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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

ZBORTEK, V. Vliv hmotnosti vzorku na teplotu vzplanutí. 

Ostrava: Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011, 51 stran. 

 

Klíčová slova:  Teplota vzplanutí, vznětlivost, zapalitelnost, ČSN 640149, ASTM D1929-96. 

 

 Bakalářská práce se zabývá moţností vlivu hmotnosti vzorku na teplotu vzplanutí u 

dvou různých materiálů.  

 Teoretická část bakalářské práce popisuje porovnání technických norem ČSN 640149 

a ASTM D1929-96 pro stanovení teploty vzplanutí s ohledem na hodnotu naváţky vzorku. 

Dále je v této části vysvětleno několik důleţitých pojmů pro pochopení problematiky a je zde 

zhodnocena zapalitelnost. 

 Praktická část bakalářské práce je zaměřena na popis zkušebního zařízení, na kterém 

bylo měření teploty vzplanutí prováděno a jeho odchylky od pouţívané normy. Dále praktická 

část popisuje dva materiály, které byly zkoušeny a jsou zde také uvedeny i zhodnoceny 

samotné výsledky zkoušky. 

 

 

ANOTATION THESIS IN ENGLISH LANGUAGE 
 

ZBORTEK, V. Influence of Samples Mass on Flash Temperature. 

Ostrava: Fire Protection Enginnering and Industrial Safety, Faculty of Safety Engineering, 

VŠB – Technical University of Ostrava, 2011, 51 pages. 

 

Keywords: Flash temperature,  impulsiveness, ignitability, ČSN 640149, ASTM D1929-96. 

 

 This thesis deals with the possible influence of sample weight on the flash point of two 

different materials. The theoretical part describes the comparison of technical standards, ČSN 

640149 and ASTM D1929-96 for determining the flash point to the value of the test sample. 

Further in this section explains several important concepts for understanding and ignitability 

is evaluated. 
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 The practical part of this thesis is focused on the description of test equipment to 

measure the flash point of implementation and its deviation from the standards used. 

Furthermore, the practical part describes the two materials that have been tested and are also 

listed and evaluated the results of the test itself. 
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1 Úvod 
 

Plasty jsou látky všestranného vyuţití se stále rostoucí světovou spotřebou. Nejčastěji 

se pouţívají v oborech, jako jsou stavebnictví, obalový průmysl, elektrotechnika, 

automobilový průmysl a další. 

Plasty jsou z hlediska své chemické podstaty hořlavé a často přispívají k šíření poţáru. 

K posouzení hořlavosti či zapalitelnosti jednotlivých materiálů slouţí tak zvané poţárně 

technické charakteristiky (PTCH), na základě kterých lze odhadnout rizika spojená s hořením 

plastů. Mezi tyto poţárně technické charakteristiky patří také teplota vzplanutí, kterou lze 

stanovit podle platné normy ČSN 640149. 

Tato práce se zabývá moţností vlivu hmotnosti vzorku na teplotu vzplanutí u dvou 

zkoušených plastů. Měření bylo provedeno za pouţití dvou různých materiálů, a to pro  

Geoflex (polyuretan) a Krasten 336 M (polystyren). 

Celá práce je rozdělena do dvou hlavních oddílů. Části teoretické a části praktické 

v celkem sedmnácti kapitolách. 

Teoretická část obsahuje ve svých šesti kapitolách především informace o pouţitých 

normách pro stanovení teploty vzplanutí ČSN 640149 a ASTM D1929-96. Ty jsou v této části 

podrobně popsány a jsou zde vytyčeny hlavní rozdíly mezi nimi. Teoretická část pak dále 

popisuje zhodnocení zapalitelnosti materiálů a vysvětluje základní pouţité pojmy a definice 

pro lepší pochopení problematiky. 

V praktické části práce můţeme v jedenácti kapitolách nalézt popis zkušebního 

zařízení a zhodnocení odchylek tohoto zařízení od předepsaných rozměrů v normě, popis 

vlastností a poţárně technických parametrů obou zkoušených materiálů Krastenu 336 M 

(polystyren) a Geoflexu (polyuretan), výpočty parametrů, které mohly ovlivnit výsledky 

zkoušky (průtok vzduchu, vliv plochy a objemu vzorku) i podrobný popis a průběh zkoušky. 

Na konci praktické části je uveden přehled naměřených hodnot a jejich zhodnocení v závěru. 
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2 Hodnocení zapalitelnosti materiálů 
 

Zapalitelnost tuhých materiálů je definována jako schopnost přechodu hořlavé hmoty 

působením tepelného zdroje do nestabilního stavu, ve kterém jsou iniciovány a probíhají 

termooxidační procesy projevující se emisí světla a tepla. Zapalitelnost tedy často hodnotíme 

jako určitou mezní teplotu materiálu nebo jeho okolí, nebo tepelný výkon, který je nutno 

dodat zapalovanému materiálu. [5] 

Úspěšnost zapálení je závislá na několika podmínkách. Je moţno popsat tři následující 

postupy zapalování. V prvním případě se materiál zahřeje na teplotu prostředí a tu si podrţí. 

K jeho zapálení však nedojde. V druhém postupu se materiál ohřeje na teplotu, při níţ se 

aktivují vnitřní tepelné zdroje. Toto vznikající teplo ohřeje materiál na teplotu vyšší, neţ je 

okolí. Avšak produktované rozkladné zplodiny nejsou v těchto podmínkách samozápalné, a 

proto po vyčerpání vnitřních zdrojů se teplota sníţí zpět na teplotu okolí. Třetí postup probíhá 

stejně jako druhý, avšak při teplotě, na kterou se materiál vnitřními zdroji zahřeje, uvolňuje 

dostatečné mnoţství hořlavých plynů, na které jsou v daných podmínkách samozápalné. 

Tento materiál se tedy vznítí.   [5] 

Existuje řada zkoušek, které jsou zaměřeny na hodnocení zapalitelnosti různých druhů 

či velikostí materiálů. Mezi takové zkoušky patří například zkouška zapalitelnosti podle ČSN 

EN ISO 11925–2 pro stavební výrobky, zkouška hořlavosti a zapalitelnosti dle ČSN EN 1021 

pro čalouněný nábytek a zkouška zapalitelnosti materiálů ţhavou smyčkou podle ČSN EN 

60695. 

Pro stanovení zapalitelnosti pomocí materiálových testů jsou nejdůleţitější Setchkinův 

test dle ČSN 640149, stanovení kyslíkového čísla a metoda ISO 5657. Poslední jmenovaná 

bohuţel není u nás zařazena do soustavy ČSN. Lze pomocí ní testovat zapalitelnost tuhých 

materiálů pomocí zdroje sálavého tepla. 

Jednou z univerzálních zkoušek pro různé druhy tuhých materiálů hodnotící 

zapalitelnost je jak bylo uvedeno výše zkouška dle ČSN 640149. Touto metodou lze stanovit 

tak zvanou vznětlivost materiálů, která je chápána jako schopnost materiálu zapálit se při 

zahřívání za zvýšených teplot. Je vyjádřena teplotou vzplanutí a teplotou vznícení. 

Zahraničními ekvivalenty normy ČSN 640149 jsou normy ISO 871 a ASTM D1996-

96. 

Norma ČSN 640149 a ISO 871 vycházejí z normy ASTM D1929-68, která je 

standardní podobou původního zařízení a procedury podle Setchkina. [7] 
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Zpracování a publikování normy ČSN 640149 předcházel rozsáhlý experimentální 

projekt s původní metodou podle ASTM D1929-68 zaměřený na ověření moţností 

zjednodušení této metody, která se ukázala jako značně časově náročná. Na základě těchto 

experimentů a stanovení teplot vzplanutí a vznícení velkého počtu plastů bylo prokázáno, ţe 

zkušební proceduru je moţno zjednodušit bez praktického dopadu na minimální hodnoty 

těchto parametrů. S pouţitím zjištěných poznatků byla zpracována norma ČSN 640149 a 

následně byly provedeny v ČR mezilaboratorní zkoušky podle této normy. [7] 
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3 Použité pojmy a definice 
 

 V následující části jsou uvedeny základní pojmy a definice, které jsou důleţité pro 

lepší pochopení této problematiky. 

 

 Hoření – je exotermní reakce látky s oxidantem, při které vznikají zplodiny 

doprovázené plameny a/nebo viditelným světlem. [3] 

 

 Vznětlivost – je schopnost materiálu zapálit se při zahřívání za zvýšených teplot. 

