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KŘÍŽOVÁ, V. Fyzikální vlastnosti pevných látek a jejich vliv na požárně technické 

charakteristiky. 

Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU, 2015. 48s. 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá základními fyzikálními vlastnostmi 

stavebních materiálů a jejich vlivem na požárně technické charakteristiky. Práce je 

rozdělena na teoretickou a praktickou části. První část je věnována souhrnnému přehledu 

fyzikálních vlastností pevných látek a jejich stanovení, v další části se zabývám jejich 

vlivem na hořlavost. Praktická část je zaměřena na stanovení vlivu vlhkosti na zápalnost 

a kyslíkové číslo vybraného materiálu na bázi dřeva. Zhodnoceno je i chování 

jednotlivých sad vzorků při laboratorních testech. 
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KŘÍŽOVÁ, V. Physical Propeties of Solid Substances and Their Influence on Fire 
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This bachelor thesis deals with the basic physical propeties of construction 

materials and their influence on fire-technical characteristics. The work is diveded into 

two parts: theoretical and practical. The first part is focus to the summary overview of the 
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flammability. The practical part is concentrate on determining influence of humidity 
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Úvod 

Všechny materiály a výrobky jsou během své životnosti vystaveny řadě faktorů. 

Řadíme zde například přírodní vlivy, jako je déšť, vítr, klimatické podmínky, ale i vlivy 

antropogenní, které vznikají při jejich používání. U stavebních výrobků je velmi důležité 

zvolit vhodný materiál s vlastnostmi, které budou vyhovovat budoucí aplikaci. Do 

vlhkého prostředí zvolit materiály s vyšší odolností proti vlhkosti, volit výrobky z větší 

hutností, pokud požadujeme, aby odolávaly vyššímu zatížení na tlak atd. K tomu, 

abychom správně vybrali nejvhodnější konstrukční materiál, je zapotřebí znát jeho 

fyzikální a mechanické vlastnosti. Obecně můžeme stanovit vlastnosti jednotlivých 

stavebních materiálů za stanovených podmínek.  

Cílem mé bakalářské práce je vytvořit přehled základních fyzikálních vlastností 

stavebních materiálů/výrobků. Stanovit vliv vlhkosti na některé požárně technické 

charakteristiky daného stavebního výrobku normovými laboratorními testy. Dále jsou 

rozebrány vlastnosti ovlivňující požárně technické charakteristiky (dále jen PTCH). Tyto 

charakteristiky nenabývají fyzikálních konstant, ale jsou proměnné v závislosti na kvalitě 

a vlastnostech jednotlivých stavebních materiálů. Z těchto důvodu se hodnoty PTCH, 

jako je teplota vzplanutí, teplota vznícení, teplota hoření, výhřevnost, limitní obsah 

kyslíku, zápalnost atd., s vlastnostmi látek mění. Praktická část této bakalářské práce se 

zabývá vybraným stavebním materiálem na bázi dřeva a vlivem vlhkosti na jeho 

zápalnost a kyslíkové číslo. 
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Rešerše 

SVOBODA, L. et. al.  Stavební hmoty. Praha, 2013, 950 s. ISBN 978-80-260-4972-2. 

Tato knižní publikace se zabývá problematikou stavebních hmot. Velká část 

publikace zahrnuje rozbor struktury stavebních materiálů, včetně jejich vlastností. V další 

části knihy jsou popsány vybrané stavební hmoty, včetně jejich rozdělení a technologie 

výroby. V neposlední řadě se také věnuje zkoušení stavebních hmot z hlediska právního 

zabezpečení požadavků, správné laboratorní praxe a rozboru jednotlivých zkoušek a 

analýz. 

Z této knihy jsem čerpala teoretické informace o vlastnostech stavebních 

materiálů, především jsem se pak zaměřila na fyzikální vlastnosti stavebních hmot.  

 

NETOPILOVÁ, M., DRGÁČOVÁ, J. Nauka o materiálu, VŠB – TUO, Ostrava, 2007. 

ISBN 978-80-7385-021-0 

Tato publikace obsahuje přehled konstrukčních materiálů, jejich výrobu, možnosti 

použití a informace o fyzikálních a mechanických vlastnostech. Z tohoto skripta bylo 

čerpáno při tvorbě teoretické části bakalářské práce.  

 

ČSN ISO 4589-2. Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla: Část 

2: Zkouška při teplotě okolí. Praha: Český normalizační institut, 1998. 26 s. 

Tato norma se zabývá normativním postupem stanovení hořlavosti metodou 

stanovení kyslíkového čísla včetně přípravy zkušebního tělesa a podmínkami za kterých 

je zkouška prováděna. 

 

 ČSN EN ISO 11925-2. Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků 

vystavených přímému působení plamene: Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene. 

Duben 2011. Praha: PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, 

20 s. 

Tato norma se zabývá normativním postupem zkoušení reakce na oheň stavebních 

výrobků včetně přípravy zkušebního tělesa a podmínkami za kterých je zkouška 

prováděna. 

 Normy byly využity při laboratorních postupech a zpracovávání praktické 

části bakalářské práce.  
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1 Stavební materiály 

Stavební materiály jsou nedílnou součástí každého výrobku využívaného pro 

stavební účely. Proto, aby byly stavební materiály co nejvhodněji využity a nedocházelo 

k destrukcím při výstavbě nebo užívání výsledného produktu, je důležité znát jejich 

fyzikální a mechanické vlastnosti. 

Stavební materiály lze rozdělit podle mnoha hledisek. Nejčastěji se používá 

rozdělení dle materiálové podstaty a technologie výroby, vzhledem k tomu je dělíme na 

kamenné, kovové a cementářské výrobky, keramické materiály, dřevo, výrobky 

z celulosy, ze skla, plasty a ostatní. Takto specifikovaný stavební materiál nám umožňuje 

zkoumat výrobek, který má stejnou látkovou podstatu a vlastnosti. 

Charakterizujeme je extensivními a intensivními vlastnostmi, které jsou souhrnem 

kvalitativních a kvantitativních znaků zkoumané látky. „Extensivní jsou vlastnosti, jejichž 

míra nebo velikost je pevně spojena s velikostí hodnocené soustavy (hmotnost, objem, 

tepelný odpor) a intensivní vlastnosti jsou na velikosti soustavy nezávislé (barva, 

skupenství, bod varu, hustota).“ [16] V případě, že látka je dostatečně charakterizována 

vlastnostmi intensivními, lze tyto vlastnosti označit za látkové. Tyto vlastnosti jsou 

vztaženy k běžné charakteristice vlastnosti látek a jsou určeny za definovaných 

podmínek. Z toho vyplývá, že v závislosti na okolních podmínkách (tlak, teplota, vlhkost) 

se mohou měnit.  

Dalším podstatným aspektem vlastností látek je skupenství. Za běžných 

podmínek, které se vyskytují, dělíme látky na plynné, kapalné a pevné. Předmětem 

bakalářské práce budou látky pevné. [13], [16] 
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2 Pevné látky 

Základní stavební jednotkou pevné látky je atom nebo molekula, které se 

nacházejí v určité vazbě a jsou uspořádány v rovnovážné poloze. Takovéto látky si 

zachovávají svůj tvar a objem. Dělíme je na krystalické a amorfní látky.  

Dle uspořádání lze krystalické látky dále rozdělit na látky izotropní a anizotropní. 

Izotropní látky mají uspořádání ve všech směrech stejné. Látka anizotropní má v různých 

směrech různé uspořádání, od toho se dále odvíjí i některé vlastnosti sledované látky. 

Typickým příkladem takovéto látky je dřevo, břidlice, slída. 

Amorfní látky neboli beztvaré postupně měknou či tvrdnou, příkladem je asfalt, 

sklo. [6] 
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3 Základní fyzikální vlastnosti  

Fyzikální vlastnosti jsou ty, které materiál charakterizují a k jejichž určení postačí 

stanovení hmotnosti, rozměrů či objemu zkoumaného materiálu a jsou na nich závislé 

další vlastnosti, např. vlastnosti mechanické. 

Do základních fyzikálních vlastností stavebních materiálů řadíme objemovou 

hmotnost, hustotu, vlhkost, pórovitost, nasákavost a další. [13] 

3.1 Objemová hmotnost a hustota 

„Objemová hmotnost a hustota je definována jako hmotnost objemové jednotky 

příslušné látky“ [16] 

Při určování objemové hmotnosti uvažujeme objem celého materiálu, včetně 

všech pórů a dutin. Základní jednotkou je kg.m
-3

.  

 

Stanovíme ji z rovnice 1 [16]: 

   
 

 
      (1) 

kde 

ρv je objemová hmotnost [kg.m
-3

], 

m je hmotnost materiálu [kg], 

V je objem materiálu, včetně dutin, pórů a mezer [m
3
]. 

 

V případě hustoty počítáme s objemem vlastní pevné fáze zkoumané látky bez 

všech mezer, dutin a pórů. Základní jednotou je kg.m
-3

. 

 

Stanovíme ji z rovnice 2 [16]: 

   
 

  
      (2) 

kde 

ρ je hustota [kg.m-
3
], 

m je hmotnost materiálu [kg], 

V je objem materiálu bez dutin, pórů a mezer [m
3
]. 
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Výsledné hodnoty těchto vlastností jsou v případě hutných látek velmi podobné, 

nebo stejné, jako např. kovů. Opakem jsou látky porézní, kdy jsou hodnoty objemové 

hmotnosti a hustoty výrazně rozdílné, například beton.  

Na rozdíl od hustoty je objemová hmotnost závislá na vlhkosti a její hodnota se 

s ní může značně měnit. Proto je hodnota objemové hmotnosti uváděna ve vysušeném 

stavu materiálu. V opačném případě se musí udávat vlhkost, při které byla stanovena. 

Vybrané příklady stavebních materiálů jsou uvedeny v tab. 1.[16] 

 

Tab. 1: Hustota a objemová hmotnost vybraných stavebních materiálů [16] 

Stavební materiál 
Hustota 

Objemová hmotnost 

v suchém stavu 

[kg.m
-3

] [kg.m
-3

] 

Dřevo 1 500 400 - 700 

Ocel 7 850 7 850 

Hliník a lehké slitiny 2 650 – 2 800 2 650 – 2 800 

Plné pálené cihly 2 600 – 2 700 1 600 – 2 200 

Beton obyčejný 2 500 – 2 700 2 000 – 2 400 

Pórobeton 2 400 – 2 500 400 - 700 

PVC tvrdé 1 360 – 1 400 1 360 – 1 400 

Polyester, skelný laminát 1 400 – 1 900 1 400 – 1 900 

Pěnový polystyren 1 060 14 - 100 

3.2 Hutnost 

U pevných látek lze definovat hutnost, která vyjadřuje vyplnění celkového objemu 

materiálu pevnou fázi. Vyjádřena je většinou jako bezrozměrná, případně v procentech. 

[16] 

Stanovíme ji z rovnice 3 [16]: 

   
  

 
  

  

 
     (3) 

kde 

h je hutnost materiálu [-], 

Vh je objem pevné fáze materiálu [m
3
], 
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V je celkový objem [m
3
], 

ρv je objemová hmotnost [kg.m
-3

], 

ρ je hustota [kg.m
-3

].  

 

3.3 Pórovitost 

Pórovitost vyjadřuje poměr objemu pórů v materiálu k celkovému objemu tohoto 

materiálu. Pórovitost rozlišujeme jednak otevřenou, to znamená, že póry jsou vzájemně 

spojeny. Dalším druhem, je pórovitost uzavřená, kdy póry spojeny nejsou. [13] 

 

Stanovíme ji z rovnice 4 [13]: 

   
  

 
         

  

 
        (4)  

kde 

p je pórovitost materiálu [%], 

Vp je objem pevné látky [m
3
], 

V je celkový objem [m
3
], 

ρv je objemová hmotnost [kg.m
-3

], 

ρ je hustota [kg.m
-3

].  

 

 V případě, že známe hutnost daného materiálu, lze pórovitost vypočítat 

odečtením hutnosti od jedné, nebo pokud je vyjádřena v procentech, odečtením od 100 

%. Základní jednotkou jsou procenta, také ji lze vyjádřit bezrozměrným číslem. [16] 

Pórovitost ovlivňuje další fyzikálně-mechanické vlastnosti stavebního materiálu, 

například objemovou hmotnost, navlhavost, nasákavost, tepelné a akustické vlastnosti a 

pevnost. [13] 

 

3.4 Vlhkostní vlastnosti materiálů 

Vlhkostní vlastnosti jsou velmi důležitou vlastností stavebních materiálů. 

Ovlivňují další vlastnosti, například objemovou hmotnost, tepelnou vodivost, mechanické 

vlastnosti jako je pevnost a pružnost. Řadíme zde objemovou vlhkost materiálu, 

objemovou hmotnost materiálu ve vlhkém stavu a hmotnostní vlhkost materiálu. 

Vyjadřují, jak velké množství volné nebo fyzikálně vázané vody se vyskytuje v materiálu 

v poměru k suchému stavu materiálu.[16] 
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Objemová vlhkost materiálu 

Vyjadřuje poměr objemu volné vlhkosti v materiálu k celkovému objemu 

materiálu v suchém stavu. Základní jednotkou jsou objemová procenta.  

Stanovíme ji z rovnice 5 [16]: 

    
  

 
         (5) 

kde 

ωv je objemová vlhkost materiálu [%], 

Vω je objem volné vlhkosti v materiálu [m
3
], 

V je objem suchého materiálu [m
3
]. 

