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Anotace: 
 

KOCIÁN, A.: Ovlivnění tvorby dýmu plochou hořícího materiálu: Diplomová práce, 

Ostrava: VŠB-TU, 2008. 55 s. 

 

Tato práce vyhodnocuje měření optické hustoty kouře metodou jednokomorového 

testu a stanovuje vliv plochy hořícího materiálu na vývin kouře. Měření probíhá u materiálů 

karbonizujících a nekarbonizujících, jak v podmínkách plamenného hoření, tak při 

pyrolýze. V úvodní části práce je stručně popsán vznik dýmu a jeho složení. Další část se 

věnuje stanovení optické hustoty a popisuje metodu pro měření vývinu kouře podle normy 

ISO 5659-2. Výsledky měření jsou shrnuty v experimentální části v tabulkách a grafech. 
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Annotation: 

 
KOCIÁN, A.: The influence of area of burning material on smoke formation: Diploma 

thesis, Ostrava: VŠB-TU, 2008. 55 p. 

 

This work analyses a measurement of smoke optical density by single chamber test 

and determine the influence of area of burning material on smoke generation. Material 

carbonizing and non-carbonizing were put to the test and tested in both flaming conditions 

and pyrolysis. At firs part of thesis is briefly described smoke generation and composition. 

Next part pursue to determination of smoke optical density and describe method for 

measurement smoke generation according to ISO 5659-2. In experimental part are results 

summarized in tables and graphs. 
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1 Úvod 

Každé hoření je spojeno se vznikem zplodin hoření a produktů termického 

rozkladu hořlavých látek. Ve většině případů se zplodiny hoření nacházejí v prostoru 

obklopujícím pásmo hoření a vytvářejí určitý stupeň zakouření. Tvorba kouře je složitý 

proces, jehož průběh je závislý na všech možných faktorech, které se při hoření mohou 

vyskytnout.  

Ve výsledcích experimentálních požárů se dospělo k závěru, že osoby při požáru 

jsou téměř vždy nejdříve ohroženy kouřem a to v některých případech již dvě minuty po 

vzniku požáru. Teprve ve dvojnásobném čase dochází k nebezpečné koncentraci CO, nebo 

poklesu kyslíku. Vyšší teplota se vyskytuje jako hlavní nebezpečí pro lidský organismus 

zpravidla později. Je tedy zřejmé, že největší nebezpečí spočívá v kouři, který vedle 

dráždivých účinků na sliznici, způsobuje ztrátu viditelnosti. Tato skutečnost vedla řadu 

autorů k zavedení určitého měřítka hustoty kouře jako míry zatemnění, což dále umožňuje 

aplikaci fyzikálních metod měření, založených na útlumu světelného paprsku 

procházejícího zakouřeným prostorem tj. na Lambertově-Beerově zákonu.  

Kouřové zplodiny způsobují každoročně škody na majetku a jsou příčinou i 

mnoha úmrtí, proto je studium vlastností a vývinu kouře stále aktuální. 

Cílem práce je určit ovlivnění tvorby dýmu plochou hořícího materiálu, který je 

vystaven tepelnému toku. Pro experiment bylo použito zařízení podle normy ISO 5659-2, 

která popisuje metodu jednokomorového testu pro stanovení optické hustoty kouře při 

hoření. Byly zkoušeny tři různé materiály s různou charakteristikou rozkladu. Hodnoty 

optické hustoty se získávali ze tří různých velikostí ploch vzorků. Materiály byly zkoušeny, 

jak v podmínkách plamenného hoření, tak i při pyrolýze. Výsledky měření jsou shrnuty 

v tabulkách a grafech, které zobrazují průběhy měření během prvních deseti minut zkoušky. 
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2 Rešerše 

Během přípravy jsem nenašel literaturu, která by se přímo zabývala vztahem mezi 

plochou hořícího materiálu a tvorbou dýmu, ale problematikou měření kouře, jeho složením 

a toxicitou se zabývá řada odborné literatury, především zahraniční.  

• PUTORTI, A.: Design parameters for stack-mounted light extinction measurement 

devices [online]. Washington: National Institute of Standards and Technology, 1998 

[cit. 2008-04-10]. Dostupný z WWW: 

<http://fire.nist.gov/bfrlpubs/fire98/PDF/f98183.pdf>. 

Tento dokument se zabývá existujícími metodami měření útlumu světla, teoretickými 

aspekty světelné extinkce a prvky měřícího zařízení, které jsou nutné pro správné měření 

extinkce. Témata jsou diskutována v kontextu s měřením koncentrace kouře a vývinu kouře 

pro požární zkoušky. 

 
• FABIAN, T.Z., GANDHI, P.D.: Smoke Characterization Project [online]. Northbrook: 

Underwriters Laboratories Inc., 2007 [cit. 2008-04-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.nfpa.org/assets/files/PDF/Research/SmokeCharacterization.pdf>. 

Cílem studie je kompletně charakterizovat produkty plamenného a neplamenného 

hoření. Výzkum je zaměřen na materiály vyskytující se v obytném prostředí. Výsledky 

poskytují doporučení pro novou technologii kouřových hlásičů požáru. Dále poskytují 

informace pro zlepšení testovaných materiálů a přísad k potlačení vývinu kouře. 

 

• MEACHAM, B. J.: Characterization of Smoke From Smoldering Combustion for the 

Evaluation of Light Scattering Type Smoke Detector Response. Journal of Fire 

Protection Engineering, 1992, roč. 4. č. 1, s. 17-32. 

Studie vyhodnocuje výsledky experimentu, při kterém se zjišťovala produkce kouře při 

žhnutí čtyř materiálů v různých pozicích. Nestanovovala se optická hustota kouře, ale 

měření probíhalo na principu světelného rozptylu, jak je tomu např. u opticko-kouřového 

hlásiče.  

 

 

 

 

http://fire.nist.gov/bfrlpubs/fire98/PDF/f98183.pdf>
http://www.nfpa.org/assets/files/PDF/Research/SmokeCharacterization.pdf>
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3 Vznik dýmu a jeho složení 

Produkty spalování - spaliny - jsou všechny produkty (zejména plynné), které 

vznikají jako následek procesu hoření. Jelikož teploty při požáru jsou vždy vyšší než 500°C, 

ke spalinám se počítají i takové látky, které za normální teploty jsou kapalné nebo tuhé, 

např. voda. Kouř může být definován jako viditelná suspenze pevných, a nebo kapalných 

částic i plynů vznikajících při nedokonalém hoření. Částice kouře mají velikost 10-5 až 10-7 

m [5].  

Plynné složky kouře tvoří jednak plyny nacházející se ve vzduchu (O2, N2, atd.) 

a jednak produkty rozkladu (CO, CO2, NH3, HCl, H2O, atd.). Podíl plynných složek 

zastoupených v kouři je závislý na teplotě kouře, neboť obsahuje také páry snadno 

kondenzujících kapalin.  

Kapalnou složku kouře tvoří kapičky zkondensovaných par vzniklých při 

tepelné degradaci hořlavých látek. Je to především voda, v níž se rozpouští i některé plyny, 

ale také například uhlovodíky a aldehydy. V horkém kouři nejsou kapalné složky 

zastoupeny, ale jeho postupným chladnutím dochází, po překročení rosného bodu, k jejich 

kondenzaci. 

Pevné částice v kouři mohou být dvojího druhu podle vzniku a původu částic. 

Jednak to jsou částice které se dostaly do kouře působením vzestupných proudů, jsou to 

částice tuhých hořlavých látek(i hořících a žhnoucích), ale také prach z okolního prostředí a 

částice popele. Jsou to látky které se dostaly do kouře pouze mechanickým působením 

vzestupných proudů. Ve druhé skupině pevných částic tvořících pevnou složku kouře jsou 

produkty vzniklé přeměnou z plynné fáze. Tyto látky jsou označovány jako saze a jsou 

především tvořeny amorfním uhlíkem, který vzniká tepelným rozkladem plynných produktů 

pyrolýzy tuhých hořlavin při nedostatku kyslíku. 

Způsob hoření, plamenné nebo bezplamenné, má velký efekt na vlastnosti kouře. 

Bezplamenné hoření (žhnutí) je všeobecně provázeno tvorbou kouře.  

Termín žhnutí je někdy nevhodně používán k popisu neplamenné odezvy 

organického materiálu na externí tepelný tok. Každý organický materiál vystavený 

dostatečnému tepelnému toku, bude degradovat a bude se tvořit kouř. V tomto procesu 

obvykle není zahrnuta oxidace, nebo jen nepatrně, tudíž se jedná o endotermickou reakci. 

Tento proces spojený s úbytkem hmotnosti tuhého materiálu a s tvorbou prchavých 

produktů se nazývá aktivní pyrolýza [14]. 
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Kouř při žhnutí bývá složen z kapiček složených částečně ze zoxidovaných 

produktů, které kondenzují na aerosol. Kouř utvořený při žhnutí a takový, který obsahuje 

velké procento nespálených pyrolýzních produktů, má obvykle bílou nebo šedou barvu. 

Naproti tomu kouř vzniklý z plamenného hoření materiálu, má tmavou nebo černou barvu. 

Velké procento kouře z plamenného hoření obsahuje amorfní uhlík.  

Při hoření různých látek vzniká kouř, který se liší nejen svým složením, ale i 

barvou a zápachem. Např. srst, vlasy a kůže vytvářejí při spalování nepříjemně zapáchající 

látky, v nichž se nachází pyridin, chinolin a další dusikaté a sirné sloučeniny. Při hoření 

gumy vznikají různé sirné sloučeniny, které způsobují ostrý zápach dýmu. Při hoření 

ropných produktů jsou v kouři navíc saze a uhlovodíky, které vytvářejí specifický zápach 

tohoto kouře. Podle barvy kouře se dá usuzovat, jaká látka hoří, i když barva kouře se může 

měnit podle podmínek požáru. Při hoření dřeva vzniká šedočerný kouř, při spalování sena, 

slámy, papíru kouř žlutobílý. Hoření tkanin doprovází hnědý kouř, hoření ropných produktů 

kouř černý [5]. 

Zvláštní pozornost zasluhují ty zplodiny hoření, které způsobují škody na 

zařízení, na rostlinstvu a na živočišstvu, zejména však škody na lidském zdraví. Podráždění 

očí a plic způsobené dráždivými plyny a aerosoly a zmatek způsobený dušením má za 

následek pomalý únik, nebo způsobuje úplnou neschopnost evakuace. Inhalace velkého 

množství sazí a toxických plynů vede k otoku plic a zánětu, způsobující smrt krátce po 

požáru.  

Složení spalin a jejich množství závisí na chemické skladbě hořlaviny a 

podmínkách hoření. Organické hořlaviny se skládají hlavně z uhlíku, vodíku, kyslíku, síry, 

fosforu a dusíku a ve spalinách nalézáme jejich oxidy. Při pyrolýze vzniká paleta různých 

produktů, které zhoršují podmínky pro hasební zásah a únik osob svou toxicitou, hořlavostí 

a explosivností. Patří k nim např. nasycené a nenasycené uhlovodíky, sloučeniny 

s kyanovou skupinou v molekule, sloučeniny uhlíku se sírou, aminy, oxidy dusíku a další. 

