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Anotace 

 LOUPANEC, Stanislav. Studium uvolňování produktů hoření. Ostrava, 2010. 50 s. 

Diplomová práce. VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 
Diplomová práce se zabývá problematikou toxického působení plynných zplodin 

hoření. Pozornost je věnována nebezpečím ohrožující život v místě požáru a účinkům 

působení vybraných plynných zplodin hoření. Je uveden přehled zvolených laboratorních 

metod, které se používají k provedení tepelného rozkladu materiálů. 

Experimentální část práce je zaměřena na návrh úpravy zplodin tepelné degradace a 

hoření před vstupem do analyzátoru plynů. Dále jsou provedena měření s cílem ověřit 

funkčnost aparatury pro tepelný rozklad materiálů, zkonstruované dle DIN 53 436. 

 

Klíčová slova: koncentrace, zplodiny hoření, metoda, analyzátor plynů 

 

Annotation 

LOUPANEC, Stanislav. Study of Combustion Product Relase. Ostrava, 2010. 50 p. 

Diploma thesis. VŠB-TUO, Faculty of Safety Engineering. 
This diploma thesis considers the issue of toxical effects of gas effluents. Attention is 

paid to life endangering risk caused from fire and the effects of specific gas effluents. There is 

an overview of selected laboratory methods, which are used for heat decomposition. 

      The experimental part of the thesis focuses on the notion of adjusting fumes of heat 

reduction and burning before the entry into a gas analyser. Next, measurements are carried out 

with the aim to verify, attest and prove the functionality of equipment for heat decomposition, 

constructed according to DIN 53436. 
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1. Úvod  

Podle statistických údajů bylo v roce 2009 zaznamenáno celkem 20 162 požárů, při 

nichž zemřelo 117 osob. Podobně jako každý rok bylo nejvíce osob usmrceno při požárech 

v soukromých domácnostech (62 osob). Za vznikem požárů stojí nejčastěji lidská neopatrnost 

(nedbalost při kouření, manipulace s otevřeným ohněm atd.), úmysl nebo technická závada.  

Většina lidí se domnívá, že hlavní příčinou úmrtí při požárech je vliv tepelného záření 

(popálení). Tato domněnka není až tak pravdivá, protože téměř polovina úmrtí je způsobena 

vlivem toxického působení plynných zplodin hoření.  

Největší podíl na úmrtí má oxid uhelnatý, který vzniká při každém požáru. Pozornost 

však musí být věnována nejen oxidu uhelnatému, ale i ostatním zplodinám hořením, které 

mohou přispívat ke zvýšení toxicity.  

V dnešní době je na trh dodáváno nespočet materiálů a výrobků, ze kterých se při 

hoření uvolňují toxické zplodiny, a tím představují vysoké nebezpečí ohrožení zdraví, které 

ve většině případů končí smrtí. Toxicita plynných zplodin hoření je hlavně určována 

chemickým složením jednotlivých materiálů nebo výrobků.   

Z tohoto důvodu se po celém světě vyvíjí laboratorní zkušební metody pro tepelný 

rozklad materiálů, které ve spojení s analyzátory mají za cíl podat informace o toxickém 

působení plynných zplodin hoření materiálů nebo výrobků a tyto poznatky využít při 

posouzení požárního nebezpečí. U těchto zkušebních metod je snahou, co nejvíce se přiblížit 

podmínkám skutečného požáru.     

 Cílem diplomové práce je ověřit funkčnost aparatury pro tepelný rozklad materiálů, 

zkonstruované dle DIN 53 436. Zvolit vhodnou úpravu zplodin tepelné degradace a hoření 

před vstupem do analyzátoru plynů.  
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2. Informace o procesu hoření se zaměřením na 
toxicitu plynných zplodin 

 
Proces hoření byl jedním z prvních chemických dějů, s nimiž se člověk setkal již na 

počátku své existence. Posupně se naučil tento proces ovládat a na základě uskutečněných 

vědeckých prací vznikla nauka o hoření. Podle současné definice je hoření každá chemická 

reakce, která je doprovázena uvolňováním tepla a vyzařováním světla za současného vývinu 

zplodin hoření. Z této definice vyplývá, že hoření nemusí být pouze slučovací reakcí 

(slučování s oxidačním prostředkem - oxidace), ale i reakcí rozkladnou (výbuch). [28]  

Zplodinami hoření se rozumí celková směs plynů, tuhých částic a aerosolů. Jejich druh 

a množství závisí zejména na chemickém složení látek, z kterých tyto zplodiny vznikly, ale 

také na teplotě rozkladu a množství vzduchu, resp. kyslíku. [5]  

V hořlavých materiálech má hlavní zastoupení prvek uhlík. Při dokonalém hoření je 

oxidovaný na oxid uhličitý, když je přívod kyslíku omezený vzniká oxid uhelnatý 

(nedokonalé hoření). [7]  

Teplo je produktem hoření a intenzita jeho vývinu závisí na výhřevnosti dané hořlavé 

látky. Je často hlavní příčinou dalšího vznícení látek, popálení osob a poranění dýchacích 

cest.  

Dle vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, se požárem rozumí každé nežádoucí 

hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních 

hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, 

materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. [16] 

Zasahující hasiče a postižené osoby ohrožují v místě požáru tato čtyři nebezpečí: 

snížený obsah kyslíku, zvýšená teplota prostředí, kouř a toxicita plynných zplodin hoření. 

Kromě těchto nebezpečí je důležité věnovat pozornost možnosti vznícení nebo výbuchu 

zplodin hoření (požáry v uzavřených prostorech).  

Během hoření dochází ke spalování kyslíku, a také k vytlačování vzduchu (bohatého 

na kyslík) zplodinami hoření. Snížení koncentrace kyslíku hrozí hlavně při požárech 

uzavřených nebo podzemních prostorů. Účinky na lidský organismus při poklesu koncentrace 

kyslíku jsou uvedeny v tabulce 1. Jednotlivé příznaky se mohou u různých lidí lišit 

v závislosti koncentraci kyslíku v ovzduší a délce pobytu v daném prostředí.     
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Tabulka č. 1: Vliv sníženého kyslíku na lidský organismus [10] 

Množství O2 ve 
vzduchu (obj. %) 

Příznaky 

21 žádné – normální podmínky 

17 
zhoršená koordinace svalové činnosti, zrychlené dýchání kvůli 
kompenzaci sníženého O2  

12 bolesti hlavy, závratě, rychlá únava (malátnost) 
9 Bezvědomí 
6 smrt po několika minutách následkem udušení a selhání srdce 

 

 Vdechnutí horkých zplodin hoření může poškodit dýchací cesty, přičemž je-li horký 

vzduch navíc nasycen vodní parou, poškození dýchacích cest je ještě výraznější. Vdechnutí 

vzduchu o teplotě kolem 50 oC může mít za následek snížení krevního tlaku a selhání 

oběhového systému, edém plic (nahromadění vody v plicích), který v nejhorším případě končí 

smrtí.  

Kouř je směs malých tuhých částic shořelých uhlíkatých materiálů, které jsou 

rozptýleny v plynných zplodinách hoření. Hustotu kouře určuje barva, velikost a množství 

tuhých částic. S množstvím uvolňovaného kouře se snižuje viditelnost a tím pádem i orientace 

v neznámém prostředí. Kouř nepříjemně působí na oči a horní cesty dýchací, což může rovněž 

přispět k panice.  

Dým a toxické plyny se týkají téměř padesáti procent všech obětí při požáru, proto je 

potřeba věnovat pozornost i problematice toxického působení plynných zplodin hoření. 

[10, 13] 

2.1. Toxicita plynných zplodin hoření  

  Při teplené degradaci a hoření mohou vznikat nejrůznější produkty (tuhé, kapalné nebo 

plynné), které můžeme rozdělit do tří skupin [7]: 

- asfyxanty (látky způsobující narkózu) 

- iritanty (látky dráždicí smyslový a dýchací aparát)  

- toxikanty (s jinými, resp. nespecifikovanými účinky)  

 

Popisy fyziologických účinků jednotlivých látek na živý organismus jsou známé, ale 

jen zřídka se uvažuje mechanismus synergického účinku směsi toxických zplodin hoření. 

O synergickém účinku hovoříme, když celková toxicita celého souboru látek je větší než 

pouhé sečtení vlivů jednotlivých látek Příkladem může být společný účinek oxidu uhelnatého 
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a kyanovodíku. Oxid uhelnatý zamezuje transportu kyslíku krví a kyanovodík znemožňuje 

tkáním zužitkovat kyslík. [7,10]  

 Mezi nejčastější toxické plyny, které se při požáru vyskytují, patří zejména oxid 

uhelnatý, oxid uhličitý, nitrozní plyny, chlorovodík, kyanovodík a fosgen. Dále je věnovaná 

pozornost vybraným plynným zplodinám hoření. Jejich účinky na lidský organismus jsou 

popsány v tabulkách 2 až 5. [10] 

 

Oxid uhelnatý CO  

 Hořlavý a prudce jedovatý bezbarvý plyn bez zápachu. Je lehčí jak vzduch, vzniká při 

každém požáru a nedokonalém hoření. Pro člověka je nebezpečný schopností vázat se na 

červené krvinky (hemoglobin) snadněji než kyslík. Za normálních okolností se na hemoglobin 

váží molekuly vzdušného kyslíku, které jsou pak krví přenášeny do celého těla. Jestliže se 

v ovzduší nachází CO (na hemoglobin se váže 200x snadněji než kyslík), znemožňuje kyslíku 

vázat se na červené krvinky, protože je na nich už oxid uhelnatý. Tímto je znemožněno 

zásobování těla kyslíkem a začínají se projevovat příznaky otravy. [10] 

 

Tabulka č. 2: Vliv oxidu uhelnatého na lidský organismus [10] 

Koncentrace CO 
g.m-3 obj. % 

Příznaky 

0,12 0,01 žádné příznaky – bez nebezpečí 
0,23 0,02 mírné bolesti hlavy 
0,47 0,04 silné bolesti hlavy po 1 až 2 hodinách 

0,93 0,08 
silné bolesti hlavy po 45 minutách; nevolnost, mdloby až 
bezvědomí po 2 hodinách 

1,17 0,10 nebezpečná koncentrace – bezvědomí po 1 hodině 
1,86 0,16 nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 minutách 

3,73 0,32 
nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5 až 10 minutách; 
bezvědomí po 30 minutách 

7,46 0,64 
silné bolesti hlavy a závratě po 1 až 2 minutách; bezvědomí po 10 
až 15 minutách 

14,91 1,28 okamžité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1 až 3 minutách 
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Oxid uhli čitý CO2 

 Nehořlavý plyn bez barvy a zápachu, je těžší jak vzduch. Při nadýchání ve větším 

množství působí štiplavě na sliznicích a vytváří kyselou chuť. To je způsobeno jeho 

rozpouštěním na vlhkých sliznicích a ve slinách za vzniku slabého roztoku kyseliny uhličité. 

Nebezpečí CO2 spočívá i v tom, že na jeho zvýšenou koncentraci tělo reaguje zrychlením 

dýchání, čímž se ovšem do organismu dostává i větší množství ostatních zplodin hoření. 

[10, 30] 

Tabulka č. 3: Vliv oxidu uhličitého na lidský organismus [13] 

Koncentrace CO2 
g.m-3 obj. % 

Příznaky 

36,61 2 začátek prohlubování dýchání 
54,92 3 první příznaky 
73,22 4 zřetelné zrychlené dýchání 

73,22-91,53 4-5 
při rychlém nárůstu koncentrace se projeví silná nevolnost, 
dochází k podráždění očí a dýchacích cest, pálivému pocitu na 
prsou, vzestupu krevního tlaku 

91,53 5 silné pocení, dušnost, silné bolesti hlavy a bušení srdce 
109,84 6 v některých případech je možná i smrt 

146,45-183,06 8-10 
značné zrychlení dýchání a tepu, dušnost, závratě, apatie, 
mdloby, až nakonec dojde k zástavě dechu 

366,12 20 rychlá smrt 
 

Chlorovodík HCl 

 Bezbarvý plyn se silně dráždivými účinky pro dýchací cesty a oči, je těžší jak vzduch. 

