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Anotace 

 

HRBÁČEK, Josef. Zkoušení nehořlavosti: bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TUO, 2011. 33 s. 

 

Tato bakalářská práce popisuje postup zprovoznění přístroje pro test nehořlavosti dle 

ČSN EN ISO 1182 tak, aby mohl být využit pro praktickou výuku. Práce dále uvádí rozdíly 

v konstrukci přístroje, vyhodnocuje provedená měření a provádí hodnocení zkušební metody. 

Součástí práce je i vytvořený návod k měření, který by měl sloužit pro budoucí výuku 

studentů s tímto přístrojem. 

 

Klíčová slova: měření, nehořlavost, test 

 

HRBÁČEK, Josef. Incombustibility testing: bachelor thesis, Ostrava: VSB-TUO, 2010. 33 p. 

 

This bachelor thesis describes procedure of launching the machine according to CSN 

EN ISO 1182, so that can be use in practical education. The thesis features differences in 

construction of machine, evaluates undertaken measurement and realises evaluation of 

measurement method. Component of the thesis is also created instruction for measurement, 

which should be use for future education of students with this machine. 

 

Key words: incombustibility, measurement, test  
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1 Úvod 

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity 

Ostrava má ve svém majetku již delší dobu přístroj pro provádění testu nehořlavosti dle ČSN 

EN ISO 1182. Tento přístroj však nebyl nikterak využíván, a proto jsem se rozhodl, že 

provedu jeho zprovoznění, tak aby mohl být plnohodnotně využíván. Jeho uplatnění na 

fakultě bude sloužit hlavně pro studenty, kteří se tak budou moci seznámit se zkušební 

metodou, která je celosvětově rozšířená. 

Požadavky na stavební materiály při stavbě nových objektů jsou z hlediska požární 

bezpečnosti řešeny v mnoha oborových normách. V současné době, kdy se velká pozornost 

upírá celkově na bezpečnost, jsou do celé řady specifických prostorů vyžadovány materiály, 

které během požáru nepřispějí k jeho rozvoji. Proto jsou vyžadovány materiály, které jsou 

nehořlavé a to hlavně u shromažďovacích prostorů, podzemních prostorů atd.. Z hlediska 

klasifikace materiálů do tříd reakce na oheň mluvíme o materiálech tříd A1 a A2. Takto 

klasifikované materiály, pokud nejsou automaticky považované za nehořlavé, musí test 

nehořlavosti podstoupit. 

Práce nejprve poskytuje čtenáři obecný úvod do problematiky nehořlavosti a posléze 

se zabývá převážně praktickou částí. Tato část popisuje jednak konstrukci přístroje a její 

srovnání s požadavky normy, celý proces uvedení přístroje do provozu a jeho kalibraci. Dále 

jsou rozebrány provedené měření s přístrojem, jejich hodnocení a výstupem celé práce je 

návod k měření, který by měl sloužit pro budoucí výuku studentů. 
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2 Rešerše 

Vývoj metod a kritérii pro posouzení nehořlavosti materiálů měl samozřejmě svůj 

historický a regionální vývoj. Kritéria pro posouzení nehořlavosti materiálů závisely převážně 

na vyspělosti a ekonomické síle dané společnosti. Základem pro posouzení nehořlavosti 

výrobku byly testy, které vycházely z mezinárodní normy ISO 1182, která byla několikrát 

novelizována. Dále ve světě došlo v menší míře k rozšíření americké normy ASTM E 136 [5].

 Přístroje měly často trochu jinou konstrukci, ale princip metody zůstal zachován. 

Vzorky byly vloženy do elektrické pece vyhřáté na teplotu 750 °C a zkoumal se u nich nárůst 

teploty v peci, přítomnost plamenného hoření a hmotnostní úbytek. Jednotlivé státy měly 

v normách specifikovány přesné počty vzorků, mezní hodnoty zkoumaných kritérii nebo 

popřípadě některá kritéria neposuzovaly. Také délka testů je odlišná. Veškeré tyto okolnosti 

tedy mohly mít v určitých specifických případech vliv na odlišné zařazení výrobků 

v jednotlivých státech. 

 V současné době se ve světě pro klasifikaci nehořlavých výrobků používá převážně 

zkouška ISO 1182, která je platná i v České republice pod označením ČSN EN ISO 1182 [2]. 

Situace však v minulosti byla komplikovanější, protože bylo možné využít pro ověření 

nehořlavosti dvou metodik a to ČSN 73 0862 a ČSN 73 0861 [4]. 

 Další fakt, který je pro posouzení nehořlavosti důležitý, je splnění podmínek dalších 

doplňkových testů. Každý stát mohl mít zcela odlišné zkoušky pro posouzení například 

toxicity kouře, hodnoty spalného tepla atd., a nebo doplňková kritéria vůbec nemusel 

využívat. V hodnocení materiálů z hlediska nehořlavosti vyčnívala pouze Francie svou 

metodou NF P 92-510, která hodnotila nehořlavost materiálu pouze na základě hodnoty 

spalného tepla. Tyto odlišnosti existují mezi zeměmi i nadále, ale například u států 

v Evropské unii došlo k sjednocení u této klasifikace. 

Tato práce se bude snažit využít informace z norem, tištěných monografii, internetu i 

konzultací s odborníky pro uvedení měřícího zařízení do provozu dle normy ČSN EN ISO 

1182 v laboratoři na naší fakultě. 
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3 Základy hoření 

 Obecně lze hoření definovat jako složitý fyzikálně chemický proces, který se projevuje 

uvolňováním energie, převážně tepelné a světelné, a produkcí zplodin hoření. Během tohoto 

procesu dochází k oxidačně redukčním reakcím, které se liší v závislosti na druhu paliva, 

oxidačního prostředku a přítomnosti inhibitorů hoření. K tomu, aby k hoření došlo, je potřeba 

splnit určité podmínky. Nutná je současná přítomnost hořlavé látky, oxidačního prostředku a 

iniciačního zdroje. Tento vztah vyjadřuje tzv. trojúhelník hoření (obrázek 1).[8] 

 

Obrázek 1 Trojúhelník hoření 

 Abychom mohli hoření přerušit, je potřeba jednu ze základních složek odstranit. 

V rámci prevence vzniku hoření je odstranění oxidačního prostředku velice složité, neboť 

jako oxidovadlo slouží u převážné většiny hoření vzdušný kyslík, který se tedy nachází 

prakticky všude. Snížit množství kyslíku v okolí je možné pomocí inertizace, ale tu nelze 

provést ve všech prostorech. Iniciačních zdrojů je v praktickém životě také celá řada, a aby 

bylo možno zcela eliminovat tuto část trojúhelníku hoření, je potřeba provést podrobnou 

analýzu a následně tyto zdroje odstranit, což nelze vždy zaručit. Co se týče hořlavých látek, 

tak zde máme možnost využít látek s menší hořlavostí nebo dokonce látky nehořlavé. 

Všechny tyto opatření však vedou k větším nákladům na provedení a je jen na uvážení 

odborníka, kterou zvolí, jednak s ohledem na dostatečnou bezpečnost, tak i na stránku 

finanční. 

 

4 Nehořlavost a metody pro její prokazování 

 Pojem nehořlavost v oblasti požární ochrany není možno jen tak jednoduše definovat a 

lze na něj pohlížet z mnoha různých pohledů. Norma ISO 13943 - Požární bezpečnost - 

slovník nedefinuje přesně pojem nehořlavost, ale pouze slovo „nehořlavý“, a to jako 



 

 - 4 -    

 

„neschopný podstoupit hoření za specifických podmínek“ [3]. Poznámka ještě upřesňuje, že 

některé předpisy mohou považovat materiál za nehořlavý za předpokladu, že jejich hodnota 

spalného tepla nepřekročí danou hranici. Tato definice je tedy opět jen značně obecná. Pro 

posouzení materiálu je potřeba určit konkrétní hodnoty, kterými bychom se měli při 

klasifikaci materiálu řídit. Některé materiály jsou obecně považovány za nehořlavé, jako 

například cihly, beton nebo ocel. Norma ČSN EN 13501-1 má v příloze přesně definováno, 

které materiály takto můžeme bez dalších průkazů prohlásit za nehořlavé. Tato příloha byla 

vytvořena na základě rozhodnutí Komise 96/603/ES ve znění rozhodnutí Komise 

2003/424/ES. U ostatních materiálů, však bylo potřeba stanovit určitá kritéria, která materiál 

musí splňovat, aby mohl být klasifikován jako nehořlavý. V minulosti byla v České republice 

tato záležitost řešena normou ČSN 73 0862. Dnes je v rámci Evropské unie, tedy i v České 

republice, vytvořen jednotný způsob pro klasifikaci výrobků z hlediska jejich reakce na oheň. 