Uhlovodíky jsou základní organické sloučeniny, obsahující v molekule pouze 

dva prvky, i když kombinační možnosti vedou k velkému počtu látek v této skupině. 

Základní akutní účinek uhlovodíků je jejich účinek na nervový systém. Působí narkoticky a 

depresivně na centrální nervovou soustavu. Uhlovodíky dále působí dráždivě na dýchací 

cesty, oči a kůži. Narkotický a dráždivý účinek stoupá se zvětšováním molekulové 

hmotnosti. Poškozují také některé orgány zejména játra, ledviny a cévy. Kyanové 

sloučeniny patří mezi nejprudší jedy a vznikají rozkladem organických sloučenin 

obsahujícím v molekule dusík. Nachází se ve zplodinách hoření, kde se rozkládají přírodní 
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látky obsahující bílkoviny (peří, vlna apod.), nebo syntetické materiály: polyakrylonitril, 

polyamidy, polyuretany, některé druhy syntetického kaučuku a další. 

Vlastnosti kouře budou ovlivněny stárnutím. Poté co kouř opustí plamennou 

zónu, kondenzace utváří větší podíl kapiček v kouři, ty se shlukují do větších částic a 

zánikem vzestupných termických proudů ve větší vzdálenosti od místa hoření dochází 

vlivem gravitace k usazování částic. Jak chladne kouř, chladne i zkondenzovaná kapalná 

fáze a tím se zlepšuje jejich schopnost jímat a rozpouštět některé plynné látky obsažené 

v kouři. Vznikají tak vodné roztoky, které mají korozivní účinky. 

 

Rizikové faktory spojené s vývojem kouře 

Riziko spojené s vývojem kouře je velice vážné. V důsledku kouře umírá většina obětí 

požáru. Kouř způsobuje větší přímé i následné škody. Hlavní rizikové faktory působení 

kouře jsou: [8] 

• Snížení viditelnosti v zakouřených objektech 

• Toxicita kouře 

• Korozivita kouře 

• Kouřem je transportováno značné množství tepla, což přispívá k rychlejšímu ohřevu 

okolních hmot a rozšiřování požáru 

• Při nedokonalém hoření vznikají hořlavé plyny a páry. Které mohou dosáhnout 

výbušných koncentrací. Riziko vzniku prostorového vznícení – Flashover nebo 

Backdraft 
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4 Stanovení optické hustoty kouře 

4.1 Teoretický základ 

U kouře se nejčastěji stanovuje světelná absorpce a označuje se jako optická 

hustota. Prochází-li světelný paprsek prostředím, které je schopno absorbovat, je intenzita 

paprsku vstupujícího vyšší než intenzita paprsku prošlého tímto prostředím. Fyzikální 

základ pro měření absorpce světla vychází z Bougerova zákona, který dává do spojitosti 

intenzitu dopadajícího monochromatického světla o vlnové délce λ, T0, a intenzitu světla T, 

přenášenou přes délku prostředí L, ve kterém se nachází kouř.  

Tento jev byl v roce 1729 poprvé formulován P. Bouguerem a později ještě jednou 

objeven Lambertem [4]. 

 

 T = T0 e-KL (1) 

 

Kde:   K – koeficient zeslabení [m-1] 

 L – délka světelného paprsku [m] 

 e – základ přirozených logaritmů [-] 

 T0 – počáteční intenzita světla [-] 

 T – intenzita světla prošlého měřeným prostředím (též. propustnost, transmitance)[-] 

 

Když je rovnice (1) vyjádřena se základem 10: 

 

 T = T0 10-DLL (2) 

 

Kde DL je definováno jako optická hustota na délku světelného paprsku L a má jednotku 

[m-1] 

 

Optická hustota prostředí (též. extinkce, absorbance) je definována vztahem[9]: 

 

 T
TD 0log=

 (3) 
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Optická hustota prostředí na délku je definována vztahem[9]: 

 

 
T
T

L
D 0log1

⋅=  (4) 

 

Optická hustota kouře vyžaduje měření zlomku světla absorbovaného kouřem, který je 

rozvíjen z hořícího materiálu. Při testech, kde je plocha hoření během zkoušky konstantní se 

používá specifická optická hustota. Vztah z něhož lze vypočítat specifickou (měrnou) 

optickou hustotu zakouřeného prostředí je[8]: 

 
T
T

LA
VDs

0
10log⋅

⋅
=  (5) 

 
Kde:  DS – měrná optická hustota [-] 

 V – objem kouře (zkušební komora) [m3] 

 A – plocha exponovaného materiálu [m2] 

 L - délka paprsku procházejícího kouřem [m] 

 

Při testech s nedefinovanou plochou hoření, nebo tam kde plocha hoření není konstantní se 

specifická optická hustota vyjadřuje jako funkce hmotnosti, jako tzv. Mass Optical Density 

(MOD) [1] 

 

 
T
T

mL
VMOD 0

10log⋅
∆⋅

=  (6) 

 

Kde:  MOD - Mass Optical density [m2.g-1] 

 V - objem kouře (zkušební komora) [m3] 

 Δm - úbytek hmotnosti vzorku [g] 

 L - délka paprsku procházejícího kouřem [m] 
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4.2 Způsoby stanovení útlumu procházejícího světla kouřem 

Následující seznam obsahuje výčet několika metod, které k měření užívají snížení 

intenzity světla procházejícího zkušební komorou. Zařízení se liší návrhem a manipulací, 

typem použitého světla, vyhodnocením výsledků a každá má své přednosti i nedostatky. 

 

• ČSN EN ISO 5659-2, Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v 

jednoduché komoře 

• ISO/TR 5924, Fire tests - Reaction to fire - Smoke generated by building products 

(dual-chamber test) 

• ASTM E84, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building 

materials, známá také jako „Steiner tunnel test“ 

• ASTM E662, Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke 

Generated by Solid Materials, také známá jako „NBS Smoke Chamber test“ 

• ASTM E906-07e1, Standard Test Method for Heat and Visible Smoke Release Rates 

for Materials and Products Using a Thermopile Metod 

• ASTM E1354-99, Standard Test Method for Heat and Visible Smoke Release Rates 

for Materials and Products Using an Oxygen Consumption Calorimeter 

4.3 Optická hustota dýmu podle ISO 5659-2 

Tento test vychází z ISO 5659-2, Plastics – Smoke generation – part 2: 

Determination of optical density by single-chamber test, (plasty – vývoj kouře – část 2: 

stanovení optické hustoty kouře metodou jednokomorového testu). Norma byla převedena 

do souboru EN a současně v roce 1999 jako ČSN EN ISO 5659-2 do systému českých 

technických norem. 

Tato metoda testu může být použita jedině k měření a popisu vlastností 

materiálů a zplodin, jako odpověď na teplo nebo plamen v kontrolovaných laboratorních 

podmínkách, a nemůže se užívat k popisu nebo hodnocení požárního nebezpečí materiálů, 

produktů, nebo soustavy v aktuálních podmínkách požáru, nebo jako jediný zdroj na kterém 

se zakládá produkce kouře [1]. 

Norma specifikuje metodu měření produkce kouře z odkrytého povrchu vzorku, 

při umístění v horizontální poloze a vystavených specifické úrovni tepelného záření 

v uzavřené skříni s aplikací zapalovacího plamínku, nebo bez něj. Tato metoda testu je 

aplikovatelná na všechny plasty a může být také použita pro vyhodnocení dalších materiálů 
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(např. gumy, textilní potahy, materiálů na bázi celulózy, barvené povrchy, dřevo a další 

stavební materiály). 

Hodnoty optické hustoty stanovené tímto testem jsou specifické pro každý 

materiál, nebo kompozit v testované formě a tloušťce. Kouř vyvinutý při hoření se 

shromažďuje ve zkušební komoře a měří se zeslabení intenzity světelného paprsku 

procházejícího vrstvou kouře. Výsledkem měření je specifická optická hustota kouře. 

Test je určený pro použití ve výzkumu a vývoji a ne jako základní ohodnocení 

stavebních materiálů. Na základě zkoušek nelze předpovědět hustotu kouře v jiných 

podmínkách, ani nebyl prokázaný žádný vzájemný vztah s výsledky získanými z dalších 

testovacích metod [1]. 

Je kladen důraz na to, že produkce kouře z materiálu se liší podle úrovně záření, 

kterému je vzorek vystaven. Výsledky jsou při měření založeny na vystavení specifickému 

stupni radiace 25 kW/m2 a 50 kW/m2. Tepelné namáhání je realizováno kónickým tepelným 

zářičem. 

 
4.2.1 Geometrie materiálu a počet vzorků 

Metoda je aplikovatelná na základní ploché materiály, kompozity, nebo sendviče 

nepřesahující tloušťku 25 mm. 

Metoda je citlivá na malé odchylky v geometrii, orientaci plochy, objem a 

složení materiálu, a tak výsledky získané touto metodou se vztahují pouze k tloušťce 

testovaného materiálu. Není možné počítat specifickou optickou hustotu pro jednu tloušťku 

materiálu ze specifické optické hustoty jiné tloušťky tohoto materiálu[1]. 

K měření jednoho materiálu je zapotřebí minimálně devět vzorků: šest vzorků je 

testováno při radiaci 25 kW/m2 (tři vzorky za přítomnosti zapalovacího plamene a tři bez) a 

tři vzorky jsou testovány při radiaci 50 kW/m2  bez přítomnosti zapalovacího plamene. 

Vzorky jsou čtvercové se stranami dlouhými 75 mm. Materiály o nominální tloušťce 

25 mm nebo méně, mohou být vyhodnoceny při jejich plné tloušťce. Pro porovnávací testy, 

můžou být materiály vyhodnoceny při tloušťce 1 mm. 

Všechny materiály spotřebovávají kyslík při hoření v komoře a vývin kouře 

některých materiálů (zvláště prudce hořlavé, nebo silné vzorky) je ovlivněn redukovanou 

koncentrací kyslíku v komoře. Materiály s tloušťkou větší než 25mm, by měli být zkráceny 

na tloušťku vzorku 25 mm takovým způsobem. Zkušební tělesa se obalí tenkou hliníkovou 

fólií, která zabraňuje ztrátě materiálu v důsledku tavení během zkoušky a také usnadňuje 

následné čištění. 
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Držák zkušebního tělesa má podobu čtvercové misky o délce strany 78 mm a 

hloubce 25 mm zabraňující změně tvaru zkušebního tělesa během měření, která je ještě 

nahoře opatřena přidržovacím rámem a ochrannou mřížkou proti případnému napěňování 

materiálu.  

 

4.2.2 Zkušební zařízení 

Přístroj (viz. Obr. 1) se skládá ze vzduchotěsné testovací komory a obsahuje, držák 

vzorku, kónický zdroj tepelného záření, zapalovací plamínek, zdroj světla a zařízení pro 

měření jeho intenzity a další pomocné zařízení pro kontrolu podmínek provozu během 

testu. 

