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PŘÍLOHA A: VÝKRESY POŽÁRNĚ TECHNICKÉ KOMORY 

 

Obr. 1 Půdorys požárně technické komory 
[15]
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Obr. 2 Řez A – A požárně technické komory 
[15]
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PŘÍLOHA B: ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ V POŽÁRNÍ KOMOŘE 

 

Obr. 3 Rozmístění přístrojů v požárně technické komoře 
[15]
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Obr. 4 Umístění vysílače a detektoru optické hustoty kouře 
[15]

 



Příloha B  Zbyněk Mikulenka 

Studie využitelnosti fotoionizačních detektorů (PID) RAE Systems pro zjištění použití 

akcelerantů při požáru 

3 

 

Obr. 5 Rozmístění termočlánků v komoře na stěně 
[15]

 

 

Obr. 6 Rozmístění termočlánků v komoře pod stropem 
[15]
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Obr. 7 Rozměry obložení 

Tento rozměr obložení byl použit u měření 1 – 4. U měření 5 – 7 byla na každou stra-

nu přidána jedna palubka. 

 

Obr. 8 Iniciační hráň – pohled z čela a ze strany 
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PŘÍLOHA C: INFRAČERVENÝ ANALYZÁTOR PLYNŮ TELEDYNE 

7500 

Pro měření koncentrace plynů v komoře byl použit analyzační systém pro měření CO, 

CO2 a O2 ve spalinách. Zařízení je složeno ze systému pro předúpravu vzorku „Heated Filter 

Probe 32C“ a „Thermo-electric cooler M325“ a analyzační skříní AR7500F s analyzátorem 

Teledyne 7500. 

  

Obr. 9 Umístění analyzátoru Teledyne 7500 a detailní pohled 

1.1. Popis analyzačního systému 

Na vstupu vzorku z komory je umístěn vyhřívaný filtr 32C pro odstranění pevných 

částic ze vzorku. Za filtrem je duální vymrazovací jednotka M325 pro odstranění vlhkosti, 

kondenzát je odveden pomocí peristaltického čerpadla do odpadní nádoby. 

Pro transport vzorku je v analyzační skříni umístěné výkonné čerpadlo, za kterým je 

zařazen koalescenční filtr pro odstranění zbytkové vody a prachových částic. Dalším možným 

využitím koalescenčního filtru je jako nádoba pro různé typy sorbentů. Mezi čerpadlem a koa-

lescenčním filtrem je umístěno odběrové místo uzavřené jehlovým ventilem. Pro zkrácení 

doby odezvy je za čerpadlem rozvětvení, takže pouze část vzorku vstupuje do analyzátoru. 

Přesná hodnota průtoku lze regulovat pomocí přesným jehlovým ventilem přímo na průtoko-

měru. 
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Analyzátor 7500 pracuje na principu infračerveného měření CO a CO2, kyslík je mě-

řen paramagnetickým senzorem. Přepínání mezi vzorkem, kalibračním a nulovacím plynem je 

umístěno na panelu analyzátoru a provádí se pomocí ventilů.  

1.2. Systém pro předúpravu vzorků 

Systém pro předúpravu vzorků musí být provozován při teplotách 0 °C až 40 °C a pro 

větší přesnost měření je vhodné udržovat v místnosti konstantní teplotu. Analyzátor musí být 

zapnut alespoň dvě hodiny před zahájením měření. 

Postup pro spuštění systému pro předúpravu vzorků: 

1. Zapnutí hlavního vypínače v malé rozvodnici umístěný vpravo vedle filtru 32C. 

Tím dojde k zapnutí vyhřívání filtru, spuštění chlazení vymrazovací jednotky a 

spuštění peristaltiky. 

2. Přibližně po 5 minutách se vyhřeje filtr na požadovanou teplotu 190 °C. Od této 

chvíle je pomocí termostatu udržována stabilní teplota filtru. 

3. Vymrazovací jednotka M325 začne po zapnutí chladit. Po 3 minutách by měla 

její teplota dosáhnout 10 °C. Tento stav je signalizován rozsvícením zelené kon-

trolky „Ready“. Po dalších 3 minutách je dosaženo požadované teploty 5 °C. 

4. Před zapnutím čerpadla je nutné provést kontrolu nastavení ventilů v analyzační 

skříni. Trojcestný ventil musí být v poloze „Vzorek“ a jehlový ventil „Regulace 

odběru“ musí být uzavřen. 

5. Spuštění systému se provede zapnutím čerpadla. Pomocí jehlového ventilu „Re-

gulace bypassu“ a jehlového ventilu na průtokoměru se nastaví průtok analyzá-

torem na 1 l/min a systém je tímto připraven na měření. 

Po seřízení průtoku se doporučuje neměnit pozici jehlových ventilů. Snížení průtoku 

pak indikuje zanesení vstupního filtru, případně netěsnost systému. Maximální teplota vzorku 

pro vymrazovací jednotku je 200 °C. Tato teplota nesmí být překročena. [15] 

1.3. Analyzátor Teledyne 7500 

Infračervený analyzátor Teledyne model 7500 umožňuje měřit koncentrace plynů: 

CO2, CO, CH4, SO2 a O2. Kyslík je měřen buď paramagnetickým senzorem, nebo externím 

senzorem na bázi oxidu zirkonia. Ostatní plyny jsou měřeny metodou nedisperzivního infra-
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červeného paprsku. V rámci jednoho analyzátoru však lze měřit současně pouze 4 komponen-

ty včetně kyslíku, tedy pouze 3 komponenty pomocí IR principu. 

Před uvedením analyzátoru do provozu je nutné provést následující kroky: 

1. Zapnout přístroj a nechat analyzátor minimálně dvě hodiny stabilizovat. 

2. Zvolit rozsah analýzy. 

3. Zadat kalibrační parametry. 

4. Provést kalibraci přístroje. 

1.3.1. Nulování a kalibrace analyzátoru 

Před kalibrací je nutné zkontrolovat, zda je použit správný kalibrační plyn. I pro pro-

vedení kalibrace platí, že analyzátor musí být spuštěný nejméně 2 hodiny předem. Pokud ne-

byl zapnutý, je nutné jej zapnout a před zahájením kalibrace počkat. 

Postup provedení kalibrace: 

1. Vypnout čerpadlo vzorku – zelený vypínač. 

2. Přepnout trojcestný ventil na panelu analyzační skříně do polohy „Kalibrace“. 

3. Otevřít tlakovou láhev nulovacího plynu, na regulátoru nastavit tlak 0,5 - 1 bar. 

4. Přepnout ventil „Nulovací plyn“ do pozice „1“ a příslušným tlakovým reguláto-

rem na panelu nastavit průtok analyzátorem na 1 l/min. 

5. Počkat na stabilizaci signálu na displeji analyzátoru a provést nulování v souladu 

s návodem. 

6. Přepnout ventil do polohy „0“ a uzavřít ventil na láhvi s nulovacím plynem. 

7. Otevřít tlakovou láhev s kalibračním plynem a na příslušném regulátoru nastavit 

tlak 0,5 – 1 bar. 

8. Přepnout ventil „Kalibrační plyn“ do pozice „1“ a tlakovým regulátorem na pa-

nelu nastavit průtok analyzátorem 1 l/min. 

9. Vyčkat na stabilizaci signálu na displeji analyzátoru a provést kalibraci v soula-

du s návodem. 

10. Přepnout ventil zpět do polohy „0“, uzavřít ventil na láhvi s kalibračním plynem. 

11. Přepnout trojcestný ventil zpět do polohy „Vzorek“. 
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Po provedení těchto kroků je systém kalibrován. Je důležité průtok kalibračního a nu-

lovacího plynu nastavovat pouze pomocí příslušných tlakových regulátorů, bez použití jehlo-

vého ventilu na průtokoměru. Není pak nutné opětovně seřizovat průtok vzorku. 