Vyvolává otok horních cest dýchacích, který může přejít v zástavu dýchání a smrt udušením. 

Uvolňuje se při hoření všech látek, které ve své molekule obsahují chlór (např. obaly, hračky 

z PVC). Chlorovodík se rozpouští ve vodě za vzniku kyseliny chlorovodíkové. Při hašení 

vodou nebo vodní mlhou tak může vzniknout kyselina chlorovodíková, která svými 

korozívními účinky působí na používaný materiál a zasahující hasiče. [10] 

 

Tabulka č. 4: Vliv chlorovodíku na lidský organismus [7] 

Koncentrace HCl 
mg.m-3 obj. % 

Příznaky 

1,52-3,03 0,0001-0,0002 lze cítit, lehce dráždí 
4,55-9,10 0,0003-0,0002 pálení očí, kašel, chrapot 

22,75 0,0015 silné dráždění 
75,83 0,005 nebezpečí vzniku edému plic 
151,66 0,01 není možné vydržet víc než minutu 
1516,63 0,1 smrt po několika nadechnutí 
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Kyanovodík HCN 

 Bezbarvý plyn s hořkomandlovým zápachem a chutí. Je lehčí než vzduch a vzniká při 

hoření polyamidu, polyuretanu, vlny, peří, přírodního hedvábí atd. Kyanovodík vstupuje do 

těla jak přes dýchací cesty, tak přes pokožku. Rychlost vstřebání kůží ovlivňuje vlhkost 

a teplo. Na lidský organismus působí blokováním výměny kyslíku a oxidu uhličitého mezi 

krví a tkáněmi (tkáňové dýchání). [10]     

  

Tabulka č. 5: Vliv kyanovodíku na lidský organismus [1] 

Koncentrace HCN 

mg.m-3 obj. % 
Příznaky 

10,12 0,0009 je výrazně cítit ve vzduchu  

20,23 0,0018 
příznaky lehké otravy po delší době (škrábání v krku, silná hořká 
chuť v ústech, závratě, nevolnost, zvracení) 

50,58 0,0045 snesitelné po dobu 0,5 - 1 hodinu 
101,16 0,009 smrt po 0,5 - 1 hodině 
202,32 0,018 smrt za několik minut  
404,64 0,036 rychlá smrt 

 

 

2.1.1. Hodnocení toxicity  

Pro hodnocení toxicity plynných nebezpečných látek z hlediska účinku na živý 

organismus používáme toxickou koncentraci, což je koncentrace toxické nebezpečné látky, 

která vyvolá v určitém čase působení toxický účinek. Podle účinku se rozlišuje koncentrace 

prahová (PC), efektivní (EC) a smrtelná (LC). [7] 

 

PC50 střední prahová koncentrace - koncentrace látky v ovzduší, která u 50 % testovaných 

organismů vyvolá po určitém čase rozvoj prahových (počátečních) příznaků.  

 

EC50 střední účinná koncentrace - koncentrace látky v ovzduší, která zpravidla vyvolá u 50 % 

testovaných organismů objektivní účinek (např. čichový vjem, mírnou otravu bez 

následků, otravu s přechodnými nebo trvalými následky a pod.) vystavených této 

koncentraci po stanovenou dobu. 
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LC50 střední smrtelná koncentrace - koncentrace látky v ovzduší, která je smrtelná pro 50 % 

testovaných organismů exponovaných touto koncentrací po stanovenou dobu.  

 

LC a EC se vyjadřují v ppm, v mg.l-1, resp. v mg.m-3. S těmito hodnotami se nejčastěji 

setkáme v bezpečnostních listech nebo v databázích nebezpečných látek. Např. LC50 (krysa, 

inhalačně, 1h) je smrtelná koncentrace látky ve vzduchu pro polovinu počtu krys vystavených 

po dobu 1 hodiny. [9,12]   

 

Pro vyjádření koncentrace se nejčastěji využívá těchto jednotek: 

 

Objemová procenta (obj. %) - udávají poměr určité látky v celkovém množství 

 

ppm - parts per milion („část z milionu“), používá se k vyjadřování velmi nízkých koncentrací  

 

mg.m-3 - hmotností koncentrace (hmotnost vztažená na jednotku objemu) 

 

 

Přepočet jednotek: 

 Přepočtové vztahy mezi výše popsanými jednotkami [9]:  

 

1 obj. % = 10 000 ppm 

 

-3 24,04
ppm údaj v mg.m

MH
= ×  (při 20 0C a atmosférickém tlaku 101,325 kPa) 

  

-3mg.m údaj v ppm 
24,04

MH= ×  (při 20 0C a atmosférickém tlaku 101,325 kPa) 
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3. Přehled metod pro provedení tepelného rozkladu 
materiálů 

 
Zkušenosti ukázaly, že laboratorní zkoušky pro stanovení toxicity zplodin hoření 

nemohou poskytnout údaje o toxickém nebezpečí odpovídající situacím při skutečných 

požárech, neboť průběh uvolňování toxických zplodin v reálném měřítku závisí na mnoha 

proměnlivých a vzájemně se ovlivňujících faktorech. Tyto faktory nelze v laboratorních 

zkouškách simulovat. Jedná se vždy pouze o určité přiblížení reálným podmínkám v praxi. 

Přesto však mají laboratorní zkoušky velký význam a jsou značně rozšířeny. Výsledky analýz 

podle těchto metod jsou spolu s jinými požárně technickými charakteristikami základem pro 

odhad toxického nebezpečí při skutečných požárech. [11] 

Metody (fyzikální požární modely) se mohou dělit na uzavřené komorové metody, ve 

kterých se zplodiny hoření vytvářejí, hromadí a vzorkují uvnitř komory a průtokové metody, 

ve kterých jsou zplodiny hoření vytvořeny v peci (topeništi) a pak procházejí řadou detektorů 

nebo zařízeními pro odběr vzorků plynu. Zkušební metody jsou přehledně shrnuty v tabulce 

č. 6. [15] 

3.1. Komorové uzavřené metody 

Metoda dle DEF STAN 02-713 (původně NES 713) slouží k určení indexu toxicity 

zplodin hoření malých vzorků materiálů (obr. 1). Je součástí série testů určených k užšímu 

výběru materiálů pro válečné lodě. 

Vzorek, o přibližné hmotnosti 1 g, je umístěn na drátěné síťce a vložen do hermeticky 

uzavřené komory o objemu 0,7 m3 až 1 m3. Plyny vzniklé spálením vzorku pomocí 

Bunsenova kahanu, se hromadí a promíchávají uvnitř komory. Metoda určuje následující 

plyny CO, CO2, NOx, HCl, HBr, HF, HCN, formaldehyd, akrylonitril, fenol, fosgen. 

Naměřená koncentrace každého plynu se přepočítá podle vzorce uvedeného v normě. 

Výsledek testu je prezentován jako index toxicity, který je dán součtem poměrů výsledné 

koncentrace a kritického faktoru. Kritický faktor se rovná koncentraci plynu, která je smrtelná 

pro člověka vystaveného 30ti minutové expozici.  

 Pro oblast spalování nelze specifikovat fázi požáru dle ISO klasifikace, ačkoliv 

předem smíchaná hořící směs plyn/vzduch obklopuje vzorek, což může představovat 

plamenné hoření s dobrým přístupem vzduchu.  
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 Izraelská standardní metoda dle SI-755 (obr. 2) je užívána pro klasifikaci stavebních 

materiálů. Vzorek je tepelně rozložen uvnitř nižšího trubkovitého rozšíření uzavřené sférické 

nádoby vybavené membránou k vyrovnání tlaku. Nádoba je vložená do pece zahřáté buď na 

teplotu 250 °C nebo 550 °C. Tyto teploty jsou zvoleny tak, aby byly pod a nad teplotami 

vznícení mnoha materiálů. Nádoba obsahuje zbytkový vzduch a neobsahuje žádný zapalovací 

systém. Zplodiny hoření jsou míchané ručně a vzorky plynů jsou odebírány v různém čase, 

aby byla určena maximální koncentrace specifikovaných plynů.  

 Maximální koncentrace CO, HCN, NOX, HCl, SO2, a formaldehydu se určují 

chemickým rozborem. Koncentrace plynu jsou využívané pro vypočítání indexu toxicity 

založeného na kritické koncentraci pro únik z požáru v místnosti o výšce stropu 3 m. 

 

 

 

  

  

Obrázek 1: Zkušební zařízení dle DEF STAN 02-713 [15] 
 

Obrázek 2: Zkušební metoda dle SI – 755 [15] 
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 Metoda dle GOST 12.1012 vyvinutá v Rusku slouží pro stanovení toxicity zplodin 

hoření. Vzorek (40 x 40 x 8 mm) je podroben působení sálavého tepla (25 - 96 kW.m-2). 

Zplodiny hoření proudí do komory o objemu 0,5 m3, kde se promíchávají ventilátorem. 

Komora obsahuje klece s hlodavci, kteří jsou vystaveni zplodinám hoření po dobu 15 minut 

(obr. 3). Testy mohou být prováděny v bezplamenných a plamenných režimech. Metoda může 

být také použita pro určení optické hustoty kouře. [15, 19, 20, 21] 

 

 

 

 

 

Metoda dle ASTM E 1678 - 02 zahrnuje způsob určení smrtelné koncentrace kouře 

vyprodukovaného z materiálu nebo výrobku, který vzplane při vystavení záření tepelného 

toku 50 kW.m-2 po dobu 15 minut. Vyprodukovaný kouř se shromažďuje po dobu 30 minut 

uvnitř komory o objemu 0,2 m3, která je propojena spojovacím komínem se spalovací 

komorou. Koncentrace dominantních plynných zplodin jsou sledovány pod dobu 30 minut. 

Stanovená smrtelná koncentrace LC50 je ověřena za stejných podmínek na šesti 

potkanech vystavených (pouze hlavy) působení kouře po dobu 30 minut.  

 

Zkušební zařízení  

  V následující části je uveden popis a funkce jednotlivých prvků zkušebního zařízení. 

Jejich umístění je znázorněno na obr. 4 a obr. 5.   

 

Expoziční komora o objemu 0,2 m3 je vyrobena z polykarbonátu nebo 

polymethylmethakrylátu. Její vnitřní rozměry jsou 1220 x 370 x 450 mm. Šest zvířecích 

otvorů, které jsou určeny pouze pro expozici hlav, je umístěno ve vodorovné řadě uprostřed 

Obrázek 3: Zkušební aparatura dle GOST 12.1012 [15] 
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čelní stěny komory. Expoziční komora je vybavena otvorem pro odběr vzorků plynu v úrovni 

nosu zvířete. Termočlánek na úrovni zvířecích otvorů slouží k sledování teploty. Expoziční 

komora obsahuje dvoje dveře, které slouží k čištění a údržbě komory, kouřovodu a kouřové 

klapky, a také zajišťují přístup vzduchu pro kalibraci (sálavého) zářiče bezprostředně před 

zkouškou 

 

 

 

 

Kouřová klapka je vyrobená z nerezového plechu a umístěná uvnitř expoziční komory 

tak, aby uzavírala otvor kouřovodu. Klapka je odklápěcí a je opatřena uzavíracím 

mechanismem.  

 

Kouřovod je vyroben z nerezové oceli o přibližných rozměrech 300 x 300 x 30 mm. 