Vnitřní rozměry komory jsou 914mm na délku, 914mm na výšku a 610mm na šířku. 

Je zhotovena z materiálu, jehož vnitřní stěny jsou odolné proti korozi a umožňují snadné 

čištění. 

V komoře jsou osazena dvě optická okna, každé s průměrem 74 mm, jedno na horní 

straně a druhé na dně skříně. Spodní strana okna v podlaze je vybavena elektrickým 

ohřívačem s přibližným výkonem 9 W ve tvaru kruhu, který je schopen udržovat horní 

plochu okna na teplotě, která je dostatečná k minimalizaci kondenzace kouře na této ploše 

(je vhodná teplota od 50 – 55 °C). Uvnitř komory je dále termočlánek se zapojením na 

zapisovač teplot a dva uzavíratelné větrací otvory. 

 
Obrázek 1 – Testovací komora [1] 
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Zdrojem sálavého tepla je kónický zářič skládající se z pláště tvaru kónického 

stínítka (výška 45 mm, průměr horního otvoru 55 mm a spodního otvoru 110mm) a uvnitř 

zabudovaného elektrického topného elementu v podobě trubičky těsně navinuté jako cívka 

kolem vnitřních stěn kónického pláště. Kónický zářič je umístěn na podpůrných tyčích tak, 

že spodní hrana pláště je 25 mm nad horním povrchem zkušebního tělesa. K ověření 

správné hodnoty intenzity tepelného záření před zkouškou slouží kalibrovaný radiometr. 

K zapálení produktů rozkladu zkoušených materiálů slouží pomocný hořák na propan 

s délkou plamene 30 mm. Celkové uspořádání kónického zářiče, držáku vzorku a hořáku je 

patrné z obrázku 2. 

 

 
Obrázek 2 - Celkové uspořádání kónického zářiče, držáku vzorku a hořáku[1] 

 

4.2.3 Fotometrický systém 

Fotometrický systém pro měření zeslabené intenzity světelného paprsku 

procházejícího vrstvou kouře se skládá ze zdroje světla a detektoru. Zdrojem světla je 

lampa, která je spolu s optickou soustavou soustřeďující světelný paprsek uložena ve 

světlotěsném pouzdře připevněném zevně k průzorovému oknu ve dně zkušební komory. 

Detail optické plochy je možno shlédnout na fotografii 18 (příloha 1). Detekční systém je 

rovněž uložen ve světlotěsném pouzdře umístěném nad horním průzorovým oknem 

zkušební komory. Systém pro měření světla se skládá z fotonásobiče připojeného do 



 

- 12 - 

vícerozsahového zesilovače připojeného na záznamové zařízení, schopného průběžně měřit 

relativní světelnou intenzitu. Systém je znázorněn na obr. 3. Vybavení poskytuje kontrolu 

výstupu světelného zdroje a měří množství světla dopadající na fotodetektor. 

 

 
Obrázek 3 – Fotometrický systém  [1] 

 

4.2.4 Postup zkoušky 

Po provedení nezbytných kalibrací fotometrického systému a kónického zářiče, 

se ve zkušební komoře ustaví stabilní teplota. Zkouší se cekem tři série vzorků po třech 

zkušebních tělesech za různých podmínek. Seřídí se fotometrický systém na propustnost 0 

% a 100 %. Zkušební těleso obalené ochrannou fólií se vloží do držáku vzorku, spustí se 

záznam propustnosti světla a odstraní se radiační štít, který brání přívodu tepla na vzorek 

před započetím zkoušky. Doba trvání zkoušky je 10 minut. Poté se zastaví přívod plynu do 

pomocného hořáku a vysaje se obsah zkušební komory až do plné propustnosti světla. 

Měření se opakuje s dalšími tělesy za stejných podmínek. Postup zkoušky bez použití 

pomocného hořáku je stejný.  Detekční systém je spojen se zapisovačem umožňujícím, pro 

každý vzorek, kontinuální měření zeslabené intenzity světla v průběhu zkoušky. 
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4.2.5 Specifická optická hustota Ds 

Hodnota specifické optické hustoty v desáté minutě se vypočte s užitím 

následujícího vzorce [1]: 

 

 
T

Ds
100log13210 10⋅=  (6) 

 

Kde  

Ds10 – specifická optická hustota 

T – je procentuelní světelná prostupnost, braná z průběžného záznamu při 10 

min 

132 – je faktor získán z V/AL pro testovací komoru, kde V je objem komory, A 

je vystavená plocha vzorku a L je délka světelné cesty. 

 

Ds10 se udává jako průměr tří měření za stejných podmínek. 

 

Korekční faktor Dc 

Pro každé měření se zaznamenává tzv. korekční faktor Dc, což je hodnota 

vypočtená podle vzorce 6, kde se za T dosadí hodnota po odvětrání komory. Je to optická 

hustota sedimentů na optických plochách. 

 
4.2.6 Hodnocení metody 

Před publikováním normy ISO 5659-2 byly provedeny předběžné 

mezilaboratorní zkoušky v osmi laboratořích se šestnácti různými materiály. Na základě 

výsledků těchto zkoušek byla vyhodnocena data shodnosti metody pro stanovení optické 

hustoty kouře podle ISO 5725:1986. Pro skupinu několika vzorků ze zkoušených materiálů 

jsou data shodnosti následující: 
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Hodnota 
Druh plastu Intenzita tepelného 

záření [kW/m2] 
Průměrná 

hodnota Ds10 r R 
25 112 75 196 

25 + plamen 102 75 130 Polystyrén lehčený 
50 270 88 195 
25 312 77 311 

25 + plamen 441 146 205 Akrylonitril-butadién-styren 
50 435 102 192 
25 11 4 10 

25 + plamen 55 13 29 Polymetylmetakrylát 
50 54 11 17 
25 49 16 61 

25 + plamen 48 24 26 Polyurethan lehčený tvrdý 
50 145 48 97 
25 178 49 114 

25 + plamen 80 28 56 Polyurethan lehčený měkký 
50 127 46 80 
25 403 97 300 

25 + plamen 26 15 56 Borovicové dřevo 
50 196 191 191 
25 420 127 281 

25 + plamen 68 42 72 Dřevovláknitá deska – střední 
hustoty tl. 25 mm 

50 688 114 413 
 

Tabulka 1 – Výsledky mezilaboratorních zkoušek podle ISO 5659-2 [10,1]  

 

Opakovatelnost r je míra těsnosti souhlasu mezi výsledky posloupnosti 

nezávislých měření stejného vzorku analytu provedených stejnou metodou, stejným 

experimentátorem, na stejném přístroji, na stejném místě, za stejných podmínek v krátkém 

časovém intervalu. Podmínky opakovatelnosti jsou ty, při nichž se nezávislé výsledky 

zkoušek získají toutéž metodou, na identických zkoušených jednotkách, v téže laboratoři, 

týmž operátorem, za použití téhož vybavení, během krátkého časového rozmezí [11]. 

Reprodukovatelnost R je těsnost souhlasu mezi výsledky měření stejného 

analytu ve vzorku/vzorcích stejného materiálu, kdy jsou jednotlivá měření prováděna za 

různých podmínek (experimentátor, přístroj, místo, podmínky, čas), avšak stejnou metodou 
[11]. 

Z přehledu podle tabulky 1 vyplývá, že opakovatelnost a reprodukovatelnost 

metody je zvláště u některých druhů plastů velmi malá. Zejména to platí pro hodnoty R, 

které dokonce v některých případech převyšují průměrné stanovené hodnoty optické 

hustoty  Ds10 (lehčený polystyrén a polyurethan lehčený tvrdý). Rozptyl naměřených 
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hodnot se zejména zvyšoval u materiálů které se nezapálily při 25 kW/m2 a u materiálů 

které dosahovali vyšších hodnot Ds10 při neplamenném hoření než při plamenném. Tyto 

výsledky naznačují, že měření optické hustoty kouře patří mezi velmi obtížně opakovatelné 

a reprodukovatelné způsoby stanovení požárně technických charakteristik. Zároveň je 

možno usuzovat, že optická hustota kouře značně závisí na podmínkách tepleného 

namáhání a stabilitě těchto podmínek během stanovení. 

Výše zjištěné poznatky jsou v souladu se skutečností, že tvorba kouře je složitý 

proces, jehož průběh je závislý na všech možných faktorech, která se při hoření mohou 

vyskytnout. Se zjevnou obtížností stanovení parametrů kouře souvisejí také větší technické 

požadavky na zkušební a měřící techniku. Zkušební postup je z hlediska obsluhy, potřeby 

pečlivého dodržení podmínek a vyhodnocení měření náročný a vyžaduje mnoho času. I přes 

nepříznivé hodnoty dat přesnosti je však metoda dle ISO 5659-2 schopna dostatečně rozlišit 

materiály s nízkou a vysokou produkcí kouře při hoření. Je tudíž vhodná pro stanovení 

tendence materiálů k produkci kouře při hoření za statických podmínek a pro eventuální 

hodnocení vlivu přísad na potlačení vývinu kouře. Výhodou metody je možnost zkoušet 

pevné materiály různého druhu a složení. Metoda je dosti zavedenou metodou svého druhu 

v mezinárodním měřítku. 
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5 Experimentální část 

5.1 Kalibrace konického zářiče 

 Kalibrace byla provedena pomocí radiometru, jehož exponovaná plocha byla 

umístěna ve vzdálenosti 25 mm od zářiče, což je vzdálenost ve které se vystavuje testovaný 

materiál tepelnému toku. Byl použit radiometr Schmidt Boelterova typu s průměrem 

membrány 12,5 mm. Výrobce radiometru je společnost Medtherm. Fotografie použitého 

radiometru je zachycena na foto 23 (příloha 1). 

Na zářiči jsem postupně nastavil čtyři teploty. Na výstupu radiometru bylo 

zaznamenáváno napětí, které jsem pomocí kalibrační křivky radiometru převedl na 

odpovídající tepelný tok. Nastavené teploty a odpovídající tepelné toky jsou zaznamenány 

v tabulce 2. Uvedené hodnoty jsem vynesl do grafu a vzniklá kalibrační křivka (graf 1) 

zobrazuje závislost tepelného toku na teplotě zářiče, ve vzdálenosti 25 mm od spodní hrany 

pláště kónického zářiče. 

 

Teplota[°C] Teplený tok 
[kW/m2] 

600 23,8 
668 29,8 
800 48 
875 68 

Tabulka 2 – Teplota zářiče a odpovídající tepelný tok 
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Graf 1 – Kalibrační křivka konického zářiče 

 

Z  grafu č.1 jsem odečetl teploty zářiče, které jsou potřeba k nastavení daného 

tepelného toku. Pro tepelnou radiaci 25 kW/m2 to je 614 °C a pro 50 kW/m2 odpovídá 

teplota zářiče 809 °C.  

5.2 Měření 

Cílem diplomové práce je určit ovlivnění tvorby dýmu plochou hořícího materiálu.  

