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Tato diplomová práce se zabývá možností vlivu hmotnosti vzorku na stanovení 

hodnoty teploty vznícení u tří různých materiálů – Tatren TF 411, Forsan 752 ABS a dubové 

dřevo. 

Cílem teoretické části je uvést do problematiky stanovování vznětlivosti hořlavých 

látek a zhodnocení zapalitelnosti tuhých materiálů. Dále zde lze nalézt popis české normy 

ČSN 64 0149, americké normy ASTM D1929 - 96, které se zabývají stanovením teploty 

vznícení, a jejich rozdíly.  

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

byly hodnoty teploty vznícení měřeny, popis postupu zkoušky i zkušebních vzorků a nakonec 

zhodnocení naměřených a vypočtených hodnot. 

  

ANNOTATION THESIS  

 

SVOZILEK, Tomáš. Influence of the Mass of Sample on the Value of Ignition Temperature 

Ostrava, VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Fire Protection Enginnering, 

2012. 

 

Keywords: ignition temperature, CSN 64 0149, ASTM D1929 - 96, ignitability, electric 

resistence furnace  

 

This thesis deals with the possible influence of sample weight to determine the value 

of the ignition temperature for three different materials – Tatren TF 411, Forsan 752 ABS and 

oak wood. 

The theoretical part is to put the issue of determining the flammability of combustible 

materials and evaluation ignitability solid materials. Furthermore you can find a description of  



 

 

czech standard CSN 64 0149, american ASTM D1929 - 96 standards that deal with setting the 

temperature of ignition, and their differences.  

The practical part is focused on the description of test equipment on which the values 

were measured ignition temperature, a description of the test procedure and test samples, and 

calculated values.  
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1 Úvod 

Požáry každoročně způsobují ztráty na zdraví lidí a jejich životech, majetku a také 

životním prostředí. Příčin tohoto stavu je mnoho, ale obecně lze říci, že pokud požár vznikne 

v objektu, který je postaven a vybaven v souladu s požadavky požární bezpečnosti, jeho 

průběh a důsledky by neměly být tak katastrofické. Tyto požadavky se týkají oblasti požární 

bezpečnosti staveb, zákonů, vyhlášek a v neposlední řadě technických norem. Mezi 

technickými normami mají důležitou pozici zkušební normy. Neznalost a nerespektování 

požárně technických vlastností materiálů (stavební materiály i vybavení objektu) neumožňuje 

tyto požadavky plnit. [3] 

Prostředkem pro posuzování požárního nebezpečí pevných látek jsou požárně 

technické charakteristiky, které chování těchto látek při vzniku a průběhu hoření vystihují. 

Požárně technické charakteristiky se stanovují pomocí zkušebních metod, jejichž zavádění 

a využívání je předpokladem komplexního posuzování tuhých materiálů a jejich vhodného 

výběru pro konkrétní podmínky použití v praxi z hlediska požární bezpečnosti. Mezi požární 

technické charakteristiky patří i teplota vznícení, kterou se budu v této práci zabývat. [4] 

Cílem této práce je zjistit, zda má hmotnost zkušebního vzorku vliv na stanovení 

teploty vznícení. Při měřeních jsem postupoval podle české normy ČSN 64 0149.  

Svou diplomovou práci jsem rozdělil na teoretickou část a praktickou část. 

V teoretické části jsem se zabýval normami, dle kterých je možné stanovit teplotu vznícení 

tuhých materiálů. Je to především česká norma ČSN 64 0149, která vychází z americké 

normy ASTM D1929 - 96. Dále lze najít odchylky těchto norem a v neposlední řadě základní 

definice použitých pojmů a také zhodnocení zapalitelnosti tuhých látek. 

Praktická část obsahuje popis zkušebního zařízení, popis prováděné zkoušky 

a odchylky použitého zkušebního zařízení od předepsaných rozměrů daných normou. Další 

část tvoří popis zkoušených vzorků – zástupce tavících se plastů Tatren TF 411, plast, který se 

zahříváním netaví – Forsan 752 ABS a celulózový materiál – dubové dřevo. V posledních 

kapitolách je podrobně popsán postup a průběh zkoušky, zpracované a zhodnocené naměřené 

a vypočtené výsledky.  
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2  Rešerše literatury 

ASTM D1929 - 96. Standard Test Method for Determining Ignition Temperature of Plastics. 

West Conshohocken, United States: ASTM International, 2001. 

Tato americká norma popisuje laboratorní stanovení teploty vznícení, teploty vzplanutí 

a teploty žhnutí plastů pomocí horkovzdušné pece. Uvádí také podmínky této požární 

zkoušky. [1] 

 

ČSN 64 0149. Stanovení vznětlivosti materiálů. Praha: český normalizační institut, 1978. 

Norma platí pro stanovení vznětlivosti pevných materiálů v různých formách. 

Umožňuje 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] 

 

FILIPI, Bohdan. Nauka o materiálu. 1.vyd. Ostrava: SPBI, Edice SPBI Spektrum, 2003. 124 

s. ISBN: 80-86634-11-6.  

Tato publikace je zaměřena na oblast požárně technického zkušebnictví, 

na charakteristiky popisující zapalitelnost, hořlavost a vývoj dýmu tuhých materiálů. Aby 

však práce byla ucelenější, je pozornost věnována i obecným aspektům hoření a tvorby dýmu. 

V další části jsou uvedeny nejběžnější syntetické polymerní materiály, s důrazem na jejich 

výrobu, vlastnosti a použití, a rizika s nimi spojená. [3] 

 

MASAŘÍK, Ivo. Plasty a jejich požární nebezpečí. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2003. ISBN 80-86634-16-7.  

Publikace se zabývá plasty, vlastnostmi a hodnocením požárního nebezpečí těchto 

v praxi rozšířených materiálů a způsoby snižování jejich hořlavosti. Je pojednáno 

o organických polymerech v souvislostech se složením polymerů. Největší pozornost je 

v publikaci věnována požárně technickým charakteristikám plastů a metodám stanovení 

těchto vlastností. Jsou popsány nejvíce používané normalizované zkušební metody. K těmto 

jednotlivým metodám poskytuje autor hodnocení z hlediska praktických poznatků z jejich 

používání, které může sloužit jako pomůcka při rozhodování o volbě optimálních zkušebních 

metod pro posuzování požárního nebezpečí plastů v různých aplikacích. Popis zkušebních 

metod je doplněn tabulkami požárně technických charakteristik konkrétních typů plastů. [4] 
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3  Základní pojmy 

 V této práci jsem použil některé termíny z oblastí hoření a v následující kapitole 

uvádím jejich definice převzaté z norem nebo odborné literatury. 

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

Vyjadřuje se teplotou vzplanutí a vznícení. [2] 

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

doprovázené plameny a/nebo viditelným světlem. [6] 

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

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

 Teplota vznícení – je nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které 

dojde k samostatnému zapálení vzorku nebo produktů rozkladu bez přítomnosti vnějšího 

zápalného zdroje projevujícímu se plamenem nebo výbuchem. [2] 

 Teplota žhnutí – je nejnižší teplota vzduchu, při které se iniciuje bezplamenné hoření 

zkoušeného materiálu. Teplota žhnutí se podle ČSN stanovuje v případě, že do 750 °C není 

zaregistrováno vzplanutí nebo vznícení materiálu. [2] 

 Zapalitelnost – je míra snadnosti přechodu hořlavé hmoty působením tepelného zdroje 

do nestabilního stavu, ve kterém jsou iniciovány a probíhají termooxidační procesy 

projevující se emisí světla a tepla. [3] 
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4  Zapalitelnost tuhých materiálů 

Při praktickém posuzování požárního nebezpečí hořlavých látek je důležité přihlížet 

k vlastnostem, které látky vykazují při chemicko-fyzikálních zkouškách a ze kterých získáme 

požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko-bezpečnostní parametr. Můžeme říct, 

že je to údaj nebo soubor údajů, které jsou potřebné pro provádění preventivních opatření. 

Kromě bodu varu, měrné hmotnosti, rozpustnosti ve vodě, které nám často pomáhají určit 

vhodný hasební prostředek, nesmíme zapomenout na teplotu vzplanutí, teplotu hoření, teplotu 

vznícení, oblast výbušnosti, teplotu samovznícení, teplotu žhnutí a výhřevnost. Musíme 

přihlédnout k tomu, zda se nejedná o látku se sklonem k samovznícení nebo je oxidačním 

prostředkem. Znalost požárně technických charakteristik hořlavých látek je důležitá i pro 

volbu správného postupu nasazení sil a prostředků, protože nevhodně zvolený technický 

prostředek může při špatném vyhodnocení vlastnosti látek iniciovat požár nebo výbuch. [5] 

Požární materiálové zkušebnictví se zaměřuje na posuzování třech základních oblastí: 

vznětlivost nebo zapalitelnost, hořlavost a tvorba kouře. V mé diplomové práci se budu 

zabývat pouze zapalitelností materiálů.  

Zapalitelnost tuhých materiálů je možno definovat jako míru snadnosti hořlavé látky 

přejít působením tepelného zdroje do nestabilního stavu, ve kterém dojde k iniciaci 

a probíhají termooxidační procesy. Při posuzování zapalitelnosti materiálů nás zajímá pouze 

ten limitní stav hořlavého souboru, při němž pozorujeme počátek hoření, a často nás nezajímá 

další vývoj procesu hoření po zapálení. 

 Při procesu zapalování se zkoušený materiál vloží do prostředí s nastavenou teplotou. 

Pokud je teplota nízká, materiál se ohřeje na teplotu prostředí a nevznítí se. Při vyšší teplotě 

se materiál ohřeje tak, že dochází k aktivaci vnitřních tepelných zdrojů. Toto teplo ohřeje 

materiál na vyšší teplotu než je teplota okolí. Produkované rozkladné produkty však nejsou 

v těchto podmínkách samozápalné, proto po vyčerpání vnitřních zdrojů teplota opět poklesne 

na okolní teplotu. Při opětovném zvýšení teploty dochází k produkci hořlavých plynů, které 

jsou samozápalné a dochází ke vznícení.  

Výsledky některých testů umožňují kategorizaci materiálů a mohou být využity pro 

projektování budov, vybavování objektů i pro oceňování bezpečnostního rizika. Dost často je 

možné zaslechnout názory, že ne všechny testy se blíží reálným podmínkám požáru. 