Spojuje spalovací komoru a zvířecí expoziční komoru. Kouřovod je rozdělen do tří částí 

přepážkami z nerez oceli. Rozdělení kouřovodu způsobuje, že kouř stoupá střední částí 

kouřovodu, zatímco vzduch z expoziční zvířecí komory je přiváděn vnějšími kanály 

k podpoře hoření ve spalovací oblasti.  

 

 

 

Obrázek 4: Celkové zobrazení zkušebního zařízení s expoziční komorou [18] 
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Spalovací komora je složená z křemenné trubice s vnitřním průměrem 127 mm 

a přibližné délce 320 mm. Nahoře má obdélníkový otvor rovnoběžný s osou válce. 

Obdélníkový otvor je opatřen „objímkou“, která slouží ke spojení spalovací komory 

a kouřovodu. Ve spodní části komory je otvor pro tyč, která spojuje podpěru pro vzorek 

a váhu. Uzavřený konec spalovací komory je vybaven otvorem pro umístění elektrického 

zapalování.  

 Spalovací komora je položena na kovové konstrukci. Tato celá konstrukce je 

podepřená laboratorním zvedákem, který pomocí konstrukce přitlačuje spalovací komoru do 

kouřovodu během experimentu, umožňuje spuštění komory a její vyjmutí pro čištění. Váha je 

vždy pevně fixovaná v požadované vzdálenosti od spalovací komory. 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Boční pohled na spalovací komoru, kouřovod a váhu [18] 
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K ohřevu sálavým teplem je použito čtyř křemenných infrazářičů (s wolframovými 

vlákny) o výkonu 2000 W a napětí 240 V. Lampy (dvě na každé straně) jsou uloženy ve 

vodou chlazených držácích. Držáky jsou spojeny s nastavitelnými rámy, které dovolují otáčet 

lampy svisle a postranně takovým způsobem, aby se zajistilo jednotné pole tepelného toku 

napříč celým povrchem vzorku. Lampy nesmí být spuštěny bez chlazení vodou. 

 Intenzita záření lamp musí mít přednastavenou úroveň. Jeden způsob kontroly teploty 

jsou dva termočlánky paralelně pevně spojené a umístěné mezi lampy a spalovací komoru.  

  

 Zapalovací elektroda je zkonstruována ze dvou tyčinek z nerezové oceli o průměru 

3,2 mm. Mezera mezi dvěma tyčinkami musí být 2 ± 0,5 mm. Dvě tyčinky jsou napojeny na 

systém vysokého napětí, který využívá 10 kV transformátor. Rezistor 20 000 Ω, 5 W je 

zapojen do série s jednou elektrodou tak, aby redukoval přenos vysokofrekvenčního rušení do 

přístroje. Jiskřiště je umístěné přibližně 25 mm nad středem vzorku uvnitř spalovací komory.  

 

Držák vzorku je vyroben z nerezové oceli o přibližných rozměrech 127 x 76 x 50 mm 

a potažen vrstvou z keramických vláken o přibližné hustotě 65 kg.m-3. Umisťuje se do 

spalovací komory na zkušební plošinu.  

 

Váha je umístěná pod spalovací komorou a izolovaná proti zahřívání. Váha má měřit 

s přesností 0,01 g a musí mít přinejmenším měřící rozsah 100 g.  

  

Zkušební vzorek má mít rozměry 127 x 76 x 51 mm. Suroviny (např. barvy, lepidla, 

tapety atd.) jsou zkoušeny s podkladem, na který se normálně aplikují. Vzorek se pro zkoušku 

obalí ze všech stran (kromě horní) fólií z hliníku (např. alobal). Zkušební vzorky se stabilizují 

při okolní teplotě 23 ± 3 oC a relativní vlhkosti 50 ± 10 % nejméně 24 hodin před zkouškou 

 

Zkušební metoda byla navržena tak, aby poskytla údaje pro matematické modelování 

nebezpečí požáru. Lze ji využít pro výzkum a vývoj. Rovněž se používá pro předpověď a 

následné potvrzení smrtelné koncentrace zplodin hoření vyprodukovaných z materiálu nebo 

výrobku za specifických zkušebních podmínek. [18] 
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3.2. Průtokové metody  

 Metoda dle NFX 70-100 (obr. 6) byla vyvinuta pro odhad toxicity zplodin hoření 

materiálů použitých v železničních dopravních prostředcích. Zkušební vzorek o hmotnosti 

1 nebo 0,1 g pro materiály s nízkou hustotou je umístěn (v tavícím kelímku) doprostřed 

trubkové pece, kde je tepelně rozložen v přednastavené teplotě a v proudu vzduchu. Zde se 

může tepelně rozkládat nebo vznítit. Vzorky mohou být vystaveny rozdílným teplotám (400, 

600 či 800 °C) s tokem vzduchu 2 l.min-1. Zplodiny hoření prochází k následné analýze přes 

promývačky obsahující kapalná činidla.  

 Koncentrace CO a CO2 jsou stanovené pomocí NDIR. Pro stanovení HCI, HBr, HF, 

HCN, SO2, NOx, formaldehydu a akroleinu se používá specifikovaných metod včetně 

chromatografie, FTIR a klasických analytických metod. Výtěžnosti plynu jsou vypočítané 

s ohledem na hmotnost vzorku (g/g).  

 Omezením je počet opakování zkušebních pokusů potřebných k tomu, aby byly 

získány vzorky pro kompletní analýzu plynu. 

 

 

 

 

 Metoda dle BS 7990 (obr. 7) pro provedení tepelného namáhání matriálů slouží 

k vytvoření části vstupu do ISO 13344 (odhad toxické smrtelné koncentrace zplodin hoření) 

a k odhadu požárního rizika.  

 Vzorky ve formě pásků nebo kousků jsou rozprostřeny v křemenné lodičce a umístěny 

do křemenné trubice, kterou obklopuje trubková pec. Jmenovitá rychlost zavádění vzorku do 

křemenné trubice je 40 mm.min-1, ale může být i vyšší. Vzduch je přiváděn do směšovací 

komory k tomu, aby byl pro analýzu celkový tok plynu 50 l.min-1. 

 Přizpůsobení teploty, proudu vzduchu nebo vzorku může být požadováno, aby se 

simulovala předepsaná fáze požáru dle ISO klasifikace. Toxicita zplodin hoření je hodnocena 

po dobu ustáleného stavu hoření. Může se také stanovit optická hustota kouře. Výsledky jsou 

neplatné, pokud není splněna podmínka plamenného nebo bezplamenného hoření. 

Obrázek 6: Schéma přístroje NFX 70-100 [15] 
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 K analýze plynů CO2, CO, O2, HCN, NOX, HCl, HBr, HF, SO2, akroleinu 

a formaldehydu se využívají chemické analytické metody dle ISO 19701 a metoda FTIR dle 

ISO 19702.  

 

 

 

 UPITT metoda (obr. 8) je určená k měření dat toxické vydatnosti a byla vyvinuta, aby 

splnila požadavky státu New York na materiály použité při stavbách. Zkušební vzorky 

(přibližně 5 g) jsou rozřezány na kusy, jsou umístěné v kelímku a zahřívány na požadovanou 

teplotu, při které může nebo nemusí dojít ke vznícení vzorku. Vzniklé zplodiny z tepelného 

rozkladu a hoření jsou zředěny před vstupem do expoziční komory.  

 Zaznamenáván je čas smrti myší během expozice a následujících 10 minut po 

expozici. Metoda také umožňuje stanovit hmotnostní úbytek vzorku a koncentrace plynných 

zplodin hoření. Výsledky testů mohou být vyjádřeny jako průměr LC50 a EC50. Metoda je 

relativně jednoduchá.  

 

 

 

Obrázek 7: Měřící aparatura dle BS 7990 [15] 
 

Obrázek 8: Schéma přístroje dle UPITT [15] 
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 Japonská metoda dle JIS 1321 (obr. 9) je určená pro měření dat toxicity pro stavební 

a nábytkové materiály. Na zkušební vzorek (220 x 220 x 15 mm) se působí plynovým 

hořákem po dobu 3 minut a následně dodatečným sálavým teplem po dobu maximálně 

15 minut. Primární proud vzduchu k hořáku je 3 l.min-1 a sekundární tok do pece je 25 l.min-1. 

Zplodiny hoření prochází skrz ventilovanou směšovací komoru a jsou nasávány (10 l.min-1) 

do expoziční komory, která obsahuje rotující myší klece.  

 Metoda stanoví čas imobility myší a mohou se analyzovat vzorky jejich krve. 

Zkušební podmínky jsou dobře definované a řízené. Výsledky může ovlivnit svislý zkušební 

vzorek, který bude odkapávat, a také usazeniny, které se mohou vytvořit na velkých plochách 

směšovací a expoziční komory.  

 

 

 

 

 

 Konický kalorimetr  (obr. 10) byl vyvinut speciálně pro stanovení rychlosti 

uvolňování tepla a spalného tepla ze stavebních materiálů. Následovně byl upraven k určení 

vývinu kouře (ISO 5660-2). Nebyl přijatý jako standardní test toxicity. 

 Horizontální vzorek (100 x 100 x 50 mm) je vystaven kónickému zářiči 

přednastavenému na 10 - 100 kW.m-2. Kónický zářič je umístěn pod digestoří, která slouží k 

odvodu zplodin hoření k analýze. Vzorek je umístěn na vahách a k zapálení se používá 

elektrická jiskra.  

Obrázek 9: Schéma přístroje dle JIS 1321 [15] 
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 Test vyžaduje kontinuální měření úbytku hmotnosti, koncentrací CO a CO2, úbytku O2 

a hustoty kouře. Stanovuje se hustota kouře a plynné koncentrace CO, CO2 a O2.  

Metody pro získání údajů o toxicitě nejsou stanovené, ale přístroj byl použit pro určení 

toxicity zplodin hoření s použitím např. FTIR.  

 Standardní přístroj umožňoval dobrý přístup vzduchu, ale přístroj byl upravený tak, 

aby se mohly provádět zkoušky s omezeným přístupem kyslíku. Využívá se ohrazení kolem 

vzorku a kónického zářiče, kontrolovaného vstupu toku dusíku a vzduchu, ale tato varianta se 

potýká s omezeným úspěchem. U některých zkoušek mohou zplodiny hoření stále hořet, 

jakmile vyjdou z komory, pokud mají dobrý přístup vzduchu. Relativně vysoké zředění 

plynných zplodin hoření, konstrukce z nerezové oceli (digestoř a potrubí) mohou vést 

k potížím při analýze některých složek zplodin hoření. Kónický ohřívač může pozměnit 

složení plynných zplodin hoření, které skrz něj procházejí. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Kónický kalorimetr [15] 
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Zařízení pro šíření požáru. Tato metoda (obr. 11) je v zásadě podobná konickému 

kalorimetru, ale oblast rozkladu je umístěna uvnitř svislé křemičité trubice, která odděluje 

vnější ohřívače. Horizontální vzorky (100 x 100 x 25 mm) nebo vertikální vzorky (305 x 100 

x 25 mm) jsou vystaveny tepelnému záření a plamenu hořáku. Zplodiny hoření jsou odváděny 

do diagnostického potrubí. Rychlost uvolňování tepla se odvozuje od spotřeby O2.  

 Metoda vyžaduje kontinuální měření úbytku hmotnosti a koncentrací plynných 

zplodin hoření. Stanovuje se rychlost uvolňování tepla, spalné teplo, hustota kouře 

a koncentrace plynných zplodin hoření.  

 Velká výhoda této metody je regulace proudu vzduchu a uspořádání oblasti rozkladu. 