Vyjadřuje se teplotou vzplanutí a vznícení. [2] 

 

 Zapalitelnost – je míra snadnosti, s jakou se můţe materiál zapálit za stanovených 

podmínek.  [5] 

 

 Teplota vzplanutí – je nejniţší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které 

dojde působením vnějšího zápalného zdroje k zapálení směsi plynných produktů rozkladu. [2] 

 

 Teplota vznícení – Je nejniţší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které 

dojde k samostatnému zapálení vzorku nebo produktů rozkladu bez přítomnosti vnějšího 

zápalného zdroje projevující se plamenem nebo výbuchem. [2] 

 

 Polymer – je obecně chápán jako kaţdá makromolekulární látka skládající se 

z opakujících se strukturních jednotek (merů). [6] 
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4 ČSN 640149 – stanovení vznětlivosti materiálů 
 

 Tato norma byla schválena dne 10.10.1977 a uvedena v účinnost počínaje datem 

1. 7. 1978.  

ČSN 640149 se zabývá stanovením vznětlivosti materiálů. Tato norma platí pro pevné 

materiály v různých formách. 

 Norma umoţňuje srovnání charakteristik vznětlivosti různých materiálů stanovených 

za daných laboratorních podmínek a poskytuje orientační informaci o minimálních teplotách, 

které mohou způsobit vzplanutí nebo vznícení materiálů. [2] 

 Hlavními pojmy pouţívanými v této normě jsou vznětlivost, teplota vzplanutí a teplota 

vznícení. Všechny tyto definice jsou podrobně rozebrány v kapitole 3.  

 Podstatou zkoušky, kterou norma popisuje, je zahřívání materiálu proudem vzduchu o 

určité konstantní teplotě a konstantní rychlosti proudění. Po celou zkoušku se sleduje, zdali 

dojde během 15 minut ke vzplanutí nebo vznícení materiálu. V mé práci jsem se zabýval 

pouze vzplanutím materiálu. Pokud ke vzplanutí dojde, je moţno tento jev vizuálně 

pozorovat. 

 Metodu lze pouţít pro hodnocení plastů ve formě prášků, granulátu, v kompaktní 

formě (destičky, hranolky), ve formě tuhých a měkkých fólií a lehčených tvrdých a měkkých 

materiálů, pro textilie, dřevo a jiné pevné materiály. [2] 

 Zkušební zařízení pouţívané pro zkoušku dle ČSN 640149 se skládá z elektrické 

obloukové pece, drţáku vzorku, misky na vzorek, pomocného zapalovacího zdroje, přístroje 

pro regulaci a měření průtoku vzduchu vháněného do pece, regulátoru teploty vzduchu v peci, 

termočlánků a zapisovače teploty. Podrobněji jsou všechny tato zařízení popsána v kapitole 7. 

 Dle normy ČSN 640149 se zkušební vzorky navaţují v rozmezí hmotností 2 g aţ 3 g.  

Norma stanovuje i přesný popis, v jaké formě musí být zkoušené materiály připraveny 

pro vloţení do zkušební pece.  

Tenké a tvrdé materiály je nutno připravit ve formě destiček o rozměrech 15 mm x 15 

mm aţ 20 mm x 20 mm, které se navrství a sváţou tenkým drátem. Měkké lehčené fólie, 

měkké fólie a textilie se zkouší ve tvaru smotku šířky 15mm aţ 20 mm ovinutého taktéţ 

tenkým drátem. Lehčené materiály se zkoušejí ve tvaru hranolku. Pokud hranolek 

odpovídající hmotnosti vzorku je příliš objemný a nevejde se do misky, je moţné zkoušet 

materiál ve slisované nebo drcené formě. [2] 
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Pro své zkoušení jsem pouţíval dva materiály, a to polystyren ve formě granulátu 

(Krasten 336 M) a polyuretan (Geoflex) ve formě hranolku. 

 Vzorky se dle normy ČSN 640149 zkoušejí bez předchozího kondiciování. V případě, 

ţe jde o silně navlhlé materiály, doporučuje norma kondicionovat podle platné ČSN pro 

hodnocený materiál.  

 Norma ČSN 640149 podrobně uvádí celý postup zkoušky pro stanovení teploty 

vzplanutí nebo vznícení. Tomuto postupu se budu podrobně věnovat v kapitole 10.  

V normě jsou uvedeny i náleţitosti, které musí být v zápisu o zkoušce. Tento zápis 

tedy musí obsahovat:  

- název zkoušeného materiálu, popis sloţení a formu materiálu, který byl pouţit, 

- způsob kondicionování, 

- pouţitý zdroj zapálení, 

- hodnota teploty vzplanutí, 

- hodnota teploty vznícení (teploty ţhnutí), 

- doba od začátku zkoušky do okamţiku vzplanutí či vznícení, 

- vizuální pozorování během zkoušky (vznik produktů rozkladu, intenzita vzplanutí, 

vznícení, výbuchu, intenzita hoření produktů vně pece, charakter kouře a dýmu, 

zbytek), 

- text případné odchylky od normy, 

- datum zkoušky a podpis pracovníka. 
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5 ASTM D1929-96 Standart test method for determining 
ignition temperature of plastic 
 

 Norma je uţívána ve Spojených státech amerických a je to metoda pro standardní 

stanovení teploty vznícení plastů. Byla vydána dne 10. 7. 1996 a její aktualizace byla uvedena 

v platnost v roce 2001. Nyní je tato norma staţena z prodeje a je nahrazena její aktualizací ze 

dne 1. 12. 2010. V této aktualizaci nedošlo k výrazným změnám, proto se budu věnovat 

popisu normy ASTM D1929-96.  

 Norma svým rozsahem řeší pouze plastické materiály a jejich vztah k tepelnému 

působení. Ve své první části dále popisuje opatrnost, která musí být dodrţena při spalování 

plynů a par, které mohou být nebezpečné pro personál.  

 Druhý bod normy se zabývá přehledem odkazových dokumentů, které je moţno pouţít 

společně s ASTM D1929-96. 

 Terminologie pouţívaná v normě ASTM D1929-96 je zaměřena na pojmy týkající se 

ohně, teploty vznícení, ţhnutí, spontánní teplota vznícení a samovznícení. Všechny tyto 

pojmy jsou podrobně rozepsány v kapitole 3 této práce. 

 ASTM D1929-96 vymezuje svůj význam a pouţití jako zkoušku prováděnou za přesně 

stanovených podmínek pro jednotlivé materiály.  

Zkouška podle normy nemá být brána jako jediné kritérium pro stanovení vlastností 

materiálu vzhledem k poţárnímu nebezpečí. Má se uvaţovat i s jinými faktory jako například 

rychlost hoření, šíření plamene po povrchu a další. 

 Norma podrobně popisuje celé zkušební zařízení i s jeho přesnými rozměry. Hlavní 

části zkušebního přístroje jsou:  

- horko-vzdušná zapalovací pec skládající se především z elektrické topné jednotky 

a drţáku vzorku, 

- pecní válec vyrobený z keramiky, která vydrţí teplotu aţ 750 °C a má vnitřní 

průměr 100 ± 5 mm při délce 230 ± 20 mm. Tato trubice je vybavena konektorem 

pro odstranění nahromaděných zbytků, 

- vnitřní keramický válec vyrobený z keramiky odolávající teplotě do 750 °C 

s vnitřním průměrem 75 ± 5 mm, délce 230 ± 20 mm, tloušťce přibliţně 3 mm, 

- zdroj vzduchu, který zajišťuje stálý kontinuální přívod vzduchu pomocí měděných 

trubek. Přívod vzduchu musí být měřitelný, 

- elektrické topné těleso, 
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- izolace, sestávající z vrstvy minerálních vláken přibliţně o tloušťce 60 mm, na 

kterou se natahuje kovový plášť,  

- zapalovací zdroj připojený k dodávce plynu o minimálně 94% propanu. Délka 

vycházejícího plamene musí být 20 ± 2 mm a musí být umístěn nad středem otvoru 

v peci, 

- drţák na vzorek skládající se z kovové nádoby přibliţně 0,5 mm silného ocelového 

plechu o rozměrech 15 ± 2 mm a průměru 40 ± 2 mm, 

- celkem tři termočlánky umístěny v peci pro měření teploty v peci, 

- ovládání topné jednotky, 

- časový spínač s přesností alespoň 1 s. 

       

 Pro umístění termočlánků v elektrické obloukové peci má norma ASTM D1929-96 

přesné poţadavky. Termočlánek měřící teplotu ze vzorku je umístěn co nejblíţe ke středu 

horního povrchu vzorku, kdyţ je vzorek na svém místě v peci. [1]  

 Další termočlánek je umístěn pod středem zkušební misky. Je zde uţito i termočlánku 

diferenciálního slouţícího jako referenčního. Ten je umístěn blízko ohřívače v peci. 

Zkušební vzorky mohou být dle normy ASTM D1929-96 v jakékoliv formě, včetně 

kompozitu. Forma vzorku se jen musí pečlivě popsat v závěrečné zprávě. Norma předepisuje 

hmotnost vzorku na 3,0 ± 0,2 g pro materiály o objemové hmotnosti větší neţ 100 kg·m
-3

.  