 

Pro měření byly vybrány tyto materiály: 

• Polyetylén (PE) – Liten  

• Akrylonitril-butadién-styrén (ABS) - Cycolac 

• Sololit 

 

Při měření jsem použil materiály s různou charakteristikou rozkladu. Byly testovány 

materiály karbonizující (sololit), částečně karbonizující (akrylonitril-butadién-styrén) a 

nekarbonizující (polyetylén).  

Provedl jsem i několik zkušebních měření dalších materiálů, ale kvůli jejich malému 

vývinu kouře jsem jejich další testování a vyhodnocení neprováděl. Byly to tyto materiály : 

hobra, vlnitá lepenka , polyamid 66 – plněný skelnými vlákny. U hobry a lepenky došlo 
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k velmi rychlému úplnému rozkladu i při nejnižší radiaci a malému vývinu kouře i u 

největších velikostí vzorku, tudíž nemělo smysl zkoušet další vzorky i při vyšší radiaci. U 

polyamidu docházelo naopak k velmi pomalému rozkladu, na povrchu materiálu se tvořila 

zuhelnatělá vrstva a tvorba kouře byla ještě menší než u hobry. 

Při experimentu jde především o určení celkové extinkce světelných paprsků 

procházejících komorou, posuzuji však měření ještě z hlediska specifické (měrné) optické 

hustoty. Pro určení specifické optické hustoty bylo třeba, pro každou plochu vzorku, 

spočítat faktor V/AL ve vzorci 5. Kde za V se dosazuje objem komory 0,51 m3 , za L délka 

světelného paprsku 0,915 m a A je plocha vzorku. Vyhodnocoval jsem optickou hustotu, 

případně specifickou optickou hustotu a vytvořil grafy v nichž jsem znázornil závislosti na 

čase. Grafy jsou vždy tvořeny několika body získanými měřením a proloženy křivkou. Tato 

křivka má za úkol spíše zvýraznit propojení daných bodů, než přímo poskytnout možnost 

odečítání mezilehlých hodnot, avšak grafy celkem věrně zobrazují skutečný průběh optické 

hustoty během zkoušek.  

Pro stanovení vývinu dýmu v závislosti na hořící ploše byly stanoveny tři různé 

čtvercové plochy zkušebních vzorků, a to 25 cm2, 50 cm2 a 67 cm2. Sololit vykazoval 

poněkud menší vývin kouře než předchozí dva materiály, tak byla k jeho měření zvolena 

jako největší miska s plochou 100 cm2. Jelikož byl sololit řezán ručně a každý vzorek měl 

menší odlišnosti ve velikosti stran, tak jsem pro výpočet specifické optické hustoty počítal 

plochu u každého vzorku zvlášť.  

Před každým měřením jsem zaznamenal výchozí napětí Umax, které odpovídá nulové 

optické hustotě. Pro jednotlivá odečtená napětí jsem spočítal hodnotu T [%], což je 

procentuální podíl světla prošlého měřeným prostředím, a dále vypočítal optickou hustotu 

prostředí D (podle vzorce 3) a specifickou optickou hustotu Ds (podle vzorce 6). Výsledné 

hodnoty získané touto metodou jsou vždy průměrem ze tří měření. U některých vzorků jsem 

kvůli velkému rozptylu naměřených hodnot provedl čtyři měření. 

Při poklesu napětí zhruba pod 14 % maximálního rozsahu na výstupu, elektronika 

fotodetektoru automaticky přepne rozsah a sníží ho 10×, při dalším poklesu 100× a posléze 

1000×. Tím je dosaženo vyšší přesnosti odečítání napětí při velkém zakouření komory a 

vyšší optické hustotě. Při zpracování výsledků měření, jsem u každého vzorku odečítal 

hodnoty napětí v 2., 4., 6., 8. a 10. minutě. U některých vzorků jsem měření nechal běžet 

delší dobu k určení maximálního poklesu průchodu světla komorou. 

Pro měření bylo použito zařízení podle normy ISO 5659-2 a bylo prováděno 

v laboratoři Vysoké školy báňské – Technické university Ostrava, Fakulty bezpečnostního 
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inženýrství. Výrobce zkušební komory je firma CLASIC. Zkušební zařízení je možné 

prohlédnout na fotografii 22 (příloha 1). 

Na výstupu z fotodetektoru byl připojen zapisovač, který zaznamenával pokles 

napětí při snížení průchodu světla uvnitř komory. Hodnoty zaznamenával zapisovač 

Yokogawa Model LR 4200E dodaný firmou OMEGA. Zapisovač je možné si prohlédnout 

na fotografii 20 (příloha 1).  

Podle ISO 5659-2 se jako zdroj plynu pro zápalný hořák používá směs propanu a 

vzduchu. Při experimentu byl použit propan-butan bez vzduchu. 

 

5.3 Výsledky měření 

5.3.1 Polyetylén 

 Testovaný polyetylén byl ve formě granulek, jejichž průměrná velikost byla 3 mm × 

2 mm (šířka × výška). Materiál má mléčnou barvu, částečně propouští světlo. Navážka 

materiálu pro nejmenší velikost plochy vzorku byla stanovena na 10 g a další hmotnosti 

byly dopočítány tak, aby se zachovala konstantní plošná hmotnost - 0,406 g/cm2. Pro 

plochu 50 cm2 se vážily vzorky o hmotnosti 20,1 g a pro plochu 67 cm2 činila navážka 

27,07 g. 

Každá miska byla před pokusem vždy obalena hliníkovou folií z důvodu 

snadnějšího čištění. Teprve poté do ní byla nasypána navážka. Přichystaný vzorek před 

pokusem je možné si prohlédnout na fotografii 1 (příloha 1). 

 

Radiace 25 kW/m2 

 V tabulce 3 jsou zaznamenány průměrné hodnoty optické hustoty naměřené při 

radiaci 25 kW/m2. U největší plochy není vypočítaná optická hustota v desáté minutě kvůli 

poklesu napětí na fotodetektoru na 0 V, tudíž zde optická hustota nemohla být 

vyhodnocena. 
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 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 67 cm2 

Čas [min] D Ds D Ds D Ds 
2 0,187 42,226 0,296 33,297 0,348 29,086 
4 0,624 141,082 1,345 151,243 1,774 148,171 
6 1,173 265,254 2,660 299,108 3,476 290,213 
8 1,817 410,797 4,044 454,803 5,109 426,608 

10 2,347 530,638 5,174 581,844 - - 

Tabulka 3 – Výsledky měření PE při radiaci 25 kW/m2 
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Graf 2 – Průběh optické hustoty při vývinu kouře z PE při radiaci 25 kW/m2 v závislosti na 
čase 

 
 

Při radiaci 25 kW/m2 docházelo k postupnému měknutí vzorku. Ztrácel svůj bílý 

mléčný zákal a docházelo k jeho tavení, za vývinu bílého dýmu. Dým zapáchá po parafinu. 

Vzorek po ukončení pokusu je možné prohlédnout na fotografii 2 (příloha1). 

Z grafu 2 je patrné, že rychlost vývinu kouře z polyetylénu při radiaci 25 kW/m2 je, 

od 2. do 10. minuty, téměř lineární u všech zkoušených ploch a s velikostí plochy stoupá i 

optická hustota kouře.  
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Při porovnání výsledků podle specifické optické hustoty jsou výsledky odlišné. 

Z tabulky 2 je patrné, že mezi jednotlivými plochami nejsou výrazné rozdíly v Ds, avšak 

specifická optická hustota je vyšší u střední velikosti vzorku. Toto ale neplatí u velkého 

vzorku v 10. minutě, kde by mělo být Ds teoreticky nekonečně velké. 

U velkých vzorků docházelo k poklesu na nulovou propustnost světla již v 9. 

minutě, u středních to bylo kolem 11. minuty. Byl vyzkoušen i jeden malý vzorek na 

maximální pokles a ten byl zaznamenán v čase 24,6 minuty. Po tomto čase docházelo 

k pomalému růstu propustnosti, který byl patrně způsobený stárnutím kouře a jeho 

postupnou sedimentací. Optická hustota při maximálním poklesu byla 3,753. 

Během zkoušení PE při radiaci 25 kW/m2, nemusela být odečítána transmitance po 

ukončení testu, k určení korekčního faktoru, neboť při pokusu docházelo jen k nepatrnému 

nánosu částic kouře na optických plochách fotometrického systému. 

 

Radiace 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem 

 V tabulce 4 jsou zaznamenány průměrné hodnoty optické hustoty naměřené při 

radiaci 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem. 

 

 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 67 cm2 

Čas [min] D Ds D Ds D Ds 
2 0,033 7,383 0,021 2,312 0,016 1,353 
4 0,025 5,602 0,088 9,857 0,134 11,191 
6 0,079 17,796 0,459 51,646 0,641 53,496 
8 0,135 30,531 0,737 82,835 1,000 83,505 

10 0,163 36,926 0,951 106,947 1,129 94,279 

Tabulka 4 – Výsledky měření PE při radiaci 25 kW/m2se zapalovacím plamenem 
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Graf 3 – Průběh optické hustoty při vývinu kouře z PE při radiaci 25 kW/m2 se zapalovacím 

plamenem v závislosti na čase 
 
 

Při radiaci 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem docházelo ze začátku ke stejnému 

jevu, jako bez plamene, do doby než došlo k samotnému vzplanutí. Vzorek tedy postupně 

měknul, ztrácel svůj bílý mléčný zákal a docházelo k jeho tavení, za vývinu bílého dýmu. 

Po vzplanutí hořel nejdříve malým plamenem, postupně se rozhoříval až do maximální 

velikosti. Maximální výška plamene u malého vzorku byla kolem 15 cm, u středního kolem 

40 cm a plamen velkého vzorku dosahoval až ke stropu komory. Postupem času se výška 

plamene snižovala. Od okamžiku zapálení probíhalo hoření po celé ploše mírně třepotavým 

plamenem. Plamen měl jasnou žlutooranžovou barvu a byl doprovázen tmavým dýmem 

s velkým množstvím sazí. To ovšem neplatilo u nejmenšího vzorku, kde byla produkce 

dýmu i sazí malá. U jednoho malého vzorku dokonce propustnost prostředí neklesla pod 

94 %. Malé vzorky vykazovali velké odchylky v měření a proto jsem pro jejich zhodnocení 

provedl čtyři měření. 

Na povrchu vzorků při hoření vznikali bublinky a u některých vzorků došlo 

k odkápnutí malého množství roztaveného polyetylénu mimo zkušební misku. Vzorek po 

ukončení pokusu je možné prohlédnout na fotografii 3 (příloha1). Po každém měření 

musely být řádně vyčištěny obě optické plochy. Největší znečištění bylo vždy na horním 

skle. 
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V tabulce 4 je jasně vidět, že vývin kouře při plamenném hoření PE je značně menší 

než při neplamenném (tabulka 3). Z grafu 3 je patrný výraznější nárůst kouře až od 4. 

minuty od zahájení testu u všech ploch. K zapálení vzorků docházelo v časech mezi 1,2 až 

1,7 minuty. Výrazněji začínala stoupat optická hustota až v čase okolo 4. minuty. Z grafu 3 

je patrný výrazný rozdíl extinkce u nejmenší plochy, oproti větším vzorkům. Čím větší je 

hořící plocha, tím obtížněji dochází k oxidaci plynné hořlaviny a tím také více těchto plynů 

zkarbonizuje. 