 

Objemová hmotnost materiálu ve vlhkém stavu 

Vyjadřuje poměr hmotnosti vlhkého materiálu k objemu materiálu. Základní 

jednotkou je kg.m
-3

. 

Stanovíme ji z rovnice 6 [13]: 

    
  

 
      (6) 

 

kde 

ρv je objemová hmotnost [kg.m
-3

], 

mω je hmotnost materiálu ve vlhkém stavu [kg], 

V je objem materiálu [m
3
].  

3.4.1 Hmotnostní vlhkost materiálu 

Hmotnostní vlhkostí materiálu uvažujeme poměr hmotnosti vody v materiálu 

k hmotnosti materiálu v suchém stavu. Základní jednotkou je procento.  

Stanovíme ji z rovnice 7 [16]: 

    
        

  
        (7) 

kde 

ωm = hmotnostní vlhkost materiálu [%], 

mω je hmotnost materiálu ve vlhkém stavu [kg], 

md je hmotnost materiálu v suchém stavu [kg].  
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Vlhkost se v materiálu vyskytuje v různých formách, jako voda volná, tzv. voda 

volně obsažená, která vyplňuje velké póry a dutiny materiálů. Voda kapilární, která se 

vyskytuje uvnitř kapilár a vyplňuje malé póry, nejmenší póry jsou vyplňovány vodou 

adsorbovanou, která pokrývá i stěny kapilár. Další formou vlhkosti je voda fyzikálně 

vázaná a chemicky vázaná, která je obsažena již v základní mřížce materiálu. 

Dalším důležitým pojmem je kritická vlhkost, která vyjadřuje maximální 

přípustné množství vlhkosti ve výrobním materiálu. Při překročení její hodnoty dochází k 

podstatným změnám vlastností materiálu. [13], [16] 

3.5 Nasákavost 

Maximální množství vlhkosti, které je materiál schopen přijat, vyjadřujeme 

pomocí nasákavosti materiálu. Stanovuje se za pomoci kapaliny, do které je materiál 

ponořen a po určité době, kdy jsou všechny póry zaplněny vodou, opět vytažen. Podle 

způsobu stanovení nasákavosti ji rozdělujeme na nasákavost hmotnostní a objemovou. 

[13] 

3.5.1 Objemová nasákavost 

Nasákavost objemová je vyjádřena jako poměr objemu nasáklé kapaliny k objemu 

vzorku materiálu. 

Stanovíme ji z rovnice 8 [13]: 

     
  

 
         (8) 

kde 

nv je objemová nasákavost [%], 

Vh je objem nasáklé kapaliny [m
3
], 

V je objem materiálu [m
3
].  

3.5.2 Hmotnostní nasákavost 

Vyjadřujeme ji stejně jako hmotnostní vlhkost, poměrem hmotnosti nasáklé 

kapaliny materiálu k hmotnosti materiálu v suchém stavu. 
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Stanovíme ji z rovnice 9 [13]: 

   
  

 
         (9) 

kde 

nh je hmotnostní nasákavost [%], 

mh je hmotnost nasáklé kapaliny [kg], 

m je hmotnost suchého materiálu [kg].  

 

Rozdíl u vybraných stavebních materiálů mezi hmotnostní a objemovou 

nasákavostí je vyjádřen v tab. 2. 

 

Tab. 2: Rozdíl nasákavostí u vybraných stavebních materiálů [16] 

Stavební materiál 
Nasákavost hmotnostní Nasákavost objemová 

[%] [%] 

Dřevo 140 – 170 55 – 70 

Plné pálené cihly 20 – 25 35 – 55 

Beton obyčejný 6 – 13 13 – 30 

Pórobeton 40 – 90 35 – 40 

PVC tvrdé < 0,4 < 0,55 

Polyester, skelný laminát 0,5 – 2,1 0,8 - 4 

Pěnový polystyren 70 - 500 < 7 

3.6 Difuzní vlastnosti materiálu 

Difuzní vlastnosti je potřebné znát u stavebních materiálů, které jsou určeny 

k bránění pronikání vodní páry a plynu (hydroizolační materiály), a dále u materiálů 

určených k úpravě povrchů zdiva a konstrukcí. 

Difuze je přenosový děj, při kterém dochází k transportu látky z míst o větší 

koncentraci do míst, kde je látky méně. U pevných látek řešíme difuzi vodní páry, 

především u pórovitého materiálu, kdy dochází k difuzi z míst s vyšším částečným 

tlakem do míst s nižším tlakem vodní páry. [16] 
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Součinitel difuzní vodivosti (δ)  

Vyjadřuje schopnost homogenní látky propouštět za pomoci difuze vodní páru. 

Hodnoty součinitele se s tloušťkou, teplotou, změnou vlhkosti a v závislosti na otevřené 

pórovitosti mohou měnit. Normové hodnoty součinitele difuze nalezneme v ČSN 73 0540 

[1], jsou uváděny v sekundách a pohybují se od hodnot 0s pro nepropustné materiály až 

po 0,17.10
-9

s pro minerální vlákna. [16] 

 

Difúzní odpor (Rd)  

Difuzní odpor určuje hodnotu zkondenzované vodní páry v materiálu, slouží 

k tepelně-technickým výpočtům. [16] 

Stanovíme z rovnice 10 [16]: 

               (10) 

kde 

Rd je difúzní odpor [m.s
-1

], 

µ je faktor difúzního odporu [-], 

d je tloušťka materiálu [m], 

N hodnota difúzního odporu vzduchu [s
-1

].  

 

3.7 Tepelně – fyzikální vlastnosti materiálu 

Do tepelně-fyzikálních vlastností stavebních výrobků řadíme tepelnou vodivost, 

měrnou tepelnou kapacitu a teplotní roztažnost materiálu. Vlivem účinků zvýšené teploty 

na stavební materiál můžeme pozorovat změnu rozměrových a mechanických vlastností. 

[16] 

3.7.1 Tepelná vodivost 

Definuje se za pomocí součinitele tepelné vodivosti λ [W.m
-1

K
-1

], který udává 

míru schopnosti látky při nerovnoměrném rozložení teploty v materiálu vést teplo. 

Hodnota součinitele se mění v závislosti na vlhkosti, teplotě, pórovitosti a povaze 

materiálu.  
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S vzrůstající velikostí vlhkosti v materiálu dochází k nárůstu velikosti součinitele. 

S vyšší hodnotou dochází k snížení tepelně izolačních vlastností materiálu. V případě 

pórovitosti platí, že se zvětšujícími se póry v materiálu roste i velikost tepelné vodivosti, 

z toho vyplývá, že při velkém množství malých pórů dojde oproti materiálům se stejným 

množstvím velkých pórů ke zlepšení tepelně izolačních materiálu. Díky anizotropnostní 

vlastnosti můžeme pozorovat rozdílné hodnoty součinitele tepelné vodivosti v materiálu, 

například u výrobků na bázi dřeva. [13] [16] Normované hodnoty viz ČSN 73 0540. [1] 

Součinitel tepelné vodivosti stanovíme z rovnice 11[7] : 

  
   

    
     (11) 

kde 

λ je součinitel tepelné vodivosti [W.m
-1

K
-1

], 

Q je teplo [W], 

x je tloušťka [m], 

S je plocha povrchu [m
2
], 

ΔT teplotní rozdíl povrchů [K]. 

3.7.2 Tepelná kapacita 

Tepelná kapacita vyjadřuje děj, při kterém těleso odevzdá nebo přijme teplo Q 

tepelnou výměnou a současně dojde k teplotní změně materiálu ΔT. [13] 

Stanovíme ji z rovnice 12 [16]: 

   
 

  
      (12) 

kde 

C je teplená kapacita [J.K
-1

], 

Q je teplo [J], 

ΔT je rozdíl teplot [K].  

3.7.3 Měrná tepelná kapacita 

Nazýváme ji také měrné teplo či specifické teplo, definuje jaké množství tepelné 

energie je za stálého tlaku potřeba dodat materiálu o hmotnosti 1 kg, aby jeho teplota 
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vzrostla o 1 K. Do výpočtu měrné tepelné kapacity materiálu je důležité zahrnout i 

tepelnou kapacitu vody, neboť vlhkost tuto veličinu významně ovlivňuje. S vyšším 

obsahem vlhkosti v materiálu se zvyšuje hodnota měrné tepelné kapacity. [13] 

  

Stanovíme ji z rovnice 13 [13]: 

    
 

   
      (13) 

 

kde 

c je měrná tepelná kapacita [J.m
-1

.K
-1

], 

Q je potřebné teplo [J], 

m je hmotnost materiálu při stanovené vlhkosti [kg], 

ΔT je rozdíl teplot [K].  
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4 Charakteristika vybraného stavebního materiálu 

Pro laboratorní testy bakalářské práce byl vybrán materiál na bázi dřeva, 

konkrétně OSB deska. 

4.1 Dřevo 

Dřevo je přírodní hygroskopický materiál. Využívá se jako konstrukční materiál 

pro nosné a nenosné konstrukce v objektech a pro materiály na bázi dřeva. Je získáván 

těžbou a patří mezi obnovitelnou surovinu, která je v dnešní době hojně využívána. I 

přesto, že je řazen do hořlavých materiálů, vykazuje při požáru pozitivnější vlastnosti než 

ocel. [10], [15] 

Chemické a elementární složení dřeva 

Chemické složení u jednotlivých druhů dřeva je prakticky stejné a jen v malém 

rozsahu kolísají následující hodnoty: uhlík 49,5 %, kyslík 44,2%, vodík 6,1 %, dusík 0,2 

% a popel a minerální látky 0,2 %.  

Hlavní stavební složky dřeva jsou polymery, které dále dělíme na složky 

sacharadické (celulózy, hemicelulózy) a složky aromatické (lignin). Doplňující složky 

jsou tvořeny monoméry, polymery a anorganickými složkami. [13] 

Vlastnosti dřeva 

Velmi důležitou vlastností dřeva je anizotropnost, schopnost dřeva dle 

anatomického směru měnit své fyzikální a mechanické vlastnosti. Ve dřevě se vyskytují 

tří základní anatomické směry a to směr axiální, neboli podélný, směr radiální a 

tangenciální. Axiální směr je rovnoběžný s podélnou osou kmene. Radiální směr je 

vedený ve směru dřeňových paprsků a je kolmý na plochu tangenciálního řezu. 

Tangenciální směr, který má směr tečny k letokruhům a je kolmý na plochu radiálního 

řezu.  Anatomické směry dřeva jsou vyobrazeny na obr. 1. [13] 
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Obr. 1: Zobrazení anatomických řezů dřevem [13] 

 

Další důležitou vlastností je hygroskopicita, schopnost materiálu přijímat vodu 

nebo naopak ji odevzdávat. V závislosti na ní je ovlivněna hustota dřeva, rozměrové 

změny materiálu a další fyzikální a mechanické vlastnosti.  

Schopnost dřeva zvětšovat lineární rozměry, plochu a objem tělesa při přijímání 

vody nazýváme bobtnání. Změna se uvádí v procentech a vyjadřuje se podílem změny 

rozměru k původní hodnotě. Ve směru podélném dochází k bobtnání o 0,1 až 0,6 %, ve 

směru radiálním o 3 až 6 % a ve směru tangenciálním o 6 až 12%. Opačným dějem je 

sesychání - proces, při kterém dochází ke zmenšování rozměrových hodnot materiálu. 

[13], [14] 

4.2 Stavební materiály na bázi dřeva  

Materiály na bázi dřeva se používají k využití příznivých vlastností dřeva a 

k zlepšení jeho fyzikálních a mechanických vlastností a naopak k minimalizování 

negativních. Pro výrobu lze využít různorodé materiály, od masivních kmenů 

jehličnatých a listnatých stromů, přes části dřeva, kterými mohou být dřevěné dýhy, 

štěpky, třísky až po samostatná vlákna. Díky vhodnému konstrukčnímu řešení, výrobní 

technologii a využití speciálních lepidel lze minimalizovat rozměrové změny materiálu.  

Dalšími výhodami jejich využití je nižší hmotnost, která snižuje náklady na 

přepravu, dostupnost, cena, estetická stránka, dobrá obrobitelnost. Možnost přizpůsobení 

vlastností stavebního materiálu z hlediska potřeb využití, snadná demontáž, která 

usnadňuje úpravy během užívání staveb. [9] 

Způsob využití jednotlivých materiálů a jejich mechanicko-fyzikální vlastnosti se 

často odvozují podle hustoty. Obecně platí, že s vyšší hustotou se mechanické vlastnosti 
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materiálů zlepšují, ale při změnách vlhkosti dochází ke většímu bobtnání nebo sesychání 

materiálu, a tím ke zhoršení jeho vlastností. [13], [19] 

Při výrobě materiálů na bázi dřeva je stěžejní použitá velikost částic, se 

zmenšující se velikostí stoupá hustota výrobku vlivem zlepšení formování částic při 

lisování. Na obr. 2 jsou zobrazeny rozmezí normovaných hodnot hustoty jednotlivých 

materiálů. 

Nevyužívanějším materiálem na bázi dřeva je deska z orientovaných plochých 

třísek, a proto se v následující části své bakalářské práce zaměřím na její charakteristiku a 

použití a bude také využita k laboratorním testům. 

