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Kalman, Jan. Možnosti nahrazení požárních skel skly bezpečnostními: Diplomová práce.
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Klíčová slova: požární sklo, bezpečnostní sklo, obvodová konstrukce, ochlazování vodou

Tato diplomová práce stručně seznamuje s problematikou využití prosklených

konstrukcí, na něž jsou následně kladeny požární i bezpečnostní požadavky. Dále se

věnuje způsobu, jakým se sklo chová při tepleném namáhání a možností jeho dodatečné

ochrany vodou.

Anotation

Kalman, Jan. Possibilies of replacing safety glasses by fireproof glasses: thesis.

Ostrava VSB – Technical University Ostrava – Faculty of Safety Engineering, 2007

Keywords:   fire-proof  glass,  safety  glass,   exterior  glazing  assemblies,  automatic  sprinkler

systems

This thesis briefly informs about the problems related to the use of glazing assemblies.

Then it is considered the way that glass behaves if exposed to heat and possibilities of its

additional protection by sprinklers.
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Úvod

V dnešní době můžeme zřetelně pozorovat značný nárůst ve výstavbě budov

sloužících především k obchodním nebo kancelářským účelům. Jako příklad lze uvést tolik

oblíbené jednopatrové hypermarkety s vlastní pasáží, olemovanou menšími obchody

s prosklenými výlohami, či několika patrová obchodní centra s mnoha obchody na každé

úrovni. Taktéž moderní kancelářské budovy jsou architektonicky navrhovány tak, aby jejich

vzhled byl co možná nejreprezentativnější a moderní. Společnou vlastností obou typů budov

je značné množství prosklených obvodových a dělících konstrukcí.

Problematickým se jejich využití stává v okamžiku, kdy jsou na takovéto prosklené

konstrukce kladeny požární i bezpečnostní požadavky zároveň. Vlastnosti obou typů skel jsou

zcela typické pro danou skupinu a nelze je tedy vzájemně nahradit. Běžným řešením pak je

osadit rám konstrukce oběma typy skel, avšak za cenu vysokého nárůstu nákladů a zvýšených

nároků na nosnost rámu.

Cílem diplomové práce je stanovit minimální množství vody ochlazující prosklenou

obvodovou konstrukci na úroveň, kdy taková konstrukce, složená pouze z bezpečnostního a

izolačního skla, odolá tepelnému namáhání vyvolanému požárem a vyrovná se s účinky

požáru stejně dobře, jako protipožární sklo.
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Rešerše

Při  zpracovávání  diplomové práce  jsem nenarazil  na  odbornou literaturu,  která  by  se

podrobněji zabývala problematikou chování bezpečnostních skel při tepelném namáhání.

V této části uvádím rešerše několika prací, ke kterým jsem při přípravě projektu přihlížel.

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb -  Zásobování požární vodou. Praha: Český

normalizační institut, 2003.

V této práci jsem vycházel především z této normy. V příloze A se norma zabývá

vodními clonami. Specifikuje požadavky na vodní clony a současně uvádí příklady jak vodní

clony instalovat.

REICHEL,V. Vodní clony. 150 HOŘÍ,duben 2000, č.4, příloha

Časopis 150 HOŘÍ se obecně zabývá tematikou požární ochrany a to jak ze strany

prevence, tak i represe. V příloze tohoto časopisu se ing. Vladimír Reichel, DrSc. Věnuje

tematice vodních clon.

Dr. Vytenis Babrauskas. Glass breakage in fires. Fire science and technology inc. 2005

V tomto článku se Dr. Babrauskas zabývá vztahem mezi typem skla, jeho uložením a teplotou

jíž je schopno odolat než začne praskat a ztratí svou celistvost.
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1. Uplatnění prosklených konstrukcí v objektech

Využití prosklených konstrukcí v objektech se stává stále častějším, z požárně

bezpečnostního hlediska je lze uplatnit jako požárně dělící nebo obvodové konstrukce. Není

výjimkou, že na jednu konstrukci jsou kladeny požární i bezpečnostní požadavky zároveň,

například na dělící konstrukci mezi PÚ N1.01,2,3(obchod) a PÚ N 1.02(NÚC) EW 15 (ČSN

73 0810) a P1A (ČSN EN 356, kapitola 6.1.2) (obrázek 1), nebo na obvodové konstrukce

dvou požárních úseků, které se vyskytují v požárně nebezpečném prostoru toho druhého

(obrázek 2). V příkladě znázorněném obrázkem 1 je dostačující pokud je konstrukce skrápěna

pouze z jedné strany, neboť PÚ N1.02  se považuje za prostor bez požárního rizika (do 7,5

kg.m-2) a nehrozí z jeho strany nebezpečí vzniku požáru.

 V takových případech by instalace skrápěné dělící nebo obvodové konstrukce ušetřila

značné finanční prostředky za protipožární sklo.

Obrázek 1: nechráněná úniková cesta - PÚ N1.02
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Obrázek 2 : překrytí nebezpěčných prostorů dvou PÚ

2. Výroba a složení "float"  skla [7]

Termín "float" označuje zároveň ploché sklo i způsob jeho výroby. Float je základní

sklo, z něhož se odvozují téměř všechny výrobky z plochého skla. Čiré i barvené je vyráběno

ve velkých tabulích (6 x 3,21 m), které jsou určeny k dalšímu zpracování. Technologie float

znamená „plavení“ roztaveného skla na hladině tekutého cínu. To zaručuje bezchybnou

hladkost obou jeho povrchů. Výchozí směs pro výrobu skla je tzv. sklářský kmen, jeho

složení pak určuje veškeré fyzikálně-chemické vlastnosti skla. Sklářský kmen pro běžné

"float"  sklo se skládá ze 73 % písku, 15 % sody, 10 % vápna a 2 % různých přísad.

