
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany  

 

 

 

 

 

 

 

Vliv povrchových úprav dřeva na optickou hustotu 

kouře 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Oldřich Urban  

Vedoucí diplomové práce: Ing. Lenka Klimková, Ph.D 

Studijní obor: 3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu  

Termín odevzdání diplomové práce: 15.4.2016



 
 
 
 



 



 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Touto cestou děkuji vedoucí své diplomové práce Ing. Lence Klimkové, Ph.D. za odborné 
vedení, cenné připomínky a pomoc při laboratorním měření. Dále děkuji doc. Ing. Daniele 
Tesařové, Ph.D., vedoucí Ústavu nábytku, design a bydlení, Lesnické a dřevařské fakulty 
Mendlelovy univerzity v Brně za možnost využití laboratorního vybavení Lesnické a 
dřevařské fakulty a cenné připomínky z oblasti aplikace UV tvrditelných nátěrových hmot. 
Děkuji i Mgr.  Miroslavovi Bábkovi, prodejnímu technikovi ze společnosti Sherwin-
Williams spol. s.r.o Velké Meziřící za poskytnutí UV tvrditelné nátěrové hmoty.‟  



 

ANOTACE 

URBAN, O. Vliv povrchových úprav dřeva na optickou hustotu kouře: Diplomová práce, 

Ostrava: VŠB – TU, 2016. 78 s.  

Diplomová práce se zabývá vlivem povrchových úprav dřeva na optickou hustotu kouře. 

Za účelem zjištění tohoto vlivu bylo použita metoda stanovení optické hustoty kouře v 

jednoduché komoře podle normy ČSN EN ISO 5659-2:2013. V teoretické části práce je 

popsáno dřevo dubu s jeho vlastnostmi, problematika povrchových úprav dřeva s důrazem 

na ekologické a neekologické nátěrové hmoty a teoretické východisko stanovení optické 

hustoty kouře. V praktické části jsou vyhodnocena experimentálně získaná data a 

posouzeny účinky zkoumaných ekologických a neekologických nátěrových hmot určených 

k povrchové úpravě dřeva na optickou hustotu kouře.  

Klíčová slova: Optická hustota kouře, povrchová úprava, jednokomorový test, dřevo, ISO 

5659-2. 

 

 

 

URBAN, O. Influence of Wood Surface Treatment on the Optical Density of Smoke: 

Diploma thesis, Ostrava: VSB – TU, 2016. 78 p.  

This diploma thesis deals with influence of wood surface treatment on the optical density 

of smoke. In order to inquest this influence was used method for determination the optical 

smoke of density in simple chamber test according to standard ČSN EN ISO 5659-2:2013. 

In theoretical part is described wood oak with his properties, problems wood surface 

treatment with emphasis on ecological and no ecological coating materials and theoretical 

basis assessment the optical density of smoke. In practical part are evaluated 

experimentally gained data and assessed effects surveyed ecological and no ecological 

coating materials intended for surface treatment of wood on the optical density of smoke.  

Keywords: optical smoke density, surface treatment, single-chamber test, wood, ISO 5659-
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

České zkratky 

EU     Evropská unie 

kPa     kilopascal 

PUR NH    polyuretanová nátěrová hmota 

VŘ NH    vodou ředitelná nátěrová hmota 

EBC     elektronové záření 

UV záření    ultrafialové záření v oblasti 420 – 180 nm. 

1–k      jednosložkový 

2–k      dvousložkový 

ČSN     Česká technická norma 

EN       evropská norma 

ČHMÚ    Český hydrometeorologický ústav  

 
Cizojazyčné zkratky 

ISO     International Organization for Standardization 

WPC     Wood-Plastic Composite 

VOC     Volatile organic compound 
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ÚVOD 
 

Dřevo je pro své vlastnosti, obnovitelnost a estetickou stránku používáno po tísíce 

let a přestavuje i v 21. století materiál, který je v řadě odvětví nenahraditelný. Pokud má 

dřevo plnit svoji požadovanou funkci kvalitně v delším časovém horizontu, je nutno dřevo 

chránit zejména před vnějšími klimatickými vlivy, dřevokaznými houbami a škůdci.  

Technologie a materiály pro ochranu dřeva jsou neustále podrobovány vývoji.  Do 

vývoje nových nátěrových hmot se však i jako do velké většiny oblastí začíná zejména v 

posledních desetiletích promítat ekologie.  

  Ekologie nátěrových hmot velice úzce souvisí s pojmem VOC (Volatile organic 

compound) nebo-li organických těkavých látek. Tyto látky velice negativně ovlivňují jak 

životní, tak pracovní prostředí. V současnosti probíhá snaha o jejich postupné snižování, 

kterého lze mimo jiného dosáhnout náhradou nátěrových hmot neekologických na bázi 

organických rozpouštědel takzvanými ekologickými nátěrovými hmotami založenými na 

bázi vodouředitelných disperzí, vysokosušinových nátěrových hmot nebo reaktivních 

rozpouštědel. 

Problematika ekologických nátěrových hmot je do budoucna velmi progresivním a 

jasně nastaveným trendem, který podtrhuje i legislativní podpora Evropské unie v oblasti 

snižování emisí VOC resp. náhrady organických rozpouštědel ekologičtějšími variantami. 

Základní otázkou však zůstává, jakým způsobem tento trend ovlivní požární 

ochranu stavebních objektů s ohledem na zakouření, snížení viditelnosti, možnosti 

evakuace a orientace osob. 

Cílem diplomové práce je posouzení vlivu zvolených druhů ekologických a 

neekologických povrchových úprav dřeva na optickou hustotu kouře.  

Hlavním výstupem této diplomové práce je stanovení optické hustoty zkoumaných 

materiálů, vyhodnocení experimentálně získaných dat a posouzení vlivu ekologických a 

neekologických nátěrových hmot určených k povrchové úpravě dřeva na optickou hustotu 

kouře.  
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REŠERŠE 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných a vědeckých publikací 

zaměřených na problematiku stanovení vlivu povrchových úprav dřeva na optickou hustotu 

kouře. Priorita byla kladena především na nátěrové hmoty dřeva, problematiku ekologie 

nátěrových hmot a stanovení optické hustoty kouře. Jako informační zdroje pro zpracování 

rešerše byly použity tištěné publikace, akademické práce a vědecké články.  

