
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retardéry hoření dřeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Ondřej Chobola 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lenka Herecová, Ph.D. 

Studijní obor: 3908R006 - Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání bakalářské práce: 15.6.2011 

Datum odevzdání bakalářské práce: 20.4.2012 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

 

Tímto čestně prohlašuji, že bakalářská práce s názvem: Retardéry hoření dřeva, jsem 

vypracoval samostatně a použil jen uvedené informační zdroje. 

 

 

Ostrava 19.4. 2012      …………………………….. 

        Ondřej Chobola 



 

 

Anotace 

 

CHOBOLA, O., Retardéry hoření dřeva: bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TUO, 

2012, 55 s, přílohy 3 s. 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na látky zpomalující proces hoření neboli retardéry 

hoření. Jejím obsahem je teoretický popis principu hoření s následným zaměřením na proces 

hoření dřeva. K důležité části práce patří taktéž informace o retardérech hoření, jejich 

vlastnostech, dělení a účinnosti. Těžiště práce tvoří experimentální část, která se zaměřuje na 

porovnání použitých retardérů hoření s čistým dřevem a mezi sebou. Důležitým bodem pro 

srovnání bylo vypočtení indexů rozšíření plamene a rychlosti šíření plamene u zkoušky ve 

dvoustopovém tunelu a informace o zapalitelnosti a pohybu plamene u zkoušky zapalitelnosti 

Pomocí získaných dat jsem usoudil, že při použití retardérů hoření byly hodnoty 

indexu rozšíření plamene a rychlosti šíření plamene společně se zapalitelností, oproti čistému 

dřevu, podstatně sníženy. Na závěr lze konstatovat, že oba použité přípravky mají významné 

retardační účinky, avšak Plamostop D ze skupiny pěnotvorných retardérů je při porovnání 

těchto parametrů účinnější než látka CF. 

 

Klíčová slova: dřevo, hoření, retardér hoření. 

 



 

 

Annotation 

 

CHOBOLA, O., Fire Retardants for Wood: the Bachelor thesis, Ostrava: VŠB  – TU, 

2012, 55 s, supplements 3 s. 

 

This bachelor thesis focuses on the substances retarding the combustion process- the 

flame retardants. Its content is a theoretical description of the combustion with subsequent 

focus on the process of wood burning. The important part of the work is also information 

about the flame retardants, their features, partitioning and efficiency. The main focus of the 

work is the experimental part, which focuses on a comparison of flame retardants used with 

clean wood and within each other. The important point for comparison was calculating 

indexes of spread of flame and its spreading speed in the dual trace tunnel test and 

information about combustibility and flame movement in the combustibility test. 

Thanks to the acquired data I concluded that using the flame retardants the indexes of 

spread of flame and the speed of flame spreading altogether with combustibility compared 

with clean wood were significantly reduced. In conclusion both used products have 

significant retardation effects but the Plamostop D from the foaming retardants group is in 

comparison more effective than the CF substance. 
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Úvod 

Teoretická část mé diplomové práce je v první fázi zaměřena na dřevo obecně. Dřevo 

je nehomogenní biopolymer, který se řadí mezi obnovitelné zdroje energie. Dřevní hmota je 

tvořena makromolekulami celulózy, hemicelulózy a ligninu, které se seskupují do fibril 

a vytváří lamely. Nedílnou součástí této kapitoly jsou i vlastnosti dřeva, a to jak chemické, tak 

i fyzikální. 

V druhé fázi je popisován proces hoření s následným zaměřením na procesy 

probíhající při hoření dřeva. Hoření je fyzikálně chemická oxidačně redukční reakce, při které 

hořlavá látka reaguje vysokou rychlostí s oxidačním prostředkem za vzniku světla a tepla. 

Mezi základní faktory ovlivňující hoření dřeva patří například pórovitost, hustota či 

propustnost dřeva. 

Mezi stěžejní informace této práce patří informace o retardérech hoření. Jedná se 

o látky, které slouží ke snížení hořlavosti dřeva. Mezi jejich další účinky patří oddálení 

vznětlivosti, zpomalení rychlosti hoření a šíření plamene po povrchu dřeva. Existují dva 

způsoby retardace, čili zpomalení hoření, a to fyzikální a chemické. Na trhu jsou dostupné 

retardéry hoření dřeva na bázi anorganických solí a retardační přípravky obsahující 

pěnotvorné složky. Do obou těchto skupin spadá řada přípravků, které jsou jednotlivě 

popsány v další kapitole práce. 

Spolu se vzorky smrkového dřeva bez nátěru byl pro experimentální měření použit 

z každé skupiny jeden výrobek, jmenovitě Plamostop D ze skupiny organických neboli 

intumescentních retardérů a látka CF, která je řazena do retardéru na bázi anorganických solí. 

Hlavním úkolem bylo jejich porovnání se vzorky čistého smrkového dřeva a mezi sebou při 

zkoušce ve dvoustopovém tunelu a zkoušce zapalitelnosti. Ze změřených parametrů byl 

u zkoušky ve dvoustopovém tunelu vypočítán index rozšíření plamene a rychlost šíření 

plamene. Společně s výsledky ze zkoušky zapalitelnosti byly tyto vypočtené parametry 

použity ke zpracování a hodnocení. 

Ze statistických údajů vyplývá, že při použití retardérů hoření byly hodnoty indexu 

rozšíření plamene a rychlosti šíření plamene společně se zapalitelností, oproti čistému dřevu, 

podstatně sníženy. Díky tomuto můžeme říci, že oba použité přípravky mají významné 

retardační účinky, avšak Plamostop D ze skupiny pěnotvorných retardérů je při porovnání 

těchto parametrů účinnější než látka CF. 
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Na závěr lze konstatovat, že při použití retardačních přípravků na dřevo je proces 

hoření a šíření plamene u smrkového dřeva výrazně snížen, což potvrzuje informace uvedené 

v teoretické části bakalářské práce. 
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I. Teoretická část 
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Rešerše 

Na začátku této práce, tudíž v teoretické části, jsem se nejdříve zaměřil na definování 

a popsaní samotného dřeva a jeho použití. K tomuto účelu jsem hlavně využil tištěná skripta 

od paní docentky Netopilové [2], které se zabývají stavebními materiály a kde je dřevo 

podrobně popsáno. Použil jsem také anglický článek v elektronické podobě [38]. Dále jsem 

zde řešil jednotlivé vlastnosti dřeva, a to jak kladné tak záporné. Pro tuto problematiku jsem 

pak využíval internetových zdrojů [2, 24, 25, 26,]. 

Pro definování procesu hoření jsem použil převážně internetové zdroje [15, 19, 23], na 

jejichž základě jsem popisoval jak hoření obecně, tak i procesy, které toto hoření doprovázejí. 

Třídy reakce na oheň a pojem požární odolnost, které se v této kapitole také vyskytují, jsem 

popsal díky normám ČSN EN 13501-1 a ČSN EN 13501 – 2 [5, 6]. 

U kapitoly retardérů hoření jsem se zaměřil na popis procesu retardace, k čemuž mi 

hlavně pomohly anglické publikace v elektronické podobě [38, 39]. Pomocí elektronických 

zdrojů [12, 16, 17, 20, 23, 29, 33] byly jednotlivé retardéry hoření dřeva rozděleny a zároveň 

pomocí bezpečnostních, technických a katalogových listů popsány. 

Před vlastním měřením jsem musel definovat charakteristiky a postup jednotlivých 

zkoušek. U zkoušky ve dvoustopovém tunelu jsem použil americkou normu ASTM D3806 

[3], která mi v kombinaci s českými skripty od doktora Filipiho [1] poskytla dostatečné 

informace. Normu dle ČSN EN ISO 11925 – 2 jsem použil pro definování zkoušky 

zapalitelnosti [4]. Po shromáždění všech potřebných informací jsem mohl přikročit 

k vlastnímu měření a na základě získaných výsledků jsem postavil stěžejní část mé bakalářské 

práce.  
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1. Dřevo 

Dřevo je nehomogenní biopolymer, který se řadí mezi obnovitelné zdroje energie. 

I přes své nesporně výborné fyzikální a mechanické vlastnosti zůstane v dnešní době 

i v blízké budoucnosti jedním z nejpoužívanějších stavebních konstrukčních materiálů. Je 

široce využíváno ve stavebnictví, kde se s ním počítá při výrobě nosných prvků 

velkorozponových konstrukcí, příhradových a lamelových konstrukcí či výrobků 

aglomerovaných, vrstvených a kompozitních.  

Dřevo a především dřevní hmota se skládá ze souvrství submikroskopických 

a chemicky odlišných zón, které tvoří odumřelé buňky nehomogenních dřevních stěn a lumen 

buněk. Mezi dvěma buňkami buněčné stěny se nachází tenká vrstva nazývaná střední lamela, 

na kterou navazuje primární a sekundární stěna. Dřevní hmota je dále tvořena řetězovými 

makromolekulami celulózy, které vytváří síťovou strukturu seskupením do vyšších stavebních 

jednotek, tzv. elementárních mikro a makrofibril. Makrofibrily vytváří již zmíněné lamely, 

které jsou základem buněčných stěn.  

Za zmínku stojí ještě uvést, že struktura buněčné stěny ovlivňuje do značné míry 

fyzikální vlastnosti dřeva, např. zaplnění vodou či vysušení submikroskopických dutin může 

způsobit bobtnání a vysýchání dřeva. Orientace fibril pak ovlivňuje jeho mechanické 

vlastnosti. [2, 23] 

1.1. Vlastnosti dřeva 

Dřevo disponuje velmi dobrými fyzikálními, mechanickými a chemickými vlastnostmi.  