V důsledku toho mohou být získávána data o toxicitě zplodin hoření pro jednotlivé fáze 

požáru dle ISO klasifikace. [15, 22, 23, 24, 25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Schéma zařízení pro šíření požáru [15] 
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Tabulka č. 6: Shrnutí hlavních rysů metod pro tepelný rozklad materiálů [15] 

 

a Hlavní použití metody.  
b ISO klasifikace fází požáru, které jsou simulovány v oblasti rozkladu.  
c Zdroje energie používané k rozkladu vzorku. R = zářič; P = plamen hořáku; C = tavicí 

kelímek; F = plamen; O = pec; T = trubková pec.   
d Působení tepla na vzorek. VF = vertikální směr; HF = horizontální směr; 45 oF = v úhlu 45o 

ze shora; All = celý povrch exponován, ale není zpravidla ozářen rovnoměrně.  
e Proudění vzduchu k zóně rozkladu. 
f F = nucené; N = přirozená konvekce; 2o indikuje sekundární vzduch; – zplodiny hoření 

stanoveny bez další úpravy. 
g Hlavní metoda pro stanovení toxicity zplodin hoření uvedená ve zkušebním protokolu, 

v závorce je uvedená sekundární. A = expozice zvířat;  C = chemická analýza; H = teplo a 

kouř.    

 

 

 

 

Zkušební 
metoda 

Označení 
metody 

Použití a 
Fáze 

požáru b 

Zdroj 
tepla 

c 

Exponovaná 
část vzorku 

d 

Větrání 
e 

Míchání 
zplodin 
hoření f 

Hodnocení 
nebezpečí 

g 

NIST radiant 
ASTM E 
1678-02 

stavebnictví 
USA 

2, 3a ? R HF N  A(C) 

NES 713 
DEF STAN 

02-713 
válečné lodě 

UK 
? F All N N C 

izraelská 
metoda 

SI-755 
všeobecné 

Izrael 
2/3a O All N F C 

ruský test Gost 12.1012 stavebnictví 1b, 2b, 3b/b R 45oF N F A 

trubková pec NFX 70-100 
železnictví 

Evropa 
1b, 3a, 3b T All F - C 

univerzální BS 7990 
všeobecné 

UK 
1b, 2, 3a, 3b T All F F 2o C 

UPITT  
stavebnictví 

USA 
1b + 2 + 3a C All F F 2o A (C) 

japonská 
metoda 

JIS A 1321 
stavebnictví 
Japonsko 

3a F? HF F F A (C) 

kónický 
kalorimetr 

ISO 5660-1 ISO RHR 
1b, 2, (3a, 

3b) 
R HF N F 2o H (C) 

 ISO 5660-2 ISO kouř       
zařízení pro 
šíření požáru 

ASTM E 
2058 

RHR test 
1a,1b, 2, 3a, 

3b 
R HF F - H (C) 
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4. Popis měřícího systému  

 Měřící systém (obr. 12) je složen z aparatury pro tepelný rozklad materiálů (dle DIN 

53 436), z analyzátoru S 715 pro měření koncentrací plynů (CO, CO2 a O2), z bezpapírového 

zapisovače RD 8800 pro ukládání dat z analyzátoru, z jednotlivých prvků pro úpravu zplodin 

tepelného rozkladu a hoření, z čerpadla a průtokoměru, který slouží k zajištění konstantního 

přívodu vzduchu po celou dobu trvání zkoušky.       

 

 

 

4.1. Měřící aparatura dle DIN 53 436 

Aparatura popsaná v této německé normě slouží k tepelnému rozkladu materiálů 

v pevném nebo kapalném stavu za definovaných podmínek. Hlavní části tvoří trubice 

z křemenného skla, kruhová pec, průtokoměr a kyveta.  

Trubice z křemenného skla (dále jen křemenná trubice) je 1000 mm dlouhá, vnější průměr má 

(40 ± 1 mm) a tloušťku stěny (2 ± 0,5 mm).  

Křemennou trubici svírající kruhová pec je (100 ± 1 mm) dlouhá a musí být schopna 

automatického plynulého posuvu v podélném směru křemenné trubice s rychlostí (10 ± 0,5 

mm.min-1). Topné vinutí je dimenzováno tak, aby byly splněny požadavky průběhu teplot 

a aby mohly být dosaženy teploty odpovídající teplotám zkušebního tělesa až do 600 °C. 

V topném vinutí je zabudován termočlánek. Pomocí regulačního modulu a termočlánku se 

udržuje teplota pícky na konstantní teplotě. 

 

Obrázek 12: Celkový pohled na měřící systém 
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Zařízení je doplněno systémem (průtokoměrem) pro zabezpečení měřitelného průtoku 

vzduchu, který je vháněn do trubice ve směru proti pohybu kruhové pícky.  

Pro uložení vzorku slouží kyveta. Kyveta je vanička z křemenného skla o tloušťce 

1,7 mm. Její příčný řez tvoří půlkruh s vnějším průměrem (15 ± 1 mm) a její délka činí 

400 mm.  Na konci kyvety jsou výčnělky výšky 2 mm od spodní části, viz obrázek 13.  

 
 

 

 

 

ghgh

 

 

 

 

Před započetím měřících prací se musí u aparatury ověřit, zda splňuje požadavky na 

průběh teplot podle DIN 53 436. Slouží k tomu srovnávací těleso (obr. 14), což je vlastně 

proužek z nerezavějící austenitické oceli o rozměrech 200 x 5 x 2 mm, na který je přivařen 

termočlánek typu K. [6, 17] 

 

 

 

 

Obrázek 13: Schéma kyvety [6] 

Obrázek 14: Srovnávací těleso s termočlánkem 
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4.2. Zařízení pro tepelný rozklad tuhých materiálů                                  
dle DIN 53 436-2 

 
  V normě DIN 53 436-2 je popsán jednotný postup tepelného rozkladu tuhých 

materiálů. Schéma zařízení pro tepelný rozklad tuhých látek je znázorněno na obrázku 15. 

U zkoumaného materiálu je podle příslušné platné normy stanovena objemová 

hmotnost popř. plošná hmotnost a eventuelně tloušťka s přesností na ± 0,1 mm. Z materiálů 

o objemové hmotnosti 0,4 g.cm-3 a vyšší je připraven vzorek o rozměrech 400 x 15 x 2 mm. 

U materiálů, jejichž objemová hmotnost je menší než 0,4 g.cm-3, je tloušťka stanovena tak, 

aby objemová hmotnost tohoto materiálu odpovídala látce o objemové hmotnosti 0,4 g.cm-3. 

Tloušťka vzorku smí činit však maximálně 30 mm. Takto připravený vzorek se ponechá 

nejméně 24 hodin před zkouškou v normálních klimatických podmínkách.  

 Kyveta se vzorkem se uloží na dno křemenné trubice. Pícka se zahřeje na 

požadovanou teplotu a umístí do postavení 1 (obr. 15). Pícka musí přejet přes celý vzorek, 

tedy z postavení 1 do postavení 2. [6, 17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Schématický popis zařízení pro rozklad tuhých materiálů [6] 
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4.3. Analyzátor plynů S 710 

Jedná se o kontinuální analyzátor řady S 700. Je měřen objemový podíl (koncentrace) 

určitého plynu ve směsi plynů. Přístroj na český trh dodává firma ZAM - SERVIS s.r.o., která 

se zabývá servisem, výrobou a dodávkami elektrických, elektronických, měřících, regulačních 

a analyzačních zařízení. Analyzátor může obsahovat několik analyzačních modulů, v našem 

případě je to modul MULTOR a OXOR - E. [26] 

 

4.3.1. Analyzační moduly  

 Analyzační modul obsahuje fyzikální část systému pro analýzu plynů a potřebnou 

pomocnou elektroniku. Téměř každý modul pracuje na jiném fyzikálním měřícím principu.   

 

OXOR - E 

Tento měřící modul je založen na principu elektrochemického článku. 

Elektrochemická buňka je naplněna elektrolytem. Kyslík může membránou 

z polytetrafluorethylenu difundovat do elektrolytu a na jedné elektrodě se chemicky 

přeměňuje. Při tom vznikají elektrické náboje, které vytvářejí elektrický proud využívaný jako 

měřenou veličinu. 

Chemickou reakcí se elektrochemická buňka postupně spotřebovává a musí být proto 

v určitých časových intervalech obnovena. Normální doba životnosti buňky se může vlivem 

nepříznivého složení analyzované směsi plynů ještě zkrátit, např. při přítomnosti aerosolů a 

velké koncentraci SO2. [26] 

 

MULTOR 

 Tento měřící modul využívá nedisperzní infračervené absorpce. Princip je založen na 

skutečnosti, že některé víceatomové plyny absorbují (zeslabují, pohlcují) infračervené záření 

určité vlnové délky. Záření prochází analyzovaným plynem a dopadá na přijímač (detektor), 

který vyhodnocuje velikost absorpce a mění ji na elektrický signál, ze kterého se v převodníku 

stanoví koncentrace analyzovaného plynu.  

 Absorpční pásma některých plynů se mohou překrývat, a to způsobuje tzv. příčnou 

(křížovou) citlivost analyzátoru, která působí rušivě a je třeba ji potlačit na minimum 

(použitím interferenčních filtrů, elektronické korekce aj.). [26, 8] 
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4.3.2. Kalibrace analyzátoru plynů S 710 

 Před začátkem měření je nutné provést kalibraci analyzátoru, protože během provozní 

doby může dojít k některým změnám fyzikálních vlastností analyzačních modulů. Tyto 

změny (odchylky) od původního stavu způsobují, že jsou výsledky měření trochu jiné, i když 

vnější podmínky zůstaly stejné. Tato pozvolná změna od původního stavu se nazývá drift. 

Z toho důvodu je nutná kalibrace analyzátoru, aby se daný drift vykompenzoval. 

 Ke kalibraci využíváme tzv. kalibrační plyny. Nulový plyn pro kalibraci nuly 

a kalibrační plyn pro kalibraci citlivosti.  

 Nulový plyn nesmí u měřených komponent, jejichž nulový bod měření se bude tímto 

plynem kalibrovat, vyvolat žádný měřící účinek. Zpravidla se proto používá dusík 

(„nejčistší“).  

 Kalibra ční plyn je směs z nulového plynu a z jedné nebo několika měřených 

komponent. Na kalibračním plynu jsou uvedeny skutečné hodnoty koncentrací plynů, které 

kalibrační plyn obsahuje. V našem případě se jedná o kalibrační plyn (5,4 %1 CO2 v dusíku) 

a kalibrační plyn (0,99 % CO v dusíku). Pro kalibraci citlivosti kyslíku jsem používal vzduch, 

pro který jsem nastavil hodnotu 20,9 %.  

Do analyzátoru přivedeme nulový plyn (dusík), pro který nastavíme požadovanou 

hodnotu ( hodnotu „0“). Hodnoty pro kalibrační plyny se nastavují v menu „Expertní funkce“. 

Následně se spustí měření a analyzátor měří skutečné hodnoty. Čím je doba měření delší, tím 

bude přesnější kalibrace. Po ukončení měření dochází k výpočtu odchylky od požadovaných 

hodnot (driftu). Analyzátor přezkouší, zda lze provést kompenzaci driftu početně. Pokud to 

není možné, objeví se hlášení chyby. Obdobně se postupuje při kalibraci citlivosti pomocí 

kalibračního plynu, jen se místo nulového plynu přivádí kalibrační.   