Kalibraci je doporučeno provádět 1 x za jeden až dva týdny. Skutečný kalibrační in-

terval ovšem závisí na aplikaci a interních předpisech uživatele. Uživatel sám si může stanovit 

kalibrační interval na základě výsledků měření a jejich dlouhodobého sledování. Obecné pra-

vidlo je, že čím je kalibrace prováděna častěji, tím přesnějších výsledků měření je dosaženo.  

Seznam plynů potřebných pro provedení kalibrace: 

 Nulovací plyn: N2. 

 Proplachový plyn: N2 nebo jiný inertní plyn. 

 Kalibrační plyn: 90 % z rozsahu pro každou komponentu. 

 Kalibrační plyn pro zabudovaný paramagnetický O2 senzor: 90 % z rozsahu sen-

zoru. 

Při vypnutí se zastaví čerpadlo vzorku a vypne hlavní vypínač malé rozvodnice pro 

napájení prvků předúpravy vzorků. Pokud to není nutné, je vhodnější analyzátor nevypínat. 

1.3.2. Provozní režimy 

Analyzátor má možnost volby ze třech základních provozních režimů: 

 měřící režim, 

 uživatelský režim, 

 kalibrační režim. 

Základní předvolený režim přístroje je měřící režim. Během něj jsou na displeji zobra-

zovány údaje o koncentraci, alarmová hlášení a další informace týkající se analýzy. Měřící 

mód umožňuje zobrazení až 5 kanálů na displeji najednou. Pro zobrazování následujícího 

kanálu je nutné používat tlačítka nahoru a dolů. 

Uživatelský režim slouží pro nastavení parametrů analyzátoru. Pro přepínání mezi 

uživatelským a měřícím režimem slouží tlačítko „Mode“. 

Kalibrační mód je používán při kalibraci přístroje. Vstup do tohoto režimu se provádí 

buď stiskem tlačítka „Zero“ nebo tlačítka „Span“. V tomto režimu je prováděna vlastní kalib-
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race (respektive nulování) a také se zda nastavují kalibrační rozsahy a parametry automatické 

kalibrace. [19] 

1.3.3. Měření analyzátorem 

Koncentrace měřených plynů jsou na displeji zobrazovány v obj. %. Uváděná přesnost 

přístroje je ±1 % z celkového rozsahu. Odběrová sonda je v komoře při pohledu od vstupních 

dveří umístěna na levé straně ve výšce 1 744 mm. Sonda nasává směs plynů, odvádí ji do ana-

lyzátoru plynů a k jednotlivým senzorům. Výstup z analyzátoru je analogově odváděn do mě-

řící ústředny ALMEMO 5690-2M. Ústředna zobrazuje naměřené hodnoty v miliampérech. 

Rozsah měřených plynů odpovídá v lineární závislosti rozsahu 4 – 20 mA. 

Tzn. 4 mA = 0 obj. % měřeného plynu, 20 mA pak odpovídá horní hranici rozsahu měřeného 

plynu. 

  

Obr. 10 Odběrová sonda Teledyne 7500 
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PŘÍLOHA D: TESTO 350-XL 

Tab. 1 Technická data kontrolní jednotky testo 350-XL a záznamníku testo 454 
[24] 

 Kontrolní jednotka testo 350-XL 
Záznamník pro měření a ukládání hod-

not do paměti 

Provozní teplota -5 až 45 °C -10 až 50 °C 

Skladovací teplota -20 až 50 °C -25 až 60 °C 

Typ baterií 4 kusy AAA alkalické 

Životnost 8 hodin 24 hodin 

Paměť 250 000 hodnot 250 000 hodnot 

Hmotnost 850 g 450 g 

Rozměry 252 x 115 x 58 mm 200 x 89 x 37 mm 

 

Tab. 2 Rozsahy a přesnost testo 350-XL 
[24]

 

Typ sondy Senzor CO (ppm) Senzor CO2 (%) Senzor O2 (%) Senzor SO2 (ppm) 

Měřící rozsah 0 … 500 ppm CO 0 … 1 obj. % CO2 0…25 obj. % O2 0-5 000 ppm 

Přesnost ± 1 digit ±5 % z naměřené 

hodnoty 

 ± 0,8 % z konc. 

rozsahu 

± 5 % z nam. hodnoty (100 – 

2000 ppm)  

± 10 % z nam, hodnoty (2 000 

– 3 000 ppm)  

± 5 ppm (0-100 ppm) 

  

Tab. 3 Rozsahy a přesnost testo 350-XL
[24]

 

Typ sondy Senzor NO (ppm) Senzor NO2 (ppm) Senzor SO2 (ppm) 

Měřící rozsah 0 … 3000 ppm NO 0-500 ppm 0-5 000 ppm 

Přesnost ± 1 digit ± 5 % z nam. hodnoty 

(100 – 2000 ppm)  

± 10 % z nam, hodnoty 

(2 000 – 5 000 ppm) 

 ± 5 ppm (0-100 ppm) 

± 5 % z nam. hodnoty 

(100 – 500 ppm)  

± 5 ppm (0-100 ppm) 

± 5 % z nam. hodnoty 

(100 – 2000 ppm) 

 ± 10 % z nam, hodnoty 

(2 000 – 5 000 ppm)  

± 5 ppm (0-100 ppm) 
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PŘÍLOHA E: FOTOIONIZAČNÍ DETEKTOR PPBRAE 3000 

Balení fotoionizačního detektoru ppbRAE 3000 obsahuje [31]: 

 3 ovládací tlačítka sloužící pro provoz a ovládání, 

 podsvětlený grafický LCD displej zobrazující naměřené hodnoty a další parametry, 

 integrovanou lampu pro použití v neosvětlených místech, 

 bzučák a červené LED indikující alarmy, 

 kontakty pro připojení k nabíječce, 

 nasávací a výfukový otvor, 

 komunikační port (USB nebo RS232), 

 ochranný gumový kryt. 

 

Obr. 11 PpbRAE 3000 

1.1. Zapnutí a vypnutí monitoru 

Monitor ppbRAE 3000 se zapíná přidržením tlačítka MODE po dobu tří sekund. Po 

rozsvícení displeje a zobrazení loga výrobce proběhne automatický test přístroje. Po jeho 

ukončení monitor zobrazuje numerickou hodnotu a ikony. Tento stav indikuje, že je přístroj 

připravený pro měření. 

Vypnutí monitoru se opět provádí tlačítkem MODE. Po třech sekundách začne odpo-

čet po dobu pěti sekund. Po celou dobu je nutné tlačítko držet. Dojde-li během této doby 

k jeho uvolnění, vypínání se přeruší. 
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   Obr. 12 Komponenty senzoru ppbRAE 3000 
[31]

 

1.2. Kalibrace 

Pokud přístroj vyžaduje kalibraci, zobrazí se na displeji příslušná ikona (viz. výše). 

Tento požadavek se zobrazuje když [31]: 

 byla vyměněna UV lampa, 

 byl vyměněn senzor, 

 uplynulo více než 30 dnů od poslední kalibrace, 

 byl změněn plyn z knihovny kalibračních plynů bez provedení kalibrace. 

1.2.1. Postup kalibrace 

Pro vstup do módu pro kalibraci slouží přidržení tlačítek N/- a MODE současně, do-

kud se na displeji nezobrazí žádost o zadání hesla. V základním uživatelské úrovni není heslo 

potřeba zadávat, stačí stisknout tlačítko MODE. 