Pro účely této rešerše bylo prostudováno celkem 25 odborných vědeckých článků, 

15 závěrečných prací a 10 tištěných publikací. Průzkum vědeckých publikací byl proveden 

v databázích vědeckých prací Scifinder, Scopus, Web of Science a ScienceDirect. Z výše 

zmíněného počtu zdrojů byly vybrány pouze nejzajímavější publikace, odpovídající co 

nejvěřněji cílům rešerše.  

Publikace [1] se zabývá problematikou povrchové úpravy dřeva. V této práci je 

rozebráno zejména teoretické východisko v oblasti nátěrových hmot pro finální úpravy 

povrchu dřeva včetně technologického postupu při realizaci povrchových úprav. 

Problematikou ekologie nátěrových hmot se zabývá publikace [2]. V této publikaci je 

stanovena zejména predikce budoucího výzkumu a vývoje nátěrových hmot. Tyto dva 

informační zdroje byly doplněny o poznatky získané ze závěrečných prací studentů 

Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jednalo se zejména o 

bakalářskou práci [3] a diplomové práce [4], [5], [6]. 

Kouřem a teoretickým rozborem optické hustoty kouře se zabývá velké množství 

publikací a odborných prací. Vybrány byly zejména, publikace [7] a vědecký článek [8].  

Účinky na optickou hustotu kouře se v diplomových pracech zabývali studenti Fakulty 

bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě [9], 

[10], [11].  

Vědecké publikace zabývající se přímo vlivem různých druhů povrchových úprav 

dřeva na optickou hustotu kouře nebyly nalezeny. Výzkum v oblasti stanovení optické 

hustoty kouře je situován spíše směrem zkoumání optické hustoty kouře stavebních 

materiálů, jako jsou sendvičové panely (sádrokartonové desky aj.) a materiály na bázi 

dřeva (dřevotřískové desky, dřevo plastové kompozity tzn. WPC, Wood Flour-High 

Density Polyuretane Composites aj.).  
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1. DŘEVO 

Pro zkoumání vlivu povrchových úprav na optickou hustotu kouře, byl pro své 

vlastnosti, univerzálnost a využitelnost v praxi vybrán jako materiál, na který budou 

aplikovány nátěrové hmoty dub (Quercus sp.). Následující kapitola přibližuje obecně 

základní charakteristiky dřeva s důrazem na vybrané fyzikální vlastnosti, které jsou 

následně vztaženy k dubu.  

1.1 Chemické složení dřeva 

Základními elementárními prvky tvořícími dřevo jsou chemické prvky zastoupeny 

uhlíkem v rozsahu cca 49 %, kyslíkem v rozsahu cca 44 %, vodíkem v rozsahu cca 6,2 %, 

dusíkem v rozsahu cca 0,2 % a ve zbytku obsahu, tedy cca 0,6 % (některé zdroje uvádí 0,2 

± 1 %) se nachází minerální látky, které se tepelnou degradací přetváří na popel. Mezi tyto 

minerální látky patří zejména soli křemíku, draslíku, sodíku, vápníku, hořčíku, manganu, 

železa a hliníku [12]. 

Pokud je dřevní hmota ustálená, tedy vysušena na konstantní hmotnost, lze nalézt 

v její elementární a chemické skladbě pouze minimální rozdíly, které nejsou významně 

ovlivňovány druhem dřeviny [12], [13].  

Dřevo představuje z chemického hlediska heterogenní soustavu látek. Jeho hlavní 

složky tvoří z 90 – 97 % heterogenní biopolymery, zbývajících 3 – 10 % zaujímají 

doplňující složky. Hlavní složky se skládají  ze složek sacharidických (70 %), které tvoří 

celulóza (46 – 56 %), hemicelulóza (23 – 35 %) a složek aromatických, tvořených 

ligninem (15 – 35 %). Doplňující složky tvoří organické monomery a polymery (sacharidy, 

fenoly, terpeny, acyklické uhlovodíky, alkoholy, bílkoviny) a látky anorganické, které 

zaujímají cca 0,5 % [13], [14]. 

1.2 Makroskopická stavba dřeva  

 Makroskopická charakteristika dřeva výrazně ovlivňuje vzhledové a užitné 

vlastnosti dřeva [1]. Mezi makroskopické znaky dřeva patří dle [12]: kůra, lýko, kambium, 

letní dřevo, jarní dřevo, dřeň, letokruhy a další. 
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Obrázek č. 1 Makroskopická stavba dubu [15] 
(zleva: příčný řez, radiální řez, tangenciální řez) 

 
Dub patří mezi jádrové dřeviny obsahující jádro a běl s kruhově pórovitou 

strukturou s výraznými přechody mezi letokruhy i jednotlivými přírůstky resp. jarním a 

letním dřevem (viz obrázek č. 1). Podíl letního dřeva u dubu se pohybuje v rozmezí 30 – 

95 % [12]. Jádro tvoří centrální část dřeva okolo dřeně. U dubu má barvu světle až 

tmavěhnědou, oproti tomu běl je nažloutlá až světle hnědá. Široké jarní cévy způsobují v 

přírůstcích tohoto dřeva zvýraznění pórů, které se na podélném řezu projevuje jako rýha. V 

přírůstcích letního dřeva tvoří úzké cévy světlé radiální pásy. V závislosti na řezu (radiální, 

příčný, tangenciální) jsou u dubu v různých formách dobře viditelné dřeňové paprsky [15]. 

Dřeň je v podstatě měkké, řídké pletivo se špatnými mechanickými vlastnostmi (sušením 

praská), které se v počátcích růstu stromu podílelo na transport vody. U dubu má 

hvězdicovitý tvar [12], [16]. 

1.3 Vybrané fyzikální vlastnosti dřeva  

Mezi fyzikální vlastnosti řadíme takové vlastnosti, které lze zkoumat a posuzovat 

bez nutnosti narušení chemického složení nebo celistvosti materiálu. Obecně lze 

konstatovat, že jednou z nejvýznamnějších fyzikální vlastností je hustota, která ovlivňuje 

většinu mechanických vlastností [12].  
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1.3.1 Vlhkost dřeva 

Dřevo je schopno přijímat či vypuzovat vodu ze svého objemu v plynném i 

kapalném skupenství. Snaží se tak dostat do rovnováhy s okolními podmínkami, 

odpovídající okolní relativní vlhkostí a teplotě vzduchu. Vlhkost dřeva tedy vyjadřuje 

množství vody, které se v daném objemu dřeva nachází [14]. 