Kalibrační plyny mají být dopraveny do analyzátoru za stejných podmínek jako 

analyzovaný plyn. Pokud je před analyzátorem zařazeno zařízení pro úpravu analyzovaného 

plynu, měly by kalibrační plyny procházet také tímto zařízením. Objemový průtok 

analyzovaného plynu a kalibračních plynů by měl být přibližně stejný. [26]    

 
1Poznámka: % - označují v celé diplomové práci objemová procenta 

 

 



 25  

4.4. Odběr vzorků plynných zplodin hoření 

 Dalo by se říci, že je to jedna z nejdůležitější částí celého měřícího systému. Vzniklé 

zplodiny z tepelného rozkladu a hoření daného materiálu, procházejí daným zařízením pro 

úpravu plynných zplodin a dále do analyzátoru plynů, kde jsou změřeny koncentrace 

potřebných plynů. Kdyby za zařízením pro tepelný rozklad nebylo zařazeno zařízení pro 

úpravu, zplodiny by přímo odcházely do analyzátoru. Tímto by mohlo dojít k jeho poškození 

vlivem tuhých částic a aerosolů, které zplodiny hoření obsahují. Další poškození hrozí 

v případě vniknutí vlhkosti do analyzátoru. V uživatelské příručce [26] je uvedeno, že 

v případě vzniku kondenzátu v měřícím systému, je analyzátor plynů nepoužitelný.   

Z těchto důvodů je potřeba vhodně upravit plynné zplodiny tepelného rozkladu 

a hoření tak, aby se zamezilo poškození analyzátoru, a tím pádem i možnému ovlivnění 

výsledků měření.  

4.4.1. Odstranění vlhkosti 

Jedna z možností jak odstranit vlhkost je využití adsorpce. Adsorpce je pohlcování 

(zachycování) plynů a par na povrchu tuhých pórovitých látek - adsorbentů.  

Adsorbenty je možné rozdělit na přirozené, mezi něž patří např. zeolity, hlinky nebo 

saze, a umělé z nichž nejpoužívanější jsou aktivní uhlí, silikagel, molekulová síta nebo kovy 

v jemně práškovité formě.  

 Adsorpční kapacita tuhých adsorbentů závisí zpravidla na velikosti jejich aktivního 

povrchu. Každá částice pevné látky má vnější a vnitřní povrch. Vnějším povrchem se rozumí 

geometrický povrch částice, tedy viditelná část povrchu. Vnitřní povrch je povrch všech pórů 

a trhlin, které částici prostupují. Neporézní látky mají zanedbatelný vnitřní povrch, ale 

specifický povrch může dosahovat hodnot řádově až stovek m2.g-1. U porézních látek je to 

opačně, kde vnitřní povrch může dosáhnout hodnoty až 1000 m2.g-1. 

 Podobný význam jako specifický povrch má pro vlastnosti porézních látek struktura, 

velikost a rozměry jejich pórů. V porézních látkách se často vyskytují póry různých velikostí. 

Základní dělení pórů je na makropóry (d > 100 nm), přechodné póry (100 nm > d > 2 nm) a 

mikropóry (d < 2 nm).  
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Aktivní uhlí  je průmyslově vyráběný uhlíkatý produkt s pórovitou strukturou 

a velkým vnitřním povrchem. Může se vyrábět z každé uhlíkaté látky. Objem pórů aktivního 

uhlí je všeobecně větší než 0,2 ml.g-1, vnitřní povrch větší než 400 m2.g-1 a šířka pórů je 

v rozmezí 0,3 - 1000 nm. Rozlišujeme tři druhy aktivního uhlí [14]:   

 

Práškové aktivní uhlí  - 90 procent částic je menší než 0,18 mm. Používá se pro 

průmyslové čištění kapalin. 

Zrn ěné aktivní uhlí  - s min. 90 procentním obsahem částic nad 0,18 mm. Skládá se 

z drcených zrn s daným průměrem. Používá se hlavně pro 

čištění kapalin, hlavně vody. Pro čištění vzduchu se používá je 

hrubě zrněné aktivní uhlí (2 až 5 mm). 

Granulované aktivní uhlí  - ve formě válečků s identickým průměrem a rozdílnou délkou. 

Používané pro čištění vzduchu a plynů v adsorbérech 

a filtračních jednotkách. 

 

Silikagel vzniká vysrážením gelu kyseliny křemičité z roztoku křemičitanu sodného 

přídavkem HCl, vypíráním vodou, pomalým vysušením a následnou aktivací při 300 - 500 oC. 

Velikost povrchu a šířka pórů se mění s druhem silikagelu. Některé druhy silikagelů obsahují 

příměs, která se vhodně zbarví, když je silikagel vlhký. 

 

Molekulová síta jsou z chemického hlediska hlinitokřemičitany s trojrozměrnou 

krystalickou mřížkou obsahující dutiny, které mají pro jednotlivé druhy sít svůj 

charakteristický rozměr. Mají velkou kapacitu a účinnost. Vzhledem k pravidelnému tvaru 

pórů adsorbují molekuly jenom těch látek, jejichž rozměry jim dovolí do nich proniknout.  

 

 Dalším způsobem jak odstranit vlhkost z analyzovaného plynu, je využití tzv. 

vymrazovací jednotky s podchlazením pod rosný bod vody. Poklesem teploty pod tento bod 

dochází ke kondenzaci vodní páry. [2, 3, 5, 14, 29]  
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Čištění plynů 

 Na sušení a čištění plynů se nejčastěji používají promývačky. Skládají se z dvou 

zábrusově spojených částí. Aby zábrus dobře těsnil, musí se zářezová část promývačky dobře 

natřít (tukem na zábrusy).  

Promývačky bývají velikosti 100 až 1000 ml. Rozlišujeme klasické promývačky podle 

Drechslera (obr. 16) a promývačky s fritovým nástavcem (obr. 17). Účinnější jsou 

promývačky s fritovým nástavcem, které mají ve spodní části přívodní trubičky destičku 

z páleného porcelánu s různou pórovitostí. Jejich výhoda je v tom, že při větším tlaku se plyn 

na fritě dobře rozptýlí na malé bublinky (čím jsou bublinky menší, tím lépe přichází do styku 

s kapalinou v promývačce).  

 Pokud je používána v promývačce kapalina, musí se plyn vést vždy přes delší 

trubičku. Opačně zapojená promývačka by působila jako stříkačka. Za sebe se nikdy nesmí 

zařadit promývačky s náplněmi, které by spolu mohly reagovat. V takovém případě je nutno 

mezi ně zařadit prázdnou promývačku. [4]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Promývačka dle  
Drechslera [4] 

Obrázek 17: Promývačka s fritovým 
nástavcem [4] 
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5. Úprava zplodin tepelného rozkladu a hoření 

Na vstup analyzátoru je důležité přivést plynné zplodiny hoření bez sazí, tuhých částic 

a vlhkosti. V opačném případě, jak bylo psáno výše, by mohlo dojít k poškození analyzátoru, 

a tím k ovlivnění výsledků měření. 

U laboratorních metod se k odstranění sazí a tuhých částic nejčastěji využívá skelná 

nebo křemičitá vata. Pro odloučení vlhkosti jsem měl k dispozici aktivní uhlí a silikagel.  

Bylo však zapotřebí zjistit, jestli dané adsorbenty nepohlcují potřebné plyny pro 

analýzu (tedy O2, CO, CO2). K dispozici jsem měl kalibrační plyny o známé koncentraci, 

které jsem využíval pro kalibraci analyzátoru. Myšlenkou bylo vést příslušný kalibrační plyn 

přes daný adsorbent a analyzátorem měřit případnou změnu koncentrace, a tak určit možnou 

adsorpci.  

5.1. Adsorpce O2 na aktivním uhlí a silikagelu 

Do první promývačky jsem vložil rockwool (kamenná vlna, která má podobné 

vlastnosti jako skelná vata), druhou jsem naplnil aktivní uhlím a třetí gázou (měla případně 

zachycovat zbylé nečistoty, které by přešly přes daný adsorbent). V tabulkách č. 7, 8 a 9 jsou 

uvedeny podmínky při zkouškách.  

Tabulka č. 7: Zkušební podmínky 

 Rockwool Aktivní uhlí Gáza 

Hmotnost [g] 7,3 175,7 44,5 

Průtok vzduchu [l.min-1] 0,23 

Počáteční koncentrace O2 [%] 20,5 

Počáteční koncentrace CO2 [%] 0,050 

 

Po dokončení měření jsem vyměnil aktivní uhlí za silikagel. Složení obsahu 

promývaček bylo rockwool, silikagel a gáza.  

Tabulka č. 8: Zkušební podmínky 

 Rockwool Silikagel Gáza 

Navážka [g] 7,3 158 44,5 

Průtok vzduchu [l.min-1] 0,36 

Počáteční koncentrace O2 [%] 20,7 

Počáteční koncentrace CO2 [%] 0,041 
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Obě dvě měření probíhala při okolní teplotě 23,1 oC. Měření trvala kolem 20 minut, 

protože zhruba stejný čas bude trvat rozklad zkušebního vzorku. Výsledky měření jsem 

vynesl do grafu č. 1. 
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  Při měření adsorpce O2 na aktivním uhlí bylo zjištěno, že dochází k uvolňování CO2 

při průchodu vzduchu aktivním uhlím, proto byl rovněž sledován i průběh koncentrace CO2 

(graf č. 2).  
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Graf č. 1: Průběh adsorpce O2 na silikagelu a aktivním uhlí 

Graf č. 2: Průběh uvolňování CO2 při průchodu vzduchu silikagelem a aktivním uhlím 
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Zhodnocení výsledků 
  Z grafu č. 1 je patrné, že silikagel při průchodu vzduchu nevykazuje žádnou změnu, 

u aktivního uhlí dochází k pohlcení O2. Navíc u aktivního uhlí dochází k uvolňování oxidu 

uhličitého (graf č. 2). Použití aktivní uhlí jako adsorbentu vlhkosti není vhodné, protože by 

docházelo ke zkreslování naměřených výsledků. 

 

5.2. Adsorpce CO2 na silikagelu 

 K tomuto měření jsem využil kalibrační plyn 5,4 % CO2 v dusíku. Promývačky 

zůstaly zapojeny ve stejném pořadí jako u předchozího měření.  

Tabulka č. 9: Zkušební podmínky 

 Rockwool Silikagel Gáza 

Navážka [g] 7,3 158 44,5 

Průtok [l.min-1] 0,24 

Počáteční koncentrace CO2 [%] 0,039 
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 Počáteční koncentrace CO2 byla 0,039 %. Po přivedení kalibračního plynu by měla být 

v krátké době dosažena koncentrace kolem 5 %. Po připojení k analyzátoru došlo k nárůstu 

koncentrace kyslíku, koncentrace oxidu uhličitého zůstala na stejné hodnotě. Tento jev jsem 

očekával, protože oxid uhličitý vytěsňuje kyslík, ale v krátké době by mělo dojít k nárůstu 

Graf č. 3: Průběh adsorpce CO2 na silikagelu  
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koncentrace oxidu uhličitého na požadovanou koncentraci. Jak je z grafu č. 3 patrné, tak tato 

situace nenastala ani přibližně po 34 minutách. Dalo by se tedy usoudit, že silikagel adsorbuje 

oxid uhličitý. V dostupné literatuře nejsou uvedeny informace, že by měl silikagel pohlcovat 

CO2. Proto jsem provedl nové měření.  

 Do promývačky jsem nasypal úplně nový suchý silikagel. Tentokrát jsem však 

k analyzátoru připojil pouze promývačku se silikagelem. Počáteční koncentrace CO2  byla 

4,494 %. Po spuštění měření došlo k poklesu koncentrace CO2 (graf č. 4) a nárůstu 

koncentrace kyslíku.  

 Rozhodl jsem se provést další měření, ale nyní jsem vyřadil silikagel a nechal 

zapojenou jen promývačku s rockwoolem a gázou. Počáteční koncentrace CO2 byla 5,280 %. 

Po spuštění měření následoval stejný efekt jako v předešlém měření (graf č. 4).  