 

4.1  Hodnocení stavebních hmot na základě hořlavosti dle ČSN 73  0862 

V minulosti, přesněji do 31. 12. 2003, byla pro hodnocení materiálů z hlediska jejich 

hořlavosti v České republice platná norma ČSN 73 0862, která dělila materiály do stupňů 

hořlavosti a nerozlišovala jejich využití v praxi. 

Norma ČSN 73 0862 vstoupila v platnost již v roce 1981, kdy nahradila ČSN 73 0853. 

Díky zavedení této normy došlo k naprosto odlišnému pohledu na hořlavost stavebních hmot. 

Materiály se začaly klasifikovat na základě množství uvolněného tepla během hoření. 

Zkušební zařízení svou konstrukcí vycházelo z britské normy BS 476: Part 6. Před každým 

měřením bylo potřeba provést kalibraci přístroje, aby byl zajištěn požadovaný tepelný výkon 

jednotlivých zdrojů a byl seřízen průtok vzduchu do měřící komory. Materiál byl na základě 

své objemové hustoty vložen do zkušebního zařízení v požadované tloušťce, která byla 

v rozmezí 3 až 30 mm. Jeho zkoušený povrch byl nejprve vystaven po dobu 3 minut 

plamennému zdroji, poté se na dvě minuty tepelné namáhání materiálu přerušilo a posléze byl 

materiál vystaven kombinovanému tepelnému namáhání pomocí plamenného zdroje a 

elektrických topných těles až do konce zkoušky ve 20. minutě. K rozdělení materiálů do 

stupňů hořlavosti sloužila pomocná hodnota Q, která se získala z následujícího výpočetního 

vztahu: 

max

max

3

5 20
..

. 
T

T

T
Q 




 , kde 5T je rozdíl teplot na konci 5 minuty mezi kalibrací a 

měřením, 3T  je rozdíl teplot na konci 3 minuty mezi kalibrací a měřením,  je objemová 
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hmotnost zkoušeného materiálu, maxT  je maximální teplotní rozdíl mezi kalibrací a měřením 

a max  je čas, kdy bylo maximálního rozdílu teplot dosaženo. 

Klasifikace materiálu a jeho zařazení do příslušného stupně hořlavosti pak vychází z hodnot 

uvedených v tabulce 1. Obrázek 2 uvádí příklad srovnání průběhu teplot při kalibraci a vlastní 

zkoušce materiálu, z kterého jsou patrné rozhodné hodnoty pro výpočet pomocné hodnoty Q. 

Tabulka 1 Hodnoty Q rozhodné pro zařazení materiálů do tříd hořlavosti[4] 

Stupeň hořlavosti Hodnota Q Slovní pojmenování 

A Q ≤ 50 Nehořlavé 

B 50 < Q ≤ 150 Nesnadno hořlavé 

C1 150 < Q ≤ 300 Těžce hořlavé 

C2 300 < Q ≤ 600 Středně hořlavé 

C3 Q > 600 Lehce hořlavé 

 

 

                                 Obrázek 2 Příklad průběhu teplot při kalibraci a zkoušce dle ČSN 73 0862 [4] 

 Na první pohled by na tomto postupu hodnocení klasifikace stavebních hmot 

nemuselo být téměř nic špatného. Detailní rozbor metody však odhaluje celou řadu 

nedostatků. Problémový je již početní vztah, který jsme nepřevzali ze zahraniční normy stejně 

jako měřící zařízení. Tento vztah byl vytvořen nejspíše našimi tvůrci norem a značně tím 

ovlivňuje celou klasifikaci materiálů. Z matematického hlediska je problematické řešení 

odmocniny v početním vztahu, neboť neexistuje řešení odmocniny v oboru reálných čísel ze 

záporného čísla. V případě, že by hodnota 3T  nebo 5T  by byla záporná, odmocninu 

bychom nebyli schopni vyřešit a tím i celý matematický vztah pro výpočet Q. Tyto případy 

norma řeší značným zjednodušením celé odmocniny na hodnotu 1. Tato skutečnost 
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samozřejmě ovlivní klasifikaci materiálu a to v některých případech značně. Problematický je 

také požadavek na tloušťku vzorku v závislosti na jeho objemové hmotnosti, který by měl 

zajistit částečné srovnání hmotnosti vzorků ve zkušebním zařízení. Velké rozmezí 

v hodnotách objemové hmotnosti pro jednotlivé tloušťky vzorku způsobuje přesto značné 

rozdíly ve hmotnostech vzorků pro danou tloušťku. Dále tímto postupem není zohledněna 

skutečná tloušťka materiálu při využití v praxi. Postup dle této normy také není schopen 

posuzovat vrstvené výrobky. Řešena je tak pouze hořlavost jednotlivých vrstev, aniž by byly 

brány v potaz krycí vrstvy a uložení materiálu. Ačkoliv tyto nedostatky byly připomínkovány, 

nebyly nikdy v normě přepracovány. 

 Jediná změna, kterou norma prošla, byla po uvedení zpěňujících nátěrů na trh a 

požadavky zkoušení materiálů chráněných těmito nátěry. Pro zkoušení takto upravených 

materiálů došlo k úpravě postupu zkoušení, neboť panovala obava, že po tepelném namáhání 

vzorku by vlivem napěnění ochranné vrstvy došlo k ucpání plamenného hořáku. Vznikla tak 

norma ČSN 73 0862 změna B. Úprava zkoušky měla za následek, že tyto materiály byly 

hodnoceny zcela odlišně od klasických neupravených materiálů. Hodnocení bylo založené na 

vyhodnocení úbytku hmotnosti po provedení zkoušky, která měla značně snížené požadavky 

na tepelné namáhání vzorku. Rozhodné hodnoty pro zařazení do stupňů hořlavosti jsou 

uvedeny v tabulce 2. I uložení vzorku pod úhlem 45° od vodorovné polohy a zapalování ve 

středu plochy vedlo k útlumu rozvoje hoření, neboť se zde neuplatňoval tak silně komínový 

efekt. 

Tabulka 2 Hodnoty pro určení stupně hořlavosti dle ČSN 73 0862 změna B[4] 

Stupeň hořlavosti Úbytek hmotnosti [%] Doba žhnutí [min] 

A Nehořlavý Δm ≤ 2 τ = 0 

B Nesnadno hořlavý 2 < Δm ≤ 5 τ  ≤ 3 

C1 Těžce hořlavý 5 < Δm ≤ 10 3 > τ ≤ 10 

C2 Středně hořlavý 10< Δm ≤ 50 10 > τ ≤ 20 

C3 Lehce hořlavý Δm > 50 τ > 20 

 

  Je tedy dosti zavádějící, že se materiály klasifikovaly do stupňů hořlavosti na základě 

dvou rozdílných zkušebních postupů a jejich vyhodnocení bylo také na základě jiných kriterií. 

Dále je značně nelogické, že běžné materiály, bez ošetření intumescentními nátěry, byly 

podrobovány přísnější zkoušce, ačkoliv na ně při použití budou kladeny mnohem menší 
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nároky. Z praktického hlediska se dřevěný materiál opatřený kvalitním zpěňujícím nátěrem 

mohl na základě zkoušky ČSN 73 0862 změna B zařadit klidně jako nehořlavý. 

 

4.2  Stanovení nehořlavosti stavebních hmot dle ČSN 73 0861 

 Situace při stanovení nehořlavosti nebyla v minulosti vůbec jednoznačná. V České 

republice bylo možné kromě ČSN 73 0862, popřípadě její změny B, prokázat nehořlavost 

stavebního materiálu i zcela odlišnou zkouškou dle ČSN 73 0861. Vznikal tedy sporný 

moment, kdy využít kterou zkoušku. Je samozřejmé, že výrobce materiálu určitě upřednostnil 

tu, jejíž výsledek byl přijatelnější. Norma vycházela z mezinárodní normy ISO 1182, která 

byla ve světě hojně rozšířená, a to jednak konstrukcí přístroje, tak i kritérii pro klasifikaci 

materiálu. Zkušební zařízení nyní nebudu popisovat, neboť jeho detailní popis bude uveden 

v pozdějších kapitolách. Podstatou zkoušky je vystavení materiálu teplotě 750 °C po dobu 30 

minut a následné vyhodnocení hmotnostního úbytku během zkoušky, přítomnosti plamenného 

hoření a nárůstu teplot na jednotlivých termočláncích. Termočlánky byly umístěny na třech 

místech a to v těžišti vzorku, na jeho povrchu a uvnitř pece ve vzdálenosti půl centimetru od 

vzorku. Aby mohl být materiál hodnocen jako nehořlavý, nesmělo u něj dojít k plamennému 

hoření déle než po dobu 20 s, nárůst na žádném z termočlánků nesměl překročit 50 °C a 

úbytek hmotnosti nemohl překročit 50 %. Ani tato metoda nebyla schopna posuzovat vrstvené 

materiály. 