V případě dřeva rozeznáváme za prvé vlhkost absolutní, která vyjadřuje poměr 

hmotnosti vody k hmotnosti dřeva v absolutně suchém stavu1. Za druhé, vlhkost relativní, 

která vyjadřuje poměr hmotnosti vody ke hmotnosti vlhkého dřeva [1]. 

Vlhkost dřeva má vliv na hustotu dřeva a většinu jeho fyzikálních a mechanických 

vlastností. Pro charakteristiku těchto vlastností se využívá absolutní vlhkost dřeva [17].   

Hodnota vlhkosti dřeva je velmi důležitá s ohledem na předpokládané využití 

v praxi. Pokud se vlhkost materiálu pohybuje v přípustném rozmezí, neměla by hrozit 

deformace materiálu resp. změna tvarové stálosti, která negativně ovlivňuje nejenom 

funkčnost výrobku, ale může způsobit i navazující škody.  

Proto se doporučuje v zásvislosti na předpokládaném využití a umístění výrobku 

dodržovat hodnoty vlhkosti dřeva uvedené v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 Doporučené hodnoty vlhkosti dřeva pro jednotlivé výrobky [18], [19] 

Výrobek Požadovaná vlhkost materiálu [%] 
Exteriérová okna 13 
Interiérové dveře 12 
Exteriérové dveře 14 

Interiérový nábytek 8 
Interiérové podlahy 10 

Exteriérový záhradní nábytek 16 
Exteriérové volné konstrukce a podlahy 17 

Pokud dřevo přijímá či pohlcuje vodu vázanou, mluvíme o bobtnání nebo sesychání 

dřeva. Toto jsou procesy, při kterých dochází ke změnám lineárních rozměrů, plochy, 

objemu [19]. 

                                                
1 Dřevo je považováno za absolutně suché, pokud po vysušení při teplotě (103 ± 2) °C dosáhne 
konstantní vlhkosti 
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Dub patří do skupiny dřevin s hodnotou koeficientu objemového sesýchání 0,4 – 

0,47, tedy mezi středně sesýchavé dřeviny. Do této skupiny mimo dubu patří např. 

borovice, smrk, jedle nebo jasan [15]. 

1.3.2 Hustota  

Hustota dřeva udává poměr hmotnosti dřeva k jeho jednotkovému objemu. 

Znázorňuje se v kg.m-3 nebo g.cm-3. V technické praxi se rozlišuje hustota dřevní 

substance, hustota dřeva a redukovaná hustota dřeva [15]. Dále bude blíže přiblížena pouze 

hustota dřeva.  

Hustota dřeva 

 Hustota závisí na vlhkosti, proto je nutné vždy uvádět pro jakou vlhkost dřeva je 

hustota vyjádřena, zda relativní či absolutní. Z toho vyplývá, že objem dřeva a hmotnost je 

třeba při výpočtu dosazovat při totožné vlhkosti. V technické praxi se rozlišuje dolním 

indexem (w) pro hodnoty hmotnosti a objemu při relativní vlhkosti a dolním indexem (0) 

pro hodnoty absolutní. Výsledná absolutní hustota dřeva se využívá při teoretických 

výpočtech a pro účely srovnání. V technické praxi se uvádí hustota dřeva při 12 % vlhkosti 

[15]. 

Výzkumy bylo prokázáno, že hustota dřeva výrazně ovlivňuje fyzikální i 

mechanické vlastnosti dřeva, čímž ovlivňuje v určitých případech jeho zpracovatelnost a 

vhodnost použití pro dané účely [14]. 

Dub patří do kategorie dřevin se střední hustotou, při relativní vlhkosti 12 % 

odpovídá hodnotě ρ = 540 – 750 kg.m-3. Spolu s dubem do této skupiny patří také např. 

buk, modřín jasan nebo bříza [15]. 

1.4 Vybrané mechanické vlastnosti dřeva 

Mechanické vlastnosti vyjadřují schopnost dřeva odolávat vnějšímu zatížení a 

vnitřnímu napětí [20]. Základní mechanické vlastnosti charakterizuje pružnost, pevnost, 

plastičnost a houževnatost. Mezi další tzv. odvozené mechanické vlastnosti patří tvrdost, 

odolnost proti trvalému zatížení, únavovému lomu aj. [14]. 
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Dřevo je material s nestejnorodou strukturou, což zmanená, že jeho vlastnosti 

(fyzikální i mechanické) se liší v závislosti na směru namáhání. Nejvýraznější rozdíly lze 

pozorovat při mechanickém namáhání [17]. Dřevo lze namáhat rovnoběžně se směrem 

vláken, tedy v axiálním směru či kolmo na vlákna v radiálním nebo tangenciálním směru 

[21]. 

1.4.1  Pružnost dřeva 

Pružností se rozumí schopnost dřeva vrátit se po ukončení mechanického zatížení 

do výchozího stavu, a to jak z hlediska rozměrů, tak i tvaru [14]. Tato vlastnost je jednou z 

nejvýznamnějších z hlediska konstrukčního využití [15]. Obecně lze říci, že rostoucí 

vlhkostí (do meze hygroskopicity) se pružnost dřeva snižuje [22]. 

Pružnost lze mimo ostatních charakteristik, vyjádřit i moduly pružnosti, které 

charakterizují vnitřní odpor proti deformaci. Konkrétně deformaci pružné, která se 

vyskytuje nejčastěji (55 – 90 %) a po ukončení namáhání materiálu nabývá hodnoty 0 a 

dojde k návratu tělesa do původního stavu [22]. Moduly pružnosti se vlivem obsahu 

hygroskopické vody mění lineárně. Při změně vlhkosti o 1 % v rozsahu vody 

hygroskopické dojde ke změně modulu pružnosti E o 1,5 – 2 % [15]. 

1.4.2  Pevnost dřeva 

Pevnost vyjadřuje schopnost materiálu odolávat porušení vyvolaném působením 

mechanického zatížení, až do doby překročení napětí na úrovni meze pevnosti, kdy dojde 

k celkovému porušení dřeva [14]. 