Vyznačuje se poměrně nízkou hmotností, i přesto však má vysokou pevnost. Díky 

těmto vlastnostem se dřevo dostává do popředí před jiné průmyslově vyráběné materiály 

například kovy, které svými vlastnostmi někdy i převyšuje. Dále se při porovnání s kovy 

vyznačuje malou plastickou deformací a značnou odolností vůči rázovému namáhání 

a kmitání. U dřeva se také bere v potaz jeho hydroskopičnost neboli schopnost přijmout 

vzdušnou vlhkost, která následně ovlivňuje například jeho objemovou hmotnost, pevnost, 

životnost či tepelně technické vlastnosti.  

Dalšími důležitými charakteristikami dřeva jsou jeho tepelně fyzikální vlastnosti, 

jmenovitě pak tepelná vodivost a měrné teplo. Tepelná vodivost ve dřevě se uskutečňuje ve 

třech základních formách, a to vedením, prouděním a sáláním, přičemž závisí na teplotě, 
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hmotnosti a absolutní vlhkosti dřeva. Měrné teplo je pak schopnost dřeva akumulovat teplo. 

Tato veličina udává množství tepla, které je nutné na ohřátí jednotkové hmotnosti dřeva o 1 K. 

Dlouhodobým  působením postupně rostoucí teploty klesá modul pružnosti a také 

pevnost dřeva. Při teplotách okolo 200 °C nastává termický rozklad dřeva (pyrolýza), tím se 

dřevo stává křehkým a výrazně se snižuje jeho rázová houževnatost. Dále dochází 

k odbourávání sacharidického podílu hlavně hemicelulóz a tím se mění chemické složení, 

hmotnost a barva dřeva. [2, 24, 25, 26, 39] 

Dřevo jako heterogenní systém lze rozdělit do dvou základních složek na hlavní 

a doplňující. Hlavní složky představují 90 – 97 % objemu dřeva a zároveň tvoří buněčné stěny. 

Mají charakter polymerů. Patří sem sacharidy, tvořící cca 70 % dřevní hmoty (celulóza, 

hemicelulóza) a aromatické složky tvořící cca 25 % dřevní hmoty (lignin). Doplňující složky 

jsou pak obsažené převážně v buněčných dutinách (tuky, třísloviny, barviva, pryskyřičné 

látky, silice). Obsah těchto látek ve dřevě se pohybuje mezi 3 – 10 %, u tropických dřev až 

15 %. Tyto doplňují složky se rozdělují na organické (monomery, polymery) a anorganické. 

Elementární výskyt prvků ve dřevě není ovlivněn druhem dřeviny, ale je dán skladbou 

různých částí dřevní masy. U většiny druhů dřeva má největší zastoupení uhlík 49 %, kyslík 

44,5 %, vodík 6,1 %, dusík 0,2 %. Minerální látky se ve dřevě vyskytují pouze v malém 

množství 0,2 % a jsou to hlavně soli křemíku, draslíku, sodíku, vápníku, hořčíku, manganu, 

železa a hliníku, které při spalování dřeva tvoří popel. Obsah popela pak závisí na složení 

půdy, druhu a věku dřeviny. [2, 11, 39]  
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1.1.1. Celulóza 

Celulóza tvoří přibližně 46 - 56 % dřevní hmoty. Je to látka makromolekulární, 

vznikající především v sacharidické složce dřeva. Vzájemným spojováním molekul celulózy 

sekundárními vodíkovými vazbami vzniká makromolekula lineární stavby. Vlákénka celulózy 

se pak vzájemným stáčením shlukují do útvarů větších a delších, které pak racionálně uložené 

vedle sebe tvoří stěnu buňky. Na obrázku 1 můžeme vidět celulózu, která má zásluhou 

znásobené řetězovité struktury vláknitou podobu. To dává dřevu ve směru vláken velkou 

pevnost. Dostatečně také odolává vodě a chemikáliím. [2, 13, 14] 

 

 

Obrázek 1 - Strukturní vzorec celulózy [14] 

 

1.1.2. Hemicelulózy 

Hemicelulózy (obrázek 2) jsou také makromolekulární látky sestávající z 23 – 35 % 

dřevní hmoty. Jejich obsah se liší u dřevin jehličnatých a listnatých kde je větší. Vznikají 

z různých cukrů a podobně jako celulóza jsou vláknité. Vlákna jsou však podstatně kratší 

a mají menší relativní hmotnost, proto má hemicelulóza i nižší pevnost. Společně s ligninem 

tvoří kostru buněčných stěn celulózy a ovlivňují chemické a fyzikální vlastnosti dřeva. [2, 13] 

 

 

Obrázek 2 - Strukturní vzorec hemicelulózy [2] 
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1.1.3. Lignin 

Lignin (obrázek 3) na rozdíl od celulózy a hemicelulóz lze označit jako látku 

beztvarou (amorfní). Ve dřevě je zastoupen asi z 26 – 35 % a je vyšší u dřevin jehličnatých 

než u listnatých, proto jsou tyto dřeviny po ohřátí tvárnější a plastičtější. Lignin odolává málo 

zásadám a toho lze využít právě při ohýbání a tvarování dřeva. Lignin prolíná celulózu 

a hemicelulózy, vyplňuje mezery a zabezpečuje dřevnatění jeho buněčných stěn. Chová se 

jako termoplast a plní ve dřevě funkci tmele látek vláknité struktury. [2, 13] 

 

 

Obrázek 3 - Strukturní vzorec ligninu [2] 
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2. Hoření dřeva  

V prvé řadě této části je nutné definovat pojem hoření. Hoření je fyzikálně chemická 

oxidačně redukční reakce, při které hořlavá látka reaguje vysokou rychlostí s oxidačním 

prostředkem za vzniku světla a tepla. Aby k hoření došlo je zde zapotřebí vzniku hořlavého 

souboru (obrázek 4). Pod pojmem hořlavý soubor rozumíme spojení dvou složek, a to hořlavé 

látky a oxidačního prostředku. Pro iniciaci těchto dvou složek je pak dále zapotřebí zdroje 

zapálení s dostatečným množstvím energie a vysoké teploty. Když jsou tyto tři podmínky 

splněny dochází k hoření. [19, 40] 

 

Obrázek 4 – Hořlavý soubor [37] 

 

Na základě hodnocení zapalitelnosti či hořlavosti lze dřevo zařadit do tříd reakce na 

oheň případně posoudit jeho požární odolnost.  

Požární odolnost je schopnost stavební konstrukce odolávat teplotám vznikajícím při 

požáru, aniž by došlo k porušení její funkce. Poruchou funkce se rozumí ztráta nosnosti, 

stability, porucha celistvosti nebo překročení mezních teplot. Postup pro klasifikaci 

stavebních výrobků a prvků staveb na základě výsledků zkoušek požární odolnosti stanovuje 

norma ČSN EN 13501 – 2. [6] 

Třída reakce na oheň hodnotí stavební výrobek jako celek v konečném provedení 

(například sendvičové stěny). Tento fakt je hlavním rozdílem mezi dřívějším stupněm 

hořlavosti, který hodnotil samostatně jednotlivé hmoty, a od kterého bylo dle EU upuštěno. 

Postup klasifikace podle reakce na oheň pro všechny stavební výrobky včetně výrobků 
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zabudovaných v konstrukcích staveb určuje norma ČSN EN 13501-1 [5]. Podle výsledků jsou 

stavební hmoty zařazeny do 7 tříd reakce na oheň dle tabulky 1:  

 

Tabulka 1 – Třídy reakce na oheň pro stavební výrobky [5] 

Třída Zkušební metoda Příklad 

A1 

(nehořlavé) 

ČSN EN ISO 1182 Beton, minerální hmoty, 

ochranou dřeva nedosažitelná ČSN EN ISO 1716 

A2 

(nesnadno hořlavé) 

ČSN EN ISO 1182 Dřevo chráněné zpěňujícími 

hmotami Flamgart, Dexaryl B ČSN EN ISO 1716 

ČSN EN 13823 

B 

(těžce hořlavé) 

ČSN EN 13823 Dřevo chráněné anorganickými 

solemi Pyronit a Pregnolit ČSN EN ISO 11925 – 2 

Vystavení = 30 s 

C 

(těžce hořlavé) 

ČSN EN 13823 Dřevo chráněné anorganickou 

solí CF ČSN EN ISO 11925 – 2 

Vystavení = 30 s 

D 

(středně hořlavé) 

 

ČSN EN 13823 Dřevo chráněné anorganickou 

solí CF ČSN EN ISO 11925 – 2 

Vystavení = 30 s 

E 

(lehce hořlavé) 

ČSN EN ISO 11925 – 2 

Vystavení = 15 s 

Dřevovláknité desky, asfaltové 

lepenky 

F 

(lehce hořlavé) 

 Dřevovláknité desky, asfaltové 

lepenky 

 

2.1. Procesy probíhající při hoření dřeva  

Na počátku termického zatěžování dřeva při teplotách kolem 80 – 120 °C nejdříve 

dochází převážně k jeho vysušování a uvolňování volné i vazebné vody. Následkem toho se 

zvětšuje vnitřní povrch dřeva, který snadněji přichází do styku s kyslíkem. V této části 

termického zatěžování nedochází ke značným změnám mechanických vlastností. 

Při teplotě 150 – 200 °C nastává první stupeň termické degradace, při němž dřevo 

postupně mění svou barvu a je zde pozorován znatelný pokles jeho mechanických vlastností, 
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hlavně pak houževnatosti. Za těchto teplot zatím nedochází k významné tvorbě hořlavých 

plynných produktů.  

Při druhém stupni termické degradace, která nastává při teplotách okolo 220 °C, již 

dochází ke tvorbě plynných produktů, jmenovitě pak vodíku, methanu, oxidu uhelnatého, 

aldehydů, ketonů. Po následném rozptylování těchto nízkomolekulárních produktů nad 

povrchem dřeva, reagují tyto látek se vzdušným kyslíkem, a tím dochází k jejich hoření za 

vývoje tepla a světla. Mechanická pevnost dřeva se dále snižuje.  