 

4.3  Prokazování nehořlavosti dle normy ASTM E 136 

Tento způsob hodnocení nehořlavých materiálů je druhým nejrozšířenějším na světě. 

Kromě USA je využíván i v jiných státech, a nebo z něj jsou odvozeny národní normy dalších 

států. Podstata zkoušení materiálu je stejná jako u ISO 1182. Materiál je vystaven teplotě   

750 °C ve vertikální odporové peci, dokud nedojde k maximálnímu nárůstu teploty na 

termočláncích. Rozdíl oproti ISO 1182 je ve tvaru vzorku, který je u tohoto postupu 

krychlový, a také v zajištění přístupu vzduchu do pece. Sledován je opět úbytek váhy, 

plamenné hoření a nárůst teploty na termočláncích. Metoda taktéž neslouží ke klasifikaci 

vrstvených materiálů. 

 

4.4  Klasifikace stavebních výrobků do tříd reakce na oheň  

Tento proces je shrnut v ČSN EN 13501-1 [1] a dělí stavební výrobky celkem do 7 tříd 

(A1, A2 a B - F), přičemž norma ještě při klasifikaci zohledňuje jejich reálné využití. Norma 
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tak rozlišuje obecně stavební výrobky, podlahové krytiny a tepelně izolační výrobky potrubí. 

Zohledněním reálného využití výrobků poté vznikají v některých případech odlišné podmínky 

pro jejich hodnocení. Podlahové krytiny mají za písmenným označením třídy vždy přidán 

index FL a tepelně izolační výrobky potrubí index L. Pokud materiál není označen žádným 

indexem, bere se tedy jako obecný stavební materiál bez konkrétního druhu použití. 

 Následující tabulka 3 uvádí přibližný převodní vztah mezi stupni hořlavosti a třídami 

reakce na oheň. Důležité je upozornit, že ji bylo možno využít pro převod pouze zprava 

doleva a nikoli naopak.  

Tabulka 3 Převodní tabulka třídy reakce na oheň na stupeň hořlavosti [1] 

Stupeň hořlavosti Třída reakce na oheň 

A A1,A2 

B B 

C1 C 

C2 D 

C3 E nebo F 

 

V období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2007 existovalo v České republice přechodné 

období, které do klasifikace vnášelo několik problémů. Od 1. 1. 2004, kdy pozbyla platnosti 

norma ČSN 73 0862 (i se změnou B), se prováděla klasifikace dle evropského systému, ale 

výsledky hodnocení materiálů dle ČSN 73 0862, který byly provedeny do 31. 12. 2003, 

zůstaly v platnosti až do konce přechodného období. Pro případ potřeby využití nově 

klasifikovaných materiálů při projektování dle do té doby nenovelizovaných oborových 

norem řady ČSN 73 08XX se vytvořila výše uvedená převodní tabulka třídy reakce na oheň 

na stupeň hořlavosti. V převodu je však zásadní problém kvůli odlišnému pojetí obou 

klasifikací. Norma ČSN 73 0862 hodnotila pouze homogenní stavební materiály a hodnocení 

zbylých materiálů neumožňovala. Kdežto nový evropský systém klasifikace hodnotil již 

stavební výrobek jako celek, čímž se umožnilo hodnocení stavebních výrobků složených 

s více stavebních hmot, ale pro přechodné období to byla komplikace. Nenovelizované 

oborové normy totiž udávaly požadavky na materiál a ne na výrobek. Dále také v určitých 

sporných případech bylo v tomto období možné některé výrobky podle potřeby zatřídit do 

výhodnějšího stupně hořlavosti na základě převodu z třídy reakce na oheň. [7] 

Pro zatřídění stavebního výrobku do příslušné třídy reakce na oheň se vychází z více 

testů. U materiálů, u kterých očekáváme jejich nehořlavost, se pomocí příslušných testů 
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potvrdí nebo vyvrátí přítomnost k dané skupině. Pro účely této práce není podstatné řešit 

všechny testy, které se u ustanovení tříd reakce na oheň používají, ale zaměříme se na 

zkoušky pro třídy A1 (A1fl a A1L) a A2 (A2fl a A2L), protože materiály v těchto třídách 

považujeme za nehořlavé. Tyto třídy zahrnují výrobky, které nepřispějí, a nebo pouze 

nevýznamně přispějí, k požáru, aniž bychom řešili způsob finálního použití. Pro tyto třídy 

reakce na oheň jsou důležité výsledky dvou zkoušek a to ČSN EN ISO 1182 [2] a ČSN EN 

ISO 1716, přičemž se rozlišuje, zda je výrobek stejnorodý nebo nestejnorodý. 

 Za stejnorodý výrobek považujeme výrobek, který je složen z jednoho materiálu a má 

v celém objemu jednotnou hustotu a složení. 

 Nestejnorodý výrobek nesplňuje požadavky na stejnorodý výrobek a je složen 

z několika podstatných nebo nepodstatných složek, přičemž podstatná složka musí mít 

plošnou hmotnost minimálně 1 kg.m
-2

 a nebo mít tloušťku 1 mm. Pokud k sobě přiléhá více 

nepodstatných složek, musí dohromady splňovat požadavky na nepodstatnou vrstvu ČSN EN 

13501-1 [1]. 

4.4.1 Třída reakce na oheň A1(A1fl a A1L) 

Výrobky zahrnuté do této skupiny musí splňovat nejpřísnější kritéria pro posuzovaní 

nehořlavosti. Musí podstoupit obě zkoušky a to dle ČSN EN ISO 1182 [2] a ČSN EN ISO 

1716. Stejnorodé výrobky musí mít hodnotu spalného tepla stanovenou dle ČSN EN ISO 

1716 maximálně 2 MJ.kg
-1

 a zároveň nesmí být při zkoušce dle ČSN EN ISO 1182 [2] nárůst 

teploty vyšší než 30 °C, úbytek hmotnosti vzorku nesmí být menší 50 % a vzorek nesmí začít 

hořet plamenem. U nestejnorodých výrobků je situace při posuzování nehořlavosti složitější, 

jelikož jsou kladeny rozdílné požadavky na podstatné a nepodstatné složky. Podstatné složky 

musí splňovat stejné požadavky jako stejnorodé výrobky a u nepodstatných složek se přihlíží 

jen k hodnotě spalného tepla, přičemž pro vnitřní nepodstatnou složku je důležitá hodnota 

spalného tepla vztažená na m
2
 a to maximálně 1,4 MJ.m

-2
. Celkově pak musí výrobek 

vykazovat hodnotu spalného tepla maximálně 2 MJ.kg
-1

. 

 

 

4.4.2 Třída reakce na oheň A2 (A2L) 

Do této třídy spadají výrobky, které splňují následující kritéria. Veškeré výrobky této 

skupiny musí splnit i kritéria pro třídu B (BL), které jsou podrobněji uvedeny v čl. 10.6 ČSN 

EN 13501-1 [1]. Rozhodující již nejsou výsledky obou zkoušek, ale pouze jedné z nich. 
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Samozřejmě, že se využije příznivější z nich, avšak je potřeba provedenou zkoušku doplnit o 

zkoušku dle ČSN EN 13823, která stanoví doplňkovou klasifikaci pro tvorbu kouře 

(doplňkové klasifikace s1 až s3) a pro plamenné hořící kapky či částice (doplňkové 

klasifikace d0 až d2). Limitní hodnoty pro zkoušku dle ČSN EN ISO 1182 [2] jsou nárůst 

teploty v peci maximálně o 50 °C, úbytek hmotnosti vzorku nesmí překročit 50 % a plamenné 

hoření se smí objevit maximálně po dobu 20 s. Pokud budeme brát v úvahu hodnotu spalného 

tepla tak ta nesmí překročit 3 MJ.kg
-1

 a to v případě stejnorodých materiálů, podstatných 

složek nestejnorodých materiálů a nestejnorodých materiálů jako celku. U nepodstatných 

složek nestejnorodých materiálů je limitní hodnota 4 MJ.m
-2

 . 