2.1.Postup výroby

• Zakládání vsázky

Suroviny - především písek, soda, vápenec a dolomit - jsou skladovány odděleně v

zásobnících, v silech.  Po té jsou suroviny na navazovacích linkách odváženy podle receptury

odpovídající typu skla. Dále jsou smíchány a následně dopraveny do zásobníků před tavící

agregát (pec). Během transportu je ke kmeni přidáno ještě požadované množství skleněných

střepů. Tak vzniká vsázka. Všechny tyto operace jsou plně automatizované.

• Tavení v tavícím agregátu
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Sklářská vsázka je tavena v tavícím agregátu při teplotách 1550 - 1600°C pomocí výkonných

olejových či plynových hořáků. V průběhu tavení dochází k přeměně vsázky ve sklovinu,

která postupně proudí v tavícím agregátu. V oblasti nejvyšších teplot dochází k procesu

vyčeření plynů vzniklých rozkladnými reakcemi jednotlivých surovin. Sklovina se během

několika hodin zbaví bublin a tepelně i chemicky se homogenizuje.

• Plavení skla

Jak sklovina vytéká z tavícího agregátu, natéká do plavící lázně na hladinu roztaveného cínu,

kde je pomocí principu plavení vytvarována do nepřetržitého pásu skla. Z jednoho konce

lázně na druhý postupně klesá teplota skloviny i cínu z 1100°C na 600°C. Aby mělo sklo

požadovanou tloušťku a šířku, jsou do lázně skrze boční těsnění vloženy tvarovací nástroje

tzv. top rolny, které pomáhají mechanicky upravovat parametry taženého pásu skla. Samotný

pohyb je zajištěn pomocí tahu válců chladící pece.

• Nanášení vrstev na skleněný pás

Povlaky kovových oxidů jsou aplikovány na skleněný pás při vysokých teplotách. Při reakci

se sklem často vznikají odpadní produkty, které jsou následně odtahovány do čistících

jednotek, kde jsou neutralizovány.

• Chlazení skla

Sklovina přetvořená v plavící lázni do formy nekonečného, zatím plastického, skleněného

pásu, je vyzdvihnuta pomocí zvedacích válců z cínu a je dále vtažena do tunelu chladící pece.

Zde je skleněný pás postupně, částečně automaticky, ochlazován podle chladící křivky. Cílem

je zajistit perfektní rovinnost a eliminovat nerovnoměrnost vnitřního mechanického napětí,

které by mohlo způsobovat lomy. Skleněný pás vystupuje z chladící pece s teplotou okolo 60

- 80°C a je připraven k řezání.

• Řezání

Po vychlazení je nejprve pás skla zkontrolován pomocí detektoru vad a pak automaticky

nařezán na různě velké tabule (max. rozměr: 600 x 321cm). Tabule jsou rozděleny do

jednotlivých zakázek podle zákazníkem požadovaných rozměrů a úrovně kvality a pomocí

automatizovaných snímacích zařízení naloženy na stojany, popřípadě do dřevěných obalů.

Poté jsou tabule skla připraveny k expedici.



6

2.2.Chemická skladba [1]

• SiO2

Je to tzv. sklotvorná látka. Základní surovinou je čistý křemičitý písek s obsahem SiO2

60 až 80 %, zrnitosti do 0,4 mm, chemicky čistý, zpravidla zušlechtěný praním, sušením a

tříděním. Nesmí obsahovat větší množství barvících látek, zvláště Fe203 (u okenního skla

max. 0,2 %).

• CaO

Běžná skla nejčastěji obsahují 6 až 14 % CaO. Přidává se ve formě jemného, mletého

CaC02, který upravuje rozpustnost a chemickou odolnost.

• Na2O, K2O

Jedná  se  o  alkálie  přidávané  ve  formě sody,  nebo  potaše  (Na2CO3,  K2CO3) snižující

teplotu tavení. Běžná skla nejčastěji obsahují 12 až 20 % oxidů alkalických kovů.

• B2O3 [1]

Oxid boritý zvyšuje odolnost skla vůči chemické korozi a vůči teplotním změnám.

Borosilikátové sklo obsahuje nad 5 % oxidu boritého.

Složení mol %

SiO₂ Na₂O B₂O₃ CaO Al₂O₃ MgO TiO₂ F

obalové sklo 74,6 12,9 11,27 0,75 0,3 0,01

float 71,96 13,13 9,23 0,08 5,64 0,01

borosilikátové 57,06 0,61 6,12 19,64 8,78 6,5 0,44 0,7

Tabulka 1: molární složení různých typů skel



7

3. Fyzikální vlastnosti skla [8]

Vlastnosti skla se liší v závislosti na složení vsázky, poměru jednotlivých složek,

technologii výroby a chlazení. Každé sklo vykazuje určité mechanické, chemické, optické a

tepelné vlastnosti, jež jsou nerozdělitelně spojeny. Většinou, při změně jedné vlastnosti

zapříčiníme změnění vlastností ostatních.