Pevnost dřeva lze rozdělit podle druhu zatížení (tlak, tah, ohyb, krut, smyk), které 

se posuzuje v několika ohledech (podél vláken, napříč vláken, ve směru radiálním, ve 

směru tangenciálním atd.). Kromě pevnosti v závislosti na druhu zařížení rozlišujeme 

pevnost např. i podle časového průběhu zatížení na statické a dynamické nebo podle 

účinků zatížení na dřevo na destruktivní a nedestruktivní způsob [23]. 

Mez pevnosti ovlivňuje směr namáhání (radiální, axiální, tangenciální) a vlhkost. S 

rostoucí vlhkostí dřeva dochází k poklesu pevnosti dřeva [15]. Pro utvoření zakládní 

představy jsou zde uvedeny vybrané konkrétní příklady. 
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Mez pevnosti v tlaku ve směru vláken při vlhkosti 12 % odpovídá hodnotě 57,5 

MPa. Při nárůstu vlhkosti na 30 % však dojde k poklesu této meze pevnosti na 30,4 MPa. 

V případě meze pevnosti v tlaku napříč vláken ve směru radiálním i axiálním dochází při 

nárůstu vlhkosti z 12 % na 30 % k poklesu hodnot mezí pevnosti z 11 MPa na 6,5 MPa ve 

směru radiálním a z 8,5 MPa na 5,1 MPa ve směru tangenciálním. V případě mezí pevnosti 

v tahu ve směru vláken znamená nárůst vlhkosti z 12 % na 30 % pokles meze pevnosti ze 

132 MPa na 100 MPa [23]. 

1.4.3  Tvrdost dřeva 

Tvrdost dřeva vyjadřuje jeho schopnost odporovat pronikání cizích těles do 

struktury dřeva. Tvrdost má význam z hlediska využitelnosti a při opracování dřevin. V 

závislosti na druhu zatížení rozlišujeme tvrdost dřeva statickou a dynamickou. Tvrdost 

dřeva (bez rozlišení statické a dynamické) je ovlivňena mnoha faktory mezi které patří 

druh dřeva a části kmene, makroskopické znaky dřeva, chemické složení dřeva, vlhkost 

dřeva nebo jeho anizotropie [15], [24]. 

Statická tvrdost dřeva je ovlivňována hustotou a vlhkostí. S rostoucí vlhkostí klesá 

statická tvrdost dřeva. Pokud dojde v rozmezí od 0 do meze hygroskopicity ke změně 

vlhkosti o 1%, dojde ke změně hodnoty statické tvrdosti o 3 %. Dřevo lze na základě 

hodnot statické tvrdosti při vlhkosti 12 % rozdělit do pěti skupin [24]. Dub patří do 

skupiny středně tvrdých dřev, která se vyznačují tvrdostí v intervalu <41; 80> MPa [15]. 

I v případě dynamické tvrdosti platí, že s rostoucí vlhkostí v rozmezí od 0 do meze 

hygroskopicity dochází ke snižovaní dynamické tvrdosti dřeva. Konkrétně, se změnou 

vlhkosti o 1% se změní dynamická tvrdost přibližně o 2 % [24]. 

1.5 Vady dřeva 

Vady dřeva lze charakterizovat jako odchylku od normální struktury, které jsou 

zpravidla nežádoucí. Pomáhají ohodnotit surovinu s ohledem na její budoucí využitelnost a 

zejména cenu. Struktuře dřeva lze následně přizpůsobit jeho využitelnost [12], [16]. 

V případě širšího pojetí, lze vady dřeva rozdělit na ty, které vznikají během růstu, 

při těžbě, manipulaci, skladování, při výrobě nebo následném užívání výrobku. Konkrétní 
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vady dřeva jsou vymezeny řadou norem ČSN vztahující se na surové dříví, kulatinu, 

řezivo, přířezy atd [12]. 

Základní členění vad dřeva [12]: 

1. suky, 

2. trhliny, 

3. vady tvaru kmene, 

4. nepravidelnost struktury dřeva, 

5. poškození houbami, 

6. ostatní poškození dřeva, 

• poškození hmyzem, 

• poškození cizopasnými rostlinami, 

• vady vzniklé zraněním kmene, 

• neobvyklé zbarvení, 

• vady vzniklé při výrobě. 
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2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA 

Povrchová úprava dřeva představuje komplexní souhrn technologických operací, 

realizovaných určitými prostředky, pomocí kterých se dociluje vyrovnání a vyhlazení 

obráběného povrchu brusnými prostředky, zušlechťování jeho povrchu tmelením či plniči 

pórů, změny jeho barvy mořením až po finální povrchovou úpravu nátěrovými hmotami, 

které zajišťují ochrannou a estetickou funkci [1], [12]. 

Volba povrchové úpravy a její kvalitní provedení mají vliv na životnost, užitné 

vlastnosti a vzhled výrobku. Mimo to, aplikace vhodné povrchové úpravy je finančně 

výhodná, neboť je několikanásobně levnější oproti hodnotě dokončovaného materiálu [1], 

[12]. 

2.1 Teoretický základ nátěrových hmot 

Pojem nátěrová hmota představuje souhrnný název pro skupinu hmot, u kterých 

tvoří primární součást pojiva neboli filmotvorné látky a propůjčují nátěru jeho základní 

vlastnosti (fyzikálně – mechanické, chemické) [1]. 

Nátěrový systém, tvořící nátěrový film, představuje skladbu dílčích vrstev 

nátěrových hmot [1]. 

Složení nátěrových hmot do značné míry ovlivňuje jejich vlastnosti. Mezi základní 

složky obsažené v nátěrových hmotách patří složky těkavé zastoupené rozpouštědlem a 

ředidlem a složky netěkavé, kam se řadí pojiva (filmotvorné látky), plniva, pigmenty, 

matovadla, aditiva, povrchově aktivní látky, pomocné látky [1], [5]. 