Navrhovatelé zkušebních norem však musí sledovat kvalitu výsledků, proto není možné 

přiblížit se reálným podmínkám. Kvalitních výsledků se dosáhne vytvořením prostředí co 

nejvíc izolovaného od okolí a jednoznačně definovanými podmínkami uvnitř systému. Je 
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nutné definovat geometrii a rozměry prostoru, druh a parametr zápalného zdroje i způsob jeho 

aplikace, tvar a množství zkušebního vzorku materiálu a způsob jeho kondiciování, 

aerodynamické poměry ve zkušebním zařízení a další. Požáry mají živelný průběh a jsou 

ovlivňovány i měnícími se faktory, není možné dosáhnout blízkosti podmínek testů a reálných 

požárních situací. Proto kvalitní zkušební normy upozorňují, že výsledky žádného požárně 

technického testu nelze vztahovat k reálnému požáru, protože se provádějí za přesně daných 

podmínek, které v přirozených podmínkách nemohou být splněny. V českých technických 

normách však většinou toto upozornění chybí. [3] 

4.1 Zkoušky vznětlivosti a zapalitelnosti 

Zkušební metody jsou zpracovávány pro zkoušení materiálů v určité oblasti jejich 

použití. Jsou zavedeny zkoušky pro materiály užívané ve stavebnictví, elektrotechnice, 

v textilním průmyslu a v mnoho dalších odvětvích. Je to způsobeno objektivní potřebou 

postihnout jisté vlastnosti materiálů, které jsou typické pro konkrétní oblast použití. Ovšem 

existují i určité metody, které by mohly být akceptovatelné i v některých dalších oblastech, 

a to se týká i hořlavosti.  

V mnoha českých normách se v názvu vyskytuje termín hořlavost, například hořlavost 

stavebních hmot, plastů, fólií a dalších materiálů. Poté se dále může zjistit uvolňované teplo 

při hoření, rychlost šíření plamene, kyslíkové číslo nebo i zapalitelnost. Přitom hořlavost je 

definována jako schopnost hořet za definovaných podmínek. Tyto fenomény jsou spojeny 

s hořením a v jistém smyslu popisují hořlavost, ale toto označování může být pro uživatele 

matoucí. Proto v rámci ISO, IEC i v CEN se používá korektnější formulace: reakce na oheň. 

I teplota vznícení a vzplanutí, spalné teplo, kyslíkové číslo a rychlost uvolňování tepla 

by mohly aspirovat na všeobecnou akceptovatelnost v širokém spektru používání hořlavých 

materiálů. Zkušební postupy, ze kterých zjišťujeme uvedené charakteristiky, umožňují 

zkoušet materiály v různých tvarových modifikacích (i v kapalném skupenství) a je možné 

tyto charakteristiky označit za charakteristiky materiálové, což znamená, že jsou do značné 

míry nezávislé na tvaru, velikosti nebo hmotnosti zkušebního vzorku. 

Stanovením vznětlivosti tuhých materiálů obecně se v ČR zabývá pouze norma ČSN 

64 0149, která je podrobně popsaná níže v této práci. Také test ISO 5657 umožňuje testovat 

vznětlivost tuhých materiálů pomocí zdroje sálavého tepla. Je především určen pro testování 

stavebních materiálů, ale je schopen zkoušet i další tuhé materiály. Vznětlivost vyjadřuje jako 

dobu potřebnou pro zapálení zkoušeného materiálu namáhaného tepelným tokem určité 

konstantní intenzity. Obě metody jsou do značné míry použitelné i v jiných oborech určení či 
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použití materiálů. Ostatní obory vlastní testy zaměřené na zapalitelnost normovány nemají, 

ale vyskytují se u nás speciální testy, například nábytkářský cigaretový a zápalkový test, 

zkoušky textilií. [3] 

 

Přehled vybraných norem, které se zabývají zapalitelností tuhých materiálů: 

ČSN 64 0149 – Stanovení vznětlivosti materiálů („Setchkinův test“) – norma umožňuje 

srovnání charakteristik vznětlivosti různých materiálů stanovených za daných laboratorních 

podmínek a poskytuje orientační informaci o minimálních teplotách, které mohou způsobit 

vzplanutí nebo vznícení materiálů. 

ČSN EN 1021 - 1 – Hodnocení zapalitelnosti čalouněného nábytku (zdroj zapálení – žhnoucí 

cigareta). 

ČSN EN 1021 - 2 – Hodnocení zapalitelnosti čalouněného nábytku (zdroj zapálení – 

ekvivalent plamene zápalky). 

ČSN EN 12952 - 1 – Hodnocení zápalnosti lůžkovin (zdroj zapálení – doutnající cigareta). 

ČSN EN 12952 - 2 – Hodnocení zápalnosti lůžkovin (zdroj zapálení – ekvivalent plamene 

zápalky). 

ČSN EN 12952 - 3 – Chování lůžkovin při hoření – všeobecné zkušební metody pro zápalnost 

textilií malým otevřeným plamenem. 

ČSN EN 12952 - 4 – Chování lůžkovin při hoření – specifické zkušební metody pro zápalnost 

textilií malým otevřeným plamenem. 

ČSN EN 597 - 1 – Hodnocení zápalnosti matrací a lůžek s pevným čalouněním (zdroj 

zapálení – žhnoucí cigareta). 

ČSN EN 597 - 2 – Hodnocení zápalnosti matrací a lůžek s pevným čalouněním (zdroj 

zapálení – ekvivalent plamene zápalky). 

ČSN EN 1101 – Hodnocení hořlavosti textilií (pro záclony a závěsy) – podrobný postup pro 

stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (zdroj zapálení – malý plamen). 

ČSN EN 1625 – Chování průmyslových a technických textilií při hoření – postup pro 

stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků. 

ČSN EN ISO 11925 - 2 – Zkoušení reakce na oheň – zápalnost stavebních výrobků 

vystavených přímému působení plamene (zkouška malým zdrojem plamene). 

ČSN EN ISO 1182 – Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – zkouška nehořlavosti 

stavebních výrobků. [15] 
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5  Stanovení teploty vznícení 

Metod pro stanovení parametrů zapalitelnosti tuhých materiálů je několik. Pro svou 

práci jsem použil test podle „Setchkina“, který je podrobně popsán v normě ČSN 64 0149. 

Norma ČSN 64 0149 vychází z normy ASTM D1929 - 96, která je ovšem určena pouze pro 

stanovení teploty vznícení v peci na horký vzduch pro plasty. Norma ASTM D1929 - 96 

a norma ISO 871 jsou téměř totožné, slouží tedy také pouze pro stanovení teploty vznícení, 

teploty vzplanutí a teploty žhnutí plastů.  

Zpracování a následné vydání normy ČSN 64 0149 předcházel v ČR rozsáhlý 

experimentální projekt původní metodou dle ASTM D1929 - 96 zaměřený na možnost 

zjednodušit tuto metodu, která se ukázala jako velice časově náročná. Na základě těchto 

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

je možné tuto zkušební metodu zjednodušit bez praktického dopadu na minimální hodnoty 

těchto parametrů. Z těchto zjištěných poznatků byla zpracována norma ČSN 64 0149 

a následně byly provedeny v ČR mezilaboratorní zkoušky dle této normy.  

Stanovení teploty vznícení se provádí v elektricky vyhřívané peci. Pec je konstruována 

tak, že na zkoušený materiál nepůsobí sálavé teplo vyhřívaného povrchu pece, ale jen teplý 

vzduch, který proudí okolo studovaného materiálu konstantní rychlostí.  

Přístroje pro stanovení vznětlivosti patří mezi technicky náročnější zkušební zařízení, 

což je obvyklé u metod, které zabezpečují měření a registraci teplot za řízených podmínek. 

Postup při stanovení teploty vznícení a vzplanutí je však velice časově náročný. Z této 

 metody pro stanovení vznětlivosti lze získat kontinuální záznam průběhu teploty v peci, kde 

probíhá termooxidační rozklad a hoření zkoušených materiálů. Tento záznam umožňuje získat 

informace o době nástupu exotermických reakcí, o době do vzniku plamene (nebo žhnutí) 

a o době ukončení hoření. Při stanovení lze dobře pozorovat a poté hodnotit projevy 

termooxidačního rozkladu – začátek uvolňování plynných produktů a charakter a intenzitu 

vývinu zplodin hoření vystupujících z pece. Dále je možné i hodnocení zbytků po rozkladu 

a hoření materiálů, tj. jejich tvar, vzhled a množství a je možno určit hmotnostní úbytek 

materiálu po zkoušce. 

S výjimkou případů v praxi, kdy je materiál zahříván proudem horkého vzduchu, nelze 

použít teplot vznícení a vzplanutí k posouzení teplot, při kterých může za různých podmínek 

dojít ke vzniku plamene jiným mechanismem. Tyto teploty však mají velký význam při 

vzájemném srovnávání tendence materiálů ke vznícení, čehož lze využít při komplexním 
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hodnocení požárního nebezpečí materiálů a při požárně technických expertizách spojených se 

zjišťováním příčin požárů. 

Pec pro stanovení vznětlivosti podle norem ČSN 64 0149 i ASTM D1929 - 96 lze 

využít i pro výzkumné účely jako modelové zařízení sloužící ke studiu termooxidačního 

rozkladu a hoření za volitelných podmínek jako je atmosféra, průtok, teplota nebo způsob 

iniciace produktů rozkladu. [4] 

Protože mezi normami ISO 871 a ASTM D1929 - 96 nejsou podstatné rozdíly, v této 

části popíši a porovnám normy ASTM D1929 - 96 a ČSN 64 0149. 

5.1 ASTM D1929 - 96 Standard Test Method for Determining Ignition 

Temperature of Plastics 

 ASTM (American Society for Testing and Materials) je celosvětově uznávaná 

společnost v oblasti vývoje a vydávání mezinárodních norem. Dnes jsou některé normy 

používané na celém světě s hlavním cílem zvýšit kvalitu výrobků a posílit bezpečnost. 

Dodává zkušební metody, návody a postupy, které podporují průmysl po celém světě. Je 

řízena z příspěvků svých členů: více než 30 000 předních světových technických odborníků 

reprezentujících 135 zemí. 

Tato norma se využívá ve Spojených státech amerických, a jak už napovídá název, je 

to standardní zkušební metoda pro stanovení teploty vznícení plastů. Vydána byla v roce 1996 

a již proběhly dvě aktualizace a to v roce 2001 a 2011. Protože změny nebyly výrazné (body 

1.3 a 1.4 byly zrušeny, zrušena byla i poznámka pod čarou u oddílu 6), budu se v této práci 

zabývat normou ASTM D1929 - 96. 

Norma ASTM D1929 - 96 se zabývá pouze zapalitelností plastů. Lze stanovit teplotu 

vzplanutí, teplotu vznícení a teplotu žhnutí za použití horkovzdušné pece. Zároveň 

upozorňuje, že tyto teploty nejsou jediným kritériem pro určení nebezpečí požáru. Požár 

ovlivňují i další faktory, jako je rychlost hoření, šíření plamene, intenzita hoření, druh paliva, 

zplodiny hoření a další. V úvodu norma popisuje jak rozsah zkoušky, tak i bezpečnostní 

opatření pro obsluhu zkušebního zařízení.  

V druhé části jsou uvedeny dokumenty, které byly ke zpracování normy použity. Třetí 

část definuje pojmy, které se k této normě vztahují. Jsou to teplota vzplanutí (FIT – Flash 

ignition temperature), teplota vznícení (SIT – Spontaneous ignition temperature) a teplota 

žhnutí (Glowing combustion).  