Přístroj nabídne volbu mezi „Zero Calib“ (nulování) a „Span Calib“ (kalibrace). Jedná 

se o menu tzv. dvoubodové kalibrace. 
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   Obr. 13 Schéma displeje a ovládacích prvků ppbRAE 3000 
[32]

 

Funkce nulování slouží k nastavení nulového bodu kalibrační křivky. K nastavení 

můžeme použít čistý vzduch, vzduch přečištěný přes soupravu pro nulování nebo čistý vzduch 

z tlakové láhve. Plyn je vhodný pro nulování, je-li zbaven organických nečistot a obsahuje-li 

20,9 obj. % kyslíku. Po provedení volby „Zero Calib“ je nutné připojit kalibrační plyn, nebo 

použít čistý vzduch. Stiskem Y/+ dojde ke spuštění nulování a na displeji se zobrazí nápis 

„Zeroing…“. Procedura nulování trvá 30 sekund a je zcela automatická, není vyžadován 

žádný zásah obsluhy. Po jejím doběhnutí se přístroj sám vrátí do kalibračního menu. 

Funkce kalibrace slouží k nastavení druhého bodu kalibrační křivky. K jejímu prove-

dení slouží kalibrační plyn s průtokem 500 ml/min. Průtok musí být zajištěn minimálně stejný 

nebo vyšší, než je průtoková rychlost nasávání integrovaným čerpadlem. Alternativou je pou-

žití Tedlarového vaku a z něj přímo nasávat monitorem. Stiskem Y/+ se spustí kalibrace. Na 

displeji se zobrazí název kalibračního plynu. Výrobcem je standardně nastaven izobutylen. 

Spolu s názvem plynu se zobrazí i nastavení hodnota koncentrace kalibračního plynu v ppm. 

Po připojení kalibračního plynu o zvolené koncentraci se provede potvrzení stiskem Y/+. Tím 

dojde ke spuštění kalibrace a na monitoru se zobrazí nápis „Calibrating…“. Proces kalibrace 

trvá 30 sekund, po jeho dokončení se objeví nápis „Span 1 is done“. 

Provedením Zero a Span kalibrace je provedena tzv. dvoubodová kalibrace. Stiskem 

tlačítka MODE přístroj aktualizuje své nastavení a přepne se do základního zobrazení. 
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Pro vyšší přesnost měření nabízí přístroj možnost zadání třetího bodu kalibrační křiv-

ky. Aby bylo možné provést tří bodovou kalibraci, musí na ni být monitor nastaven. To se 

provádí pomocí SW ProRAE Studio. Pro její provedení se používá třetí kalibrační plyn 

s vyšší koncentrací než předchozí. Postup kalibrace je v tomto případě obdobný, jako u dvou-

bodové kalibrace, ale navíc monitor po jejím provedení zobrazuje možnost kalibrace třetí 

úrovně (Span 2). 

 

   Obr. 14 Ukázka změny funkce tlačítek 
[32]

 

LCD displej zobrazuje aktuálně měřené hodnoty, datum, čas, stav baterie a další funk-

ce. Funkce ovládacích tlačítek se mění v závislosti na menu, ve kterém se monitor aktuálně 

nachází. Jejich aktuální funkce je vždy zobrazena ve spodní části displeje. Během měření dis-

plej zobrazuje informace uvedené na Obr. 15 Informace zobrazované na displeji 
[32]

. 

Popis informací na displeji na Obr. 15 Informace zobrazované na displeji 
[32]

: 

 Informace o plynu: zobrazení druhu plynu a jeho korekčního faktoru. 

 Odečet: aktuálně naměřená koncentrace plynu v ppm. 

 Požadavek kalibrace: při zobrazení přístroj vyžaduje kalibraci. 

 Radiový signál zapnutý: informace, zda je zapnutý radiový signál. 

 Síla signálu: zobrazení intenzity signálu 5-sloupcovým grafem. 

 Baterie: zobrazení úrovně nabití baterie. 

 Pumpa: indikace činnosti pumpy. 

 Ukládání dat: informace o zapnutém ukládání dat. 

 Y/+: funkce pro aktuální zobrazení. 

 MODE: funkce pro aktuální zobrazení. 

 N/-: funkce pro aktuální zobrazení. 
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Obr. 15 Informace zobrazované na displeji 
[32]

 

1.3. Provozní módy 

Přístroj nabízí možnost provozu v několika různých režimech. Některé podrobnější 

možnosti nastavení jsou přístupné pouze pomocí SW ProRAE Studio. Standardní nastavení 

monitoru je: 

 Uživatelský mód („User mode“): Basic, 

 Provozní režim („Operation mode“): Hygiene. 

Další možnosti nastavení je: 

 Uživatelský mód („User mode“): Advanced, 

 Provozní režim („Operation mode“): Search. 

Nebo: 

 Uživatelský mód („User mode“): Advanced, 

 Provozní režim („Operation mode“): Hygiene. 

 

Mód Basic/Hygiene je základní režim přístroje, ve kterém je monitor dodáván. Tento 

mód umožňuje všechny běžné funkce přístroje a přístup k vybraným parametrům nastavení 

monitoru. Po zapnutí přístroje se spustí automatická spouštěcí procedura. Na displeji se zob-

razí nápis „Please apply zero gas…“, který indikuje, že lze provést kalibraci nuly (nastavení 

nulové hodnoty). Nachází-li se přístroj v čistém ovzduší, může se tato kalibrace provést. 

V opačném případě je nutné použít nulovací plyn. Proces kalibrace nuly trvá 30 sekund. 

V průběhu měření se porovnává naměřená koncentrace s nastavenými limity alarmů. 

Při překročení nastavené hodnoty se aktivuje příslušný alarm. Další typy alarmů slouží k 

oznámení chybových hlášení. Přehled alarmů je uveden v příloze F. 
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Tabulka 1 Přehled alarmů 
[32]

 

Hlášení Podmínka Signál 

HIGH Překročena 2. úroveň alarmu 3 pípnutí/blikání za sekundu* 

OVER Měření je nad měřící rozsah 3 pípnutí/blikání za sekundu* 

MAX Měření je nad rozsah elektroniky 3 pípnutí/blikání za sekundu* 

LOW Překročena 1. úroveň alarmu 2 pípnutí/blikání za sekundu* 

TWA Překročen limit TWA 1 pípnutí/blikání za sekundu* 

STEL Překročen limit STEL 1 pípnutí/blikání za sekundu* 

Bliká ikona pumpy Závada pumpy 3 pípnutí/blikání za sekundu* 

Lamp Závada UV lampy 
3 pípnutí/blikání za sekundu* 

+ hlášení „Lamp“ 

Bliká ikona baterie Nízké napětí baterie 
1 pípnutí/blikání za sekundu* 

+ bliká ikona baterie 

CAL Selhání nebo požadavek kalibrace 1 pípnutí/blikání za sekundu* 

NEG 
Nižší odečet než hodnota uložená 

v kalibrační paměti 
1 pípnutí/blikání za sekundu* 

* Pouze v hygienickém režimu, v režimu „Search“  se počet pípnutí odvíjí od úrovně 

měřené koncentrace. S rostoucí koncentrací se zvyšuje frekvence pípání. 

1.4. Integrovaná pumpa 

Monitor je vybaven integrovanou membránovou pumpou zajišťující průtok od 450 do 

550 ml/min. Připojení teflonové nebo kovové kapiláry je možné nasávat vzorek ze vzdálenosti 

až 30 metrů horizontálně i vertikálně. Při tomto způsobu měření je nutné zjistit dopravní 

zpoždění vzorku. To je přibližně 1 sekunda na 0,9 metru délky kapiláry. 

