200 kW, 250 kW a 300 kW. Byla zde snaha simulovat podmínky ve fázi 

plně rozvinutého požáru. Dobu simulace byla zvolena na 1500 sekund (25 minut). 

7.3 Výsledky výpo čtů 

 Počítačové modely nabízí celou řadu výstupních hodnot. Pro jednoduchou interpretaci 

naměřených výsledků bylo vybráno grafické znázornění. Dále se pozornost zaměřila 

na podstropní část komory, která je tepelně nejvíce namáhána. U zónových modelů je v celém 

prostoru horní vrstvy stejná teplota. U modelu FDS byla navolena soustava čidel pro měření 

teploty. Tato čidla byla umístěna do čtvercové mřížky, se vzdáleností 0,5 m od sebe. 

Z naměřených hodnot byla vybrána vždy ta nejvyšší. Jednotlivé průběhy teplot viz Příloha B: 

grafické vyjádření teplot. 

7.3.1 Porovnání jednotlivých metod 

 Výpočet dle Thomase [7] stanovil maximální nárůst teploty v prostoru o 161 °C. 

Bude-li teplota okolí 20 °C, dojde v prostředí komory k nárůstu teploty na 181 °C.  

Srovnáme-li to s PC programy, zjistíme, že tato teplota odpovídá přibližně tepelnému výkonu 

Q = 50 kW u zónových modelů a Q = 100 kW u modelu FDS. Jednotlivé průběhy teplot 

viz Příloha B: grafické vyjádření teplot. 

 

Srovnání zónových programů BranzFire a CFast 

 Porovnáním průběhů teplot v horní horké vrstvě u těchto programů je zřejmé, že pro 

tepelné výkony Q = 50 kW a Q = 100 kW jsou průběhy teplot téměř identické. U vyšších 

hodnot dochází k rozdílu mezi jednotlivými hodnotami.  

 

FDS model 

 Teplota v podstropní části podle tohoto modelu je vzhledem k modelům BranzFire a 

CFast nižší. U vyšších hodnot tepelných výkonů nastala situace, že po počátečním rychlém 

nárůstu se teplota ustálila přibližně na teplotě 300°C. To je vysvětleno tím, že došlo ke 

spotřebě vzdušného kyslíku v komoře. Vzdušný kyslík, který byl dále nasáván do komory již 

nedokázal pokrýt celkovou potřebu oxidovadla pro hoření. Jednotlivé průběhy teplot viz: 

Příloha 2: grafické vyjádření teplot. 
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7.3.2 Srovnání kritické teploty s výsledky výpo čtů 

 Maximální teplota plynů při zkoušce byla stanovena na 300 °C. Podle výpočtu podle 

Thomase [7] je maximální nárůst teploty plynů v komoře o 161 °C. Dle této metody by se 

mohlo zdát, že v komoře můžeme spalovat jakékoliv množství paliva a kritickou teplotu 

nepřekročíme. Protože nám z této metody nevyplynula žádná omezení, nebudeme se s ní dále 

zabývat.  

Následující tabulka znázorňuje maximální teploty v podstropní části, které byly 

naměřeny jednotlivými programy při různých tepelných výkonech.  

tabulka 4: Maximální teploty v podstropní části 

maximální teplota [°C] tepelný výkon  

[kW] BranzFire CFast FDS 

50 170 170 120 

100 260 260 180 

150 290 330 230 

200 390 390 280 

250 320 450 290 

300 410 480 360 

 

Z tabulky vyplývá, že model BranzFire kritickou teplotu 300 °C překročil při tepelném 

výkonu Q = 200 kW. Model CFast tuto teplotu překročil při tepelném výkonu Q = 150 kW. 

Model FDS kritickou teplotu 300 °C překročil až při tepelném výkonu Q = 300 kW.  

7.4 Zhodnocení výsledk ů 

 Aplikací tří různých PC programů byly stanoveny tři různé hodnoty omezení. 

U modelu FDS je kritický tepelný výkon stanoven na 250 kW. Model BranzFire stanovil 

maximální tepelný výkon Q = 150 kW a konečně CFast určil hranici hodnotou Q = 100 kW. 