Závěrem termické degradace dřevní hmoty je dřevěné uhlí, které za přítomnosti 

vzdušného kyslíku a při teplotách nad 350 °C bezplamenně žhne, čímž napomáhá k další 

pyrolýze vnitřních vrstev dřeva. Výsledným produktem hoření dřeva je pak anorganický 

zbytek neboli popel. [15, 23] 

Na obrázku 5 jsou názorně zobrazeny jednotlivé procesy probíhající při hoření dřeva.  

 

Obrázek 5 - Schéma hoření dřeva [23] 
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2.2. Faktory ovlivňující hoření dřeva 

Mezi základní vlastnosti dřeva, které ovlivňují jeho hoření, řadíme: 

 pórovitost a hustota dřeva, 

 propustnost dřeva pro plyny a kapaliny, 

 druh dřeva (především jeho tepelná vodivost a měrné teplo), 

 přítomnost pomocných látek (jako jsou lepidla, retardéry hoření, nátěrové hmoty, 

biocidy), 

 parametry okolní atmosféry (teplota, tlak, okolní vlhkost, množství oxidačního 

prostředku). [23] 
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3. Retardéry hoření dřeva 

Retardéry nebo též zpomalovače hoření dřeva jsou látky, které slouží ke snížení 

hořlavosti dřeva, oddálení jeho vznětlivosti, zpomalení rychlosti hoření a šíření plamene po 

povrchu. K těmto dějům obecně dochází buď fyzikální nebo chemickou reakcí, která 

zastavuje hoření. [2] 

3.1. Fyzikální způsob retardace 

Prvním možným způsobem retardace je použití vhodných inertních tepelně izolujících 

hmot. Tyto hmoty chrání dřevo před zahřátím na vyšší  teplotu a tím napomáhají oddálit 

tvorbu hořlavých plynů. Jedná se pak například o obklady či zásypy nehořlavými hmotami 

s nízkou tepelnou vodivostí nebo omítnutí vápennou maltou s přídavkem experlitu.  

Dalším fyzikálním způsobem je uplatnění intumescentních retardačních přípravků. 

Aplikace těchto pěnotvorných retardérů napomáhá ke zpomalení tepelného prostupu 

povrchem konstrukce, brání vzniku hořlavých plynných produktů tepelného namáhání a jejich 

oxidaci.  

V poslední řadě je možné použití  postřiků, nátěrů či impregnací na bázi 

anorganických solí. Tyto přípravky dokážou zředit vznikající hořlavé plyny, až do té míry, že 

se stanou nezápalnými. Dojde tak k zabránění přístupu kyslíku ke dřevu. Zředění lze pak 

realizovat takovými chemickými látkami, které se za zvýšené teploty rozkládají na několik 

jednodušších sloučenin, jako jsou například voda či různé nehořlavé plyny. Ty následně 

unikají na povrch dřeva společně s plyny vznikajícími při pyrolýze, které jsou jimi natolik 

zředěny, že nemůže dojít ke vzniku zápalné a hořlavé směsi. K tomuto účelu jsou vhodné 

různé amonné soli nebo sloučeniny obsahující krystalickou vodu. Příkladem takovéto látky je 

hydrogenuhličitan sodný, který je považován za jeden z nejúčinnějších retardérů hoření. Při 

vysokých teplotách se rozkládá na vodu a působí tak jako chladič. Jestliže postupně dojde 

k takovému rozložení retardéru, uvolněné inertní plyny (H2O a CO2) natolik naředí hořlavou 

směs plynů, že omezí další možné vznícení nebo vzplanutí. Celkový průběh rozladu je 

uskutečněn řadou kroků, které jsou znázorněny v rovnicích 1, 2 a 3. [12, 20, 38] 
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Rovnice 1 Proces rozkladu hydrogenuhličitanu sodného na uhličitan sodný, oxid 

uhličitý a vodu [38] 

)()()()(2 22323 lOHgCOsCONasNaHCO   

Rovnice 2 Proces rozkladu uhličitanu sodného na oxid sodný a oxid uhličitý [38] 

)()()( 2232 gCOsONasCONa   

Rovnice 3 Reakce oxidu sodného s vodní parou za vzniku hydroxidu sodného [38] 

)(2)()( 22 sNaOHgOHgONa    

 

3.2. Chemický způsob retardace 

Chemický způsob retardace může v prvním případě probíhat v plynné fázi. Při reakci 

v plynné fázi dochází k uvolňování volných radikálů, které se přednostně uvolňují ze 

specificky používaných retardérů, většinou halogenových. Tyto radikály vstupují do 

mechanismu volných radikálů samotného procesu hoření, kde reagují s vysoce reaktivními 

prvky a tím ho zpomalují nebo i zastavují.  

Druhý způsob chemické retardace je realizován podpořením tvorby zuhelnatělé 

izolační vrstvy a zamezení tak žhnutí vzniklého dřevěného uhlí. K samotnému přerušení 

hoření pak poukazuje fakt, že zuhelnatění povrchové vrstvy dřeva má významný tepelně 

izolační efekt. K tomuto účelu se používají takové chemické sloučeniny, které podporují 

rychlost tvorby dřevěného uhlí tím, že působí na reakční mechanismus při rozkladu dřeva 

teplem. Jedná se především o látky kyselého charakteru. Do této skupiny patří především 

látky obsahující volné anorganické kyseliny a kyselé soli nebo volné anhydridy kyselin 

vznikající až při rozkladu těchto látek teplem.  

Třetím a posledním druhem tohoto způsobu retardace je nabobtnávání. U těchto typů  

zpomalovačů je známé, že způsobují nabobtnávání, které nastává pod ochranou vrstvou 

popela. Tím zajišťují lepší tepelnou izolaci. [12, 17, 20] 
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3.3. Historický vývoj retardérů hoření dřeva 

Vývoj přípravků pro oblast zpomalení hoření dřeva byl v minulosti prováděn 

nepravidelně a s přestávkami. Přípravky pro tuto oblast byly vždy základně otestovány bez 

dalších příslušných bezpečnostních postupů. Z těchto informací je zřejmé, že ochrana dřeva 

byla prováděna lacinými a nekvalitními přípravky. Další důležitá skutečnost, která se 

v minulosti běžně vyskytovala je, že se na dřevo nanášely zbytečně velké množství daných 

přípravků.  

Na povrch dřeva se dříve nanášely přípravky na bázi vodního skla, jako jsou Betogen 

D-55, Pyroton 50, Pyrosal K atd. Tyto výrobky však v praxi díky nedostatečnému prověření 

ztrácely své ochranné vlastnosti. Jejich obnova byla problematická a obtížná.  

Další látky používané k ochraně dřeva byly sloučeniny na bázi amonných solí, jako 

jsou například matečné louhy z výroby diamoniumfosfátu. U této skupiny bylo zjištěno, že 

způsobují rozvláknění povrchu dřeva, a to až do hloubky přibližně 5 mm. Následkem 

rozvláknění povrchu byla jeho chemická koroze. [2, 23] 

I když situace v minulosti vyžadovala tvorbu nových přípravků, jejich vývoj stagnoval, 

protože jejich používání se jevilo jako neekonomické. Výsledkem této stagnace byl velmi 

podstatný nedostatek tzv. retardéru hoření.  

Důležitý rozvoj byl zaznamenán přibližně před pěti lety. Díky rozvoji nových 

přípravků došlo k důležitému zlomu a na českém trhu jsou již běžně k dostání. [23] 

3.3.1. Typy retardérů hoření dřeva 

V dnešní době jsou vyráběné či dostupné na trhu dva systémy vodních retardérů 

hoření. Tyto systému lze klasifikovat do dvou základních skupin: 

 koncentrované roztoky anorganických solí v kombinaci s různými přípravky 

zlepšujícími jejich vlastnosti,  

 vodné polymerní retardační roztoky obsahující pěnotvorné složky. [23] 
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3.4. Retardéry na bázi anorganických solí 

Do skupiny retardérů na bázi anorganických solí řadíme širokou škálu anorganických 

sloučenin, a to především fosforečnan amonný, síran amonný, chlorid amonný, borax, 

kyselinu boritou, alkalické křemičitany (nebo-li vodní sklo), chloridy zinečnaté, vápenaté, 

hořečnaté, hydrogenuhličitan sodný aj.  

Princip účinků látek anorganických sloučenin spočívá především v ochlazování dřeva 

(retardéry spotřebovávají teplo) a s tím související oddálení jeho vznícení. Dále jsou 

charakteristické tvorbou nehořlavých plynů, jako je například amoniak, vodní páry, dusík či 

oxid uhličitý, jejíchž důsledkem je zředění pyrolýzních plynů a hlavně snížení koncentrace 

kyslíku u povrchu dřeva. V neposlední řadě tvoří, na základě fosfátových a sulfátových 

aniontů, izolující vrstvu na povrchu dřevěné konstrukce.  

Existuje řada výhod retardérů na bázi anorganických solí, z nichž mezi 

nejvýznamnější je řazena jejich vysoká účinnost a prakticky neomezená životnost ochrany bez 

nutnosti jejich obnovy. Tyto výhody však souvisí pouze s hloubkovou impregnací.  