3.1.Mechanické [1]

Mechanické vlastnosti a životnost výrobku ze skla jsou převážným dílem dány stavem

jejich povrchu, zejména jejich celistvostí, tj. hloubkou narušení povrchu při manipulaci a

sekundárním tepelném zpracování.

• Pevnost v tlaku

Sklo se vyznačuje velkou pevností v tlaku, v průměru 500 až 2000 MPa. Při porovnání

pevnosti skla s pevností jiných materiálů, je pevnost skla 5 krát větší než pevnost žuly, 2 až 3

krát větší než pevnost oceli a 50 krát větší než pevnost betonu.

• Pevnost v tahu

Sklo je charakterizováno malou pevností v tahu, v průměru 30 až 90 MPa. Podstatné

zvýšení pevnosti skla v tahu je možné dosáhnout úpravami povrchu leštěním, hlazením a

leptáním. Zmenšováním rozměrů vzorků roste pevnost v tahu.

Skleněná výplň zatěžovaná tlakem větru je namáhána stejnou měrou tlakem i tahem.

Odolnost v tlaku je vysoká, ale nemůžeme jí využít, neboť malá pevnost skla v tahu způsobí

rychlé porušení skleněné výplně.

• Pevnost v ohybu [2]

Pevnost v ohybu, která je u plochých skleněných tabulí pro odolnost v průhybu

rozhodující, je malým zlomkem pevnosti skla v tlaku. Jedná se o hodnoty kolem 7 MPa.
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3.2.Tepelné vlastnosti

Tepelné vlastnosti skla se odvíjejí především od jeho chemické skladby a určují způsob,

jakým se bude chovat po vystavení teplotnímu namáhání. Vhodnou skladbou můžeme

ovlivnit tepelnou roztažnost, tepelnou vodivost nebo odrazivost.

3.2.1. Měrná tepelná kapacita

Množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 Kelvin

nebo 1 stupeň Celsia). Hodnoty pro sklo se pohybují kolem hodnoty 0,84 kJ.kg-1.K-1, přičemž

s rostoucí teplotou se zvyšují.

= . . ∆ (rovnice 1)

kde:

m - hmotnost látky v kg

c  - měrná tepelná kapacita látky [J.kg-1.K1-]

T – změna teploty ve stupních K

3.2.2. Tepelná vodivost [2]

Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost látky vést teplo. Představuje rychlost s

jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části látky do jiných, chladnějších částí. Tepelná vodivost

dané látky je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti.  Součinitel tepelné vodivosti je

materiálová konstanta, která se zjišťuje experimentálně.
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Součinitel tepelné vodivosti λ : výkon, který projde plochou jednoho čtverečního metru

při rozdílu teplot 1 Kelvin. Tato veličina ukazuje, jak látka vede teplo, tzn. jak snadno se v ní

vyrovnávají teplotní rozdíly [ W·m-1K-1].

Množství tepla Q, které projde za čas τ [s] plochou S [m2] do hloubky d [m] se určí ze vztahu

= λS   [ ; . ] (rovnice 2)

T: teplotní rozdíl v K

Rozsah hodnot pro tepelnou vodivost skel při pokojové teplotě se pohybuje mezi 1.38

W/(m·K)  (čisté  silikátové  sklo)  a  0.5  W/(m·K)  (skla  s  vysokým  obsahem  olova).  Nejčastěji

používané křemičité skla vykazují hodnoty mezi 0.9 a 1.2 W/(m·K).

Složení mol %
tepelná vodivost [W/(m.K)]

SiO₂ Na₂O  B₂O₃ CaO Al₂O₃ MgO TiO₂ F

obalové sklo 74,6 12,9 11,27 0,75 0,3 0,01 1,085

float 71,96 13,13 9,23 0,08 5,64 0,01 1,086

borosilikátové 57,06 0,61 6,12 19,64 8,78 6,5 0,44 0,7 1,21

Tabulka 2: závislost λ na chemickém složení [8]

Rovnice pro výpočet teplené vodivosti na základě chemického složení:

= ∑( ∗ ) [ . . ] (rovnice 3)

kde :

bi  -    koeficient tepelné vodivosti látky

ci -     hmotnostní procento
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chem. složka SiO2 TiO2 Al2O3 CaO CoO CuO Na2O

bi 0.0133 -0.0327 0.0139 0.0123 0.0312 0.0333 -0.0047

Tabulka 3: hodnoty koeficientu bi

3.2.3. Teplotní roztažnost [8]

Teplotní roztažnost představuje změnu rozměrů tělesa při jeho zahřátí. Nejčastěji se

jedná o délkovou roztažnost. Teplotní roztažnost je pro každé sklo charakteristickou

veličinou, která se odvíjí od chemického složení skla.

Především se vyjadřuje středním lineárním součinitelem teplotní roztažnosti astř (nebo

také at2-t1), který udává, jak se v průměru prodlouží skleněná tyčinka při zahřátí o 1oC kdekoli

v intervalu teplot t1-t2. Střední lineární součinitel teplotní roztažnosti je definován vztahem:

=  [K-1; oC-1] (rovnice 4)

Kde:

a  -  střední lineární součinitel teplotní roztažnosti [oC-1]

l0  -  délka vzorku (mm)

dl  -  změna délky vzorku (mm)

dt  -  změna teploty (oC)

Teplotní roztažnost je nejdůležitější vlastností skla, která ovlivní, zda sklo při

tepleném namáhání popraská. Do skel, jež jsou určena do podmínek s měnícími se, nebo

vysokými  teplotami,  se  přídává  od  5%  B₂O₃. Borosilikátová skla používají na výbavu
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laboratoří nebo jako technologické průzory. Na běžné zasklívání nejsou vhodná v důsledku

vysoké ceny.

