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Anotace 

HOŠKOVÁ, J. Ověření reakce autonomních hlásičů kouře. Diplomová práce.: VŠB-TU 

Ostrava, 2013. Str. 54 

Diplomová práce se zabývá problematikou ověřování reakce kouřových hlásičů 

požáru systému EPS a autonomních hlásičů kouře na zvolené druhy zkušebních požárů. 

Představuje možnost, jak řešit tuto problematiku za užití experimentální metodiky. Autor 

nejprve uvádí základní přehled jednotlivých reakčních principů kouřových hlásičů požáru 

a metodik užívaných v současnosti při zkoušení těchto hlásičů v České republice. Cíl práce 

pak spočívá v ověření reakce vybraných kouřových hlásičů požáru systému EPS 

a autonomních hlásičů kouře na zvolené druhy zkušebních požárů. V závěru diplomové 

práce jsou prezentovány výsledky provedených měření. 

Klíčová slova: hlásič požáru; autonomní hlásič požáru; experiment; reakční doba; 

zkušební požár 

Annotation 

HOŠKOVÁ, J. Check of Self – Contained Smoke Detector Response. Diploma thesis, 

Ostrava: VSB-TU, 2013. 54 p. 

This diploma thesis deals with the verification of response fire smoke detectors EPS 

and autonomous smoke detectors on selected types of test fire. Provide a way to address 

this issue for using experimental methodology. Author firstly presents a basic overview 

of reaction principles fire smoke detectors and methodologies currently used in the testing 

these detectors in the Czech Republic. The objective of the diploma thesis is in response 

verification of selected fire smoke detectors EPS and autonomous smoke detectors on the 

selected test fires. In the conclusion this thesis are presents the results of measurements. 

Key words: fire detector; autonomous fire detector; experiment; response time; test fire 
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1 Úvod 

Požáry představují významný fenomén dnešní doby. V ČR dochází ročně 

k několika desítkám tisíc požárů s přímou škodou v řádu stovek miliónů korun Vývoj 

těchto statistických ukazatelů v ČR za období let 2003 - 2012 ilustrují Obr. 1 a Obr. 2 [1]. 

 

Obr. 1 Počty požárů v ČR za období let 2003 – 2012 

 

Obr. 2 Přímé škody způsobené požáry v ČR za období let 2003 – 2012 
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I přes vysoké finanční ztráty, které požáry ročně způsobují je obvykle nejděsivějším 

ukazatel z pohledu statistický dat vždy počet osob, které každoročně v důsledku požáru 

přijdou o život nebo jsou zraněny. Dle požárních statistik, za již zmiňované období v ČR 

přijde ročně o život v průměru 130 osob a 1050 jich je při požárech zraněno. Uvedené 

globální statistické ukazatele však z pohledu bližšího zkoumání dané problematiky 

nepřináší konkrétnější informaci o tom, kde požáry představují největší problém a tedy 

i riziko ohrožení osob. Vzhledem k této skutečnosti se proto jeví jako žádoucí provést 

alespoň krátký rozbor těchto statistických ukazatelů. Jako vhodným z pohledu sledovaných 

statistických dat je provést rozbor ukazatelů počtu usmrcených a zraněných dle odvětví. 

Bližší náhled do problematiky podílů odvětví na počtu zraněných a usmrcených je 

znázorněn na Obr. 3 a Obr. 4 [1]. 

 

Obr. 3 Podíl odvětví na počtu usmrcených osob při požárech v ČR za období let  

2003 – 2012 
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Obr. 4 Podíl odvětví na počtu zraněných osob při požárech v ČR za období let  

2003 – 2012 

Do skupiny „Ostatní“ uvedené na těchto obrázcích jsou souhrnně zařazeny odvětví 

jako pohostinství, pošty, telekomunikace, veřejná správa apod., která nejsou z pohledu 

bližšího zkoumání příliš podstatná. Významná z pohledu dané problematiky je především 

skupina „Domácnosti“. Z obou prezentovaných obrázků (Obr. 3 a Obr. 4) je patrno, že tato 

skupina má na obou z diskutovaných ukazatelů přibližně 50% podíl. Tento fakt lze 

pravděpodobně spojovat především se skutečností, že se lidé doma cítí bezpečně a rizika 

spojená s požáry tak ať již vědomě či nevědomě podceňují. Situace je však ve smyslu 

statistických ukazatelů velmi vážná a vyžaduje si pozornost i potřebu řešení. 

Jednou z možných alternativ v případě řešení této situace je především využití 

forem samočinné detekce požáru realizované ať již v podobě instalací systémů EPS, 

nebo prvků autonomní detekce s využitím autonomní hlásičů požáru. Obě ze zmiňovaných 

koncepcí přitom můžou napomoct rychlejší identifikaci požáru a tudíž i prodloužení doby 

využitelné pro evakuaci z požárem zasaženého prostoru a zkrácení doby volného rozvoje 

požáru. Všechny z uvedených skutečností mohou přispět k minimalizaci rizika požárů, a to 

jak ve smyslu usmrcených či zraněných osob nebo ztrátách na majetku. 

V případě systémů detekce požáru tj. detekce realizované s využitím hlásičů 

systému EPS nebo prvků autonomní detekce existují dnes v ČR stejná kritéria ve smyslu 

využívaných zkušebních metod i požadavků vyhovění zkoušek. U obou z uvažovaných 

způsobů detekce je ale poměrně odlišná technická úroveň realizace. Cílem předložené 
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diplomové práce je proto dle možností diplomanta s využitím navržené a realizované 

experimentální metodiky, provést sérii měření, která umožní získat informaci o reakci 

hlásičů EPS a autonomních hlásičů na navržené experimentální požáry. 

Obsahově je předložená diplomová práce pomyslně rozdělena do dvou částí. První 

část práce je věnována současným metodám detekce požáru využívaným v případě 

detekčních prvků (tj. hlásičům požáru u systémů EPS a autonomním hlásičům požáru) 

a zkušebním postupům. V druhé části je proveden popis navržené experimentální metody, 

způsob realizace měření a prezentace výsledků. V závěru je stručně provedeno zhodnocení 

získaných poznatků. 
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2 Rešerše 

Problematika zkoušení hlásičů kouře je v případě hlásičů kouře systémů EPS 

využívajících rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace řešena v současné době 

v České republice prostřednictvím postupů, které jsou detailně specifikovány 

v harmonizované normě ČSN EN 54-7 [10]. Tato norma specifikuje požadavky, zkušební 

metody, postupy a kritéria vyhovění zkoušek pro již výše uvedené druhy hlásičů systému 

EPS. Detailně jsou prováděné druhy zkoušek podrobněji diskutovány v kapitole věnované 

problematice zkoušení hlásičů. 

V případě zkoušení autonomních hlásičů je tato problematika v ČR řešena 

prostřednictvím postupů uvedených v harmonizované  ČSN EN 14 604. Tato norma 

specifikuje požadavky, zkušební metody, kritéria provedení a návody výrobce pro 

autonomní hlásiče kouře využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace, 

určené pro domácnosti a podobné aplikace související s bydlením [7]. Postupy a kritéria 

zkoušek využívané pro hodnocení citlivosti autonomních hlásičů kouře jsou identické 

s postupy dle ČSN EN 54-7. 

Z pohledu celosvětového, je problematika zkoušení hlásičů řešena rovněž 

standardem NFPA 72E Automatic Fire Detectors.1990 Edition. NFPA, 1990. Tento 

standard je americkým standardem určeným pro projektování, udržování a používání 

systémů elektrické požární signalizace. Problematika zkoušení hlásičů je dosud řešena 

pouze okrajově. Testy nejsou zaměřeny na zjištění reakční doby hlásičů, ale týkají 

se provozu systémů EPS.  