Povrchová úprava dřeva anorganickými ochrannými přípravky se vyznačuje, díky své 

vysoké rozpustnosti ve vodě, snadnou penetrací do povrchových vrstev dřeva. Část přípravků 

je při nanesení na povrch dřeva spojena s ochranou dřeva proti škůdcům. Na straně druhé je 

povrchová ochrana spojena s řadou negativních vlastností. Jak již bylo řečeno, jsou velice 

dobře rozpustné ve vodě, což vede k jejich snadné vyluhovatelnosti ze dřeva vodou. K dalším 

nevýhodám řadíme jejich korozivní účinek, nízkou účinnost a omezenou životnost, týkající se 

pouze povrchové úpravy. [2, 23] 

Požárně retardační látky na bázi anorganických solí měly na našem trhu ještě nedávno 

prioritní postavení, ale díky svým negativním vlastnostem jejich používání v dnešní době 

ustupuje. [23] 

Obecně lze přípravky na bázi anorganických solí rozdělit do dvou skupin: 

 přípravky obsahující amonné soli, 

 ostatní. [23] 
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3.4.1. Typy retardérů ze skupiny přípravků na bázi anorganických solí 

Pyronit 

Pyronit je složen z diamoniumfosfátu a oxidu boritého. Je používán pouze pro 

povrchovou úpravu dřeva. Pomocí vhodných aditiv je snížen počet nutných ošetření na 

povrchu dřeva, zvýší se přilnavost přípravku a životnost ochrany. Pomocí aditiv je snížen 

i korozivní účinek. Kromě výše vyjmenovaných vlastností se vyznačuje i ochranou proti 

napadení dřevokaznými houbami a hmyzem. 

Dle třídy reakce na oheň je Pyronit zařazen do kategorie B. Dle požární odolnosti je 

pro něj charakteristické prodloužení této odolnosti o 3 až 5 minut. Životnost ověřená 

dlouhodobými zkouškami by měla být minimálně 6 let. Kontroly se doporučují provádět co 

dva roky. 

Doporučený nános přípravku na povrch dřeva je udáván minimálně 200 g.m
-2

. Toto 

množství je naneseno při dvoj až čtyřnásobném ošetření dřevěné plochy. [9, 23, 29] 

Synpreg 

Synpreg je složen opět z diamoniumfosfátu, dále z síranu amonného, 

fluorokřemičitanu amonného a smáčedla. Hlavní význam Synpregu spočívá v hloubkové 

úpravě dřevěných konstrukcí. 

Synpreg lze samozřejmě použít i při povrchové ochraně. Jeho minimální množství by 

se mělo pohybovat okolo 350g.m
-2

, což je dosažitelné pomocí tří až pětinásobným ošetřením 

nebo namáčením po dobu minimálně čtyř hodin. U povrchové ochrany byl Synpreg dle třídy 

reakce na oheň zařazen do skupiny C nebo D. 

Hloubková ochrana je dosažena pomocí vakuopřetlakové impregnaci či dlouhodobým 

namáčením. Minimální množství tohoto přípravku by se mělo pohybovat okolo 70g.m
-3

. 

U hloubkové ochrany byl Synpreg zařazen do třídy reakce na oheň B. 

Stejně tak jako u Pyronitu se životnost ochranného přípravku Synpreg pohybuje okolo 

6 let s pravidelnou kontrolou stavu. [2, 23] 
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Wolmanit 

Hlavními kompotenty wolmanitu jsou dichroman draselný, pentahydrát síranu 

měďnatého a kyselina trihydrogen boritá. 

Původní účel používaní wolmanitu spočíval v ochraně dřeva proti plísním. Dnes se 

jeho použití uplatňuje především v oblasti ochrany dřeva proti ohni. Při vakuotlaké 

impregnaci je dosáhnuto průniku Wolmanitu do dřeva, z čehož vyplývá, že se nejvýznamněji 

uplatňuje při hloubkové ochraně. Fixace je velmi rychlá a v podstatě nezávislá na teplotě. 

Wolmanit je ze dřeva jen nepatrně  vyluhovatelný a již malá množství Wolmanitu postačují 

k dlouhodobé ochraně dřeva. 

Množství přípravku, které je nutno použít při ochraně dřeva, by mělo být v rozsahu 2 – 

4 kg.m
-3

. Hodnota se odvíjí od faktu, zda-li je wolmanit použit na dřevo v interiéru či za 

externích podmínek, jako je kontakt s půdou, povětrnostní podmínky a vlhkost. [2] 

Pregnolit 

Pregnolit je čirá, nažloutlá tekutina složená z alkylbenzyldimetylamonium chloridu 

tebuconazolu a flufenoxuronu. 

Kromě jeho použití v oblasti ochrany dřeva proti ohni slouží pregnolit pro preventivní 

ochranu dřeva a zdiva proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Dále se 

používá k ošetření zdiva, omítek a maleb. 

Pregnolit spadá do kategorie B dle třídy reakce na oheň, jehož minimální životnost je 

tři roky. Vhodné množství se pohybuje kolem 400 g.m
-2

, které je dosaženo přibližně třemi 

nánosy. [2] 

Pyroton 50 

Jedná se o zastaralý přípravek k ochraně dřeva, složený z hydrogenfosforečnanu 

amonného a síranu amonného. 

Dle třídy reakce na oheň je zařazen do kategorie B, přičemž jejich obnova je velice 

obtížná. Při povrchové ochraně dřeva musí množství pyrotonu dosáhnout 500 g.m
-2

 při 

přibližně dvou nátěrech. [2, 23] 
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Látka CF 

Struktura tohoto přípravku se vyznačuje přítomností fosforečnanu amonného, síranu 

amonného a chloridu amonného. 

Hlavní výhodou látky CF je dlouhodobá životnost, která dosahuje až 10 let. 

Doporučený nános přípravku na povrch dřeva je udáván minimálně 370 g.m
-2

. Toto množství 

je naneseno při dvoj až čtyřnásobném ošetření dřevěné plochy. Třída reakce na oheň zařadila 

přípravek do kategorie C nebo D – B. [7, 20, 21, 33] 

Acepyrit Forte 

Acepyrit Forte je prostředek na bázi amonných solí bez zápachu, ve vodě rozpustný 

a nehořlavý. Kromě jeho protipožárního účinku je charakteristický ochranou dřeva před 

hmyzem a hnilobě. Jeho použití je omezeno u dřeva, které je v přímém kontaktu s deštěm či 

zemní vlhkostí.  

Na dřevo jej lze nanést několika způsoby, jako jsou například nátěry, nástřiky, ponory, 

dlouhodobá penetrace či tlaková impregnace. Účinnost Acepyritu Forte je zajištěna při nánosu 

minimálně dvou vrstev přípravku.  

Skupina retardérů hoření na bázi anorganických solí obsahuje, kromě výše jednotlivě 

uvedených nejdůležitějších přípravků, další širokou škálu zástupců. Jmenovitě se jedná 

například o plamor či izonit. [8] 
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3.5. Intumescentní retardační přípravky 

Do této skupiny retardačních přípravků patří vodouředitelné zpěňující nátěry, jejichž 

princip je založen na několikanásobném zvětšení svého objemu za působení vysokých teplot 

při procesu hoření. Mluvíme zde o teplotách nad 150 °C. Při tomto procesu nátěr takzvaně 

napění a tím vytvoří několika centimetrovou tlustou, tepelně izolační, nehořlavou 

mikroporézní vrstvu, která chrání povrch daného materiálu. Na povrchu dřeva se po určité 

době vytvoří uhlíkatý zbytek (obrázek 6), který brání přístupu plamene a zároveň tvoří již 

zmíněnou tepelně izolační vrstvu. Vzniklá vrstva poměrně dlouhou dobu odolává působením 

plamene a sálavého sálavého tepla. Doba, po kterou nátěr spolehlivě chrání povrch materiálu, 

se pohybuje okolo 30 minut. [2, 16, 23] 

 

 

Obrázek 6 - Tvorba uhlíkatého zbytku [18] 
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Pěnotvorné retardéry hoření zahrnují širokou škálu materiálů, jako jsou: 

 

 látky tvořené melaninem, formaldehydem, močovinoformaldehydem, hydratovanými 

solemi a bobtnajícími minerálními přísadami, 

 anilín – disulfidové adiční produkty, 

 filmotvorné látky na bázi elastomerů s obsahem bobtnajících látek, jako jsou například 

hydráty solí bóru, křemičitany alkalických kovů či minerální látky (perlit a vermikulit), 

 nátěry s bobtnajícími látkami obsahující hydratované soli, minerály a organické 

činidla (cukry, škroby a fenolické látky), které oxidují a zuhelnatění, 

 epoxidové intumescentní nátěry, které díky své menší schopnosti napěnění, vyžadují 

podstatně větší tloušťku nátěru. [2] 

 

Intumescentní nátěrový systém se skládá: 

 

 z primárního nátěru, který zajišťuje dostatečnou přilnavost k podkladu, 

 z pěnotvorné složky, 

 ze svrchního ochranného nátěru, který chrání vlastní pěnotvorný nátěr před vodou 

(obrázek 7). [16] 

 

 

Obrázek 7 - Struktura protipožárního intumescentního nátěru [16] 
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Intumescentní retardační přípravky jsou více účinné než dříve popsané zpomalovače 

hoření na bázi anorganických solí a mají i podstatně delší životnost. Ke zmínění stojí i jejich 

snadná odstranitelnost, po skončení životnosti těchto nátěrů. Díky těmto přednostem jsou také 

ve větším počtu a druzích vyráběny a častěji používány. I přes své výborné vlastnosti mají 

však své nevýhody. Nemohou se například používat pro hloubkovou impregnaci, která by 

snížila pevnost dřeva a došlo by tak k poklesu jeho rázové houževnatosti. Určitý problém 

přináší i skutečnost, že některé složky obsažené v této skupině retardérů, jsou více či méně 

rozpustné ve vodě. Důsledkem toho je pak jejich špatná odolnost vůči přímému působení 

vody a následná nepoužitelnost v prostředích s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 80 %. 

Mohou se tedy používat pouze v suchých interiérech. Dalšími nevýhodami těchto nátěrů jsou 

jejich neestetičnost a vysoká cena.  

Téměř všechny zpěňující přípravky jsou vodou ředitelné, složené z vodních 

disperzních polymerů, pěnotvorných plniv a příměsí retardérů hoření. Mezi disperzní 

polymery patří například pryskyřice a polyvinylacetát. Do pěnotvorných plniv řadíme pentol, 

polysacharidy, močovinu a k retardérům hoření spadají fosfáty amonné. Všechny tyto 

uvedené látky se mohou v různém poměru v intumescentních přípravcích vyskytovat.  