4.4.3 Třída reakce na oheň A2fl 

U této třídy musí veškeré výrobky splňovat podmínku kritického tepelného toku 

stanovenou na základě ČSN EN ISO 9239-1 a ta musí být vyšší než 8 kW.m
-2

. Opět je 

rozhodující pouze výsledek zkoušky dle ČSN EN ISO 1182 [2] nebo dle ČSN EN ISO 1716 a 

limitní hodnoty jsou shodné jako pro třídu A2. Doplňková zkouška je odlišná a je pouze pro 

tvorbu kouře (doplňkové klasifikace s1 a s2) a je stanovena na základě výsledků zkoušky 

ČSN EN ISO 9239-1. 

 

5 Uvádění do provozu 

  V této kapitole popíši zařízení, které se využívaly při měřeních. Nejprve bude 

popsáno zařízení tak, jak jsem s ním přišel do kontaktu poprvé a posléze budou vysvětleny 

jednotlivé úpravy, které na zařízení vznikly. Provedu srovnání s normovými požadavky a 

zhodnotím případné nedostatky. 

 

5.1  Pec a její příslušenství 

Jedná se o elektrickou pec válcového tvaru umístěnou ve svislé poloze v kovové 

konstrukci. Vyhřívání pece je zajištěno elektrickým odporovým vinutím, které je uzavřeno 

v tepelně izolačním plášti. Dolní část zařízení tvoří kuželovitý stabilizátor proudění vzduchu a 

na horní části pece je umístěn kryt proti průvanu. Vzorek se umísťuje do ocelového držáku 

z tepelně odolné oceli a do pece je spouštěn pomocí zasouvacího zařízení. Nad pecí ve výšce 

1m by mělo být umístěno zrcadlo, které by umožnilo bezpečně sledovat vzorek při zkoušení. 

Přesné rozmístění jednotlivých prvků a jejich rozměry dle normy ČSN EN ISO 1182 jsou na 

obrázku 2. Používaná pec byla vyrobena firmou CLASIC CZ s.r.o.  
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Legenda: 

1 stojan 

2 tepelná izolace 

3 práškový oxid hořečnatý 

4 pecní tubus 

5 topná spirála 

6 kryt proti průvanu 

7 žáruvzdorná ocelová tyč pro zasouvací 

 zařízení 

8 zarážka 

9 vzorkové termočlánky (nepovinné) 

10 nerezová trubička 

11 držák vzorku 

12 pecní termočlánek 

13 vnější izolační stěna 

14 minerálně vláknitý cement 

15 těsnění 

16 stabilizační kužel 

17 zástěna proti průvanu (kovová zástěna) 

 

                   Obrázek 3 Nákres pece [2]  

 

Požadavky normy jsem srovnal se skutečným zařízením a došel jsem k těmto rozporům:   

 držák vzorku je vyroben z masivnějšího materiálu než požaduje norma  

 pro regulaci ohřevu pece je použito proporčně integračně derivačního (PID) regulátoru 

teploty, což norma zakazuje 

 termočlánek v peci má nevhodný průměr a je zároveň využit pro regulaci PID 

regulátoru 

 kratší stabilizační kužel proudění vzduchu způsobuje, že jeho poloha je o dva 

centimetry výše než udává norma 

 nepřítomnost zrcadla pro sledování vzorku 

 

Tyto rozpory nyní detailněji rozeberu a nastíním možnosti jejich řešení. 
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5.1.1 Držák vzorku 

 Konstrukce držáku je zhotovena z tepelně odolné oceli, přičemž norma udává, že by 

mělo jít o nerez ocel. Materiálové složení však nejsem schopen přesně posoudit. Největším 

problémem celé konstrukce držáku vzorku (obrázek 4) je, že klícka pro umístění vzorku je 

vyrobena z ocelového drátu o průměru 2 mm, ačkoliv norma udává 1,5 mm. Dále je spodní 

část tvořena děrovanou ocelovou destičkou (obrázek 5) o tloušťce 1 mm a s průměrem díry 

1,5 mm, přestože norma říká, že by mělo jít o ocelové sítko s velikostí díry 0,9 mm a 

průměrem drátu 0,4 mm. Norma udává, že hmotnost držáku by měla být 15 ± 2 g, ale 

hmotnost držáku je ve skutečnosti 20,09 g. Používaný držák vzorku odvede od vzorku větší 

množství tepla během měření, čímž bude vzorek pomaleji prohříván. Dále samozřejmě bude 

přes ocelovou destičku omezen přísun vzduchu ke vzorku. Tyto skutečnosti budou jistě mít na 

průběh měření vliv a jedinou možností jak tyto nedostatky odstranit je výroba držáku vzorku 

dle normových hodnot.  

                 

                    Obrázek 4 Držák vzorku               Obrázek 5 Spodní část držáku vzorku 

 

5.1.2 Regulace ohřevu pece 

Pro udržování správné teploty uvnitř pece během mých měření byl používán PID 

regulátor teploty CLARE 4.0 (obrázek 6), výrobní číslo 46/99. Výrobcem zařízení je firma 

CLASIC CZ s.r.o.. Toto zařízení na základě signálu získaného z regulačního termočlánku, 

který je umístěn na stěně pece, reguluje proud procházející vinutím pece tak, aby nastavená 

teplota na regulátoru odpovídala teplotě naměřené na regulačním termočlánku. Norma použití 

tohoto zařízení zakazuje pravděpodobně proto, že funguje na základě zpětné vazby. Při 

samotné zkoušce materiál může začít uvolňovat větší množství tepla, což by vedlo k ohřevu 

regulačního termočlánku z vnitřní strany pece. Ohřátí regulačního termočlánku zevnitř pece 

by způsobilo, že PID regulátor by dostával informaci o dostatečné teplotě stěny pece, a tudíž 
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by přerušil zásobování vinutí elektrickou energii. Vzorek by tedy byl vystaven menšímu 

tepelnému namáhání během zkoušky. Norma požaduje, aby napájení vinutí pece elektrickou 

energii bylo zajištěno pomocí pevně nastavitelného zařízení, jehož schéma je zobrazeno na 

obrázku 7. 

  

Obrázek 6 Teplotní PID regulátor CLARE 4.0 

 

 

Obrázek 7 Schéma normového požadavku na napájecí zařízení [2] 

Legenda: 

1 ampérmetr   

2 napěťový stabilizátor 

3 proměnlivý transformátor 

4 termočlánky 

5 svorkovnice 

6 vinutí pece 

7 kompenzační vedení 

8 indikátor teploty 

9 výkonový regulátor  
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Dle normy by se měl proud ve vinutí pece pohybovat mezi 9 až 10 A při napětí 

přibližně 100 V a nemělo by být překročeno 11 A, aby nedošlo k poškození vinutí pece. 

Zařízení tohoto typu jsem nepoužíval a tím mohlo dojít k ovlivnění měření. Zařízení 

k napájení pece odpovídající normě by bylo vhodné v budoucnu pořídit. 

5.1.3 Termočlánky 

 Pro záznam teploty uvnitř pece byl na počátku v peci nainstalován pouze jeden 

termočlánek svařený z drátů o průměru 1 mm. Sloužil jednak jako regulační termočlánek pro 

PID regulátor a jednak pro měření teploty uvnitř pece. Norma však pro měřicí termočlánek 

požaduje plášťový termočlánek s vnějším průměrem 1,5 mm. Teplý spoj termočlánku byl 

umístěn přibližně 1 cm od stěny pece, což je požadavek normy pro měřicí termočlánek. Pro 

prakticky jakoukoliv zpětnovazební regulaci, tudíž i náš PID regulátor, však jeho pozice byla 

značně nevhodná. Docházelo totiž k velké časové prodlevě mezi ohříváním vinutí a změnou 

teploty na termočlánku. Teplota v místě termočlánku také měla značné rozpětí vlivem přenosu 

tepla prouděním a sáláním. Záznam průběhu teploty pořízený papírovým zapisovačem Omega 

LR4200E,  které byly naměřeny při postupném prohřívání pece, je uveden na obrázku 8. 