Při porovnání výsledků podle Ds je z tabulky 4 také patrný značný rozdíl mezi 

specifickou optickou hustotou kouře produkovaného z plochy 25 cm2 a většími vzorky. 

Střední a velký vzorek mají téměř identický průběh nárůstu specifické optické hustoty jen 

v 10. minutě je specifická optická hustota větší u střední velikosti plochy. 

Během měření jsem zaznamenával čas, kdy došlo ke vzplanutí vzorku, uhasnutí 

plamene, čas kdy došlo k poklesu na minimální transmitanci (čas minima), optickou hustotu 

při minimální transmitanci a optickou hustotu po odvětrání. Tyto hodnoty jsou 

zaznamenány v tabulce 5.  

U nejmenšího vzorku jsem zaznamenával pouze čas kdy došlo k zapálení, ostatní 

zmíněné hodnoty jsem nezapisoval, jelikož u tohoto vzorku docházelo pouze 

k minimálnímu vzestupu optické hustoty a všechny testy jsem ukončil vždy po 10. minutě. 

V tabulce 5 je tedy desátá minuta zapsána jako čas minima.  

U plochy 50 cm2 a 67 cm2 jsem vždy u dvou testů nechal běžet zkoušku až do 

uhasnutí plamene, které nastalo zřejmě kvůli nedostatku kyslíku. Soudím tak podle toho, že 

po zkoušce zůstávaly v misce zbytky roztaveného polyetylénu a u jednoho testu s velkým 

vzorkem došlo při odvětrávání komory k opětovnému vzplanutí.  

Po dosažení maximální optické hustoty se postupně snižovala optická hustota až do 

doby, kdy plamen uhasl. Po uhasnutí plamene, docházelo opět k rychlému vzestupu optické 

hustoty, ale v této době jsem již testy ukončil. 
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 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 67 cm2 

Číslo vzorku 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

Čas do zapálení [min] 1,4 1,6 1,4 1,3 1,7 1,3 1,35 1,2 1,4 1,35 

Uhasnutí plamene [min] - - - - 16 19,5 - 16,3 16,1 - 

Čas minima [min] 10 10 10 10 14,2 14,5 14 13,2 13 11,7 

Opt. hustota v minimu 0,005 0,068 0,396 0,184 1,054 1,142 1,050 1,370 1,077 1,096 

Opt. hustota po odvětrání - - - - 0,294 0,31 0,272 0,385 0,315 0,37 

Tabulka 5 – Naměřené hodnoty při zkoušení vzorků PE s radiací 25 kW/m2 se zapalovacím 
plamenem 

 
 
 

Radiace 50 kW/m2 

Průměrné hodnoty optické hustoty naměřené při radiaci 50 kW/m2 jsou 

zaznamenány v tabulce 6. 

 

 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 67 cm2 

Čas [min] D Ds D Ds D Ds 
2 0,575 129,921 0,922 103,664 1,079 90,072 
4 1,176 266,011 1,722 193,651 2,078 173,484 
6 1,786 403,916 2,506 281,832 2,614 218,303 
8 2,195 496,276 2,687 302,208 4,222 352,518 

10 2,309 522,080 3,006 338,075 5,315 443,830 

Tabulka 6 – Výsledky měření PE při radiaci 50 kW/m2 
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Graf 4 – Průběh optické hustoty při vývinu kouře z PE při radiaci 50 kW/m2 v závislosti na 

čase 
 

Při radiaci 50 kW/m2 docházelo po půl minutě, od počátku testu, k rapidnímu 

vzestupu optické hustoty v komoře. U všech vzorků docházelo ke vznícení vlivem velkého 

tepelného toku produkovaného zářičem. Hoření probíhalo intenzivněji než při radiaci 

25 kW/m2 se zapalovacím plamenem. U středního a velkého vzorku šlehaly plameny až ke 

stropu komory. Plamen měl opět jasnou žlutooranžovou barvu a byl doprovázen tmavým 

dýmem s velkým množstvím sazí. Postupem času jak docházelo ke spotřebování kyslíku 

v komoře se výška plamene snižovala. Od okamžiku zapálení probíhalo hoření po celé 

ploše.  Na povrchu vzorků při hoření vznikali malé bublinky a na rozdíl od hoření při nižší 

radiaci, zde nedošlo u žádného vzorku k odkapávání mimo misku.  

V grafu 4 je znázorněn průběh optické hustoty v závislosti na čase. Během testu se 

postupně snižovala rychlost vzestupu optické hustoty. V čase, označeném v tabulce 7 jako 

čas minima před uhasnutím, začala optická hustota klesat do doby než plamen uhasl. 

Plamen uhasl kvůli nedostatku kyslíku v komoře. Po ukončení plamenného hoření se začala 

optická hustota opět rychle zvyšovat. Toto zvýšení je nejvíce patrné u velkého vzorku, 

avšak není u něj zaznamenán čas minima, protože u něj před uhasnutím plamene, ke snížení 

optické hustoty nedocházelo. U velkého vzorku plamen uhasnul mezi 6. až 7. minutou a 

v tomto čase se také zvýšila rychlost vzestupu optické hustoty. Po uhasnutí středního 
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vzorku už nedošlo k tak výraznému vzestupu optické hustoty, kvůli nedostatku paliva. U 

malého vzorku docházelo k uhasnutí také z nedostatku paliva, jelikož po uhasnutí už k 

dalšímu vzestupu optické hustoty nedocházelo.  

Při porovnání výsledků podle Ds z tabulky 6 je vidět, že nejvyšších hodnot bylo 

dosaženo při vývinu kouře z plochy 25 cm2. 

Polyetylén odhořel beze zbytku viz. fotografie 4 (příloha1). U velkých vzorků 

zůstalo po ukončení pokusu ještě malé množství polyethylenu v misce, ale při odvětrávání 

komory došlo k jeho opětovnému vznícení a dohoření zbytku.  

 

 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 67 cm2 

Číslo vzorku 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Čas do zapálení [min] 2,7 2,2 2,4 1,5 1 1,9 1,4 1,4 1,5 

Uhasnutí plamene [min] 12,9 12,8 12,1 8,5 9 8,7 6,5 7 6,4 

Čas minima před uhasnutím [min] 9,7 9,7 7,4 7,4 7,9 6,8 - - - 

Opt. hustota v minimu 2,472 2,443 2,308 3,222 2,491 2,656 - - - 

Opt. hustota po odvětrání 0,492 0,487 0,461 1,058 0,842 0,906 0,980 1,019 0,962 

Tabulka 7 - Naměřené hodnoty při zkoušení vzorků PE s radiací 50 kW/m2 

 
 
 
5.3.2 Akrylonitril-butadién-styrén (ABS) 

Testovaný ABS byl ve formě granulek, jejichž průměrná velikost byla 3 mm × 3 

mm (šířka × výška). Materiál má černou barvu, je neprůhledný a má lesklý povrch. 

Při měření se používali stejné misky i navážka jako pro PE. Misky byly před 

zkouškou opět obaleny hliníkovou folií. Přichystaný vzorek před pokusem je možné si 

prohlédnout na fotografii 5 (příloha 1). 

 
 

Radiace 25 kW/m2 

Průměrné hodnoty optické hustoty naměřené při radiaci 25 kW/m2 jsou 

zaznamenány v tabulce 8. 
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 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 67 cm2 

Čas [min] D Ds D Ds D Ds 
2 0,142 32,145 0,223 25,101 0,250 20,857 
4 0,392 88,538 0,792 89,091 0,970 80,966 
6 0,696 157,437 1,430 160,819 1,729 144,409 
8 1,022 231,031 2,042 229,617 2,444 204,040 

10 1,307 295,553 2,601 292,504 3,067 256,091 

Tabulka 8 – Výsledky měření ABS při radiaci 25  kW/m2 
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Graf 5 – Průběh optické hustoty při vývinu kouře z ABS při radiaci 25 kW/m2 v závislosti na 

čase 
 

Při radiaci 25 kW/m2 docházelo k postupnému měknutí vzorku na povrchu. 

Docházelo k vývinu dýmu téměř okamžitě po odstranění tepelně radiačního krytu, ale 

zvyšování optické hustoty bylo pozvolné a rovnoměrné. Patrné to je především z grafu 5, 

kde je vidět, u jednotlivých ploch, mezi 2. až 10. minutou téměř lineární průběh optické 

hustoty v závislosti na čase. Produkovaný dým měl šedou barvu. Na povrchu ABS se tvořila 

zuhelnatělá vrstva, která částečně izolovala vzorek před teplem zářiče a patrně zpomalovala 

tepelnou degradaci materiálu. V grafu je také možno vidět vzestupnou tendenci optické 

hustoty s velikostí plochy 
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Při porovnání specifické optické hustoty podle tabulky 8 už není rozdíl jednotlivých 

ploch tak výrazný, dá se říct, že se s rostoucí plochou mírně snižuje.  

Nános po měření byl více na spodní optické ploše a byl tvořen sedimentovanými 

částicemi kouře. V tabulce 9 jsou vyznačeny hodnoty optické hustoty po odvětrání komory.  

U každé velikosti plochy jsem nechal jeden test běžet delší dobu k určení 

maximálního poklesu transmitance. V tabulce 9 jsou kurzívou zvýrazněny hodnoty které 

byly u těchto vzorků dosaženy po odvětrání. U plochy 25 cm2 jsem test nechal proběhnout 

až do 50. minuty. V tomto čase byl už vzestup optické hustoty minimální avšak hustota 

stále stoupala a měla hodnotu 2,93. U střední plochy jsem nejdelší test ukončil v čase 24 

minut při optické hustotě 4,32 a u plochy 67 cm2 jsem test prováděl nejdéle do 24. minuty, 

kdy byla optická hustota 4,94. Na fotografii 8 (příloha 1) je porovnání lícové strany u dvou 

malých vzorků po zkoušce, a na fotografii 9 (příloha 1) je porovnání jejich tloušťky. 

Z těchto fotografií je patrná větší tloušťka zuhelnatění po 50. minutě, která sloužila částečně 

jako izolační vrstva před tepelným zářením. Na fotografii 7 (příloha 1) je možno 

prohlédnout tyto vzorky z rubové strany. Na fotografiích je patrná struktura granulek a 

jejich natavení, které je u vzorku po 50. minutě větší. 

Na fotografii 6 (příloha 1) je zobrazena lícová strana vzorku o ploše 67 cm2, kde je 

patrné menší zuhelnatění vzorku v rozích a po stranách, způsobené rozdílnou radiací zářiče 

v krajních polohách. 