 Z bezpečnostního hlediska by se jako hranice měla určit hodnota nejmenší, což 

znamená Q = 100 kW, určená modelem CFast. Model FDS, tedy model nejpřesnější, stanovil 

hodnotu tepelného výkonu Q = 250 kW. Pro provoz komory je doporučeno, aby se z počátku 

pracovalo s malými tepelnými výkony, které vybavení komory neohrozí. Na těchto zkouškách 

se prakticky ověří výsledky z PC programů a jejich přesnost. Při těchto konfrontacích může 

dojít k výraznému zpřesnění všech hodnot. 
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 Hranice maximálního tepelného výkonu v komoře byla stanovena na Q = 100 kW 

s tím, že po ověření skutečného chování hoření v komoře se tato hodnota pravděpodobně 

zvýší. Dalším omezením, vzhledem k tepelnému zatížení komory, je hodnota kritické teploty 

300 °C v podstropní vrstvě plynů. Během zkušebního provozu komory je nutné jednotlivé 

teploty sledovat a porovnávat je s kritickými teplotami. Zároveň by bylo dobré současně 

porovnávat získané výsledky s počítačovými modely a tím jednotlivé hodnoty zpřesňovat. 

8 Měřicí p řístroje  

Účelem této kapitoly není vybrat přesné typy jednotlivých přístrojů. V této kapitole 

jsou stanoveny požadavky na přístrojové vybavení. Způsob rozmístění jednotlivých měřicích 

přístrojů je popsán v následující kapitole. Výběr jednotlivých požadavků a vhodnost pro 

použití v komoře byl konzultován s odborníky, kteří mají s měřením při požárních zkouškách 

patřičné zkušenosti. Konzultace poskytli zaměstnanci z Technického ústavu požární ochrany, 

zaměstnanci PAVUS a.s. a zaměstnanci Fakulty bezpečnostního inženýrství. Výběr přesných 

typů měřicích přístrojů a s tím spojený finanční rozpočet již diplomová práce neřeší. Finanční 

rozpočet je řešen v rámci Rozvojového projektu na rok 2008, v programu na rozvoj 

přístrojového vybavení a moderních technologií.  

8.1 Měření teploty 

V jedné z předcházejících kapitol jsou zmíněny teoretické principy, na kterých 

jednotlivé typy teploměrů pracují. Pro měření teploty v podmínkách požárně technické 

komory jsou nejvhodnější termočlánky. Teplotní rozmezí použitelnosti termočlánků typu K je 

od – 200 °C do 1250 °C. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto použít termočlánky typu K.  

Dalším důležitým faktorem, ovlivňujícím správnou práci termočlánků, je tepelná 

odezva. Svařované termočlánky mohou být malých rozměrů, proto je časová odezva velmi 

krátká. Svařované termočlánky jsou nejvhodnějším řešením pro měření teplot plynů. 

Vybavení k měření teploty lze rozšířit i o takzvanou svářečku termočlánkových drátků, 

určenou pro výrobu termočlánků ze standardních termočlánkových drátů.  

Termočlánky je nutno doplnit termočlánkovým vedením, které zajistí spojení 

termočlánků s měřící ústřednou. Termočlánkové vedení musí být odolné při použití ve 

vyšších teplotách, proto se doporučuje použít vysokoteplotní termočlánkové vedení s izolací 

z křemičitého vlákna. Tato izolace zajistí ochranu i při teplotě 1000 °C.  

K měření teploty v komoře byly vybrány svařované termočlánky typu 

K a termočlánkové vedení s izolací z křemičitého vlákna. 
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8.2 Měření atmosférického tlaku 

Měření tlaku v komoře je ovlivněno vysokou teplotou, která vzniká během požárních 

zkoušek. Tlakových senzorů pro měření atmosférického tlaku za běžných podmínek je velké 

množství. Pro prostředí s vysokou teplotou se používají speciální tlaková čidla. 

Vysokoteplotní čidla [25] umožňují měřit s velkou přesností i při vysokých teplotách. Tyto 

membránová čidla jsou určena pro rozsahy teplot od -54 °C až do 343 °C. Tento rozsah teplot 

by měl být dostatečný, s ohledem na kritickou teplotu v podstropní vrstvě, která byla 

stanovena na 300 °C. Předností těchto snímačů tlaku je jejich přesnost, dlouhodobá stabilita 

kalibrování a spolehlivost. Protože není známa hodnota tlaků, kterých se během zkoušky bude 

dosahovat, doporučuje se pořídit více čidel s rozdílnými rozsahy.  

K měření atmosférického tlaku v komoře bylo zvoleno vysokoteplotní membránové 

čidlo na měření absolutního tlaku.  

8.3 Měření optické hustoty kou ře 

 Měřicí přístroje k měření optické hustoty kouře jsou tvořeny optickým systémem. 