 

Obrázek 8 Záznam teplotního průběhu 

Zaznamenané hodnoty v milivoltech jsem převedl pomocí cejchovní řady 

termoelektrických napětí článku typu K. Maximální hodnota byla 17,18 mV, což odpovídá 

437,6 °C. Minimální hodnota 15,4 mV odpovídala 395,5 °C. Je tedy patrné, že se teplota 

v čase měnila v rozsahu přes 40 °C, což nelze akceptovat, neboť norma připouští rozpětí 

teploty ± 5 °C od požadované hodnoty. Rozptyl teploty jsem se chtěl pokusit upravit pomocí 

nastavení teplotního regulátoru, u kterého lze v paměti přístroje nastavit konstanty pro lepší 

teplotní regulaci. Tyto konstanty by měly jít vypočítat z naměřených teplot, které by dle 

návodu k použití PID regulátoru[6] měly mít sinusový průběh. Jak je patrné i z obrázku 8, 

záznam teploty sinusový rozhodně nebyl, a proto jsem regulátor nemohl lépe nastavit. 
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Nepřítomnost sinusového průběhu teplotního záznamu ukazuje na špatné umístění 

regulačního termočlánku, protože proudění vzduchu v peci ovlivnilo naměřené teploty. 

Výše popsané problémy vedly k rozhodnutí vybavit pec regulačním termočlánkem 

umístěným na povrch stěny pece a také měřícím termočlánkem, který by odpovídal 

požadavkům normy (budou popsány později v textu). Dále bylo potřeba připravit další dva 

termočlánky, které jsou nutné dle normy ke kalibraci pece. Norma dále připouští využití 

dalších dvou doplňkových měřících termočlánků, které se umísťují na povrchu vzorku a 

v jeho těžišti. Tyto termočlánky však nebyly během měření nainstalovány. 

 

Měřicí termočlánek 

 Tento termočlánek měří teplotu uvnitř pece, která je rozhodující pro vyhodnocení 

zkoušky materiálu. Je umístěn ve vertikální poloze 1 cm od stěny pece a půl centimetru od 

testovaného vzorku, přičemž jeho konec se nachází ve středu pece (75 mm od dolního okraje). 

Jedná se o plášťový termočlánek typu K o vnějším průměru 1,5 mm, což jsou požadavky 

normy. K ověření správné vzdálenosti od stěny pece slouží pomocná měrka vyrobená dle 

nákresu v normě. Po 200 měřeních je nutno měřící termočlánek vyměnit za nový. 

Regulační termočlánek 

 Opět se jedná o plášťový termočlánek typu K s vnějším průměrem 1,5 mm. Hodnoty 

z něj získané jsou využívány regulátorem k udržování konstantní teploty stěny pece. Je 

umístěn ve svislé poloze a jeho konec přiléhá na stěnu pece v jejím středu. Na regulační 

termočlánek nejsou kladeny žádné požadavky normou, neboť ta použití teplotního regulátoru 

zakazuje a tím pádem i využití tohoto termočlánku. Instalace regulačního termočlánku by 

však měření neměla ovlivnit. 

Kontaktní termočlánek 

 Kontaktní termočlánek je určen ke kalibraci pece, kde 

pomocí něj měříme teplotu stěny pece. Norma udává konkrétní 

požadavek na tvar koncové části termočlánku (obrázek 9). Musí 

totiž dojít k co nejlepšímu kontaktu konce termočlánku s měřeným 

místem stěny pece. Vnější průměr termočlánku je 1,5 mm a jedná 

se o plášťový termočlánek typu K. Je provlečen keramickou 

trubičkou, která zajišťuje tepelnou izolaci pro jeho lepší 

manipulovatelnost a lepší uchycení při provádění kalibrace. 

Obrázek 9 Pohled na vytvarované zakončení kontaktního termočlánku 
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Tepelný senzor 

 Tepelný senzor je využit jen u kalibrace. Skládá se z měděného válcového tělíska o 

průměru 10 mm a výšce 15 mm, do jehož středu je umístěn termočlánek typu K o vnějším 

průměru 1,5 mm (obrázek 10). Měděný váleček slouží jako teplotní stabilizátor, čímž dochází 

k útlumu teplotních změn. Měří se pomocí něj teplota v ose válcové pece. U tepelného 

senzoru je obzvláště důležité, aby byl vystaven tepelnému působení před zahájením kalibrace. 

Jelikož naměřené teploty na tepelném senzoru budou z velké části ovlivněny sálavou složkou 

přenosu tepelné energie je potřeba, 

aby měl tepelný senzor během měření 

stejnou reflektivitu. Proto je před 

prvním měřením s tepelným 

senzorem nutné, aby byl do vyhřívané 

pece vložen minimálně na hodinu, 

což udává norma za dostatečnou dobu 

pro umělé zestárnutí materiálu. 

 

Obrázek 10 Detailní pohled na tepelný senzor 

 

5.1.4 Poloha stabilizátoru proudění vzduchu 

 Dolní konec kuželovitého stabilizátoru proudění je umístěn 270 mm nad úrovní 

podlahy, což je o dva centimetry výše než uvádí norma. Z přeměřených rozměrů vyplývá, že 

kónický nástavec je kratší, což by však nemělo mít na měření žádný vliv. Tímto nedostatkem 

se tedy nebudu dále zabývat. 

5.1.5 Pozorovací zrcadlo 

 Během mého měření jsem nevyužíval k pozorování chování vzorku při zkoušce 

zrcadlo, které by mělo být umístěno 1 metr nad pecí pod úhlem 30 ° od vodorovné polohy. 

Plocha zrcadla by měla být 300 mm
2
. Vzorek jsem během svých měření pozoroval přímo 

shora pece, což by však při testování určitých výrobků mohlo být nebezpečné. Pro 

bezpečnější používání tohoto zkušebního zařízení bych instalaci zrcadla v budoucnu 

doporučil. 
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5.2  První pokus o kalibraci pece tepelným senzorem 

Instalací regulačního termočlánku na povrch stěny pece došlo ke zlepšení stability 

teploty uvnitř pece, ale stále nebylo dosaženo požadavku normy. Rozpětí teplot v peci bylo 

stále přibližně 20 °C. Během měření, kdy jsem se snažil o ustálení teploty v peci, došlo 

k propálení vinutí pece a ta musela být odvezena k odborné opravě. Nové vinutí pece je již 

vyrobeno z odporového drátu a ne pásku, jak tomu bylo do propálení vinutí. Nově navinutá 

pec byla postupně zahřívána, aby nedošlo k jejímu poškození.  

Přístroj zajišťující teplotní regulaci byl vybaven ventilátorem pro zajištění lepšího 

chlazení. Shodou okolností směřoval proud vzduchu z ventilátoru nad horní hranu pece. Tento 

fakt se projevil zlepšením stability teploty uvnitř pece, jak dokládá obrázek 11. Z něj je 

patrné, že rozpětí teplot je pouze 5 °C. Před zahájením kalibrace bylo nutné najít teplotu stěny 

pece tak, aby teplota 10 mm od stěny pece byla 750 ± 5 °C. Po několika zkouškách a konečné 

aproximaci byla teplota stěny stanovena na 815 °C. 

 

Obrázek 11 Průběh teplot při zvýšeném proudění vzduchu nad pecí 

 

Postup při kalibraci tepelným senzorem:   

1) Tepelný senzor se umístí do vertikální geometrické osy pece a zavede se do středu 

pece (rozhodným místem pro polohu senzoru je horní plocha měděného válečku) 

2) Po 5 minutách dojde k ustálení teploty a teplota se zaznamená 
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3) Postupně pohybujeme se senzorem dolů s krokem 1 cm a v každé pozici po 

ustálení teploty zaznamenáme teplotu 

4) Po dosažení spodní hrany pece pohybujeme senzorem se stejným krokem 

k hornímu okraji pece a posléze opět dolů do středu pece 

5) V každém bodě měření jsou tedy zaznamenány 2 teploty (teplota 1 a teplota 2), ze 

kterých vypočteme průměr (tabulka 4) 

6) Naměřené hodnoty porovnáme s požadavky normy (obrázek 12) 

 

Norma udává požadavek na minimální a maximální teplotu naměřenou na tepelném 

senzoru v bodech geometrické osy pece a to podle následujících rovnic: 

).10.553,8().10.375,3().067,0().901,5(653,541 47342

min hhhhT    

).10.767,1().10.779,5().081,0().333,5(906,613 46342

max hhhhT    

kde h je svislá vzdálenost horní plochy tepelného senzoru od spodní hrany pece v mm. 