U nasávací sondy musí být připojený ochranný filtr. V případě, že dojde k nasátí kapa-

liny, přístroj detekuje odpor a pumpu zastaví. Dojde také k aktivaci alarmu blokování čerpa-

dla. Po odstranění příčiny zablokování průtoku lze pumpu spustit pomocí tlačítka Y/+. 
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1.5. Ukládání dat 

V průběhu ukládání dat přístroj signalizuje tuto funkci ikonou na displeji. V případě, 

že je ukládání dat aktivní, monitor ukládá naměřené hodnoty v intervalu nastaveném uživate-

lem. Kromě koncentrace plynu se ukládá datum, čas, identifikační číslo uživatele a místa mě-

ření, výrobní číslo monitoru, datum poslední kalibrace a nastavené limity alarmů. Data jsou 

uložena do trvalé paměti monitoru a je možné je stáhnout do PC pomocí programu ProRAE 

Studio. 

Je-li zapnuto ukládání dat, jsou data ukládána v monitoru paměti ve skupinách nebo po 

událostech. Nová událost je založena vždy v případě že: 

 Přístroj se zapne a má nastaveno automatické ukládání. 

 Dojde ke změně nastavení parametrů monitoru. 

 Dojde k pozastavení ukládání dat. 

Monitor nabízí možnost volby intervalu ukládání dat. Tovární nastavení je 60 sekund, 

maximální možný interval je 3600 sekund. Uživatel má na výběr ze tří variant uložení hodnot: 

 average: průměrná hodnota, 

 maximum: maximální hodnota, 

 minimum: minimální hodnota. 

Po uložení události monitor ukládá pouze zkrácenou formu dat. Dále je možné zvolit 

ze tří způsobů ukládání dat. Způsoby nelze vzájemně kombinovat, tzn., že přístroj v daném 

čase umožňuje pouze jeden způsob ukládání: 

 auto: tovární nastavení, ukládá data automaticky během měření, 

 manual: monitor ukládá data pouze, když je ukládání spuštěno ručně, 

 snapshot: monitor uloží data v okamžiku stisknutí tlačítka MODE. 

Tab. 4 Měřící rozsahy a rozlišené ppbRAE 3000 
[31]

 

Lampa Rozsah měření Rozlišení 

10,6 eV 1 ppb – 10 000 ppm 1 ppb 

9,8 eV 0,01 ppm – 5 000 ppm 10 ppb 

11,7 eV 0,01 ppm – 2 000 ppm 10 ppb 
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1.6. Programovací režim 

Vstup do programovacího režimu je možný z hygienického režimu („Hygiene mode“) 

nebo režimu „Search“. Po současném podržení N/- a MODE se zobrazí výzva k zadání hesla. 

Po jeho úspěšném zadání je zobrazeno menu programovacího režimu. Ten umožňuje změnu 

nastavení monitoru, kalibraci, modifikaci konfigurace senzoru přístroje, ukládání dat atd. 

Kromě výše popsaných funkcí je zde možné provést nastavení parametrů měření (vý-

běr plynu a jednotky měření). Jednotky měření lze měnit z ppb na mg/m
3
. Seznam plynů je 

rozdělen do 4 skupin: 

 My List: uživatelsky vytvořený seznam maximálně deseti plynů. 

 Last Ten: seznam posledních deseti plynů použitých v monitoru. 

 Gas Library: seznam plynů podle technické poznámky TN-106. 

 Cystom Gates: seznam uživatelsky definovaných plynů. 

Nastavování uživatelských plynů se provádí pomocí SW ProRAE Studio. Nastavení 

dalších parametrů je popsáno v manuálu přístroje [31]. 

1.7. Hygienický režim 

Hygienický režim je nejpoužívanější režim monitoru. Zajišťuje přístup ke všem zá-

kladním funkcím přístroje. 

 Hygienický režim: zajišťuje automatické měření, kontinuální ukládání dat a vý-

počet expozičních limitů. 

 Režim „Search“: umožňuje ruční spuštění a zastavení měření a zobrazuje někte-

ré expoziční hodnoty. 

Tab. 5 Technické parametry ppbRAE 3000 
[31]

 

Rozměry 23,5 x 9,1 x 7,4 cm (délka, šířka výška) 

Hmotnost 794 g 

Detektor PID s UV lampou 10,6 eV (lze vyměnit za 9,8 nebo 11,7 eV) 

Baterie Nabíjecí Li-ion články, 4,2/3300 mAh 

Doba nabíjení < 8 hodin 

Provozní doba Až 16 hodin kontinuálního provozu 

Displej Velký grafický a podsvětlený displej 
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PŘÍLOHA F: FOTOIONIZAČNÍ DETEKTOR PPBRAE PLUS 

 

Obr. 16 PpbRAE Plus 

Tab. 6 Technické parametry ppbRAE Plus 
[31] 

 

Rozměry 21,8 x 7,62 x 5,08 cm (délka, šířka výška) 

Hmotnost 553 g 

Detektor PID s UV lampou 10,6 eV (lze vyměnit za 9,8 nebo 11,7 eV) 

Baterie Nabíjecí Li-ion články, 4,2/3300 mAh 

Doba nabíjení 10 hodin 

Provozní doba Až 10 hodin kontinuálního provozu 

Displej Velký grafický a podsvětlený displej 

 

Tab. 7 Měřící rozsahy a rozlišení ppbRAE Plus 
[33]

 

Rozsah měření Rozlišení Čas odezvy 

1 ppb – 9 999 ppb 1 ppb < 5 s 

10,0 ppm – 99,9 ppm 0,1 ppm < 5 s 

100 ppm – 199 ppm 1 ppm < 5 s 
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PŘÍLOHA G: VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ 

ZACHÁZENÍ S BENZÍNEM 

Standartní věty o nebezpečnosti (H-věty) [42] 

 H224: Extrémně hořlavá kapalina a páry. 

 H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 

 H315: Dráždí kůži. 

 H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. 

 H340: Může vyvolat genetické poškození. 

 H350: Může vyvolat rakovinu. 

 H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. 

 H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty) [42] 

 P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 

 P210: Chraňte před otevřeným plamenem a horkými povrchy. – Zákaz kouření. 

 P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

 P280: Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. 

 P301 + P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte toxikologické operační středisko 

nebo Lékaře. 

 P403 + P233: Uchovávejte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně 

uzavřený. 

 P501: Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou. 
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PŘÍLOHA H: MNOŽSTVÍ POUŽITÉHO A SPÁLENÉHO DŘEVA BĚHEM MĚŘENÍ 

Tab. 8 Množství použitého a spáleného dřeva během měření 

Číslo pokusu 1 2 3 4 5 6 7 

 Hmotnost [kg] 

Obložení 5,20 5,53 6,06 5,53 6,23 6,44 5,98 

Latě 1,53 1,53 1,77 1,76 1,50 1,88 1,75 

Iniciační hráň 0,52 0,65 0,59 0,55 0,58 0,51 0,55 

Podlaha 0,00 0,00 2,09 1,91 1,86 2,55 2,35 

Bednění 0,00 0,00 0,00 0,36 1,32 0,73 0,91 

Dřevo celkem 7,25 7,71 10,51 10,11 11,49 12,11 11,54 

Neshořelé dřevo + 

plechová vanička 
9,29 8,03 8,30 9,71 15,04 13,11 14,11 

Plechová vanička 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 

Dřevo ve vaničce 4,15 2,89 3,16 4,57 9,90 7,97 8,97 

Shořelé dřevo 3,10 4,82 7,35 5,54 1,59 4,14 2,57 
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PŘÍLOHA I: ČASOVÁ OSA MĚŘENÍ 

 

 

Obr. 17 Časová osa průběhu měření 
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PŘÍLOHA J: PRŮBĚH JEDNOTLIVÝCH MĚŘENÍ 

Z důvodu nasávání vzduchu z venkovního prostředí jsou u každého pokusu vždy uvá-

děny podmínky jak v laboratoři, tak ve venkovním prostředí. 