 
 

 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 67 cm2 

Číslo vzorku 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Opt. hustota po odvětrání 0,084 0,262 0,086 0,145 0,153 0,384 0,200 0,514 0,181 

Tabulka 9 - Naměřené hodnoty při zkoušení vzorků ABS  s radiací 25 kW/m2 

 

Radiace 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem 

V tabulce 10 jsou zaznamenány průměrné hodnoty optické hustoty naměřené při 

radiaci 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem. Vynechané buňky v tabulce znamenají pokles 

napětí na fotodetektoru na 0 V, tudíž zde nemohla být optická hustota vyhodnocena. 
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 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 67 cm2 

Čas [min] D Ds D Ds D Ds 
2 0,466 105,273 0,938 105,471 0,750 62,619 
4 2,275 514,309 4,230 475,717 4,730 394,962 
6 3,258 736,682 6,149 691,506 - - 
8 3,902 882,409 - - - - 

10 4,193 948,154 - - - - 

Tabulka 10 – Výsledky měření ABS při radiaci 25 kW/m2se zapalovacím plamenem 
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Graf 6 – Průběh optické hustoty při vývinu kouře z ABS při radiaci 25 kW/m2 se 

zapalovacím plamenem v závislosti na čase 
 
 

Při radiaci 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem docházelo ze začátku ke stejnému 

jevu, jako bez plamene, do doby než došlo ke vzplanutí. Čas vzplanutí lze vyčíst v tabulce 

11. Po této době docházelo ke strmému vzestupu optické hustoty. Plamen hořel žlutým 

plamenem, za vzniku hustého černého dýmu s obsahem velkého množství sazí. U plochy 

50 cm2 došlo mezi 6. až 7. minutou k vzestupu na maximální optickou hustotu, u plochy 

67 cm2 to bylo již mezi 5. až 6. minutou. U plochy 25 cm2 bylo dosaženo maximální 

optické hustoty kolem 10. minuty, po tomto čase docházelo k sedimentaci sazí a optická 

hustota se neparně snížila.  
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Z grafu 6 je zřejmý vzestupu optické hustoty v závislosti na ploše materiálu alespoň 

do 4. minuty. Specifická optická hustota má v tomto čase klesající průběh v závislosti na 

velikosti plochy vzorku (viz.tabulka 10). 

V tabulce 11 jsou dále zaznamenány časy kdy došlo k uhasnutí jednotlivých vzorků. 

Uhasnutí nastávalo v důsledku nedostatku kyslíku v komoře, jelikož ve zbytku po zkoušce 

zůstalo množství nerozloženého materiálu. Výsledky nejsou jednoznačné, ale dá se říci, že 

nejdříve uhasínal největší vzorek a až poté vzorek se střední velikostí plochy a nejpozději 

malý vzorek. Na  fotografii 10 (příloha 1) je vidět lícová strana vzorku po zkoušce. 

Fotografie 11 (příloha 1) zobrazuje rubovou stranu po zkoušce, kde je možno vidět 

strukturu natavených granulek a na fotografii 12 je možno prohlédnout tloušťku vzorku. 

Po měření zůstalo na obou optických plochách značné množství sazí.  

 
 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 67 cm2 

Číslo vzorku 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Čas do zapálení [min] 1,2 1,8 1,5 1,2 1,2 1,5 1,2 1,6 1,6 

Uhasnutí plamene [min] 12 12 12,1 10,2 9,5 10,4 9,5 9 9,4 

Čas minima [min] 10,5 10,5 9,5 6,5 6,5 7 5 5,5 5,5 

Opt. hustota v minimu 4,095 4,218 4,296 - - - - - - 

Opt. hustota po odvětrání 0,656 0,633 0,751 1,442 1,582 1,611 1,842 1,960 1,541 

Tabulka 11 - Naměřené hodnoty při zkoušení vzorků ABS  s radiací 25 kW/m2se 
zapalovacím plamenem 

 
 
Radiace 50 kW/m2 
 

V tabulce 12 jsou zaznamenány výsledky naměřených hodnot získané pouze 

z jednoho měření. Vynechané buňky v tabulce opět znamenají nekonečně velkou optickou 

hustotu. Měření u každého vzorku bylo provedeno pouze jednou, protože by zde nebyla 

možnost hodnotit výsledky jelikož u plochy 50 cm2 došlo k vzestupu na maximální 

optickou hustotu ve 3. minutě a u plochy 67 cm2 to bylo již pár sekund po 2. minutě. 

Z tabulky 12 lze vyčíst určitou závislost optické hustoty na ploše alespoň v 2. 

minutě, která má lineární vzestupný charakter. U specifické optické hustoty tento vzestup 

není tak strmý. 

Při testech nebylo zaznamenáno kdy došlo ke vznícení vzorku. U malého vzorku ke 

vznícení došlo až při odvětrávání, stejně tak u středního vzorku. A u velkého vzorku došlo 
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ke vznícení kolem 2. minuty, ale nebylo to příliš patrné právě kvůli snížené viditelnosti 

v komoře.  

Během zkoušky a následného odvětrání došlo k úplnému rozložení veškerého 

materiálu. Zbytek po hoření je možné prohlédnout na fotografii 13 (příloha 1). 

 

 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 67 cm2 

Čas [min] D Ds D Ds D Ds 
2 1,838 415,679 4,193 471,611 5,938 495,824 
4 4,236 957,892 - - - - 
6 5,202 1176,353 - -  - 
8 5,176 1170,399 - - - - 

10 5,407 1222,508 - - - - 

Tabulka 12 – Výsledky měření ABS při radiaci 50 kW/m2 

 
 
5.3.3 Sololit 

Sololit je tenká lisovaná dřevovláknitá deska. Vzorky byly tedy ve formě destiček o 

tloušťce 3,2 mm. Každý vzorek byl předem změřen a zvážen. Pro posouzení specifické 

optické hustoty bylo třeba, pro každou plochu vzorku, spočítat zvlášť faktor V/AL ve vzorci 

5. Z plochy a hmotnosti byla stanovena plošná hmotnost která se u každého vzorku 

nepatrně lišila. Průměrná plošná hmotnost stanovená z těchto hodnot činí 0,304 g/cm2. 

Sololit vykazoval poněkud menší vývin kouře než předchozí dva materiály, proto 

byla k jeho měření zvolena jako největší miska o ploše 100 cm2. Při testech se sololit 

vkládal do misek lícovou stranou nahoru. 

Fotografie 14 (příloha 1) zachycuje vzorek před zkouškou. 

  

Radiace 25 kW/m2  

V tabulce 13 jsou zaznamenány výsledky průměrné hodnoty optické hustoty a 

specifické optické hustoty. 
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 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 100 cm2 

Čas [min] D Ds D Ds D Ds 
2 0,033 7,521 0,063 7,147 0,098 5,581 
4 0,413 95,213 0,967 110,093 1,469 83,942 
6 1,075 248,010 3,477 395,576 3,903 223,049 
8 1,516 349,909 3,941 446,963 3,853 220,356 

10 1,496 345,168 3,814 432,705 3,723 212,913 

Tabulka 13 – Výsledky měření sololitu při radiaci 25 kW/m2 
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Graf 7 – Průběh optické hustoty při vývinu kouře ze sololitu při radiaci 25 kW/m2 
v závislosti na čase 

 

Při radiaci 25 kW/m2 docházelo postupně ke hnědnutí a zčernání povrchu sololitu. U 

nejmenší plochy docházelo k tmavnutí téměř rovnoměrně po celé ploše. Střední a největší 

vzorky tmavly od středu postupně ke krajům, což bylo způsobeno menší radiací u krajů 

základny zářiče. Všechny vzorky se prohýbali a tím se přibližovali blíže k zářiči, tudíž na 

exponovanou plochu působil vyšší tepelný tok. U vzorků docházelo ke žhnutí a vývinu 

šedého dýmu. Největší vzorek se ve všech třech případech vznítil a hořel plamenem, jelikož 

se při prohnutí dostal nejblíže k zářiči. V jednom případě se dokonce zapříčil v topném 

elementu zářiče. Výsledky měření vzorku o ploše 100 cm2 proto není vhodné brát v tomto 
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případě jako relevantní hodnoty, jelikož šlo o plamenné hoření. Při bezplamenném by 

zajisté byla produkce dýmu větší. 

Po ukončení zkoušky zůstal jen zuhelnatělý zbytek, který je zachycen na fotografii 

15 (příloha 1). 

V grafu 7 je znázorněn časový průběh optické hustoty u jednotlivých ploch. U 

nejmenší plochy docházelo k rovnoměrnému růstu. U dalších dvou ploch byl zaznamenán 

největší nárůst mezi 4. a 6. minutou. Kolem 6. minuty začínal největší vzorek hořet a od té 

doby začínala optická hustota pozvolna klesat. Pokles optické hustoty byl zaznamenán u 

všech vzorků a nastával v čase označeném v tabulce 14 jako čas minima (minimum 

prostupu světla). V této době již vzorek obsahoval minimum paliva, vývin dýmu byl velice 

malý a docházelo ke stárnutí kouře a sedimentaci kouřových částic za snížení optické 

hustoty. Graf 7 zobrazuje jak optická hustota stoupá s plochou až do 6. minuty, po tomto 

čase střední plocha vykazuje nepatrně vyšší hodnoty. 

Při porovnání výsledků, podle specifické optické hustoty, zobrazených v grafu 23 a 

grafu 24 je vidět, že střední plocha dosahovala nejvyšších hodnot, kdežto největší plocha 

nejmenších. 

Po každém měření musela být vyčištěny obě optické plochy, na kterých byly 

usazeny nečistoty. Optická hustota po odvětrání, spolu s dalšími hodnotami, je zapsána 

v tabulce 14. U malé a střední plochy byly velké rozdíly u jednotlivých měření, proto jsem 

provedl čtyři měření a z nich vypočítal průměrné optické hustoty. Při porovnání průměrů ze 

tří měření a ze čtyř měření provedených později, jsem zjistil že se výsledky nijak výrazně 

nezměnily a průběhy vyjádřeně v grafech zůstaly prakticky beze změny. 

 

 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 100 cm2 

Číslo vzorku 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Čas do zapálení [min] - - - - - - - - 6 6,2 5,9 

Čas minima [min] 6 8,5 8 7,5 8,2 7,1 7,3 6,2 6,8 6,1 5,9 

Opt. hustota v minimu 1,644 1,367 1,444 1,709 3,874 4,709 4,171 3,915 5,202 4,503 4,454 

Opt. hustota po odvětrání 0,021 0,008 0,010 0,023 0,030 0,028 0,016 0,039 0,101 0,146 0,131 

Tabulka 14 - Naměřené hodnoty při zkoušení vzorků sololitu s radiací 25 kW/m2 
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Radiace 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem 

 

Průměrné hodnoty optické hustoty a specifické optické hustoty jsou zaznamenány 

v tabulce 15. 