 

Tabulka 4 Kalibrace tepelným senzorem 

Poloha senzoru 

[mm] 

Teplota 1[°C] Teplota 2 [°C] Průměr 

[°C] 

Minimální 

teplota [°C] 

Maximální 

teplota [°C] 

0 480,6 481,0 480,8 541,7 613,9 

10 529,3 526,3 527,8 594,3 659,7 

20 579,7 575,5 577,6 635,0 692,5 

30 617,0 617,6 617,3 666,8 715,2 

40 652,2 653,8 653,0 689,9 730,1 

50 682,5 683,4 683,0 706,0 739,2 

60 702,4 703,0 702,7 716,3 744,2 

70 714,8 715,1 715,0 721,7 746,1 

80 718,0 721,7 719,9 722,7 745,7 

90 716,1 718,9 717,5 720,0 743,1 

100 710,5 713,3 711,9 713,7 738,4 

110 698,6 703,6 701,1 704,1 730,9 

120 677,2 681,8 679,5 690,8 719,7 

130 652,0 660,0 656,0 673,7 703,3 

140 623,7 632,1 627,9 652,1 679,9 

150 595,5 602,7 599,1 625,4 647,2 

 

Z obrázku 12 vyplývá, že při kalibraci nebylo dosaženo ani minimálního požadavku 

normy na teplotu v žádném z měřených míst svislé osy pece. Z toho je tedy patrné, že by 

teplota stěny pece měla být vyšší než nastavených 815 °C při kalibraci. Tímto bychom se ale 

dostali do dalšího rozporu s normou, která požaduje teplotu v peci 750 ± 5 °C. Dále je 
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z naměřených hodnot zřejmé, že teplota stěny pece se nejvíce přibližuje normovým 

požadavkům ve střední části pece a v dolní i horní části je odchylka od požadavku normy 

větší. Nerovnoměrnost teploty na stěně pece je rozpoznatelná i na základě rozdílné barvy 

v jednotlivých částech stěny pece (obrázek 13). 

 

 

Kalibrace pece

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

400 450 500 550 600 650 700 750 800

Teplota [°C]

V
ý
š
k
a
 [

m
m

]

Teplota na tepelném senzoru

Minimální teplota

Maximální teplota

 

Obrázek 12 Srovnání průběhu teplot při kalibraci tepelným senzorem s požadavky normy 

 

 

Obrázek 13 Rozdílná barva v jednotlivých částech stěny pece  
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 Další části kalibrace pece by mělo být přeměření teploty stěny pece pomocí 

kontaktního termočlánku. Protože však kalibrace tepelným senzorem ukázala, že teplotní 

profil v ose pece nevyhovuje požadavkům normy, teploty stěny pece jsem již neověřoval. 

 

5.3  Konstrukce držáku měřícího termočlánku 

 Během měření docházelo často k pohybu měřícího termočlánku v peci. Jeho fixace ve 

správné poloze 10 mm od stěny pece byla totiž zajištěna pouze jednobodovým uchycením 

v zasouvacím zařízení. To mělo za následek, že při pohybu se zasouvacím zařízením 

docházelo zároveň k nežádoucím pohybům měřícího termočlánku. Uchycení měřícího 

termočlánku na zasouvacím zařízení mělo i další negativní aspekt, protože do pece byl 

společně s termočlánkem zasouván i držák vzorku. Držák ovlivňoval proudění v peci, které 

mělo silný vliv na zaznamenávanou teplotu, a také ovlivnil teplotu v peci odvodem tepla 

z prostoru pece. Tyto skutečnosti mě vedly ke konstrukci nezávislého držáku měřícího 

termočlánku, který by měl odstranit tyto nedostatky. 

 Držák měřícího termočlánku byl vyroben z nerezového plechu tloušťky 1 mm a poté 

byl připevněn ke konstrukci pece. Je složen ze dvou částí, které jsou vzájemně spojeny dvěmi 

šroubovými spoji. Jeho konstrukce a umístění na peci je zobrazena na obrázcích 14 a 15. 

                             

Obrázek 14 Připevnění držáku měřícího termočlánku        Obrázek 15 Umístění držáku termočlánku 

 

Před zahájením měření po konstrukci držáku měřícího termočlánku jsem odstranil 

proudění nad pecí způsobené ventilátorem přístroje pro teplotní regulaci. Chtěl jsem ověřit, 

zda konstrukce držáku bude mít na průběh teploty v peci nějaký vliv. Dále bylo nutné upravit 
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teplotu stěny pece tak, aby teplota 10 mm od stěny pece byla 750 ± 5 °C. Od původně 

nastavené teploty na regulátoru 815 °C, jsem musel provést její zvýšení až na 848 °C. Při 

takto nastavené teplotě stěny pece, odpovídala teplota v peci požadavku normy. 

 

5.4  Kalibrace pece 

U kalibrace jsem opět začal měřením pomocí tepelného senzoru a až na základě 

výsledků z tohoto měření jsem provedl měření teploty stěny pece pomocí kontaktního 

termočlánku. Měření s tepelným senzorem jsem prováděl podle postupu uvedeného v kapitole 

4.2. Naměřené teploty z tohoto měření jsou uvedeny v tabulce 5 a srovnání s normovými 

hodnotami v obrázku 16. 

 

Tabulka 5 Kalibrace pece - tepelný senzor 

Poloha senzoru 

[mm] 

Teplota 1[°C] Teplota 2 [°C] Průměr 

[°C] 

Minimální 

teplota [°C] 

Maximální 

teplota [°C] 

0 482,3 489,6 486,0 541,7 613,9 

10 589,0 593,4 591,2 594,3 659,7 

20 627,7 637,0 632,4 635,0 692,5 

30 667,5 671,3 669,4 666,8 715,2 

40 697,0 701,9 699,5 689,9 730,1 

50 720,3 722,0 721,2 706,0 739,2 

60 733,0 735,0 734,0 716,3 744,2 

70 739,9 741,7 740,8 721,7 746,1 

80 739,6 740,0 739,5 722,7 745,7 

90 734,0 734,1 734,1 720,0 743,1 

100 721,1 723,5 722,3 713,7 738,4 

110 703,2 704,0 703,6 704,1 730,9 

120 679,0 683,8 681,4 690,8 719,7 

130 656,4 658,0 657,2 673,7 703,3 

140 629,0 622,8 625,9 652,1 679,9 

150 591,3 593,0 592,2 625,4 647,2 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že teploty v ose pece zcela neodpovídají požadavkům 

normy. Teploty ve střední části pece jsou odpovídající, ale teploty v horní i dolní části pece již 

ne. Koresponduje to i s nerovnoměrným rozložením teploty stěny pece, které, jak již jsem 

uvedl dříve, je patrné z barvy stěny. Tento problém může být způsoben pouze vinutím pece, 

které nemá geometrii udávanou normou. Není bohužel v mých silách provést nápravu a budu 

se muset nadále spokojit s takto provedeným vinutím. V budoucnu by bylo vhodné pec opatřit 

novým vinutím, které by svou geometrii odpovídalo normě. 
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Obrázek 16  Kalibrace pece - tepelný senzor 

 

 Pokračoval jsem tedy v měření s kontaktním termočlánkem. Pro toto měření jsem si 

vyrobil pomocný přípravek z pozinkovaného plechu, který mi sloužil ke správné fixaci 

termočlánku v dané poloze při měření teplot stěny pece. Teplota stěny pece se měří dle normy 

v devíti místech, ze kterých se poté provádí vyhodnocení. Měření se provádí ve třech svislých 

úrovních a třech výškových úrovních. Svislice stěny pece, kde provádíme měření stěny pece, 

jsou od sebe pravidelně vzdáleny o úhel 120°. Naměřené hodnoty uvádím v tabulce 6. 