Obrázek 3: příklad dilatační křivky

Tabulka 3.4.2 : závislost a na chemickém složení při t =210 oC

Složení mol %
tepelná roztažnost [10-6.K-1]

SiO₂ Na₂O B₂O₃ CaO Al₂O₃ MgO TiO₂ F

obalové sklo 74,6 12,9 11,27 0,75 0,3 0,01 8,93

float 71,96 13,13 9,23 0,08 5,64 0,01 9,18

borosilikátové 57,06 0,61 6,12 19,64 8,78 6,5 0,44 0,7 3,94

Tabulka 4: závislost a  na chemickém složení při t =210 oC
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4. Chování skla při požáru

Vycházíme z předpokladu, že namáhané sklo především nesmí utrpět teplotní šok, ten

může nastat v prvních minutách požárů, kdy teplota skla je stále nízká. Sklo má nízkou

tepelnou vodivost (0,9 – 1,2 W.m-1.K-1), která zabraňuje účinnému a dostatečně rychlému

rozvedení tepla do vnitřních vrstev. V průřezu tabule pak vzniká tepelný gradient, který

způsobuje nerovnoměrný nárůst vnitřního napětí. Při nižších teplotách (do 550 oC) není sklo

dostatečně viskózní a neumožňuje jednotlivým vrstvám kompenzovat nárůst napětí (rovnice 5)

pohybem molekul na svých rozhraních. Pokud pak dojde k překročení meze pevnosti v ohybu

(cca 7 MPa), sklo praská a ztrácí celistvost.

Následné nebezpečí vniká při nárůstu teploty nad 580 oC, kdy sklo přechází z amorfní

do polymerní fáze a vlivem vlastní hmotnosti se deformuje. Této teploty by ovšem nemělo být

dosaženo, neboť prosklená konstrukce by pak nesplnila požadavek EW nebo EI.

= . . ∆ [ ] (rovnice 5) [2]

t - napětí v tahu za ohybu z rozdílu povrchových teplot [Pa]

 α - součinitel tepelné roztažnosti skla  9 . 10-6 K-1

E - modul pružnosti skla 65-75 GPa

c - Poissonův součinitel 0,18-0,25

ΔT - rozdíl povrchových teplot
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5. Protipožární sklo [5]

Skleněné konstrukce splňující požadavky na tepelný tok nebo teplotu na odvrácené straně

se vyrábí ze dvou a více kusů obyčejných tabulí, mezi které je nanesena vrstva požárně

aktivní hmoty na bázi natria silikátu. Tato hmota je v nezahřáté formě dokonale transparentní.

Zvýšením  teploty  tabule  ztrácí  čirost  a  postupně nabývá  mléčného  zabarvení.  Při

dalším nárůstu teploty (na 120°C) se reakce aktivní vrstvy na teplo postupně zvyšuje – ta pění

a expanduje. Expandovaná vrstva má vysoký tepelný odpor a značně snižuje množství tepla

procházejícího sklem. Vlivem rozpínání dochází k rozpraskání povrchové vrstvy skla na

menší díly. Lepivé složky aktivní vrstvy přidržují rozpraskané kusy skla na místě a zajišťují

tak udržení celistvosti konstrukce.

Tento typ skla vykazuje odolnosti až EI 120, toho je dosaženo složením z několika

tabulí a aktivních vrstev, celková hmotnost však dosahuje 130 kg.m-2.

Obrázek 5: expandovaná vrstva
Obrázek 4: expandovaná
vrstva
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5.1.1. Zkoušky

Při prokazování požární odolnosti konstrukcí se postupuje podle postupů určených

zkušebními předpisy (ČSN EN 1634-1,ČSN EN 1364-1…). Požární odolnost je stanovena

zkouškou v akreditované laboratoři.

Při zkoušce se posuzuje splnění mezních stavů, což v tomto případě znamená EI či EW.

Mezní stavy:

E (celistvost) – po dobu průběhu zkoušky nedojde v konstrukci ke vzniku otvorů

I (teplota na neohřívané straně) - po dobu průběhu zkoušky se průměrná teplota na neohřívané

straně nezvýší o více než 140 °C a bodově o 180 °C.

W (tepelný tok) - po dobu průběhu zkoušky nenastane mezní stav limitní hustoty tepelného

toku na odvrácené straně.

Teplotní namáhání ve zkušební peci simuluje teplotní průběh požáru hmot na bázi

celulózy. Teplotní nárůst je popsán teplotní normovou křivkou:

= + 345. (8 + 1) (rovnice 6)

kde Tn je teplota dosažená při požáru v určité minutě t. Normový průběh požáru

předpokládá nárůst teploty plynů v prostoru stavebního objektu podle Tn. Podle této křivky se

zkouší drtivá většina požárně bezpečnostních konstrukcí.
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Obrázek 6: normová teplotní křivka

6. Bezpečnostní sklo

Rozdíl mezi sklem bezpečnostním a požárním spočívá pouze v použité mezivrstvě. Při

výrobě se použije tzv. bezpečnostní folie, která se vlepí mezi dvě tabule běžného plaveného

skla. Folie je vyrobena například z polyvinyl butyralu (PVB). Stejně jako v případě skel

požárních lze vrstvit více tabulí za sebou nebo použít dvě folie do mezivrstvy a tím zvýšit

bezpečnostní parametry.