Další důležitá část je popis zkušebního zařízení. Jedná se především o elektrickou 

topnou jednotku a držák vzorku. 
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Hlavní část elektrické pece tvoří vnější válec o vnitřním průměru 100 ± 5 mm a výšce 

230 ± 20 mm, vyrobené ze žáruvzdorné keramiky. Válec stojí na podstavci pece, který je 

vybavený zástrčkou pro odstranění nahromaděných zbytků materiálů. Vnitřní válec, vyrobený 

taktéž ze žáruvzdorného materiálu, má vnitřní průměr 75 ± 5 mm, výšku 230 ± 20 mm 

a tloušťku 3 mm. Je uložen uvnitř pece 20 ± 2 mm nad podstavcem a nahoře je uzavřen 

víkem, které má uprostřed otvor (25 ± 2 mm) pro pozorování plamene a odvod spalin 

tepelného rozkladu. Nad tímto otvorem se nachází pomocný zápalný zdroj pro stanovení 

teploty vzplanutí. 

Čistý vzduch je do pece vháněn měděnou trubičkou v horní části přístroje mezi 

vnitřním a vnějším válcem. Důraz je kladen především na stabilní rychlost proudění a stálou 

teplotu. Vytápění pece je zajištěno elektrickým drátem, který je ovinut kolem vnějšího válce 

v obalu z minerálních vláken vloženém do žáruvzdorného cementu.  

Pomocný zapalovací zdroj tvoří měděné potrubí (jmenovitý průměr 1,8 ± 0,3 mm) 

připojené k zásobníku s plynem. Plamen musí být nastaven na délku 20 ± 2 mm a je umístěn 

do středu nad otvor víka ve výšce 5 ± 1 mm.  

Miska na vzorek je vyrobena z cca 0,5 mm silné oceli, má průměr 40 ± 2 mm a výšku 

15 ± 2 mm. Držák vzorku je vyroben taktéž z oceli. Je tvořen tyčí s kolmo navařeným 

prstencem a nachází se 185 ± 5 mm od horní části válce.  

Pro měření teploty v peci jsou určeny tři termočlánky, které jsou připojeny 

k záznamovému přístroji. Teplota v peci je regulována pomocí vhodného transformátoru nebo 

automatického regulátoru, zapojeného v sérii s topnými spirálami.  

Přesné umístění termočlánku uvádí norma ASTM D1929 - 96 v samostatné kapitole. 

Termočlánek T – 1 je umístěn co nejblíže ke středu horního povrchu vzorku umístěného 

v peci a je připevněn k držáku vzorku. Termočlánek T – 2 se nachází 10 ± 2 mm pod miskou 

se vzorkem a poskytuje údaje o teplotě proudící kolem vzorku. Termočlánek T – 3 měří 

teplotu ohřívače, proto se nachází v těsné blízkosti cívky pece a slouží jako reference pro 

účely regulace teploty v peci.  

Měřený vzorek může být použit v jakékoli formě (i kompozitní materiály), ale je 

důležité, aby byl v protokolu o zkoušce podrobně popsán. Hmotnost vzorku je 3 ± 0,2 g pro 

materiály o hustotě větší než 100 kg·m
-3

 a mohou být ve formě pelet nebo prášku, běžně 

dodávané pro lisování. Tvrdé materiály se připraví ve formě destiček o rozměrech 20 ± 2 x 20 

± 2 mm a naskládají se do výšky tak, aby odpovídaly předepsané hmotnosti. Textilie 

a materiály ve formě fólie se připraví do smotku šířky 20 ± 2 mm a do délky tak, aby 

odpovídal dané hmotnosti. Porézní materiály, které mají hustotu menší než 100 kg·m
-3

, 
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se zkouší ve formě hranolu o rozměrech 20 ± 2 x 20 ± 2 x 50 ± 5 mm. Je nutné mít takové 

množství zkoušeného materiálu, aby bylo možné provést minimálně dvě stanovení. Zkušební 

vzorky se stabilizují při teplotě 23 ± 2 °C a při relativní vlhkosti 50 ± 5 % nejméně 40 hodin 

před zkouškou.  

V další části normy ASTM D1929 - 96 je podrobně popsán postup pro stanovení 

teploty vznícení i vzplanutí. Já se budu věnovat pouze stanovením teploty vznícení. Nejdříve 

je nutné nastavit rychlost proudění vzduchu na hodnotu 25 mm·s
-1

. Pomocí transformátoru 

nebo automatického regulátoru se nastaví teplota vzduchu na požadovanou počáteční teplotu 

(pokud není známa přibližná teplota vznícení, nastaví se teplota na 400 °C). Zvedne se víko 

pece s držákem misky, vloží se do ní zkoušený vzorek a pec se opět zavře. Nutno zajistit 

správné umístění termočlánků. Se zavřením pece se začne okamžitě měřit čas. Vizuálně i na 

zapisovači teplot (teplota v peci se prudce zvýší) se zjišťuje vznícení vzorku, které může být 

doprovázeno nepřetržitým hořením. Pokud po deseti minutách nedojde ke vznícení, zvýší se 

teplota o 50 °C, pokud ke vznícení dojde, sníží se teplota o 50 °C, dokud ke vznícení nedojde. 

Po stanovení tohoto padesáti stupňového rozsahu se teplota snižuje nebo zvyšuje pouze 

o 10 °C. Nejnižší teplota, při které dojde ke vznícení do deseti minut, je teplota vznícení 

daného vzorku. 

Poslední část normy ASTM D1929 - 96 popisuje, co musí obsahovat protokol 

o provedené zkoušce:  

 odkaz na tuto zkušební normu ASTM D1929 - 96, 

 název materiálu včetně jména výrobce a složení, 

 forma materiálu (granule, destičky, atd.), 

 hmotnost zkušebního vzorku, 

 hustota vzorku, 

 teplota vznícení, 

 chování vzorku během zkoušky (tvorba sazí a kouře, nadměrné pěnění, tvorba bublin, 

atd.). 

Na konci následuje prohlášení: „Tento výsledek testu se týká pouze chování 

zkušebních vzorků za přesně daných podmínek zkoušky. Není určen k použití pro posouzení 

možných nebezpečí při požáru.“ [1] 



11 

 

5.2 ČSN 64 0149 – Stanovení vznětlivosti materiálů 

 Tato norma vychází z ASTM D1929 - 96 a v ČR byla schválena dne 10. 10. 1977 a 

účinnosti nabyla od 1. 7. 1978. 

 Jak už je uvedeno v názvu, ČSN 64 0149 se zabývá stanovením vznětlivosti materiálů. 

Vztahuje se na pevné materiály (plasty, textilie, dřevo atd.), které se vyskytují i v různých 

formách.  

 Norma umožňuje srovnání charakteristik vznětlivosti různých materiálů stanovených 

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

které mohou způsobit vzplanutí nebo vznícení materiálů. [1] 

 V úvodní části jsou popsány definice vznětlivosti, teploty vznícení a teploty vzplanutí, 

které se mohou stanovit zde popsanou zkouškou. Lze stanovit i teplota žhnutí. 

 Podstatou zkoušky je zahřívání vzorku zkoušeného materiálu proudem vzduchu, který 

musí mít konstantní teplotu i rychlost proudění, a sleduje se, zda během 15 minut nedojde 

ke vzplanutí či vznícení materiálů. Vznik plamene se zjistí vizuálně za současného sledování 

průběhu teploty vzorku s časem během stanovení. Lze určit i ze záznamového zařízení, při 

dosažení vzplanutí či vznícení se teplota prudce zvýší a opět poklesne. 

 V další části je popsáno zkušební zařízení a pomůcky potřebné k provedení zkoušky. 

Základem je elektrická odporová pec, držák vzorku, misky na vzorek, termočlánky, regulátor 

teploty vzduchu v peci a pomocný zapalovací zdroj. Dále jsou externě připojeny přístroje pro 

regulaci a měření průtoku vzduchu a zapisovač teplot pro současný časový záznam průběhu 

teploty vzorku a vzduchu v peci. Podrobný popis zkušebního zařízení je uveden v kapitole 7. 

 Norma ČSN 64 0149 také udává přípravu i přesný popis zkušebního vzorku, který 

může být ve formě prášků, granulátu, v kompaktní formě (destičky, hranolky), ve formě 

tuhých a měkkých fólií a lehčených tvrdých a měkkých materiálů. Pro zkoušku se navažují 

vzorky v rozmezí 2 g až 3 g. Tenké tvrdé materiály se připraví ve formě navrstvených 

destiček svázaných tenkým drátkem o rozměrech 15 mm x 15 mm až 20 mm x 20 mm. Fólie 

a textilie se zkouší ve tvaru smotku šířky 15 mm až 20 mm rovněž ovinutého tenkým 

drátkem. Lehčené materiály se zkouší ve tvaru hranolku. Pokud je hranolek odpovídající 

předepsané hmotnosti příliš objemný a nevejde se do misky, je možné zkoušet materiál ve 

slisované formě.  

 Norma ČSN 64 0149 také uvádí podrobný postup pro zjištění teploty vznícení, teploty 

vzplanutí i teploty žhnutí. Tomuto postupu se budu věnovat v kapitole 8. 
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 V poslední části této normy jsou uvedeny i náležitosti pro zpracování zápisu 

o zkoušce, který musí obsahovat: 

- název zkoušeného materiálu, popis složení a formy materiálu, výrobce, 

- způsob kondicionování, 

- použitý zdroj zapálení, 

- hodnota teploty vznícení, 

- hodnota teploty vznícení (teploty žhnutí), 

- doba od začátku zkoušky do okamžiku vzplanutí či vznícení, 

- vizuální pozorování během zkoušky do okamžiku vzplanutí či vznícení, intenzita 

vzplanutí, vznícení, výbuchu, intenzita hoření produktů vně pece, charakter kouře 

a dýmu, zbytek), 

- text případné odchylky od normy, 

- datum zkoušky a podpis pracovníka. [1] 

5.3 Rozdíly mezi ASTM D1929 - 96 a ČSN 64 0149 

I když česká norma ČSN 64 0149 vychází z americké normy ASTM D1929 - 96, 

můžeme zde najít rozdíly, které mohou mít zásadní vliv na stanovení teploty vznícení.  

Rozdíl mezi těmito normami je daný už v názvu. Zatímco americká norma ASTM 

D1929 - 96 se zabývá stanovením vznětlivosti plastů, český ekvivalent ČSN 64 0149 je 

možné použít i pro textilní, dřevěné a jiné pevné látky.   

Významný rozdíl, který je předmětem této diplomové práce, je v hmotnosti navážky 

vzorku. Zatímco americká norma uvádí doporučenou hmotnost 3,0 ± 0,2 g, česká norma uvádí 

hmotnost 2 – 3 g pro provedení zkoušky. Jestli má tento rozdíl vliv na konečnou teplotu 

vznícení, bude prakticky ověřeno v další části této práce. 

Vliv na naměřenou hodnotu může mít i doba průběhu zkoušky. Zatímco americká 

norma ASTM D1929 - 96 doporučuje dobu potřebnou pro provedení zkoušky 10 minut, česká 

norma ČSN 64 0149 uvádí dobu 15 minut. Tento rozdíl může mít velký vliv na stanovenou 

teplotu vznícení, protože některé druhy materiálů se prohřívají pomaleji a doba, kdy se 

začínají uvolňovat hořlavé plyny, může být i delší. 