2.1.1  Druhy a dělení nátěrových hmot určených na dřevo 

Hledisek a kritérií jak rozdělit nátěrové hmoty je nespočet. V širším měřítku lze 

nátěrové hmoty rozdělit podle obsahu pigmentů do třech základních skupin [1], [5]: 

• Transparentní nátěrové hmoty – průhledné nátěrové hmoty, nezakrývající 

přirozenou texturu podkladového materiálu. Do této skupiny patří: základní brusné 

laky, vrchní bezbarvé laky, jednošichtové laky, impregnační laky (napouštědla, 

napouštědla obsahující fungicidní látky), nátěrové hmoty na bázi olejů a vosků, 

politury, plniče.	
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• Pigmentové nátěrové hmoty – nátěrové hmoty obsahují nerozpustné barvící 

prostředky v podobě prášku tzv. pigmenty a barviva. Nátěrový film s obsahem 

těchto látek, zcela zakrývá barvu podkladu, mění jeho barvu. Do této skupiny patří: 

základní barvy, emaily, tmely a ventilační nátěrové hmoty. 	

• Lazurovací nátěrové hmoty - nátěrové hmoty částečně zakrývající přirozenou 

strukturu dřeva, měnící barvu dokončovaného povrchu a barevný odstín. Do této 

skupiny patří: barevné laky, lazurovací laky, tenkovrsvé lazury, silnovrstvé lazury, 

nátěrové hmoty na bázi olejů a vosků, mořidla.	

Vybrané příklady dalších možností dělení nátěrových hmot [6]: 

• podle užití - základní, vrchní, universální;	

• podle podmínek použití - interiérové, exteriérové, speciální;	

• podle způsobu tvorby nátěrového filmu - fyzikálně zasychající, vytvrzované 

chemickou reakcí, vytvrzované UV, EBC zářením aj.;	

• podle primárního obsahu ředidel - rozpouštědlové, vodouředitelné, 

bezrospouštědlové.	

2.1.2 Aplikace nátěrových hmot  

Výběr technologického postupu a zařízení pro aplikaci nátěrových hmot se řídí 

mnoha kritérií (druh nátěrové hmoty, předpokládané užití výrobku, tvarové a rozměrové 

charakteristiky výrobku, kusová/sériová výroba, atd.). V nejširším měřítku, lze volit ze 

strojní či ruční aplikace. Stejně jako vhodně zvolená nátěrová hmota je srovnatelně 

důležitá technologie jejího nanášení, která ovlivňuje vzhled, jakost a životnost výrobku [1]. 

Nejrozšířenějším způsobem strojní aplikace nátěrových hmot je stříkání a dále např. 

polévání, navalování nebo máčení. V případě ruční aplikace nátěrových hmot je to 

bezesporu osvědčená technologie natírání štětcem, která oproti technologii stříkáním při 

aplikaci nevykazuje takové ztráty nátěrové hmoty a tím i šetří náklady. Nevýhodou je 

časová náročnost resp. malé krytí plochy oproti stříkací pistoli, a proto je vhodnější pro 

kusovou výrobu. Do kategorie ručního nanášení dále patří např. nanášení válečkem, 

stěrkami nebo pěnovými houbami. Nátěrové hmoty jsou aplikovány nejčastěji v kapalném 

stavu, výjimku tvoří práškové nátěrové hmoty aplikované v tuhém skupenství [1]. 
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3. EKOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV DŘEVA 

Povrchová úprava dřeva neovlivňuje pouze kvalitu výrobku, jeho vlastnosti a 

životnost, ale ovlivňuje taktéž kvalitu bydlení, životní a pracovní prostředí. Při aplikaci a 

vytvrzování určitých druhů nátěrových hmot dochází z těchto nátěrových hmot k emisím 

organických těkavých rozpouštědel (VOC), která působí velmi škodlivě na životní a 

pracovní prostředí a mohou způsobovat zdravotní komplikace. Uvolňování emisí z nábytku 

a stavebně - truhlářských výrobků bylo prokázáno i při jejich dlouhodobém používání.  

Právě stále vyšší důraz na zdravotní nezávadnost a šetrnost k životnímu prostředí 

formuje současný vývoj v oblasti vývoje nových nátěrových hmot [2]. 

3.1 Současný vývoj v oblasti nátěrových hmot 

Současným trendem v oblasti nátěrových hmot se stalo výrazné snižování až 

eliminace emisí VOC. Tento směr striktně vymezuje legislativa Evropské unie [25], [26], 

která se promítá do legislativních předpisů České republiky [27], [28]. 

V obecné rovině lze říci, že probíhá snaha o nahrazení neekologických nátěrových 

hmot s vysokým obsahem oraganických rozpouštědel, ekologickými nátěrovými hmotami 

s pouze minimálním obsahem organických rozpouštědel [2]. Obsah organických 

rozpouštědel ve vybraných druzích nátěrových hmot je součástí obrázku č. 2. 

Mezi ekologické nátěrové hmoty patří zejména vodou ředitelné nátěrové hmoty 

(jednosložkové disperzní, jednosložkové na bázi hydrofilních polymer rozpuštěných ve 

vodě, dvousložkové polyuretanované disperzní, jednosložkové a dvousložkové UV 

zářením vytvrzované disperzní), vysokosušinové nátěrové hmoty, UV zářením a EBC 

zářením vytvrzované nátěrové hmoty, práškové povlakové hmoty a další [1], [2]. 

Mezi neekologické nátěrové hmoty patří zejména nitrocelulózové nátěrové hmoty, 

lihové (etanolové) nátěrové hmoty, polyuretanové rozpouštědlové dvousložkové a 

jednosložkové nátěrové hmoty, kyselinotvrditelné rozpouštědlové dvousložkové a 

jednosložkové nátěrové hmoty, syntetické nátěrové hmoty a další [1], [2], [5]. 
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Obrázek �. 2 – Obsah organick�ch rozpou�t�del ve vybran�ch druzích nát�rov�ch hmot [5] 

Sni"ování emisí VOC je realizovatelné n(kolika konkrétními zp$soby [1], [2]:  

•� pou"ití reaktivních rozpou't(del, která p!edstavují vy''í v&vojov& stupe+ 

rozpou't(del, jeliko" se po aplikaci p!idru"í k pojivovému základu a z$stávají 

sou#ástí nát(rového filmu, 

•� pou"ití vody s mal&m obsahem pomalu t(kav&ch rozpou't(del tzn. koalesncent$ 

jako anorganickou alternativu k organick&m rozpou't(dl$m a !edidl$m, 

•� pou"ití nát(rov&ch hmot s obsahem voln&ch monomer$ a fotoiniciátor$ tzn. UV 

iniciátor$, jejich" vytvrzování je mo"né realizovat UV nebo EBC zá!ením, 

•� pou"ití prá'kov&ch nát(rov&ch hmot, které p!edstavují  recyklovatelné nát(rové 

hmoty zalo"ené na technologii  nánosu mal&ch prá'kov&ch #ástic a jejich 

následném tavení p!i teplot( 60 – 70 °C, #ím" dojde k jejich „slití“ a tvorb( 

nát(rového filmu p!i nulové emisi organick&ch t(kav&ch rozpou't(del. 