 

 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 100 cm2 

Čas [min] D Ds D Ds D Ds 
2 0,015 3,675 0,076 8,604 0,079 4,510 
4 0,218 53,023 0,860 97,769 1,224 69,789 
6 0,274 66,666 0,925 105,147 1,445 82,391 
8 0,319 77,466 1,084 123,279 1,518 86,526 

10 0,366 88,687 1,069 121,546 1,429 81,444 

Tabulka 15 – Výsledky měření sololitu při radiaci 25 kW/m2se zapalovacím plamenem 
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Graf 8 – Průběh optické hustoty při vývinu kouře ze sololitu při radiaci 25 kW/m2 se 
zapalovacím plamenem v závislosti na čase 

 

Při radiaci 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem opět sololit postupně hnědnul a 

černal na povrchu. Nejmenší vzorek tmavnul rovnoměrně po celé ploše. Střední a největší 

vzorky tmavly od středu postupně ke krajům, což bylo způsobeno menší radiací u krajů 

základny zářiče. Hoření započalo také nejdříve ve středu, ale plamen se rychle rozšiřoval do 
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krajů a hořel celoplošně. Všechny vzorky se opět prohýbali a tím se přibližovali blíže 

k zářiči, tudíž na ně působil vyšší tepelný tok. Hoření doprovázel vývin šedočerného dýmu, 

ve kterém byly patrné částice sazí. Při hoření se některé vzorky rozpadly na více částí. Po 

uhasnutí plamene docházelo u materiálu dále ke žhnutí.  

V grafu 8 je znázorněn časový průběh optické hustoty. U všech ploch byl 

zaznamenán největší nárůst mezi 2. a 4. minutou. To je doba kdy docházelo 

k nejintenzivnějšímu hoření. Po 4. minutě klesala výška plamene a v této době optická 

hustota lehce kolísala a rychlost jejího stoupání se zastavila. Přecházelo zde plamenné 

hoření do stádia žhnutí. Po uhasnutí plamene opět došlo k dalšímu vývinu kouře ze 

žhnoucích zbytků a optické hustoty dále stoupala. V čase, označeném v tabulce 16 jako čas 

minima (minimum prostupu světla), vzestup optické hustoty ustal. V této době již 

docházelo ke stárnutí kouře a sedimentaci kouřových částic za částečného snížení optické 

hustoty. Zbytek materiálu dále žhnul, ale malý vývin dýmu se již na fotometru neprojevil. 

Graf 8 zobrazuje jak optická hustota stoupá s plochou a také je zde patrný mírný pokles 

optické hustoty v 10. minutě u velkého a středního vzorku.. 

Při porovnání výsledků, podle specifické optické hustoty je zřejmé, že střední 

plocha dosahovala nejvyšších hodnot. Plocha 100 cm2 dosahovala druhých nejvyšších 

hodnot, až na 10. minutu, kdy nejmenší plocha vykazovala vyšší Ds.  

 
 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 100 cm2 

Číslo vzorku 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Čas do zapálení [min] 2,2 2,4 1,8 1,9 1,6 1,8 1,6 1,8 1,8 

Uhasnutí plamene [min] 6 7,4 5,5 5,7 4,6 6 5 6 6,5 

Čas minima [min] 12 12 9 7,6 10 7,4 7 8 6,8 

Opt. hustota v minimu 0,391 0,324 0,457 1,058 1,121 1,140 1,551 1,466 1,611 

Opt. hustota po odvětrání 0,020 0,013 0,031 0,112 0,101 0,102 0,227 0,222 0,273 

Tabulka 16 - Naměřené hodnoty při zkoušení vzorků sololitu s radiací 25 kW/m2 se 
zapalovacím plamenem 

 

 

Radiace 50 kW/m2  

Průměrné hodnoty optické hustoty a specifické optické hustoty při radiaci 50 kW/m2 

jsou zaznamenány v tabulce 17. 
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 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 100 cm2 

Čas [min] D Ds D Ds D Ds 
2 1,731 398,839 1,785 204,936 1,051 60,478 
4 1,478 341,655 1,738 199,632 1,578 90,818 
6 1,315 304,429 1,535 176,299 1,439 82,815 
8 1,155 267,271 1,365 156,770 1,319 75,906 

10 1,014 234,843 1,229 141,125 1,221 70,244 

Tabulka 17 – Výsledky měření sololitu při radiaci 50 kW/m2 
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Graf 9 – Průběh optické hustoty při vývinu kouře ze sololitu při radiaci 50 kW/m2 

v závislosti na čase 
 

Při radiaci 50 kW/m2 docházelo k velmi rychlé dekompozici materiálu a jeho 

následnému vznícení. Plamen měl žlutooranžovou barvu. Na fotografii 19 (příloha 1) je 

možno prohlédnout hoření sololitu a jeho prohýbání. 

Časový průběh optické hustoty, v 2. až 10. minutě, je zobrazen v grafu 9. U malého 

a středního vzorku byl nejrychlejší vzestup optické hustoty již během prvních dvou minut 

při vývinu pyrolýzních produktů a následném krátkém hoření. U malého a středního vzorku 

zaznamenal fotometr krátké výkyvy v optické hustotě v čase mezi vznícením a uhasínáním. 

Přecházelo zde plamenné hoření do stádia žhnutí. Po uhasnutí zbytky sololitu ještě žhnuly, 
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ale neprodukovaly již výrazné množství kouře a docházelo k postupnému snižování optické 

hustoty. 

Při této zkoušce nastal jediný případ z celého experimentu, kdy největší vzorek 

vykazoval menší hodnoty optické hustoty, než vzorek o menší ploše. Z předchozích testů se 

sololitem je zřejmé, že optická hustota nabývá větších hodnot při bezplamenném hoření. 

Největší část dekompozice u střední a malé plochy probíhala právě při bezplamenném 

hoření, zatímco u největší plochy docházelo k zapálení vzorku dříve (viz. tabulka 18) a 

tudíž k rozložení většiny materiálu došlo při plamenném hoření. Dřívější zapálení u největší 

plochy by se dalo vysvětlit větší koncentrací pyrolýzních produktů u zdroje tepla v kratším 

čase od započetí testu a dřívější vytvoření zápalné koncentrace. Po ukončení plamenného 

hoření se u největšího vzorku ještě mírně zvýšila optická hustota, vlivem vývinu kouře ze 

žhnoucího zbytku, a následně docházelo k postupné sedimentaci kouřových částic a 

snižování optické hustoty. 

U střední velikosti vzorku docházelo také poněkud dříve ke vznícení, než u 

nejmenšího vzorku, tudíž nebyl moc markantní rozdíl mezi jejich optickou hustotou, avšak 

tento malý rozdíl se projevil právě na specifické optické hustotě, kde plocha 25 cm2 

dosahuje nejvyšších hodnot. Následuje ji plocha 50 cm2 a nejmenších hodnot Ds dosahuje 

plocha 100 cm2. 

 
 

 Plocha 25 cm2 Plocha 50 cm2 Plocha 100 cm2 

Číslo vzorku 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Čas do zapálení [min] 2,2 1,5 1,6 1,2 1,5 1,1 0,9 0,7 0,9 

Uhasnutí plamene [min] 3,5 2,5 2,5 2,3 2,4 2,4 3,1 2,9 2,7 

Čas minima [min] 2,4 2,1 2 2,3 1,8 2,5 4 2,7 3,4 

Opt. hustota v minimu 1,647 1,577 2,258 1,992 2,261 1,795 1,529 1,571 1,783 

Opt. hustota po odvětrání 0,033 0,047 0,058 0,232 0,155 0,203 0,344 0,330 0,412 

Tabulka 18 - Naměřené hodnoty při zkoušení vzorků sololitu s radiací 50 kW/m2 
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5.4 Vyhodnocení výsledků 

5.4.1 Porovnání optické hustoty kouře při hoření PE 

 V tabulce 19 a grafu 10 jsou uvedeny hodnoty maximální optické hustoty dýmu při 

hoření polyetylénu.  

Jsou zde patrné výrazně nižší hodnoty optické hustoty u plamenného hoření při 

radiaci 25 kW/m2, kdy zvláště u vzorku s nejmenší plochou došlo k velmi malému vývinu 

kouře. Nejvyšší hodnoty optické hustoty dosahovaly vzorky vystavené radiaci 25 kW/m2. 

Docházelo zde pouze k uvolňování pyrolýzních produktů bez plamenného hoření.  

Vzorek o ploše 25 cm2 vykazoval téměř shodnou optickou hustotu při radiaci 

25 kW/m2 a 50 kW/m2, zatímco vzorky o ploše 50 cm2 a 67 cm2 dosáhly při radiaci 50 

kW/m2 nižších hodnot. Při tepelném toku 50 kW/m2 se všechny vzorky vznítily a hořely 

plamenem 

V desáté minutě při 25 kW/m2 již nebylo možno vyhodnotit optickou hustotu 

velkého vzorku, jelikož v tomto čase fotodetektor nezaznamenal žádnou intenzitu světla 

prošlého prostředím. 

 

 25 kW/m2 25 kW/m2 
+ plamen 50 kW/m2 

25 cm2 2,35 0,16 2,31 
50 cm2 5,17 0,95 3,01 
67 cm2 - 1,13 5,32 

Tabulka 19 – Průměrné hodnoty maximální optické hustoty 
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Graf 10 – Maximální optická hustota kouře při hoření PE v  závislosti na velikosti hořící 

plochy 
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5.4.2 Porovnání optické hustoty kouře při hoření ABS 

V tabulce 20 jsou uvedeny průměrné hodnoty maximální optické hustoty kouře při 

hoření ABS. Tyto hodnoty jsou vyneseny v grafu 11. Bylo možno pouze zaznamenat 

porovnání optické hustoty mezi plochou 25 cm2, ale i zde je vidět výrazný vzestup optické 

hustoty při plamenném hoření a při vyšším tepelném toku. U ostatních měření klesla 

intenzita prošlého světla na nulu, tudíž nebylo možné tyto maximální hodnoty zaznamenat.  

Z výsledků získaných při tepelnému toku 25 kW/m2, lze stanovit, že vývin dýmu při 

této radiaci je téměř přímo úměrný velikosti plochy. Při plamenném hoření byla optická 

hustota kouře, naměřená ve čtvrté minutě od zahájení zkoušky, také téměř přímo úměrná 

velikosti plochy.  

 
 25 kW/m2 25 kW/m2 

+ plamen 50 kW/m2 

25 cm2 1,31 4,19 5,41 
50 cm2 2,60 - - 
67 cm2 3,07 - - 

Tabulka 20 – Průměrné hodnoty maximální optické hustoty 
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Graf 11 – Maximální optická hustota kouře při hoření ABS v závislosti na velikosti hořící 

plochy 
 
 
5.4.3 Porovnání optické hustoty kouře při hoření sololitu 

V tabulce 21 jsou uvedeny průměrné hodnoty maximální optické hustoty kouře při 

hoření sololitu. Tyto hodnoty jsou vyneseny v grafu 12.   
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Vzrůstající optická hustota kouře s plochou je pouze u plamenného hoření při radiaci 

25 kW/m2. Při radiaci 25 kW/m2 bez plamene se výsledky u plochy 50 cm2 a 100 cm2 liší 

pouze nepatrně. Vzorek o ploše 100 cm2 se během měření více přiblížil zářiči a došlo u něj 

ke vznícení. U největší plochy by optická hustota pravděpodobně dosáhla vyšších hodnot 

pokud by vzorek nehořel plamenem. Při plamenném hoření je vývin kouře menší. 