 

Zhodnocení výsledků 
 Z těchto měření jsem tedy usoudil, že CO2 nejprve vytěsňuje všechen kyslík 

z promývaček a následně dochází k pozvolnému nárůstu koncentrace oxidu uhličitého. Nelze 

tedy určit okamžik, kdy dochází k případné adsorpci. Z grafu č. 4 vyplývá, že rychlost nárůstu 

koncentrace CO2 je rychlejší u promývačky s rockwoolem a gázou, než u promývačky se 

silikagelem. Je tedy možné se domnívat, že k částečné adsorpci CO2 na silikagelu může 

docházet. Z uvedeného vyplývá, že tento způsob stanovení míry adsorpce CO2 na daném 

adsorbentu se jeví jako nevhodný.  
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Graf č. 4: Adsorpce CO2 na silikagelu a (rockwoolu + gáze) 
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Po provedených měřeních jsem zjistil [5], že jako sušící látka se dá využít síran 

vápenatý bez obsahu vody. K dispozici jsem měl pouze síran vápenatý v práškovém stavu 

(obr. 18) a navíc s obsahem vody. Chemicky vázaná voda se dala odloučit vysušením při 

teplotě 170 oC. Adsorpci O2 a CO2 na síranu vápenatém jsem již nezkoušel měřit, protože 

z pohledu CO2 by pravděpodobně docházelo ke stejné situaci jako u předešlých měření.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Promývačka se síranem vápenatým 
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6. Příprava měřícího systému  

 Před vlastním měřením jsem provedl ověření, zda měřící aparatura splňuje požadavky 

na průběh teplot uvedených v normě. Dále bylo nutné naprogramovat bezpapírový zapisovač 

RD 8800 pro ukládání naměřených dat z analyzátoru plynů. Musel jsem provést opětovnou 

kalibraci analyzátoru, protože po předešlých měřeních došlo k odchylkám od požadovaných 

hodnot.  

6.1. Ověření průběhu teplot 

 Protože aparatura nebyla dlouho v provozu, tak jsem nejprve ověřil její funkčnost. 

Pomocí regulátoru jsem nastavil teplotu pícky na 100 oC a nechal ji popojíždět. Po každých 

10 minutách jsem teplotu postupně zvyšoval až do teploty 600 oC. 

 Poté jsem přistoupil k ověření průběhu teplot, které se provádí pomocí srovnávacího 

tělesa. Srovnávací těleso se má před začátkem měření dvakrát zahřát na teplotu (500 ± 50 oC).  

 Samotná zkouška se má provádět nejméně třikrát v rozmezí teplot 200 - 600 oC 

a v proudu vzduchu v rozmezí 100 - 300 l.h-1.  

 Srovnávací těleso jsem vložil do kyvety 8 cm od kraje pece, která je v základní poloze 

jak je patrné z obr. 19. Všechna tři měření probíhala při teplotě 600 oC a průtok vzduchu se 

pohyboval kolem 141 l.h-1. Pícka v postavení 1 (obr. 19) je už zahřátá na požadovanou 

teplotu. Následně jsem spustil pohyb pícky a začal každý 30 sekund zapisovat naměřenou 

teplotu. Vyhodnocení výsledků je uvedeno v tabulce č. 10.  

 

 
Obrázek 19: Ověřování průběhu teplot [6] 
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Tabulka č. 10: Vyhodnocení výsledků dle DIN 53 436 

Měření č. 1    

čas t [min] T [oC] Teplota T musí ležet v intervalu procent Tmax Vyhodnocení 

tTmax - 10 60,7 5 - 25 % Tmax odpovídá 
tTmax - 5 316,7 55 - 75 % Tmax odpovídá 
tTmax

 505,4 Tmax (100 %)   
tTmax + 5 318,4 60 - 80 % Tmax odpovídá 
tTmax + 10 185,9 35 - 55 % Tmax odpovídá 

Měření č. 2    

čas t [min] T [oC] Teplota T musí ležet v intervalu procent Tmax Vyhodnocení 

tTmax - 10 57,8 5 - 25 % Tmax odpovídá 
tTmax - 5 300,4 55 - 75 % Tmax odpovídá 
tTmax 507,6 Tmax (100 %)  
tTmax + 5 332,8 60 - 80 % Tmax odpovídá 
tTmax + 10 191,4 35 - 55 % Tmax odpovídá 

Měření č. 3    

čas t [min] T [oC] Teplota T musí ležet v intervalu procent Tmax Vyhodnocení 

tTmax - 10 58,3 5 - 25 % Tmax odpovídá 
tTmax - 5 309 55 - 75 % Tmax odpovídá 
tTmax 500,5 Tmax (100 %)  
tTmax + 5 313,9 60 - 80 % Tmax odpovídá 
tTmax + 10 186,1 35 - 55 % Tmax odpovídá 

 

Poznámka: Hodnota tTmax je čas kdy byla naměřena maximální teplota. Od této teploty se 

odečte příslušný čas (jak uvádí tabulka) a zapíše se teplota v příslušném čase. Naměřené 

teploty musí spadat do zvoleného intervalu 

 

Zhodnocení výsledků  

Všechna tři měření prokázala, že požadavky na průběh teplot v křemenné trubici jsou 

v souladu s normou DIN 53 436. Teplota nastavená na regulátoru se liší od Tmax naměřené na 

srovnávacím tělesu zhruba o 100 oC. 
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6.2. Ukládání naměřených dat 

K zapisování naměřených dat z analyzátoru jsem použil bezpapírový zapisovač RD 

8800 s A/D převodníkem. Zapisovač jsem musel vhodně naprogramovat, aby byla zajištěna 

správná komunikace s analyzátorem.  

První krokem bylo propojení analyzátoru a zapisovače. Analyzátor má na konektoru 

X7 dva analogové vstupy a čtyři výstupy naměřených hodnot. Standardní výstupní signál je 

v rozsahu 4 až 20 mA. Zapisovač má několik proudových a napěťových rozsahů. Jeden 

z proudových rozsahů přístroje je v rozmezí 4 až 20 mA. Z tohoto hlediska je možné 

propojení analyzátoru a zapisovače.      

 Druhým krokem bylo samotné programování zapisovače. U zapisovače se může 

naprogramovat až 12 bodů. Body jsou vstupem anebo výpočetním kanálem, který je přiřazen 

displeji nebo zapisovači [27]. V mém případě stačily tři body. První bod označoval CO, druhý 

CO2 a třetí O2. Pořadí je určeno výstupy z analyzátoru. Programování bodů probíhá přes 

dotykovou obrazovku přístroje.  

 V nabídce programování jsem vybral položku (Points) a stiskl (Enter) pro potvrzení. 

Pokračoval jsem výběrem (Prog point) a na numerické klávesnici jsem si zvolil bod 1. Takže 

jsem programoval bod pro CO. Následovala nabídka (Modifypt)      (Linear) a z výše 

popsaných důvodů jsem zvolil rozsah (4 – 20 mA). Po potvrzení se otevře nabídka (obr. 20), 

ve které jsem naprogramoval označení bodu (Point Tag) jako CO, jednotky (Engineering 

Units) jako % a výstupní měřítko (Output Scale), které musí odpovídat rozsahu analyzátoru. 

Pro CO byl rozsah 0 - 2,5 %. První zobrazená volba je určená pro zadávání počtu desetinných 

míst (0 - 5) a poté se teprve zadá zmíněný rozsah. Provedené změny jsem uložil a stejným 

postupem naprogramoval zbylé body.  

 Třetí krokem bylo nastavení, aby se naměřená data ukládala na paměťovou kartu. 

V nabídce programování jsem vybral položku (Record Setup)         (Record Mode)        (Fil 

Mode) a zvolil položku (Fill to End), která znamená, že data budou zapisována na disk do 

okamžiku jeho zaplnění. V (Record Mode) se ještě zvolí (Data Mode All)       (Average). Tato 

položka označuje průměrný režim zapisování (všechna vstupní data jsou průměrována 

rychlostí 4 vzorky/s vzhledem k vzorkovací rychlosti záznamu). Pomocí položky (Points) 

jsem zvolil body, které budu chtít zapisovat na disk (v mém případě body 1, 2, 3). V nabídce 

(Record Rate) jsem zvolil rychlost záznamu dat na 1 sekundu  mezi vzorky. Pomocí volby 

(Data on/off) jsem zajistil, aby přístroj zaznamenával aktuální data. Položka (Fillname) slouží 

pro označení názvu souboru.   
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 Záznam dat se spouští pomocí tlačítka (Func)         (Data on/off)        (Data on). Po 

potvrzení klávesou (Enter a Yes) se spustí záznam dat.  

 Jak bylo zmíněno, data jsou ukládána na paměťovou kartu. Pomocí počítače a čtečky 

karet lze data převést do Excelu. [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Nabídka programování bodu 
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7. Tepelný rozklad a hoření materiálů  

 Cílem měření bylo ověřit funkci aparatury pro tepelný rozklad materiálů na základě 

porovnání naměřených výsledků s publikovanými údaji [5]. V této publikaci jsou popsána 

měření různých materiálů, které jsou tepelně rozloženy pomocí aparatury dle DIN 53 436.   

 Při porovnávání výsledků budu vycházet z dané publikace, kde je pro každý materiál 

uveden graf z průběhu koncentrací (CO, CO2 a O2) naměřených při hoření daného materiálu. 

Z příslušného grafu odečtu přibližnou nejvyšší naměřenou koncentraci u CO, CO2 a nejnižší 

naměřenou koncentraci u kyslíku (tab. č. 11). Stejným způsobem vyhodnotím i svá měření 

a jednotlivé koncentrace vzájemně porovnám.      

 Z publikace jsem si zvolil dva materiály, které jsou velmi často používané. Jednalo se 

o smrkové dřevo a pěnový polystyren. U každého měření jsem se snažil dodržet stejné 

podmínky tepelného rozkladu, tak jak jsou uvedeny v dané publikaci.  

 

     Tabulka č. 11: Odečtené koncentrace CO, CO2 a O2 pro dané materiály 

Max. koncentrace [%] Min. koncentrace [%] 
Materiál 

CO CO2 O2 

Smrkové dřevo 0,3 4,7 16 

Pěnový polystyren 1,1 1,4 18,6 
 

 

7.1. Průběh uvolňování zplodin tepelného rozkladu a hoření 
smrkového dřeva 

 
 U měření vzorku smrkového dřeva jsem nemohl splnit podmínku průtoku vzduchu. 

Správně by měla být hodnota nastavena na 163 l.h-1, ale z důvodu provozních podmínek 

analyzátorů plynů, u kterého je omezen průtok v rozsahu (5 - 100 l.h-1) jsem nastavil hodnotu 

na 100 l.h-1.  

Z hlediska úpravy zplodin tepelného rozkladu a hoření jsem na konec křemenné 

trubice vložil kousek rockwoolu, který měl být první stupněm ochrany proti sazím. Rozhodl 

jsem se jako sušící prostředek využít síran vápenatý, který byl doporučovaný danou publikací. 

Následovalo sériové zapojení promývaček v pořadí rockwool, síran vápenatý a gáza. Výstup 



 38  

z analyzátoru plynů byl vyveden do vzduchotechniky, která se využívá pro odvod vzniklých 

plynných zplodin tepelného rozkladu a hoření.    

 Smrkové dřevo umístěné v kyvetě jsem vložil doprostřed křemenné trubice. Pícku 

o nastavené teplotě jsem přisunul s malým odstupem (5 cm) před zkoušený vzorek a spustil 

pojezd pícky. Odstup umožňoval dodržet nastavenou teplotu pícky na požadované hodnotě. 

Když se zahřátá pícka přisunula na začátek před zkoušený vzorek, tak docházelo vlivem 

teplotního rozdílu k poklesu teploty pícky zhruba o 50 oC.       