Pro zvýšení odolnosti a bezpečnosti se používá také tepelně tvrzené sklo, jež vykazuje

vyšší odolnost vůči nárazu a při rozbití se roztříští do malých neškodných kousků s kulatými

hranami.

Bezpečnostní skla se rozdělují do několika skupin:

· Sklo odolné proti nehodě (ČSN EN 12600)

· Sklo odolné proti vloupání (ČSN EN 356)

· Sklo odolné proti výbuchovému tlaku (ČSN EN 13541)

· Sklo odolné proti střelám (ČSN EN 1063)

Nejběžnějším požadavkem na skleněnou konstrukci je odolnost proti vloupání v případě

instalací na exteriér a odolnost proti nehodě např. ve vyšších patrech prosklených atrií.
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6.1.1. Klasifikace podle ČSN EN 12600

Sklo odolné proti nehodě

Zkouška podle této normy se provádí na čtyřech vertikálních vzorcích o rozměrech

876x1938 mm pomocí závaží se dvěma pneumatikami (tzv. měkké nárazové těleso) o

hmotnosti 50 kg.

Označení třídy odolnosti obsahuje:

Výšku pádu, při které byly splněny požadavky na bezpečné rozbití.

Kategorie :

3 = 190 mm

2 = 450 mm

1 = 1200 mm

6.1.2. Klasifikace podle ČSN EN 356

Bezpečnostní zasklení odolná proti ručně vedenému útoku

V současnosti je u nás schválena k používání norma ČSN EN 356. Tato norma

obsahuje 2 zkušební postupy:

6.1.2.1. Pádová zkouška

Zkouška je založena na pádu ocelové koule o hmotnosti 4,11 kg z předepsané výšky

na vodorovně upevněný vzorek skla. Údery jsou vedeny do vrcholů rovnostranného

trojúhelníka o straně 130 mm. Koule nesmí do 5 s po dopadu projít vzorkem. Zkouší se tři

vzorky o rozměrech 900x1100 mm.

Kategorie:

P1A : 1500 mm, 3 dopady
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P2A : 3000 mm, 3 dopady

P3A : 6000 mm, 3 dopady

P4A : 9000 mm, 3 dopady

P5A : 9000 mm, 3x3 dopady

6.1.2.2. Zkouška sekerou

Zkouška je založena na vytvoření předepsaného otvoru údery kladiva a sekyry. Údery

jsou vedeny po obvodu čtverce o straně 400 mm. Hodnotí se celkový počet úderů až do

„selhání“ skla. Zkouší se tři vzorky o rozměrech 900x1100 mm. 1 vzorek se odebírá jako

rezervní. Obecně platí, že dosažená kategorie nevypovídá nic o době zdržení útočníka.

Kategorie:

P6B : 30 až 50 úderů

P7B : 51 až 70 úderů

P8B : více než 70 úderů

6.1.3. Teplotní namáhání

Vrstvené bezpečnostní sklo požární vlastnosti nevykazuje téměř vůbec. Jeho slabinou je

PVB folie, která se při působení tepla roztéká, zvětšuje svůj objem, bublá a vypařuje se. Její

páry pouze zvyšují vnitřní tlak v mezivrstvě čímž přispívají ke kolapsu tepelně namáhané

tabule. Páry  PVB jsou navíc hořlavé.
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6.2.  Malorozměrová zkouška bezpečnostního skla

Na podzim r. 2007 proběhla ve školní laboratoři malorozměrová zkouška reakce

bezpečnostního izolačního skla na tepelné namáhání. Zkoušení proběhlo na třech vzorcích o

rozměrech 20*20 cm ve složení: bezpečnostní sklo s PVB folií (4-0,8-4mm), vzduchová

mezera (18 mm) a izolační sklo (6mm).

Rozměry zkušebního vzorku jej nedovolovaly umístit do pícky, proto byl připevněn na její

vstupní otvor. Vzorek byl zafixován drátem, okraje skla o cca 1 cm překrývaly vstupní otvor

pícky. Zkouška prvního vzorku začínala na pokojové teplotě. Měřil se čas, teplota uvnitř pece

a na povrchu vzorku.

Obrázek 7: pohled na uchycení vzorku na peci

· Vzorek č. 1 :

- vzorek byl namáhán ze strany dvojitého bezpečnostního skla

- T0 = teplota místnosti, cca 20 oC



19

- vzorek byl zatěžován pozvolna, první praskliny se začaly objevovat v 13. minutě, při

Tex=300 oC se začala odlepovat PVB folie, ta pak stékala, bublala a nakonec se její

páry vznítily.