U deskových materiálů, destičky připravit do čtverce o rozměrech 20 ± 2 mm x 20 ± 2 

mm v takovém mnoţství destiček, aby byla dodrţena předepsaná hmotnost vzorku. U 

porézních materiálů o objemové hmotnosti menší neţ 100 kg·m
-3

 se odstraní vnější slupka a 

materiál se nakrájí do formy kvádrů o rozměrech 20 ± 2 x 20 ± 2 x 50 ± mm. [1] 

Norma předepisuje, ţe musí být dostatek materiálu alespoň pro dvě měření. 

Dále je v normě ASTM D1929-96 uvedeno, ţe zkoušené vzorky se stabilizují při 

teplotě 23 ± 2 °C a 50 ± 5 % relativní vlhkosti po dobu nejméně 40 hodin před zkouškou. 

 Postup zkoušky je velice podobný pro stanovení teploty vzplanutí i teplotu vznícení. 

Já jsem se ve své práci věnoval stanovení teplotě vzplanutí, proto zde popíši pouze její 

postup, jaký předepisuje americká norma ASTM D1929-96. 

Nejdříve musíme nastavit rychlost proudění vzduchu na 25 mm·s
-1

 . 

Dále postup dle normy ASTM D1929-96 uvádí, ţe musíme nastavit elektrický proud 

dodávaný do ohřívače pomocí regulačního transformátoru nebo automatického regulátoru. 

Nakonec se musí zvednout víko zkušební pece, vloţit vzorek do zkušební misky a pec 

se vzorkem uzavřít. Po uzavření pece zapnout měřidlo času, zapálit zapalovací zdroj a 
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sledovat zdali dojde ke vzplanutí. To dle normy lze rozpoznat mírným zábleskem nebo 

slabším výbuchem hořlavých plynů, které mohou být následovány nepřetrţitým spalováním 

vzorku. Můţe být také sledován rychlý nárůst teploty pomocí diferenciálního termočlánku. 

Na konci zkoušky se vyhodnotí, zdali došlo během 10 minut ke vzplanutí či nikoliv. 

Podle toho se zvýší nebo sníţí teplota o 50 °C a zopakuje se test s novým vzorkem.  

Kdyţ se určí přibliţný interval, ve kterém dochází ke vzplanutí, postupně se sniţuje 

teplota po 10 °C, dokud není dosaţeno teploty, při které nedojde během 10 minut ke 

vzplanutí.  
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6 Rozdíly mezi ČSN 640149 a ASTM D1929-96 
 

I kdyţ se obě normy zabývají stanovením teploty vzplanutí pro různé materiály, tak je 

mezi nimi hned několik zásadních rozdílů. 

Zatímco americká norma ASTM D1929-96 se svým rozsahem zabývá pouze 

plastickými materiály a stanovení jejich teploty vzplanutí a vznícení, norma ČSN 640149 

můţe být pouţita i pro materiály textilní, dřevo a jiné pevné materiály. 

Americká norma stanovuje určitá bezpečnostní doporučení týkající se opatrnosti při 

spalování zkušebních vzorků, která v českém ekvivalentu chybí.  

Velký rozdíl mají obě normy také v samotném náhledu na probíhající pokus. Dle 

ASTM D1929-96 se při stanovování teploty vzplanutí, kdyţ ke vzplanutí nedojde, posune 

teplota o + 50 °C, a v případě, ţe ke vzplanutí dojde, se aţ následným sniţováním o 10 °C 

vyhledává teplota, při které ke vzplanutí uţ nedojde. Dle ČSN 640149 se teplota vzplanutí 

vyhledává sniţujícím se intervalem o 10 °C, aţ do teploty, kdy uţ ke vzplanutí nedojde. 

Teplota o 10 °C vyšší, při které ke vzplanutí ještě došlo je proto stanovena jako teplota 

vzplanutí. 

ASTM D1929-96 vůbec neuvádí, jestli musí být pec nějaký čas po provedení měření 

ustavena pro vyrovnání teplot. Česká norma stanovuje, ţe zvolená teplota vzduchu musí být 

v peci před započetím zkoušky konstantní alespoň 10 minut. 

Jeden ze zásadních rozdílů mezi normami je jejich přístup k opakovatelnosti měření. 

Americký předpis si vystačí pouze s dvěmi opakujícími se pokusy při stejných podmínkách, 

podle ČSN 640149 musíme provést alespoň tři měření za stejných podmínek, abychom mohli 

naměřenou hodnotu povaţovat za správnou. Tím můţe snadno dojít k rozdílným výsledkům, 

protoţe někdy při třetím opakování nedojde ke vzplanutí, nebo naopak, a výsledek pak není 

dle ČSN 640149 moţno povaţovat za správný a je nutno teplotu zvýšit respektive sníţit a 

opakovat měření opět třikrát. Přitom dle ASTM D1929-96 by byl po druhém opakování 

výsledek vyhodnocen za platný. 

Největší rozdíl, který má velice zásadní vliv na výsledky zkoušky prováděné podle 

těchto norem je doba, po kterou se zkouška provádí. Dle ČSN 640149 je doba zkoušky 15 

minut. V americké normě ASTM D1929-96 je pro průběh zkoušky stanoven čas pouze 10 

minut. Tato skutečnost má zásadní vliv na celou zkoušku a především její výsledky. Malé 

rozdíly mohou být i mezi rozměry zkušebních pecí. Česká norma předepisuje přesné průměry 

pro vnitřní keramické válce zkušební pece bez jakýchkoliv tolerancí.   
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Americká norma má pro vnitřní průměry 5 milimetrovou toleranci. Jiná můţe být i 

výška pece. Tam obě normy povolují určitý interval rozměrů. Při rozdílných rozměrech 

vznikne rozdílný vnitřní objem a tím dojde k rozdílné rychlosti ohřívání vzduchu uvnitř pece. 

Jiné jsou i rozměry misky na vzorek. Podle americké normy má miska na vzorek 

v průměru 40 ± 2 mm a na výšku 15 ± 2 mm. Je z 0,5 mm tlustého plechu. Dle české normy je 

20 mm vysoká a v průměru má 40 mm. Je z 0,5 mm tlustého plechu. Česká norma doporučuje 

misku od výrobce Safina Vestec. Tato rozdílnost rozměrů způsobí jinak velkou plochu 

granulátových a sypkých materiálů rozprostřených ve zkušební misce, a to můţe zapříčinit 

různě intenzivní tvorbu hořlavých par nad vzorkem. V praktické části své práce se budu tímto 

problémem podrobněji zabývat (viz kapitola 11). 

Další z významných rozdílů, který by mohl mít vliv na stanovení vznětlivosti 

materiálů, je odlišná doporučená hmotnost zkoušeného vzorku. V ASTM D1929-96 je 

předepsaná hmotnost zkušebních vzorků 3,0 ± 0,2 g. V ČSN 640149 je uvedeno, ţe pro 

zkoušku se navaţují vzorky v rozmezí hmotnosti 2 g aţ 3 g. Protoţe se dá předpokládat, ţe 

hmotnost vzorku bude mít na stanovení vznětlivosti vliv, byl v rámci této práce tento 

předpoklad ověřován. 

Forma a rozměry zkušebních vzorků jsou dle těchto dvou norem také popisovány 

jinak. Podle českého předpisu jsou v rozměrech u deskových materiálů uváděny větší rozmezí 

(15 – 20 mm), kdeţto rozměry dle americké normy jsou s menší tolerancí a to 20 ± 2 mm. 

V české normě se takto upravené materiály navrství na sebe a sváţou tenkým drátkem, 

v americké normě je pouze podmínka dodrţení předepsané hmotnosti vzorku. 

ČSN 640149 dále popisuje i formu fóliových, textilních a lehčených materiálů, ale 

v ASTM 1929–96 se o těchto formách vůbec neuvaţuje. Fólie a textilie se podle české normy 

zkouší ve tvaru smotku šířky 15 – 20 mm ovinutého drátkem a lehčené materiály se mohou do 

zkušební misky vkládat lisované nebo drcené, pokud se svými rozměry do zkušební misky 

nevejdou. 

Rozdílná plocha zkoušených materiálů můţe ovlivnit intenzitu tvorby hořlavých par 

nad vzorkem. V praktické části své práce se budu tímto problémem podrobněji zabývat. Viz 

kapitola 11. 

Také úprava vzorku před samotným měřením je podle obou norem rozdílná. Zatímco 

česká norma kondicionování běţných vzorků vůbec nezmiňuje a v případě, ţe jde o silně 

navlhlé materiály nebo poţaduje-li to zadavatel, doporučuje kondicionování podle ČSN 

platné pro hodnocený materiál, americká ASTM D1929-96 doporučuje kondicionování při 
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teplotě 23 ± 2 °C a relativní vlhkosti 50 ± 5 % po dobu nejméně 40 hodin před zahájením 

zkoušky. 
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7 Popis zkušebního zařízení 
 

 Pro stanovení teploty vzplanutí byla v této práci pouţita elektrická oblouková pec dle 

Setchkina. Toto zařízení a jeho rozměrové poţadavky jsou uvedeny v normě ČSN 640149. 