Rozdíl mezi hodnotami teploty vznícení stanovené podle těchto norem může způsobit 

i jiný rozměr misky na vzorek. Podle ASTM D1929 - 96 má miska na vzorek v průměru 40 ± 

2 mm a na výšku 15 ± 2 mm a je 0,5 mm tlustého ocelového plechu. Podle české normy je 

průměr daný bez tolerance na 40 mm, ale výška je 20 mm. Tato skutečnost způsobí hlavně 
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u sypkých a tajících vzorků různou plochu, ze které se tvoří hořlavé páry nad vzorkem. I tímto 

problémem se budu dále zabývat v praktické části. 

Rozdíl můžeme najít i při postupu zkoušky. Dle americké normy ASTM D1929 - 96 

se nastaví přibližná předpokládaná teplota vznícení a pokud nedojde ke vznícení, teplota se 

zvýší o 50 °C a pokračuje se dále, dokud se vzorek nevznítí. Poté se teplota v peci snižuje 

o 10 °C, dokud se vzorek nevznítí. Poslední nastavená teplota, při které dojde ke vznícení je 

změřená teplota vznícení vzorku. Pokud při první nastavené teplotě dojde ke vznícení, sníží se 

teplota o 50 °C a pokračuje se, dokud se vzorek nevznítí. Poté se zase zvyšuje o 10 °C, dokud 

nenajdeme konečnou teplotu vznícení. Podle české normy ČSN 64 0149 se nastaví 

předpokládaná hodnota vznícení vzorku a poté se snižuje nebo zvyšuje teplota v peci o 10 °C. 

Pokud již nedojde ke vznícení, předešlá teplota, při které ke vznícení dojde, je teplota 

vznícení zkoušeného materiálu.  

Stanovení teploty vznícení touto metodou je časově náročné, protože po provedení 

každého pokusu, klesne teplota uvnitř pece z důvodu otevření víka pece. Po jeho opětovném 

uzavření se teplota ustaluje na požadovanou teplotu. Česká norma požaduje, aby zvolená 

teplota vzduchu před stanovením byla konstantní po dobu 10 minut, americká se o tomto 

požadavku nezmiňuje. Pro přehlednost jsem zmíněné rozdíly uspořádal do Tab. 1. 

 

Tab. 1 – Rozdíly mezi ASTM D1929 – 96 a ČSN 64 0149  

Rozdíl ASTM D1929 - 96 ČSN 64 0149 

Předmět normy 
Stanovení vznětlivosti 

plastů 

Stanovení vznětlivosti 

tuhých materiálů 

Hmotnost zkoušeného 

vzorku 
3 ± 0,2 g 2 – 3 g 

Doba průběhu zkoušky 10 minut 15 minut 

Výška zkušební misky 15 ± 2 mm 20 mm 

Doba ustálení teploty před 

začátkem zkoušky 
- 10 minut 

Posun teplot při stanovování 

teploty vznícení 

Stanovení 50°C rozsahu od 

stanovené předběžné teploty 

vznícení, poté posun o 

10 °C  

Posun o 10 °C od stanovené 

předběžné teploty vznícení 

 

 
 



14 

 

6  Popis zkušebního zařízení  

Norma ČSN 64 0149 podrobně popisuje požadavky na zkušební zařízení pro stanovení 

teploty vznícení. Jedná se o elektrickou odporovou pec dle „Setchkina“, která byla použita 

i pro stanovení teploty vznícení v mé práci.  

 

 

 

Obr. 1 – průřez elektrické odporové pece dle ČSN 64 0149 

 

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 – držák vzorku, 12 – vodící tyč, 13 – termočlánek (čidlo regulátoru), 14 – 

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

podstavný prstenec (bloky). 

 

Elektrická odporová pec (obr. 1) se skládá ze dvou soustředných válců ze 

žáruvzdorného materiálu (keramika, tavený křemen, antikorozní ocel). Vnější válec má 

vnitřní průměr 100 mm, výšku 210 – 250 mm a kolem vnější stěny je navinut odporový topný 
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drát. Druhý soustředný válec má vnitřní průměr 75 mm, stejnou výšku jako první válec, tzn. 

210 – 250 mm a tloušťku stěny 3 mm. Vnitřní válec je uložen na podstavném prstenci 

a přesahuje vnější válec o 15 mm. Prostory mezi stěnami topného válce, spodkem a víkem 

pece a vnějším válcem, který má průměr 250 mm, je vyplněn izolačním materiálem. 

Meziválcový prostor je nahoře utěsněn přírubou a pec uzavírá víko s kruhovým otvorem 

průměru 25 mm. Pec musí být umístěna v digestoři pro zajištění spolehlivého odsávání 

škodlivých produktů rozkladu během zkoušky.  

Další důležitá část je držák vzorku. Je vyroben z nerezového materiálu šířky 8 mm 

a tloušťky 2 mm opatřený na svém konci kruhovým prstencem vnějšího průměru 52 ± 2 mm 

a vnitřního průměru 36 ± 1 mm pro vkládání misky se vzorkem. Držák vzorku je připevněn 

k víku pece, které je umístěno na vodící tyči umožňující rychlé a plynulé spouštění vzorku 

do pece a vyjímání vzorku z pece po ukončení zkoušky. Délka držáku pece a jeho uchycení 

na vodicí tyči musí být uzpůsobený tak, aby se spodek misky se vzorkem nalézal ve spodní 

třetině hloubky vnitřního prostoru pece v podélné ose válce. Miska na vzorek musí být 

vyrobena z platiny nebo jiného antikorozního materiálu, aby ji bylo možné vložit do prstence 

držáku vzorku. Miska vhodná pro provedení zkoušky má průměr 40 mm a výšku 20 mm 

(výrobce například Safina Vestec).  

Norma ČSN 64 0149 popisuje i parametry pomocného zapalovacího zdroje 

sestávajícího z plynového hořáku vnitřního průměru 0,8 – 1,6 mm. Plamínek se seřizuje 

na délku 20 ± 1 mm a je umístěn do středu těsně nad otvorem víka. Jako pomocného 

zápalného zdroje je také možno využít elektrické odporové spirály z kantalového drátu 

průměru 0,3 mm žhavené na teplotu 800 °C a umístěné těsně při okraji otvoru víka. Tento 

odporový drát je nutné navinout na keramickou tyčinku průměru 5 – 6 mm v počtu 10 závitů 

na délce 25 mm.  

Nedílnou součástí elektrické odporové pece jsou termočlánky. Mají průměr 0,5 mm 

a jsou určeny pro měření teploty vzduchu a teploty vzorku v peci. Termočlánek pro měření 

teploty vzduchu je zaveden spodem dovnitř pece a jeho horký spoj je umístěn ve vzdálenosti 

10 mm od spodku misky se vzorkem. Termočlánek pro měření teploty vzorku je zaveden 

otvorem ve víku pece, je posuvný ve vertikálním směru a jeho horký spoj se přikládá těsně 

k povrchu vzorku v misce. Konce obou termočlánků jsou opatřeny keramickými 

dvojkapilárami průměru 5 – 6 mm.  

K elektrické odporové peci jsou externě připojeny další pomocné přístroje (obr. 2). 

Vzduch je do pece přiváděn kovovou trubičkou vnitřního průměru 2 – 3 mm do horní části 

meziválcového prostoru tangenciálně k vnitřní stěně topného válce, zde se ohřeje a vstupuje 
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spodem do vnitřního válce. Protože se rychlost proudění vzduchu mění s teplotou, je pro 

zajištění konstantní rychlosti proudění vzduchu 25 m·s
-1

 připojen průtokoměr s regulátorem 

proudění vzduchu. Regulátor teploty vzduchu v peci je schopen udržovat teplotu v peci na 

konstantní hodnotě v rozsahu do 750 °C s přesností nastavení ± 0,5 % z rozsahu. 

Termočlánek (čidlo regulátoru) pro sledování této teploty je umístěn poblíž topného vinutí 

pece. Termočlánky jsou zapojeny na zapisovač teplot pro současný časový záznam průběhu 

teploty vzorku a vzduchu v peci a umožňuje odečítání teplot v rozsahu do 800 °C s přesností 

záznamu ± 0,5 %. [2] 

 

 

Obr. 2 – zkušební zařízení dle ČSN 64 0149 s příslušenstvím 

1 – elektrická odporová pec dle Setchkina, 2 – zapisovač teplot, 3 – průtokoměr, 4 – regulátor 

teploty vzduchu v peci. 

6.1 Odchylky zkušebního zařízení od normy ČSN 64 0149 

Měření teploty vznícení proběhlo na dvou elektrických odporových pecích dle 

„Setchkina“ v laboratořích VŠB – TU Ostrava Fakulty bezpečnostního inženýrství. Obě tyto 

pece mají lehké odchylky od rozměrů daných normou ČSN 64 0149, konkrétně odchylky 

v rozměrech držáku vzorku a vnitřním průměru pece. Právě vnitřní průměr pece může mít vliv 
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na stanovenou hodnotu teploty vznícení, protože při rozdílných rozměrech vznikne jiný 

vnitřní objem, a tím dojde k rozdílné rychlosti ohřívání a rychlosti proudění vzduchu uvnitř 

pece.  

Elektrická odporová pec dle „Setchkina“ použitá pro měření Tatrenu TF 411 a vzorku 

dubu (FIT/SIT 1) má vnitřní průměr pece 78,6 mm, norma předepisuje 75 mm. Držák vzorku 

svým vnitřním i vnějším průměrem také neodpovídá rozměrům v ČSN 64 0149. Vnější 

průměr je 48 mm, což představuje odchylku i při uvážení největší možné tolerance 2 mm. 

Vnitřní průměr má 38 mm, čímž se od normy odchyluje o 1 mm. Tato skutečnost při dodržení 

daného rozměru zkušební misky a správném umístění termočlánku by neměla mít 

na stanovenou teplotu vznícení vliv.  

Druhé zkušební zařízení použité pro měření vzorku Forsanu 752 ABS (FIT/SIT 2) se 

liší od normy vnitřním rozměrem pece o 3,2 mm, protože byl naměřen průměr 78,2 mm. 

Držák vzorku má vnější průměr 52 mm a vnitřní 37 mm, což nepředstavuje odchylku od 

normy ČSN 64 0149. 

Další rozměry, včetně výšky pece, mají obě zkušební zařízení v předepsaných 

tolerancích. [7] 
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7  Zkušební vzorky 

Pro svou diplomovou práci jsem použil tři vzorky různých materiálů – dubové dřevo, 

Forsan 752 ABS a Tatren TF 411. Vzorek dubového dřeva jako zástupce celulózových 

materiálů, Tatren TF 411 jako zástupce plastů, které se při vyšších teplotách taví. Forsan 752 

ABS je také plast, ovšem při vyšších teplotách pouze uhelnatí nebo se napěňuje. Forsan 752 

ABS a Tatren TF 411 byly použity ve formě granulí, dub ve formě nařezaných pravidelných 

kvádrů.  