- zkouška byla ukončena ve 42 minutě, při Tin= 750 oC, kdy prasklo vnější izolační sklo

Tex= 220 oC

· Vzorek č. 2 :

- vzorek byl namáhán ze strany dvojitého bezpečnostního skla

- T0= 585 oC

- sklo  okamžitě praská,  folie  začíná  bublat  a  vypařovat  se,  v  8.  minutě zcela  vyhořela,

v 18. minutě při Tin= 870 oC a Tex=220 oC je zkouška ukončena

· Vzorek č. 3 :

- vzorek byl namáhán ze strany jednoduchého izolačního skla

- T0= 510 oC

- v 1. minutě jednoduché sklo puklo po téměř celém obvodu (obrázek 8) a viditelně se

odchlíplo, pak až do 18. minuty vzorek nejevil známky změn. Mezi 18. a 24. minutou

prasklo první lepené sklo, začala se vypařovat folie a prasklo i druhé lepené sklo

- zkoušky byla ukončena při Tin= 880 oC a Tex= 330 oC v čase 22 minut.
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Průběh zkoušky v tříminutových intervalech:

kde:

t - čas [min]

Tin – teplota v peci [oC]

Tex – teplota na povrchu [oC]

t

min

Vzorek 1
zkouška ze strany

lepeného skla -

interier

Vzorek 2
zkouška ze strany

lepeného skla -

interier

Vzorek 3
zkouška ze strany

jednoduchého

skla - exterierinT

Co

exT

Co

inT

Co

exT

Co

inT

Co

exT

Co

0 24 585 1min : praská 510 1.min: Tex 563oC

jednoduché sklo

puklo

3 633 2.min :

bubliny na folii,

odchlípávání

597

5 57 4.min : Tex 650oC

zapálení folie

5.min : folie se

vypařuje,bublá

6 679 8.min:

folie vyhořela
656

9 740 695 90

10 129

12 13.min: Tex 185oC

prasklo vnější

lepené sklo

788 160 745 121

15 212 835 16.min : Tex 850oC

prasklo jednoduché

sklo

784 16.min: Tex 800oC

Tex :  Tex 170oC

18 17.min: Tex 254oC

šíří se další
870 222 Konec zkoušky 871 230 1. lepené sklo

prasklo, folie
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praskliny začíná téct

20 293 40 dochází

k odlepování folie

21 880 325 Folie bublá

24 22.min:Tex890oC

prasklo 2. lepené

25 383 64 26.min: Tex 420oC

prasklo vnitřní

lepené sklo

30 507 95 28.min: Tex 465oC

vznícení folie

31.min: Tex 543oC

folie pění, stéká,

bublá

35 623

40 718 160

225

42.min: Tex 750oC

prasklo vnější

sklo

45 794 300 Ukončení

zkoušky

Tabulka 5: průběh malorozměrové zkoušky
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Obrázek 8:  průběh teplot malorozměrové zkoušky

Obrázek 9: vzorek po ukončení zkoušky; hořící folie a těsnění
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Obrázek 10: puklé izolační sklo po teplotním šoku

Závěr zkoušky:

První vzorek byl plynule tepelně zatěžován a potvrdil, že sklo se vyrovnává s pomalu

narůstající teplotou mnohem lépe, než když je vystaveno tepelnému šoku. Folie byla do 300
oC stabilní a nejevila známky tepelné degradace. Vzorky č. 2 a 3 byly vystaveny přibližně

stejným podmínkám jako při namáhání podle normové teplotní křivky. Oba vzorky po vložení

do pece popraskaly během první minuty. U vzorku č. 2 byla udržena celistvost díky PVB

folii, která je nalepená na vnitřní straně bezpečnostního skla. Vzorek č.3 sice vydržel o 6

minut déle, ale v případě velkorozměrové zkoušky by došlo vlivem hmotnosti skla k jeho

destrukci okamžitě po puknutí.

 Na základě malorozměrové zkoušky lze předpokládat, že samostatné bezpečnostní

sklo je z hlediska použití v požární ochraně zcela nevhodné.
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7. Ochlazování prosklených konstrukcí vodou [3]

Pro zvýšení požární odolností konstrukcí se přistupuje k použití vody jako chladícího

media. Voda je díky svým vlastnostem, dostupností a univerzálností použití nejvýhodnějším

chladícím médiem.

Hlavními kladnými vlastnostmi vody při ochlazování jsou zejména:

· vysoký chladící efekt,

· dostupná cena a výskyt,

· relativně nenáročná přeprava,

· chemická neutralita a nejedovatost.

K hlavním nedostatkům patří:

· při nízkých teplotách tuhne a mění svůj objem,

· škody způsobené vodou v objektech, zařízeních a skladovaných materiálech, mohou
být neúměrně vysoké.

Množství tepla, které daná látka může odvést je dána jejími fyzikálními vlastnostmi:

· tepelná kapacita – C
p
[J.kg-1.K

-1
]

· skupenské teplo – m
vv

[kJ.kg
-1

]

7.1. Vlastnosti vody

7.1.1. Tepelná kapacita

Množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 Kelvin

nebo 1 stupeň Celsia). Hodnoty pro vodu se pohybují kolem hodnoty 4,184 kJ.kg1-.K-1

= . . ( − T ) [ . ] (rovnice 7)

Q - teplo odvedené ohřevem [W]
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c
p
- měrná tepelná kapacita [J.kg

-1
.K

-1
]

m - hmotnost [kg]

T
2
- koncová teplota [°C]

T
1
- počáteční teplota [°C]

7.1.2. Skupenské teplo

Skupenské teplo se definuje jako množství tepla, které je třeba dané látce dodat, aby

mohla změnit své skupenství (obecněji svou fázi), tedy celé množství látky.

Měrné skupenské teplo m
vv

: množství tepla, potřebné pro změnu skupenství vztažené k

jednotce (kg, mol). Pro vodu m
vv

= 2260 kJ.kg
-1

, při teplotě 100°C a normálním tlaku.