K pracím zabývajících se problematikou bodových hlásičů požáru patří publikace: 

DUDÁČEK, A.; Automatická detekce požáru: Edice SPBI spektrum sv. 26. 2. 

aktualizované vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. 98. 

str. ISBN 978-80-7385-060-9. Kniha se zabývá problematikou detekce vzniku požáru 

v uzavřených prostorech. Ve druhé a třetí části této knihy jsou předloženy postupy 

umožňující výpočet reakční doby různých druhů hlásičů požáru na základě matematického 

modelování rozvoje požáru v uzavřeném prostoru [4]. K dalším z publikací věnovaných 

dané problematice lze zařadit rovněž publikaci: DUDÁČEK, A., BITALA, P. Bezpečnostní 

technologie, systémy a management III.: II. část Elektrická požární signalizace. 1. vyd. 

Zlín: VeRBuM, 2013. 110-153 s. ISBN 978-80-87500-35-4. Tato publikace je obsahově 
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věnována architektuře systému, jednotlivým detekčním principů hlásičů požáru 

a současným trendům v oblasti detekce požárů [2]. 

Experimentálním ověřením reakční doby hlásičů požáru se rovněž zabývaly 

následující diplomové práce: MÜCK, P. Ověření reakční doby hlásičů požáru. Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB-TU, 2001. Tato práce je věnována problematice ověření reakční doby 

hlásičů na zplodiny tepelné degradace plastů. Problematika je zde řešena s využitím 

experimentální metodiky [11]. BITALA, P. Ověření reakce kouřových hlásičů požáru 

na tepelný rozklad elektroizolačních materiálů, Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, 2003. 

str. 58. Zmiňovaná diplomová práce řeší ověřování reakce kouřových hlásičů požáru 

s využitím experimentální metodiky. Ve smyslu zkušebních požáru jsou použity 

elektroizolační materiály [12].  
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3 Systémy detekce požáru 

Detekci požáru lze z obecného úhlu pohledu realizovat s využitím systémů 

elektrické požární signalizace (dále jen systém EPS) nebo s využitím prvků autonomní 

detekce požáru. I přes stejný úkol obou zmiňovaných variant detekce, je technická stránka 

obou výrazně odlišná pokud jde o způsob jejich realizace. 

3.1 Systém EPS 

Systém EPS slouží k detekci a signalizaci požáru na stanovené místo. Základní 

sestava systém EPS je tvořena: 

 ústřednou EPS, 

 hlásiči požáru, 

 signalizačními a doplňujícími zařízeními. 

Propojení ústředny EPS a jednotlivých hlásičů je realizováno prostřednictvím 

požární smyčky, někdy je rovněž možné se setkat s označením hlásicí linka. Úkolem 

systému EPS je prostřednictvím hlásičů požáru monitorovat chráněný prostor místa 

instalace. V případě vzniku požáru pak detekovat požár a informaci zprostředkovat formou 

optické a akustické signalizace, nebo doplňujícího zařízení osobě, která zajistí realizaci 

protipožární intervence. Základní schéma koncepce realizace systém u EPS je znázorněno 

na Obr. 5 [2]. Systém může rovněž pomocí výstupu ústředny nebo ovládacích jednotek 

ovládat zařízení, která brání šíření požáru, usnadňují protipožární zásah nebo provádí 

hašení požáru. Podle způsobu lokalizace požáru lze rozlišovat dvě koncepce systémy EPS 

a to: 

 systém EPS s kolektivní adresací, 

 systém EPS s individuální adresací. 

Systém s kolektivní adresací je takový systém kdy je ústředna schopna rozlišit pouze, 

ze které požární smyčky signál POŽÁR přišel, ale již není schopna zjistit, ze kterého 

hlásiče.  

Systém s individuální adresací je systém, který je schopen identifikovat nejen hlásící 

linku, ale i konkrétní hlásič nebo skupinu hlásičů, které požár signalizují. V případě 

systémů s individuální adresací lze rovněž do hlásicí linky instalovat senzory, 
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které umožňují sledovat vývoj příslušného parametru požáru v místě instalace senzoru 

v čase. To umožňuje získat informaci o vývoji požáru a případně i o směru jeho šíření 

v místě instalace systému detekce. 

 

Obr. 5 Základní schéma systému EPS 

V případě systému EPS je informace od hlásičů požáru (senzorů) přenášena 

prostřednictvím požární smyčky do ústředny EPS, která na základě vyhodnocení provádí 

signalizaci jednotlivých stavů systémů obsluze systému. Tuto informaci může ústředna 

rovněž s využitím zařízení dálkového přenosu (ZDP) předávat na předem určené místo. 

Mezi další z funkcí ústředny pak rovněž patří realizace napájení celého systému 

elektrickou energií. 

3.1.1 Hlásiče požáru EPS  

Hlásiče požáru slouží k detekci a určení místa požáru ve fázi jeho rozvoje. Hlásiče 

používané v systémech EPS můžeme rozdělit podle způsobu jejich aktivace na hlásiče: 
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 tlačítkové, 

 automatické. 

U hlásičů tlačítkových dochází k vyhlášení požáru ústřednou v důsledku ruční 

aktivace hlásiče osobou, která požár zjistila. 

U hlásičů automatických je vyhlášení požáru realizováno ústřednou na základě 

informace od hlásiče, který provádí monitorování některého z parametrů požáru, na nějž je 

detekční princip hlásiče orientován. Podle parametru požáru můžeme automatické hlásiče 

požáru rozdělit dle [3] na: 

 hlásiče kouře, 

o hlásiče kouře optické, 

o hlásiče kouře ionizační, 

 hlásiče teplot, 

 hlásiče plamene, 

 hlásiče plynu, 

 hlásiče multisenzorové. 

V další části textu budou s ohledem na zaměření experimentální části diplomové 

práce, provedená měření a problematiku autonomních hlásičů požáru, detailněji 

diskutovány pouze detekční principy hlásičů kouře. 

Hlásiče kouře se používají pro detekci viditelného i neviditelného aerosolu (kouře) 

vznikajícího při požáru. Přítomnost kouře (pevných částic obsažených v kouři) je 

zjišťována buď na základě využití optických metod, nebo vyhodnocením změn vodivosti 

plynného prostředí detekční komůrky v hlásiči. Optické metody jsou využívány 

u bodových nebo lineární hlásičů kouře. Vyhodnocování změn vodivosti plynného 

prostředí detekční komůrky pak u ionizačních bodových hlásičů kouře.  
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Hlásiče kouře optické 

Detekce požáru je u hlásičů kouře optických založena na sledování 

a vyhodnocování optických parametrů v místě požáru v důsledku vzniku kouře. Pro 

detekci vznikajícího požáru lze využít následujících způsobů: 

 vyhodnocování změn intenzity optického paprsku, 

 vyhodnocování rozptylu optického paprsku. 

U metody založené na vyhodnocování změn intenzity optického paprsku je detekce 

požáru realizována na vyhodnocování úrovně absorpce intenzity IR paprsku v důsledku 

průchodu paprsku prostředím s obsahem kouře. Detekční metoda založená na absorpci 

intenzity IR paprsku je využívána především u lineárních hlásičů kouře. Lineární hlásiče 

kouře jsou tvořeny vysílačem IR paprsku a přijímačem. Ve smyslu konstrukce přitom 

může jít o koncepci, kdy je vysílač a přijímač vzájemně oddělen nebo o koncepci, kdy jsou 

vysílač a přijímač sdruženy v jedné části a pro usměrnění paprsku emitovaného z vysílače 

do přijímače se využívá odrazných zrcadel. Způsob realizace detekce požáru 

prostřednictvím lineárního hlásiče s oddělenou vysílací a přijímací části je znázorněn 

na Obr. 6. 