1.1. Měření číslo 1 

Měření číslo 1 bylo provedeno bez použití akcelerantu. Obložení bylo použito pouze 

na stěny komory. Spodní hrana obložení začínala 150 mm nad úrovní podlahy, horní hrana 

končila ve výšce 1350 mm a šířka obložení byla 620 mm (620 mm odpovídá použití 7 ks pa-

lubek). Latě pro upevnění palubek byly ponechány přesahovat za šířku obložení. Dolní i horní 

lať byly pro snazší zapálení obložení podložením nadzvednuty o 50 mm výše (spodní lať do 

výšky 220 mm nad zemí, horní latě do výšky 1130 a 1170 mm). Díky tomu pod úroveň latí 

přesahovala větší část palubek, na kterou mohly působit plameny z iniciační hráně. Spodní 

hrana obložení byla zarovnána na stejnou výškovou úroveň, takže nepřesnosti v délce jednot-

livých kusů palubek se promítly na jeho horní hraně. Na obložení nebylo provedeno žádné 

dodatečné ukončení ani olištování. Pro iniciaci byla použita výše definovaná hráň umístěna do 

rohu místnosti pod obložení do plechové vaničky.  

Tab. 9 Venkovní podmínky a podmínky v laboratoři během měření číslo 1 

 Teplota Tlak Relativní vlhkost 

V laboratoři 22,9 °C 1002,2 hPa 28 % 

Venkovní prostředí -1,3 °C 1002,2 hPa 84 % 

 

Díky umístění iniciační hráně došlo k rychlému zapálení spodní hrany obložení. Po 

uplynutí přibližně pěti minut od iniciace hráň zcela shořela. Do té doby obložení v rohu míst-

nosti prohořelo skrz a plameny se od tohoto místa šířily k okrajům a po spodní hraně oblože-

ní. Spára za zadní stěnou palubek umožnila působení komínového efektu, který významně 

podporoval hoření. Z toho důvodu se plameny mezi stěnou a obložením šířily výrazně rychleji 

než po přední části obložení. Postup plamenů vzhůru od spodní hrany byl pomalý. Způsobilo 

to ucpání spáry mezi obložením a zdí latí a kovovou lištou. V tomto místě byl zastaven komí-

nový efekt a plameny se šířily pouze po přední straně obložení. Komínový efekt podporoval 

hoření pouze nad spodní latí, kdy byl vzduch přisáván ze stran za obložení. Celkově se šíření 
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plamene po vyhoření hráně výrazně zpomalilo. Fotografie obložení z prvního měření je na 

Obr. 18 Obložení před a po 1. měření. 

  

Obr. 18 Obložení před a po 1. měření 

Na Obr. 18 Obložení před a po 1. měření je vidět rozšíření plamene a prohořelá část 

obložení. Plameny se šířily po spodní hraně, ale neprohořely přes místo, kde je obložení 

upevněno na lať. V Tab. 10 Množství použitého a spáleného dřeva při měření číslo 1 je uve-

deno celkové množství použitého dřeva při prvním měření a množství dřeva, které vyhořelo. 

Tab. 10 Množství použitého a spáleného dřeva při měření číslo 1 

 Hmotnost [kg] 

Použité dřevo 7,25 

Zbylé dřevo 4,15 

Shořelé dřevo 3,10 

 

Z grafů naměřených hodnot je v počáteční fázi zřetelný významný nárůst teplot 

v komoře, který způsobilo hoření iniciační hráně. Na stropě dosáhly teploty maxima po třetí 

minutě (115 °C) a na sloupu těsně po čtvrté minutě (67 °C). Ve čtvrté minutě již iniciační hráň 

dohořívala, proto následoval významný pokles teplot. Okolo desáté minuty se prohořením 

obložení v rohu udělala větší mezera, která umožnila nárůst komínového efektu a tím intenzi-

ta hoření začala opět narůstat. Na stropě se všechny teplotní změny projevovaly rychleji, ter-

močlánky na sloupu reagovaly na všechny změny v intenzitě hoření s delším zpožděním. Cel-
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kové maximum teplot bylo na stropě dosaženo ve třinácté minutě (155 °C) a na sloupu 

v osmnácté minutě (92 °C). 

Z grafů se záznamem koncentrace plynů je však zřejmé, že hoření v žádné fázi měření 

nebylo natolik intenzivní, aby způsobilo nárůst koncentrace CO (během měření nedosáhla 

jeho koncentrace ani hranice 0,1 obj. %) ani významný pokles koncentrace kyslíku (minimum 

bylo dosaženo v šestnácté minutě a to 18,3 obj. %). Maximální koncentrace CO2 bylo dosaže-

no také v šestnácté minutě, a to 2 obj. %. 

Staticky umístěné ppbRAE Plus naměřilo maximální koncentrace 60 až 70 ppb. Nej-

vyšší hodnoty byly naměřeny v různých časech a není mezi nimi zřejmá žádná souvislost ne-

bo příčina. 

Maximální hodnoty naměřené pomocí ppbRAE 3000 přesáhly koncentraci 300 ppb. 

Všechny tyto hodnoty byly naměřeny při rozebírání zbytků obložení. Detektor reagoval na 

výskyt látek, které vznikly při hoření dřeva.  

1.2. Měření číslo 2 

Příprava měření číslo 2 byla totožná jako u předchozího pokusu. Obložení mělo stejné 

rozměry a bylo i stejně umístěno a upevněno. Rozdíl byl pouze v použití hořlavé kapaliny. 

Jako akcelerant hoření byl použit automobilový benzín. Jeho nanesení na obložení bylo pro-

vedeno pomocí rozprašovače. Přebytek stékal do vaničky a na iniciační hráň, kde byl vsako-

ván filtračním papírem. Z bezpečnostních důvodů byl pro iniciaci místo plynového zapalova-

če použit elektrický palník EMP-SO-U2. Iniciace byla provedena 3 minuty po aplikaci akcele-

rantu. 

Tab. 11 Venkovní podmínky a podmínky v laboratoři během měření číslo 2 

 Teplota Tlak Relativní vlhkost 

V laboratoři 23,1 °C 1011,2 hPa 21 % 

Venkovní prostředí -2,5 °C 1011,2 hPa 91 % 

 

I když benzín na obložení ulpěl pouze v tenké vrstvě a většina ho stekla do vaničky a 

na iniciační hráň, jeho použitím byla výrazně urychlena fáze rozhořívání. Vrstvička benzínu 

na obložení vyhořela během prvních 5 sekund. Ve vaničce a na iniciační hráni se ho nahro-
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madilo více a jeho vyhoření trvalo do 15 sekund. Iniciační hráň vyhořela přibližně o minutu 

dříve než u 1. měření. Jinak byl průběh šíření plamene a prohoření obložení srovnatelný, 

všechny děje však díky tomu, že se oheň více rozhořel, probíhaly intenzivněji a rychleji. 

  

Obr. 19 Obložení před a po 2. měření 

Na Obr. 19 Obložení před a po 2. měření je vidět obložení připravené stejně jako před 

1. měření, a zbytky po ukončení pokusu. S použitím akcelerantu tedy dojde k mnohem rych-

lejšímu rozběhnutí požáru. Díky tomu se ještě během hoření iniciační hráně, která svým odho-

říváním velmi podporuje hoření obložení, stihne oheň rozšířit na velkou plochu obložení. Při 

dosažení vyšší intenzity si pak již oheň déle udržuje své parametry, ty klesají (v případě do-

statku hořlavého materiálu) mnohem pomaleji. 