[2, 16, 23] 

3.5.1. Jednotlivé typy retardérů ze skupiny intumescentních přípravků 

Plamostop D 

Je jednosložková, vodou ředitelná, neprůhledná, středně viskózní nátěrová hmota 

zapáchající po polivinilacetátu. Plamstop je složen ze směsi plniv, pigmentů a dalších aditiv 

dispergovaných v PVAc (= polyvinylacetátové) disperzi. Dalšími složkami tohoto retardéru 

jsou fosforečnoamonné soli a vhodné zpěňující přísady, které jak již bylo zmíněno chrání 

povrch dřeva proti působení ohně a sálavého tepla. 

Přípravek se nanáší v jedné až třech vrstvách na suchý povrch dřeva, který je zbaven 

mechanických a mastných nečistot. Při minimálním nánosu vrstvy 200 g.m
-2

 zvyšuje nátěr 

požární odolnost až o 8 minut a dle třídy reakce na oheň je zařazen do kategorie B. Po 

dvojnásobném množství nánosu dokonce do stupně A2.  

Dřevo, které bylo ošetřeno tímto přípravkem, nesmí být vystaveno působením vody, 

jinak by došlo k jeho vyluhování. Životnost tohoto retardéru se pohybuje okolo 15 let. Je-li 

použit v suchém prostředí na nové a čisté dřevo, předpokládá se ochrana trvalá. [10, 22, 31]  
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Dexaryl B – Transparent 

Jedná se taktéž o vodou ředitelný protipožární nátěr tentokrát však dvousložkový na 

bázi dřeva, sololitu a vlnité lepenky. Jeho použití je vhodné především na dřevěné sloupy 

a nosníky v půdních vestavbách, pro interiéry dřevostaveb, konstrukce krovů a půdní prostory. 

Nanáší se ve dvou až čtyřnásobných nátěrech nebo postřicích, přičemž se doporučuje 

vrstva minimálně 600 g.m
-2

. Při tomto nánosu prodlužuje nátěr požární odolnost dřevěných 

nosníku o 10 minut, u deskových materiálu až o 15 minut. Podle třídy reakce na oheň spadá 

do skupiny B a jeho předpokládaná životnost je 10 let. [2, 23, 32] 

Flamgart 

Protipožární nátěr flamgart je látka šedobílé suspenze na bázi amonných fosfátů 

s přídavkem zpěňujících přísad, retardérů hoření a polymerů. Po zaschnutí je průhledný se 

světle žlutým odstínem.  

Před nánosem přípravku flamgart musí být povrch dřeva očištěn od kůry, lýka 

a veškerých mechanických nečistot. Aplikuje se nátěrem minimálně ve třech vrstvách, 

přičemž interval mezi jednotlivými nánosy musí být alespoň 12 hodin. Chceme-li, aby byl 

dosažen, dle třídy reakce na oheň, stupeň A2 je nutný nános přípravku okolo 500 g.m
-2

. Takto 

upravené dřevo je charakteristické svou požární odolností po dobu přibližně 15 let.  

[2, 23, 28, 30, 34, 36] 

Promadur 

Promadur je bíla či bezbarvá látka složená ze syntetické pryskyřice bez příměsí 

rozpouštědel. Používá se u dřeva, kterému hrozí značné nebezpečí požáru, jako jsou například 

průmyslové stavby. Dřevo chráněné tímto přípravkem musí být chráněné před deštěm 

a vlhkostí, z čehož vyplývá, že se Promadur omezuje pouze na vnitřní prostory stavby. 

Protipožární ochranný účinek je u dřeva dosažen nánosem 200 g.m
-2

 přípravku. Při 

zkouškách třídy reakcí na oheň byl zařazen do kategorie A2. [2, 35] 
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HCA 

Jedná se o bílou nátěrovou hmotu na bázi disperze akrylátu, téměř bez zápachu, 

ředitelná vodou. Kromě ochrany dřeva proti požáru ho lze použít i u ocelových konstrukcí, 

plastů a kabelových rozvodů.  

Odolnost a stabilita přípravku byla dlouhodobým zjištěním stanovena v rozmezí 15-40 

let. Je zařazena podle třídy reakcí na oheň do skupiny A2. [2, 27] 

Unitherm 

Je vodou ředitelná nátěrová hmota, která je řazena podle třídy reakce na oheň do 

skupiny A2. Hmotnost nánosu Unithermu by se měla pohybovat okolo 400 g.m
-2

. Toto 

množství je dosažitelné dvojnásobným nátěrem. Unitherm se na českém trhu prozatím 

nevyskytuje. Po schválení a praktickém ověření vlastností lze přípravek na náš trh prozatím 

doporučit. [2, 23] 

Pyromors 

Je bílá látka sloužící k ochraně dřevěných konstrukcí proti ohni a sálavému teplu. 

Doporučený nános se pohybuje v rozmezí 450 g.m
-2

 dosažitelným dvěma až třemi nátěry. 

Podle třídy reakce na oheň je opět řazena do skupiny A2. Stejně tak, jako v předchozím 

případě u přípravku Unitherm, je jeho použití v ČR pouze doporučeno. [23] 

Izopa L – 100 

Vyskytuje se v práškovité formě, která je ve vodě rozpustná. Kromě ochrany proti 

ohni slouží současně i proti napadení dřeva dřevokaznými houbami a hmyzem. Při dvou až tří 

násobném nátěru je dosažen doporučený nános Izopy L – 100 v hodnotě 250 g.m
-2

. Dle třídy 

reakce na oheň je zařazen do kategorie A2. [23] 
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II. Praktická část 
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4. Hodnocení retardérů hoření dřeva 

Cílem této bakalářské práce bylo hodnocení současného stavu používaných retardérů 

hoření dřeva. Abych mohl objektivně posoudit dostupné typy retardérů hoření dřeva, rozhodl 

jsem se v praktické části této práce prakticky ověřit vliv dvou typů retardérů na hořlavost a 

zapalitelnost běžně dostupného smrkového dřeva. 

4.1. Popis zkušebního materiálu a použitých retardačních přípravků 

Pro praktická měření jsem si vybral dva různé typy retardérů hoření dřeva, které byly 

použity pro snížení hořlavosti smrkového dřeva První z obou zpomalovačů byl intumescentní 

(= zpěňující) nátěr, jehož označení je Plamostop D. Jako druhý nátěr jsem zvolil retardační 

přípravek na bázi anorganických solí s technickým označením CF. Oba nátěry slouží pro 

zvýšení požární odolnosti dřeva. 

4.1.1. Smrkové dřevo 

K laboratornímu měření byly použity vzorky ze smrkového dřeva o různých 

rozměrech. Z vizuálního pohledu mělo dřevo světle hnědou až nažloutlou barvu a řezané bylo 

podélně, čemuž odpovídala i jeho jemná textura. Klasická vůně dřeva napovídala o tom, že 

vzorky nebyly napadeny houbami ani plísní. Na podélně řezaných kusech byly dobře 

viditelné suky a pryskyřičné kanálky, po kterých dřevo příjemně vonělo.  

Pro zkoušku hořlavosti podle ASTM D3806 ve dvoustopovém tunelu byly použity 

materiály o rozměrech přibližně 595 x 95 mm a tloušťce 24 mm. Pro zkoušku zapalitelnosti 

dle ČSN EN ISO 11925–2 byly pak rozměry vzorků okolo 250 x 85 mm a tloušťky 22 mm. 

K vlastnímu měření jsem použil 8 vzorků u zkoušky zapalitelnosti, oproti doporučovaným 6 

[4]. Dle normy u dvoustopového tunelu je doporučován minimální počet měření 5 [3], v mém 

případě bylo provedeno měření 7, aby bylo možné eliminovat vzniklé chyby při zkoušení.  

4.1.2. Plamostop D    

Plamostop D je intumescentní, neprůhledná nátěrová hmota rosolovitého charakteru 

určená proti požáru dřevěných konstrukcí. Svou vysokou transparentností je vhodný i pro 

nábytkářské účely.  

Nátěr je za normálních podmínek bezbarvý a při teplotě 20 °C má tekuté skupenství. 

Slabě zapáchá po formaldehydu. Látka je zcela rozpustná ve vodě, v tucích je však 
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nerozpustná. Jeho bod tání a varu leží v rozmezí teplot 0 – 100 °C. Bod vzplanutí nebyl 

stanoven, jelikož je nátěr nehořlavý. 

Při běžném používání přípravku nebyly dosud nalezeny žádné účinky, které vážně 

ovlivňují zdraví člověka či životní prostředí. [10] 

4.1.3. Látka CF 

CF přípravek je látka určená ke snížení hořlavosti dřeva na bázi anorganických solí. 

Obsahuje i některé přísady proti hubení škůdců či dřevokaznému hmyzu. Hlavní určení tohoto 

nátěru je na dřevěné části budov, chat, krovů zemědělských a průmyslových dřevěných budov. 

Jedná se o průhlednou, v mém případě žlutě pigmentovanou, při 20 °C nízkoviskózní 

kapalinu, zapáchající po amoniaku. Hodnota pH se pohybuje v rozmezí hodnot 7 – 8 při 20 °C, 

což poukazuje na fakt, že se jedná o nátěr zásaditý. Teplota tání, varu a bod vzplanutí nejsou u 

této látky stanoveny, stejně tak jako oxidační vlastnosti a meze výbušnosti. Hustota při 20 °C 

je určena hodnotou 1160 ± 40 kg.m
-3

 a zároveň je při této teplotě libovolně mísitelný s vodou 

v jakémkoliv poměru. Rozpustnost této látky v tucích není stanovena.   