 

Obr. 6 Princip detekce lineárního hlásiče kouře s odděleným přijímačem a 

vysílačem [2] 

Tato metoda je vzhledem k vlnovým délkám použitého IR záření dobře použitelná 

pro detekci částic od cca 0,1µm do 10 µm [4]. Vzájemná vzdálenost vysílač – přijímač 
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může být u většiny používaných hlásičů 10 až 100 m. Vysílač i přijímač však musí být 

fixovány tak, aby paprsek dopadal do optické soustavy přijímače [5]  

Detekční metoda založená na vyhodnocování rozptylu optického paprsku se 

využívá pro detekci požáru u bodových hlásičů kouře. Detekční část hlásiče je v tomto 

případě tvořena detekční komůrkou, jejíž prostor je ohraničen soustavou lamel, které 

znemožňují průnik okolního světla do detekční komůrky. V detekční komůrce hlásiče je 

umístěn zdroj záření (IR nebo modrá LED) a přijímač (fotoelektrický prvek), který je vůči 

optické ose vysílače posunut o určitý úhel, tak, aby za normálních podmínek 

 (tj. bez přítomnosti kouře) nedopadal paprsek z vysílače na přijímač. Pokud do komory 

vnikne kouř, dojde na jeho částečkách k rozptylu záření a jeho část dopadne 

na fotoelektrický prvek přijímače. Princip detekce požáru s využitím metody rozptylu 

optického paprsku je znázorněna na Obr. 7 [2]. Tato metoda je vhodná pro aerosoly 

s velikostí částic přibližně 4µm do 10 µm [4]. 

 

Obr. 7 Princip detekce požáru u bodového hlásiče kouře [2] 

Hlásiče kouře ionizační 

U ionizačních hlásičů požáru je detekce požáru založena na sledování 

a vyhodnocování změn vodivosti ionizovaného plynného prostředí detekční komůrky, 

ke kterým dochází v důsledku průniku pevných částic kouře do komůrky při požáru, 

viz Obr. 8 [6]. Při vniknutí kouře do detekční komůrky ionizačního hlásiče se ionty 

umožňující průtok proudu vážou na částice aerosolu, jež mají vzhledem ke své velikosti 

a hmotnosti výrazně nižší pohyblivost. Důsledkem snížení počtu a pohyblivosti volných 

nábojů je pokles vodivosti ionizační komory. Velikost tohoto poklesu je závislá 

na vlastnostech aerosolu a jeho koncentraci. Pro ionizaci plynného prostředí detekční 

komůrky se u ionizačních hlásičů požáru používá radioaktivní zářiče. Z mnoha praktických 
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důvodů se jako ionizační zdroj nejčastěji využívá uzavřený α zářič, tvořený především 

radioizotopem americia 
241

Am nebo rádia 
226

Ra s aktivitou od 3 do 40kBq. 

 

Obr. 8 Princip funkce ionizačního hlásiče požáru 

Použití této metody je vhodné pro aerosoly s velikostí částic cca 0,08 až 0,3 µm. 

Ionizační hlásič je velmi citlivý, relativně levný a výrobně jednoduchý. Jeho výraznou 

nevýhodou je použití radioaktivního materiálu pro ionizaci prostředí detekční komůrky 

hlásiče. 

3.2 Autonomní hlásiče požáru 

Autonomní hlásič požáru je zařízení, které obsahuje v jednom krytu všechny 

komponenty, mimo případného zdroje energie, nezbytné pro detekci kouře a vydání 

akustického poplachu [7]. Jedná se o jednoduchá zařízení určená pro domácnosti 

a podobné aplikace související s bydlením včetně autokaravanů. Zdroj energie 

autonomního hlásiče požáru může být uvnitř nebo vně krytu tohoto zařízení. Napájecí 

zdroj musí být schopen udržovat v činnosti autonomní hlásič požáru alespoň jeden rok 

včetně pravidelného zkoušení. Kromě baterií a pojistek nesmí obsahovat autonomní hlásič 

požáru komponenty, které by mohl vyměňovat nebo s nimi manipulovat uživatel. 

Autonomní hlásiče využívají k detekci požáru následujících principů: 
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 vyhodnocování rozptylu optického paprsku, 

 vyhodnocování změn vodivosti plynného prostředí. 

Oba ze zmiňovaných principů, jsou již detailně popsány v kapitole 3.1.1 a nebudou 

proto dále zmiňovány. Podrobné technické podmínky, týkající se vybavení některých 

druhů staveb zařízením autonomní detekce a signalizace, jsou pak předmětem ustanovení § 

14 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Zařízením autonomní detekce a signalizace musí být ve smyslu tohoto ustanovení 

vybaveny [8]: 

 Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. 

Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu, nebo 

u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším místě společné 

chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m
2
, 

musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu. 

 V bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce 

a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem 

do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m
2
, 

nebo mezonetový byt, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu. 

 Stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká požadavek na vybavení elektrickou 

požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. 

Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji 

pro hosty, společných prostorech a v části vedoucí k východu z domu, pokud se 

nejedná o chráněnou únikovou cestu. 

 Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek podle české technické 

normy uvedené v příloze č. 1 část 1 bod 4 na zajištění elektrickou požární 

signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto 

zařízení musí být umístěno v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu 

z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu. 

 Stavba školského zařízení určeného pro ubytování
1)

 nebo prostor určený 

pro ubytování ve stavbě školského zařízení musí splňovat podmínky podle § 17 

odst. 7 (viz § 23 odst. 8) [8]. 
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 Stavba ubytovacího zařízení staveniště musí být vybavena zařízením autonomní 

detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v každém pokoji určeném 

pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení staveniště. 

 U změny staveb skupiny II a III podle ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - 

Změny staveb. 

Schéma zapojení autonomního hlásiče kouře využívajícího pro detekci požáru 

principu vyhodnocování změn vodivosti plynného prostředí (ionizační hlásič požáru) je pro 

doplnění znázorněno na Obr. 9 [9]. V uvedeném případě jde o typické zapojení, které je 

využito u autonomního hlásiče koře používající integrovaný obvod MC 145018 (např. 

SD112). 

 

Obr. 9 Typická aplikace MC 145018 u ionizačních hlásičů požáru 
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4 Postupy zkoušení autonomních hlásičů kouře v ČR 

Z důvodů potřeby vzájemného srovnávání různých detekčních principů hlásičů 

a také možného kvantitativního hodnocení jejich parametrů bylo nutné stanovit přesná 

pravidla k jejich ověřování. Tato potřeba tedy vedla výrobce a provozovatele zařízení EPS 

k zavedení a přijetí jednotných závazných metodik, které mají za striktně definovaných 

podmínek zkušebních postupů a při jednotně stanovených kritériích posoudit funkčnost 

zkoušených zařízení. 

Problematika zkoušení hlásičů kouře (EPS) je v současnosti v ČR realizována dle 

postupů specifikovaných v ČSN EN 54 -7. U kategorie autonomních hlásičů je tato 

problematika řešena s využitím postupů dle ČSN EN 14 604. Ve smyslu zkoušek 

zaměřených na hodnocení citlivosti hlásičů jsou v případě obou ze zmiňovaných ČSN EN 

uplatňovány identické metody i postupy zkoušení. V následujících kapitolách bude 

proveden stručný přehled zkoušek. Detailně budou diskutovány především zkoušky 

a postupy zaměřené na hodnocení požární citlivosti hlásičů. 

4.1 Zkoušení autonomních hlásičů dle ČSN EN 14 604 

V současné době je v případě zkoušení autonomních hlásičů dle ČSN EN 14 604 

prováděno posuzování jejich vlastností a parametrů na základě níže uvedených zkoušek. 

Konkrétněji bude v případě textu diskutována pouze zkouška požární citlivosti. 

V normě jsou specifikovány požadavky, zkušební metody a kritéria provedení pro 

hlásiče kouře bodové, využívající rozptýleného světla, vysílaného světla, nebo ionizace, 

používané v systémech elektrické požární signalizace instalované v budovách, tak i určené 

pro domácnost a podobné aplikace související s bydlením. V jednotlivých částech normy 

jsou popsány postupy zkoušení kouřových hlásičů. Principem zkoušení hlásiče kouře je 

vystavení 20 vzorků různým expozicím a změření prahové hodnoty reakce před expozici 

a po expozici. Poměr hodnot prahových reakcí musí být v rozmezí definovaném normou. 