Optický systém se skládá ze zdroje paprsku světla, dvou objektivů, fotodiody, 

vyhodnocovacího zařízení signálu fotodiody a stabilizátoru napětí, kterým se stabilizuje 

napětí pro napájení žárovky. Zdroj paprsku světla je tvořen nejčastěji halogenovou žárovkou 

nebo laserovým zářením. Porovnání těchto dvou zdrojů nalezneme ve skriptu [1]. Jako zdroj 

paprsku světla bude použita halogenová žárovka. Použitím klasického zdroje namísto laseru 

se docílí větší kompenzace v případě nehomogenity kouře. Fotodioda bude opatřena filtrem, 

který propustí pouze danou část vyzařovaného spektra, konkrétně žlutozelenou oblast 

viditelné části spektra. Celé měřicí zařízení je složeno z vysílací jednotky, která je tvořena 

světelným zdrojem s objektivem, a z přijímací jednotky, která je složena z objektivu, 

optického filtru a fotodiody. Technické řešení optického systému vychází ze zařízení 

používané v ISO/TR 5924 [14].  

K měření optické hustoty kouře bude použit optický systém měřící útlum intenzity 

vyzářeného světla.  

8.4 Měření koncentrace plyn ů 

Bylo dohodnuto, že se měření zaměří pouze koncentraci plynů oxidu uhličitého 

a oxidu uhelnatého. Rovněž se bude měřit koncentrace kyslíku. Zkušební metoda ISO 9705 

[13] pro analýzu zplodin hoření využívá následující principy měření. Analyzátor kyslíku 

pracuje na principu paramagnetismu O2. Pro oxid uhelnatý a uhličitý je zde využit analyzátor 
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na principu infračervené spektroskopie. Tyto principy využívá i zkušební metoda ČSN EN 

13823 [12]. Pro měření koncentrace plynů v komoře budou použity senzory pracující na 

témže principu. K měření se použije přístroj pro analýzu spalin. Přístroj je složen z kontrolní 

jednotky, analyzátoru spalin a odběrové sondy. Senzory jednotlivých plynů jsou zabudovány 

do analyzátoru spalin. Přenosný systém analýzy spalin testo 350 [27], který pro měření 

používá Technický ústav požární ochrany, lze vybavit i dalšími senzory pro měření 

koncentrací jiných plynů. Přístroj je rovněž vybaven systémem, který samostatně provádí 

úpravu směsi spalných plynů.  

K měření koncentrace kyslíku bude v komoře použit analyzátor na principu 

paramagnetismu. K měření koncentrace oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého se bude využívat 

analyzátor na principu infračervené spektroskopie.  

8.5 Měření průtoku plyn ů v přívodním a odvodním potrubí 

 Měření množství průtoku vzduchu v komoře bude realizováno čidlem na principu 

Pitotovy trubice, které snímá rozdíl dynamického a statického tlaku. Tento princip je 

doporučován pro měření průtoku během požárních zkoušek například v [12, 13]. Čidlo 

pracující na principu Pitotovy trubice způsobuje menší tlakové ztráty než ostatní čidla, která 

se používají pro měření průtoku plynů. Tento princip byl doporučen i při konzultacích 

s odborníky.  

8.6 Měření hmotnostního úbytku  

Pro měření rychlosti úbytku hmotnosti vlivem odhořívání během zkoušek byly 

vybrány tenzometrické snímače síly. Tyto snímače síly, neboli vážní čidla, jsou přístroje, 

kterými lze měřit okamžitou váhu vzorku. Rozsahy těchto čidel se pohybují od několika 

gramů až do několika desítek tisíc kilogramů. Volba požadovaného rozsahu bude závislá i na 

vlastní váze plošiny, na které bude docházet ke spalování vzorků. Při měření hmotnostního 

úbytku je nutné vážní čidla chránit před zvýšenou teplotou. Nejvyšší teplota, při které je 

možno měřit je 121 °C. Vážní čidla, která pracují při vyšších teplotách se nepodařilo nalézt. 

Řešením, jak snížit teplotu v okolí vážních čidel, je použití vhodného opláštění. Bylo 

rozhodnuto, že se zde použije stejný systém jaký byl použit u velkorozměrového zkušebního 

zařízení IMADOS [1]. Celkový popis vážního zařízení je popsán v kapitole 9.6 Řešení měření 

hmotnostního úbytku.  