U látky CF bylo zjištěno, že při krátkodobém kontaktu přípravku s kůží nedohází 

k žádnému poškození, avšak při působení delším může vyvolat dráždivé účinky. Používá-li se 

přípravek v uzavřených prostorách, je nutné a důležité zajistit jejich účinné odvětrávání. 

[7, 21] 

4.2. Příprava měřených vzorků 

Všechny vzorky jsem před samotným natíráním nechal týden při laboratorních 

podmínkách dostatečně proschnout pro zajištění konstantní vlhkosti všech vzorků dřeva. 

Během samotného schnutí a natírání zkoušeného materiálu byla v laboratoři teplota v rozmezí 

23 – 23,3 °C, tlak se pak pohyboval okolo 9,94 – 9,98 kPa. Relativní vlhkost v místnosti 

laboratoře poměrně dost kolísala a byla od 30,5 – 37,7 %. 

Před samotným natíráním jsem všechno měřené dřevo pečlivě zkontroloval, 

ošmirgloval od různých nerovností a očistil od vzniklých pilin.  

Takto opracované a připravené smrkové dřevo jsem v první fázi natíral přípravkem 

Plamostop D (obrázek 8). K natírání jsem použil štětec přiložený k balení nátěru. Před a po 

každé aplikaci Plamostopu D jsem dřevo zvážil a jeho hmotnost zapsal. Vážení vzorku dřeva 

jsem prováděl z důvodu úbytku nátěru, který nastal po každém proschnutí dřeva Z těchto 

hodnot byla následně spočítána vydatnost nátěru. Aby vydatnost dosáhla hodnoty předepsané 
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výrobcem, která se udává na 200 g.m
-2

, musel jsem provést tři nátěry na každý vzorek dřeva. 

Výsledná vydatnost byla vypočtena na hodnotu 232 g.m
-2

. Přesto, že výrobce uvádí možnost 

aplikace dvou nátěru za 24 hodin, já jsem nanášel za tento interval nátěr pouze jeden. 

Hlavním důvodem aplikace jednoho nátěru za 24 hodin bylo, že Plamostop D nebyl schopen 

za kratší čas uschnout. Po dokončení třetího nátěru jsem nechal natřené dřevo dokonale 

zaschnout po dobu jednoho týdne a až poté jsem přikročil k vlastnímu měření. 

 

 

Obrázek 8 - Ukázka zkušebního tělesa natřeného Plamostopem D 

 

Po dokončení práce s Plamostopem D jsem přikročil k aplikaci látky CF na zkoušený 

materiál (obrázek 9). Dle výrobce je doporučeno nanášet CF nátěr ve třech vrstvách, aby byla 

dosažena vydatnost v rozmezí 400 – 500 g.m
-2

, avšak pro tento výrobek nebyla stanovena 

doba schnutí. Abych této hodnoty dosáhl, musel jsem, v rozporu s výrobcem, za daných 

laboratorních podmínek provést nátěrů šest. Aplikoval jsem denně dva nátěry, mezi kterými 

byl interval schnutí přibližně jedna hodina. Po těchto dvou nátěrech jsem nechal dřevo 

zaschnout přes noc a další dva dny opakoval tento postup. Opět po každé aplikaci nátěru byl 

vzorek zvážen a jeho hodnota zapsána. V konečném stavu byla vydatnost nátěru 505 g.m
-2

.  
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K nanášení tohoto nátěru byl použit štětec jiný, než v předchozím případě. Důvodem 

bylo zabránění kontaminace vzorku druhým retardérem. Přípravek CF se i přes nanesení 6 

vrstev oproti Plamostopu D lišil svou tloušťkou vrstvy, která byla výrazně menší. Po 

dostatečném zaschnutí a částečném odpaření nátěru byly na dřevě patrné krystalky 

anorganické soli, které dávaly vzorkům bílý nádech. 

 

 

Obrázek 9 - Ukázka zkušebního tělesa natřeného látkou CF 

 

Pro zkoušku zapalitelnosti bylo na každý takto připravený testovací vzorek vyznačeno 

měřítko od 1 do 15 cm pro posouzení vzdálenosti dosahu špičky plamene (obrázek 13). [4]   

4.3. Metody měření 

Pro zhodnocení vlivu použitých retardérů na požárně technické charakteristiky 

testovaného smrkového dřeva byly použity dvě normované metody dostupné v laboratořích 

Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava. Jednalo se o zkoušku hořlavosti dle 

americké ASTM D3806 a o zkoušku pro posouzení zapalitelnosti ČSN EN ISO 11925 – 2. 

 

4.3.1. Zkouška hořlavosti podle ASTM D3806 

První laboratorní měření bylo prováděno podle metody ASTM D3806, která vychází 

z velkorozměrové americké zkoušky ASTM E84. Hlavní použití této zkoušky spočívá 

v hodnocení účinnosti nehořlavých či ohnivzdorných úprav a nátěrů. Obecně je známo, že 

tato metoda měří tři fáze rozvoje požáru a to zapalování, šíření plamene a v poslední řadě 

rozsah požáru. Zatímco všechny tři fáze jsou mimořádně důležité, pozornost tohoto testu se 

především upírá na stanovení indexu šíření plamene, případně rychlosti šíření plamene po 

povrchu materiálu. [1, 3] 
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Popis zkušebního zařízení    

Test probíhá ve dvoustopovém tunelu (obrázek 10), který byl oproti původnímu 

zařízení zmenšen v poměru 12,5 : 1. Stejně úměrně byl také snížen tepelný výkon plynového 

hořáku a zkoušený materiál byl nakloněn o 30°. [1, 3] 

 

 

Obrázek 10 – dvoustopový tunel (laboratoř VŠB TUO, FBI)  

 

Dvoustopový tunel se skládá z: 

 ocelového rámu, 

 spalovacího tunelu, 

 víka vyrobeného z nehořlavé ocelové desky, 

 pozorovacího okénka se stupnicí, 

 nehořlavé izolace, 

 komínu pro odvod spalin,  

 Meckererového laboratorního plynového kahanu. [1, 3] 
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Postup měření 

Před vlastním měření jsem provedl kalibraci plamene na tzv. nulovou délku šíření 

plamene. Dle metody ASTM D3806 měl být tlak plamene nastaven na hodnotu 1,3 kPa 

a rychlost průtoku na 38 ml.s
-1

. Za laboratorních podmínek byly tyto hodnoty nedosažitelné, 

proto jsem se řídil návodem ze skript [1]. Podle tohoto návodu byl plamen kahanu nastaven 

na nulovou délku (7 palců). Po dokončení kalibrace plamene jsem přikročil k vlastnímu 

měření vzorku.  

Do tunelu jsem umístil vzorek dřeva měřenou stranou směrem dolů, který jsem 

následně zakryl nehořlavou deskou. Zkouška trvala celkově 5 minut od doby zapálení kahanu. 

Každých 15 sekund jsem sledoval čelo plamene a jeho postup v palcích zapisoval. Po 

uplynutí 4 minut byl plamen hořáku uhašen a vzorek jsem dále sledoval po dobu 1 minuty. 

Po ukončení měření jsem dřevo odstranil z měřícího zařízení a vizuálně zhodnotil míru 

ohoření a poškození. Všechny informace získané z experimentu jsem zaznamenal pro 

následné vypočtení indexu rozšíření plamene a rychlosti šíření plamene. Podrobný pracovní 

postup je uveden v americké normě ASTM D3806 [3] nebo ve skriptech [1]. 

 

Index rozšíření plamene: 

 

a

aS

L

LL
I






22
.100  [%] 

 

Rychlost šíření plamene: 

 

 
t

LL
v aS  .4,25  [mm.s

-1
] 

  

Ls ……….maximální postup plamene po zkoušeném materiálu v palcích  

La …….…maximální postup plamene po nehořlavé desce v palcích 

t …….…...doba, za kterou čelo plamene dosáhne vzdálenosti Ls v sekundách 

 

Před každým dalším měřením jsem musel ponechat zařízení vychladnout po dobu 

cca 30 minut. 
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U této metody jsem použil výpočet pro absolutní a relativní odchylku, která mi 

sloužila pro posouzení správnosti jednotlivých měření. Výpočet se prováděl dle následujících 

vzorců. 

 

Absolutní odchylka: 

xxii   

 

Relativní odchylka: 

 %100.
x

i
i


  

 

xi…………výsledná hodnota x-tého měření 

x………….průměr všech výsledných hodnot 

Δ………….absolutní odchylka 

δ…………..relativní odchylka v procentech 

 

4.3.2. Zkouška zapalitelnosti podle ČSN EN ISO 11925 – 2 

Jako druhé laboratorní měření byla provedena zkouška pro stanovení zapalitelnosti 

stavebních výrobků při přímém působení plamene za nulového sálání tepla dle Evropské 

normy ČSN EN ISO 11925 – 2. Zkoušený vzorek dřeva byl v zařízení uchycen ocelovým 

držákem tvaru U a umístěn ve svislé poloze. Jako zdroj zapálení byl použit malý hořák, který 

byl konstruován tak, aby mohl být skloněn pod úhlem 45°. V závěru této zkoušky se pak 

hodnotila a zaznamenávala skutečnost, zda došlo u každého zkušebního tělesa k jeho zapálení, 

jestli špička plamene dosáhla 150 mm nad místem působení plamene a čas, ve kterém k tomu 

dojde. V poslední řadě se pak pozorovalo chování zkoušeného zkušebního tělesa. [4] 
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Popis zkušebního zařízení 

Test zapalitelnosti probíhal ve zkušební komoře (obrázek 11) vyrobené z plechu 

z nerezové oceli a vybavené prosklenými dveřmi, které byly schopné odolávat působení tepla. 