Tab. 12 Množství použitého a spáleného dřeva při měření číslo 2 

 Hmotnost [kg] 

Použité dřevo 7,71 

Zbylé dřevo 2,89 

Shořelé dřevo 4,82 

 

Hoření na rozdíl od prvního měření nenabývalo dvou ostrých maxim. Po velmi inten-

zivním začátku způsobeném benzínem docházelo k postupnému rozhořívání až kolem 6. mi-

nuty přesáhly teploty na stropě 225 °C. Nejvyšších teplot na termočláncích na sloupu bylo 

dosaženo v 9. minutě a to 135 °C. Pak docházelo k postupnému pomalému ochlazování, i 
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když byly teploty v komoře až do spuštění hašení stále vyšší, než maxima dosažené během 1. 

měření. 

Intenzivnější hoření se promítlo také v koncentraci zplodin hoření v komoře. Ty již 

neměly dvě maxima (minima), ale jejich průběh na grafu ukazuje u O2 a CO2 zřetelný extrém. 

Koncentrace CO se dostala na měřitelnou úroveň (nad hranici 0,1 obj. %), když ke konci mě-

ření dosahovala úrovně 0,3 obj. %. Koncentrace O2 a CO2 stejně jako u 1. měření referovala s 

intenzitou hoření a tedy i teplotou v komoře. Nejvyšší koncentrace CO2 (3,8 obj. %) a nejnižší 

koncentrace O2 (16,7 obj. %) byla naměřena v 7. minutě měření. 

PpbRAE 3000 naměřilo nejvyšší koncentrace přibližně 2x větší než u 1. měření. Jed-

nalo se o hodnoty přes 700 ppb. Ty se však nevyskytovaly v žádném konkrétním místě, ale 

byly naměřeny různě mezi ohořelými a vodou nasátými zbytky ve vaničce. Na neshořelých 

kusech obložení ani mezi popelem se však nepodařilo lokalizovat místo se zbytkem akcele-

rantu. 

1.3. Měření číslo 3 

Obložení na stěnách komory u měření číslo 3 bylo opět konstruováno i umístěno stej-

ně. Rozdíl byl v přidání dřevěné podlahy o rozměrech 620 x 900 mm. Ta byla složena ze stej-

ných smrkových palubek jako obložení na stěně a umístěna na plechovou vaničku. Z důvodu 

přiblížení reálným podmínkám byla vanička obrácena dnem vzhůru (proudění vzduchu a po-

sléze odtok hasební vody). Jako akcelerant byl použit automobilový benzín a pro iniciaci 

elektrický palník EMP-SO-U2. 

Obložení těsně přiléhalo k podlaze. Z toho důvodu byla iniciační hráň umístěna do ro-

hu místnosti, který takto vznikl. Obložení s podlahou je na Obr. 20 Obložení před a po 3. mě-

ření. Podmínky v laboratoři jsou v Tab. 13 Venkovní podmínky a podmínky v laboratoři bě-

hem měření číslo 3. 

Nanesení benzínu bylo při tomto měření provedeno poléváním z kádinky. Tento způ-

sob aplikace se měl více blížit reálným podmínkám v případě žhářství. Z důvodu selhání elek-

trického palníku a nutnosti jeho výměny byla iniciace zpožděna a došlo k ní až 10 minut po 

nanesení benzínu. Tímto došlo k odparu části benzínu a část benzínu zatekla hlouběji do spár 

na podlaze. 
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Tab. 13 Venkovní podmínky a podmínky v laboratoři během měření číslo 3 

 Teplota Tlak Relativní vlhkost 

V laboratoři 22,2 °C 1023,8 hPa 26 % 

Venkovní prostředí -1,8 °C 1023,8 hPa 94 % 

 

Kvůli pozdější iniciaci nebylo tak zřetelné rychlé rozšíření ohně po potřísněném mate-

riálu. Benzín více zatekl pod podlahu a do spár a nerozhořel se tím tak rychle na celé ploše. 

Tímto se jeho podpora hoření projevila spíše jako méně intenzivní, ale déle trvající. 

Celkově byl průběh hoření podobný jako u měření číslo 2. Z grafu teplot je zřejmý vý-

še zmíněný plynulejší rozběh požáru. Hoření iniciační hráně bylo podporováno postupným 

prohoříváním podlahy. Z toho důvodu vyhořela již po 2,5 minutách. Během této doby se oheň 

i více rozšířil po obložení stěn a proto byly teploty v místnosti znatelně vyšší než u předcho-

zích měření. Celkové maximum teplot na stropě však bylo opět dosaženo přibližně v 6. minu-

tě (257 °C). Maximální teploty na termočláncích na sloupu byly okolo 11. minuty (173 °C). Je 

tak zřejmé, že přidání podlahy pomohlo lepšímu šíření ohně po obložení (to je viditelné i pod-

le fotografií na Obr. 20 Obložení před a po 3. měření). Část podlahy v rohu místnosti prohoře-

la až na plechovou vaničku a tím došlo také k podpoře nárůstu teplot. Teploty v prostoru 

místnosti se tak pohybovaly až o 40 °C výše než u pokusů bez podlahy. 

Intenzivnějšímu hoření odpovídala také vyšší koncentrace zplodin. Množství oxidu 

uhelnatého začalo narůstat po 10. minutě a svého maxima dosáhlo okolo 16. minuty, a to 0,8 

obj. %.  Koncentrace oxidu uhličitého kulminovala v 10. minutě na hranici 4,5 obj. % a ve 

stejné době dosáhla minima (16,2 obj. %) koncentrace kyslíku. V 10. minutě sice již plameny 

nedosahovaly nejvyšší výšky, ale hořelo v tuto dobu největší množství materiálu, tedy byla 

největší spotřeba kyslíku a největší vývin tepla. Tomu odpovídá i mírný pokles teploty pod 

stropem, ale setrvávající narůstání teplot na termočláncích na sloupu. 

Staticky umístěné ppbRAE Plus zaznamenalo zvýšenou koncentraci ihned po vstupu 

do místnosti (přibližně 200 ppb), která však velmi rychle spadla na průměrně 60 – 90 ppb. 

Tato koncentrace se v místnosti vyskytovala až do začátku rozebírání zbytků obložení a pod-

lahy. Po převrácení desek tvořících podlahu došlo k rychlému nárůstu koncentrace na hodnoty 

pohybující se až okolo 500 ppb s jednotlivými hodnotami i přes 700 ppb. 
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Obr. 20 Obložení před a po 3. měření 

Pozitivní výsledek vykázal průzkum ohořelých zbytků pomocí ppbRAE 3000. Shořelý 

materiál ani obložení na stěně, stejně jako u minulého měření, nevykazovalo žádné zvláštní 

hodnoty, a iniciaci pomocí akcelerantu nic nenasvědčovalo. Až při rozebírání podlahy v mís-

tech, kde podle známek ohoření zatekl benzín, začal detektor ukazovat hodnoty koncentrací 

přesahující 10 000 ppb. Také mokrá místa na plechu po otočení palubek vykazovala vysoké 

hodnoty překračující 5 000 ppb. 

  

Obr. 21 Pozitivní nález výskytu akcelerantu 

V tomto případě se prokazatelně nejednalo o látky vzniklé hořením, protože podlaha 

zde byla pouze mírně ohořelá ve spáře, kam benzín zatekl, ale neprohořela skrz. Po odpaření 

těchto mokrých míst již povrch vaničky nevykazoval výrazně vysoké hodnoty. Bohužel, kvůli 
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velmi malým zbytkům benzínu bylo nutné pro jeho detekci nutné nasávat vzduch přibližně do 

vzdálenosti maximálně 3 cm. Ve větších vzdálenostech byly již detekované hodnoty srovna-

telné s hodnotami naměřenými v celé komoře. 

 

Tab. 14 Množství použitého a spáleného dřeva při měření číslo 3 potvrzuje správnost 

naměřených hodnot koncentrací plynů a teplot v komoře. Během tohoto pokusu bylo totiž 

spáleno zatím největší množství materiálu. 