Pro měření rychlosti úbytku hmotnosti vlivem odhořívání během zkoušek budou 

použity tenzometrické snímače síly. 
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8.7 Měření relativní vlhkosti vzduchu 

Pro měření relativní vlhkosti plynů v komoře se použije elektrický vlhkoměr. Pro 

měření vlhkosti během zkoušek je nutno počítat s vysokou teplotou. Při hledání 

odpovídajícího vlhkoměru nebyl nalezen žádný, který by umožňoval měření vlhkosti 

v podmínkách požáru. Jediným vlhkoměrem, který je určen pro vysoké teploty, je snímač 

a převodník relativní vlhkosti pro vysoké teploty [28]. Tento vlhkoměr je určený do prostředí 

s vysokou teplotou, ale maximální teplota použití je pouze 180 °C. Pro měření vlhkosti za 

vyšších teplot nebyl nalezen žádný vlhkoměr.  

K měření vlhkosti v komoře bude použit snímač relativní vlhkosti pro vysoké teploty. 

8.8 Měření tepelného toku 

K měření tepelného toku se používají snímače tepelného toku. K měření se během 

požárních zkoušek používají nejčastěji čidla Schmidt-Boelterova typu [29]. Měřicí zařízení 

tohoto typu používá i Rohový pokojový test [13]. Tyto čidla jsou schopna registrovat tepelné 

toky kolem 50 kW.m-2. K měření tepelného toku lze použít i Peltierův článek. Při použití 

Peltierova článku je nutné zajistit jeho kalibraci.  

K měření tepelného toku v komoře budou použity čidla Schmidt-Boelterova typu.  

8.9 Měření jednotného času a sb ěr informací 

Pro sběr dat pro účely komory je nejlépe použít systémy sběru dat. Papírové 

zapisovače jsou nevhodné, protože nelze dále jednoduše elektronicky zpracovávat naměřené 

hodnoty. Datalogery jsou rovněž pro účely komory nevhodné. V komoře se bude měřit 

relativně velké množství informací a datalogery jsou spíše určeny ke kontinuálnímu měření 

pouze jedné nebo několika veličin. K tomu, aby se naměřené hodnoty daly dále zpracovat, je 

nutné, je následně přehrát do PC.  

Systémy sběru dat umožňují přímé propojení s PC a tím i možnost vysoké variability 

a možnost snímat větší množství dat v čase. K provozu sběru dat je nutné do komory pořídit 

odpovídající PC.  
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tabulka 5: Vybrané měřicí přístroje a jejich základní charakteristika 

měřená veličina typ měřicího přístroje základní charakteristika 

teplota termočlánky typu K 
- teplotní rozsah: – 200 °C až 1250 °C 

- velmi krátká časová odezva 

atmosférický tlak 
vysokoteplotní 

membránové čidlo 

- teplotní rozsah: -54 °C až 343 °C 

- vysoká přesnost, dlouhodobá stabilita 

kalibrování 

optická hustota kouře 

optický systém měřicí 

útlum intenzity 

vyzářeného světla 

- zdroj světla: halogenová žárovka 

- vysílací a přijímací jednotka 

- vychází ze zařízení používané v ISO/TR 

5924 [14] 

koncentrace plynů 
přístroj pro analýzu 

spalin 

- měření koncentrace kyslíku: analyzátor 

na principu paramagnetismu 

- měření koncentrace oxidu uhličitého a 

oxidu uhelnatého: analyzátor na principu 

infračervené spektroskopie 

průtok plynů 
čidlo na principu 

Pitotovy trubice 

- malé tlakové ztráty 

- snímá rozdíl dynamického a statického 

tlaku 

rychlost úbytku 

hmotnosti vlivem 

odhořívání 

tenzometrické snímače 

síly 

- měření celé vážní plošiny 

- stejný systém jako u velkorozměrového 

zkušebního zařízení IMADOS [1] 

relativní vlhkost 

plynů 

snímač a převodník 

relativní vlhkosti pro 

vysoké teploty 

- teplota použití: do 180 °C 

tepelný tok 
čidla Schmidt-Boelterova 

typu 

- schopna registrovat tepelné toky kolem 

50 kW.m-2 

- používá například: Rohový pokojový 

test [13] 

sběr dat systém sběru dat 

- přímé propojení s PC 

- vysoká variabilita 

- možnost snímat větší množství dat 
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9 Rozmíst ění jednotlivých m ěřicích p řístroj ů 

Tato kapitola řeší vhodné rozmístění měřicích senzorů a přístrojů v komoře. Je zde 

řešen i způsob záznamu naměřených hodnot.  