Vzorky o ploše 100 cm2 dosahovaly stejných maximálních hodnot při radiaci 50 

kW/m2 a u plamenného hoření při radiaci 25 kW/m2. Při tepelném toku 50 kW/m2 nastal 

jediný případ z celého experimentu, kdy největší vzorek vykazoval nižší hodnoty optické 

hustoty, než vzorek o menší ploše. Produkci dýmu patně výrazně ovlivnilo dřívější vznícení 

plochy 100 cm2 a delší čas, po který probíhalo plamenné hoření. 

 

 25 kW/m2 25 kW/m2 
+ plamen 50 kW/m2 

25 cm2 1,54 0,39 1,83 
50 cm2 4,17 1,11 2,02 

100 cm2 4,25 1,54 1,63 

Tabulka 21 – Průměrné hodnoty maximální optické hustoty 
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Graf 12 –Maximální optická hustota kouře při hoření sololitu v  závislosti na velikosti 

hořící plochy 
 

5.4.4 Porovnání optické hustoty kouře u zkoušených materiálů při různých 

podmínkách 

V grafu 13 jsou uvedeny průměrné hodnoty maximální optické hustoty kouře všech 

zkoušených materiálů. Uvádím ještě graf 14, kde je porovnání optické hustoty ve 4. minutě 

od začátku testu. Zde je možné porovnat i výsledky při plamenném hoření ABS. 
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Polyetylén, který zastupoval nekarbonizující materiály, dosahoval nejvyšších hodnot 

z testovaných materiálů při pyrolýze. Při plamenném hoření naopak jeho optická hustota 

dosahovala nejnižších hodnot ze všech testovaných materiálů. 

Akrylonitril-butadién-styrén patří mezi částečně karbonizující materiály a na rozdíl 

od ostatních materiálů nejméně kouřil při pyrolýze, zatímco při plamenném u něj docházelo 

k rychlému rozkladu a vývinu černého dýmu s uvolňováním značného množství sazí. Při 

tepelném toku 50 kw/m2 byl vzestup optické hustoty ještě rychlejší. 

Vývin dýmu ze sololitu byl značně ovlivněn kvůli, již zmiňovanému, prohýbání 

destiček. Při radiaci 25 kW/m2 je ve 4. minutě ještě patrná téměř lineární závislost optické 

hustoty na ploše. Kolem 6. minuty docházelo ke vznícení velkého vzorku a následně již 

optická hustota nevzrůstala. Produkce dýmu při tepelném toku 50 kW/m2 byla ovlivněna 

časem, ve kterém došlo ke vznícení. 
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Graf 13 – Maximální optická hustota kouře při hoření zkoušených materiálů 

 



 

- 42 - 

0

1

2

3

4

5

6

PE ABS Sololit PE ABS Sololit PE ABS Sololit

25 kW/m2 25 kW/m2 + palmen 50 kW/m2

O
pt

ic
ká

 h
us

to
ta

 [-
]

25 cm2
50 cm2
67 cm2
100 cm2

 
Graf 14 - Optická hustota kouře při hoření zkoušených materiálů ve 4. minutě od začátku 

zkoušky 
 

5.4.5 Porovnání zkoušených materiálů při různých podmínkách podle 

specifické optické hustoty 

Graf 15 zobrazuje průměrné hodnoty maximální specifické optické hustoty kouře 

všech zkoušených materiálů. Z grafu 15 je patrné, že výsledky jsou značně rozdílné u 

jednotlivých materiálů i při různých podmínkách hoření. Jsou zde především patrné vysoké 

hodnoty u malého vzorku ABS při plamenném hoření a při radiaci 50 kW/m2.  
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Graf 15 – Maximální specifická optická hustota kouře při hoření zkoušených materiálů 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit vztah mezi plochou materiálu a tvorbou kouře. Na 

základě výsledků lze stanovit, že velikost optické hustoty je značně závislá na hořícím 

materiálu, podmínkách zkoušky a exponované ploše. 

U polyetylénu a akrylonitril-butadién-styrénu byla závislost optické hustoty na ploše 

téměř lineární při tepelném toku 25 kW/m2, kdy docházelo k pyrolýze. Při radiaci 

50 kW/m2 a 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem docházelo k plamennému hoření těchto 

materiálů a optická hustota s plochou vzrůstala, avšak závislost optické hustoty na ploše zde 

již lineární nebyla.  

U sololitu rostla optická hustota s velikostí plochy pouze při radiaci 25 kW/m2 se 

zapalovacím plamenem, kdy závislost optické hustoty na ploše byla opět téměř lineární. Při 

tepelném toku 25 kW/m2 bez zapalovacího plamene bylo dosaženo stejných hodnot optické 

hustoty u plochy 50 cm2 a 100 cm2. Všechny vzorky se prohýbaly a tím se zmenšovala 

vzdálenost od kónického zářiče. Největší vzorek se přiblížil natolik, že se vznítil i při 

tepelném toku 25 kW/m2, kdy ostatní vzorky menší velikosti pouze žhnuly. Při radiaci 

50 kW/m2 u velkého vzorku došlo k dřívějšímu vznícení, déle hořel plamenem a dosahoval 

menší optické hustoty než ostatní plochy.  

Z měření nelze vyvodit jednoznačný závěr o tom jaký je vztah mezi plochou 

materiálu a tvorbou kouře. K tomu by bylo zapotřebí proměřit větší počet materiálů.  

 

Během měření jsem zjistil několik nedostatků: 
 
− Na výsledku se významně podílí změna tvaru vzorku během testu, tudíž pro další 

zkoumání nejsou příliš vhodné vzorky u kterých dochází k prohýbání či napěňování. 

Materiály které mění svůj tvar při hoření je vhodné zatížit mřížkou, kterou jsem neměl k 

dispozici. 

− Měření optické hustoty kouře patří mezi velmi obtížně opakovatelné a reprodukovatelné 

způsoby stanovení požárně technických charakteristik. U jednotlivých vzorků o stejné 

ploše docházelo k rozdílným průběhům při záznamu transmitance. Pro vyšší přesnost by 

bylo potřeba provést více měření, ze kterých by se vypočítala průměrná hodnota. Při 

měření sololitu jsem zaznamenal největší rozptyl naměřených hodnot, který byl 

pravděpodobně způsoben prohýbáním vzorků při hoření. Během prohnutí se rozšiřovalo 

hoření i na spodní stranu materiálu a hoření již neprobíhalo na předem stanovené ploše. 
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V tomto případě by bylo vhodné nahradit sololit například dřevěnými peletami, nebo 

zatížit zkoušený materiál mřížkou, která zabrání změně tvaru při hoření.  

− Před kónickým zářičem je umístěn tepelně radiační kryt, který zabraňuje působení tepla 

na vzorek před započetím zkoušky. Tento štít je před měřením nejdříve nutno uvnitř 

komory odsunout a poté teprve uzavřít komoru. Měření by se značně zjednodušilo, 

kdyby bylo možno manipulovat s radiačním krytem z vnější strany komory. 

− U velkých vzorků působil kónický zářič na exponovanou plochu nerovnoměrným 

tepelným tokem. U vzorku ABS po zkoušce při radiaci 25 kW/m2 bylo patrné menší 

zuhelnatění v rozích a po stranách. 

− Pro zapalovací plamen nebyla dodržena, normou stanovená, směs propanu a vzduchu. 

Při experimentu byl použit propan-butan bez vzduchu. Směs se vzduchem zajišťuje, že 

zapalovací plamen není závislý na podmínkách v komoře. Během zkoušek plamen 

občas zhasínal, ale vždy až po vzplanutí vzorku.   

− Nevýhodou této metody je také ulpívání částic kouře na optických plochách během 

měření. To má za následek snížení intenzity dopadajícího světla na detektor a měření 

není tak přesné. Tento nedostatek by se dal například odstranit použitím metody podle 

ISO 5924, kde je optický systém doplněn zařízením znemožňujícím ulpívání částic 

kouře na optických plochách vysílače i přijímače světla. Je to řešeno trubkovými 

nástavci, které zasahují do prostoru měřící komory a do nichž je vháněno určité 

množství vzduchu, tím se vytváří v tubusech přetlak, čímž brání vniknutí kouře a 

optické plochy zůstávají čisté. 

 
Výsledky experimentu nelze vztahovat k chování materiálů v reálných podmínkách 

požáru, mohou však být použity pro účely porovnání s dalšími materiály a jsou vhodné 

k dalšímu studiu.  
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Foto 1 – Vzorek polyetylénu před 
zkouškou 

 

Foto 2 – Vzorek polyetylénu po 
zkoušce při radiaci 25 kW/m2 

 

Foto 3 – Vzorek polyetylénu po 
zkoušce při radiaci 25 kW/m2se 

zapalovacím plamenem 

Foto 4 – Vzorek polyetylénu po 
zkoušce při radiaci 50 kW/m2 
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Foto 5 – Vzorek ABS před zkouškou 
zapalovacím plamenem 

 

Foto 6 – Vzorek ABS po zkoušce při 
radiaci 25 kW/m2 

 

Foto 7 – Vzorky ABS po zkoušce při radiaci 25 kW/m2, rubová strana ,vlevo po čase 10 mim, 
vpravo po čase 50 minut 

 

Foto 8 – Vzorky ABS po zkoušce při radiaci 25 kW/m2, lícová strana ,vlevo po čase 10 mim, 
vpravo po čase 50 minut 
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Foto 9 – Vzorky ABS po zkoušce při radiaci 25 kW/m2,porovnání tloušťky, spodní po čase 10 
mim, vrchní po čase 50 minut 

 

Foto 10 – Vzorek ABS po zkoušce při radiaci 
25 kW/m2 se zapalovacím plamenem, lícová 

strana 
 

Foto 11 – Vzorek ABS po zkoušce při radiaci 
25 kW/m2 se zapalovacím plamenem, rubová 

strana 
 

Foto 12 – Vzorek ABS po zkoušce při radiaci 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem, z profilu 
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Foto 13 – Vzorek ABS po zkoušce při 
radiaci 50 kW/m2  

 

Foto 14 – Vzorek sololitu před 
zkouškou 

 

Foto 15 – Vzorek sololitu po zkoušce 
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Foto 16 –Misky pro testování PE a ABS 

 
Foto 17 – Misky pro testování sololitu 

 
Foto 18 – Detail optické plochy 
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Foto 19 – Hoření sololitu při radiaci 50 kW/m2 

 

 
Foto 20 – Liniový zapisovač 
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Foto 21 – Detail kónického zářiče umístěného v komoře 

 

 
Foto 22 – Pohled na testovací komoru 

 

 
Foto 23 – Radiometr 