= . [ ] (rovnice 8)

Q - teplo odvedené odparem [J]

m
vv

- měrné skupenské teplo [kJ.kg
-1

]

m - hmotnost [kg].
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7.1.3.  Povrchové napětí [9]

Povrchové napětí je způsobeno přitažlivostí mezi molekulami kapaliny vlivem

mezimolekulárních sil. V objemu kapaliny na každou molekulu působí přitažlivé síly ve všech

směrech a výsledný vektor se rovná nule. Na povrchu kapaliny jsou molekuly stahovány do

kapaliny molekulami pod nimi a nejsou přitahovány tak intenzivně molekulami druhého

media (vakuum, vzduch nebo jiná kapalina). Všechny molekuly jsou pak přitahovány do

kapaliny silou, která je kompenzována nestlačitelností kapaliny. Díky této síle se pak kapaliny

snaží zaujmout co nejmenší povrch při stejném objemu.

Obrázek 11: znázornění sil působící na molekulu vody v objemu a na povrchu

Rovnice popisující závislost povrchového napětí vody na teplotě.

(rovnice 9)

kde :

 - povrchové napětí

τ - 1-T/Tc
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T – teplota [K]

Tc – 647,096 K

B – 235,8 [mN.m-1]

b – 0,625

μ – 1,256

Obrázek 12: závislost povrchového napětí na teplotě
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7.1.4.  Smáčivost [10],[11]

Smáčivost kapaliny je definovaná jako kontaktní úhlel θ mezi kapkou kapaliny a pevným

povrchem. Kapalina se považuje za smáčivou, pokud je krajový úhel mezi 90o a 180o,

v opačném případě se jedná o nesmáčivou kapalinu. Smáčivost je přímo závislá na

povrchovém napětí, tzn. látky s vysokým povrchovým napětím jsou méně smáčivé než látky

s nižším. V požární ochraně se využívají smáčedla pro zvýšení smáčivosti vody a zvýšení

kontanktního povrchu kapek s hořící látkou, je tak dosažena vyšší účinost hašení při menší

dodávce vody.

V případě stékání po skle bude smáčivost kapaliny přímo ovlivňovat požadavky na její

spotřebu. Cílem je dosažení rovnoměrného pokrytí chladící kapalinou po celé ploše tepelně

namáhané konstrukce.

cos = (rovnice 10)

kde :

pt - povrchové napětí mezi plynem a tuhou látkou

kt - povrchové napětí mezi kapalinou a tuhou látkou

kp - povrchové napětí mezi kapalinou a plynem

Obrázek 13: krajový úhel
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7.2.Teplo přivedené do konstrukcí [3]

Uvažujeme tepelný tok složený z konvekční a radiační složky, tedy celkový čistý tepelný tok.

= + [ ] (rovnice 11)

Q
vst

- teplo vstupující do konstrukce [W]

Q
c
- teplo přenesené konvekcí [W]

Q
r
- teplo přenesené radiací [W]

7.2.1. Teplo přenášené konvekcí

Molekuly spalin a ohřátého vzduchu na rozhraní plyn-kapalina si vzájemně předávají

teplo s kapalinou. Množství předaného tepla se pak odvíjí od rozdílu teplot jednotlivých

složek a velikosti kontaktní plochy.

= ( − ). [ . ] (rovnice 12)

α - součinitel přestupu tepla prouděním [W.m
-2

.K
-1

]

T
o
- teplota okolí [°C]

Ts  - teplota spalin [°C]

S - obsah plochy prvku (konstrukce) [m2]
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7.2.2. Teplo přenášené radiací [12]

Radiace: v tomto případě teplený tok – jedná se o elektromagnetické záření v blízkém

(λ=1,5-4 μm) a středním infračerveném spektru (λ=4-30 μm) emitované elektrony

vracejícími se z vybuzeného stavu do původního, nebo do stavu s ještě nižší energií.

Obrázek 14:vybuzení e- do vyššího en. stavu a následné uvolnění en.

Obrázek 15: spektrum celulózového požáru v 9. minutě, závislost intenzity na vlnové délce [13]

Stefan-boltzmanova rovnice pro výpočet tepelného toku :
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= . . . [( + 273) − ( + 273) ]. [ . ] (rovnice 13)

kde :

Φ – polohový faktor

ε
m

– povrchová emisivita prvku

ε
f
– emisivita požáru,

σ – Stephan-Boltzmannova konstanta ( 5,67 . 10
-8

W.m
-2

.K
-4

)

T
o
– teplota okolí [°C]

T
s
– povrchová teplota prvku [°C]

S – obsah plochy prvku (konstrukce) [m2]

7.2.3. Celkový tepelný tok působící na konstrukci

Rovnice vychází se součtu rovnic v kapitole 7.2.1 a 7.2.2 :

= ( − ) + . . . [( + 273) ( + 273) ] . [ . ] (rovnice 14)

Pro teplotní normovou křivku udává hodnotu α = 25 W.m
-2

.K-1   Dále uvádí součinitel

ε
m

= 0,8 a ε
f
= 1.