9.1 Řešení m ěření teploty 

K měření teplotního pole v komoře je použito několik termočlánků. Rozmístění 

termočlánků bylo zvoleno podle ISO 9705 [13]. Prostory této zkušební metody jsou podobné 

komoře, proto bylo rozhodnuto při rozmístění postupovat podle této zkušební metody. 

Termočlánky jsou rozděleny do tří skupin. První skupina termočlánků měří teplotní 

rozvrstvení ve vertikálním směru, druhá skupina měří teplotu pod stropem. Třetí skupina měří 

teplotu plynů v přívodním a odvodním potrubí. Rozmístění jednotlivých termočlánků 

viz Příloha C: znázornění umístění jednotlivých měřicích zařízení. Termočlánky pro měření 

teploty v podstropní vrstvě budou uchyceny do stropu komory. Termočlánky pro měření 

teplotního rozvrstvení ve vertikálním směru se připevní na pomocnou ocelovou tyč, která 

bude na daném místě instalována od podlahy ke stropu.  

Termočlánkové vedení k termočlánkům umístěným na stropě komory bude umístěno 

nad zavěšeným sádrokartonovým podhledem. Pro umístění termočlánků se sádrokartonová 

deska demontuje a na stanovených místech provrtá. Termočlánkové vedení se protáhne skrz 

sádrokartonovou desku a umístí se termočlánek. Sádrokartonová deska se opět usadí do 

konstrukce stropu. Vedení bude dále vyvedeno otvory ve stěně mimo komoru a přivedeno do 

sběrače dat.  V komoře bude rozmístěno celkem šestnáct termočlánků.  

9.2 Řešení m ěření atmosférického tlaku 

K měření atmosférického tlaku v komoře bylo zvoleno vysokoteplotní membránové 

čidlo na měření absolutního tlaku. Čidlo bude uchyceno na stěně komory. Výška uchycení 

čidla bude 1500 mm. Kabel bude od čidla veden skrze otvor ve stěně komory do systému 

sběru dat, který bude umístěn v místnosti okolo komory. Poloha čidla viz 

Příloha C: znázornění umístění jednotlivých měřicích zařízení. 

9.3 Řešení m ěření optické hustoty kou ře 

Skripta [1] uvádí, že metody pro stanovení optické hustoty kouře mohou být rozděleny 

na statické a dynamické. Statické metody akumulují kouř v prostoru kouřové komory. 

V kouřové komoře se kouř homogenizuje a měří se intenzita prošlého záření. Osa optického 

systému může být horizontální nebo vertikální. U dynamických zkoušek se měří optická 
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hustota kouře v odvodním potrubí. Měření v komoře nelze jednoznačně zařadit do žádné 

skupiny. Během měření bude částečně docházet k výměně plynů. K výměně plynů během 

zkoušek nemusí docházet vždy. V přívodním a odvodním potrubí jsou instalovány klapky, 

kterými lze výměně plynů zcela zabránit. Metoda měření plynu v komoře se blíží metodám 

statickým. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto umístit optickou soustavu do komory. Pro 

dostatečné prozkoumání procesu tvorby a následného rozvrstvení kouře se rozhodlo, že do 

prostoru komory budou umístěny čtyři optické soustavy. Jedna optická soustava s vertikální 

osou optického systému a tři optické soustavy s horizontální osou optické soustavy. 

Jednotlivé přijímací a vysílací jednotky se osadí trubkovými nástavci, do kterých se bude 

vhánět určité množství vzduchu. Nástavce budou sloužit k ochraně optických zařízení proti 

ulpívání částic kouře. Optické soustavy s horizontální osou optického systému budou 

uchyceny na svislých ocelových tyčích. Uchycení bude provedeno tak, aby umožňovalo 

svislý posun optických soustav. Tím je zabezpečena možnost nastavení výškové polohy 

měřicích přístrojů. Optická soustava s vertikální optickou osou bude uchycena na stěně 

místnosti a to u stropu a u podlahy místnosti. Rozmístění jednotlivých optických systémů viz 

Příloha C: znázornění umístění jednotlivých měřicích zařízení. 

9.4 Řešení m ěření koncentrace plyn ů 

Přístroj pro stanovení koncentrace plynů využívá pro odběr vzorku odběrovou sondu, 

která nasává směs plynů a odvádí je do analyzátoru plynů a k jednotlivým senzorům. 