 

 

 

 

Obr. 2: Normové hodnoty hustoty materiálů na bázi dřeva [19]
 

4.3 Deska z orientovaných plochých třísek 

Deska z orientovaných plochých třísek je známa pod zkratkou OSB deska, která 

vznikla z anglického názvu Oriented Strand Board (v překladu: desky z orientovaných 

plochých třísek). Definice termínu, stanovení klasifikace a požadavky na tyto desky jsou 

stanoveny v evropské normě EN 300:1997, která je převzata a její česká verze se nazývá 

ČSN EN 300, viz [4]. Tato norma neposkytuje hodnoty pro použití OSB desek při 

SM: dřevo smrku, PD: překližky, OSB: desky z plochých 

orientovaných třísek, TD: třískové desky, HB: tvrdé vláknité desky, 

MDF: vláknité desky se střední hustotou, SB: měkké vláknité desky 
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navrhování konstrukcí, ale požadavky na hodnoty mezních vlastností, které slouží 

k řízení výroby. Norma, která se zabývá hodnotami pro navrhování, je ČSN EN 12369-1 

viz [3]. 

OSB deska je tvořena dřevěnými třískami stanoveného tvaru, délky a tloušťky ve 

spojení s lepidlem. Třísky jsou v desce speciálně orientovány rovnoběžně s délkou, 

případně šířkou ve vnějších vrstvách a kolmo na ně ve vnitřních vrstvách, tak aby 

vytvořily vícevrstvou desku. [4] 

Výroba probíhá v různých tvarových variantách. Díky tomu má široké využití 

především ve stavebnictví, například na střešní konstrukce, vnější zdi, vnitřní zdi, 

podlahové a stropní konstrukce, bednění, na nábytek atd. 

Typy OSB desek 

Výroba desek probíhá ve čtyřech provedeních, v závislosti na místě jejich použití 

(v interiéru nebo exteriéru) a na odolnosti proti vlhkosti. Od typu desky se odvíjí 

požadavky na jejich mechanické a fyzikální vlastnosti. Všeobecné vlastnosti, které musí 

splňovat dle normativních předpisů, jsou uvedeny v tab. 1, ČSN EN 300 [4]. Desky jsou 

vyráběny v označení OSB/1, OSB/2, OSB/3 a OSB/4. 

 OSB 1deska: univerzální, pro všeobecné účely, určena do interiérových prostorů 

 OSB 2 deska: nosná univerzální, použití do suchých interiérových prostorů  

 OSB 3 deska: využívá se v prostředí, kde se nachází mírná vlhkost, je nejčastěji 

využívanou deskou ve stavebnictví, k použití v interiéru i exteriéru. 

 OSB 4 deska: nejodolnější ze všech 3 typů, vyráběna, aby odolávala zvýšenému 

mechanickému namáhání a do míst se zvýšenou vlhkostí. [4] 
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5 Charakteristika testovaného stavebního materiálu 

Jako zkušební materiál byl použit materiál na bázi dřeva, přesně deska OSB/3 od polské 

firmy KRONOPOL, LD. 

5.1 Složení a použití zkušební OSB desky 

Kronopol OSB deska je složena z více než 90% dřevní hmoty ze stromů borovic a 

syntetické pryskyřice. Dále obsahuje formaldehyd a to ve sníženém množství, pod 1 mg 

na 100 g suchého produktu, přijatelný obsah je až 8 mg.  

Vyrobena je z obdélníkových štěpek stanovených rozměrů, délky od 100 do 130 

mm, šířky 0,6 mm, tloušťka je volena v závislosti na tloušťce výsledné desky. Štěpky 

jsou upravovány voskovou emulzí a během výrobního procesu přesně uloženy do 3 

vrstev. (viz kapitola 4.3). [21] 

Desky lze například využít jako stavební prvek pro: 

 sendvičové panely stěn a stropů, 

 konstrukce schodů a podest, 

 konstrukce stropních a střešních nosních prvků, 

 bednění, 

 nábytek (police, desky stolů, vnitřní parapety, vyztužené prvky 

v čalouněném nábytku), 

 atd. [21] 
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Zkoušky probíhaly na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity Ostrava v laboratoři C312. 

6 Stanovení vlivu vlhkosti na některé požárně technické 

charakteristiky laboratorními testy 

V rámci své bakalářské práce jsem prováděla laboratorní stanovení vlivu vlhkosti 

na požárně technické charakteristiky normovými laboratorními testy, a to konkrétně 

kyslíkové číslo a zapalitelnost. Testování zahrnovalo i vystavení vzorků různé vzdušné 

vlhkosti.  

6.1 Temperace zkušebních vzorků 

K temperaci zkušebních vzorků vlhkostí byla využita klimatická komora 

MEMMERT HPP 260, která se nachází v prostorách laboratoře. Komora umožňuje 

temperaci vzorků v atmosféře s řízenou vzdušnou vlhkostí od 10 % do 90 %, teplotní 

rozsah lze nastavit od 0°C do 70°C, viz obr. 3. Okolní teplota se musí pohybovat od +5°C  

do +40°C. [12] 

Druhá sada byla temperována v komoře při vzdušné relativní vlhkosti 30% při 

50°C po dobu 48 hodin. Stejně bylo postupováno i u následujících dvou sad, kde se 

proměnou veličinou stala hodnota vlhkosti, která byla pro třetí sadu nastavena na 45% a 

pro poslední testovanou na 60%. 

 Přístroj byl kalibrován dne 1. prosince 2014 firmou MEMMERT v souladu 

s direktivitou 93/42/EEC (MMD), annex II, DIN EN ISO 13485 A DIN EN ISO 9001. 

[11] 
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Obr. 3: Displej klimatické komory MEMMERT 

 

6.2 Stanovení prvotní vlhkosti testovaného materiálu 

Relativní vlhkost dřeva a materiálů na bázi dřeva uvažujeme jako podíl hmotnosti 

vody k hmotnosti mokrého dřeva.  

Relativní vlhkost zkoušeného vzorku stanovíme z rovnice 14 [20]:  

              
      

  
         (14) 

kde 

ωrelativní je relativní vlhkost dřeva [%], 

mω je hmotnost zkušebního tělesa ve vlhkém stavu [g], 

m0 je hmotnost zkušebního tělesa po vysušení [g]. 

 

K zjištění relativní vlhkosti byla využita váhová metoda, tzn. zvážení vzorku ve 

vlhkém stavu a poté stejných vzorků ve vysušeném stavu. 

Zkušební vzorky byly nejprve zváženy na analytické váze s desetimiligramovou 

citlivostí, viz obr. 4. Byla stanovena hmotnost zkušebních těles ve vlhkém stavu. Po 7 

dnech proběhlo opakované vážení vzorků s ustálenou vlhkostí, kdy se nacházely 

v laboratorních prostorách se vzdušnou vlhkostí pohybující se v rozmezí od 18,0 do 27,8 

%. Po tomto časovém období byl zaznamenán hmotnostní úbytek. Z toho lze již 

usuzovat, že původně tělesa byla vystavena vyšší relativní vlhkosti vzduchu než 

uvedených 27,8 % vlhkosti.  
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Obr. 4: Laboratorní váhy 

Poté byly na dobu 48 hodin při 50 °C vloženy do vytápěné komory sušárny, 

zobrazeno na obr. 5. K sušení byla využita sušárna Binder FD 240 od firmy Fisher 

Scientific, která pracuje na principu nucené cirkulace vzduchu uvnitř komory za pomocí 

větráku. Ohřev je prováděn elektricky. Regulátor zařízení umožňuje nastavení teplotního 

rozsahu od + 5°C nad teplotu okolí do +300°C. Nastavení času a start ohřevu je 

manuální. [18] 

Po uplynutí doby byly vzorky ze sušárny vyjmuty, aby byly opětovně zváženy. Při 

vložení na zkušební váhu nedošlo k ustálení hmotnosti ani jednoho ze zkušebních vzorků. 

Váha neustále vzrůstala až v rozdílech desetinných míst, proto byla tělesa opět vložena 

do sušárny při stejné teplotě na dalších 24 hodin, kdy se proces opět opakoval.  

Ani po dalším sušení nedošlo k ustálení hmotnosti na váze. Příčinou tohoto jevu je 

teplotní rozdíl, sušárna 50 °C – laboratoř 25,1 °C v době měření, při snižování teploty 

vzorků dochází k okamžitému opětovnému nabírání vzdušné vlhkosti do materiálu.  

Z důvodu nezjištění hmotnosti materiálu po vysušení nebyla zjištěna vlhkost 

materiálu první zkušební sady vzorků.  

Obr. 5: Vnitřní komora sušárny se vzorky 

a) Desetimiligramová váha 

 

 

b) Desetinná váha 
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7 Stanovení vlivu vlhkosti na zápalnost                                                                     

7.1 Stanovení zápalnosti dle ČSN EN ISO 11925-2 

Při zkoušení stavebního materiálu bylo postupováno dle ČSN ISO 11925-2: 

Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení 

plamene – Část 2. Zkouška malým zdrojem plamene. [5] Dle výrobce je zkušební 

materiál řazen do třídy reakce na oheň D s parametry s2, d0, kde s2 značí střední tvoření 

kouře a d0 žádné hořící odkapávání. [8] 

7.2 Příprava zkušebního tělesa 

Zkušební vzorky byly odebrány ze zkušebního stavebního materiálu OSB desky. 

Dvanáct zkušebních těles, pro každou zkoušenou vlhkost po 3 kusech. Vzorky byly 250 

(±1) mm dlouhé a 90 (±1) mm široké, tloušťka dosahovala od 8,8 mm do 9,4 mm. 

Rozměry a získání zkušebních těles odpovídaly normativním požadavkům, viz [5]. 

Rozměry vzorků a jejich hmotnost je zaznamenána v tab. 3. 

Tělesa byla zkoušena expozicí povrchu plamenem hořáku, proto byla označena 40 

mm (značka pro působení plamene) nad spodním okrajem a 150 mm nad místem 

působení, viz [5]. Vyznačená značka pro místo působení malého plamene je zobrazena na 

obr. 7. 
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Tab. 3: Rozměry a hmotnosti vzorků při prvním měření a vážení 

Číslo 

vzorku 

Rozměry [mm] 
Hmotnost 

[g] 

Plošná 

hmotnost 

[g/m
2
] 

délka šířka tloušťka 

1A 249,5 90 9,4 132,36 5,906 

1B 249,5 89,5 9,4 138,56 6,252 

1C 249,5 90 9,2 136,18 6,077 

2A 249,5 90 9,2 139,36 6,219 

2B 249,5 90 9,2 139,81 6,239 

2C 249,4 90 9,2 143,85 6,419 

3A 249,5 89,5 9,4 131,91 5,952 

3B 249,5 90 9,4 135,63 6,052 

3C 250,5 89,5 9,4 142,15 6,389 

4A 249,5 89,5 9,4 136,19 6,145 

4B 249,5 89,5 9,4 136,68 6,168 

4C 249,5 89,5 9,4 137,34 6,197 

 

 

 

Obr. 6: Sada vzorků před zkouškou 
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7.3 Postup zkoušky 

Testovaný vzorek byl umístěn do držáku zkušebního tělesa, tak aby se konec 

vzorku nacházel ve vzdálenosti 30 mm od konce konstrukce. Držák se zkušebním tělesem 

byl upevněn do stojanu ve zkušební komoře. Stojan byl upraven, tak aby místo doteku 

plamene při poloze hořáku 45° bylo v místě označené 40 mm vzdálenosti na zkušebním 

tělese. Do kovové misky byl vložen filtrační papír, který slouží k zachycení 

odkapávajících a odpadajících zbytků, viz [5]. 

Ve svislé poloze byl zapálen hořák s propanem a za pomocí ventilu a zařízení pro 

měření výšky plamene byl upraven na výšku 20 mm a skloněn pod úhlem 45°. Uzavřela 

se zkušební komora. Hořák se posunoval plynulým pohybem až k dotykovému bodu 

tělesa, při prvním dotyku došlo k měření času působení plamene a po stanovené době 

k oddálení a sledování chování vzorků po stanovenou dobu. Obrázky 7 až 10 zobrazují 

vybrané fotografie z průběhu zkoušky. [5] 

 

 

Obr. 7: Nastavení 30 mm vzdálenosti od konce 

konstrukce 

 

Obr. 8: Upevnění tělesa do zkušebního 

držáku 

 

Obr. 9: Zavěšený držák ve svislé konstrukci, 

filtrační papír 

 

 

Obr. 10: Nastavení výšky zkušebního 

plamene 
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Zkušební materiál nebyl zkoušený v počtu šesti representativních zkušebních 

těles, tři v podélném a tři v příčném směru, viz [5], ale pouze v počtu 3 kusů v podélném 

směru pro každou vlhkost.  

Po odzkoušení první sady vzorků, kdy byla zkouška prováděna dle normativního 

postupu (působení plamene 30 s, celkový čas zkoušky 60 s), bylo upraveno trvání 

zkoušky z důvodu nehoření materiálu. Pro druhou sadu vzorků o relativní vlhkosti 30 % 

 byla prodloužena doba zapalování až na 140s. Ani tento způsob nepřinesl žádné 

prokazatelné výsledky o zápalnosti testovaného materiálu. Proto byla zkušební metoda 

upravena. Byla sledována doba, za kterou špička plamene dosáhne 150 mm nad místo 

působení plamene při jeho stálém působení. [5] 

7.4 Výsledky zkoušky 

První sada vzorků, praktická relativní vlhkost 

Sada vzorků byla zkoušená metodou expozice povrchu, bylo postupováno dle 

ČSN 11925-2 [5], trvání zkoušky jednoho tělesa bylo 60 s. Vzorky se nacházely 

v exsikátoru, viz obr. 11, kde byla udržována tzv. praktická vlhkost, při které byly 

přineseny. Rozměry a hmotnost každého zkušebního tělesa před zkouškou jsou uvedeny 

v tab. 4. Následující tabulka zaznamenává výsledky zkoušky, kde lze vidět, že pouze u 

sledovaného tělesa 1A došlo na dobu 8s k hoření po oddálení zdroje zapálení. Zbylé 

vzorky neprokazovaly žádné projevy hoření.  