Z 20 zkoušených vzorků jsou všechny použity pro zkoušku reprodukovatelnosti parametrů, 

4 vzorky jsou určeny pro zkoušku požární citlivosti skutečnými normovanými požáry 

ve zkušební místnosti a 16 vzorků je určeno pro 16 jednotlivých expozic.  
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 zkouška opakovatelnosti, 

 zkouška směrové závislosti, 

 zkouška reprodukovatelnosti, 

 zkouška kolísajícími parametry napájení, 

 zkouška proudícím vzduchem, 

 zkouška oslněním, 

 zkouška suchým teplem (provozní), 

 zkouška chladem (provozní), 

 zkouška vlhkým konstantním teplem, 

 zkouška odolnosti proti vlhkému konstantnímu teplu (provozní), 

 zkouška odolnosti proti korozi oxidem siřičitým (SO2), 

 zkouška rázem (provozní), 

 zkouška úderem (provozní), 

 zkouška sinusovými vibracemi (provozní), 

 elektromagnetická kompatibilita (EMC), zkouška odolnosti, 

 zkouška požární citlivosti, 

 zkouška úderem, 

 zkouška sinusovými vibracemi,  

 elektromagnetická kompatibilita (EMC), zkouška odolnosti, 

 zkouška požární citlivosti. 
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Všeobecně jsou pro zkoušky definovány tyto standardní klimatické podmínky: 

a) teplota (15 až 35)° C, 

b) relativní vlhkost vzduchu (25 až 75)%, 

c) tlak vzduchu (86 až 106) kPa. 

 

4.1.1 Zkouška požární citlivosti 

Zkouška požární citlivosti má za úkol prokázat schopnost autonomního hlásiče 

kouře reagovat na široké spektrum typů kouře. Tyto zkoušky požární citlivosti se musí 

provádět v místnosti, která má přesně definované rozměry, jak je zobrazeno na Obr. 10 

[7]- 48 -. 

 

Obr. 10 Zkušební místnost podle ČSN EN 14 604 

Pro splnění kritérií této zkoušky je potřeba vystavit vzorky čtyřem zkušebním 

požárům TF2 až TF5, které jsou blíže popsány dále v textu.  

Před každým zkušebním požárem je třeba zajistit, aby požární místnost byla zcela 

vyvětraná od veškerého kouře. Dále je zapotřebí v  místnosti před zahájením zkoušky 

vypnout ventilační systém, uzavřít všechny dveře, okna a další otvory. V místnosti je nutno 

stabilizovat vzduch před začátkem zkoušky tak, aby byly splněny následující podmínky: 

 Teplota vzduchu:      (23±5) ° C, 
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 Pohyb vzduchu:    zanedbatelný, 

 Koncentrace kouře (ionizace):  y ≤ 0,05, 

 Koncentrace kouře (opticky): m ≤ 0,02 dB.m
-1 .

 

V průběhu zkoušky se zaznamenávají požární charakteristiky a hodnoty odezvy 

na experimentální požár. Tyto sledované parametry se zaznamenávají průběžně nebo 

alespoň jednou za sekundu. V průběhu zkušebního požáru musí být monitorovány tyto 

charakteristiky, které jsou uvedeny v Tab. 1 [7].  

Tab. 1 Parametry požáru a hodnoty prahu reakce 

 

Jako signalizace, že zkoušený vzorek zareagoval, se bere poplachový signál hlásiče. 

Doba reakce každého vzorku musí být zaznamenána spolu s parametry požáru ∆Ta, ya a ma 

v okamžiku reakce. Pokud autonomní hlásič kouře zareaguje až po skončení doby zkoušky, 

je tato reakce ignorována. 

V příloze normy ČSN EN 14604 jsou popsány čtyři druhy testovacích požárů 

 ve zkušební požární místnosti: 

 Doutnající dřevo (pyrolýza) (TF 2), 

 Doutnající bavlna (TF 3), 

 Hoření plastu (polyuretan) (TF 4), 

 Hoření kapalin (n-heptan) (TF 5). 

Pro požár doutnajícího dřeva se jako palivo používá 10 vysušených bukových 

hranolů, jejichž obsah vlhkosti by měl být ≈ 5%. Každý hranol má přesně dány rozměry 75 

mm x 25 mm x 20 mm. Tyto hranoly jsou pro účel zkoušky uspřádány na žhavící plotýnce 

o průměru 220 mm s rýhovaným povrchem. Tento povrch plotýnky je rozdělen osmi 

soustřednými drážkami, přitom každá z těchto drážek je 2 mm hluboká a 5 mm široká. 

Vnější drážka musí být 4 mm od okraje a vzdálenost mezi drážkami je 3 mm. Příkon 

plotýnky je přibližně 2 kW. Teplotu žhavící plotýnky je zapotřebí měřit senzorem, který je 

připevněn na pátou drážku od okraje žhavící plotýnky tak zajišťuje dobrý teplotní kontakt. 
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Dřívka jsou uspořádána na povrchu rýhované žhavící plotýnky tak, že strana o rozměru 20 

mm je v kontaktu s povrchem, přitom teplotní senzor leží mezi dřívky a není překryt. 

Žhavící plotýnku je potřeba zahřívat tak, aby se teplota zvýšila na 600 °C během 11 min. 

Za ukončení zkoušky se považuje dosáhnutí hodnoty m = 2 dB * m
-1

. Vývoj požáru 

musí být takový, aby průběh závislosti m a y a m na čase zůstal mezi limity, které jsou 

zobrazeny na Obr. 11. Při zkušebním požáru nesmí dojít k vzplanutí až do doby, 

kdy všechny vzorky vyvolají poplachový signál nebo m = 2 dB * m
-1

, přičemž platí doba, 

která nastane dřív. Pokud je podmínka pro ukončení zkoušky 2 dB * m
-1

 splněna dříve než 

zareagovaly všechny vzorky hlásičů při použití ionizační komory, potom je tato zkouška 

považována za platnou jen tehdy, bylo- li docíleno hodnoty y  = 1,6.  

 

 

Obr. 11 Limity pro závislost m na y a m na čase 

Na zkušební požár doutnající bavlny je potřeba jako palivo přibližně 90 ks 

spletených bavlněných knotů, každý o minimální délce 800 mm a o přibližné hmotnosti 3 

g. Knoty nesmí obsahovat žádnou ochrannou vrstvu, a proto pokud je to nutné, je potřeba 

knoty vyprat a vysušit. Knoty se pevně uchytí ke kroužku o průměru cca 100 mm, a zavěsí 

se na stojan 1 m nad nehořlavou desku Obr. 12 [7]. Zapálit se musí spodní část všech 

knotů tak, aby knoty postupně žhnuly. Jakékoliv vzplanutí je nutno uhasit. Zkouška začíná 

ve chvíli, kdy všechny knoty pouze žhnou. 
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Vývoj požáru musí být takový, aby průběh závislosti m a y a m na čase zůstal mezi 

limity, které jsou na Obr. 13 [7]. Při zkušebním požáru nesmí dojít k vzplanutí až do doby, 

kdy všechny vzorky vyvolají poplachový signál nebo m = 2 dB * m
-1

, přičemž platí doba, 

která nastane dřív. [7] 

 

 

Obr. 12 Uspořádání bavlněných knotů 
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Obr. 13 Limity pro závislost m na y a m na čase  

U zkušebního požáru, při kterém dochází k hoření plastů, jako palivo slouží měkká 

polyuretanová pěna bez příměsí pro zpomalení hoření s přibližnou hustotou 20 kg. m
-3

. 