Standardní umístění pro odběr vzorku je v odvodním potrubí. Některé zkoušky konané 

v komoře mohou probíhat při uzavřeném přívodním a odvodním potrubí. Rozhodlo se proto 

umístit dvě odběrové sondy. První sonda bude umístěna v odvodním potrubí. Druhá sonda 

bude umístěna pod stropem místnosti. Podle typu zkoušky se na analyzátor spalin připojí 

příslušná sonda. Vlastní analyzátor spalin bude umístěn v místnosti kolem komory. Spojení 

odběrové sondy a analyzátoru spalin je uskutečněno odběrovou hadicí. Rozmístění 

odběrových sond viz Příloha C: znázornění umístění jednotlivých měřicích zařízení. 

9.5 Řešení m ěření průtoku plyn ů v přívodním a odvodním potrubí 

Měření průtoku plynů bude realizováno v přívodním potrubí čidlem na principu 

Pitotovy trubice. Odvodní potrubí svou konstrukcí prakticky neumožňuje provádět přesná 

měření. Odvodní potrubí je příliš krátké a při průtoku směsi plynů bude docházet k značným 

turbulencím. Určení průtoku v odvodním potrubí se bude moci provádět nepřímo. V obou 

potrubích bude docházet i k měření teploty. Ze známého průtoku a teploty v přívodním 
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potrubí a je-li známa hodnota teploty směsi plynů v odvodním potrubí, lze průtok v odvodním 

potrubí vypočítat pomocí stavové rovnice. Čidlo na měření průtoku směsi plynů se nainstaluje 

do přívodního potrubí. Umístění čidla viz Příloha C: znázornění umístění jednotlivých 

měřicích zařízení. 

9.6 Řešení m ěření hmotnostního úbytku  

Měření hmotnostního úbytku bude probíhat tenzometrickými čidly. Tato čidla budou 

součástí vážního zařízení. Jednotlivé díly vážního zařízení jsou: 

• spalovací vana 

• izolace 

• ocelová rámová konstrukce 

• tenzometrické snímače váhy 

• základový rám 

Spalovací vana bude vyrobena z žáruvzdorné oceli. Vana bude mít čtvercový tvar 

o délce hrany 1 metr. Hloubka vany bude deset centimetrů. Pod spalovací vanou bude 

položena tepelná izolace. Tepelná izolace bude oddělovat spalovací vanu od ocelové rámové 

konstrukce. Rámová konstrukce bude postavena na tenzometrické snímače, které jsou 

umístěny na základovém rámu. Základový rám bude umístěn uprostřed místnosti. Nákres 

vážního zařízení viz Příloha C: znázornění umístění jednotlivých měřicích zařízení. 

Celkem budou použity čtyři kusy tenzometrických snímačů, které budou napojeny na 

sčítací jednotku. Sčítací jednotka sečítá signály z jednotlivých snímačů. Dále vysílá signál, 

který odpovídá součtu sil působících na jednotlivé snímače, tedy celkové váze. Umístění 

vážního zařízení viz Příloha C: znázornění umístění jednotlivých měřicích zařízení. 

9.7 Řešení m ěření relativní vlhkosti 

Relativní vlhkost v komoře bude měřit snímač relativní vlhkosti pro vysoké teploty. 

Tento snímač je omezen maximální teplotou použití 180 °C. V jedné z předcházejících kapitol 

byl pomocí PC programů na modelování požáru stanoven maximální tepelný výkon na 

Q = 100 kW. Použijí-li se výsledky programu FDS, který dokáže znázornit rozvržení teplot 

v prostoru, bude zjištěno, že při tepelném výkonu Q = 100 kW, dosahovala teplota nejnižších 

vrstev hodnot blízkých 100 °C. Snímač relativní vlhkosti bude v prostoru komory umístěn ve 

výšce 100 mm nad podlahou, kde bývá nejnižší teplota. Snímač relativní vlhkosti bude 

umístěn na ocelovou tyč, která bude zároveň sloužit pro uchycení termočlánků pro měření 
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teploty. Umístění snímače relativní vlhkosti pro vysoké teploty viz Příloha C: znázornění 

umístění jednotlivých měřicích zařízení. 

9.8 Řešení m ěření tepelného toku 
K měření tepelného toku v komoře budou použity čidla Schmidt-Boelterova typu. Pro 

měření v komoře budou použity čtyři čidla. Jednotlivá čidla budou rozmístěna v komoře. 