V tab. 6 a na obr. 13 můžeme pozorovat parametry ohoření změřené po ukončení 

zkušebního postupu.  

Obr. 11: Exsikátor s první sadou vzorků 
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Tab. 4: Rozměry a hmotnost zkušebních vzorků, pracovní vlhkost 

Číslo 

vzorku 

Rozměry [mm] Hmotnost 

[g] délka šířka tloušťka 

1A 250 90,0 8,8 131,56 

1B 249,5 91,0 9,2 137,79 

1C 249,5 90,0 9,4 134,81 

 

Tab. 5: Výsledky zkoušky, pracovní vlhkost 

 

Číslo 

vzorku 

Hmotnost  

Doba zkoušky Chování vzorku 

působení 

plamene  
pozorování zapálení hoření 

dosažení 

značky 

plamenem 

 - [g] [s] [s] ano/ne [s] ano/ne 

1A 131,56 30 30 ano 8 ne 

1B 137,79 30 30 ne - ne 

1C 134,81 30 30 ne - ne 

 

Tab. 6: Parametry ohoření, pracovní vlhkost 

Číslo 

vzorku 

Výška 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

1A 71 12 

1B 43 12 

1C 69 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Zkušební vzorky 1. sady po zkoušce 
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Druhá sada, relativní vlhkost 30 % 

Z důvodu nezapálení dvou ze tří vzorků v první sadě bylo pro tuto zkoušku 

připraveno 6 zkušebních těles. U prvních 3 vzorků byla zvýšena doba zapalování z 30 

s na 100 s a doba pozorování byla zachována na 30 s.  

Vzorky byly před každou dílčí zkouškou vytaženy z komory, opětovně zváženy a 

změřeny, viz tab. 4. Průběh zkoušky a reakce vzorků byly zaznamenány (tab. 8, tab. 9).  

 

Tab. 7: Rozměry a hmotnost 2. sady, relativní vlhkost 30% 

Číslo 

vzorku 

Rozměry [mm] Hmotnost 

[g] délka šířka tloušťka 

2A 250 90,0 8,8 135,43 

2B 249,5 91,0 9,2 136,48 

2C 249,5 90,0 9,4 140,48 

 

Tab. 8: Výsledky zkoušky 2. sady, relativní vlhkost 30%  

Číslo 

vzorku 
Hmotnost 

Doba zkoušky Chování vzorku 

působení 

plamene  
pozorování zapálení hoření 

dosažení 

značky 

plamenem 

 - [g] [s] [s] ano/ne [s] ano/ne 

2A 135,43 100 100 ne - ne 

2B 136,48 120 100 ano 23 ne 

2C 140,48 140 100 ano 60 ne 

 

Tab. 9: Parametry ohoření vzorků 2. sady, relativní vlhkost 30% 

Číslo 

vzorku 

Výška 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

2A 100 15 

2B 160 19 

2C 215 24 
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Obr. 13: Zkušební vzorky 2. sady po zkoušce 

 

Po otestování vzorků druhé sady při zvýšené době zapalování nedošlo u žádného 

z vzorků k prohoření 150 mm vzdálenosti nad místem působení plamene. Pro další 

vzorky byly opět změněny parametry zkoušky. Na zkušební vzorek bylo působeno 

plamenem do doby, než špička plamene nedosáhla stanovené vzdálenosti 150 mm. Byl 

zaznamenán čas, za který tak bylo učiněno. V případě, že zkušební těleso při sledované 

době 10 minut (600 s) nedosáhlo stanoveného parametru, byla zkouška ukončena.  

Sada vzorků s relativní vlhkostí 30% byla při nových parametrech zkoušky 

označena římským číslem II. Vše bylo zaznamenáno do níže uvedených tabulek.  

 

Tab. 10: Rozměry a hmotnost II. sady, relativní vlhkost 30% 

Číslo 

vzorku 

Rozměry [mm] Hmotnost 

[g] délka šířka tloušťka 

IIA 250 90,0 8,9 134,18 

IIB 249,5 90,2 9,2 135,52 

IIC 249,5 90,0 9,4 139,15 
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Tab. 11: Výsledky zkoušky II. sady, relativní vlhkost 30% 

Číslo 

vzorku 
Hmotnost  

Doba zkoušky Chování vzorku 

působení 

plamene 
zapálení 

dosažení značky  

čelem plamene 
Pozn. 

 - [g] [s] ano/ne ano/ne  - 

IIA 134,18 202
10

 ano ano * 

IIB 135,52 600 ano ne ** 

IIC 139,15 230
25

 ano ano * 

* prošlehnutí plamene nad místem působení plamene 

** vytvoření zuhelnatělé vrstvy 

 

Tab. 12: Parametry ohoření vzorků II. sady, relativní vlhkost 30% 

Číslo 

vzorku 

Výška 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

IIA 260 34 

IIB 250 23 

IIC 190 23 

 

 

Obr. 14: Zkušební vzorky II sady po zkoušce 
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U následujících dvou zkoušek materiálu s vlhkostí 45% a 60% byl postup zkoušky 

stejný jako u sady II s relativní vlhkostí 30%. Chování vzorků a výsledky zkoušky byly 

zaznamenány do protokolů (viz příloha C) a do níže uvedených tabulek. Vliv zapalování 

můžeme pozorovat na obr. 15 a obr.16  

Třetí sada, relativní vlhkost 45 % 

Tab. 13: Rozměry a hmotnost 3. sady, relativní vlhkost 45%  

Číslo 

vzorku 

Rozměry [mm] Hmotnost 

[g] délka šířka tloušťka 

3A 249 90,1 9,4 130,23 

3B 249,5 89,8 9,6 134,18 

3C 250 89,9 9,8 141,12 

 

Tab. 14: Výsledky zkoušky 3. sady, relativní vlhkost 45%  

Číslo 

vzorku 
Hmotnost  

Doba zkoušky Chování vzorku 

působení 

plamene 
zapálení 

dosažení značky  

čelem plamene 
Pozn. 

 - [g] [s] ano/ne ano/ne  - 

3A 130,23 253
23

 ano ano * 

3B 134,18 279
62

 ano ano * 

3C 141,12 600 ano ne ** 

* prošlehnutí plamene nad místem působení plamene 

** vytvoření zuhelnatělé vrstvy 

 

Tab. 15: Parametry ohoření vzorků 3. sady, relativní vlhkost 45% 

Číslo 

vzorku 

Výška 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

3A 214 24 

3B 213 20 

3C 215 23 
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Obr. 15: Zkušební vzorky 3. sady po zkoušce 

 

Čtvrtá sada, relativní vlhkost 60 % 

Tab. 16: Rozměry a hmotnost 4. sady, relativní vlhkost 60% 

Číslo 

vzorku 

Rozměry [mm] Hmotnost 

[g] délka šířka tloušťka 

4A 249,5 90,0 9,6 136,59 

4B 249,5 92,0 9,4 137,16 

4C 249,5 90,0 9,6 137,18 

 

Tab. 17: Výsledky zkoušky 4. sady, relativní vlhkost 60% 

Číslo 

vzorku 
Hmotnost  

Doba zkoušky Chování vzorku 

působení 

plamene 
zapálení 

dosažení značky  

čelem plamene 
Pozn. 

 - [g] [s] ano/ne ano/ne  - 

4A 136,59 260
40

 ano ano * 

4B 137,16 283
30

 ano ano * 

4C 137,18 600 ano ne ** 

* prošlehnutí plamene nad místem působení plamene 

** vytvoření zuhelnatělé vrstvy 
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Tab. 18: Parametry ohoření vzorků 3. sady, relativní vlhkost 45% 

Číslo 

vzorku 

Výška 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

4A 200 25 

4B 206 22 

4C 116 18 

 

 

Obr. 16: Zkušební vzorky 4. sady po zkoušce 

7.5 Diskuse výsledků měření 

Za upravených podmínek zkoušky vykazovaly zkušební vzorky při vlhkosti 30%, 

45% a 60% podobné výsledky. Při pozorování chování zkušebních těles docházelo 

v průběhu zkoušky k přiblížení čela plamene ke sledované zkušební vzdálenosti 150 mm. 

Následně docházelo k dvěma variantám, a to k prošlehnutí plamene přes sledovanou 

vzdálenost nebo ke stáhnutí plamene do místa styku se zdrojem zapálení. Zde po zbytek 

sledované doby docházelo k hoření a žnutí materiálu. V místech šíření plamene 

docházelo k uhelnatění materiálu, výška ohoření dosahovala až k místu zavěšení 

zkušebního držáku. Materiál neprohořel a za sledovanou dobu nedošlo k jeho destrukci.  

U sledovaných zkušebních těles byl pozorován vliv směrového účinku uspořádání 

štěpek na vrchní vrstvě, které buď přispívaly k šíření plamene, nebo naopak k jeho 
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blokování. Vliv vlhkosti materiálu nebyl pozorován, výsledky byly zaznamenány do 

protokolu o měření, viz příloha C. 

Vliv vlhkosti by se pravděpodobně projevil při působení plamene na hranu 

zkušebního vzorku, ale tato možnost zapalování nebyla testována. Při praktickém 

uplatnění OSB desek je totiž pravděpodobnější možnost působení zdroje zapálení na 

plochu, nikoliv na hranu deskového výrobku. 
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8 Stanovení vlivu vlhkosti na kyslíkové číslo 

Při zkoušení stavebního materiálu bylo postupováno dle ČSN ISO 4589-2: Plasty 

– Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla, část 2: Zkouška při teplotě okolí. [2] 

8.1 Stanovení kyslíkového čísla dle ISO 4589-2 

Podstatou zkoušky je stanovení kyslíkového čísla zkoušeného materiálu, dle 

normovaného postupu. „Kyslíkové číslo vyjadřuje minimální koncentraci v objemových 

procentech ve směsi kyslíku s dusíkem, přiváděné při teplotě (23 ±2) °C, která je právě 

schopna udržovat hoření materiálu za předepsaných podmínek zkoušky. [2]“ Přesto, že je 

tato metoda určena pro testování plastů, je běžně uplatňována i pro testování jiných 

materiálů. 

8.2 Příprava zkušebního tělesa 

Pro přípravu zkušebních vzorků byla využita OSB deska, která je již v 

kapitole 4.3 podrobně popsána. Ze zkoušeného materiálu bylo odebráno 15 zkušebních 

těles pro každou relativní vlhkost. Rozměry vzorku byly 120 (±0,5mm) délka a 10 (±0,5) 

mm šířka, tloušťka nepřesáhla hodnoty 9,4 mm, tyto hodnoty odpovídaly tabulce 2 – 

Rozměry zkušebních těles, pro zkušební těleso typu III, pro deskové materiály, dle 

zmíněné normy.  

Každý vzorek byl za pomocí jemného smirkového papíru upraven v rámci normy 

tak, aby byl čistý a bez otřepů. 

Při zkoušení bylo postupováno dle metody A (zapalování na horním povrchu). 

Z tohoto důvodu byl každý vzorek označen ve vzdálenosti 50 mm od zapalovaného 

konce, tuto značku lze vidět na obr. 19. [2] 

8.3 Postup zkoušky 

Zkouška probíhala na zkušebním zařízení Stanton Redcroft FTA Flammability 

Unit, který je na obr. 17. 
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Obr. 17: Zkušební prostor pro zkoušku ČSN ISO 4985-2 

Připravené zkušební těleso bylo upevněno ve vertikální poloze pomocí držáku 

zkušebního tělesa do zkušební trubice. Do průhledné zkušební trubice ze žáruvzdorného 

skla byla přiváděna požadovaná směs kyslíku a dusíku z tlakových láhví, která proudila 

směrem nahoru.  

Pomocí měřícího a regulačního zařízení pro přívod plynu byla nastavena 

požadovaná koncentrace kyslíku ve směsi s dusíkem, která vstupovala do trubice. Na 

zapalovacím hořáku byl zapálen topný plyn propan tak, aby výška plamene dosahovala 

ve vertikální poloze 16 (±4) mm.  

Pro měření času byly využity stopky, které odpovídaly požadavkům normy.  

Zvolila se počáteční koncentrace, která byla nastavena na měřícím zařízení a po 

dobu minimálně 30 s se nechala ustálit okolo zkušebního tělesa v trubici.  