Tab. 14 Množství použitého a spáleného dřeva při měření číslo 3 

 Hmotnost [kg] 

Použité dřevo 10,51 

Zbylé dřevo 3,16 

Shořelé dřevo 7,35 

1.4. Měření číslo 4 

U měření číslo 4 byla plechová vanička vyměněna za sádrokarton. Ten byl položen 

přímo na podlahu komory. Na něj byla umístěna dřevěná podlaha a těsně k ní doléhalo oblo-

žení stěn (stejně jako u 3. měření). Výměna vaničky za sádrokarton umožnila upevnit latě do 

úchytů na stěně již bez podložení (tedy do výšky 170 mm spodní lať a 1080 mm a 1120 mm 

horní latě). Do rohu mezi podlahou a stěnou z obložení byla přidána rohová lišta imitující 

olištování místnosti. Vrch obložení byl zadělán lištou přiléhající ke stěně, která zakrývala 

mezeru mezi stěnou komory a obložením. Olištování je vidět na Obr. 23 Obložení před a po 4. 

měření a Obr. 22 Horní olištování.  

 

Obr. 22 Horní olištování obložení 

Díky umístění zkušební podlahy z palubek až na sádrokarton na podlaze komory došlo 

ke snížení obložení vůči podlaze komory na 1220 mm. Ostatní rozměry obložení i podlahy 
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zůstaly zachovány. Iniciační hráň byla opět umístěna co nejvíce do rohu vzniklého mezi pod-

lahou a obložením z palubek. Jednalo se opět o měření s použitím akcelerantu (automobilové-

ho benzínu) aplikovaného politím z kádinky. 

Grafy se záznamem teploty z tohoto měření jsou tvarově nejpodobnější 1. měření. Po 

skokovém rozhoření způsobeném akcelerantem nastal přibližně ve 3. minutě první teplotní 

vrchol na termočláncích zaznamenávajících teplotu na stropě (178 °C). Termočlánky na slou-

pu tento vrchol vykazují přibližně o minutu později (102 °C). Druhé teplotní maximum o 

téměř totožných hodnotách s prvním nastalo na stropě i na sloupu po 13. minutách hoření. 

Výraznější pokles teplot po prvním vrcholu, kterým se toto měření lišilo od předcházejících 

měření za použití akcelerantu, bylo způsobeno horní lištou, která zakrývala mezeru mezi stě-

nou komory a obložením. Ta nedovolila rozběhnout komínový efekt v takové míře a tak do 

jejího prohoření, po kterém mohlo začít rychlejší proudění vzduchu, neprobíhalo hoření zadní 

stěny obložení tak intenzivně. To se projevilo i menšími plameny a tedy menším rozdílem 

maximálních teplot naměřených na sloupu a na stropě. 

Tab. 15 Venkovní podmínky a podmínky v laboratoři během měření číslo 3 

 Teplota Tlak Relativní vlhkost 

V laboratoři 21,0 °C 1021,5 hPa 21 % 

Venkovní prostředí -1,2 °C 1021,5 hPa 81 % 

 

Po postupném prohoření horní lišty v rohu místnosti se hoření postupně šířilo mezi 

touto lištou a horní latí k okraji obložení. Postup je patrný podle ohořelých zbytků obložení na 

obrázku Obr. 23 Obložení před a po 4. měření. 
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Obr. 23 Obložení před a po 4. měření 

Méně intenzivní hoření se projevilo také na koncentraci zplodin, když maximum CO2 

nepřekročilo ani hranici 3 obj. % a koncentrace O2 nepoklesla pod 18 obj. %. Přibližně v čase 

teplotního maxima dosáhlo nejvyšší koncentrace také CO a to 0,85 obj. %. 

Koncentrace naměřené ppbRAE Plus na stativu se v první půlce měření pohybovaly na 

hodnotách do 100 ppm. Během rozebírání obložení narostly a držely se mezi 100 – 200 ppm. 

PID ppbRAE 3000 naměřil vysoké koncentrace opět pod podlahou a také kolem pravé 

rohové lišty. V místech se zbytkem akcelerantu koncentrace opět překračovaly hranici 

10 000 ppm. 

Tab. 16 Množství použitého a spáleného dřeva při měření číslo 4 

 Hmotnost [kg] 

Použité dřevo 10,11 

Zbylé dřevo 4,57 

Shořelé dřevo 5,54 

1.5. Měření číslo 5 

5. měření bylo opět provedeno bez použití akcelerantu. Obložení bylo stejné jako u 

předcházejícího pokusu, ale navíc byly olištovány i boky obložení. Všechno olištování, kromě 

vrchních lišt, bylo uděláno z nařezaných palubek. Vrchní lišty byly z latí, na které jsou na-

tloukány palubky. Kompletním olištováním bylo silně omezeno proudění vzduchu do mezery 
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mezi zdí komory a obložením. V kombinaci s vynecháním akcelerantu se tak jednalo o měření 

s „nejobtížnějšími“ podmínkami pro hoření. 

Tab. 17 Venkovní podmínky a podmínky v laboratoři během měření číslo 5 

 Teplota Tlak Relativní vlhkost 

V laboratoři 21,3 °C 1019,4 hPa 27 % 

Venkovní prostředí -4,0 °C 1019,4 hPa 88 % 

 

První fáze měření (během hoření iniciační hráně) byla velmi podobná jako u prvního 

pokusu (byl také bez akcelerantu). Dosažené teploty byly vyšší, což bylo způsobeno podporou 

hoření hráně odhoříváním podlahy (u prvního měření byla hráň umístěna na v kovové vanič-

ce). Po vyhoření hráně však postupně docházelo k útlumu hoření. Tento útlum způsobilo 

hlavně zamezení komínového efektu z důvodu olištování všech stran obložení. Ke konci mě-

ření se plamen objevoval pouze výjimečně. 

Tento průběh je dobře dokumentován všemi měřenými parametry požáru. Teploty na 

stropě dosáhly maxima okolo 4. minuty (163 °C) a poté až do začátku hašení plynule klesaly 

až téměř na hodnoty před zapálením. Podobný průběh měly teploty na sloupu, kde bylo dosa-

ženo maxima mezi 4. – 5. minutou (90 °C). 

Málo intenzivní hoření se promítlo i do koncentrace plynů, kdy mezi 4. – 5. minutou 

dosáhlo CO2 s maxima 2,3 obj. % a O2 minima 18,5 obj %. Stejně jako u 1. měření nebylo 

CO vůbec naměřeno. 

Hodnoty naměřené s ppbRAE Plus byly obdobné, jako u předchozích měření. Do ro-

zebírání zbytků obložení se pohybovaly okolo 50 ppb. Během postupného rozebírání pak na-

rostly na 200 – 350 ppb. Po vyklizení komory od zbytků obložení postupně koncentrace kle-

sala opět pod 100 ppb. 
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Obr. 24 Obložení před 5. měřením a částečně rozebrané obložení po měření 

Za zajímavější se v tomto případě dají považovat hodnoty zjištěné průzkumem oblo-

žení s ppbRAE 3000. Přestože nebyl použit akcelerant, v prostoru za obložením a okolo me-

zer, kterými unikaly zplodiny z mezery mezi obložením a zdí komory byly detekovány kon-

centrace okolo 6 000 – 8 000 ppb. I po odstranění obložení na stěnách komory PID stále uka-

zoval koncentrace až k hranici 5000 ppb. Šlo tedy o hodnoty výrazně vyšší než např. u 2. mě-

ření, kde akcelerant použit byl. Toto lze vysvětli zhoršeným přístupem vzduchu za obložení. 