[4] 

 

 

Obrázek 11 - Zkušební komora (laboratoř VŠB TUO, FBI) 

 

Použité zkušební zařízení se skládá ze: 

 samotné zkušební komory, 

 hořáku, 

 držáku zkušebního vzorku, 

 svislého stojanu, na který byl upevněn držák zkušebního vzorku, 

 zařízení pro měření výšky plamene,   

 rozpěrné vložky, sloužící pro kontrolu stálé vzdálenosti mezi ústí hořáku a povrchem 

zkušebního tělesa. [4] 
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Postup měření 

V prvním kroku měření bylo nutné provést kalibraci kahanu a to na výšku 2 cm. Pro 

dosažení požadovaného rozměru mi napomohlo zařízení pro měření výšky plamene. Po 

dokončení kalibrace bylo potřeba upevnit zkušební vzorek do držáku tak, aby jeden jeho 

konec a obě strany byly kryty konstrukcí nosiče a nezakrytá část vzorku (spodní) byla 

vzdálená od spodní strany nosiče 3 cm. Špička plamene se přitom musela dotýkat středu 

vzorku ve vzdálenosti 4 cm od spodní hrany zkušebního vzorku. Pro kontrolu byla použita 

rozpěrná vložka, která se nasadila na ústí hořáku. [4] 

Norma stanovuje dobu působení plamene na zkušební vzorek 15 nebo 30 sekund. 

Vzhledem k povaze použitého materiálu byla 15ti sekundová doba zapalování nedostatečná. 

Proto jsem volil dobu zapalování 30 sekund. Po uplynutí této doby jsem hořák odstavil. 

Expozice byla prováděna na plochu, přičemž jsem každých 5 sekund sledoval a pečlivě 

zapisoval postup plamene po předem vyznačené stupnici od 1 do 15 cm. Zkouška celkově 

trvala 60 sekund od momentu zapalování. Měření jsem vždy opakoval pro předem stanovený 

počet vzorků. [4] 

Po provedeném měření jsem vzorek vyjmul ze zkušební komory a pro každý kus dřeva 

provedl vizuální zhodnocení jeho míry ohoření. Naměřené hodnoty jsem pečlivě zaznamenal. 

 

4.4. Výsledky měření 

Pro měření byly vzorky dřeva rozděleny do 3 skupin. První skupina připadla na čisté 

smrkové dřevo bez jakéhokoliv nátěru. Skupinu druhou tvořilo dřevo natřené protipožárním 

organickým zpěňujícím nátěrem Plamostopem D. Do třetí a poslední skupiny jsem zařadil 

dřevo s CF nátěrem, který spadá do skupiny anorganických retardérů.  
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4.4.1. Zkouška hořlavosti podle ASTM D3806 

Z každé skupiny bylo použito 7 vzorků dřeva a výsledky měření v palcích jsou 

uvedeny v příloze. Jednotlivé vypočtené hodnoty indexů rozšíření plamene a rychlostí šíření 

plamene jsou uvedeny v tabulkách 2 – 4.    

Smrkové dřevo 

Během průběhu zkoušky jsem pozoroval rovnoměrný postup plamene. Maxima délky 

plamene bylo dosaženo přibližně mezi druhou a třetí minutou (graf 1). Od této doby plamen 

klesal, a to rovněž rovnoměrně. Po odstavení hořáku dřevo dále hořelo do maximální 

vzdálenosti šesti placů až na dva případy, kdy vzorky po pěti minutách přestaly hořet.  
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Graf 1 – záznam postupu plamene ve dvoustopovém tunelu pro smrkové dřevo 
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Tabulka 2 – Výpočet indexu rozšíření plamene a rychlosti šíření plamene pro 

smrkové dřevo 

Vzorek 

Dosažené 

maximum 

[palce] 

Čas 

[s] 

Rychlost šíření 

plamene 

[mm.s
-1

] 

Index rozšíření 

plamene (IRP) 

[%] 

Absolutní 

odchylka 

IRP 

Relativní 

odchylka 

IRP 

[%] 

F1-B 21 135 2,63 93 1,90 2 

F2-B 22 135 2,82 100 4,76 5 

F3-B 21 150 2,37 93 1,90 2 

F4-B 21 150 2,37 93 1,90 2 

F5-B 20 150 2,20 87 8,57 9 

F6-B 22 150 2,54 100 4,76 5 

F7-B 22 195 1,95 100 4,76 5 

Průměrná 

hodnota 
  2,41 95 4,08 4,29 

 

Dřevo s nátěrem na organické bázi – Plamostop D 

Při použití tohoto nátěru jsem taktéž pozoroval rovnoměrný postup plamene, avšak 

oproti vzorkům z čistého dřeva byly konečné naměřené hodnoty mnohem menší. Čelo 

plamene dosáhlo maxima v prvních třiceti sekundách a tuto délku si udrželo přibližně do 

druhé minuty měření (graf 2). Po uplynutí této doby plamen pomalu slábnul. Při odstavení 

kahanu došlo k rychlému uhašení plamene.  
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Graf 2  – záznam postupu plamene ve dvoustopovém tunelu pro Plamostop D 
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Tabulka 3 – Výpočet indexu rozšíření plamene a rychlosti šíření plamene pro Plamostop D 

Vzorek 

Dosažené 

maximum 

[palce] 

Čas 

[s] 

Rychlost šíření 

plamene 

[mm.s
-1

] 

Index rozšíření 

plamene (IRP) 

[%] 

Absolutní 

odchylka  

IRP 

Relativní 

odchylka  

 IRP 

[%] 

D1-P 11 105 0,97 27 1,90 7 

D2-P 12 105 1,21 33 4,76 17 

D3-P 11 120 0,85 27 1,90 7 

D4-P 11 105 0,97 27 1,90 7 

D5-P 12 75 1,69 33 4,76 17 

D6-P 11 120 0,85 27 1,90 7 

D7-P 11 150 0,68 27 1,90 7 

Průměrná 

hodnota 
  1,03 29 2,72 9,52 

Dřevo s nátěrem na bázi anorganických solí – látka CF 

Postup čela plamene byl stejně jako u dvou předchozích měřeních rovnoměrný. 

Naměřené hodnoty u tohoto druhu nátěru nedosahovaly ani zdaleka takové velikosti jako pro 

čisté dřevo. Maxima délky plamene pro všechny vzorky bylo dosaženo přibližně ve druhé 

minutě (graf 3), po jejímž překročení znovu rovnoměrně klesala. 
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Graf 3 – záznam postupu plamene ve dvoustopovém tunelu pro látku CF 
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Tabulka 4 - Výpočet indexu rozšíření plamene a rychlosti šíření plamene pro CF nátěr 

Vzorek 

Dosažené 

maximum 

[palce] 

Čas 

[s] 

Rychlost šíření 

plamene 

[mm.s
-1

] 

Index rozšíření 

plamene (IRP) 

[%] 

Absolutní 

odchylka 

IRP 

Relativní 

odchylka 

 IRP 

[%] 

D1-P 14 75 2,37 47 0,00 0 

D2-P 14 90 1,98 47 0,00 0 

D3-P 14 105 1,69 47 0,00 0 

D4-P 13 120 1,27 40 6,67 14 

D5-P 14 120 1,48 47 0,00 0 

D6-P 15 135 1,51 53 6,67 14 

D7-P 14 105 1,69 47 0:00 0 

Průměrná 

hodnota 
  1,71 47 1,90 4,08 

 

4.5. Zkouška zapalitelnosti podle ČSN EN ISO 11925 – 2 

Pro měření zapalitelnosti bylo dřevo jako u předchozí zkoušky rozděleno do tří 

stejných skupin, přičemž každá skupina obsahovala osm zkušebních vzorků dřeva. Oba 

protipožární nátěry měly identický počet vrstev jako u dvoustopového tunelu. 

Pro každou skupinu měření je v textu zobrazen graf pohybu plamene (grafy 4 – 6) 

a k nim uvedena v příloze tabulka s příslušnými hodnotami získanými při zkoušce 

zapalitelnosti. 

Z grafů 4 – 6 zároveň vyplývá, že u žádného měření provedeného při zkoušce 

zapalitelnosti, nepřesáhl plamen hranici 150 mm, kterou uvádí příslušná norma. 
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Smrkové dřevo  

Špička plamene v jednom případě dosáhla maximální vzdálenosti 7 cm od startovací 

linie. Průměrně se špička plamene pohybovala okolo 3 – 5 cm (graf 4).  
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Graf 4 – velikost špičky plamene během zkoušky zapalitelnosti pro smrkové dřevo 

 

Dřevo s nátěrem na organické bázi – Plamostop D 

Jak je zobrazeno v grafu 5, průměrně se špička plamene pohybovala okolo 3 – 4 cm 

a její maximum se u tohoto případu dostalo na 5 cm. 
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Graf 5 – velikost špičky plamene během zkoušky zapalitelnosti pro nátěr Plamostop D 
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Dřevo s nátěrem na bázi anorganických solí – látka CF 

Špička plamene zde dosáhla maxima 5 cm a průměrně u všech osmi vzorků se 

pohybovala v rozmezí hodnot 4 – 5 cm (graf 6). 
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Graf 6 – velikost špičky plamene během zkoušky zapalitelnosti pro nátěr CF 
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5. Porovnání výsledků a diskuse 

5.1. Porovnání jednotlivých měření ve dvoustopovém tunelu 

Při vizuálním hodnocení byly vzorky čistého dřeva ohořelé po celé jeho délce 

a v místě působení kahanu více zuhelnatělé. Měření doprovázela typická vůně spáleného 

dřeva. Podobně jako u vzorků čistého dřeva byla míra ohoření u dřeva ošetřeného nátěrem CF 

obdobná, avšak v místě působení kahanu nedošlo k tak výraznému zuhelnatění. Ohořelý nátěr 

byl po provedené zkoušce lehce lepkavý a zapáchal po spálené gumě. U přípravku Plamostop 

D jsem hlavně pozoroval rozsah ohoření, ale také jeho vrstvu napěnění, které je pro tento 

nátěr typické (obrázek 12). Oproti čistému smrkovému dřevu byly vzorky s nátěrem 

Plamostop D ohořelé pouze do 2/3 jeho délky a napěněná vrstva se pohybovala v rozmezí 4 – 

15 mm. Vzorky při hoření slabě zapáchaly. 