Pro zapalování byla použita metoda A, kdy dochází k zapalování tělesa na horním 

povrchu. Po horní části zkušebního tělesa bylo přejížděno hořákem tak, aby plamen 

zasahoval celou horní plochu. Při zapalování byly spuštěny stopky a doba zapalování 

byla určena pozorováním a vyhodnocena jako doba, kdy dojde k zapálení vrchní plochy 

vzorku, tato doba byla zaznamenána do tabulek. Poté byl hořák táhlým pohybem oddálen 

a bylo zaznamenáváno chování vzorku a doba hoření. [2] 

 

Obr. 18: Průběh zkoušky na zkušebním zařízení 
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Vyhodnocovala se doba hoření po zapálení a rozsah hoření vzorku, dle tab. 3 – 

Kritéria pro měření kyslíkového čísla, ČSN ISO 4589-2, jejíž část, která byla využita při 

vyhodnocování, je uvedena v tab. 19. Do tabulek byla zaznamenána odezva „O“, pokud 

vzorek nepřesáhl hodnoty a odezva „X“, pokud dosáhl uvedených hodnot. 

Koncentrace směsi byla podle reakce vzorku na hoření měněna. V případě, že 

došlo k odezvě „X“ byla koncentrace snížena a naopak. [2] 

 

 

Obr. 19: Zkušební vzorek v držáku zkušebního zařízení 

 

Tab. 19: Kritéria pro měření kyslíkového čísla 

Typ zkušebního 

tělesa 
Metoda zapalování 

Alternativní kritéria 

Doba hoření po 

zapálení 
Rozsah hoření 

I, II, III, IV a VI 
A 

 na horním povrchu 
180 

50 mm pod vrchní 

plochou tělesa 

 

Zkušební tělesa nebyla zkoušena při relativní vlhkosti 50 %, jak je určeno normou 

stanoveným postupem, ale byla zkoušena při různé relativní vlhkosti.  
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8.4 Výsledky měření 

Výsledkem zkoušky bylo stanovení kyslíkového čísla OSB desky pro různé 

vlhkosti zkoušeného materiálu. Průběžné výsledky zkoušky a chování zkoušených 

vzorků, včetně podmínek za kterých zkouška probíhala v laboratoři, jsou zaznamenány 

v protokolech o zkoušce, které jsou uvedeny v příloze B. 

Výpočty byly stanoveny dle normy [2], kde kyslíkové číslo pro různé vlhkosti 

bylo stanoveno z rovnice 15: 

OI = cl +kd [v obj %]      (15) 

kde 

cl je konečná hodnota koncentrace kyslíku [obj. %], zjištěna z měření zkoušených těles, 

k je faktor získaný z tab. 4, ČSN ISO 4589-2 [2], 

d je interval mezi koncentracemi kyslíku, pro měření bylo použito 0,2 %. 

 

Pro ověření platnosti kyslíkového čísla je nutné vypočítat standardní odchylku, 

která je stanovena z rovnice 16: 

    
         

   
 
   

      (16) 

kde 

σ je standardní odchylka koncentrace kyslíku, 

ci je koncentrace kyslíku při měření jednotlivých vzorků, 

OI je hodnota kyslíkového čísla stanovena dle rovnice (15), 

n je počet měření, pro které bylo uvažováno ci-OI. 

 

Vypočtená standardní odchylka měření koncentrace kyslíku se musí nacházet 

v intervalu 2σ/3 < d < 3σ/2, pokud je tato podmínka splněna, je kyslíkové číslo „platné“ 

pokud ne, pak musí být interval mezi koncentracemi změněn dle normativního postupu. 

[2] 

Jako příklad výpočtu je uvedena 2 sada vzorků s relativní vlhkostí 30 %. Nejprve 

jsou uvedeny naměřené hodnoty při zkoušce, z kterých bylo čerpáno do pomocné tabulky 

pro výpočet kyslíkového čísla.  
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Tab. 20: Záznamy zkoušky, relativní vlhkost 30 %  

 

Tab. 21: Pomocná tabulka k výpočtům kyslíkového čísla, relativní vlhkost 30 % 

NT série měření  

NL série měření dle 8.6.1 a 8.6.2 dle 8.6.3 ci 

Číslo vzorku 2B 2C 2D 2F 2G 2H 2I 2J 2K 

Koncentrace O2 [%] 25,6 25,4 25,2 25,0 25,2 25,2 25,0 25,0 25,2 

Doba hoření [s] >180 >180 >180 40
70

 >180 65
3
 32

47
 62

30
 >180 

Délka ohořelé části [mm] 18 30 34 2 27 8 2 6 26 

Odezva X X X 0 0 X X 0 X 

 

Číslo 

zkoušky 

Číslo 

vzorku 

Koncentrace 

O2 [%] 

Doba 

zapalování 

[s] 

Doba 

hoření 

[s] 

Délka 

ohořelé 

části [mm] 

Odezva 

1 1A 20,8 30
00

 0 1 0 

2 1B 22,0 30
00

 0 2 0 

3 1C 24,1 20
00

 34
41

 2 0 

4 1D 25,2 19
13

 >180 20 X 

5 1E 25,0 14
22

 33
40

 3 0 

6 1F 25,4 15
75

 172
56

 17 0 

7 1G 25,6 17
53

 >180 27 X 

8 1H 25,2 21
33

 65
37

 8 0 

9 1I 25,4 17
12

 32
47

 2 0 

10 1J 25,6 12
40

 62
30

 6 0 

11 1K 25,6 11
52

 >180 26 X 

12 1L 25,4 10
19

 72
01

 9 0 

13 1M 25,8 15
42

 72
67

 4 0 
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Výpočet kyslíkového čísla probíhal podle rovnice 14. Hodnota ci byla stanovena 

z pomocné tabulky 21. K zjištění k faktoru bylo uvažováno podle odezev posledních 5 

vzorků při měření. Z reakce OXXOX a tabulky 22. [2] byl vybrán sloupec 4, řádek 3, 

z toho plyne, že stanovená hodnota k faktoru je 0,38.  

 

 Tab. 22: Hodnoty k faktoru, pro výpočet kyslíkového čísla 

Odezvy pro 

posledních 

pět měření 

Hodnoty k, u nichž pro prvních NL stanovení platí 

 
a)   O OO OOO OOOO 

XOOOO -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 OXXXX 

XOOOX -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 OXXXO 

XOOXO 0,37 0,38 0,38 0,38 OXXOX 

XOOXX -0,17 -0,14 -0,14 -0,14 OXXOO 

XOXOO 0,02 0,04 0,04 0,04 OXOXX 

XOXOX -0,50 -0,46 -0,45 -0,45 OXOXO 

XOXXO 1,17 1,24 1,25 1,25 OXOOX 

XOXXX 0,61 0,73 0,76 0,76 OXOOO 

XXOOO -0,30 -0,27 -0,26 -0,26 OOXXX 

XXOOX -0,83 -0,76 -0,75 -0,75 OOXXO 

XXOXO 0,83 0,94 0,95 0,95 OOXOX 

XXOXX 0,30 0,46 0,50 0,50 OOXOO 

XXXOO 0,50 0,65 0,68 0,68 OOOXX 

XXXOX -0,04 0,19 0,24 0,25 OOOXO 

XXXXO 1,60 1,92 2,00 2,01 OOOOX 

XXXXX 0,89 1,33 1,47 1,50 OOOOO 

 Hodnoty k, u nichž pro prvních NL stanovení platí, 

Odezvy pro 

posledních 

pět měření 

a) X XX XXX XXXX 

Jsou stejné jako hodnoty uvedené výše v této tabulce 

proti odpovídajícím odezvám ve sloupci 6, ale 

s opačným znaménkem 

 

ci = 25,2 [%] 

d = 0,2 [%] 

k = 0,38 [-] 

OI  = 25,2 + (0,38*0,2)   

= 25,3 % (na jedno desetinné místo, pro uvedení OI) 

= 25,28 % (na dvě desetinná místa, pro výpočet a ověření d dle normy) 
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Tab. 23: Pomocná tabulka k výpočtům standardní odchylky, relativní vlhkost 30 % 

Posledních 6 

výsledků 

Koncentrace kyslíku % (V/V) 

ci OI ci - OI (ci-OI)
2
 

1 25,0 25,28 -0,28 0,0784 

2 25,2 25,28 -0,08 0,0064 

3 25,2 25,28 -0,08 0,0064 

4 25,0 25,28 -0,28 0,0784 

5 25,0 25,28 -0,28 0,0784 

6 25,2 25,28 -0,08 0,0064 

Celková Σ (ci – OI)
2
 =

                                                                                                            0,2544 

 

Standardní odchylka měření koncentrace kyslíku:    
         

   
 
   

= 

=  
      

 
 
   

= 0,226 

Kyslíkové číslo (OI) je platné pokud 2σ/3 < d < 3σ/2, 

2σ/3 = 0,14 < d = 0,2 < 3σ/2 = 0,34, 

zjištěné kyslíkové číslo OI = 25,3 % pro relativní vlhkost 30 % je platné. 

 

Výsledky koncentrace kyslíku pro různé relativní vlhkosti jsou uvedeny v tab. 24. 

Závislost kyslíkového čísla na vlhkosti vyjadřuje graf č.1. 

V grafu si lze povšimnout, že se zvyšováním vlhkosti v materiálu se zvyšuje 

potřeba oxidačního prostředku k hoření.  

 

Tab. 24: Výsledné kyslíkové číslo pro různé relativní vlhkosti  

Číslo sady Relativní vlhkost [%] Kyslíkové číslo [%] 

1 X 25,4 

2 30 25,3 

3 45 26,3 

4 60 26,6 
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Graf č. 1: Závislost kyslíkového čísla materiálu na relativní vlhkosti 

 

8.1 Diskuse výsledků měření 

Z výsledků měření je viditelné, že se zvyšující se vlhkostí se zvyšuje i hodnota 

kyslíkového čísla. Tento průběh zkoušky byl předpokládán, při zvětšování vlhkosti 

materiálu bylo očekáváno, že se bude zvyšovat potřeba oxidačního prostředku při hoření, 

jak je viditelné v tab. 24 a v grafu č. 2. 

 

Graf č. 2: Výsledné kyslíkové číslo materiálu pro jeho rozdílnou vlhkost 
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Vlivem uspořádání štěpek a jejich nerovnoměrným rozložení s lepidlem v desce 

mělo za následek, že i v případě stejných rozměrů mají vzorky jinou hmotnost, která se u 

zkoumaného vzorku s nejnižší a nejvyšší hmotností odchyluje až o 2 gramy. Toto 

nerovnoměrné uspořádání mohlo mít vliv i na hoření zkušebních těles za mnohem nižších 

koncentrací kyslíku, než bylo stanovené kyslíkové číslo materiálu dané vlhkosti. Dalším 

vlivem mohla být nesymetrická vrchní vrstva, která mohla určovat směrový účinek 

plamene. Jako příklad uvádím vzorek 3C u kterého došlo k prohoření vzdálenosti 50 mm 

při koncentraci kyslíku ve směsi s dusíkem při 26,0%, přičemž u vzorků 3E a 3G došlo 

při stejné koncentraci k hoření na dobu 64s a 46s a ohoření do vzdálenosti maximálně 3 

mm. (viz tab. 25)  

 

Tab. 25: Vybrané výsledky u zkoušky 3A stanovení koncentrace kyslíku 

 

U vzorku 3C bylo pozorováno jiné uspořádání štěpek na povrchu tělesa, dřevěné 

částice určovali směrový účinek šíření plamene, jejich uspořádání bylo ve směru 

působení. Naopak vzorky 3E a 3G vykazovaly uspořádání štěpek kolmo na postup 

plamene. 

Číslo 

zkoušky 

Číslo 

vzorku 

Koncentrace 

O2 [%] 

Doba 

zapalování 

[s] 

Doba 

hoření 

[s] 

Délka 

ohořelé 

části [mm] 

Odezva 

3 3C 26,0 9
60

 151
57

 51 X 

5 3E 26,0 12
51

 64
52

 2 0 

7 3G 26,0 12
67

 46
00

 3 0 
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Obr. 20: Srovnání vzorků při testování stejné koncentrace kyslíku ve směsi s dusíkem 

 

U běžných materiálů se kyslíkové číslo pohybuje v rozmezí od 17% do 40%, větší 

část má hodnoty vyšší než 21%. I když obsah kyslíku ve vzduchu je přibližně 20,85%, 

považují se materiály s kyslíkovým číslem do 20% za lehce hořlavé, od 20% do 27% za 

hořlavé, od 27% do 50% za samozhášivé a s vyšší hodnotou než 50% za nehořlavé.[6], 

[10] 

 Z výsledků zkoušky je patrné, že zkušební materiál řadíme do skupiny hořlavých 

materiálů. 
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývala základními fyzikálními vlastnostmi stavebních 

materiálů a jejich stanovením. Byl sestaven základní přehled fyzikálních vlastností 

pevných látek a rovnice potřebné k jejich stanovení. U vybraných vlastností byly 

tabulkově uvedeny hodnoty nejpoužívanějších stavebních materiálů. V praktické části byl 

experimentálním ověřením stanoven vliv vlhkosti na zápalnost a kyslíkové číslo daného 

stavebního materiálu na bázi dřeva.  

Pro laboratorní účely byla vybrána OSB deska typu 3, která byla před začátkem 

zkušebních metod po dobu 48 hodin vystavována při teplotě 50°C třem různým 

vzdušným vlhkostem. Pro klimatizaci zkušebních těles na 30%, 45% a 60 % vlhkost byla 

využita klimatická komora MEMMERT. První zkušební metodou byla reakce materiálu 

na oheň dle ČSN EN ISO 11925-2. Byla zkoumána zápalnost zkušebního tělesa při 

působení malého plamene. OSB deska byla zkoumána expozicí povrchu tělesa. Pro 

každou vlhkost byla provedena tři srovnávací měření. 