Podmínky tepelného rozkladu / hoření 

Nastavená teplota:  800 oC 

Navážka vzorku:  7,8 g 

Rozměry vzorku: (20 x 1,7 x 0,4 cm)  

Průtok vzduchu: 100 l.h-1  

Obsah promývaček: rockwool, síran vápenatý, gáza 

 

Průběh měření 

 Vzorek dřeva zpočátku uhelnatí a poté dochází ke vznícení. Vzorek hoří jasným 

plamenem za mírného vývinu kouře a sazí. U vzorku dochází k předhořívání a hoření je 

opakovaně přerušované.  

Při hoření dochází k výrazné kondenzaci vodní páry na vstupu do první promývačky 

s rockwoolem. Tuto vlhkost by měl pojmout síran vápenatý, který byl k tomu určen. Vizuálně 

jsem ověřil, že na výstupu promývačky, ve které je umístěn síran vápenatý nedochází k žádné 

kondenzaci vodní páry.   

Problém nastal při druhém měření, kdy zhruba v polovině se začal vznikající kouř 

hromadit na pravé straně křemenné trubice. Za nedlouho na to došlo na obou stranách 

křemenné trubice k „vystřelení“ těsnících prvků.  

Tato situace mohla vzniknout tak, že proud vzduchu z čerpadla nedokázal přetlačit 

odpor zapojených promývaček (lze prokázat nahromaděním kouře na pravé straně trubice), 

a tím docházelo k narůstání tlaku v křemenné trubici, které vyústilo „vystřelením“ těsnících 

prvků. 
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Záměrem bylo provést vždy dvě měření a naměřené hodnoty zprůměrovat. Situace, 

která nastala při druhém měření, výrazně ovlivnila naměřené hodnoty. Případným 

průměrováním hodnot by došlo k jejich výraznému zkreslení. Do grafu č. 5 jsem tedy vynesl 

pouze výsledky z prvního měření. 

Aby nedocházelo k podobným situacím při dalších měřeních, vyřadil jsem síran 

vápenatý a místo něj použil silikagel, který by měl mít lepší propustnost. K dispozici jsem měl 

silikagel, který se při případné vlhkosti obarví do zelena. Jako další opatření jsem zvolil 

umístění čerpadla za promývačky tak, aby docházelo k nasávání plynných zplodin hoření. 

Zapojení promývaček bylo následující: rockwool, silikagel a gáza. Až za promývačku s gázou 

bylo zařazeno čerpadlo a průtokoměr.   

Podmínky tepelného rozkladu / hoření 

Nastavená teplota:  800 oC 

Navážka vzorku:  7,96 g 

Rozměry vzorku: (20 x 1,7 x 0,4 cm)  

Průtok vzduchu: 100 l.h-1  

Obsah promývaček: rockwool, silikagel, gáza 

 

 

 

 

Graf č. 5: Průběh koncentrací CO, CO2 a O2 při hoření smrkového dřeva 
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Průběh měření 

 Jako u předešlého měření nejprve docházelo k uhelnatění a následnému vznícení. 

Hoření bylo přerušované s mírným vývinem kouře a sazí. 

 Znovu byla patrná výrazná kondenzace vodní páry na vstupu do promývačky 

s rockwoolem. Určitá vlhkost prošla přes první promývačku, což se projevilo zbarvením 

několika „kuliček“ silikagelu na dně promývačky.  

Toto měření proběhlo bez větších problémů z hlediska sestavení měřícího systému 

(nevyskytla se žádná neobvyklá situace, která by měla na dané měření vliv). Nasávání zplodin 

hoření čerpadlem se prozatím jevilo jako výhodné. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

čas [s]

ko
n

ce
n

tr
a

ce
 [%

]

0

5

10

15

20

25
CO
CO2
O2

 

 

 

 V grafu č. 6 jsou vyneseny pouze výsledky z prvního měření. Důvodem jsou naměřené 

vysoké koncentrace u CO, CO2, při kterých došlo k překročení měřícího rozsahu analyzátoru. 

Výrobce analyzátoru plynů udává, že při překročení měřícího rozsahu nelze výsledky 

považovat za relevantní (naměřené koncentrace nemusí odpovídat skutečným).  

Zapisovač, který sloužil po ukládání dat, zapisoval u měřených koncentrací CO 

výsledky pouze do určité hodnoty. Přístroj pracuje ještě nějaké procento nad měřící rozsah, 

ale od určité hodnoty dojede k přerušení ukládání vyšších naměřených hodnot. Tímto jsou 

ovlivněny výsledky u CO, kde docházelo k přerušení ukládání dat, když byla dosažena 

koncentrace okolo 3,26 %.   

Graf č. 6: Průběh koncentrací CO, CO2 a O2 při hoření smrkového dřeva 
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Výrobce analyzátoru plynů udává, pokud vnitřní měřený signál překročí možnosti 

vnitřního zpracování měřených hodnot, tak některé systémy pro zpracování měřených hodnot 

hodnotí toto hlášení jako výpadek analyzátoru plynů [26]. Domnívám se, že toto by mohl být 

důvod, proč zapisovač přestal ukládat data.   

 

Zhodnocení výsledků 

Kvalitativní charakter průběhu tepelného rozkladu a hoření je u obou měření 

srovnatelný s průběhem publikovaným.  

Jak je patrné z tabulky č. 12, naměřené koncentrace se od publikovaných výrazně liší. 

Zcela jiný je i průběh koncentrací CO, CO2, a O2 při hoření smrkového dřeva. Z grafu 

uvedeného v dané publikaci dochází k opakovanému nárůstu a poklesu koncentrace CO2, 

vývoj CO je minimální (hodnoty jsou skoro neměnné) a O2 se mění v důsledku změny 

koncentrace CO2.   

 V případě obou měření, která jsem prováděl já, došlo ke zvýšení koncentrace CO2 na 

hodnotu kolem 12,5 % a ta prakticky zůstala konstantní. Došlo k výraznému nárůstu 

koncentrace CO. Zajímavé je, že při použití síranu vápenatého byla max. koncentrace CO 

(2,04 %), zatím co u silikagelu byla max. koncentrace CO (3,26 %). Obě dvě naměřené max. 

koncentrace u CO přesahují hodnotu 1,28 %, která je pro člověka během krátké doby 

smrtelná.  

Měření se tedy velice lišila a otázkou zůstávalo, kde je příčina takto odlišných měření. 

Jak bylo psané v teoretické části, tak složení zplodin hoření ovlivňuje teplota rozkladu 

a přístup vzduchu (kyslíku). Teplotu jsem měl nastavenou stejně, jak je uvedeno v publikaci, 

ale v množství přiváděného vzduchu jsem se lišil zhruba o 63 l.h-1. Domníval jsem se tedy, že 

tento rozdíl v přístupu vzduchu ovlivňuje daná měření.     

 

 Tabulka č. 12: Koncentrace CO, CO2 a O2 pro smrkové dřevo 

Max. koncentrace [%] Min. koncentrace [%] 
Adsorbent 

CO CO2 O2 

Síran vápenatý 2,04 12,41 1,1 

Silikagel 3,26 12,55 1,8 
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7.2. Průběh uvolňování zplodin tepelného rozkladu a hoření 
pěnového polystyrenu 

 
Po provedených měřeních smrkového dřeva následovala měření pěnového polystyrenu. 

U tohoto měření jsem mohl dodržet stejné zkušební podmínky, tak jak jsou uvedeny 

v publikaci.  

Podmínky tepelného rozkladu / hoření 

Nastavená teplota:  800 oC 

Navážka vzorku:  vzorek 1 (2,26 g), vzorek 2 (2,34 g) 

Rozměry vzorku: (20 x 2,4 x 2,1 cm)  

Průtok vzduchu: 45 l.h-1  

Obsah promývaček: rockwool, silikagel, gáza 

 

Průběh měření 

 Pěnový polystyren postupně „odtává“ a v určitý okamžik dojde k jeho vznícení. 

Hoření je přerušované, doprovázené vývinem sazí. Docházelo k mírné kondenzaci vodní páry 

na vstupu do první promývačky. Po dokončení měření nezůstal v kyvetě žádný zbytek. 
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Graf č. 7: Průběh koncentrací CO, CO2 a O2 při hoření pěnového polystyrenu 
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Zhodnocení výsledků 

 U prvního měření opět došlo k překročení měřícího rozsahu u CO a CO2. Tentokrát 

jsem provedl i druhé měření, které mělo ověřit, že nastane stejná situace a rozsah bude opět 

překročen. Výsledky CO jsou velice ovlivněny již výše popsanou situací, kdy dochází při 

určité koncentraci (≈ 3,26 %) k přerušení záznamu dat.  

Z grafu č. 7 lze vyčíst, že se naměřené koncentrace opět vysoce liší od koncentrací 

uvedených v tabulce č. 11. Nejvyšší naměřená koncentrace u CO (3,26 %), CO2 (11,81 %) 

a nejnižší naměřená koncentrace pro O2 (1,5 %).  

Kvalitativní charakter průběhu tepelného rozkladu a hoření je u měření srovnatelný 

s publikovaným průběhem. Z hlediska kvantitativního charakteru je průběh koncentrací 

odlišný, ale v určitých fázích průběhu koncentrací by se dala najít jistá podobnost. 

 Výsledky byly zase zcela odlišné, přestože byly dodrženy všechny podmínky uvedené 

v dané publikaci z hlediska tepelného rozkladu a hoření.  

7.3. Diskuze naměřených hodnot s návrhem zkušebních 
podmínek pro další měření 

 
Měření uváděná v dané publikaci byla prováděna v laboratořích oddělení výzkumu 

a vývoje TÚPO v Praze. Měl jsem k dispozici diplomovou práci pana Hüttera [6], který 

prováděl také měření na aparatuře dle DIN 53 436, ale jeho záměrem bylo stanovit toxické 

působení plynných zplodin a hoření kapalin. Jak jsem se dočetl, tak zmiňovaná měření 

prováděl v laboratořích TÚPO v Praze, kde se využívá speciální zařízení pro jímání zplodin 

hoření, kde docházelo k zředění vzniklých zplodin hoření sekundárním vzduchem a teprve 

následně byly pomocí čerpadla dopraveny k analýze. Pan Hütter při měření využíval zředění 

sekundárním vzduchem o průtoku 300 l.h-1.  

Takové podmínky by výrazně ovlivnily i má měření. Proto se domnívám, že při 

měřeních, která jsou součástí dané publikace doházelo k podobnému ředění sekundárním 

vzduchem.  

V normě DIN 53 436 v části dvě, která je určená pro teplený rozklad a hoření tuhých 

materiálů není uvedena žádná informace k ředění zplodin hoření sekundárním vzduchem. 

Informace o přístupu sekundárního vzduchu je uvedena v části 3, která se zabývá 

toxikologickými testy na zvířatech. Zde je popsán speciální připojovací kus, který má propojit 

aparaturu a expoziční komoru. Právě tento propojovací kus je navržen tak, aby umožňoval 
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přístup sekundárního vzduchu, který má ředit plynné zplodiny hoření před vstupem do 

expoziční komory.     

 

 Na základě uvedených skutečností jsem se rozhodl provést nová měření s cílem uvést 

údaje, které by mohly být využity při dalších měřeních na aparatuře dle DIN 53 436.  

Opět jsem využil vzorky smrkového dřeva a pěnového polystyrenu. Typ vzorku 

smrkového dřeva zůstal nezměněn. Vzorek vytvořený z pěnového polystyrenu v předešlém 

měření byl z pěnového polystyrenu, který se využívá jako obalový materiál. U tohoto měření 

byl vzorek vytvořen z pěnového polystyrenu, který se využívá pro izolaci stropu.  