Zkušební zařízení pro stanovení vznětlivosti materiálů dle Setchkina (viz. Obrázek 1) 

je sestaveno z těchto hlavních částí: 

- elektrická odporová pec sestavena ze dvou soustředěných ţáruvzdorných 

válců o rozměrech 100 mm v průměru a výšce 210 – 250 mm respektive 75 

mm v průměru a výšce 210 – 250 mm, 

- drţák vzorku z nerezového materiálu šířky 8 mm a tloušťky 2 mm, který má 

na svém konci prstenec o vnějším průměru 52 ± 2 mm pro vkládání misky se 

vzorkem. Vnitřní průměr prstence je 36 ± 1 mm, 

- pomocný zapalovací zdroj sestrojen z přívodu plynu zakončený plynovým 

hořákem o vnitřním průměru 0,8 – 1,6 mm, 

- přístroje pro regulaci a měření průtoku vzduchu vháněného do pece, 

- miska na vzorek z platiny nebo jiného nekorozního materiálu (o průměru 40 

mm a výšce 20 mm), 

- regulátor teploty vzduchu v peci, který je schopný udrţovat konstantní 

teplotu vzduchu v peci do maximální hodnoty 750 °C s přesností na 0,5 % 

z nastaveného rozsahu, 

- termočlánky pro měření teploty vzduchu v peci a teploty vzorku, 

- zapisovač teplot, 
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Obrázek 1: Průřez pece pro stanovení vznětlivosti materiálů podle Setchkina 

 

1 – vnější topný válec, 2 – vnitřní válec, 3 – topné vinutí, 4 – izolační materiál, 5 – vnější 

 plášť, 6 – příruba, 7 – víko, 8 – vyjímatelný uzávěr, 9 – trubička pro přívod vzduchu, 10 – 

 fixační bloky, 11 – drţák vzorku, 12 – vodící tyč, 13 – termočlánek regulátoru, 14 – 

 termočlánek pro měření teploty, 15 – termočlánek pro měření teploty vzorku, 16 – podstavný 

 prstenec 

 

7.1 Odchylky zkušebního zařízení od normy ČSN 640149 

 

 Měření teploty vzplanutí byly prováděny na dvou elektrických obloukových pecích dle 

Setchkina v laboratořích VŠB-TUO Fakulty bezpečnostního inţenýrství (viz. Obrázek 2). 

Kaţdá tato pec má lehké odchylky rozměrů od normy ČSN 640149. Jedná se o odchylky 

v rozměrech drţáku vzorku a vnitřním průměru pece. Právě vnitřní průměr pece můţe mít vliv 

na stanovenou hodnotu teploty vzplanutí.  

 Setchkinova pec pouţitá pro měření polystyrenu Krasten 336 M má vnitřní průměr 

pece 78,6 mm na rozdíl od 75 mm předepsaných v normě. Drţák vzorku svým vnitřním i 

vnějším průměrem také neodpovídá rozměrům v ČSN 640149. Na vnitřním průměru má 38 

mm, čímţ se od normy odchyluje o 1 mm. Jeho vnitřní průměr je 48 mm, coţ je odchylka i při 

uváţení největší moţné tolerance 2 mm. 
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 Zkušební zařízení pouţité pro polyuretan Geoflex je na tom s vnitřním průměrem pece 

obdobně. Se svým rozměrem 78,2 mm se liší od normy o 3,2 mm. Drţák vzorku se u této 

pece svými oběma rozměry  vyskytuje v předepsané toleranci. Vnější průměr má 52 mm a 

vnitřní 37 mm. 

 Další rozměry včetně výšky pece jsou v předepsaných tolerancích. 

 

 

 

Obrázek 2: Setchkinova pec 
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8 Polystyren – Krasten 336 M  
 

8.1 Obecný popis polystyrenu 

  

 V technické praxi rozlišujeme dva druhy polystyrenu. Polystyren standardní a 

polystyren houţevnatý.  

 Polystyreny se vyrábějí polymerací styrenu při teplotě 100 aţ 200 °C. Styren je 

jedovatá snadno se vypařující kapalina, a proto při jeho zvýšené koncentraci ve vzduchu hrozí 

nebezpečí otravy. [6] 

 Za normálních podmínek je polystyren materiál tvrdý a křehký, zvláště za nízkých 

teplot. Jeho minimální teplota pouţitelnosti je –10 °C. Tepelná odolnost polystyrenu při 

krátkodobém tepelném zatíţení je 60 – 80 °C, při dlouhodobém 50 – 70 °C. Je 

charakterizován výbornou propustností světla aţ 90 %. 

 Polystyren dobře odolává vodě, zředěným kyselinám a zásadám, olejům a alkoholům. 

Oproti tomu odolnost vůči jiným chemickým látkám je nevelká. Rozpouští se v uhlovodících 

a halogenových uhlovodících, ketonech, esterech a dalších polárních rozpouštědlech. Za 

běţných podmínek je polystyren odolný proti oxidaci, stabilita na povětrnosti je však malá a 

není proto vhodný pro venkovní pouţití. [7] 

 Polystyren ve své standardní formě se pouţívá k výrobě biţuterie, hraček, drobného 

průmyslového zboţí, kuchyňského zboţí a jako obalový materiál. Pro svou dobro propustnost 

světla a vysoký index lomu se z něj vyrábějí optické prvky. 

 Polystyren houţevnatý se dá vyuţít na výrobu fólií, tyčí nádobí, krytů a pouzder 

přístrojů, skříněk rozhlasových a televizních přístrojů atd. Polystyren můţeme uplatnit také 

v elektronickém a automobilovém průmyslu. 

  

 

8.1.1 Požárně technické vlastnosti polystyrenu 

 Polystyren je tepelně stálý do 85 aţ 90 °C, pak měkne a taví se. Při 160 °C nastává 

povrchová oxidace polystyrenu a při 280 aţ 300 °C dochází k rozkladu. Polystyren je snadno 

zápalný a značně hořlavý. Niţší koeficient tepelné vodivosti a niţší hodnota měrného tepla 

způsobuje, ţe zapalitelnost polystyrenu je i ve větších objemech snadná. [6] 

 Při hoření polystyren měkne a roztéká se, můţe tvořit bublinky ale nijak výrazně 

nepění. Po jeho zapálení dochází k odkapávání hořících kapek. Polystyren hoří silně čadivým 
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svítivým plamenem ţluto červené barvy, za uvolňování značného mnoţství sazí a hustého 

černého dýmu. Ten má mírně nasládlý zápach. I u hoření malých vzorků polystyrenu je 

přítomen hustý černý kouř.  

 V přítomnosti kyslíku degraduje polystyren rychleji neţ ve vakuu nebo v inertní 

atmosféře. Termooxidační degradace probíhá stejnou rychlostí jako tepelná degradace ve 

vakuu nebo v inertní atmosféře při teplotě o 100 °C vyšší. Za teploty 200 °C probíhá 

termooxidační degradace polystyrenu velmi prudce a je provázena ţloutnutím a hnědnutím 

polymeru. [4] 

 Směs polystyrénového prachu se vzduchem je velmi výbušná. Při zahřívání nad 

teplotu 320 °C se polystyren rozkládá. Čistý polystyren při hoření nezanechává uhlíkaté 

zbytky.  

 

8.2 Popis Krastenu 336 M 

 

Pro měření bylo pouţito polystyrenu s obchodním názvem Krasten 336 M (viz. 

Obrázek 3). Jde o houţevnatý polystyren (HIPS) s velmi dobrou tekutostí taveniny – 

zpracovatelností. Je to termoplastický materiál, který se zpracovává vstřikováním. Materiál 

má formu čočkového granulátu o průměru 2,5 aţ 4 mm. [10] 

Houţevnatý polystyren vzniká sníţením křehkosti a zlepšením houţevnatosti 

polystyrenu. Toho se dosahuje modifikací kaučukem buď polymerací styrénu za přítomnosti 

kaučuku, nebo mechanickým míšením polystyrenu s kaučukem za tepla. Obsah kaučuku 5 – 

15 % určuje změnu vlastností polystyrenu. Se stoupajícím mnoţstvím se zvětšuje 

houţevnatost a klesá tvrdost a tepelná odolnost. Houţevnatý polystyren je také méně odolný 

proti oxidaci, a proto musí být lépe stabilizován. [7] 

Jednotlivé číslice v názvu Krastenu mají své specifikace. Tři číslice jsou v intervalu od 

0 do 9. První číslice vyjadřuje vrubovou houţevnatost, druhá tepelnou odolnost a třetí index 

toku taveniny. 