Druhou zkušební metodou bylo stanovení kyslíkového čísla, při kterém je 

materiál schopen udržovat hoření za předem definovaných podmínek dle ČSN ISO 4589-

2. Pro tuto aplikaci byly vzorky zkoušeny postupem A, kdy byly zapalovány na horní 

ploše tělesa po dobu nejvýše 30 s. Při měření bylo použito minimálně 13 zkušebních těles 

ke zjištění kyslíkového čísla stanovené OSB desky. 

Na základě vyhodnocení naměřených hodnot při laboratorních testech lze 

konstatovat, že při zvyšování vlhkosti v materiálu se zvyšuje i potřeba oxidačního 

prostředku k jeho hoření. Vliv vlhkosti na zápalnost nebyl stanoven, jelikož zkušební 

tělesa vykazovala podobné chování v případě všech tří sledovaných vlhkostí. 

Mnohem větší význam přisuzuji hustotě OSB plošných výrobků a uspořádání 

štěpek na povrchu desky. Při zkouškách byl pozorován vliv směrového účinku štěpek. 

V případě, že byly uspořádány ve směru účinku plamene, došlo k zapálení povrchu tělesa 

v kratší době, než u vzorků s orientací dřevěných částic kolmo na působení plamene. 

V případě druhé metody docházelo u sledovaných těles k schopnosti hoření i za mnohem 

nižších koncentrací než byla stanovená výsledná hodnota. 
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Veronika Křížová 

Příloha A Parametry zkušebních vzorků pro zkoušku dle ČSN ISO 4589-2 

 

Laboratoř: C312, FBI, VŠB-TUO, Lumírova 13/360, Ostrava-Výškovice 700 30 

Rozměry a hmotnosti vzorků při prvním měření a vážení pro zkoušení dle ČSN EN ISO 

11925-2. 

 

Tab. 1: Rozměry a hmotnosti vzorků při prvním měření a vážení 

Číslo 

vzorku 

Rozměry [mm] 
Hmotnost 

[g] 

Plošná 

hmotnost 

[g/m
2
] 

Hustota 

[kg/m
3
] délka šířka tloušťka 

1A 249 90 9,4 132,36 5,906 628,329 

1B 249 89 9,6 138,56 6,252 651,294 

1C 249 90 9,2 136,18 6,077 660,516 

2A 249 90 9,2 139,36 6,219 675,940 

2B 249 90 9,2 139,81 6,239 678,123 

2C 249 90 9,2 143,85 6,419 697,718 

3A 249 89 9,4 131,91 5,952 633,229 

3B 249 90 9,4 135,63 6,052 643,852 

3C 250 89 9,4 142,15 6,389 679,656 

4A 249 89 9,4 136,19 6,145 653,775 

4B 249 89 9,4 136,68 6,168 656,127 

4C 249 89 9,4 137,34 6,197 659,295 
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Veronika Křížová 

Příloha A Parametry zkušebních vzorků pro zkoušku dle ČSN ISO 4589-2 

 

Tab.2: Rozměry a hmotnosti vzorků 1. sady při prvním měření a vážení 

Číslo 

vzorku 

Rozměry [mm] 
Hmotnost 

[g] 

Plošná 

hmotnost 

[g/m
2
] 

Hustota 

[kg/m
3
] délka šířka tloušťka 

1A 120 10 8,80 6,36 5,300 602,273 

1B 120 10 9,00 7,40 6,167 685,185 

1C 120 10 9,00 7,32 6,100 677,778 

1D 119,8 10 9,20 7,53 6,285 683,204 

1E 120 10 9,20 7,06 5,883 639,493 

1F 120 9,9 9,40 7,38 6,212 660,864 

1G 119,8 10 9,20 7,09 5,918 643,282 

1H 119,7 10 9,20 7,54 6,299 684,683 

1I 119,8 10 9,20 7,92 6,611 718,589 

1J 119,8 10 9,40 7,87 6,569 698,860 

1K 120 10,1 9,20 6,43 5,305 576,661 

1L 120 9,9 9,40 7,22 6,077 646,536 

1M 120 10 9,20 8,05 6,708 729,167 

1N 119,8 10 9,30 6,98 5,866 630,704 

1O 119,7 10 9,20 7,53 6,328 687,797 
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Veronika Křížová 

Příloha A Parametry zkušebních vzorků pro zkoušku dle ČSN ISO 4589-2 

 

Tab.3: Rozměry a hmotnosti vzorků 2. sady při prvním měření a vážení 

Číslo 

vzorku 

Rozměry [mm] 
Hmotnost 

[g] 

Plošná 

hmotnost 

[g/m
2
] 

Hustota 

[kg/m
3
] délka šířka tloušťka 

2A 120 10 9,20 7,54 6,283 682,971 

2B 119,8 10,1 8,80 7,40 6,116 694,978 

2C 120 10 9,20 6,90 5,750 625,000 

2D 120 10 9,20 7,20 6,000 652,174 

2E 119,8 10 9,20 7,08 5,910 642,375 

2F 119,7 10,1 9,20 6,78 5,608 609,574 

2G 119,8 10 9,20 7,02 5,860 636,931 

2H 119,6 10 9,20 7,57 6,329 687,982 

2I 119,8 10 9,20 7,20 6,010 653,263 

2J 120 10,1 9,20 7,31 6,031 655,582 

2K 119,8 10 9,20 7,14 5,960 647,819 

2L 119,8 10 9,20 7,56 6,311 685,926 

2M 120 10,1 9,10 7,35 6,064 666,413 

2N 120 10 9,20 7,46 6,217 675,725 

2O 120 10 9,10 7,56 6,300 692,308 
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Veronika Křížová 

Příloha A Parametry zkušebních vzorků pro zkoušku dle ČSN ISO 4589-2 

 

Tab. 4: Rozměry a hmotnosti vzorků 3. sady při prvním měření a vážení 

Číslo 

vzorku 

Rozměry [mm] 
Hmotnost 

[g] 

Plošná 

hmotnost 

[g/m
2
] 

Hustota 

[kg/m
3
] délka šířka tloušťka 

3A 119,6 10 9,20 7,45 6,229 677,076 

3B 120 10 9,10 8,08 6,733 739,927 

3C 119,8 10 9,20 7,67 6,402 695,906 

3D 119,6 10 9,40 6,85 5,727 609,301 

3E 120 10 8,80 7,31 6,092 692,235 

3F 119,8 9,9 9,10 7,41 6,248 686,570 

3G 119,8 9,9 9,20 7,68 6,475 703,852 

3H 119,7 10 9,10 8,00 6,683 734,437 

3I 119,7 10 9,20 6,92 5,781 628,383 

3J 120 10 9,20 6,97 5,808 631,341 

3K 120 10 9,00 7,24 6,033 670,370 

3L 119,6 10 9,20 7,42 6,204 674,349 

3M 119,8 10 9,40 7,06 5,893 626,931 

3N 120 10 9,10 7,61 6,342 696,886 

3O 120 10 8,80 7,72 6,433 731,061 
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Veronika Křížová 

Příloha A Parametry zkušebních vzorků pro zkoušku dle ČSN ISO 4589-2 

 

Tab.5: Rozměry a hmotnosti vzorků 4. sady při prvním měření a vážení 

Číslo 

vzorku 

Rozměry [mm] 
Hmotnost 

[g] 

Plošná 

hmotnost 

[g/m
2
] 

Hustota 

[kg/m
3
] délka šířka tloušťka 

4A 119,8 10 9 7,40 6,177 686,329 

4B 119,8 10 9,2 7,57 6,319 686,833 

4C 119,6 10 9 7,46 6,237 693,051 

4D 120 10 9,2 7,13 5,942 645,833 

4E 119,8 10 9,2 6,87 5,735 623,321 

4F 120 10 9,1 6,76 5,633 619,048 

4G 119,7 10 9,2 6,94 5,798 630,199 

4H 120 10,1 9,4 6,75 5,569 592,479 

4I 119,8 10 9,4 7,89 6,586 700,636 

4J 120 10 9,4 6,91 5,758 612,589 

4K 120 10 9,3 7,01 5,842 628,136 

4L 119,6 10,1 9,2 6,97 5,770 627,180 

4M 120 10 9,2 7,38 6,150 668,478 

4N 119,8 10,1 9 7,35 6,074 674,942 

4O 120 10 9 6,95 5,792 643,519 
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Veronika Křížová 

Příloha B Výsledky stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 

 

Laboratoř: C312, FBI, VŠB-TUO, Lumírova 13/360, Ostrava-Výškovice 700 30 

 

Informace o materiálu:   

Materiál: Deska OSB 

Firma: Kronopol Sp. z o.o, Polsko 

Typ desky: OSB/3 

Složení: Dřevěné třísky (cca 95%), syntetická pryskyřice (cca 5%) 

Vzhled: Třískové desky o tloušťce 9 (±0,4) mm 

 

Tvar zkušebního tělesa viz [2]: III  

Způsob zapalování viz [2]: A 

 

Odchylky od normy: zkoušený stavební materiál byl zkoušen při různé relativní vlhkosti, 

při přípravě vzorků nebylo postupováno dle ISO 2859-1, nebo ISO 2859-2. 

 

„Zkušební výsledky se vztahují pouze k chování zkušebních vzorků za podmínek, při 

kterých probíhaly zkoušky.“ 
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Veronika Křížová 

Příloha B Výsledky stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 

Protokol o zkoušce č. 1A 

Datum zkoušky: 2014-03-17 

Podmínky v laboratoři (čas: 8:00 – 13:00 hod.): 

Tlak: 1001 [mbar] 

Teplota:23,6 - 24,9 [°C] 

Vlhkost:27,1 – 27,8[ %] 

Kyslíkové číslo: 25,4 % 

Standardní odchylka: 0,207 

 

Tab.1: Rozměry a hmotnost zkušebních vzorků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 

vzorku 

Rozměry[mm] 
Hmotnost 

[g] délka šířka tloušťka 

1A 120 10 8,8 6,30 

1B 120 10 9,0 7,31 

1C 120 10 9,0 7,23 

1D 119 10 9,2 7,42 

1E 120 10 9,2 6,98 

1F 120 9,9 9,4 7,29 

1G 119 10 9,2 6,97 

1H 119 10 9,2 7,43 

1I 119 10 9,2 7,78 

1J 119 10 9,4 7,76 

1K 120 10,1 9,2 6,36 

1L 120 9,9 9,4 7,13 

1M 120 10 9,2 7,96 
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Veronika Křížová 

Příloha B Výsledky stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 

 Tab.2: Záznamy průběhu zkoušky, praktická vlhkost 

 

Tab.3: Pomocná tabulka k výpočtům koncentrace kyslíku 

NT série měření 
1)

 

NL série měření dle 8.6.1 a 8.6.2 dle 8.6.3 ci 

Číslo vzorku 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J 1K 

Koncentrace O2 [%] 25,2 25,0 25,4 25,6 25,2 25,4 25,6 25,6 

Doba hoření [s] >180 33
40

 172
56

 >180 65
3
 32

47
 62

30
 >180 

Délka ohořelé části [mm] 20 3 17 27 8 2 6 26 

Odezva X 0 0 X 0 0 0 X 

 

1) Měření dle ČSN ISO 4589-2  

Číslo 

zkoušky 

Číslo 

vzorku 

Koncentrace 

O2 [%] 

Doba 

zapalování 

[s] 

Doba 

hoření 

[s] 

Délka 

ohořelé 

části 

[mm] 

Odezva 

1 1A 20,8 30
00

 0 1 0 

2 1B 22,0 30
00

 0 2 0 

3 1C 24,1 20
00

 34
41

 2 0 

4 1D 25,2 19
13

 >180 20 X 

5 1E 25,0 14
22

 33
40

 3 0 

6 1F 25,4 15
75

 172
56

 17 0 

7 1G 25,6 17
53

 >180 27 X 

8 1H 25,2 21
33

 65
37

 8 0 

9 1I 25,4 17
12

 32
47

 2 0 

10 1J 25,6 12
40

 62
30

 6 0 

11 1K 25,6 11
52

 >180 26 X 

12 1L 25,4 10
19

 72
01

 9 0 

13 1M 25,8 15
42

 72
67

 4 0 
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Veronika Křížová 

Příloha B Výsledky stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 

 

Výpočet kyslíkového čísla: 

OI = ci +kd [v obj %], 

k = -1,25 (z odezev při měření byl vybrán sloupec 4, řada 2) 

OI  = 25,6 + (-1,25*0,2)   

= 25,4 % (na jedno desetinné místo, pro uvedení OI) 

= 25,35 % (na dvě desetinná místa, pro výpočet a ověření d dle normy) 

 

Tab.4: Pomocná tabulka k výpočtům standardní odchylky, praktická vlhkost 

Posledních 6 

výsledků 

Koncentrace kyslíku % (V/V) 

ci OI ci - OI (ci-OI)
2
 

1 25,4 25,35 0,05 0,0025 

2 25,6 25,35 0,25 0,0625 

3 25,2 25,35 -0,15 0,0225 

4 25,4 25,35 0,05 0,0025 

5 25,6 25,35 0,25 0,0625 

6 25,6 25,35 0,25 0,0625 

Celková Σ (ci – OI)
2
 =

                                                                                                                                0,215 

 

Standardní odchylka měření koncentrace kyslíku:    
         

   
 
   

 =  
     

 
 
   