Za dostačující se považují tři desky přibližně 500 mm x 500 mm x 20 mm, avšak množství 

se může měnit, aby byly získány platné výsledky zkoušky. Pěnové desky se položí na sebe 

na hliníkovou folii s okraji ohnutými směrem nahoru tak, aby tvořila podkladovou misku. 

Desky musí být zapáleny v rohu nejnižší desky, avšak polohu zapálení lze také změnit 

s cílem zajistit platné zkoušky. Pro usnadnění zapálení je možno použít malé množství 

čistého zápalného materiálu. Z důvodu nedostatečného technického zabezpečení v podobě 

výkonného odsávání, se tato zkouška neprováděla, jelikož při degradaci dochází 

u materiálu k uvolňování kyanovodíku.  

Za ukončení zkoušky se považuje dosáhnutí hodnoty y = 6. Vývoj požáru musí být 

takový, aby průběh závislosti m a y a m na čase zůstal mezi limity, které jsou zobrazeny 

na Obr. 14 [7]. Při zkušebním požáru nesmí dojít k vzplanutí až do doby, kdy všechny 

vzorky vyvolají poplachový signál nebo y = 6, přičemž platí doba, která nastane dřív.  
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Obr. 14 Limity pro závislost m na y a m na čase 

Jako poslední je v normě ČSN EN 14 604 uvedený zkušební požár hořlavých 

kapalin. Na tento požár kapalin je potřeba přibližně 650 g směsi n - heptan (čistota ≥ 99 %) 

s přibližně 3% toluenu (čistota ≥ 99 %). Přesná množství lze změnit pro zajištění platnosti 

zkoušky. Směs n - heptan/ toluen musí být zapálena na čtvercové ocelové misce 

o přibližných rozměrech 330 mm x 330 mm x 50 mm. 

Za ukončení zkoušky se považuje dosáhnutí hodnoty y = 6. Vývoj požáru musí být 

takový, aby průběh závislosti m a y a m na čase zůstal mezi limity, které jsou zobrazeny 

na Obr. 15 [7]. Při zkušebním požáru nesmí dojít k vzplanutí až do doby, kdy všechny 

vzorky vyvolají poplachový signál nebo y = 6, přičemž platí doba, která nastane dřív. 

Pokud nastane konec zkušebního stavu docílením y = 6 splněna dříve než 

zareagovaly všechny vzorky hlásičů používající rozptýlené nebo vysílající světlo, potom je 

tato zkouška považována za platnou jen tehdy, bylo- li docíleno hodnoty m = 1,1 dB * m
-1

.  
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Obr. 15 Limity pro závislost m na y a m na čase 

 

 



- 24 - 

 

5 Experimentální část 

V experimentální části diplomové práce bylo pro naplnění cíle práce využito 

metody laboratorního experimentu. Použití „nestandardní“ metody laboratorního 

experimentu vycházelo především z omezených možností diplomanta ve smyslu realizace 

provedených experimentů (absence vhodné zkušební místnosti) i sortimentu technických 

zařízení, které byly pro tyto účely dostupné (absence měřící ionizační komory a kouřového 

tunelu). V případě návrhu experimentální metody i následného měření bylo snahou 

diplomanta, aby provedené experimenty zaručovaly pokud možno vysokou míru 

reprodukovatelnosti měření. Celou „experimentální sestavu“ lze ve smyslu dílčích částí 

globálně rozdělit následovně: 

 požární technická komora (zkušební místnost), 

 zkoušené hlásiče, 

 zkušební požáry, 

 systém iniciace zkušebních požáru, 

 systém snímání a sběru experimentálních dat. 

Jednotlivé části jsou blíže popsány v následujících kapitolách diplomové práce. 

V závěru kapitoly je rovněž provedeno stručné zhodnocení získaných informací 

z realizovaných měření. 

5.1 Požárně technická komora 

Pro účely experimentálního měření byla využita požárně technická komora 

laboratoří Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava. Požárně technická 

komora má čtvercový půdorys s vnitřním rozměrem 2700 mm a světlou výškou 3150 mm. 

Strop komory tvoří sádrokartonový podhled GKF instalovaný na CD profilech. Stěny 

komory jsou o tloušťce 150 mm provedeny ze šamotových cihel na šamotovou zdící maltu. 

Podlaha v komoře je z keramických dlaždic. Na podlaze uprostřed komory je vytvořen 

kanálek, určený pro odvod vody. Vstup do komory je zajištěn ocelovými dveřmi šířky 

1200 mm a výšky 1970 mm s požární odolností EW 30 DP1 - C[13]. 
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Požární místnost byla v případě realizovaných měření vybavena měřičem optické 

hustoty kouře (MIREX EC – 911). Schematicky je půdorys měřící komory s vyznačením 

pozic zkušebních požárů a místa instalace měřiče optické hustoty znázorněn na Obr. 16. 

 

Obr. 16 Půdorys požárně technické komory 

5.2 Zkoušené hlásiče 

K provedení experimentálních měření byly z důvodů potřeby vzájemného 

srovnávání různých detekčních principů hlásičů vybrány dva zástupci automatických 

hlásičů určené pro systém EPS a dva hlásiče určené pro autonomní detekci požáru. 

Pro autonomní detekci požáru byl použit ionizační hlásič kouře SD 112, který lze 

zakoupit ve specializovaných prodejnách výrobce. Jeho přibližná pořizovací cena je kolem 

600 Kč. Hlásič využívá k detekci ionizační komoru s extrémně malým množstvím 

radioaktivního prvku. Druhý zástupce z řad autonomní detekce požáru byl hlásič kouře 

optický EIM 202, který byl zakoupen v prodejně obchodního řetězce. Jedná se levný hlásič 

za cca 130 Kč.  

Oba typy hlásičů jsou běžně napájeny z 9 V baterie. Tyto hlásiče jsou ve smyslu 

instalace výrobci doporučovány do místností, kde se spí, obývacích pokojů, hal, kanceláří 
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a všude tam, kde jsou užívány topidla všeho druhu. Naopak se nedoporučuje tento hlásič 

umísťovat ve vrcholech půdních prostorů střech tvaru a všude tam, kde nedochází 

k přirozené termické cirkulaci vzduchu. 

Nevhodná je také instalace v prostorách prašných, velmi vlhkých (koupelny), 

v blízkosti ventilátorů, zářivkových a výbojkových svítidel a ionizátorů vzduchu. Hlásič 

není vhodné umisťovat do míst s vysokou koncentrací výparů barev, rozpouštědel 

a výfukových plynů. 

V případě hlásičů využívaných pro automatickou (samočinnou) detekci v systémech 

EPS byly použity hlásiče starší výrobní řady firmy HOCHIKI. Jeden z použitých byl 

bodový hlásič kouře ionizačního typu (SIH – E) druhý byl bodový hlásič kouře využívající 

principu rozptylu optického paprsku (SLK – EN). Jejich pořizovací cena se pohybuje 

v rozmezí cca 2000 - 3000 Kč. 

Geometrická poloha místa instalace hlásičů ve zkušební komoře je znázorněna 

na Obr. 17, jako průmět do půdorysu zkušební místnosti. 

 

 

Obr. 17 Půdorys požárně technické komory s instalovanými hlásiči 
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Zkoušené hlásiče byly nainstalovány na nehořlavou desku do půlkruhu o poloměru 

30 cm. Tato deska byla připevněna na strop přibližně ve vzdálenosti 80 cm od zdi 

místnosti. Rozmístění hlásičů a zařízení pro měření optické hustoty kouře je blíže vidět 

na Obr. 18. 

 

Obr. 18 Rozmístění zkoušených hlásičů a MIREX EC – 911 

5.3 Zkušební požáry 

Při experimentálním měření bylo jako kapalného paliva použito n - heptanu 

a technického benzínu. V obou případech využitých kapalných paliv bylo použito 220 ml 

na každé z měření. Zvolené množství kapalných látek zajišťovalo po celou dobu provádění 

měření plamenné hoření (tj. nedošlo k vyhoření celého paliva před ukončením měření). 