Pro Krasten 336 M je vrubová houţevnatost Charpy rovna 5 kJ/m
2
 dle ISO 179/1eA 

při 23 C. Tepelná odolnost dle Vicata je stanovena na 82 °C podle ISO 306/B 50 při nárůstu 

50 °C/hodinu pro zatíţení 50 N. Tok taveniny má Krasten 336 M 10 g/10 minut dle ISO 

1133/H při 200 °C a 5 kg vzorku. 
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Krasten 336 M se obvykle dodává v autocisternách nebo polyethylenových pytlích o 

obsahu 25 ± 0,2 kg. Na obalech jsou uvedeny tyto údaje: jméno výrobce, název produktu a 

číslo typu, číslo barevného odstínu, číslo výrobní série, hmotnost, kód plnění. 

Krasten 336 M není nebezpečnou látkou pro přepravu podle ADR ani RID. Nesmí se 

však dopravovat spolu s organickými rozpouštědly. 

Sloţení polymeru splňuje poţadavky na zdravotní nezávadnost a lze jej proto pouţívat 

pro výrobu předmětů přicházejících do styku s potravinami.  

 

 

Obrázek 3: Krasten 336 M ve zkušební misce 
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9 Polyuretan – Geoflex 
 

9.1 Obecný popis polyuretanu  

  

 Polyuretany rozumíme skupinu polymerů vzniklých reakcí vícefunkčních isokyanátů a 

vícefunkčních alkoholů. 

Polyuretany se zpracovávají jako lehčené hmoty, eleastomery, licí pryskyřice, lepidla 

a nátěrové hmoty. Z hlediska pouţívaného mnoţství jsou nejvýznamnější lehčené hmoty, 

které se vyrábějí ve formě měkkých, tvrdých a integrálních pěn. [7] 

Předností lehčených polyuretanů je bezesporu jejich široký interval teplot, ve kterém 

mají dobré fyzikální a tepelně izolační vlastnosti. Jejich tepelná pouţitelnost je od –200 do + 

100 °C. 

Měkké pěny se připravují jako elastické materiály. Různý stupeň elasticity je 

dosahován vhodnou volbou poměru mezi polyesterovou či polyéterovou sloţkou a sloţkou 

isokyanátovou. Porézní struktura měkkých pěn je tvořena z větší části otevřenými póry. Pěny 

jsou bíle aţ naţloutlé a mají objemovou hmotnost v rozmezí 15 aţ 70 kg·m
-3

. Elasticita a 

taţnost jsou jejich výraznými vlastnostmi. Teplotní rozsah pouţitelnosti je – 40 aţ –100 °C. 

Měkké pěny mají velmi dobré zvukově izolační vlastnosti. [7] 

Pro přípravu tvrdých pěn se pouţívá větší podíl isokyanátové sloţky, aţ 70 % celkové 

hmotnosti. Mají více příčných vazeb a značný stupeň zeštíhlení. Jsou podobného vzhledu jako 

pěny měkké. Objemovou hmotnost mají v rozmezí 20 aţ 80 kg·m
-3

, mohou být připraveny i 

v objemových hmotnostech vyšších či niţších. Pro tvrdé pěny je stanoven velký rozsah 

teplotní pouţitelnosti od –200 aţ do +100 °C. Při dlouhodobém namáhání je však horní mez 

sníţena na 80 °C. Porézní struktura tvrdých pěn je většinou tvořena z uzavřených pórů, čehoţ 

se vyuţívá jako vynikající vlastnosti pro tepelně izolační materiály. [6, 7] 

Kromě měkkých a tvrdých pěn se vyrábějí pěny integrální. Vyznačují se pórovitou 

strukturou jádra a celistvou (integrální) vrchní vrstvou, přičemţ směrem k povrchu výrobku 

se velikost a hustota pórů sniţuje. Povrchová vrstva je pak neporézní. Integrální pěny mohou 

být podle stupně zeštíhlování měkké nebo tvrdé. [6, 7] 

 Polyuretany jsou chemicky odolné proti působení kyselin, zásad, uhlovodíků, 

polárních organických rozpouštědel, olejům a tukům. Rozpouštějí se v kyselině 

flourovodíkové a částečně v halogenovaných uhlovodících. Jsou málo odolné proti 

povětrnostním podmínkám. [7] 
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 Měkké pěny jsou díky svým vlastnostem vynikající materiál pro čalounění, 

v nábytkářském a automobilovém průmyslu. Izolační vlastnosti polyuretanu se vyuţívají 

v oděvnictví, výrobě matrací a různých podloţek. 

 Tvrdé pěny se převáţně vyuţívají ve stavebnictví jako tepelně a zvukově izolační 

materiály, střešní desky a jádra sendvičů.  

 Strukturní pěny se uplatňují zejména v nábytkářském průmyslu a stavebnictví zejména 

jako náhrada dřeva.  

 

9.1.1 Požárně technické vlastnosti polyuretanu 

 Poţárně nebezpečným se stává polyuretan uţ při teplotách nad 100 °C. Při teplotách 

200 – 300 °C polyuretan degraduje za vzniku ţlutého dýmu, přičemţ zůstává pevný zbytek. 

Při vysokých teplotách 800 – 1000 °C jsou rozkladné produkty jednodušší neţ při středních 

teplotách a jsou tvořeny převáţně uhlovodíky. Při vysokých teplotách dochází i k rozkladu 

ţlutého dýmu za tvorby dusíkatých nízkomolekulárních sloučenin. Při 800 °C se ţlutý dým 

rozkládá za vzniku kyanovodíku, acetonitrilu a dalších sloučenin. Podíl kyanovodíku a 

acetonitrinu roste úměrně s rostoucí teplotou. Okolo 1000 °C přechází přibliţně 70 % dusíku 

obsaţeného v polyuretanu na kyanovodík. Teploty nad 1000 °C můţou všechen dusík 

obsaţený v polyuretanu rozloţit na kyanovodík. [6] 

 Polyuretany jsou lehce zápalné i slabším energetickým zdrojem, například zápalkou. 

Dnes se jiţ proto vyrábějí některé polyuretany v samozhášivé úpravě. Vzhledem k tomu, ţe 

při hoření polyuretanu vzniká velké mnoţství dýmu a jedovatých plynů, je třeba, aby 

zásahové jednotky poţární ochrany byly vybaveny vhodnou ochranou, především dýchací 

technikou. [6] 

 

9.2 Popis Geoflexu 

 

 Pro stanovení vlivu hmotnosti vzorku na teplotu vzplanutí bylo pouţito polyuretanu 

s obchodním názvem Geoflex znázorněného na obrázku 4 (výrobce Minova Bohemia s.r.o.). 

Jedná se o rychle reagující nepěnící dvousloţkovou elastifikovanou organicko-minerální 

injekční pryskyřici s dobrou přilnavostí i na mokrém povrchu. Je vhodná pro injektáţ trhlin 

s šířkou nad 0,25 mm. Geoflex neobsahuje flourované a chlorované uhlovodíky a halogeny. 

[9] 
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 Na rozdíl od jiných organicko minerálních pryskyřic je Geoflex díky svým flexibilním 

vlastnostem schopen přetvoření při namáhání způsobeném pohybem hornim a stavebních 

konstrukcí. Během několika málo minut dosahuje i v tenké vrstvě přídrţnosti větší neţ 1 MPa. 

Pro tuto svou vlastnost je klasifikován jako okamţitě únosný. [9] 

 Geoflex je tvořen dvěma hlavními sloţkami. Sloţka A je speciální sodné vodní sklo 

s přísadami. Sloţka B je modifikovaný polyisokyanát na bázi difenylmethan-4,4 – 

diisokyanát, který konečnému produktu propůjčuje pevnost. [9] 

 Obě sloţky po promíchání vytvoří pruţně – elastickou, organicko – minerální 

pryskyřici, která ani v kontaktu s vodou nenapěňuje. Směs je s vodou nemísitelná, ale je těţší 

neţ voda, a proto v ní klesá ke dnu.  

 Vytvrzená pryskyřice Geoflex je odolná vůči kyselinám, louhům, solným roztokům a 

mnoha dalším organickým rozpouštědlům. [9] 

 

 

 

Obrázek 4: Materiál Geoflex 
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10 Postup zkoušky 
 

 Zkouška pro stanovení teploty vzplanutí byla provedena dle normy ČSN 640149.  

Pro oba hodnocené materiály, Krasten 336 M (polystyren) a Geoflex (polyuretan), byl 

dodrţen následující postup zkoušky. 

 

- Zvolila se teplota blízká předpokládané teplotě vzplanutí pro zkoušený materiál. 