 = 

0,207 

Kyslíkové číslo (OI) je platné pokud 2σ/3 < d < 3σ/2, 

2σ/3 = 0,14 < d = 0,2 < 3σ/2 = 0,311 

 

„Zjištěné kyslíkové číslo OI = 25,4 % pro neznámou vlhkost je platné“ 
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Veronika Křížová 

Příloha B Výsledky stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 

Protokol o zkoušce č.2A 

Datum zkoušky: 2014-03-18 

Podmínky v laboratoři (čas: 9:45-14:00 hod.): 

Tlak: 998 - 995 [mbar] 

Teplota: 25,5 – 24,6 [°C] 

Vlhkost:22,9 – 18,0 [ %] 

Kyslíkové číslo: 25,3 % 

Standardní odchylka: 0,226 

 

Tab.1: Rozměry zkušebních vzorků 2 sady, vlhkost 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo 

vzorku 

Rozměry[mm] Hmotnost 

[g]] Délka Šířka Tloušťka 

2A 118 10 8,8 7,37 

2B 116 10,1 9,0 7,24 

2C 116 10,1 9,2 6,77 

2D 116 10 9,1 7,02 

2E 114 10 9,2 6,89 

2F 116 10,1 9,1 6,63 

2G 116 10,1 9,0 6,79 

2H 114 10 9,1 7,39 

2I 115 10 9,2 7,05 

2J 115 10,1 9,0 7,14 

2K 116 10,1 9,0 6,91 
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Veronika Křížová 

Příloha B Výsledky stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 

 

Tab.2: Záznamy průběhu zkoušky, vlhkost 30 % 

 

Tab.3: Pomocná tabulka k výpočtům koncentrace kyslíku, vlhkost 30 % 

NT série měření 
1)

 

NL série měření dle 8.6.1 a 8.6.2 dle 8.6.3 ci 

Číslo vzorku 2B 2C 2D 2F 2G 2H 2I 2J 2K 

Koncentrace O2 [%] 25,6 25,4 25,2 25,0 25,2 25,2 25,0 25,0 25,2 

Doba hoření [s] >180 >180 >180 40
70

 >180 65
3
 32

47
 62

30
 >180 

Délka ohořelé části [mm] 18 30 34 2 27 8 2 6 26 

Odezva X X X 0 0 X X 0 X 

 

1) Měření dle ČSN ISO 4589-2 

Číslo 

zkoušky 

Číslo 

vzorku 

Koncentrace 

O2 [%] 

Doba 

zapalování 

[s] 

Doba 

hoření 

[s] 

Délka 

ohořelé 

části 

[mm] 

Odezva 

1 2A 25,8 13
34

 >180 29 X 

2 2B 25,6 10
62

 >180 18 X 

3 2C 25,4 15
67

 >180 30 X 

4 2D 25,2 13
96

 >180 34 X 

5 2E 24,8 11
70

 168
71

 15 0 

6 2F 25,0 10
09

 40
70

 2 0 

7 2G 25,2 10
56

 152
96

 20 0 

8 2H 25,2 15
00

 >180 21 X 

9 2I 25,0 19
32

 >180 26 X 

10 2J 25,0 13
71

 162
80

 17 0 

11 2K 25,2 12
16

 >180 30 X 
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Veronika Křížová 

Příloha B Výsledky stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 

 

Výpočet kyslíkového čísla: 

OI = ci +kd [v obj %], 

kde 

k =  0,38 (z odezev při měření byl vybrán sloupec 4, řada 3) 

OI  = 25,2 + (0,38*0,2)   

= 25,3 % (na jedno desetinné místo, pro uvedení OI) 

= 25,28 % (na dvě desetinná místa, pro výpočet a ověření d dle normy) 

 

Tab.4: Pomocná tabulka k výpočtům standardní odchylky, vlhkost 30 % 

Posledních 6 

výsledků 

Koncentrace kyslíku % (V/V) 

ci OI ci - OI (ci-OI)
2
 

1 25,0 25,28 -0,28 0,0784 

2 25,2 25,28 -0,08 0,0064 

3 25,2 25,28 -0,08 0,0064 

4 25,0 25,28 -0,28 0,0784 

5 25,0 25,28 -0,28 0,0784 

6 25,2 25,28 -0,08 0,0064 

Celková Σ (ci – OI)
2
 =

                                                                                                                 
0,2544 

 

Standardní odchylka měření koncentrace kyslíku:    
         

   
 
   

=  
      

 
 
   

 = 

0,226 

Kyslíkové číslo (OI) je platné pokud 2σ/3 < d < 3σ/2, 

2σ/3 = 0,14 < d = 0,2 < 3σ/2 = 0,34 

 

„Zjištěné kyslíkové číslo OI = 25,3 % pro vlhkost 30 % je platné.“  
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Veronika Křížová 

Příloha B Výsledky stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 

Protokol o zkoušce 3A 

Datum zkoušky: 2014-03-20 

Podmínky v laboratoři (čas: 7:45-10:15 hod.): 

Tlak: 993 [mbar] 

Teplota: 21,7 – 25,4 [°C] 

Vlhkost:22,5 – 22,1 [ %] 

Kyslíkové číslo: 26,3 % 

Standardní odchylka: 0,226 

 

Tab.1: Rozměry zkušebních vzorků 3 sady, vlhkost 45 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo 

vzorku 

Rozměry[mm] Hmotnost 

[g] délka šířka tloušťka 

3A 119,4 10 9,2 7,42 

3B 119,5 10 9 8,05 

3C 119,6 10 9,2 7,63 

3D 119,4 9,8 9,1 6,81 

3E 119,6 10 9 7,27 

3F 119,6 10 9 7,38 

3G 119,6 10 9,2 7,65 

3H 119,4 9,8 9,2 7,97 

3I 119,6 10 9,1 6,88 

3J 119,6 10 9,2 6,97 
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Veronika Křížová 

Příloha B Výsledky stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 

 

Tab. 2: Záznamy průběhu zkoušky, vlhkost 45 % 

 

Tab. 3: Pomocná tabulka k výpočtům koncentrace kyslíku, vlhkost 45 % 

NT série měření 
1)

 

NL série měření dle 8.6.1 a 8.6.2 dle 8.6.3 ci 

Číslo vzorku 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 3J 

Koncentrace O2 [%] 26,0 25,8 26,0 26,2 26,0 26,2 26,2 26,4 

Doba hoření [s] 151
57

 46
51

 64
52

 >180 46
0
 >180 >180 >180 

Délka ohořelé části [mm] 51 34 2 27 3 16 32 27 

Odezva X 0 0 X 0 X X X 

 

1) Měření dle ČSN ISO 4589-2  

 

Číslo 

zkoušky 

Číslo 

vzorku 

Koncentrace 

O2 [%] 

Doba 

zapalování 

[s] 

Doba 

hoření 

[s] 

Délka 

ohořelé 

části 

[mm] 

Odezva 

1 3A 25,4 11
73

 20
43

 2 0 

2 3B 25,8 10
75

 >180 12 X 

3 3C 26,0 9
60

 151
57

 51 X 

4 3D 25,8 10
97

 46
51

 4 0 

5 3E 26,0 12
51

 64
52

 2 0 

6 3F 26,2 12
03

 >180 27 X 

7 3G 26,0 12
67

 46
00

 3 0 

8 3H 26,2 9
91

 >180 16 X 

9 3I 26,2 9
52

 >180 32 X 

10 3J 26,4 11
02

 >180 27 X 
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Veronika Křížová 

Příloha B Výsledky stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 

 

Výpočet kyslíkového čísla: 

OI = ci +kd [v obj %], 

k =  0,61 (z odezev při měření byl vybrán sloupec 2, řada 8) 

OI  = 26,2 + (0,61*0,2)   

= 26,3 % (na jedno desetinné místo, pro uvedení OI) 

= 26,32 % (na dvě desetinná místa, pro výpočet a ověření d dle normy) 

 

Tab. 4: Pomocná tabulka k výpočtům standardní odchylky, vlhkost 45 % 

Posledních 6 

výsledků 

Koncentrace kyslíku % (V/V) 

ci OI ci - OI (ci-OI)
2
 

1 26 26,32 -0,32 0,1024 

2 26,2 26,32 -0,12 0,0144 

3 26 26,32 -0,32 0,1024 

4 26,2 26,32 -0,12 0,0144 

5 26,2 26,32 -0,12 0,0144 

6 26,4 26,32 0,08 0,0064 

Celková Σ (ci – OI)
2
 =

                                                                                                               
 0,2544 

 

Standardní odchylka měření koncentrace kyslíku:    
         

   
 
   

=  
      

 
 
   

 = 

0,226 

Kyslíkové číslo (OI) je platné pokud 2σ/3 < d < 3σ/2, 

2σ/3 = 0,15 < d = 0,2 < 3σ/2 = 0,34 

 

„Zjištěné kyslíkové číslo OI = 26,3 % pro vlhkost 45 % je platné.“ 
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Veronika Křížová 

Příloha B Výsledky stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 

Protokol o zkoušce č. 4A 

Datum zkoušky: 2014-03-23 

Podmínky v laboratoři (čas: 7:45– 12:00 hod.): 

Tlak: 990 - 988 [mBar] 

Teplota:25,2 – 26,8 [°C] 

Vlhkost:19,8 – 20,9 [ %] 

Kyslíkové číslo: 26,6% 

Standardní odchylka: 0,2  

 

Tab. 1: Rozměry a hmotnost 4 sady zkušebních vzorků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 

vzorku 

Rozměry[mm] Hmotnost 

[g] délka šířka tloušťka 

4A 119,6 10,1 9,2 7,47 

4B 119,8 10,1 9,3 7,65 

4C 119,6 10,2 9,1 7,53 

4D 119,8 10,0 9,6 7,20 

4E 119,6 10,0 9,4 6,93 

4F 119,6 10,2 9,2 6,84 

4G 119,6 10,0 9,4 7,02 

4H 119,6 10,0 9,4 6,82 

4I 119,5 10,1 9,5 7,96 

4J 119,6 10,2 9,4 6,97 

4K 119,6 10,1 9,4 7,09 

4L 119,4 10,1 9,2 7,08 

4M 119,6 10,1 9,2 7,48 
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Veronika Křížová 

Příloha B Výsledky stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 

Tab. 2: Záznamy průběhu zkoušky, vlhkost 60 % 

 

Tab.3: Pomocná tabulka k výpočtům koncentrace kyslíku 

NT série měření 

NL série měření dle 8.6.1 a 8.6.2 dle 8.6.3 ci 

Číslo vzorku 4F 4G 4H 4I 4J 4K 4L 4M 

Koncentrace O2 [%] 26,2 26,4 26,4 26,6 26,6 26,8 26,6 26,8 

Doba hoření [s] 78
80

 48
93

 64
56

 125
22

 44
71

 >180 153
74

 >180 

Délka ohořelé části [mm] 4 4 6 8 6 22 12 24 

Odezva 0 0 0 0 0 X 0 X 

1) Měření dle ČSN ISO 4589-2  

Číslo 

zkoušky 

Číslo 

vzorku 

Koncentrace 

O2 [%] 

Doba 

zapalování 

[s] 

Doba 

hoření 

[s] 

Délka 

ohořelé 

části 

[mm] 

Odezva 

1 4A 26,6 9
25

 >180 24 X 

2 4B 26,4 10
52

 100
11

 16 0 

3 4C 26,6 11
72

 >180 27 X 

4 4D 26,2 9
21

 55
62

 8 0 

5 4E 26,4 9
11

 >180 24 X 

6 4F 26,2 9
42

 78
80

 4 0 

7 4G 26,4 10
91

 48
93

 4 0 

8 4H 26,4 8
53

 64
56

 6 0 

9 4I 26,6 10
53

 125
22

 8 0 

10 4J 26,6 11
50

 44
71

 6 0 

11 4K 26,8 11
67

 >180 22 X 

12 4L 26,6 10
75

 153
74

 12 0 

13 4M 26,8 10
10

 >180 24 X 
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Veronika Křížová 

Příloha B Výsledky stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 

 

Výpočet kyslíkového čísla: 

OI = ci +kd [v obj %], 

kde 

k = -0,83 (z odezev při měření byl vybrán sloupec 1, řada 11) 

OI  = 26,8 + (-0,83*0,2)   

= 26,6 % (na jedno desetinné místo, pro uvedení OI) 

= 26,63 % (na dvě desetinná místa, pro výpočet a ověření d dle normy) 

 

Tab.4: Pomocná tabulka k výpočtům standardní odchylky, vlhkost 60 % 

Posledních 6 

výsledků 

Koncentrace kyslíku % (V/V) 

ci OI ci - OI (ci-OI)
2
 

1 26,4 26,63 -0,23 0,0529 

2 26,6 26,63 -0,03 0,0009 

3 26,6 26,63 -0,03 0,0009 

4 26,8 26,63 0,17 0,0289 

5 26,6 26,63 -0,03 0,0009 

6 26,8 26,63 0,17 0,0289 

Celková Σ (ci – OI)
2
 =

                                                                                                                           
0,1134 

 

Standardní odchylka měření koncentrace kyslíku:    
         

   
 
   

 =  
     

 
 
   

 = 

0,106 

Kyslíkové číslo (OI) je platné pokud 2σ/3 < d < 3σ/2, 

2σ/3 = 0,15 < d = 0,2 < 3σ/2 = 0,226 

 

„Zjištěné kyslíkové číslo OI = 26,6 % pro relativní vlhkost 60 % je platné.“ 
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Veronika Křížová 