Tabulka 6 Kalibrace pece - kontaktní termočlánek 

Svislá úroveň Teplota + 3 cm  Teplota ve středu (0 cm) Teplota – 3 cm  

A (0°) t1 = 843 °C t4 = 863 °C t7 = 812 °C 

B (120°) t2 = 842 °C t5 = 870 °C t8 = 820 °C 

C (240°) t3 = 855 °C t6 = 867 °C t9 = 821 °C 

 

Vyhodnocení naměřených hodnot: 

1) Výpočet průměrné teploty stěny pece 

C
t

t
i

průměr 


6,843
9

7593

9

9

1  
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2) Průměrné teploty v jednotlivých svislých úrovních 

C
ttt

tA 





 3,839
3

812863843

3

741  

C
ttt

tB 





 844
3

820870842

3

852  

C
ttt

tC 





 6,847
3

821867855

3

963  

3) Procentuální odchylky průměrných teplot v jednotlivých svislých úrovních od 

průměrné teploty stěny pece 

%51,0
6,843

3,8396,843
.100.100 







průměr

Aprůměr

odchA
t

tt
t

%05,0
6,843
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4) Průměrná procentuální odchylka průměrných teplot v jednotlivých svislých 

úrovních od průměrné teploty stěny pece 
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5) Průměrné teploty v jednotlivých měřených výškách 
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6) Procentuální odchylky průměrných teplot v jednotlivých výškových úrovních od 

průměrné teploty stěny pece 
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7) Průměrná procentuální odchylka průměrných teplot v jednotlivých měřících 

výškách od průměrné teploty stěny pece 
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08,373,236,0
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303

, 
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ttt
t  

 Některé z naměřených teplot byly vyšší  než byla nastavená teplota na PID regulátoru. 

Tuto skutečnost si nedovedu zcela vysvětlit, ale je to s největší pravděpodobností způsobeno 

rozdílným tvarem konce kontaktního termočlánku. Lepším kontaktem s měřeným místem 

stěny by tedy mohlo dojít k odchylkám. Norma udává požadavek na maximální průměrné 

odchylky. Pro průměrnou odchylku ve svislých úrovních  je to 0,5 %, což se splnilo. 

Maximální odchylka od průměrné teploty stěny pece v jednotlivých výškových úrovních 

může být dle normy 1,5 %. Tuto podmínka normy však již nebyla splněna. Výškové rozložení 

teploty stěny pece tedy neodpovídá normě. Toto je jednoznačně způsobeno špatnou geometrii 

odporového vinutí. Nejspíše se jedná o rovnoměrné vinutí, čemuž napovídá vyšší teplota 

střední části a chladnější horní a dolní část pece, u kterých dochází k většímu odvodu tepla do 

okolí. Ačkoliv kalibrace pece odhalila odchylky od normy, rozhodl jsem se provést 

praktickou zkoušku se vzorkem materiálu. 

 

5.5  Praktická zkouška se vzorkem materiálu 

 Měření jsem provedl se vzorkem kamenné 

vlny pojené organickou pryskyřicí. Materiál byl ve 

formě desky o tloušťce 45 mm. Bližší informace o 

výrobku mi poskytovatel nechtěl sdělit a ani si nepřál 

být uveden. Materiál musel být před vlastní zkouškou 

upraven do požadovaného rozměru válce o průměru 

45 (
+0

–2) mm a výšce 50 (±3) mm. Jelikož tloušťka 

desky nebyla požadovaných 50 mm, složil jsem 

vzorky ze dvou vrstev o výšce 25 mm, což norma 

povoluje. Materiál nebyl před zkouškou vysoušen 

podle požadavku normy. Zkoušelo se celkem pět 

vzorků. Pohled na materiál v držáku vzorku před 

zkouškou je na obrázku 16.  

Obrázek 17 Vzorek materiálu před zkouškou 
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 Délka trvání samotného testu je závislá na průběhu teploty v peci. Vzorek musí být v 

peci minimálně po dobu 30 minut a poté se ověřuje ustálení teploty. Pokud v tuto dobu je 

lineární regrese teploty 2 °C za 10 minut a menší, je možno test ukončit. Pokud požadovaného 

ustálení teploty není dosaženo, test pokračuje a každých 5 minut se provede nový přepočet 

lineární regrese. Test je ukončen, pokud lineární regrese dosáhne hodnoty 2 °C za 10 minut, 

nejpozději však po 60 minutách. 

 V určitých problematických případech by s tímto mohl nastat problém. Pro usnadnění 

obsluhy testovacího zařízení a správné provedení zkoušky by bylo vhodné mít záznam teploty 

z pece proveden do PC. Ukončení testu by hlídal program, který by lineární regresi teploty 

průběžně prováděl a vydal by signál k ukončení testu obsluze. Norma dovoluje tyto výpočty 

provádět i dodatečně, ale to by vedlo k prodloužení testování. Jiné řešení tohoto problému 

přímo během zkoušky mě nenapadá. 

 

Podmínky v laboratoři v době měření:  

tlak 985 mbar, teplota 22,3 °C a relativní vlhkost vzduchu 39 %  

 

Odchylky zařízení od požadavku normy:  

 použití PID regulátoru k regulaci teploty v peci 

 mohutnější držák vzorku 

 kalibrace pece nebyla úspěšná 

 nepřítomnost pozorovacího zrcadla 

 umístění stabilizační kužele o 2 cm výše 

 

Vzorky byly zkoušeny po dobu 30 minut, jelikož z průběhu teploty bylo evidentní ustálení 

teploty dle požadavku normy. Vzorky se během zkoušení chovaly stejně. Po vložení do pece 

horní plocha vzorku zčernala a po 1-2 minutách došlo k jejímu zesvětlání. K plamennému 

hoření nedošlo u žádného z nich. Během zkoušky došlo u vzorků ke spečení dvou vrstev. Po 

skončení měření a vychladnutí vzorku se provedlo zvážení. V tabulce 7 uvádím srovnání 

hmotností jednotlivých vzorků před a po skončení měření a poté procentuální hmotnostní 

úbytek vzorku. 
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Tabulka 7 Srovnání hmotností vzorků při zkoušce 

Číslo vzorku Hmotnost před 

zkouškou [g] 

Hmotnost po zkoušce 

[g] 

Hmotnostní úbytek 

[%] 

1. 11,06 10,78 2,53  

2. 10,73 10,46 2,52  

3. 10,86 10,62 2,20  

4. 10,57 10,27 2,84  

5. 10,78 10,51 2,41  

Průměr 10,80 10,53 2,50 

 

Pro vyhodnocení měření je důležitý průběh teploty v peci. Průběhy teploty 

jednotlivých vzorků uvádím v následujících grafech (obrázky 18, 19, 20, 21 a 22). U grafu 

uvádím i teplotní nárůst v peci, který je také rozhodující pro zařazení materiálu do třídy 

reakce na oheň. Ten se vypočte odečtením konečné teploty od maximální teploty. Konečná 

teplota byla určena jako průměrná teplota v poslední minutě zkoušky. Zkouška začala vždy 

v čase 0 s a záporné časové hodnoty jsem do grafu zavedl, aby bylo patrné jaká byla počáteční 

teplota v peci před zahájením zkoušky. 
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Obrázek 18 Průběh teplot vzorek 1 

 

Maximální teplota: 812 °C 

Konečná teplota: 788 °C 

Teplotní nárůst: 24 °C 
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Průběh teploty vzorek 2
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Obrázek 19 Průběh teplot vzorek 2 

 

Maximální teplota: 811 °C 

Konečná teplota: 791 °C 

Teplotní nárůst: 20 °C 
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Obrázek 20 Průběh teplot vzorek 3 

 

Maximální teplota: 810 °C 

Konečná teplota: 793 °C 

Teplotní nárůst: 17 °C 
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Průběh teploty vzorek 4
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Obrázek 21 Průběh teplot vzorek 4 

 

Maximální teplota: 815 °C 

Konečná teplota: 793 °C 

Teplotní nárůst: 22 °C 
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Obrázek 22 Průběh teplot vzorek 5 

 