(můţeme vycházet např. z literatury 6), 

- Do pece se vpustil vzduch o objemovém průtoku odpovídajícím konstantní rychlosti 

proudění vzduchu v peci. Tuto hodnotu musíme korigovat vzhledem ke zvolené 

teplotě vzduchu v peci podle vzorce, 

 

)min(
293

62,6 1 l
T

QV  

VQ  je korigovaný objemový průtok měřený průtokoměrem při teplotě 20 °C 

T je teplota vzduchu v peci v K 

 

- Regulátor teploty se nastaví tak, aby zvolená teplota vzduchu v peci byla před 

zahájením zkoušky konstantní po dobu 10 minut, 

- Nyní se vloţí do drţáku vzorku miska se zkoušeným materiálem, 

- Vzorek se spustí do pece, řádně se uzavře, aby těsnila a začne se měřit čas. Pro 

stanovení teploty vzplanutí se zapálí pomocný zápalný zdroj. Vloţení vzorku do pece 

je nutno provést v co nejkratším čase, aby nedošlo k neţádoucímu poklesu teploty 

v peci, 

- Vizuálně se pozoruje pec a čeká se, jestli dojde k vzplanutí. Tento jev je snadno 

rozpoznatelný, 

- Pokud do 15 minut od začátku zkoušky dojde ke vzplanutí, tak se zkouška opakuje 

s novým vzorkem při sníţení teploty o 3 °C pro kaţdé další měření, dokud do 15 

minut nedojde ke vzplanutí. Teplota, při které ke vzplanutí ještě došlo, je pak 

stanovena jako teplota vzplanutí, 

- Pokud do 15 minut od začátku zkoušky nedošlo ke vzplanutí, opakujeme zkoušku 

s novým vzorkem při zvýšení teploty o 3 °C pro kaţdé další měření, dokud do 15 

minut dojde ke vzplanutí. Tato teplota je pak stanovena jako teplota vzplanutí. 
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10.1 Průběh zkoušky 

 

10.1.1 Stanovení teploty vzplanutí – polystyren Krasten 336 M 
 

Tepelné namáhání Krastenu 336 M vyvolává po průběh zkoušky viditelný vznik 

produktů tepelného působení. Například při zahřívání tohoto materiálu v elektrické obloukové 

peci při hmotnosti vzorku 1,5 g a teplotě vzplanutí 382 °C stanovené zkouškou dle ČSN 

640149 dochází k vývinu pyrolýzních produktů od 2 minuty po zahájení zkoušky. 

Ze Setchkinovy pece je moţno pozorovat kouř světlé aţ bílé barvy.  

Uvolňující se produkty tepelného rozkladu Krastenu 336 M mají silný nasládlý 

zápach. Zhruba od 6 minuty dochází k silně viditelnému kmitání pomocného zapalovacího 

plamene a do horního otvoru pece začíná plamen kolísavě vstupovat. Dosaţením 7 minuty je 

jasně pozorovatelné zintenzivnění vývinu produktů tepelného rozkladu. Například při 

hmotnosti vzorku 3 g a nastavené teplotě v peci 367 °C, která byla provedením následné 

zkoušky stanovena jako teplota vzplanutí, dochází k pozorovatelnému vývinu pyrolýzního 

rozkladu aţ od 4 min.  

U Kratsenu 336 M je moment vzplanutí snadno rozpoznatelný. Dojde k jasně 

pozorovatelnému vzplanutí uvnitř zkušební misky. Vrchním otvorem v peci vystupují černé 

saze a je moţno viditelné hoření produktů aţ k okraji otvoru v peci po několik vteřin po 

vzplanutí. Často dojde i k zhasnutí pomocného zapalovacího plamene. Moment vzplanutí lze 

identifikovat podle snadno slyšitelného zvukového doprovodu. I intenzita vzplanutí je 

poměrně vysoká. 

 

 

Popis zbytku Krastenu 336 M po vzplanutí 

 U Krastenu 336 M v průběhu tepelného namáhání dojde k roztavení granulátu a jeho 

výraznému napěnění. Povrch zbytku vytvoří vrstvu posetou krátery a i po vytaţení ze 

Setchkinovy pece na povrchu dochází k probublávání. Celý zbytek vzorku výrazně zčerná. 

(viz. Obrázek 5). 
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Obrázek 5: Krasten 336 M po vzplanutí v Setchkinově peci 

 

 

Popis zbytku Krastenu 336 M po nevzplanutí 

 U teploty, které nevede ke vzplanutí Krastenu 336 M dochází k vytvoření souvislé 

vrstvy roztaveného Krastenu 336 M. Narozdíl od teploty, kdy ke vzplanutí dojde, je vrstva 

celistvá bez kráterů. Celý zbytek je taktéţ sytě černý. Po vytaţení ze Setchkinovy pece dojde 

po několika vteřinách k protrţení vrchní souvislé vrstvy a splasknutí celého zbytku. (viz. 

Obrázek 6). 

 

Obrázek 6: Krasten 336 M který nevzplanul v Setchkinově peci 
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10.1.2 Stanovení teploty vzplanutí – polyuretan Geoflex 

 Po vloţení vzorku polyuretanu do zkušební pece došlo k viditelnému vývinu kouře uţ 

v průběhu první minuty a to u všech hmotností, pro které byly provedeny zkoušky 

zapalitelnosti.(1; 2; 2,5; 3; 4 g).  

Po celou 15 minutovou zkoušku je barva produktů tepelného rozkladu velmi světlá. 

Zápach je silně kyselý a velice intenzivní. Například při teplotě 420 °C a hmotnosti 2 g 

dochází během 3 minuty zkoušky ke zvýšené tvorbě produktů pyrolýzy. Od 4 minuty je 

pomocný zapalovací plamen viditelně vtahován do Setchkinovy pece.  

 Obecně lze říci, ţe pro polyuretan platí, ţe při niţší hmotnosti vzorku dojde ke 

vzplanutí dříve neţ při vyšší gramáţi. Stejné pravidlo se můţe pouţít i pro vývin produktů 

tepelného namáhání, kdy pro 1 g polyuretanu je vývin produktů pozorovatelný téměř 

okamţitě po vloţení do pece a u 4 g se musí na jasné intenzivní zpozorování produktů alespoň 

30 sec počkat.  

 U polyuretanu je intenzita vzplanutí podobná jako u Krastenu 336 M. Rozpoznatelnost 

momentu vzplanutí je velice snadná. U všech hmotností polyuretanu dojde k vtaţení 

pomocného plamene do pece vrchním otvorem a následnému vzniku sazí unikajících tímto 

otvorem vzhůru. Ve většině případů dojde k zhasnutí pomocného zapalovacího plamene. 

 

 

Popis zbytku Geoflexu po vzplanutí: 

 Teplota v peci, kdy je materiál schopný vzplanutí způsobí narušení vzorku na jeho 

povrchu a částečné roztečení vnitřku Geoflexu. Materiál je změklý a pruţný, pouze na 

povrchu je vytvořena ztvrdlá krusta. Po vyjmutí zbytku ze Setchkinovy pece a jeho následném 

vychladnutí dojde k prudkému ztvrdnutí zbytku vzorku. (viz. Obrázek 7). 
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Obrázek 7: Vzorek Geoflexu po vzplanutí v Setchkinově peci 

 

 

Popis zbytku Geoflexu po nevzplanutí: 

Tepelně namáhaný Geoflex teplotou, která nebyla dostatečná pro vzplanutí vzorku je 

po celém svém povrchu a dokonce i uvnitř materiálu dokonale zuhelnatělý. Povrch materiálu 

je na dotyk hrubý a celý zbytek vzorku je velice tvrdý. Barva zuhelnatělého zbytku je černá. 

Zbytek je moţno rozdrolit téměř aţ na prach. (viz. Obrázek 8). 

 

 

Obrázek 8: Vzorek Geoflexu, který nevzplanul v Setchkinově peci 
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11 Postup stanovení teploty vzplanutí 

 

 Pro stanovení teploty vzplanutí se musel vypočítat objemový průtok vzduchu na 

skutečný vnitřní průměr zkušební pece. Dále jsem vypočítal objemy a povrchy zkoušených 

materiálů, protoţe tyto hodnoty mohou ovlivnit výsledky teploty vzplanutí. Snaţil jsem se o 

co nejpřesnější stanovení teploty vzplanutí, a proto jsem sniţoval či zvyšoval teplotu v jiném 

intervalu, neţ uvádí norma ČSN 640149, a sice po 3 °C. 

 

11.1 Výpočet objemového průtoku vzduchu 

  

 Objemový průtok vzduchu ve zkušební Setchkinově peci se koriguje vzhledem ke 

zvolené teplotě vzduchu dle vzorce:  

 

)min(
293

62,6 1 l
T

QV  

VQ  je korigovaný objemový průtok měřený průtokoměrem při teplotě 20 °C 

T je teplota vzduchu v peci v K 

 

Vzhledem k tomu, ţe obě zkušební pece, na kterých bylo měření prováděno, mají 

určité odchylky rozměrů od normy, je nutno upravit vzorec pro stanovení korigování 

objemového průtoku vzduchu v peci, aby mohl být na tyto pece účinně pouţit.  

Při svých výpočtech jsem vycházel z následující úvahy. Nárůstem vnitřního objemu 

pece musí dojít ke zvýšení objemového průtoku vzduchu, aby byl správně korigován. 