Na základ( získan&ch poznatk$ a zvá"ení v'ech podmínek se pro dal'í v&zkum a 

v&voj v oblasti ekologick&ch nát(rov&ch hmot jeví jako nejvhodn(j'í dvouslo"kové a UV 

zá!ením vytvrzované nát(rové hmoty spolu s vodou!editeln&mi disperzními nát(rov&mi 

hmotami, které se dostávají do pop!edí zájmu zejména s ohledem na nízkou toxicitu vody, 

její po!izovací cenu a dostupnost [2]. 
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3.2 Vybrané druhy ekologických nátěrových hmot 

Ke zkoumání účinku na optickou hustotu kouře, byly ze skupiny ekologických 

nátěrových hmot vybrány dvě vodou ředitelné nátěrové hmoty a jedna vysokosušinová 

nátěrová hmota. 

3.2.1 Vysokosušinové nátěrové hmoty vytvrzované UV a EBC zářením 

UV záření vytvrzované akrylátové nátěrové hmoty tzn. vysokosušinové se řadí 

mezi bezrozpouštědlové nátěrové hmoty, jelikož neobsahují ve směsi nátěrové hmoty více 

než 10 % rozpouštědel. Vytvrzování těchto nátěrových hmot probíhá působením UV nebo 

EBC zářením vyzařovaným lampami o vlnových délkách 180 – 420 nm. Aby bylo 

vytvrzení směsi možné, musí být kromě monomerů a oligomerů součástí směsi nátěrové 

hmoty také pojivo s přídavkem fotoiniciátoru resp. UV iniciátory, které absorbují energii 

vyzařovanou rtuťovou nebo galiovou výbojkou. Vlivem této energie dojde po řadě dílčích 

procesů k vytvrzení naneseného nátěrového filmu [4]. 

 Vytvrzování transparentních nátěrových hmot se realizuje vysokotlakými 

rtuťovými UV lampami v takzvaných UV zónách a probíhá v řádu několika sekund. 

Intenzitu záření charakterizují hodnoty celkové dávky UV energie [mJ/cm2] a nejvyšší 

naměřené intenzity záření [mW/cm2]. Tyto hodnoty jsou ve formě minimální UV energie a 

minimální intenzity záření součástí technických resp. katalogových listů nátěrových hmot a 

jejichž dodržení je nutné k dosažení požadovaných vlastností nátěrového filmu [2]. 

 S ohledem na ekologické a fyzikálně - mechnické vlastnosti, lze tyto nátěrové 

hmoty zařadit k perspektivním nátěrovým hmotám. Mezi jejich největší výhody patří 

rychlost vytvrzování, zanedbatelné riziko znečištění směsi prachem, vysoká kvalita a 

trvanlivost, čímž vymezuje svoje použití pro výrobu nábytku zejména u velkoobchodních 

výrobců jako je IKEA atd., při výrobě podlah a bytových doplňků. Z důvodu vysoké 

pořizovací ceny výrobní linky není vhodný pro drobné živnostníky [1], [2]. 

3.2.2 Vodou ředitelné nátěrové hmoty 

Vodou ředitelné nátěrové hmoty (VŘ NH) přestavují skupinu nátěrových hmot, u 

kterých je filmotvorná složka rozptýlena ve vodě. Při nánosu na dokončovaný povrch 
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obsahují více než 30 % sušiny. Obsah organických rozpouštědel se ve VŘ NH pohybuje v 

rozmezí 1 – 10 % [5]. 

 V závislosti na požadovaných vlastnostech a odolnosti se vodou ředitelné nátěrové 

hmoty dělí na jednosložkové (vhodné do interiéru na obývací nábytek), dvousložkové a 

UV tvrditelné, které vykazují vyšší odolnost. VŘ NH pro aplikaci na materiály na bázi 

dřeva se vytváří z akrylátových a polyuretanových vodouředitelných disperzí. Lze je 

aplikovat na tvarově velmi složité dílce, na které nelze nanést nátěrovou hmotu 

vytvrzovanou UV zářením. Oproti rozpouštědlovým nátěrovým hmotám vytvrzují znatelně 

rychleji [2], [5]. 

Na stranu druhou mohou z důvodu vysokého obsahu vody způsobovat bobtnání 

podkladového materiálu, způsobovat korozi kovových částí či reagovat s některými druhy 

dřev za změny barvy, nejsou vhodné ani do vlhkého prostředí [5]. 

3.3 Vybrané druhy neekologických nátěrových hmot 

Ke zkoumání účinku na optickou hustotu kouře, byla ze skupiny neekologických 

nátěrových hmot vybrána jedna polyuretanovová rozpouštědlová nátěrová hmota a jedna 

syntetická nátěrová hmota. 

3.3.1  Polyuretanové rozpouštědlové dvousložkové nátěrové hmoty  

Pro rozpouštědlové nátěrové hmoty je typické, že při jejich výrobě dochází k 

rozpouštění pojiva v organických rozpouštědlech. Při aplikaci nátěrové hmoty dochází k 

uvolňování organických rozpouštědel z obsahu nátěrové hmoty a stejně tak i dochází k 

jeho vypařování při vytvrzování resp. tvorbě nátěrového filmu, čímž dochází k zatěžování 

životního prostředí organickými těkavými látkami [2].  