 

 

Obrázek 12 – Míra ohoření dřeva u zkoušky ve dvoustopovém tunelu 

A – vzorek s nátěrem CF B – vzorek s Plamostopem D  C – smrkové dřevo 

 

Ke statistickému zpracování výsledků bylo použito všech sedm měření v každé 

skupině. Větší počet měření oproti normě (viz. kapitola 4. 2.) bylo provedeno na základě 

možného vzniku chyb, ke kterému však nedošlo. Tento fakt lze ověřit pomocí vypočtených 

absolutních a relativních odchylek, které jsou uvedeny v tabulkách 2 – 4. 
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K poslednímu úkolu patří srovnání průměrné rychlosti šíření plamene a indexu 

rozšíření plamene pro jednotlivá měření (tabulka 5). Na základě tohoto srovnání jsem 

zhodnotil účinnost jednotlivých přípravků. 

 

Tabulka 5 – Průměrné hodnoty indexů rozšíření a rychlosti šíření plamene 

  

Průměrný index rozšírení plamene 

[%] 

Rychlost šíření plamene 

[mm.s
-1

] 

Smrkové dřevo 95 2,41 

Plamostop D 29 1,03 

Látka CF  47 1,71 
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Graf 7 – srovnání průměrných indexů rozšíření plamene 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

R
y
c
h

lo
s
t 

š
íř

e
n

í 
p

la
m

e
n

e
  
  
 

[m
m

.s
-1

]

Smrkové dřevo Plamostop D Látka CF 
 

Graf 8 - srovnání průměrných rychlostí šíření plamene 
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Graf 9 – záznam postupu plamene průměrných hodnot měření ze všech tří skupin 

 

Z grafů 7 a 8 vyplývá, že použitím protipožárních nátěrů výrazně snižuje jak index 

rozšíření plamene, tak i rychlost šíření plamene oproti čistému smrkovému dřevu. Tato 

informace odpovídá faktu, že použité přípravky mají protipožární účinek. 

Na základě těchto grafů lze konstatovat, že nátěr Plamostop D je oproti látce CF 

účinnější v obou těchto případech, a to hlavně z důvodu snížení indexu rozšíření plamene 

o 58 % a nižší rychlosti šíření plamene, která se oproti smrkovému dřevu bez nátěru snížila 

z 95 % na 29 %. U nátěru CF byl index rozšíření plamene snížen o 29 % a rychlost šíření 

plamene zde klesla z 95 % na 47 %, což v porovnání s Plamostopem D svědčí o menším 

protipožárním účinku. 

Ze záznamu postupu plamene (graf 9), který vznikl na základě zprůměrování hodnot 

v každé skupině, je jasně viditelné, že při použití Plamostopu D se plamen dostal na hodnoty 

nejnižší, proto je jeho protipožární účinek chápán jako nejvýznamnější. U nátěru CF jsou 

hodnoty oproti čistému dřevu taktéž viditelně sníženy, avšak jeho protipožární účinek není tak 

významný jako u Plamostopu D. 
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5.2. Porovnání jednotlivých měření při zkoušce zapalitelnosti 

Všechny tři skupiny (smrkové dřevo, dřevo s nátěrem Plamostop D a CF) byly při 

měření zapalitelnosti charakterizovány vznikajícím jemným kouřem. Při vizuálním hodnocení 

byla míra ohoření ve všech případech taktéž obdobná (obrázek 13). Její velikost se 

pohybovala v rozmezí cca 5 - 6 cm ve tvaru slzy. 

 

 

Obrázek 13 - Míra ohoření dřeva u zkoušky zapalitelnosti 

A – čisté dřevo B – vzorek s Plamostopem D  C – vzorek s nátěrem CF 

 

Pro zkoušku zapalitelnosti doporučuje norma provádět měření se šesti vzorky. V mém 

případě bylo z každé skupiny měřeno osm vzorků, a to opět z důvodu možného výskytu chyb 

(viz kapitola 4.2.). Avšak ke vzniku těchto chyb při měření ani v tomto případě nedošlo, proto 

mohlo být všech osm měření započteno do statistického zhodnocení (tabulka 6). 

Na základě normy ČSN EN ISO 11925 – 2 je hlavním východiskem této zkoušky fakt, 

že špička plamene u žádného měření nepřesáhla hranici 150 mm, a to bez ohledu, zda vzorky 

byli či nebyli retardovány. Díky této vyplívající negativitě jsem se při hodnocení zaměřil na 

chování plamene u každé skupiny měření. 

Nyní se tedy dostávám k poslednímu bodu, a to k srovnání pohybu plamene, čili jeho 

chování, při zkoušce zapalitelnosti mezi smrkovým dřevem bez nátěru a protipožárními 

nátěry. Jako v kapitole 5.1. bude další fází porovnání nátěrů mezi sebou se zhodnocením, 



 

 

45 

který z těchto přípravků je účinnější. Pro vyhodnocení bylo u  každé skupiny měření proveden 

průměr hodnot všech měření. Průměrné hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 6. 

 

Tabulka 6 – Srovnání průměrných hodnot jednotlivých měření  

Čas [s] Smrkové dřevo Plamostop D  CF 

0 0 0 0 

5 2 2 3 

10 3 3 4 

15 3 4 5 

20 4 4 5 

25 5 4 5 

30 1 0 0 

35 2 0 0 

40 2 0 0 

45 2 0 0 

50 2 0 0 

55 2 0 0 

60 2 0 0 
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Graf 10 - srovnání pohybu plamene po povrchu vzorků během zkoušky 

ČSN EN ISO 11925-2  

 

Graf 10 poukazuje na důležitý fakt, že při použití nátěru Plamostop D a CF je proces 

pohybu plamene ze začátku zkoušky rychlejší, avšak po oddálení kahanu zcela zastaven. Díky 

tomuto lze konstatovat, že při použití nátěrů je zapalitelnost oproti čistému dřevu výrazně 

potlačena. 
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Jak zobrazuje opět graf 10 Plamostop D je charakterizován pomalejším pohybem 

plamene (růžová křivka) při zkoušce zapalitelnosti oproti přípravku CF (zelená křivka). Díky 

této skutečnosti lze na závěr konstatovat, že u Plamostopu D je zapalitelnost potlačena 

výrazněji. 

5.3. Srovnání metod 

Při zhodnocení a seskupení výsledků obou použitých metod jsem dospěl k závěru, že 

použité retardační přípravky mají protipožární účinky. Tato skutečnost vyplývá z faktu, že 

u dřeva s aplikovanými retardéry byly všechny naměřené veličiny výrazně sníženy oproti 

čistému dřevu. Velký význam měla z použitých metod zkouška ve dvoustopovém tunelu, 

která je přímo určena pro posuzování retardérů hoření, a u které byl díky vypočteným 

hodnotám indexu rozšíření plamene a rychlosti šíření plamene (tabulky 2 – 4) jasně zřetelný 

protipožární účinek retardérů. Tento protipožární účinek je dobře viditelný i ze záznamu 

postupu plamene zástupců (graf 9) všech tří skupin měření, který udává snížení hodnot 

postupu plamene u retardačních přípravků. 
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Závěr 

Teoretická část mé práce je zaměřená na popis dřeva, proces hoření a samotných 

retardérů hoření dřeva. V první kapitole popisuji obecně vlastnosti dřeva a jeho složení. 

U kapitoly týkající se procesu hoření jsou obsaženy informace o hoření obecně s následným 

zaměřením na děje, které probíhají přímo při hoření dřeva. V posledním bodě teoretické části 

jsem definoval pojem retardace. Jsou zde taktéž obsaženy informace o historickém vývoji 

retardérů hoření dřeva s výčtem nejpoužívanějších retardačních přípravků, které jsou na trhu 

v dnešní době dostupné.  

Hlavním úkolem této bakalářské práce bylo hodnocení současného stavu používaných 

retardérů hoření dřeva. Ke splnění této podmínky byly použity dva retardéry hoření, které 

byly spolu s čistým dřevem porovnávány při zkoušce hořlavosti podle ASTM D3806 ve 

dvoustopovém tunelu a zkoušce zapalitelnosti podle ČSN EN ISO 11925 – 2. 

V první fázi muselo být použité smrkové dřevo upraveno a postupně natíráno 

vybranými retardéry hoření, jmenovitě Plamostopem D a přípravkem CF. Všechny natírané 

vzorky musely být postupně váženy, aby bylo dosaženo požadované vydatnosti uvedené 

výrobcem. Takto připravené vzorky dřeva mohly být použity k měření. 

Pomocí dat získaných při zkoušce ve dvoustopovém tunelu dle ASTM D3806 byly 

vypočteny příslušné indexy rozšíření plamene a rychlosti šíření plamene pro každý vzorek. 

Na základě těchto vypočtených hodnot mohu usuzovat, že oba použité retardační přípravky 

mají při této zkoušce významné protipožární účinky. 

Na základě zkoušky zapalitelnosti podle ČSN EN ISO 11925 – 2 lze usuzovat, že při 

použití retardačních přípravků je pohyb plamene, který v této zkoušce hodnotíme, ze začátku 

sice rychlejší, avšak po oddálení hořáku zcela zastaven. Tento fakt opět odpovídá významným 

retardačním účinkům použitých nátěrů. 

Shrnutím informací získaných po provedení těchto dvou zkoušek lze na závěr 

konstatovat, že jak Plamostop D, tak nátěr CF jsou správně zařazeny do skupiny retardérů 

hoření a jejich funkce byla těmito zkouškami potvrzena. Při porovnání obou těchto nátěrů 

v uvedených zkouškách se Plamostop D jeví jako účinnější, proto bych jeho použití více 

doporučil. 
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