7.1 Tatren TF 411 

Tatren TF 411 (obr. 3) je obchodní název pro vysokotlaký polypropylen (s nižším 

podílem krystalické fáze). Je vyráběn polymerací a výchozí surovinou pro jeho výrobu je 

nenasycený uhlovodík propen, vyráběný z propanu. Polypropylen je velmi lehký (měrná 

hmotnost činí 900 kg·m
-3

) a má velkou mechanickou pevnost a tvrdost. Tepelně stabilní je 

polypropylen až do 130 °C, teplota tání 160 – 170 °C. K tepelnému rozkladu dochází až při 

dlouhodobém zahřívání nad teplotu 250 °C. Má prakticky nepolární strukturu a vzhledem ke 

stupni krystalinity (60% - 75 %) je však neprůhledný. [16] 

Polypropylen se uplatňuje v řadě technicky náročných aplikací, např. při výrobě 

spotřebního zboží a izolačního materiálu (součástky v automobilovém průmyslu, injekční 

stříkačky, trubky pro horkou vodu a chemicky agresivní látky, fólie, vlákna, nádrže 

a nádoby). Vzhledem k možné sterilizaci (snáší teplotu až 135 °C) a zdravotní nezávadnosti 

nachází uplatnění v potravinářském průmyslu a ve zdravotnictví. Velmi významná je aplikace 

polypropylenu při výrobě textilních vláken pro technické tkaniny, podlahoviny, koberce, 

potahy, ale i pro oblečení.  

Zahříváním polypropylen měkne, poté ztrácí typický bílý mléčný zákal (tavením 

krystalické fáze), klesá jeho viskozita – taje a odkapává, při pyrolýze vzniká bílý dým, který 

zapáchá po parafinované svíčce s pryskyřičným nádechem. Je silně hořlavý, malé vzorky 

polypropylenu hoří namodralým plamenem, téměř bez kouře, větší objemy hoří žlutým 

plamenem za vzniku většího množství sazí. Mezi významné produkty termooxidace 

polypropylenu jsou oxid uhelnatý, oxid uhličitý a methylketon. Polypropylen nezanechává při 

tepelné degradaci uhlíkaté zbytky, tzn., hoří beze zbytku.  

Nejúčinnější hašení hořícího polypropylenu je vodní mlhou, jemně rozptýlenou vodou 

se smáčedlem, těžkou, střední a lehkou pěnou. Menší ohniska lze snadno uhasit i pískem nebo 

azbestovou dekou. [8], [4] 
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Obr. 3 – vzorek Tatrenu TF 411 ve zkušební misce 

7.2 Forsan 752 ABS 

Forsan 752 ABS (obr. 4) je český obchodní název houževnatého polystyrenu, je 

založen na modifikaci polystyrenu kaučukem (často butadien-styrenového typu) nebo jiným 

změkčovadlem. V ČR je znám i pod německým obchodním názvem – Novodur. Vyrábí se 

polymerací styrenu (blokovou, emulzní i suspenzní) při teplotách 100 – 200 °C. Styren je 

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

nebezpečí otravy. Polymerace styrenu probíhá radikálovým mechanismem. [13] 

Polymery ABS (akrylonitril-butadien-styren) jsou neprůhledné, mají lesklý a tvrdý 

povrch a hustotu 1020 – 1080 kg·m
-3

. Vyznačují se dobrými mechanickými vlastnostmi, 

hlavně houževnatostí a jsou použitelné v podstatně širším rozmezí teplot než polystyreny – až 

do 85 °C, krátkodobě odolávají teplotám až 100 °C. Odolnost proti chemickým látkám se dá 

srovnat s odolností polystyrenu, ovšem houževnaté polymery ABS jsou stálejší vůči 

alifatickým uhlovodíkům. Odolnost polymerů ABS proti UV záření, oxidaci a povětrnosti je 

malá, proto je nutná stabilizace. Elektrické vlastnosti jsou stejné jako u polystyrenu, polymery 

ABS však mají větší dielektrické ztráty. 

Polymery ABS se řadí mezi konstrukční termoplasty, které mají značný technický 

význam. Stále více se uplatňují v automobilovém průmyslu pro vnitřní i vnější díly. Velice 
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rozšířené je použití v přístrojové technice a elektrotechnice pro různé skříňky, pouzdra, kryty, 

panely, telefony, kancelářské stroje.  

Polymery ABS jsou tepelně stálé až do 90 °C, poté měknou, při 160 °C nastává 

povrchová oxidace a při 300 °C dochází k rozkladu. Hoří silně čadivým plamenem 

žlutočervené barvy, uvolňuje se značné množství sazí a hustý černý dým, který má mírně 

nasládlý zápach připomínající svítiplyn. Doporučené hasební látky jsou vodní mlha, těžká, 

střední a lehká pěna. [8], [4] 

 

 

Obr. 4 – vzorek Forsanu 752 ABS ve zkušební misce 

7.3 Dubové dřevo 

Dřevo obecně je organický materiál, který se získává převážně z dřevin stromovitého 

růstu. Z chemického hlediska je dřevo složitým komplexem heterogenních biopolymerů. 

Hlavní složky dřeva tvoří sacharidový podíl (65 – 75 %) – složený z celulózy a hemicelulózy 

– a aromatický podíl, tvořený ligninem (15 – 35 %). Každé dřevo obsahuje průměrně 50 % 

uhlíku, 6,3 % vodíku a 44,2 % kyslíku. Množství dusíku se pohybuje v rozmezí 0,2 – 1,5 % 

v závislosti na druhu dřeviny. Dřevo obsahuje i minerální látky, ze kterých při spalování 
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vzniká popel. Rozdíly v údajích o množství popela závisí na podmínkách růstu stromu, jakosti 

půdy, ročním období, věku stromu apod.  

Dub (obr. 5) má světle šedou běl, jádro šedohnědé, monotónně vybarvené. Po příčném 

řezu jsou dobře znatelné letokruhy – mají cévy (póry) kruhovitě uspořádané. Na podélných 

řezech cévy tvoří viditelné rýhy, dlouhé až několik desítek milimetrů. Měrná hmotnost 

přirozeně vysušeného dubu je kolem 600 kg·m
-3

. Dubové dřevo je velmi tvrdé a pevné, 

houževnaté, pružné a trvanlivé, protože má vysoký obsah tříslovin. Běl je však trvanlivá 

méně, je měkká a je často napadána rostlinnými i živočišnými škůdci, proto se běl dubu 

odstraňuje a nepoužívá se.  

Dub poskytuje velmi tvrdé a těžké dřevo, je vysoce ceněné a jeho hlavní uplatnění se 

nachází ve stavebnictví, ve výrobě nábytku, hraček, nebo hudebních nástrojů. Nejžádanější je 

však ve vodním stavitelství, protože pobytem ve vodě se jeho vlastnosti spíše zlepšují. 

Dubové dřevo se také dobře obrábí, proto je velmi žádaným materiálem v řezbářství.  

Zvýšená teplota nad 100 °C má vliv na změnu struktury, fyzikálních a chemických 

vlastností dřeva. Termická degradace dřeva při teplotách pod 100 °C se projevuje jak 

úbytkem hmotnosti, tak i změnou fyzikálních a mechanických vlastností. Hemicelulózy 

a celulóza při zvyšování teploty podléhají pyrolytickým a oxidačním reakcím, ze kterých se 

uvolňují hořlavé plyny. Lignin je termicky stabilnější, proto přispívá k tvorbě uhlí víc jak 

celulóza a hemicelulózy. Zvýšená tvorba uhlí redukuje vznik hořlavých plynů a pomáhá 

chránit dřevo před další termickou degradací.  

Při teplotě do 300 °C dochází k dehydrataci dřeva, k štěpení vazeb v makromolekulách 

polysacharidů, vzniku volných radikálů a reaktivního uhlíku. Tvoří se oxidy uhlíku (uhelnatý 

a uhličitý) a karbonylové, karboxylové a hydroperoxidové funkční skupiny. Při teplotě nad 

300 °C probíhá depolymerizace celulózy různými mechanismy za vzniku rozličných 

monomerních produktů.  

Důležitá fyzikální vlastnost dřeva je vlhkost. Vlhkost je poměr hmotnosti úplně 

suchého (absolutní vlhkost) nebo vlhkého (relativní vlhkost) dřeva, vyjádřený v %. Absolutně 

suché dřevo je vysušené na konstantní hmotnost při teplotě 103 ± 2 °C. Měřený vzorek dubu 

pro mou práci byl uložen v exikátoru, aby bylo dosaženo konstantní vlhkosti všech vzorků. 

Obsah vlhkosti může ovlivňovat teplotu vznícení, a to jak v pevné tak i v plynné fázi. 

Odpařená vlhkost snižuje koncentraci par hořlavých plynů, tím se ztěžuje dosažení zápalné 

směsi. [9], [10], [11] 
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Obr. 5 – vzorek dubu ve zkušební misce 
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8  Postup zkoušky 

Při stanovování teploty vznícení jsem postupoval podle normy ČSN 64 0149, která 

uvádí podrobný popis postupu zkoušky. 

Nejdříve se nastaví přibližná teplota vznícení zkoušeného materiálu, která lze zjistit 

z odborné literatury. Rychlost proudění vzduchu v peci, musí být po celou dobu zkoušky 

konstantní a nastavená na hodnotu 25 mm·s
-1

. Proto se vpustí vzduch o objemovém průtoku 

odpovídajícím této konstantní rychlosti. Hodnota objemového průtoku vzduchu měřeného za 

normální teploty je korigována vzhledem ke zvolené teplotě vzduchu dle vzorce: 

 

)min(
293

62,6 1 l
T

Qv  

 

Qv – korigovaný objemový průtok měřený průtokoměrem při teplotě 20 °C  

T – teplota vzduchu v peci v K 

Dle normy je nutné nastavit regulátor teploty tak, aby zvolená teplota vzduchu v peci 

před stanovením byla konstantní po dobu 10 minut. Do držáku vzorku se vloží miska se 

zkoušeným materiálem, spustí se do pece a současně se začne měřit čas (vložení vzorku do 

pece je nutno učinit do 20 s, aby nedošlo k výraznému poklesu teploty vzduchu v peci 

Okamžik vznícení vzorku se zjistí vizuálně.  Zároveň dojde k rychlému růstu teploty vzorku 

na záznamu zapisovače.  

Pokud dojde ke vznícení vzorku od začátku zkoušky do 15 minut, opakuje se 

stanovení vždy s novým vzorkem při postupně se snižujících teplotách vzduchu v peci o 10 

°C až do teploty, při které ke vznícení nedojde. Teplota o 10 °C vyšší, při které ještě dochází 

ke vznícení, je výslednou minimální teplotou vznícení. V opačném případě, jestliže nedojde 

do 15 minut od začátku zkoušky ke vznícení, opakuje se stanovení vždy s novým vzorkem při 

teplotách zvyšujících se postupně o 10 °C. Konečná minimální teplota vznícení je teplota, při 

které již dojde ke vznícení do 15 minut. Tato teplota se zaokrouhlí na nejbližších 10 °C nebo 

5 °C. [2], [14] 

I když norma doporučuje zvyšovat nebo snižovat teplotu proudícího vzduchu o 10 °C 

[2], pro přesnější stanovení teploty vznícení v mé práci jsem snižoval nebo zvyšoval teplotu 

vzduchu v peci o 2 - 3 °C. Při nalezení minimální teploty, při které došlo ke vznícení vzorku, 

jsem zkoušku třikrát opakoval (nad rámec příslušné normy) vždy s jiným vzorkem stejné 

hmotnosti pro potvrzení nejnižší teploty, při které ještě dojde ke vznícení.  
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9  Průběh zkoušky 

V této části popíši průběh zkoušek u všech tří použitých materiálů – Tatren TF 411, 

Forsan 752 ABS a dubového dřeva a také zbytky materiálu po provedené zkoušce. Pro každý 

vzorek jsem použil 5 různých hmotností navážky – 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 gramů. Elektrická 

odporová pec musí být umístěna pod digestoří, ovšem při stanovení byla vypnuta digestoř i 

vzduchotechnika v laboratoři, aby nedošlo k ovlivnění průběhu zkoušky. 