 

 

Rozměry dle normy ČSN 640149 

 

Vnitřní průměr pece:      mmd 75  

Délka vnitřního válce pece:     mml 230  

Výpočet objemu vnitřního válce:   lrV  2

1   

       2305,3714,3 2

1 V  

       35

1 1016,10 mmV   
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40 

31 

20 

Rozměry pouţité pece 

 

Vnitřní průměr pece:      mmd 79  

Délka vnitřního válce pece:     mml 230  

Výpočet objemu vnitřního válce:   lrV  2

2   

       2305,3914,3 2

2 V  

       35

2 1027,11 mmV   

 

Porovnání objemů 

 





 90,0

1027,11

1016,10
5

5

2

1

V

V
9% 

 

Přibliţně 9% nárůst vnitřního objemu u pouţité pece. Při tomto nárůstu musí dojít ke zvýšení 

objemového průtoku vzduchu v peci o 9%. Proto bude vzorec navýšen o 9%. 

 

)min(
293

22,7 1 l
T

QV  

 

11.2 Výpočet plochy a objemu Krastenu 336 M ve zkušební misce 

 

Stanovení plochy 

 Zkušební miska, ve které bylo měření na Setchkinově peci prováděno je kónického 

tvaru (Obrázek 9). Protoţe lze předpokládat vliv velikosti plochy, ze které se mohou 

uvolňovat produkty tepelného rozkladu, bylo nutné tuto plochu vypočítat pro jednotlivé 

hmotnosti vzorku. 

                                                                                                   

 

                                                            

                                                                                 

                                                                                  

                          

Obrázek 9: Zkušební miska 
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 Pro výpočet plochy se musel stanovit úhel alfa a délka strany pod tímto úhlem 

sklopená. S rostoucí hmotností vzorku Krastenu 336 M v granulátové formě se velikost 

plochy v misce zvyšovala úměrně pod úhlem alfa, jak je znázorněno na obrázku 10. 

 

 

 

 

Obrázek 10: Gramáţ ve zkušební misce 

 

 Vzdálenost Krastenu 336 M od okraje zkušební misky byla změřena posuvným 

měřidlem pro kaţdou zkoušenou hmotnost vzorku. Tyto hodnoty jsou shrnuty v následující 

tabulce 1. 

 

 

Tabulka 1: Vzdálenost plochy od horního okraje misky 

Hmotnost vzorku (g) Vzdálenost Krastenu 336 M 

od okraje misky – L; (mm) 

Vzdálenost od spodní plochy 

misky. (20 mm-L); (mm) 

1 17,2 2,8 

1,5 16,2 3,8 

2 15,4 4,6 

2,5 13,6 6,4 

3 12,4 7,6 

4 11,7 8,3 

 

Výpočet úhlu alfa 

-výpočet strany klopené pod úhlem alfa  

mmx

x

5,20

5,420 222




 

 

-výpočet úhlu alfa 

´4012
5,20

20
cos    

 

 

1g 

4g 
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Výpočet plochy 

 Pro přehlednost je zde uveden jen výpočet plochy pro jeden gram. Zbylé hmotnosti a 

jejich vypočtené plochy jsou shrnuty v tabulce 2. 

2

2

1

11

1

1

36,817

4

26,32

4

33626,32312

26,1263,0

8,266,12

8,2

mmS

d
S

miscezkušebníveMkrastenuplochyprůměrmmx

mmxmmx

tgx

x
tg





















 

 

 

Tabulka 2: Plocha Krastenu 336 M ve zkušební misce 

Hmotnost vzorku (g) Vypočtená plocha (mm
2
) 

1 817,36 

1,5 839,81 

2 858,41 

2,5 900,40 

3 924,40 

4 946,40 

 

 

 

Stanovení objemu 

 Krasten 336 M během tepelného namáhání napěňuje a bublá, proto se mohou z celého 

objemu uvolňovat produkty schopné vzplanutí a můţe tedy objem ovlivnit výsledek teploty 

vzplanutí. Z tohoto důvodu je nutné uváţit i vliv celkového objemu vzorku a ne jenom plochy 

Krastenu 336 M. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3. 
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Výpočet objemu 

 Zkušební miska je ve tvaru rotačního komolého kuţelu. Pro přehlednost je zde 

naznačen výpočet pouze pro jeden gram, zbytek výsledků je shrnut v tabulce 3. 

 

3

22

2

221

2

1

41,2200

)5,155,1513,1613,16(
3

8,2

)(
3

mmV

V

rrrr
h

V

















 

 

Tabulka 3: Objem Krastenu 336 M ve zkušební misce 

Hmotnost vzorku (g) Vypočtený objem (mm
3
) 

1 2200,41 

1,5 3022,53 

2 3707,75 

2,5 5293,18 

3 6392,34 

4 7046,39 

 

 

11.3 Výpočet objemu a povrchu Geoflexu ve zkušební misce  

 

 Materiál Geoflex byl měřen ve formě kvádrů určitých rozměrů podle hmotnosti 

vzorku.(viz. Obrázek 11). Tyto rozměry a jejich náleţící hmotnosti jsou shrnuty v tabulce 4. 

Protoţe byl pro kaţdou gramáţ vzorku proveden různý počet měření, s ohledem na to kdy se 

povedlo stanovit teplotu vzplanutí, je v tabulce 4 uveden průměrný objem, povrch a průměrné 

rozměry vzorků daných hmotností. 

 Povrch vzorku můţe mít vliv na hodnotu teploty vzplanutí, protoţe se z většího 

povrchu můţe uvolňovat více produktů schopných vzplanutí. Objem můţe mít také určitý 

vliv, protoţe Geoflex měl tendenci při tepelném namáhání napěňovat. Tato úvaha byla 

podnětem pro provedení těchto výpočtu a je více rozebrána v závěru. 
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Tabulka 4: Objem kvádrů Geoflexu  

Hmotnost vzorku (g) Průměrné rozměry 

(mm) 

Průměrný povrch 

(mm
2
) 

Průměrný objem 

(mm
3
) 

1 26 x 10,6 x 4,3 872,32 1172,87 

2 24,2 x 9,6 x 7,4 964,88 1714,39 

2,5 26,9 x 9,9 x 8,9 1187,66 2342,59 

3 26,8 x 10,2 x 10,1 1294,12 2753,24 

4 27,4 x 14,0 x 9,9 1586,92 3791,34 

 

 Jak je z tabulky patrné, není nárůst objemu a povrchu s rostoucí hmotností konstantní. 

To je zapříčiněno vnitřním sloţením polyuretanu Geoflex jak je uvedeno v kapitole 9. Tento 

materiál se vyznačuje pórovitou strukturou jádra a celistvou (integrální) vrchní vrstvou, 

přičemţ směrem k povrchu výrobku se velikost a hustota pórů sniţuje. Rozdílný objem a 

z toho vyplývající objemová hmotnost vzhledem ke gramáţi vzorku je tedy ovlivněna tím, ze 

které části Geoflexu byl vzorek uříznut a jaká byla v daném vzorku pórovitost. Vzhledem 

k nedostatku materiálu pro zkoušky nebylo moţno tomuto jevu zabránit a muselo se 

s materiálem nakládat co nejhospodárněji. Průměrná objemová hmotnost vzorků je 1100 

kg·m
-3

. 

  

 

Obrázek 11: Geoflex ve formě kvádrů 
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12 Naměřené hodnoty 
 

 Měření teploty vzplanutí bylo provedeno dle ČSN 640149 na Setchkinových pecích 

pro dva materiály, Geoflex a Krasten 336 M pro různé hmotnosti jednotlivých materiálů. Toto 

je vše přehledně shrnuto v následujících tabulkách. Měření bylo provedeno na dvou pecích, 

zvlášť pro Krasten 336 M a Geoflex. 

 

12.1 Hodnoty naměřené pro Krasten 336 M 

 

Hodnoty teplot, které byly stanoveny jako teplota vzplanutí a nevzplanutí jsou hodnoty 

průměrné (viz. Tabulka 5). Stejně tak hodnoty času jsou průměrné časy vzplanutí. Kaţdá 

teplota byla u Krastenu 336 M potvrzena trojnásobným opakováním, aby byla dodrţena 

opakovatelnost dle ČSN 640149. 

 
Tabulka 5: Naměřené hodnoty Krastenu 336 M 

Hmotnost vzorku 

(g) 

Teplota vzplanutí      

(°C) 

Čas 

vzplanutí 

(min) 

Teplota nevzplanutí 

(°C) 

1 407 6:25 403 

1,5 391 7:57 389 

2 382 13:07 380 

2,5 380 13:14 377 

3 378 14:03 375 

4 378 14:43 375 

 

 

12.2 Hodnoty naměřené pro Geoflex 

 

Hodnoty naměřené pro posouzení vlivu hmotnosti polyuretanu na teplotu vzplanutí 

jsou uvedeny v tabulce 6. Tyto hodnoty byly na rozdíl od stanovení teploty vzplanutí 

polystyrenu získány na základě dvou měření pro danou teplotu a hmotnost vzorku z důvodu 

nedostatku materiálu. Teploty uvedené v tabulce 6 jsou hodnoty průměrné. Časy vzplanutí 

jsou také průměrovány z naměřených hodnot. 
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Tabulka 6: Naměřené hodnoty Geoflexu 

Hmotnost vzorku 

(g) 

Teplota vzplanutí      

(°C) 

Čas 

vzplanutí 

(min) 

Teplota nevzplanutí 

(°C) 

1 425 0:44 423 

2 416 1:51 412 

2,5 413 2:01 411 

3 411 2:59 408 

4 406 3:01 403 
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13 Zhodnocení vypočtených a naměřených hodnot 

 Všechny naměřené výsledky byly provedeny dle ČSN 640149, proto teploty vzplanutí 

by mohly být rozdílné od výsledků stanovených dle americké normy ASTM D1929-96. 