Z toho důvodu docházelo k částečné pyrolýze dřeva a tím uvolňování produktů, na které jsou 

PID citlivé. Velmi pomalé hoření dokazuje také malé množství shořelého dřeva během měření 

uvedené v Tab. 18 Množství použitého a spáleného dřeva při měření číslo 5. 

Tab. 18 Množství použitého a spáleného dřeva při měření číslo 5 

 Hmotnost [kg] 

Použité dřevo 11,49 

Zbylé dřevo 9,90 

Shořelé dřevo 1,59 

1.6. Měření číslo 6 

U měření bylo použito zcela totožné obložení jako u předchozího pokusu, ale při zapá-

lení byl použit akcelerant. 
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Tab. 19 Venkovní podmínky a podmínky v laboratoři během měření číslo 6 

 Teplota Tlak Relativní vlhkost 

V laboratoři 21,5 °C 1025,4 hPa 22 % 

Venkovní prostředí 1,2 °C 1025,4 hPa 95 % 

 

Počáteční fáze pokusu měla také podobný, pouze rychlejší průběh s maximem teplot 

na stropě 187 °C ve 3. minutě a na sloupu 105 °C mezi 3. až 4. minutou. Poté teplota postupně 

klesala, dokud nedošlo k prohoření rohu obložení a horní lišty. Poté začala opět narůstat a 

rostla až do ukončení měření uhašením požáru. V té chvíli byly teploty na stropě přes 200 °C 

a na sloupu přes 120 °C, tedy v obou případech více, než pro hoření iniciační hráně. Jednalo 

se o vůbec první měření, při kterém bylo dosaženo maximálních teplot až úplně na jeho konci. 

To bylo způsobeno postupným odhořením horní lišty. Ta nejprve zpomalila hoření, takže byl 

pro pozdější čas zachován dostatek hořlavého materiálu. Postupně pak, po prohoření horní 

lišty docházelo k jeho rozhořívání až do spuštění hašení. 

Koncentrace CO2 opět kopírovala průběh teplot a tedy i intenzitu hoření. Maximální 

hodnoty tak dosáhla až ve 20. minutě a to necelé 3 obj. %. Ve stejné době dosáhl minima 

(17,9 obj. %) O2. CO byl měřitelný po 8. minutě a maxima dosáhl ve 13 minutě (0,3 obj. %). 

 

  

Obr. 25 Obložení před a po 6. Měření 
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Koncentrace naměřené pomocí ppbRAE Plus na stativu byly do rozebírání obložení do 

100 ppb, po začátku rozebírání se pohybovala v intervalu 100 – 150 ppb. 

 

Obr. 26 Místa s výskytem akcelerantu 

PpbRAE 3000 detekovalo nejvyšší koncentrace opět ve spojení palubek, kam zatekl 

benzín. Po jejich rozebrání byly v těchto místech naměřeny koncentrace přesahující 

40 000 ppb. Další místa s vysokou koncentrací byla lišta mezi podlahou a stěnou, za kterou 

benzín při aplikaci zatekl a pod podlahou. 

 

Tab. 20 Množství použitého a spáleného dřeva při měření číslo 6 

 Hmotnost [kg] 

Použité dřevo 12,11 

Zbylé dřevo 7,97 

Shořelé dřevo 4,14 

1.7. Měření číslo 7 

Poslední, 7. měření, sloužilo pro ověření hodnot naměřených při 5. měření. Při něm 

byly totiž detekovány velmi vysoké koncentrace, přesahující hodnotu 5 000 ppb, ačkoliv ne-

byl použit akcelerant. Jeho příprava tak byla totožná, rozdíl byl pouze v materiálu použitém 

na horní lištu. V tomto měření byla udělána také z palubek. Jednalo se o měření bez použití 

benzínu. 
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Průběh měření byl velmi podobný, jako u 5. pokusu. Prvních 7 minut probíhalo téměř 

totožně. Na stropě bylo dosaženo maxima (153 °C) mezi 3. až 4. minutou, na sloupu pak (88 

°C) okolo 4. minuty. Rozdíl nastal až po přibližně 7. minutě, kdy došlo k prohoření horní liš-

ty. Palubka prohořela mnohem dříve, než když byla lišta z latě. To umožnilo narůst proudění 

vzduchu a tím i kolem 10. minuty opětovné narůstání teplot (u 5. měření po vyhoření hráně již 

teploty nenarůstaly). Tento nárůst však nebyl dlouhý a od 11. minuty hoření postupně opět 

sláblo, a teploty v komoře klesaly, až na konci měření skončila na stopě na 50 °C a na sloupu 

na 45 °C. 

Tab. 21 Venkovní podmínky a podmínky v laboratoři během měření číslo 7 

 Teplota Tlak Relativní vlhkost 

V laboratoři 21,2 °C 1002,0 hPa 22 % 

Venkovní prostředí 10,0 °C 1002,0 hPa 95 % 

 

Koncentrace CO2 v komoře dosáhla maxima po 4. minutě (2,1 obj %) a ve stejné době 

nastalo minimum O2 (18,2 obj, %). Koncentrace CO byla měřitelná pouze mezi 10. – 15. mi-

nutou, kdy dosahovala hodnot 0,1 – 0,2 obj %. 

Z důvodu závady nejsou z tohoto měření k dispozici data z ppbRAE Plus. 

 

  

Obr. 27 Obložení před a po 7. Měření 
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Průzkumem stěn komory a zbytků obložení byly s ppbRAE 3000 opět naměřeny velmi 

vysoké hodnoty koncentrací přesahující 6 000 ppb. PID reagoval na produkty hoření a pyro-

lýzy dřeva usazené hlavně na stěnách komory. Na obložení byly detekované hodnoty řádově 

poloviční. 

Tab. 22 Množství použitého a spáleného dřeva při měření číslo 6 

 Hmotnost [kg] 

Použité dřevo 11,54 

Zbylé dřevo 8,97 

Shořelé dřevo 2,57 
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PŘÍLOHA K: GRAFY NAMĚŘENÝCH HODNOT 

Ve všech grafech představuje čas 0 sekund okamžik iniciace hráně. 

1.1. Průběh teplot v komoře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha K  Zbyněk Mikulenka 

Studie využitelnosti fotoionizačních detektorů (PID) RAE Systems pro zjištění použití 

akcelerantů při požáru 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha K  Zbyněk Mikulenka 

Studie využitelnosti fotoionizačních detektorů (PID) RAE Systems pro zjištění použití 

akcelerantů při požáru 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha K  Zbyněk Mikulenka 

Studie využitelnosti fotoionizačních detektorů (PID) RAE Systems pro zjištění použití 

akcelerantů při požáru 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha K  Zbyněk Mikulenka 

Studie využitelnosti fotoionizačních detektorů (PID) RAE Systems pro zjištění použití 

akcelerantů při požáru 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha K  Zbyněk Mikulenka 

Studie využitelnosti fotoionizačních detektorů (PID) RAE Systems pro zjištění použití 

akcelerantů při požáru 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha K  Zbyněk Mikulenka 

Studie využitelnosti fotoionizačních detektorů (PID) RAE Systems pro zjištění použití 

akcelerantů při požáru 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha K  Zbyněk Mikulenka 

Studie využitelnosti fotoionizačních detektorů (PID) RAE Systems pro zjištění použití 

akcelerantů při požáru 

8 

Grafy s teplotami na sloupu ukazují hodnoty naměřené na termočlánku číslo 7 (nejvý-

še umístěný termočlánek). 

 

 

Grafy s teplotami na stropě ukazují hodnoty naměřené na termočlánku číslo 2 (termo-

článek nejblíže k rohu komory s obložením). 
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1.2. Změna koncentrace zplodin hoření v komoře 
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1.3. Koncentrace změřené na staticky umístěném ppbRAE Plus 
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