Výsledky měření mohou být ovlivněny nehomogenitou zkušebního vzorku, 

nepřesností použitých měřidel, variabilitou zkušebních podmínek, stavem zkušebního 

zařízení, schopností obsluhy dodržet předepsané zkušební postupy a podobně. [12] 

Vliv na hodnotu teploty vznícení mohly mít i podmínky v laboratoři, protože 

stanovení teploty vznícení bylo prováděno v elektrické odporové peci, která není uzavřená 

(otvor ve víku pece). Při provádění zkoušek nebylo možné zajistit vždy stejné podmínky. 

Měřené parametry v laboratoři byly relativní vlhkost, teplota a tlak. Relativní vlhkost a teplotu 

ovlivňovalo hlavně větrání okny a vzduchotechnika, která se pouštěla pouze v době, kdy 

nebylo prováděné měření. V Tab. 2 jsou uvedeny podmínky, při kterých jsem prováděl 

měření jednotlivých vzorků.  

 

Tab. 2 – podmínky v laboratoři při stanovování teploty vznícení 

měřený materiál teplota [°C] tlak [kPa] relativní vlhkost [%] 

Dubové dřevo 19,9 – 22 97,5 – 100 30,2 - 38,3 

Tatren TF 411 20,4 - 22,6 99,2 – 99,8 27,2 - 35 

Forsan 752 ABS 19,9 – 22 97,5 - 100 30,2 - 38,3 

 

9.1 Stanovení teploty vznícení Tatrenu TF 411 

Předpokládaná teplota vznícení byla nastavena na 400 °C. Při tepelném namáhání 

Tatrenu TF 411 docházelo ke stejným jevům u všech hmotností. Granulovaný vzorek Tatrenu  

TF 411 (průměr jednoho zrna cca 2 – 3 mm) mléčné barvy při zahřívání vydával jemný 

praskavý zvuk a z obloukové pece stoupal bílý dým. Při menších hmotnostech (1,5 a 2 g) byl 

počátek vývinu kouře okolo první minuty, při vyšších hmotnostech v rozmezí 3 – 4 minuty. Je 

to dáno množstvím látky i teplotou, protože je potřebný větší časový úsek k prohřátí vzorku 

a k vývinu hořlavých par nad vzorkem.  
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Rozdílná je i doba do vznícení materiálu. Pro menší hmotnosti (1,5; 2; 2,5 g) nastalo 

vždy vznícení už do desáté minuty, zatímco u zbylých hmotností ke vznícení docházelo mezi 

10 a 15 minutou.  

Otvor ve víku pece umožňuje nejen pozorování vývinu kouře vycházejícího z pece, ale 

také pomocí zrcadla lze sledovat chování vzorku v peci (především světelné efekty). Okamžik 

vznícení šel velmi dobře zaznamenat jak vizuálně, tak i na zapisovači teplot. Plamen během 

vyšlehnutí z pece byl vidět velmi dobře a zapisovač teplot zaznamenal prudký nárůst teploty. 

Vyšlehnutí plamene bylo doprovázeno dobře slyšitelným zvukovým efektem.  

V tomto případě je zbytek po provedeném měření stejný v případě vznícení 

i nevznícení (obr. 6). Po vytažení z pece byl vzorek na povrchu zpěněný a v kapalném 

skupenství. Vzorek ponechaný v misce opět ztuhl. Ztuhlý vzorek byl velmi křehký a měl 

světle žlutou barvu (obr. 7).  

 

 

Obr. 6 – vzorek Tatrenu TF 411 po vznícení 
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Obr. 7 – vzorek Tatrenu TF 411 po vznícení a opětovném ztuhnutí v misce 

9.2 Stanovení teploty vznícení Forsanu 752 ABS 

Z bezpečnostního listu Forsanu 752 ABS [13] jsem předběžnou teplotu vznícení 

stanovil na 430 °C. Vzorek Forsanu 752 ABS byl použit ve formě granulátu z nasekaných 

dutých tyčinek o průměru cca 1 mm a délky 2 – 3 mm. Při zahřívání vzorků Forsanu 752 ABS 

vždy docházelo brzy po vložení do rozehřáté pece k uvolňování poměrně velkého množství 

černého kouře doprovázeno tichým praskáním.  

Ke vznícení vzorků došlo u všech hmotností vždy do pěti minut. Po pěti minutách již 

nedocházelo k vývinu hořlavých par nad vzorkem a docházelo k poklesu teploty v peci.  

Při zahřívání vzorku dochází k povrchové oxidaci, pozoroval jsem úplné zuhelnatění 

vzorku. Chování vzorku v peci bylo rozdílné. Pokud došlo k vznícení, vzorek pouze 

zuhelnatěl na povrchu a došlo k malému spečení jednotlivých segmentů granulátu. V případě 

nevzplanutí jsem pozoroval výrazné změny. Zahříváním docházelo k výrazné tvorbě hustého 

dýmu a ve vzorku se začaly vytvářet vzduchové bubliny a došlo k nabobtnání. Potom již ke 

vznícení a hoření nedošlo ani při vytažení vzorku z pece (u některých materiálů došlo ke 

vznícení až po vytažení z pece). Po vznícení vzorek hořel silně čadivým svítivým plamenem 

žlutočervené barvy.  
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Zaznamenat okamžik vznícení bylo velice snadné. Plamen po vznícení vyšlehl několik 

centimetrů nad pec, což bylo doprovázeno velmi hlasitým zvukovým projevem. I na 

zapisovači teplot byl zaznamenán velmi prudký nárůst teploty při vznícení vzorku. 

V tomto případě se zbytek po provedené zkoušce lišil po vznícení a nevznícení. Po 

vznícení Forsanu 752 ABS je vzorek pouze zuhelnatěný a povrch pokrytý sazemi (obr. 8). 

V případě nevznícení došlo ke změně. Vzorek byl velmi nabobtnalý a přesahoval přes horní 

okraj zkušební misky (obr. 9).  

 

 

Obr. 8 – vzorek Forsanu 752 ABS po vznícení 
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Obr. 9 – vzorek Forsanu 752 ABS po nevznícení 

 

9.3 Stanovení teploty vznícení dubového dřeva 

Vzorky dubu byly zkoušeny v podobě pravidelných kvádrů a byly vždy vloženy 

doprostřed zkušební misky. Předběžná předpokládaná teplota vznícení byla nastavena na 

410 °C. Po vložení vzorku do zkušební pece začal z otvoru pece stoupat bílý dým a byl cítit 

typický zápach páleného dřeva. Také bylo slyšet praskání dřeva, což bylo způsobeno 

vypařováním vody ze vzorku dubu. Tyto projevy doprovázely měření všech hmotností, ovšem 

vývin kouře nastal později u větších hmotností (2,5; 3; 3,5 g). Je to opět způsobeno větším 

objemem ve zkušební misce a nižší teplotou v peci – je tedy nutná delší doba prohřátí vzorku 

na teplotu, při které dochází k uvolňování hořlavých par.  

Doba do vznícení vzorku se opět vždy pohybovala mezi 3. a 6. minutou od vložení 

vzorku do pece. Pokud do této doby nedošlo ke vznícení, z pece již nevycházel dým a nastal 

pokles teploty v peci, protože ze zkušebního vzorku již nedochází k uvolňování par, které se 

mohou vznítit. 

Vzorek od začátku zkoušky nejdříve hnědl a poté úplně zčernal. Je to dáno tvorbou 

sazí na povrchu vzorku. Po vznícení vzorek hořel po celou dobu i po vytažení z pece. Hořel 

jasným žlutým plamenem a nedocházelo k tvorbě kouře.  
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Vzorek dubu, vytažený z pece po provedené zkoušce, byl stejný jak po vznícení, tak 

i nevznícení vzorku. U menších hmotností (1,5 a 2 g) byl vzorek značně zuhelnatělý a to 

i vevnitř po rozkrojení kvádru dubu (obr. 10). Po rozkrojení vzorku zbylých hmotností byl 

vnitřek na pohled nedotčený. Na vzorku, který se nevznítil, jsem pozoroval žhnutí na krajích 

horní části vzorku.  

 

 

Obr. 10 – vzorek dubového dřeva po vznícení (po rozkrojení) 
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10  Naměřené a vypočtené hodnoty 

Na stanovení teploty vznícení může mít vliv hmotnost zkoušeného vzorku i plocha, ze 

které se vypařují hořlavé produkty tepelného rozkladu. Tato plocha se zvětšuje s přibývající 

hmotností, protože zkušební miska dle ČSN 64 0149 je kónického tvaru (obr. 11). Tyto 

skutečnosti zjišťuji v následující kapitole. 

 

 

Obr. 11 – zkušební miska  

 

10.1 Naměřené hodnoty  

Měření teplot vznícení jsem provedl dle české normy ČSN 64 0149 na dvou 

odporových pecích pro tři různé materiály – Forsan 752 ABS, Tatren TF 411 a dubové dřevo. 

Stanovené teploty vznícení jsou přehledně shrnuty v následujících tabulkách. Objemový 

průtok vzduchu v peci jsem spočítal a zkorigoval na skutečný průměr pecí. Dle této normy 

jsem nesnižoval, respektive nezvyšoval teplotu v peci o předepsaných 10 °C, ale o 2-3 °C, aby 

stanovená teplota vznícení byla co nejpřesnější.  

Naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení teploty vznícení Forsanu 752 ABS jsou 

uvedené v Tab. 3. Stanovená teplota u každé hmotnosti byla třikrát změřena, aby bylo 

ověřeno, že stanovaná teplota vznícení je opravdu správná. Čas do vznícení je průměrný ze 

všech tří naměřených časů (jednotlivé rozdíly nepřesáhly jednu minutu).  
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Tab. 3 – stanovení teploty vznícení Forsanu 752 ABS 

hmotnost vzorku 

[g] 

teplota vznícení 

[°C] 

čas vznícení [min] 

(průměr ze tří časů) 
průtok vzduchu [l∙min

-1
] 

1,5 487 2:46 2,55 

2 480 2:55 2,58 

2,5 477 3:21 2,59 

3 473 4:22 2,60 

3,5 473 4:55 2,60 

 

V Tab. 4 jsou uvedeny naměřené a vypočtené hodnoty po stanovení teploty vznícení 

Tatrenu TF 411. Čas vznícení Tatrenu TF 411 je podstatně vyšší než u vzorku Forsanu 752 

ABS. Je tedy potřeba více času na prohřátí zkušebního vzorku tak, aby došlo k uvolňování 

hořlavých produktů.  