Před měřením jsem provedl úpravu rozměrů obou vzorků a nastavení průtoku vzduchu 

na 100 l.h-1. Tím jsem chtěl dosáhnout takových koncentrací plynů, které bych byl schopen 

analyzátorem plynů bez problémů měřit. S každým vorkem jsem provedl vždy dvě měření, ze 

kterých jsem stanovil průměrnou hodnotu a tu vynesl do grafu č. 8 a 9.   

Podmínky tepelného rozkladu / hoření (pěnový polystyren) 

Nastavená teplota:  800 oC 

Navážka vzorku:  vzorek 1 (0,23 g), vzorek 2 (0,27 g) 

Rozměry vzorku: (20 x 0,9 x 0,6 cm)  

Průtok vzduchu: 100 l.h-1  

Obsah promývaček: rockwool, silikagel, gáza 

 

Průběh měření 

 Vzorek pěnového polystyrenu (obr. 21) postupně „odtává“ a v určitý okamžik dojde k 

jeho vznícení. Hoření je přerušované, doprovázené velkým vývinem sazí. Na vstupu do první 

promývačky docházelo k nepatrné kondenzaci vodní páry. Po dokončení měření nezůstal 

v kyvetě žádný zbytek   

 

 
  Obrázek 21: Pohled na „odtávající“ vzorek pěnového polystyrenu 
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Podmínky tepelného rozkladu / hoření (smrkové dřevo) 

Nastavená teplota:  800 oC 

Navážka vzorku:  vzorek 1 (3,9 g), vzorek 2 (3,62 g) 

Rozměry vzorku: (20 x 0,7 x 0,4 cm)  

Průtok vzduchu: 100 l.h-1 

Obsah promývaček: rockwool, silikagel, gáza 

 

Průběh měření 

 Vzorek smrkového dřeva zpočátku uhelnatí a poté dochází ke vznícení. Vzorek 

(obr. 22) hoří jasným plamenem za mírného vývinu kouře a sazí. U vzorku dochází 

k předhořívání a hoření je opakovaně přerušované. Zvýšená kondenzace vodní páry na vstupu 

do první promývačky.  

 
 
 
 

Graf č. 8: Průběh koncentrací CO, CO2 a O2 při hoření pěnového polystyrenu 

Obrázek 22: Pohled do křemenné trubice na hořící vzorek smrkového dřeva 
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Zhodnocení výsledků 

 Mnou zvolené nové zkušební podmínky výrazně ovlivnily složení zplodin tepleného 

rozkladu a hoření u obou použitých materiálů. Z grafu č. 8 a 9 lze vyčíst, že tepelný rozklad 

obou materiálů probíhal při větší koncentraci kyslíku, tím byly samozřejmě ovlivněny 

i koncentrace CO a CO2.  

     Tato provedená měření na aparatuře dle DIN 53 436 opět potvrdila, že složení 

vznikajících zplodin tepelného rozkladu a hoření ovlivňuje nejen přístup vzduchu, ale také 

velikost vzorku.  

 Naměřené hodnoty z tepelného rozkladu a hoření jednotlivých materiálů jsou uvedeny 

v elektronické podobě na přiloženém CD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graf č. 9: Průběh koncentrací CO, CO2 a O2 při hoření smrkového dřeva 
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8. Celkové zhodnocení a návrhy na zlepšení měření 

 Aparatura pro tepelný rozklad materiálů odpovídá všem technickým parametrům 

(rozměry jednotlivých částí, rychlost posuvu pícky), tak jak je určuje norma DIN 53 436. 

Požadavky na průběh teplot v křemenné trubici, které jsem ověřil pomocí srovnávacího tělesa, 

také odpovídají dané normě. U aparatury bylo pouze upraveno uchycení křemenné trubice, 

aby nedocházelo k jejímu nežádoucímu pohybu. Nebylo by špatné zvážit, lepší utěsnění 

konců křemenné trubice.      

Nasávání zplodin hoření čerpadlem se ukázalo jako dobrá varianta. Nejsem si však 

jistý, zda průtok vzduchu v křemenné trubici odpovídá nastavené hodnotě. Proto bych 

doporučil provést další měření s využitím dvou čerpadel a průtokoměrů. Jedno z čerpadel by 

do trubice vhánělo vzduch o přednastaveném průtoku a druhé by sloužilo k nasávání plynných 

zplodin hoření.          

Pro odstranění vlhkosti z analyzovaných plynů jsem vyzkoušel tři adsorbenty (aktivní 

uhlí, síran vápenatý, silikagel). U aktivního uhlí docházelo k pohlcení kyslíku a navíc se při 

průchodu vzduchu aktivním uhlím uvolňoval oxid uhličitý. Síran vápenatý byl v práškovém 

stavu a nebylo možné určit, do jaké míry bude účinně adsorbovat vlhkost, což představuje 

určité negativní stránky při jeho použití jako adsorbentu. Jako nejvýhodnější z použitých 

adsorbentů se tedy jeví silikagel, který nejméně ovlivňuje naměřené výsledky, ale také 

obsahuje příměs, která se zbarví do zelena při případné vlhkosti. Zde bych doporučil 

vyzkoušet již zmíněnou tzv. vymrazovací jednotku. Využitím tohoto zařízení by odpadlo 

zařazení adsorbentů pro odstranění vlhkosti.    

Kousek rockwoolu umístěný v křemenné trubici byl účinným vstupním filtrem proti 

sazím a tuhým částicím. Následná promývačka s rockwoolem měla zachytit případné další 

saze. Při výměně silikagelu bylo patrné, že je jemně zaprášený. Pro další měření by bylo tedy 

vhodné zdvojení promývaček s rockwoolem nebo zvolit lepší uspořádání rockwoolu 

v promývačce tak, aby mezi trubičkou, kterou jsou přiváděny zplodiny, a rockwoolem byla co 

nejmenší mezera. U poslední zapojené promývačky s gázou, již nedošlo k zachycení tuhých 

částic.  

Z množností, které jsem měl k dispozici, abych stanovil vhodnou úpravu zplodin 

tepelného rozkladu a hoření před vstupem do analyzátoru se jako nejvhodnější ukázala 

varianta zapojení promývaček v tomto pořadí: rockwool, silikagel a gáza (obr. 23).   
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Po měřeních, při kterých docházelo ke kondenzaci vodní páry, jsem vyměnil rockwool 

v první promývačce za suchý. Silikagel jsem vyměnil v případě, když bylo patrné výrazné 

zbarvení víc jak poloviny silikagelu. Po každém měření jsem pícku (800 oC) nechal přejet 

přes křemennou trubici. Takto došlo k odstranění nečistot, které ulpěly na křemenné trubici, 

a které by mohly případně ovlivnit další měření. 

 Využití bezpapírového zapisovače pro ukládání naměřených dat je velice dobrý 

způsob. Jediným problémem bylo přerušení zápisu při překročení měřícího rozsahu 

analyzátoru. Sám výrobce uvádí, že analyzátor plynů při překročení rozsahu nemusí měřit 

skutečné koncentrace. Řešením jak předcházet těmto situacím je změnit podmínky zkoušky, 

jak ukazují mnou provedená nová měření (kap. 7.3).    

Od firmy SICK spol. s.r.o. jsem získal informace, že by bylo možné naměřená data 

z analyzátoru plynů převádět přes sériový port RS232 přímo do počítače. Tento způsob zápisu 

naměřených dat by nebylo špatné vyzkoušet a vzájemně oba dva systémy sběru dat porovnat.   

 V DIN 53 436-2 nejsou přesně specifikovány podmínky, které mají být dodrženy při 

zkoušce. Je zde uvedeno, jaké rozměry má mít příslušný vzorek, ale norma připouští jeho 

různé úpravy. Dále je uveden rozsah teplot, které můžeme použít při zkoušce, ale není zde 

uvedena jakákoliv zmínka o množství přiváděného vzduchu. Domnívám se, že možnost volby 

různých podmínek je tu zde proto, aby se mohly nasimulovat takové podmínky odpovídající 

příslušné fázi požáru dle ISO klasifikace.         

  

 

 

  

 

 

Obrázek 23: Obsah promývaček (zprava) rockwool, silikagel a gáza 
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9. Závěr 
Teoretická část práce věnuje pozornost informacím o hoření se zaměřením na toxické 

působení plynných zplodin a laboratorním metodám pro provedení tepelného rozkladu 

materiálů. Jsou zde uvedena možná nebezpečí, která mohou ohrozit zasahující hasiče nebo 

postižené osoby v místě požáru. V důsledku velkého počtu úmrtí, která jsou při požárech 

způsobena toxickými plyny, je zde uveden přehled vlastností a účinků vybraných toxických 

plynných zplodin hoření.   

Následně je podán rozbor zvolených laboratorních metod (fyzikálních požárních 

modelů), které se využívají k provedení tepelného rozkladu materiálů. U těchto metod je 

snahou dosáhnout v laboratorním měřítku takových podmínek, aby odpovídaly podmínkám 

skutečného požáru. Metody ve spojení s analyzátory mají podat informace o toxickém 

působení plynných zplodin tepelného rozkladu a hoření materiálů. Získané výsledky spolu 

s dalšími požárně technickými charakteristikami lze využít při posouzení požárního 

nebezpečí.   

 V experimentální části jsem se věnoval návrhu úpravy zplodin tepleného rozkladu 

a hoření před vstupem do analyzátoru plynů. Provedená měření potvrdila, že nejvýhodnější je 

použít k úpravě zplodin tepelného rozkladu a hoření promývačky s těmito náplněmi: 

rockwool (ochrana proti sazím), silikagel (odstranění vlhkosti) a gáza (zachycení zbylých 

nečistot, které by pronikly přes rockwool a silikagel).  

  Dále bylo nutné uvést aparaturu dle DIN 53 436 do provozu a ověřit její funkčnost. 

Aparatura pro tepelný rozklad materiálů byla již dle normy sestavená. Znovu jsem aparaturu 

uvedl do provozu a ověřil jsem, že dané technické parametry (rozměry, rychlost posuvu 

pícky) a průběh teplot v křemenné trubici opravdu splňují požadavky dle DIN 53 436.  

Záměrem bylo provést několik měření a naměřené hodnoty porovnat s publikovanými. 

Kvalitativní průběh tepleného rozkladu a hoření odpovídal publikovanému, ale kvantitativní 

průběh koncentrací se výrazně lišil. Domnívám se, že rozdílné výsledky nebyly způsobeny 

vlastní aparaturou (konstrukcí) pro tepelný rozklad materiálů, ale nekompletními informacemi 

o podmínkách zkoušky uvedenými v literatuře [5], kterou jsem použil pro srovnání.   

 Byla provedená nová měření, která potvrdila, že jakákoliv změna jednoho parametru 

(velikost vzorku, průtok vzduchu) výrazně ovlivňuje koncentraci, a tím také toxicitu plynných 

zplodin tepelného rozkladu a hoření. 
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Byla navrhnuta řešení, která by jednak zjednodušila vlastní měření a lze předpokládat, 

že by zkvalitnila přesnost dosažených výsledků. Určitě je potřebné v měření na aparatuře dle 

DIN 53 436 pokračovat, protože toxicita zplodin hoření je a bude největším nebezpečím při 

požárech.  
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Seznam zkratek  
 
CO   Oxid uhelnatý 

CO2  Oxid uhličitý 

FTIR   Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

HCN  Kyanovodík 

HCl  Chlorovodík 

HBr  Bromovodík 

HF  Fluorovodík 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci  

MH   Molekulová hmotnost látky 

NDIR    Nedisperzní infračervená spektrometrie 

NOX  Oxidy dusíku 

NO  Oxid dusnatý 

NO2  Oxid dusičitý 

O2  Kyslík 

PVC  Polyvinylchlorid 

RHR   Rychlost uvolňování tepla   

SO2  Oxid siřičitý  
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