Nominální čistota použité n-heptanu byla ve shodě s požadavkem normy, který je 

definován na čistotu látek využívaných v případě zkoušení hlásičů požárů dle ČSN EN 

14 604 při zkoušce s hořlavou kapalinou (TF 5) tj. 99 % a vice Kapalná paliva byla 

při zkouškách iniciována v plechové misce o Ø 150 mm. 

Jako dalšího druhu paliva bylo v případě prováděných měření použito oválných 

bavlněných knotů ze 100 % bavlny o průměru 3,5 x 4,5 mm. Knoty byly pro potřebu 

zkoušky nastříhány na délku 500 mm. Přibližná hmotnost jednoho knotu byla kolem 1,75 

g. Tento typ knotů se běžně používá pro výrobu svíček. Na jedno měření bylo použito 80 

ks knotů, které byly upevněny pomocí hadicové spony na nerezový držák o Ø 80 mm. 
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Držák s knoty byl zavěšen na laboratorní stojan do výšky 1000 mm nad zemí. Detail 

realizace zkušebního požáru v podobě bavlněných knotů znázorňuje Obr. 19 (A –před 

měřením, B – po provedeném měření).  

 

Obr. 19 Zkušební požár bavlněných knotů před a po zkoušce 

Výše zvolené typy experimentálních požárů byly v případě prováděných měření 

reakce hlásičů požáru umísťovány vždy do tří různých míst zkušební místnosti a to 

do středu místnosti (poloha požáru „střed“) viz Obr. 20 - 1, do rohu místnosti (polohy 

požáru „roh“) viz Obr. 20 - 2 a u zdi v místnosti ve středu delší strany (poloha požáru „zeď 

“) viz Obr. 20 - 3. V každém z výše uvedených míst polohy zkušebního požáru bylo 

provedeno vždy pět měření pro zvolený typ hořlavé látky (zkušební požár). 

 

 

Obr. 20 Umístění zkušebních požárů 
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5.4 Systém iniciace zkušebních požárů 

Zkušební požáry hořlavých kapalin byly iniciovány elektrickými palníky, které byly 

aktivovány za pomocí napájecího zdroje umístěného vně zkušební místnosti. Použitý 

způsob iniciace je v případě hořlavých kapalin znázorněn na Obr. 21. 

 

Obr. 21 Iniciace zkušebních požárů hořlavých kapalin 

U požárů bavlněných knotů bylo snahou naplnit požadavek ČSN EN 14 604 tj. 

skutečnost, že bavlněné knoty musí pouze žhnout a nesmí tedy hořet plamenem. Naplnění 

tohoto požadavku tedy vedlo k tomu, že iniciace knotů byla prováděna mimo zkušební 

místnost s využitím “modifikované pánve“. Pro potřeby iniciace bylo využito cca 1 ml 

technického lihu. Po iniciaci byly plamenem hořící knoty před instalací do zkušební 

místnosti převedeny na formu bezplamenného hoření prostřednictvím kovové desky. 

Otvorem v pánvi byly prostrčeny všechny knoty. Do připravené misky byl nalit 

technický líh, který byl zapálen. Bavlněné knoty byly následně iniciovány hořícím lihem. 

Způsob realizace iniciace bavlněných knotu je znázorněn na Obr. 22. Po překontrolování, 

že všechny knoty splňují podmínku žhnutí, byly knoty následně umístěny do příslušné 

pozice ve zkušební místnosti. 
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Obr. 22 Iniciace zkušebních požárů bavlněných knotů 

V případě experimentálních měření s kapalnými palivy byla měření prováděna 

po dobu 10 min u měření s bavlněnými knoty pak po dobu 15 minut. Uvedené časové 

intervaly byly stanoveny na základě poznatku z výsledků úvodních testovacích měření. 

Po každém měření bylo provedeno odvětrání zkušební místnosti po dobu cca 30 

minut, aby byly zajištěny stejné podmínky pro zkoušky.  

5.5 Systém snímání a sběru experimentálních dat 

Pro sběr dat bylo v průběhu experimentálního měření použito ústředny ALMENO 

5690 – 2 od firmy Ahlborn viz. Obr. 23. Tato ústředna byla naprogramovaná a připojená 

na příslušné zkoušené hlásiče. Ústředna umožňovala realizaci měření v reálném čase 

(nastaven datum a čas). Hodnoty ze zkoušených hlásičů (napěťová hodnoty a čas) byly 

při prováděných měřeních snímány a ukládány s periodou 1 sekundy do paměti 

propojeného počítače u všech zkoušených hlásičů. 

 

Obr. 23 Ústředna ALMENO 5690 - 2 
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Aktuální napěťová hodnota byla získána z proudové hodnoty odběru hlásiče 

převedením na napěťovou prostřednictvím odporového děliče. 

Pro monitorování a měření úrovně optické hustoty kouře bylo použito zařízení pro 

měření optické hustoty MIREX EC – 911. Zmiňované měřící zařízení využívá pro měření 

principu vyhodnocování úrovně zeslabení intenzity optického paprsku procházejícího 

absorbujícím prostředím. Toto zařízení bylo dle informací výrobce (viz technický manuál) 

vyvinuto speciálně pro referenční měření v souvislosti s vývojem, výrobou a testování 

detektorů kouře pro automatickou detekci požáru. 

MIREX EC – 911 se skládá z měřící hlavice a ovládací skříně. Ovládací skříň 

obsahuje řídící jednotku pro snímání signálu z měřící hlavice a její napájení. Měřicí hlavice 

je umístěna v místě, kde je měřena optická hustota kouře. Ovládací skříň je na místě 

operátora, a je připojena k měřicí hlavici pomocí kabelu. 

Infračervený paprsek z měřící hlavice je vysílací části odeslán na reflektor a zpět. 

Při přítomnosti kouře v  dráze paprsku (2 m) dojde k změně intenzity paprsku dopadajícího 

na přijímací část hlavice. Změna intenzity paprsku je prostřednictvím vyhodnocovací části 

zařízení převedena na hodnotu optické hustoty vyjádřené aktuální napěťovou 

hodnotou.[14] 

Blokové schéma zapojení experimentální metodiky je na Obr. 24. 

 

Obr. 24 Blokové schéma zapojení experimentální metodiky 
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5.6 Výsledky a diskuze 

Výsledky experimentálních měření představují nosnou část diplomové práce. 

Realizovaná měření byla orientována na měření doby reakce hlásičů požáru a vývoj 

optické hustoty kouře. V průběhu laboratorních experimentů bylo provedeno 45 měření. 

5.6.1 Měření benzínu 

Při použití benzínu jako zkušebního požáru bylo dosaženo reakce u všech druhů 

a typů hlásičů. Z pohledu doby reakce vykazovaly nejrychlejší dobu reakce ionizační 

hlásiče požáru a to jak autonomní tak hlásiče systému EPS. Nejkratší doba reakce na 

zkušební požáry byla zaznamenána u ionizačního hlásiče EPS a následně u ionizačního 

autonomního hlásiče požáru.  

Z výsledků měření lze usuzovat na nižší citlivost u použitého optického hlásiče 

kouře systému EPS. Výsledky provedených měření vykazují v případě všech provedených 

experimentů relativně nízkou hodnotu směrodatné odchylky i rozptylu a to u všech 

zkoušených hlásičů. 

Zaznamenané vývoje optické hustoty kouře v případě realizovaných 

experimentálních měření prezentují vysokou míru reprodukovatelnosti u všech 

provedených měření. 

Z pohledu použitelného zkušebního požáru lze hořící benzín charakterizovat jako 

požár s produkcí velkého množství tmavého kouře. 