Jedno čidlo bude připevněno na stropě komory, vedle termočlánku uprostřed stropu. Další 

čidla budou instalovány na stěnu komory. Do výšky 850 mm a do výšky 2450 mm. Poslední 

čidlo bude umístěno na pohyblivý stojan, tím bude umožněno měřit tepelný tok v kterémkoliv 

místě komory. Rozmístění jednotlivých čidel pro měření tepelného toku viz 

Příloha C: znázornění umístění jednotlivých měřicích zařízení. 

9.9 Řešení m ěření jednotného času a sb ěr informací 

Měřicí stanoviště, kde bude umístěn počítač, na který budou připojeny jednotlivé 

měřicí systémy bude umístěn v místnosti číslo 310, místnost okolo komory. Stanoviště PC 

bude pod oknem v rohu místnosti. Aby mohl být zvolen správný systém sběru dat, je potřeba 

stanovit celkový počet vstupů, které jsou požadovány. Měřicí přístroje, které jsou požadovány 

pro činnost v komoře, jsou uvedeny v předcházejících kapitolách. V následující tabulce jsou 

uvedeny všechny výstupy z měřicích přístrojů.  

tabulka 6: Množství výstupů z měřicích přístrojů 

počet měřená veličina typ výstupu 
16 teplota mV 
1 atmosférický tlak mV 
4 optická hustota kouře mV 
1 analýza plynů USB 
1 rychlost proudění mV 
1 hmotnostní úbytek mV 
1 relativní vlhkost mA 
4 tepelný tok mV 

 

Z tabulky vyplývá, že měřicí systém analýzy plynů bude připojen do PC samostatně 

přes USB port. Do systému sběru dat bude směřovat celkem 28 vstupů. Pro sběr naměřených 

hodnot bude využit systém sběru dat, který je s PC spojen přes USB port. Jedná se 

o modulární sběr dat. Systém obsahuje jednotlivé moduly. Například systém popsaný 

v literatuře [30] využívá moduly, které jsou opatřeny různým počtem vstupů. Na jedno PC lze 

připojit až 100 modulů. Každý základní modul lze rozšířit jedním modulem rozšiřujícím. 
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Vstupy jsou proudové i napěťové. Na moduly lze také připojit přímo termočlánky. Maximální 

vzorkovací frekvence je 80 vzorků za vteřinu. Měřicí přístroje budou napojeny na jeden 

základní modul, který má 20 jednoduchých nebo 10 diferenčních vstupů a na jeden rozšiřující 

modul, který má 40 jednoduchých nebo 20 diferenčních vstupů. Schéma systému sběru dat 

a jednotlivé propojení viz Příloha C: znázornění umístění jednotlivých měřicích zařízení. 
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10 Závěr 
Diplomová práce stanovila systém měření jednotlivých veličin při požárních 

zkouškách v požárně technické komoře na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Práce 

obsahuje návrh přístrojového vybavení, nejedná se ovšem o seznam jednotlivých typů 

přístrojů. Smyslem bylo stanovit principielní a funkční požadavky na měřicí přístroje. 

Aby bylo možno určit jednotlivé požadavky, je třeba znát odpověď na některé otázky. 

První otázka, na kterou se diplomová práce snažila odpovědět, je: Proč je nutné se požárním 

zkušebnictvím zabývat? Odpověď lze naleznout v části diplomové práce, která je zaměřena na 

význam požárního zkušebnictví. V této části je popsáno s jakými požárními zkouškami se 

můžeme setkat.  

Další otázka, která musí být zodpovězena před tím než je možné stanovit požadavky 

na měřicí přístroje, je: Jaké veličiny se budou měřit? Jestliže se ptáme jaké veličiny se budou 

měřit, musíme se rovněž zeptat: Jaké principy se při měření využívají? Odpověďmi na tyto 

otázky se zabývá další část práce. Měřené veličiny, které byly vybrány jsou spjaty 

s fenoménem požár. Jednotlivé veličiny, které budou měřeny jsou teplota, tlak, optická 

hustota kouře, koncentrace některých plynů, průtok směsi plynů v přívodním a odvodním 

potrubí, hmotnostní úbytek hořlaviny, relativní vlhkost vzduchu a tepelný tok. V této části 

jsou popsány i teoretické principy, na kterých pracují různé měřicí přístroje. Díky pochopení 

teoretických principů je možno stanovit, zda je přístroj vhodný do daného prostředí či nikoliv.  

Prostředím, do kterého budou měřicí přístroje určeny, se zabývá další část diplomové 

práce. V této části práce je popsána samotná komora, její rozměry a materiálové složení. 