 

Tab. 4 – stanovení teploty vznícení Tatrenu TF 411 

hmotnost vzorku 

[g] 

teplota vznícení 

[°C] 

čas vznícení [min] 

(průměr ze tří časů) 
průtok vzduchu [l∙min

-1
] 

1,5 402 8:01 2,87 

2 395 9:55 2,90 

2,5 393 12:47 2,91 

3 391 13:19 2,92 

3,5 389 13:58 2,93 

 

Naměřené a vypočtené hodnoty teploty vznícení dubového dřeva jsou uvedeny 

v Tab. 5. Čas vznícení se s rostoucí teplotou zvyšoval.  

 

Tab. 5 – stanovení teploty vznícení dubového dřeva 

hmotnost vzorku 

[g] 
teplota vznícení [°C] 

čas vznícení [min] 

(průměr ze tří časů) 
průtok vzduchu [l∙min

-1
] 

1,5 442 2:30 2,71 

2 438 3:12 2,73 

2,5 431 3:29 2,75 

3 428 4:18 2,77 

3,5 428 5:01 2,77 
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10.2 Výpočet plochy zkoušených vzorků ve zkušební misce 

Ke vznícení materiálů je zapotřebí dostatečné množství hořlavých produktů tepelného 

rozkladu, proto hodnotu teploty vznícení může ovlivnit i plocha, ze které se tyto produkty 

uvolňují. Pro výpočet plochy jsem musel stanovit úhel α a také délku strany, která je pod 

tímto úhlem sklopená (obr. 13).  Velikost plochy vzorků Forsanu 752 ABS a Tatrenu TF 411 

se s rostoucí hmotností úměrně zvyšovala (obr. 12). Plocha v misce není úplně vodorovná, 

protože vzorky Forsanu 752 ABS a Tatrenu TF 411 jsou v granulované formě. Nutno 

podotknout, že v průběhu zkoušky se tato plocha mění – v případě Tatrenu TF 411 dojde 

k tavení vzorku, v případě Forsanu 752 ABS při nevznícení došlo k napěnění. Hodnoty 

povrchu jsou vypočtené pro vzorky v počátečním stavu.  

 

Obr. 12 – výška navážky ve zkušební misce 

 

Vzdálenost Tatrenu TF 411 a Forsanu 752 ABS od horního okraje i dna misky byla 

změřena posuvným měřidlem pro všechny zkoušené hmotnosti. Tato vzdálenost byla měřena 

před začátkem měření (v počátečním stavu). Naměřené hodny jsou uvedeny v Tab. 6 a 7. 

 

Tab. 6 – Vzdálenost povrchu navážky od okraje a dna misky (Forsan 752 ABS) 

Hmotnost vzorku [g] 
Vzdálenost od horního okraje misky 

[mm] 

Vzdálenost ode dna misky 

[mm] 

1,5 17,7 2,3 

2 17,1 2,9 

2,5 16,3 3,7 

3 15,6 4,4 

3,5 14,8 5,2 
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Tab. 7 – Vzdálenost povrchu navážky od okraje a dna misky (Tatren TF 411) 

Hmotnost vzorku [g] 
Vzdálenost od horního okraje misky 

[mm] 

Vzdálenost ode dna misky 

[mm] 

1,5 17,3 2,7 

2 16,4 3,6 

2,5 15,4 4,6 

3 14,2 5,8 

3,5 13,3 6,7 

 

Na obr. 13 jsou zaznačeny jednotlivé potřebné vzdálenosti pro výpočet průměru 

plochy vzorku v misce a následné celkové plochy. 

 

Obr. 13 – potřebné rozměry pro výpočet plochy 

Výpočet strany x klopené pod úhlem α 

mmxx 5,205,420 222   

Výpočet úhlu α 

´4012
5,20

20
cos    

Výpočet povrchu S Tatrenu TF 411 

Zde uvádím příklad výpočtu povrchu pro dva gramy Tatrenu TF 411. Zbylé vypočtené 

povrchy jsou uvedeny v Tab. 8.  

Průměr plochy (d) Tatrenu TF 411 ve zkušební misce:  
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Tab. 8 – Povrch Tatrenu TF 411 ve zkušební misce 

Hmotnost vzorku [g] Vypočtený průměr [mm] Vypočtený povrch [mm
2
] 

1,5 32,21 814,84 

2 32,61 835,20 

2,5 33,06 858,41 

3 33,59 886,16 

3,5 34,00 907,92 

 

 

Výpočet povrchu S Forsanu 752 ABS 

Granule Forsanu 752 ABS jsou menších rozměrů jako u Tatrenu TF 411, proto i výšky 

navážky jsou menší. Zde uvádím příklad výpočtu povrchu 3 g vzorku Forsanu 752 ABS. 

Ostatní vypočtené plochy jsou uvedeny v Tab. 9. 

 

Průměr povrchu (d) Forsanu  752 ABS ve zkušební misce:  

mmyd
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y
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Tab. 9 – Povrch Forsanu 752 ABS ve zkušební misce 

Hmotnost vzorku [g] Vypočtený průměr [mm] Vypočtený povrch [mm
2
] 

1,5 32,03 805,76 

2 32,30 819,40 

2,5 32,65 837,25 

3 32,98 854,26 

3,5 33,33 872,49 

 

Výpočet povrchu vzorku dubového dřeva 

Vzorek dubového dřeva jsem zkoušel ve tvaru kvádru určitých rozměrů podle 

hmotnosti vzorku. Vzorek dubového dřeva zůstal i po provedení zkoušky stejný, proto je 

celková plocha dána součtem jednotlivých ploch, ze kterých se uvolňují hořlavé produkty. 

Kónický tvar zkušební misky nemá na tuto plochu vliv. 

Na obr. 14 jsou označeny strany kvádru. Jednotlivé vzorky jsem pečlivě brousil 

smirkovým papírem tak, aby pro každou hmotnost byly rozměry stejné. Na stranu vzorku 

označenou písmenem „a“ jsem vzorek pokládal do zkušební misky. 

 

 

Obr. 14 – označení stran zkušebního vzorku dubového dřeva 

 

V Tab. 10 jsou uvedeny jednotlivé rozměry pro každou hmotnost, které byly opět 

změřeny posuvným měřidlem. 
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Tab. 10 – rozměry kvádru pro dané hmotnosti dubového dřeva 

Hmotnost vzorku [g] strana a [mm] strana b [mm] strana c [mm] 

1,5 12,3 11,6 13,1 

2 14,9 14,1 11,8 

2,5 14,8 14,7 12,1 

3 15,1 14,2 14,1 

3,5 16,2 16,3 17,6 

 

Výpočet povrchu S dubového dřeva 

Povrch dubového dřeva je dán součtem ploch, ze kterých se uvolňují hořlavé 

produkty, tedy všechny kromě strany, která leží na dně zkušební misky. Zde uvádím příklad 

výpočtu povrchu dubového dřeva o hmotnosti 1,5 g. Ostatní vypočtené povrchy jsou uvedeny 

v Tab. 11. 

241,750

3,121,13)1,136,116,113,12(2

)(2

mmS

S

accbbaS







 

Tab. 11 – vypočtená plocha vzorku dubového dřeva 

Hmotnost vzorku [g] Vypočten povrch [mm
2
] 

1,5 750,41 

2 928,76 

2,5 969,94 

3 1042,19 

3,5 1387,00 
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11  Zhodnocení naměřených a vypočtených hodnot 

V této práci jsem se zabýval hodnocením vlivu hmotnosti vzorku na teplotu vznícení, 

protože americká norma ASTM D1929 - 96 a česká norma ČSN 64 0149 uvádí rozdílnou 

hmotnost navážky zkušebního vzorku pro stanovení této teploty. Zatímco americká norma 

uvádí doporučenou hmotnost 3,0 ± 0,2 g, česká norma uvádí hmotnost 2 – 3 g pro provedení 

zkoušky.  

Při zvyšování hmotnosti vzorku Tatrenu TF 411 docházelo k poklesu hodnot teploty 

vznícení (obr. 15). Je to způsobeno větším množstvím vyvinutých hořlavých par, které se ze 

zkušebního vzorku mohou uvolnit. Největší pokles teploty vznícení je mezi hmotnostmi 1,5 – 

2 g. Od druhého gramu jsem zaznamenal lineární pokles hodnoty teploty vznícení. Naměřené 

hodnoty teplot se však pohybují na hranici přesnosti měřících přístrojů. Celkový rozdíl mezi 

teplotami vznícení pro rozsah hmotnosti 1,5 – 3 g je 13 °C. Rozdíl mezi hodnotami teploty 

vznícení u hmotností 2 a 3 gramy jsou 4 °C. Protože dle ČSN 64 0149 se výsledná teplota 

vznícení zaokrouhluje na nejbližších 5 °C nebo 10 °C, je zjištěný rozdíl nevýznamný. 

Americká norma ASTM D1929 - 96 se touto možností nezabývá. Při zaokrouhlení dle české 

normy by byl tedy celkový rozdíl od 1,5 g do 3,5 g 10 °C, mezi sledovanými hmotnostmi (2 – 

3 g) 5 °C.  

Americká norma ASTM D1929 - 96 uvádí dobu pro stanovení pouze deset minut. 

V případě stanovení teploty vznícení Tatrenu TF 411 by u vyšších hmotností (2,5; 3; 3,5 g) 

tato doba nestačila a výsledná stanovená hodnota teploty vznícení by byla rozdílná.  

 

Vliv hmotnosti vzorku na teplotu vznícení - Tatren TF 411
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Obr. 15 – vliv hmotnosti vzorku na teplotu vznícení Tatrenu TF 411 
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I v tomto grafu (obr. 16) lze pozorovat jednoznačný pokles teploty vznícení 

v závislosti na hmotnost vzorku Forsanu 752 ABS. Nejvyšší teplota vznícení je u nejmenší 

měřené hmotnosti (1,5 g). Celkový rozdíl teplot vznícení od nejnižší po nejvyšší hmotnost je 

14 °C, rozdíl mezi dvěma a třemi gramy je 7 °C. U hmotností 3 g a 3,5 g byla teplota vznícení 

stejná. Při zaokrouhlení dle české normy by byl tedy celkový rozdíl od 1,5 g do 3,5 g 10 °C, 

mezi sledovanými hmotnostmi (2 – 3 g) 5 °C.  

 

Vliv hmotnosti vzorku na teplotu vznícení - Forsan 752 ABS
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Obr. 16 – vliv hmotnosti vzorku na teplotu vznícení Forsanu 752 ABS 

 

Hmotnost zkoušeného vzorku dubového dřeva měla také vliv na teplotu vznícení. 

S rostoucí hmotností je teplota vznícení menší. Rozdíl mezi stanovenými teplotami je 14 °C. 