 

Tab. 2 Výsledky měření doby reakce hlásičů požáru na požár benzínu při poloze požáru 

“střed“ 

 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Průměr
Směr. 

odchylka
Rozptyl

SIH - E 9 8 8 8 6 7,8 0,98 0,96

SLK - EN 93 91 84 92 85 89,0 3,74 14,00

EIM - 202 39 32 33 28 28 32,0 4,05 16,40

SD 112 24 21 24 21 16 21,2 2,93 8,56

Legenda:

SIH - E: Ionizační hlásič kouře HOCHIKI, SLK - EN: Optický hlásič kouře HOCHIKI, SD 112: Ionizační autonomní hlásič kouře JABLOTRON,                           

EIM - 202: Optický autonomní hlásič kouře UNITEC                                                                                                                                                               

Tlak: 984,4 kPa     Teplota: 27,4 °C     Relativní vlhkost: 42,8 %

Doba reakce hlásiče [s]

Měření doby reakce hlásičů požáru na požár benzínu poloha zdroje požáru "střed"
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Obr. 25 Grafické znázornění doby reakce hlásičů požáru na požár benzínu při poloze 

požáru “střed“ 

 

Obr. 26 Vývoj optické hustoty kouře v místě instalace hlásičů požáru při požáru benzínu 

a poloze požáru “střed“ 
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Tab. 3 Výsledky měření doby reakce hlásičů požáru na požár benzínu při poloze požáru 

“roh“ 

 

 

 

Obr. 27 Grafické znázornění doby reakce hlásičů požáru na požár benzínu při poloze 

požáru “roh“ 

 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Průměr
Směr. 

odchylka
Rozptyl

SIH - E 9 13 12 11 11 11,2 1,33 1,76

SLK - EN 37 34 41 41 34 37,4 3,14 9,84

EIM - 202 35 39 37 46 42 39,8 3,87 14,96

SD 112 22 30 30 31 29 28,4 3,26 10,64

Legenda:

Měření doby reakce hlásičů požáru na požár benzínu poloha zdroje požáru "roh"

SIH - E: Ionizační hlásič kouře HOCHIKI, SLK - EN: Optický hlásič kouře HOCHIKI, SD 112: Ionizační autonomní hlásič kouře JABLOTRON,                             

EIM - 202: Optický autonomní hlásič kouře UNITEC                                                                                                                                                           

Tlak: 984,2 kPa     Teplota: 26,0 °C     Relativní vlhkost: 48,0 %   

Doba reakce hlásiče [s]
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Obr. 28 Vývoj optické hustoty kouře v místě instalace hlásičů požáru při požáru benzínu 

a poloze požáru “roh“ 

 

Tab. 4 Výsledky měření doby reakce hlásičů požáru na požár benzínu při poloze požáru 

“zeď“ 

 

 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Průměr
Směr. 

odchylka
Rozptyl

SIH - E 15 13 16 16 15 15,0 1,10 1,20

SLK - EN 93 95 99 94 93 94,8 2,23 4,96

EIM - 202 56 51 56 61 56 56,0 3,16 10,00

SD 112 33 32 38 32 38 34,6 2,80 7,84

Legenda:

Měření doby reakce hlásičů požáru na požár benzínu poloha zdroje požáru "zeď "

Doba reakce hlásiče [s]

SIH - E: Ionizační hlásič kouře HOCHIKI, SLK - EN: Optický hlásič kouře HOCHIKI, SD 112: Ionizační autonomní hlásič kouře JABLOTRON,                             

EIM - 202: Optický autonomní hlásič kouře UNITEC                                                                                                                                                             

Tlak: 983,8 kPa     Teplota: 27,0 °C     Relativní vlhkost: 47,0 %



- 36 - 

 

 

Obr. 29 Grafické znázornění doby reakce hlásičů požáru na požár benzínu při poloze 

požáru “zeď“ 

 

Obr. 30 Vývoj optické hustoty kouře v místě instalace hlásičů požáru při požáru benzínu 

a poloze požáru “zeď“ 
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5.6.2 Měření n-Heptanu 

U zkušebních požárů n - heptanu bylo dosaženo reakce u všech druhů a typů 

hlásičů. Z pohledu doby reakce vykazovaly nejrychlejší dobu reakce ionizační hlásiče 

požáru a to jak autonomní tak hlásiče systému EPS. Za to optický hlásič kouře systému 

EPS vykazoval nižší citlivost na tento typ zkušebního požáru.  

Výsledky provedených měření vykazují v případě všech provedených experimentů 

relativně nízkou hodnotu směrodatné odchylky i rozptylu a to u všech zkoušených hlásičů. 

Zaznamenané vývoje optické hustoty kouře v případě realizovaných 

experimentálních měření prezentují vysokou míru reprodukovatelnosti u všech 

provedených měření. 

Z pohledu použitelného zkušebního požáru lze hořící n - heptanu charakterizovat 

jako požár s produkcí velkého množství světlého kouře. 

 

Tab. 5 Výsledky měření doby reakce hlásičů požáru na požár n - heptanu při poloze 

požáru “střed“ 

 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Průměr
Směr. 

odchylka
Rozptyl

SIH - E 37 28 34 37 35 34,2 3,31 10,96

SLK - EN 552 560 557 558 579 561,2 9,28 86,16

EIM - 202 63 50 65 54 45 55,4 7,61 57,84

SD 112 39 33 38 43 37 38,0 3,22 10,40

Legenda:

Měření doby reakce hlásičů požáru na požár n-heptanu poloha zdroje požáru "střed"

Doba reakce hlásiče [s]

SIH - E: Ionizační hlásič kouře HOCHIKI, SLK - EN: Optický hlásič kouře HOCHIKI, SD 112: Ionizační autonomní hlásič kouře JABLOTRON,                          

EIM - 202: Optický autonomní hlásič kouře UNITEC                                                                                                                                                          

Tlak: 985,4 kPa     Teplota: 26,8 °C     Relativní vlhkost: 44,0 % 
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Obr. 31 Grafické znázornění doby reakce hlásičů požáru na požár n - heptanu při poloze 

požáru “střed“ 

 

Obr. 32 Vývoj optické hustoty kouře v místě instalace hlásičů požáru při požáru n - 

heptanu a poloze požáru “střed“ 
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Tab. 6 Výsledky měření doby reakce hlásičů požáru na požár n - heptanu při poloze 

požáru “roh“ 

 

 

 

Obr. 33 Grafické znázornění doby reakce hlásičů požáru na požár n - heptanu při poloze 

požáru “roh“ 

 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Průměr
Směr. 

odchylka
Rozptyl

SIH - E 25 11 18 24 12 18,0 5,83 34,00

SLK - EN 309 287 306 311 307 304,0 8,67 75,20

EIM - 202 63 60 54 65 50 58,4 5,61 31,44

SD 112 43 35 36 40 29 36,6 4,76 22,64

Legenda:

Měření doby reakce hlásičů požáru na požár n-heptanu poloha zdroje požáru "roh"

Doba reakce hlásiče [s]

SIH - E: Ionizační hlásič kouře HOCHIKI, SLK - EN: Optický hlásič kouře HOCHIKI, SD 112: Ionizační autonomní hlásič kouře JABLOTRON,                           

EIM - 202: Optický autonomní hlásič kouře UNITEC                                                                                                                                                         

Tlak: 984,1 kPa     Teplota: 26,7 °C     Relativní vlhkost: 37,2 % 
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Obr. 34 Vývoj optické hustoty kouře v místě instalace hlásičů požáru při požáru n - 

heptanu a poloze požáru “roh“ 

 

Tab. 7 Výsledky měření doby reakce hlásičů požáru na požár n - heptanu při poloze 

požáru “zeď“ 

 

 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Průměr
Směr. 

odchylka
Rozptyl

SIH - E 26 28 25 21 30 26,0 3,03 9,20

SLK - EN 528 548 531 526 520 530,6 9,41 88,64

EIM - 202 74 79 83 79 93 81,6 6,37 40,64

SD 112 60 62 57 48 59 57,2 4,87 23,76

Legenda:

Měření doby reakce hlásičů požáru na požár n-heptanu poloha zdroje požáru "zeď "

Doba reakce hlásiče [s]

SIH - E: Ionizační hlásič kouře HOCHIKI, SLK - EN: Optický hlásič kouře HOCHIKI, SD 112: Ionizační autonomní hlásič kouře JABLOTRON,                            

EIM - 202: Optický autonomní hlásič kouře UNITEC                                                                                                                                                         

Tlak: 985,7 kPa     Teplota: 26,4 °C     Relativní vlhkost: 45,2 % 
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Obr. 35 Grafické znázornění doby reakce hlásičů požáru na požár n - heptanu při poloze 

požáru “zeď“ 

 

Obr. 36 Vývoj optické hustoty kouře v místě instalace hlásičů požáru při požáru n - 

heptanu a poloze požáru “zeď“ 
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5.6.3 Měření bavlněných knotů 

U zkušebních požárů bavlněných knotů bylo dosaženo reakce u všech druhů a typů 

hlásičů. Z pohledu doby reakce vykazovaly nejrychlejší dobu reakce hlásiče požáru 

systému EPS. Nejkratší doba reakce na zkušební požáry byla zaznamenána u ionizačního 

hlásiče kouře a následně u optického hlásiče kouře systému EPS. V případě tohoto typu 

požáru se projevila nižší citlivost reakce u autonomního optického hlásiče kouře.  

Z pohledu použitelného zkušebního požáru lze hořící bavlněných knotů 

charakterizovat jako požár s produkcí velkého množství šedého jedovatého kouře. 

 

Tab. 8 Výsledky měření doby reakce hlásičů požáru na požár bavlněných knotů při 

poloze požáru “střed“ 

 

 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Průměr
Směr. 

odchylka
Rozptyl

SIH - E 43 45 38 46 48 44,0 3,41 11,60

SLK - EN 56 67 59 61 77 64,0 7,43 55,20

EIM - 202 78 86 83 89 91 85,4 4,59 21,04

SD 112 75 85 67 83 78 77,6 6,37 40,64

Legenda:

Měření doby reakce hlásičů požáru na požár bavlněných knotů poloha zdroje 

požáru "střed"

Doba reakce hlásiče [s]

SIH - E: Ionizační hlásič kouře HOCHIKI, SLK - EN: Optický hlásič kouře HOCHIKI, SD 112: Ionizační autonomní hlásič kouře JABLOTRON,       

EIM-202: Optický autonomní hlásič kouře UNITEC

Tlak: 988,4 kPa     Teplota: 23,3 °C     Relativní vlhkost: 47,2 %   
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Obr. 37 Grafické znázornění doby reakce hlásičů požáru na požár bavlněných knotů při 

poloze požáru “střed“ 

 

Obr. 38 Vývoj optické hustoty kouře v místě instalace hlásičů požáru při požáru 

bavlněných knotů a poloze požáru “střed“ 
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Tab. 9 Výsledky měření doby reakce hlásičů požáru na požár bavlněných knotů při 

poloze požáru “roh“ 

 

 

 

Obr. 39 Grafické znázornění doby reakce hlásičů požáru na požár bavlněných knotů při 

poloze požáru “roh“ 

 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Průměr
Směr. 

odchylka
Rozptyl

SIH - E 56 71 62 72 80 68,2 8,35 69,76

SLK - EN 122 199 108 167 127 144,6 33,53 1124,24

EIM - 202 829 798 756 884 771 807,6 45,58 2077,84

SD 112 292 243 210 294 143 236,4 56,34 3174,64

Legenda:

Měření doby reakce hlásičů požáru na požár bavlněných knotů poloha zdroje 

požáru "roh"

Doba reakce hlásiče [s]

SIH - E: Ionizační hlásič kouře HOCHIKI, SLK - EN: Optický hlásič kouře HOCHIKI, SD 112: Ionizační autonomní hlásič kouře JABLOTRON,   

EIM - 202: Optický autonomní hlásič kouře UNITEC

Tlak: 983,7 kPa     Teplota: 28,8 °C     Relativní vlhkost: 44,6 %   
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Obr. 40 Vývoj optické hustoty kouře v místě instalace hlásičů požáru při požáru 

bavlněných knotů a poloze požáru “roh“ 

Tab. 10 Výsledky měření doby reakce hlásičů požáru na požár bavlněných knotů při 

poloze požáru “zeď“ 

 

 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 Průměr
Směr. 

odchylka
Rozptyl

SIH - E 283 233 382 359 339 319,2 54,15 2932,16

SLK - EN 410 422 489 569 402 458,4 63,27 4003,44

EIM - 202 699 688 765 650 813 723,0 58,30 3398,80

SD 112 536 535 644 579 479 554,6 54,83 3006,64

Legenda:
SIH - E: Ionizační hlásič kouře HOCHIKI, SLK - EN: Optický hlásič kouře HOCHIKI, SD 112: Ionizační autonomní hlásič kouře JABLOTRON,     

EIM - 202: Optický autonomní hlásič kouře UNITEC

Tlak: 987,3 kPa     Teplota: 23,1 °C     Relativní vlhkost: 46,8 %   

Měření doby reakce hlásičů požáru na požár bavlněných knotů poloha zdroje 

požáru "zeď "

Doba reakce hlásiče [s]
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Obr. 41 Grafické znázornění doby reakce hlásičů požáru na požár bavlněných knotů při 

poloze požáru “zeď“ 

 

 

Obr. 42 Vývoj optické hustoty kouře v místě instalace hlásičů požáru při požáru 

bavlněných knotů a poloze požáru “zeď“ 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout, zrealizovat a následně vyhodnotit sérii 

měření, která by umožnila získání informací o reakci autonomních hlásičů kouře a hlásičů 

kouře určených pro instalace do systémů elektrické požární signalizace na zvolené 

testovací požáry. Ve smyslu vyhodnocení získaných dat šlo především o získání informací, 

které by umožnily přímé porovnání vybraných autonomních hlásičů kouře a hlásičů kouře 

využívaných v systémech elektrické požární signalizace. 

Pro dosažení stanoveného cíle bylo použito metody laboratorního experimentu. 

Při návrhu a realizaci měření bylo snahou koncipovat experimenty tak, aby umožňovaly 

vysokou míru reprodukovatelnosti a zohledňovaly rovněž některé z požadavků 

normativních způsobů zkoušení hlásičů kouře (ČSN EN 14 604, ČSN EN 54-7). V rámci 

laboratorního měření bylo realizováno celkem 45 dílčích měření a cca 12 měření 

testovacích. Jako zkušební zdroje požáru přitom byly použity technický benzín, n-heptan 

a bavlněné knoty a to při různé orientaci zkušebního požáru vůči pozici hlásičů. 

Z výsledků provedených měření vyplynulo, že testované hlásiče kouře ionizační (SIH 

- E a SD 112), poskytovaly kratší reakční časy na testovací požáry než hlásiče kouře 

optické na principu rozptylu optického paprsku. Uvedená skutečnost byla přitom 

pozorována jak u ionizačního hlásiče kouře určeného pro instalaci do systému EPS tak 

i u ionizačního autonomního hlásiče kouře. Z pohledu vzájemného srovnání jednotlivých 

druhů hlásičů lze konstatovat, že autonomní hlásiče kouře vykazují obecně dobré reakční 

schopnosti.  

Ve smyslu poznatků získaných v rámci provedených měření lze konstatovat, 

že cílevědomé praktické využití autonomních hlásičů může výrazně přispět při snížení 

rizika souvisejícího s požárem v bytových a obytných domech. A tím také zásadně snížit 

počet osob, které každoročně v důsledku požáru přijdou o život nebo jsou zraněny.  
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