Počáteční teplota povrchu konstrukce je uvažována 20°C, teplota okolí je stanovena

v daném okamžiku z příslušné nominální teplotní křivky nebo modelovou metodou.
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7.2.4. Teplo odváděné z prosklených konstrukcí

Množství tepla odváděné z povrchu prosklené konstrukce je bráno jako rovno

množství tepla odvedeného ohřevem a odparem vody. Množství odvedeného tepla vyjadřuje

rovnice:

= ř + [ ] (rovnice 15)

Q
odv

– celkové teplo odvedené [J]

Q
ohř

 - teplo odvedené ohřevem [J]

Q
odp

– teplo odvedené odparem [J]

Rovnici lze rozepsat a upravit jako:

= − + . [ . ] (rovnice 16)

c
p
– měrná tepelná kapacita vody [J.kg

-1
.K

-1
]

m – hmotnost vody [kg]

m
vv

– měrné skupenské teplo vody [kJ.kg
-1

]

x - % hmotnost vypařené vody

T
kon

– teplota povrchu konstrukce [°C]

T
poč

– počáteční teplota vody [°C]
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7.2.5. Celková tepelná bilance

Tepelná bilance popisuje výměnu tepla při ohřívání prosklených konstrukcí požárem a

jejich ochlazování vodou. Zároveň je podkladem pro stanovení potřebného množství vody,

potřebného k účinnému ochlazení prosklených konstrukcí. Udržení teploty konstrukcí pod

hranicí, kdy ve skle nastanou mezní stavy je podstatou zvýšení požární odolnosti proskelných

konstrukcí ochlazováním vodou.

Tepelná bilance se skládá ze dvou rovnajících se stran. Na jedné straně je teplo přivedené do

ocelové konstrukce z hořících látek a na straně druhé teplo odvedené z ocelové konstrukce

vodou:

Q
vst

= Q
odv
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7.3. Odhad spotřeby vody

Množství vody potřebné na ochlazení konstrukce se odvíjí od velikosti tepelného toku

na ní působící. K popsání nárůstu teploty plynů v prostoru stavebního objektu se použije

normová teplotní křivka.

Obrázek 16 : nárůst teploty a tepelného toku podle  ČSN 73 0810

výpočet Q  podle rovnice z kap.  7.2.3

= ( − ) + . . . [( + 273) ( + 273) ] . [ . ]

(rovnice 17)

pro T60min = 940 oC

Qvst = 98+22 = 120 kW
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Uvažované hodnoty :

- odpar: množství odpařené vody nemohlo být z rozdílu přítok/odtok u velkorozměrové

zkoušky změřeno, protože se značná část vody po dopadu na skleněnou tabuli od ní

odrazila.

- Nižší procento odparu a tudíž vyšší průtok byly zvoleny s ohledem na vyšší míru

bezpečnosti a úspěšnosti zkoušky.

spotřeba vody pro odvedení dodávaného tepla:

pro ∆T = 50 0C + 5% odparu

=
, ∗ . , ∗ . ∗ ,

= 0,36 . . (rovnice 18)

pro ∆T = 50 0C + 10% odparu

= 0,9 ∗ . Δ + 0,1 ∗ . ΔT + ∗ 0,1 = 0,26 . .

pro ∆T = 50 0C + 15% odparu

= 0,95 ∗ . Δ + 0,15 ∗ . ΔT + ∗ 0,15 = 0,21 . .

kde:

∆T1 - průměrný nárůst teploty [K]

∆T2 -  nárůst teploty vypařené vody[K]



36

Za předpokladu nárůstu průměrné teploty vody z 15 na 65 0C a nejnižší uvažované

míře odparu, 5 %, by množství vody potřebné k chlazení prosklené konstrukce mělo činit

nejméně 0,36 kg.s-1.m-2 .

Před samotnou zkouškou je nutno experimentálně prokázat, zda je dodávané množství

vody dostatečné k rovnoměrnému pokrytí celé plochy prosklené konstrukce. V případě

negativního výsledku je nutné průtok navýšit na úroveň, kdy je zajištěna ochrana celé

konstrukce.
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8. Velkorozměrová zkouška [6]

data byla z důvodu citlivosti odstraněna

9. Závěr

Cílem diplomové práce bylo stanovit minimální množství vody ochlazující prosklenou

obvodovou konstrukci na úroveň, kdy taková konstrukce, složená pouze z bezpečnostního a

izolačního skla, odolá tepelnému namáhání vyvolanému požárem a vyrovná se s účinky

požáru stejně dobře, jako protipožární sklo.

Vodou skrápěné prosklené konstrukce naleznou uplatnění v obchodních centrech a

kancelářských budovách, kde mohou plnit funkci požárně dělící konstrukce mezi úsekem s a

bez požárního nebezpečí, například na rozhraní výlohy obchodu a chodby, která slouží jako

únikový pás, nebo jako obvodová konstrukce bez otevřených ploch.

Na základě výpočtů a výsledků zkoušek lze konstatovat, že můžeme skrápěním

konstrukce vodou zvýšit její požární odolnost do té míry, že i běžná prosklená obvodová nebo

dělící konstrukce, v tomto složení: bezpečnostní sklo (4-0,8-4 mm), vzduchová mezera (18

mm) a izolační sklo (6 mm) zasazené v odzkoušeném typu rámu o rozměrech xxxx*xxxx mm

a menších je schopna splnit požárně bezpečnostní požadavky typu EI XX a EW XX.

Množství vody se odvíjí především od požadavku na odvod tepla a rovnoměrné

pokrytí celé plochy skla, přičemž je nutné vycházet z vyšší hodnoty. Vypočtenou a zkouškou

ověřenou hodnotou je pak dodávka XX.
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