Maximální teplota: 815 °C 

Konečná teplota: 800 °C 

Teplotní nárůst: 15 °C   
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 Na základě výsledků měření vzorek splňuje podmínky pro zařazení do třídy reakce na 

oheň A1 dle zkoušky ČSN EN ISO 1182. Nárůst teploty nepřekročil ani jednou 30 °C, 

plamenné hoření nebylo zaznamenáno a hmotnostní úbytek byl pouze 2,5 %. Z naměřených 

průběhů teplot, které byly u všech vzorků podobné, vyplývá, že po vložení vzorku do pece 

došlo k poklesu teploty na měřícím termočlánku vlivem ohřevu vloženého studeného vzorku 

materiálu spolu s držákem. Poté vzorek začal uvolňovat určité teplo, které způsobilo nárůst 

teploty až k maximální teplotě. Od té doby započal pokles teploty a její ustalování ke konečné 

teplotě. Zde mě zarazilo, že pokles nebyl pozvolný ke konečné teplotě, jak je uvedeno na 

příkladu v normě, ale na začátku poklesu teplota klesla razantněji a to dokonce vždy pod 

hodnotu konečné teploty. Poté se teprve začala blížit ke konečné hodnotě. Dle mého názoru 

by tento jev mohl být způsoben použitím PID regulátoru teploty. Další průběhy teplot z jiných 

zdrojů nebyly pro porovnání k dispozici. Zajímavé také bylo, že konečná teplota v peci nebyla 

u všech vzorků stejná. Hlavně vzorek číslo 5 se hodnotou konečné teploty výrazně lišil od 

zbylých vzorků. Vysvětlení pro tento fakt nemám a asi by to vyžadovalo provedení většího 

množství zkoušek a případné porovnání s následným srovnáním. Přímou souvislost konečné 

teploty s hmotností vzorku jsem při mých měřeních neshledal. Srovnání vzorků před a po 

zkoušce je zobrazeno na obrázku 23. Vpravo je vzorek, který už podstoupil zkoušku a vlevo 

vzorek před provedením zkoušky. Je patrná barevná změna a také spečení vzorku, které se 

projevilo hlavně změnou výšky válečku přibližně o 5 mm. Na obrázku 24 je pohled na vzorek 

materiálu v peci během zkoušky. Je vidět zčernání vrchní plochy válečku v prvních chvílích 

po vložení do pece.   

 

 

Obrázek 23 Srovnání vzorku 
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Obrázek 24 Vzorek materiálu v peci během zkoušky 

 

 

6 Návrh návodu k měření 

 Jedním z požadavků zadání bakalářské práce je vytvoření návrhu návodu k měření 

s přístrojem pro testování nehořlavosti. Tento návod by měl v budoucnu sloužit studentům 

v předmětu Nauka o materiálu, kde by s tímto zařízením mohli provádět praktická měření. 

 

Zkouška nehořlavosti dle ČSN EN ISO 1182 

Tento test slouží k ověření nehořlavosti homogenních výrobků, které při požáru nepřispějí 

nebo pouze omezeně přispějí k rozvoji požáru. Je to rozhodující test pro zařazení výrobku do 

tříd reakce na oheň A1 (A1fl a A1L) a A2 (A2fl a A2L) spolu s ČSN EN ISO 1716. 

Bezpečnost: 

Během měření je potřeba dávat zvýšený pozor na nebezpečí vysoké teploty (teplota stěny 

pece až 850 °C). Je nutno kromě laboratorního pláště při manipulaci se zasouvacím zařízením 

používat ochranné (tepelně izolující) rukavice  proti popálení a dále ochranu zraku. 

Podstata zkoušky: 

Vzorek je vložen do pece, kde teplota 10 mm od stěny pece je 750 ± 5  °C, na dobu 30 - 60 

minut v závislosti na teplotním průběhu během zkoušky. Posuzuje se hmotnostní úbytek 

vzorku, nárůst teploty v peci a doba plamenného hoření. 
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Zkušební tělesa: 

Testováno je 5 vzorků daného výrobku. Je potřeba je vytvarovat do válce o průměru 45 (
+0

–2) 

mm a výšce 50 (±3) mm. Je možno vytvarovat válec i z více vrstev materiálu. Zkušební tělesa 

by měla být po dobu 24 hodin sušena v peci při teplotě 60 °C. 

Pracovní postup: 

1) Pec a záznamové zařízení musí být před zahájením měření zapnuta alespoň 2,5 hodiny 

2) Vzorek se zváží a přeměří se jeho rozměry 

3) Vzorek se vloží do držáku vzorku a upevní se do zasouvacího zařízení, přičemž se 

zkontroluje, zda zařízení bezproblémově funguje 

4) Zkontroluje se, zda teplota v peci je po dobu 10 min v rozsahu 750 ± 5 °C 

5) Zapneme ukládání dat u záznamového zařízení 

6) Zapnou se stopky a vzorek se zasune do pece 

7) Pozorujeme vzorek v peci přes pomocné zrcadlo (naklánět se nad prostor pece je 

zakázáno) a zapisujeme délku trvalého hoření. Za trvalé hoření je považováno každé 

viditelné hoření, které trvá minimálně 5 s.  

8) Po 30 minutách se provede kontrola ustálení teploty - pokud je teplota ustálena test se 

ukončí. Pokud ne test pokračuje a je ukončen po 60 minutách od zahájení měření. 

9) Po vychladnutí vzorku se vzorek zváží 

Vyhodnocení zkoušky: 

Ze zaznamenaného teplotního průběhu nalezneme maximální teplotu během testu a konečnou 

teplotu - průměrná teplota v poslední minutě zkoušky. Odečtením konečné teploty od 

maximální teploty vypočteme nárůst teploty v peci během zkoušky. Vypočteme hmotnostní 

úbytek vzorku v %. 

Kriteriální hodnoty pro třídu A1 (A1fl a A1L) – hmotnostní úbytek max. 50 %, doba 

plamenného hoření 0 s a teplotní nárůst maximálně 30 °C.  

Kriteriální hodnoty pro třídu A2 (A2fl a A2L) – hmotnostní úbytek max. 50 %, doba 

plamenného hoření maximálně 20 s a teplotní nárůst maximálně 50 °C. 

Provedením pouze tohoto testu nelze výrobek jednoznačně zařadit do příslušné třídy reakce 

na oheň!! Dle použití, třídy reakce na oheň a složení výrobku je potřeba provést další 

zkoušky. 

Výsledková část protokolu: 

Popis výrobku, hmotnosti jednotlivých vzorků před a po zkoušce s vypočteným hmotnostním 

úbytkem, délka zkoušky, průběh teploty v peci u všech vzorků s výpočtem teplotního 

nárůstem a případnou dobu plamenného hoření. 
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zprovoznit zařízení pro zkoušení nehořlavosti dle 

normy ČSN EN ISO 1182, které vlastní Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU 

Ostrava a které do této doby nebylo nijak využíváno. Tento cíl se povedlo splnit a přístroj je 

v současné době schopen provádět zkoušení výrobků, ale nesplňuje některé požadavky 

normy.  

Hlavním nedostatkem, který do značné míry ovlivňuje měření, je špatná geometrie 

odporového vinutí pece, která neodpovídá požadavku normy. Toto se potvrdilo hlavně při 

vyhodnocení kalibrace pece. Vinutí by tedy bylo potřebné provést dle požadavku normy. 

Doporučuji v budoucnu pec vybavit držákem vzorku, který by svými rozměry i 

hmotností vyhovoval normě. Jeho nynější mohutnější konstrukce negativně ovlivňuje přístup 

vzduchu ke zkušebnímu tělesu a také jeho prohřívání během zkoušky. Investice k nápravě 

tohoto nedostatku nebude jistě vysoká. 

Norma dále nepřipouští použití PID regulátoru k regulaci teploty stěny pece. Z mých 

měření jednoznačně nevyplynulo, že by PID regulátor ovlivnil průběh zkoušky, ale bylo by 

žádoucí splnit veškeré požadavky normy, a tudíž provést regulaci teploty stěny pece dle 

popisu normy. Problémem PID regulátoru je, že pracuje na základě zpětné vazby. V případě, 

že bychom zkoušeli výrobek, který by uvolňoval větší množství tepla, došlo by k nárůstu 

teploty na regulačním termočlánku z vnitřní strany pece. Teplotní regulátor by tak díky 

dodatečnému ohřevu regulačního termočlánku mohl přerušit napájení vinutí pece, čímž by 

způsobil snížení tepelného namáhání vzorku při zkoušce. 

Ke zvýšení bezpečnosti obsluhy přístroje by měla přispět instalace pozorovacího 

zrcadla, které momentálně není součástí zařízení. Poté by se nebylo potřeba pro pozorování 

chování vzorku během zkoušky naklánět nad pecní tubus.  

Jelikož je konec zkoušky závislý na aktuální hodnotě lineární regrese teploty, 

doporučil bych pro zjednodušení obsluhy pece, připojit záznam teplotního průběhu k přístroji 

schopnému pravidelně přepočítávat lineární regresi. Po dosažení požadované hodnoty lineární 

regrese by byl přístrojem vydán signál obsluze, že je test možno ukončit 

 Součástí bakalářské práce je vytvořený návrh návodu k měření s přístrojem pro 

zkoušení nehořlavosti výrobků dle normy ČSN EN ISO 1182, který by mohl sloužit 

studentům při výuce předmětu Nauka o materiálu.  
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