V této části jsou uvedena i jednotlivá omezení, která musí být při provozu dodržena. Byly 

určeny maximální teploty, kterými mohou být jednotlivé konstrukční prvky namáhány. Tyto 

teploty by při provozu neměly být překročeny. Pro utvoření kompletní představy, jak se 

změní hodnoty teplot během spalování hořlaviny, bylo použito počítačových programů, které 

umožní předpovídat rozvoj požáru v daném prostředí. Těmito programy byly nasimulovány 

požáry o daných tepelných výkonech. Vypočítané teploty byly porovnány s teplotami, které 

byly stanoveny jako maximální teploty pro bezpečný provoz. Tímto porovnáním byl stanoven 

maximální tepelný výkon požáru Q = 100 kW. Požár o tomto tepelném výkonu by měl být 

pro provoz komory bezpečný. V této části práce byly pomocí matematického modelování 

stanoveny předpokládané podmínky během zkoušek v požárně technické komoře. 

Předpokládá se, že po dobu provozu komory budou poznatky získané matematickým 

modelováním sloužit zkouškám prováděným v komoře a naopak.  
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Poslední část práce se věnuje návrhu měřicích přístrojů. Jsou zde stanoveny 

požadavky, které musí měřicí přístroje a jejich senzory splňovat. Rovněž je zde popsáno 

rozmístění jednotlivých komponent v prostoru komory. Je rovněž navrženo komplexní řešení 

měření jednotlivých veličin během požárních zkoušek. Popis rozmístění jednotlivých 

komponent je doplněn grafickou přílohou, což umožňuje snadnou orientaci.  

Diplomová práce přinesla ucelený pohled na celkový systém měření jednotlivých 

veličin. Je zde však poslední otázka, která je spojena s výběrem přístrojového vybavení: Jaké 

přesné typy měřicích přístrojů budou v komoře použity? Odpověď na tuto otázku diplomová 

práce neobsahuje. Odpověď bude zodpovězena v rámci Rozvojového projektu na rok 2008, 

v programu na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií.  
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Příloha A: zjednodušené výkresy komory 

 

 
 

Obrázek A1: půdorys požárně technické komory (rozměry v milimetrech) 
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Obrázek A2: řez A – A (rozměry v milimetrech) 
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Příloha B: grafické vyjádření teplot 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 50 kW stanovené 

programem BranzFire: 

 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 50 kW stanovené 

programem CFast: 

 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 50 kW stanovené 

programem FDS: 

 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 100 kW stanovené 

programem BranzFire: 

 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 100 kW stanovené 

programem CFast: 
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Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 100 kW stanovené 

programem FDS: 

 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 150 kW stanovené 

programem BranzFire: 

 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 150 kW stanovené 

programem CFast: 

 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 150 kW stanovené 

programem FDS: 
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Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 200 kW stanovené 

programem BranzFire: 

 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 200 kW stanovené 

programem CFast: 

 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 200 kW stanovené 

programem FDS: 
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Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 250 kW stanovené 

programem BranzFire: 

 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 250 kW stanovené 

programem CFast: 

 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 250 kW stanovené 

programem FDS: 
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Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 300 kW stanovené 

programem BranzFire: 

 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 300 kW stanovené 

programem CFast: 

 

Časová závislost průběhů 

teplot při tepelném výkonu 

zdroje 300 kW stanovené 

programem FDS: 
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Příloha C: znázornění umístění jednotlivých měřicích zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek C1: Půdorys požárně technické komory s vyznačeným umístěním jednotlivých 

přístrojů (rozměry v milimetrech) 
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Obrázek C2: Rozmístění teplotních senzorů a snímače tepelného toku na stropě komory 

(rozměry v milimetrech) 
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Obrázek C3: Znázornění výšky umístění jednotlivých senzorů pro měření teplotního 

rozvrstvení a pro měření atmosférického tlaku ve vertikálním směru (rozměry v milimetrech) 
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Obrázek C4: Znázornění měřicích přístrojů umístěných do přívodního a odvodního potrubí 

(rozměry v milimetrech) 
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Obrázek C5: Znázornění způsobu uchycení horizontálních optických soustav  
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Obrázek C6: Znázornění výšky umístění snímačů tepelného toku (rozměry v milimetrech) 

 

 

 

 

 

Obrázek C7: Nákres vážního zařízení (rozměry v milimetrech) 
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Obrázek C8: Schéma systému sběru dat a připojení jednotlivých přístrojů 

 