Rozdíl mezi hodnotami teploty vznícení u hmotností 2 a 3 gramy je 10 °C. Když 

zaokrouhlíme stanovené hodnoty teploty vznícení dle české normy ČSN 64 0149, byl by tedy 

celkový rozdíl od 1,5 g do 3,5 g 10 °C, mezi sledovanými hmotnostmi (2 – 3 g) také 10 °C. 

Při postupu zkoušky dle české normy ČSN 64 0149 i americké normy ASTM D1929 - 96 by 

tedy byla stanovená teplota vznícení rozdílná.  
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Vliv hmotnosti vzorku na teplotu vznícení - dubové dřevo
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Obr. 17 – vliv hmotnosti vzorku na teplotu vznícení dubového dřeva 

 

Protože s rostoucí hmotností klesá teplota vznícení, dá se předpokládat, že to souvisí 

s plochou vzorku, ze které se uvolňují hořlavé produkty tepelného rozkladu. Zkušební miska 

je kónického tvaru, s rostoucí hmotností tedy roste i plocha sypkých vzorků. Závislost plochy 

vzorku ve zkušební misce na teplotu vznícení je vyznačena v následujících grafech. 

Plocha Tatrenu TF 411 je změřena a vypočítána za pevného stavu při nasypání granulí 

vzorku do zkušebního kelímku. Při zahřívání vzorku Tatrenu TF 411 sice dochází k jeho tání 

(tím se plocha zmenšuje), ale k vytváření hořlavých par dochází již před táním vzorku. [4] Na 

obr. 18 je znázorněna závislost této plochy Tatrenu TF 411 na stanovené teplotě vznícení. 

I když rozdíly v jednotlivých plochách nejsou velké, k vytvoření hořlavých par nad povrchem 

zkoušeného materiálu je potřebná menší teplota v peci.  
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Vliv plochy vzorku Tatrenu TF 411 na teplotu vznícení
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Obr. 18 – vliv plochy vzorku Tatrenu TF 411 na teplotu vznícení 

 

Zkušební vzorek Forsanu 752 ABS byl zkoušen také v granulované formě. Jednotlivé 

fragmenty jsou malých rozměrů (jeden fragment má průměr cca 1 mm a délku 2 – 3 mm), 

proto rozdíl mezi jednotlivými plochami není velký. Oproti Tatrenu TF 411 nedošlo k tání 

Forsanu 752 ABS. Pokles teploty vznícení v závislosti na zvětšující se ploše je znázorněn na 

obr. 19. U dvou nejvyšších hmotností (3 a 3,5 g) již rozdíl nebyl zaznamenán.  
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Obr. 19 – vliv plochy vzorku Forsanu 752 ABS na teplotu vznícení 
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Plocha vzorku dubového dřeva je dána součtem ploch jednotlivých stran kvádru bez 

spodní strany, na kterou je zkušební vzorek položen. Předpokládal jsem, že ze spodní strany 

se nemohou uvolňovat hořlavé páry do okolní atmosféry v peci. Zde jsou mezi jednotlivými 

plochami rozdíly poměrně velké a i zde je zaznamenán pokles hodnot teplot vznícení se 

zvětšující se plochou zkušebního vzorku dubového dřeva. Mezi plochami vzorku s hmotností 

3 a 3,5 g je rozdíl 344,81 mm
2
, přesto jsou teploty vznícení stejné.  
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Obr. 20 – vliv plochy vzorku dubového dřeva na teplotu vznícení 
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12  Diskuze výsledků 

Z obr. 21 vyplývá, že určitý vliv měla hmotnost vzorku na stanovenou teplotu vznícení 

u všech tří zkoušených vzorků. Tento jev lze vysvětlit tím, že je potřeba vyšší teplota v peci, 

aby došlo k uvolnění takového množství par, které se mohou vznítit. U vyšších hmotností 

naopak stačí nižší teplota pro vytvoření hořlavých produktů tepelného rozkladu, protože se 

mohou uvolňovat z většího množství zkoušeného materiálu. Protože norma ČSN 64 0149 

uvádí doporučenou hmotnost 2 – 3 g, rozdílná teplota vznícení by mohla být stanovena u 

dubového dřeva (rozdíl 10 °C).  

Vliv hmotnosti vzorků na teplotu vznícení
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Obr. 21 – Vliv hmotnosti vzorků na teplotu vznícení 

 

Pro vznícení vzorku je zapotřebí dostatečné množství hořlavých par, proto teplotu 

vznícení ovlivňuje i plocha vzorku, ze které se tyto páry mohou uvolňovat. Protože zkušební 

kelímek je kónického tvaru, se zvyšující se hmotností se zvětšuje povrch vzorku, především u 

sypkých materiálů. V mém případě se tato skutečnost týká dvou vzorků – Tatrenu TF 411 a 

Forsanu 752 ABS. Závislost této zvětšující se plochy na teplotu vznícení je zobrazen na obr. 

22.  

Na vzorek dubového dřeva nemá tvar zkušebního kelímku vliv (kvádr vzorku je 

položen doprostřed kelímku). Přesto při vyšších hmotností se opět zvětšuje plocha, ze které se 

mohou uvolňovat hořlavé produkty tepelného rozkladu schopné vznícení. S větší plochou 

opět klesá hodnota teploty vznícení.  
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Vliv povrchu vzorku Tatrenu TF 411 a Forsanu 752 
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Obr. 22 – Vliv povrchu vzorku Tatrenu TF 411 a Forsanu 752 ABS na teplotu vznícení 

 

Zbortek [7] se ve své práci zabýval vlivem hmotnosti na stanovení hodnoty teploty 

vzplanutí. Pro svůj výzkum použil vzorky Krastenu 336 M a Geoflexu pro hmotnosti 1; 2; 

2,5; 3; 4 g. I zde byl jednoznačně zjištěn rozdíl ve stanovených teplotách vzplanutí. Se 

zvyšující se hmotností hodnota teploty vzplanutí klesala. Celkový rozdíl těchto hodnot 

v rozmezí hmotností 1 – 4 g byl u vzorku Krastenu 336 M 29 °C a u vzorku Geoflexu 19 °C. 

Ovšem rozdíly v rozmezí 2 – 3 gramy udávané normou ČSN 64 0149 byly minimální – u 

Krastenu 336 M 5 °C a u Geoflexu 4 °C. Tato odchylka je zanedbatelná, proto na konečnou 

hodnotu teploty vzplanutí, stanovenou dle ČSN 64 0149, by u těchto dvou vzorků hmotnost 

neměla vliv.  

Naměřené výsledky v obou případech dokazují, že hmotnost vzorku může mít vliv na 

hodnotu teploty vznícení i teploty vzplanutí. Navíc bylo zjištěno, že vliv hmotnosti není stejný 

u všech druhů materiálů a může se významně lišit. Pro podrobnější výzkum by bylo zapotřebí 

použít více různých druhů materiálů. Přestože u hmotností v rozmezí 2 a 3 gramů byly rozdíly 

ve stanovených hodnotách minimální (pouze u vzorku dubového dřeva byl rozdíl 10 °C), 

norma by měla udávat přesnou hodnotu hmotnosti zkoušeného materiálu (například 2 g nebo 

3 g). Jelikož v některých případech nelze tuto hmotnost přesně dodržet, může být stanovena 

malá odchylka – viz. ASTM D1929 – 96 (hmotnost 3 ± 0,2 g).  
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13  Závěr 

Cílem mé práce bylo zjistit, jaký vliv má hmotnost zkušebního vzorku na stanovování 

teploty vznícení v elektrické odporové peci dle „Setchkina“. Vybral jsem tři zkušební vzorky 

– polypropylen Tatren TF 411 jako zástupce tavícího se plastu, netavící se polymer akronitril-

butadién-styrén Forsan 752 ABS a celulózový materiál v podobě dubového dřeva. Měření 

jsem prováděl v laboratořích na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. 

Svou diplomovou práci jsem rozdělil do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části jsem se zabýval zapalitelností tuhých materiálů a dalšími normami, které se 

tímto problémem zabývají.  

V celé práci jsem vycházel ze dvou norem. Z americké normy ASTM D1929 - 96 – 

metoda pro stanovení teploty vznícení plastů a české normy ČSN 64 0149 – stanovení 

vznětlivosti materiálů. Přestože americká norma ASTM D1929 - 96 je vydána pouze pro 

plasty, lze podle ní stanovit teplotu vznícení i pro další tuhé materiály a česká norma ČSN 64 

0149 z ní vychází. Obě tyto normy a rozdíly mezi nimi, jsou také popsány v teoretické části.  

V praktické části jsem popsal zkušební zařízení, postup prováděné zkoušky a zkoušené 

vzorky – Tatren TF 411, Forsan 752 ABS a dubové dřevo. 

Důležitý rozdíl mezi americkou normou ASTM D1929 - 96 a českou normou ČSN 64 

0149 je v dané hmotnosti zkoušeného vzorku pro stanovení teploty vznícení. Zatímco česká 

norma doporučuje hmotnost od dvou do tří gramů, americká norma udává pouze hmotnost 3 ± 

0,2 g. Tato skutečnost má vliv na konečnou teplotu vznícení. Tento vliv jsem podrobně 

rozebral v dalších kapitolách praktické části. 

Pro měření jsem použil pět hmotností každého zkoušeného materiálu – 1,5; 2; 2,5; 3; 

3,5 gramů. Výslednou teplotu vznícení jsem na zjištěné hodnotě změřil třikrát, abych ověřil 

správnost naměřeného výsledku. Následně jsem do grafů zaznamenal vliv těchto hmotností na 

teplotu vznícení. U vzorku Tatrenu TF 411 byl rozdíl teplot od nejnižší hmotnosti (1,5 g) do 

nejvyšší hmotnosti (3,5 g) 13 °C, u Forsanu 752 ABS 14 °C a u posledního vzorku, dubového 

dřeva, také 14 °C. Je zřetelné, že vliv hmotnost zkoušeného vzorku na teplotu vznícení má. 

Důležitý je rozdíl v rozmezí hmotností udávané normou (2 – 3 g). U vzorku Tatrenu TF 411 

byla tato odchylka 4 °C, u Forsanu 752 ABS 7 °C a u vzorku dubového dřeva největší – 

10 °C. Protože normy doporučují snižovat nebo zvyšovat teplotu v elektrické peci o 10 °C 

a konečný výsledek zaokrouhlit na nejbližších 5 °C nebo 10 °C, na konečnou stanovenou 

teplotu vznícení by hmotnost mohla mít vliv u vzorku dubového dřeva. 
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Vliv hmotnosti na teplotu vznícení lze vysvětlit i zvětšující se plochou měřených 

vzorků ve zkušebním kelímku. Zkušební kelímek je kónického tvaru, tudíž i plocha vzorku je 

větší se zvyšující se hmotností. Lze tedy předpokládat, že z větší plochy zkušebního vzorku se 

vytváří větší množství hořlavých par, které se ve směsi se vzduchem mohou vznítit při nižší 

teplotě.  

Pro stanovení teploty vznícení jsem použil tři zkušební vzorky. Pokud bych chtěl vliv 

hmotnosti na teplotu vznícení prokázat přesněji, bylo by nutné použít více druhů materiálů 

s rozdílnými vlastnostmi.  
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