Příloha C Výsledky stanovení zápalnosti podle ČSN EN ISO 11925-2 

Laboratoř: C312, FBI, VŠB-TUO, Lumírova 13/360, Ostrava-Výškovice 700 30 

 

Protokol o zkoušce č. 1B 

Informace o materiálu:   

Materiál: Deska OSB 

Firma: Kronopol Sp. z o.o, Polsko 

Typ desky: OSB/3 

Složení: Dřevěné třísky (cca 95%), syntetická pryskyřice (cca 5%) 

Průměrná objemová hmotnost: 660 kg.m
-3

 

Vzhled: Třískové desky o tloušťce 9 (±0,4) mm 

 

Datum zkoušky: 2014-03-17 

Podmínky v laboratoři (čas: 8:00 – 13:00 hod.): 

Tlak: 1001 [mbar] 

Teplota:23,6 - 24,9 [°C] 

Vlhkost:27,1 – 27,8[ %] 

Zkušební metoda: ČSN EN ISO 11925-2 

Doba působení plamene: 30 s 

Vlhkost zkušebních těles: praktická 

Naměřené hodnoty a výsledky zkoušky: viz tab. 1 

Odchylky od normy: Zkušební vzorky byly testovány pouze v počtu 3 kusů v podélném 

směru. 
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Tab. 1: Výsledky zkoušky 

 

Číslo 

vzorku 

Hmotnost 

Doba zkoušky Chování vzorku 

působení 

plamene  
pozorování zapálení hoření 

dosažení 

značky 

150 mm 

plamenem 

doba 

dosažení 

značky 

plamenem 

 - [g] [s] [s] ano/ne [s] ano/ne [s] 

1A 131,56 30 30 ano 8 ne - 

1B 137,79 30 30 ne - ne - 

1C 134,81 30 30 ne - ne - 

 

Chování při zkouškách: Při styku zkušebních těles se zdrojem zapalování vzplanul pouze 

vzorek č. 1A na dobu 8 s. U vzorků bylo po dobu zkoušky sledováno žhnutí pouze v místě 

působení zdroje zapálení. Zuhelnatělé místa a plochy zasažené působením plamene 

dosahovaly průměrně velikosti 8,24 cm
2
.  Nedošlo k prohoření materiálu ani zapálení 

filtračního papíru. 

 

„Zkušební výsledky se vztahují pouze k chování zkušebních vzorků za podmínek, při 

kterých probíhaly zkoušky.“ 
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Veronika Křížová 

Příloha C Výsledky stanovení zápalnosti podle ČSN EN ISO 11925-2 

Laboratoř: C312, FBI, VŠB-TUO, Lumírova 13/360, Ostrava-Výškovice 700 30 

 

Protokol o zkoušce č. 2B 

Informace o materiálu:   

Materiál: Deska OSB 

Firma: Kronopol Sp. z o.o, Polsko 

Typ desky: OSB/3 

Složení: Dřevěné třísky (cca 95%), syntetická pryskyřice (cca 5%) 

Průměrná objemová hmotnost: 660 kg.m
-3

 

Vzhled: Třískové desky o tloušťce 9 (±0,4) mm 

 

Datum zkoušky: 2014-03-18 

Podmínky v laboratoři (čas: 9:45 - 14:00 hod.): 

Tlak: 998 - 995 [mbar] 

Teplota: 25,5 – 24,6 [°C] 

Vlhkost:22,9 – 18,0 [ %] 

Zkušební metoda: ČSN EN ISO 11925-2 

Doba působení plamene: viz tab. 1 

Vlhkost zkušebních těles: 30% 

Naměřené hodnoty a výsledky zkoušky: viz tab. 1 

 

Odchylky od normy: U zkušebních těles byla zvýšena doba zapalování z 30s na 100s pro 

vzorek 2A, na 120s pro vzorek 2B a na 140s pro vzorek 2C (viz tab. 1). Doba pozorování 

chování vzorku byla zvýšena z 30s na 100s. Zkušební vzorky byly testovány pouze v počtu 

3 kusů v podélném směru. 
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Tab. 1: Výsledky zkoušky 

 

Číslo 

vzorku 

Hmotnost 

Doba zkoušky Chování vzorku 

působení 

plamene  
pozorování zapálení hoření 

dosažení 

značky 

150 mm 

plamenem 

dosažení 

značky 

plamenem 

 - [g] [s] [s] ano/ne [s] ano/ne [s] 

2A 135,43 100 100 ne - ne - 

2B 136,48 120 100 ano 23 ne - 

2C 140,48 140 100 ano 60 ne - 

 

Chování při zkouškách: Při styku zkušebních těles se zdrojem zapalování vzplanuly 

vzorky 2B na dobu 23s a 2C na dobu 60s. Po zhasnutí vzorků bylo pozorováno žhnutí a 

uhelnatění v místě zapalování a působení plamene. U tělesa 2A nedošlo ani pří zvýšené 

době zapalování k zapálení materiálu. Nedošlo k prohoření normou stanovené vzdálenosti. 

Zuhelnatělé místa a plochy zasažené působením plamene dosahovaly průměrně velikosti 

32,33 cm
2
.  Nedošlo k prohoření materiálu ani zapálení filtračního papíru. 

 

„Zkušební výsledky se vztahují pouze k chování zkušebních vzorků za podmínek, při 

kterých probíhaly zkoušky.“ 
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Veronika Křížová 

Příloha C Výsledky stanovení zápalnosti podle ČSN EN ISO 11925-2 

Laboratoř: C312, FBI, VŠB-TUO, Lumírova 13/360, Ostrava-Výškovice 700 30 

 

Protokol o zkoušce č. IIB 

Informace o materiálu:   

Materiál: Deska OSB 

Firma: Kronopol Sp. z o.o, Polsko 

Typ desky: OSB/3 

Složení: Dřevěné třísky (cca 95%), syntetická pryskyřice (cca 5%) 

Průměrná objemová hmotnost: 660 kg.m
-3

 

Vzhled: Třískové desky o tloušťce 9 (±0,4) mm 

 

Datum zkoušky: 2014-03-18 

Podmínky v laboratoři (čas: 9:45 - 14:00 hod.): 

Tlak: 998 - 995 [mbar] 

Teplota: 25,5 – 24,6 [°C] 

Vlhkost:22,9 – 18,0 [ %] 

Zkušební metoda: ČSN EN ISO 11925-2 

Vlhkost zkušebních těles: 30% 

Naměřené hodnoty a výsledky zkoušky: viz tab. 1 

 

Odchylky od normy: U zkušebních těles byla sledována doba, která je potřebná 

k prohoření zkušební vzdálenosti 150 mm čelem plamene při současném působení plamene 

zkušebního zdroje zapalování. Zkušební vzorky byly testovány pouze v počtu 3 kusů 

v podélném směru. 
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Tab. 1: Výsledky zkoušky 

Číslo 

vzorku 
Hmotnost  

Doba zkoušky Chování vzorku 

působení 

plamene 
zapálení 

dosažení značky 150 

mm čelem plamene 
Poznámka 

 - [g] [s] ano/ne ano/ne  - 

IIA 134,18 202
10

 ano ano * 

IIB 135,52 600 ano ne ** 

IIC 139,15 230
25

 ano ano * 

* prošlehnutí plamene nad místem působení plamene 

** vytvoření zuhelnatělé vrstvy 

 

Chování při zkouškách: Při styku zkušebních těles se zdrojem plamene zapalování 

docházelo k tvoření zuhelnatělé vrstvy a žhnutí v místě styku zdroje s materiálem. 

K prošlehnutí čela plamene a dosažení normou stanovené značky došlo u vzorku IIA a IIC 

v přibližně stejné době. U vzorku IIB nebylo sledováno dosažení značky plamenem.  

Zuhelnatělé místa a plochy zasažené působením plamene dosahovaly průměrně velikosti 

63,2 cm
2
.  Nedošlo k prohoření materiálu ani zapálení filtračního papíru. 

 

„Zkušební výsledky se vztahují pouze k chování zkušebních vzorků za podmínek, při 

kterých probíhaly zkoušky.“ 
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Veronika Křížová 

Příloha C Výsledky stanovení zápalnosti podle ČSN EN ISO 11925-2 

Laboratoř: C312, FBI, VŠB-TUO, Lumírova 13/360, Ostrava-Výškovice 700 30 

 

Protokol o zkoušce č. 3B 

Informace o materiálu:   

Materiál: Deska OSB 

Firma: Kronopol Sp. z o.o, Polsko 

Typ desky: OSB/3 

Složení: Dřevěné třísky (cca 95%), syntetická pryskyřice (cca 5%) 

Průměrná objemová hmotnost: 660 kg.m
-3

 

Vzhled: Třískové desky o tloušťce 9 (±0,4) mm 

 

Datum zkoušky: 2014-03-20 

Podmínky v laboratoři (čas: 7:45-10:15 hod.): 

Tlak: 993 [mbar] 

Teplota: 21,7 – 25,4 [°C] 

Vlhkost:22,5 – 22,1 [ %] 

Zkušební metoda: ČSN EN ISO 11925-2 

Vlhkost zkušebních těles: 45% 

Naměřené hodnoty a výsledky zkoušky: viz tab. 1 

 

Odchylky od normy: U zkušebních těles byla sledována doba, která je potřebná 

k prohoření zkušební vzdálenosti 150 mm čelem plamene při současném působení plamene 

zkušebního zdroje zapalování. Zkušební vzorky byly testovány pouze v počtu 3 kusů 

v podélném směru. 
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Tab. 1: Výsledky zkoušky 

Číslo 

vzorku 
Hmotnost 

Doba zkoušky Chování vzorku 

působení 

plamene 
zapálení 

dosažení značky  

čelem plamene 
Poznámka 

 - [g] [s] ano/ne ano/ne  - 

3A 130,23 253
23

 ano ano * 

3B 134,18 279
62

 ano ano * 

3C 141,12 600 ano ne ** 

* prošlehnutí plamene nad místem působení plamene 

** vytvoření zuhelnatělé vrstvy 

 

Chování při zkouškách: Při styku zkušebních těles se zdrojem plamene zapalování 

docházelo k tvoření zuhelnatělé vrstvy a žhnutí v místě styku zdroje s materiálem. 

K prošlehnutí čela plamene a dosažení normou stanovené značky došlo u vzorku 3A a 3B 

v přibližně stejné době. U vzorku 3C nebylo sledováno dosažení značky plamenem.  

Zuhelnatělé místa a plochy zasažené působením plamene dosahovaly průměrně velikosti 

47,8 cm
2
.  Nedošlo k prohoření materiálu ani zapálení filtračního papíru. 

 

„Zkušební výsledky se vztahují pouze k chování zkušebních vzorků za podmínek, při 

kterých probíhaly zkoušky.“ 
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Veronika Křížová 

Příloha C Výsledky stanovení zápalnosti podle ČSN EN ISO 11925-2 

Laboratoř: C312, FBI, VŠB-TUO, Lumírova 13/360, Ostrava-Výškovice 700 30 

 

Protokol o zkoušce č. 4B 

Informace o materiálu:   

Materiál: Deska OSB 

Firma: Kronopol Sp. z o.o, Polsko 

Typ desky: OSB/3 

Složení: Dřevěné třísky (cca 95%), syntetická pryskyřice (cca 5%) 

Průměrná objemová hmotnost: 660 kg.m
-3

 

Vzhled: Třískové desky o tloušťce 9 (±0,4) mm 

 

Datum zkoušky: 2014-03-23 

Podmínky v laboratoři (čas: 7:45– 12:00 hod.): 

Tlak: 990 - 988 [mBar] 

Teplota:25,2 – 26,8 [°C] 

Vlhkost:19,8 – 20,9 [ %] 

Zkušební metoda: ČSN EN ISO 11925-2 

Vlhkost zkušebních těles: 60% 

Naměřené hodnoty a výsledky zkoušky: viz tab. 1 

 

Odchylky od normy: U zkušebních těles byla sledována doba, která je potřebná 

k prohoření zkušební vzdálenosti 150 mm čelem plamene při současném působení plamene 

zkušebního zdroje zapalování. 
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Tab. 1: Výsledky zkoušky 

Číslo 

vzorku 
Hmotnost  

Doba zkoušky Chování vzorku 

působení 

plamene 
zapálení 

dosažení značky  

čelem plamene 
Poznámka 

 - [g] [s] ano/ne ano/ne  - 

4A 136,59 260
40

 ano ano * 

4B 137,16 283
30

 ano ano * 

4C 137,18 600 ano ne ** 

* prošlehnutí plamene nad místem působení plamene 

** vytvoření zuhelnatělé vrstvy 

 

Chování při zkouškách: Při stýkání zkušebních těles se zdrojem plamene zapalování 

docházelo k tvoření zuhelnatělé vrstvy a žhnutí v místě styku zdroje s materiálem. 

K prošlehnutí čela plamene a dosažení normou stanovené značky došlo u vzorku 4A a 4B 

v přibližně stejné době. U vzorku 4C nebylo sledováno dosažení značky plamenem.  

Zuhelnatělé místa a plochy zasažené působením plamene dosahovaly průměrně velikosti 

38,73 cm
2
.  Nedošlo k prohoření materiálu ani zapálení filtračního papíru. 

 

„Zkušební výsledky se vztahují pouze k chování zkušebních vzorků za podmínek, při 

kterých probíhaly zkoušky.“ 

 