 Polyuretanové nátěrové hmoty (PUR NH) zaručují vysokou kvalitu dokončeného 

povrchu s výbornou odolností, navíc disponují i dobrými hygienickými vlastnostmi. U 

povrchů vyžadujících vysokou odolnost povrchové úpravy a exotické dřeviny, neexistuje 

za tyto nátěrové hmoty v současnosti adekvátní náhrada, která by vykazovala stejné 

vlastnosti. PUR NH se zpracovávají ve dvou základních provedeních, a to jako 

dvousložkové nebo jednosložkové [1]. 
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Dvousložkové PUR NH tvoří směs s tužidlem obsahujícím izokyanátovou 

pryskyřici, které reaguje s pojivem obsahujícím polyolovou skupinu. Izokyanátová složka 

obsažená v tužidle vytvrzuje pomocí vzdušné vlhkosti, proto by mělo být tužidlo 

skladováno při nízké teplotě bez přístupu vzduchu. Z tohoto důvodu má natužená směs 

laku a tužidla zpravidla krátkou zpracovatelnost, přibližně 2 - 3 hodiny [1]. 

3.3.2  Syntetické nátěrové hmoty 

Z této skupiny se k aplikaci na dřevo využívají nátěrové hmoty na bázi alkydů, tedy 

esterů vícesytných alkoholů a mastných kyselin, vytvrzované za pokojové teploty. 

Používají se ve formě transparentních nebo pigmentových povrchových úprav. Typickým 

zástupcem pigmentových syntetických nátěrovách hmot je např. syntetická lazura. 

Vytvrzený nátěrový film syntetické nátěrové hmot se vyznačuje vysokou tvrdostí, 

pružností, odolností proti povětrnostním vlivům a působení chemikálií. Jednou z nevýhod 

těchto nátěrových hmot je dlouhá doba vytvrzování zpravidla v intervalu <24;120> hodin. 

Při jejich aplikaci a tvorbě nátěrového filmu dochází k emisím organických rozpouštědel. 

Vhodné jsou zejména pro použití do exteriéru např. pro povrchovou úpravu oken nebo 

dveří [1]. 
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4.  OPTICKÁ HUSTOTA KOUŘE 

Proces tepelného rozkladu a hoření organických materiálů je doprovázen vznikem  

kouře (dýmu). Kouř lze definovat jako disperzní aerosol, resp. směs zplodin hoření 

(plynných a termického rozkladu s pevnými částicemi) a vzduchu obsahující látky v 

plynném, kapalném a pevném skupenství [7], [11], [29]. 

Složení kouře zásadně ovlivňuje složení hořlavých látek a podmínky, při kterých 

dochází k hoření.  Mezi tyto podmínky patří teplota hoření, proudění a možnosti přístupu 

oxidačního činidla, způsob hoření -  plamenné nebo bezplamenné [11], [30]. 

Vývin kouře představuje zejména v uzavřených prostorech s omezenou možností 

ventilace závažné riziko. Ze statistického hlediska je dokázáno, že k usmrcení osob při 

požárech dochází ve většině případů z důvodů intoxikace plyny a následné otravě kouřem.  

Na základě vlastností a složení kouře je možné odvodit jeho nejzásadnější rizikové faktory, 

mezi které patří i hustota kouře. [7]. 

Hustotu kouře ovlivňuje obsah pevných částic a intenzita výměny plynů. Kouř 

obsahuje v zásadě dva druhy pevných částic, takové, které neprošly žádnou fázovou 

změnou a do objemu kouře se přimísily mechanicky (částice popele, částice tuhých 

hořlavých látek, prach) a saze, které vznikají v průběhu hoření fázovou přeměnou z plynné 

faze, tzn. karbonizací. Při vývinu takto definovaného kouře, dochází ke snižování 

viditelnosti v zakouřených prostorech a z toho plynoucí snížení či znemožnění evakuace a 

orientace osob v těchto prostorech, obzvláště pokud se jedná o prostory neznámé či 

dispozičně rozlehlé [11]. 

4.1 Teoretický základ 

Princip stanovení optické hustoty kouře využívá základních vlastností světelného 

záření při průchodu opticky aktivním prostředím resp. na rozhraní dvou fází.  

Při průchodu světelného záření zakouřeným prostředím dochází k jeho částečnému 

průchodu, absorbci na pevných částicích a rozptylu na ploše kapalných částic obsažených 

v kouři. Intenzita záření, které je vyzařováno, je tedy vyšší, než intenzita záření 

dopadajícího.  
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Optickou hustotou kouře resp. měrnou optickou hustotu tedy označujeme množství 

světelného záření utlumeného (absorbovaného a rozptýleného) v kouři [7]. 

Teoretický základ stanovení optické hustoty kouře vychází ze zákona extinkce, 

známého jako Bougerův zákon, někdy take jako Lambertův nebo Beerův zákon [8]. Tento 

zákon je dán vztahem [7]: 

 
 𝑇 = 𝑇#𝑒%&'		 (1) 

 

kde: 

T procentuální podíl světelného záření prošlého měřeným prostředím [-] 

T0 počáteční intenzita světelného záření (100 %) [-] 

e základ přirozených logaritmů 

σ koeficient útlumu [m-1] 

L délka světelného paprsku [m]  

Po monodispersní aerosol se koeficient útlumu obvykle vyjadřuje vztahem [8]:  

 

 𝜎 = 𝐾𝜋𝑟-𝑛 (2) 

 

kde: 

K konstanta úměrnosti [-] 

π Ludolfovo číslo (3,14159…) [-] 

r poloměr každé částice [m] 

n počet částic [-] 

Optická hustota kouře je definována vztahem [8]: 

 𝐷 = 𝑙𝑜𝑔3#
𝑇#
𝑇  (3) 

 

kde: 

D optická hustota kouře [-] 

Při použití koeficientu útlumu je optická hustota prostředí dána vztahem [8]: 
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 𝐷 =
𝜎𝐿
2,303 =

𝐾𝜋𝑟-𝑛
2,303  (4) 

 

Rovnice (4) však není pro výpočet optické hustoty kouře vhodná. Kouř vznikající v 

průběhu měření, obsahuje tuhé částice různé velikosti. Z toho vyplývá, že nedochází ke 

vzniku monodispersního aerosolu a vhodnější je použít rovnici (3) [7]. 

Optickou hustotu kouře měřenou na jednotkové délce světelného záření uvnitř 

komory jednotkového objemu z jednotkové exponované plochy zkušebního materiálu, 

vyjadřuje specifická optická hustotá, vyjádřená vztahem [8]: 

 𝐷9 =
𝑉
𝐴 ∙ 𝐿 𝑙𝑜𝑔3#

𝑇#
𝑇  (5) 

 

kde: 

Ds specifická optická hustota [-] 

V objem zkušební komory [m3] 

A exponovaná plocha zkušebního vzorku [m2] 

L délka světelného záření [m] 

V případě, že objem zkušební komory, délka světleného záření a rozměry 

exponované plochy zkušebního vzorku odpovídají požadavkům normy [31], lze faktor 

(V/AL) vyjádřit jako konstantní hodnotu 132. 