V mnoha případech byla totiţ teplota vzplanutí stanovena aţ přibliţně při 14 minutě. Z toho 

vyplývá, ţe americká norma by teplotu vzplanutí s touto hodnotou nestanovila.  

Jak vyplývá z vypočtených hodnot, tak určitý vliv na teplotu vzplanutí má i objem a 

povrch u Geoflexu, plocha a objem u Krastenu 336 M. Musíme sice uváţit, ţe plocha a objem 

logicky vyplývají z rostoucí hmotnosti vzorku, ale i tyto samostatné veličiny mohou ovlivnit 

teplotu vzplanutí. Jak tedy bylo mnou provedenými zkouškami zjištěno, je v hmotnosti 

zkušebního vzorku zásadní vliv na teplotu vzplanutí. Čím vyšší je hmotnost zkušebního 

vzorku, tím niţší je teplota vzplanutí. Tento jev je zřejmě zapříčiněn větší mírou uvolňování 

par tepelného rozkladu schopných vzplanutí. Tyto závěry jsou shrnuty v následujících grafech 

na obrázcích 12 – 17. 

 

Vliv hmotnosti na teplotu vzplanutí - Krasten 336 M
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Obrázek 12: Vliv hmotnosti vzorku na teplotu vzplanutí pro Krasten 336 M 

 

Z tohoto grafu (Obrázek 12) můţeme rozpoznat jednoznačný pokles teploty vzplanutí při 

rostoucí hmotnosti vzorku Krastenu 336 M. Jedná se o pokles 29 °C pro 1 – 4 g. Tato 

problematika je podrobněji rozepsána v závěru. 
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Vliv hmotnosti na teplotu vzplanutí - Geoflex
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Obrázek 13: Vliv hmotnosti vzorku na teplotu vzplanutí pro Geoflex 

  

Jako předchozí graf, tak i tento na obrázku 13 znázorňuje vliv hmotnosti na teplotu 

vzplanutí. Zde ale pro materiál Geoflex. U tohoto materiálu také došlo k poklesu teploty 

vzplanutí při vzrůstající hmotnosti a to o 19 °C v rozmezí 1 – 4 g. 

 

Vliv plochy Krastenu 336 M ve zkušební misce na teplotu vzplanutí
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Obrázek 14: Vliv plochy Krastenu 336 M ve zkušební misce na teplotu vzplanutí 

 

Tento graf (Obrázek 14) znázorňuje vliv plochy, ze které se mohou uvolňovat produkty 

schopné vzplanutí. To můţe mít také vliv na hodnotu teplotu vzplanutí. Plocha je samozřejmě 

ovlivněna hmotností vzorku, ale vzhledem ke kónickému tvaru zkušební misky je rozdíl 

největší u 1 – 2 g. Vzhledem k tomu, ţe Krasten 336 M během tepelného namáhání bublá a 

napěňuje, musíme uváţit objem zkoušeného materiálu. Závislost objemu Krastenu 336 M na 

teplotě vzplanutí je znázorněna na obrázku 15. 
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Vliv objemu Krastenu 336 M ve zkušební misce na teplotu vzplanutí
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Obrázek 15: Vliv objemu Krastenu 336 M ve zkušební misce na teplotu vzplanutí 

 

Podobně jako u Krastenu 336 M byla spočítaná plocha povrchu a objem měřených 

vzorků Geoflexu. Z grafů na obrázcích 16 a 17 je zřejmé, ţe povrch respektive objem vzorků 

Geoflexu můţe mít určitý vliv na teplotu vzplanutí. Čím je povrch zkoušeného vzorku větší, 

tím se můţe uvolňovat více produktů schopných vzplanutí, a tím dojde ke vzplanutí za niţší 

teploty.  

 

 

Vliv povrchu Geoflexu ve zkušební misce na teplotu vzplanutí
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Obrázek 16: Vliv plochy Geoflexu ve zkušební misce na teplotu vzplanutí 

 

Protoţe tento materiál má tendenci napěňovat je třeba brát v úvahu i objem vzorku. 

Navíc je vzorek porézní, takţe produkty vzniklé tepelným rozkladem se snadno dostanou 
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k povrchu vzorku. Na obrázku 17 je znázorněna závislost teploty vzplanutí na objemu 

zkoušených vzorků Geoflexu. 

 

Vliv objemu Geoflexu ve zkušební misce na teplotu vzplanutí
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Obrázek 17: Vliv objemu Geoflexu ve zkušební misce na teplotu vzplanutí 

 

 Porovnáme-li vliv objemu či povrchu vzorku ve zkušební misce zjistíme, ţe jak u 

Krastenu 336 M tak u Geoflexu mají plocha a objem praktický stejný vliv na hodnotu teploty 

vzplanutí. Z toho se dá usoudit, ţe v obou případech dochází k uvolňování produktů tepelného 

rozkladu prakticky z celého objemu vzorku. Pro posouzení vlivu povrchu a objemu vzorků by 

bylo zapotřebí tuto závislost hodnotit také pro nepórezní materiál bez tendence napěnění. 
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14 Závěr 
 

 V této práci jsem se věnoval závislosti teploty vzplanutí na hmotnosti vzorku. K 

tomuto účelu jsem si vybral dva materiály a to polystyren (Krasten 336 M) a polyuretan 

(Geoflex).  

 V teoretické části popisuji českou a americkou normu, které se zabývají problematikou 

stanovení teploty vzplanutí. Obě normy nahlíţejí na provedení zkoušky poněkud odlišně. 

Jedním z rozdílů je hmotnost testovaných vzorků, proto jsem se v této práci zabýval 

hodnocením vlivu hmotnosti vzorku na teplotu vzplanutí. Měření vycházela z české normy 

ČSN 640149. Dále jsem se v této části snaţil vyhledat a popsat hlavní rozdíly mezi českou a 

americkou normou a nakonec stanovit pojem zapalitelnost. 

 Praktická část pak popisuje zkušební zařízení, na kterém bylo stanovení teploty 

vzplanutí provedeno a jeho rozdíly od normy ČSN 640149. Jsou zde dále popsány podrobně 

oba testované materiály Krasten 336 M a Geoflex. Většina z praktické části je věnována 

výpočtům, které byly důleţité pro přesnější stanovení teploty vzplanutí, činitele ovlivňující 

výsledné teploty a případné rozdíly od očekávaných hodnot. Poslední část popisuje postup 

a průběh zkoušky, naměřené hodnoty a jejich zhodnocení. 

 Hmotnosti, pro které se stanovovala teplota vzplanutí se pohybovaly v intervalu 1 - 4 

g. Měřením tedy byly zjištěny následující poznatky. S rostoucí hmotností materiálů se sniţuje 

teplota vzplanutí. Dá se říci, ţe při vyšší hmotnosti zkušebního vzorku se z něj uvolňuje větší 

mnoţství produktů schopných vzplanutí, a tím dojde ke vzplanutí vzorku uţ za niţší teploty. 

Dalšími aspekty, které mohou podporovat vyšší tvorbu vzplanutí schopných produktů je u 

hmotnějších vzorků větší plocha a objem.   

Zjištěné rozdíly teplot vzplanutí v rozsahu hmotností vzorků 1 – 4 g byly pro materiál 

Krasten 336 M 29 °C a pro materiál Geoflex 19 °C. Protoţe norma ČSN 640149 určuje 

hmotnost zkoušených vzorků v intervalu 2 – 3 g, je třeba hodnotit vliv hmotnosti hlavně pro 

tento interval. Rozdíl teploty vzplanutí v intervalu hmotností vzorků 2 – 3 g byl u materiálu 

Geoflex 5 °C a u materiálu Krasten 336 M pouze 4 °C. Tyto odchylky povaţuji za 

zanedbatelné, protoţe zkušební pece samy vykazují určité kolísání teplot a dle normy se mají 

výsledné hodnoty zaokrouhlovat na nejbliţších 10 °C nebo 5 °C. 

Musíme samozřejmě vycházet z toho, ţe se jedná o hodnoty jen pro tyto dva 

materiály. Pro přesnější posouzení vlivu hmotnosti vzorků na teplotu vzplanutí by bylo 

zapotřebí vyzkoušet více druhů vzorků s rozdílnými vlastnostmi.  
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