Nahrazením faktoru (V/AL) v rovnici (5) číselnou hodnotou vznikne vztah: 

 

 𝐷9 = 132 ∙ 𝑙𝑜𝑔3#
𝑇#
𝑇  (6) 

 

4.2 Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře podle ČSN EN ISO 5659-2 

Tato metoda je primárně určena pro stanovování optické hustoty u plastů, 

použitelná je však prakticky pro veškeré tuhé hmoty (např. guma, dřevo, textilní potahy a 

jiné materiály). Řadí se mezi statické zkoušky použitelné ve výzkumu a v oblasti požárního 

inženýrství. Nelze pomocí této metody hodnotit chování materiálů při reálných požárech 

resp. nemůže sloužit jako výchozí bod pro účely hodnocení požárního nebezpečí materiálů 
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nebo tvorbu norem. Tato metoda zkoumá chování vzorků při požáru s převládající složkou 

sálavého tepla. Je určena pro laboratorní podmínky a lze na jejím základě rozlišit intenzitu 

vývinu kouře jednotlivých materiálů a vzájemně je porovnat [9], [11].  

Výsledné hodnoty optické hustoty stanovené touto zkouškou nelze prezentovat jako 

základní obecné vlastnosti materiálu, ale jsou specifické pro daný vzorek, jeho tvar a 

rozměry, při kterých byl testován [31]. 

Principem zkoušky je namáhání exponované plochy zkušebního vzorku vloženého 

do komory v horizontální poloze tepelnou radiací při hustotě tepelného toku až do 50 

kW/m2. Kouř vyvíjený z plochy materiálu se kumuluje v komoře, obsahující fotometrický 

systém, který následně měří útlum světleného záření procházejícícho kouřem [31]. 

Vývin kouře je ovlivněn použitou hodnotou tepelné radiace. Výsledky získané dle 

této normy jsou založeny na působení tepelného toku 25 kW/m2 a 50 kW/m2 [31]. 

4.2.1  Zkušební materiály 

K měření jednoho druhu materiálu je nutno použít minimálně 12 zkušebních 

vzorků. Měření by mělo být provedeno v celkem čtyřech zkušebních režimech [31]: 

• 25 kW/m2 bez zapalovacího plamene za použití 3 vzorků, 

• 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem za použití 3 vzorků, 

• 50 kW/m2 bez zapalovacího plamene za použití 3 vzorků, 

• 50 kW/m2 se zapalovacím plamenem za použití 3 vzorků. 

Půdorysná plocha zkušebního vzorku je čtvercová o délce strany 75 ± 1 mm. Výška 

zkušebního vzorku odpovídá výšce materiálu při jeho použití v praxi, nesmí však 

přesáhnout 25 mm. Materiály o výšce přesahující 25 mm musí být naformátovány na 

výšku 25 ± 0,1 mm. U srovnávacích měření jsou hodnoceny materiály výšky 1,0 mm ± 0,1 

mm [31]. 

Tato metoda měření je použitelná pro materiály nepřesahující výšku 25 mm a je 

citlivá na malé odchylky v materiálových charakteristikách jako jsou geometrie, orientace 

povrchu plochy, výška celková nebo jednotlivých vrstev, hmotnost a složení materiálu). Z 

tohoto důvodu není možné specifickou hustotu materiálu dané tloušťky považovat za 

charakteristickou i pro tentýž materiál o jiné výšce [31]. 
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Nátěrové hmoty, včetně barev a lepidel se testují s podkladovým materiálem nebo 

jádrem, tak jak se používají v praxi. Technologická příprava těchto vzorků probíhá taktéž v 

souladu s běžnou praxí. V případě použití takové zkušebního vzorků musí vyhodnocení 

výsledků obsahovat informace o aplikaci hmoty, počtu vrstev a typu podkladu [31]. 

 Zkušební vzorky naformátované a připravené dle výše uvedených kritérií se před 

začátkem samotné zkoušky obalí tenkou hliníkovou fólií silné přibližně 0,04 mm tak, aby 

nezakrytá zůstala pouze vrchní exponovaná plocha o ploše 65 x 65 mm. Zabrání se tak 

ztrátě roztaveného materiálu, který vzniká u plastů apod. [31]. 

 Výsledky získané pomocí této metody jsou citlivé na malé rozdíly ve vlhkosti u 

zkušebních vzorků. Před přípravou na zkoušku musí všechny vzorky vykazovat konstantní 

hmotnost, kterou se rozumí stav, kdy se hmotnost vzorku při dvou po sobě následujících 

váženích v intervalu 24 hodin neliší o více než 0,1% hmotnostních nebo o 0,1 g, podle toho 

která hodnota je větší. Po dobu ustalování na konstantní hmotnost jsou vzorky uloženy při 

neměnné teplotě 23 ± 2 °C a relativní vlhkosti 50 ± 10 % v klimatizační komoře [31]. 

4.2.2  Zkušební zařízení 

Zkušební zařízení se skládá ze vzduchotěsné komory, která je osazena kónickým 

zářičem s termočlánkem pro udržení konstantní teploty a stínítkem, výškově nastavitelným 

držákem vzorku, hořákem, fotometrickým systémem a dalšími pomocnými zařízeními pro 

kontrolu podmínek provozu v průběhu zkoušky [31]. Schéma zkušebního zařízení je 

součástí obrázku č. 3. 

Světelné záření generované lampou fotometrického systému vstupuje a vystupuje z 

kouřotěsné komory prostřednictvím optických ploch o průměru 75 mm. Osy středu 

optických ploch jsou rovnoběžné a jsou umístěné ve spodní a horní stěně komory. Na 

spodní straně optické plochy umístěné ve spodní stěně komory je z důvodu minimalizace 

kondenzace kouře na této optické ploše umístěn ohřívač tvaru prstence o výkonu přibližně 

9 W, tak aby byla zajištěna teplota v rozmezí 50 – 55 °C [31]. 
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Obrázek č. 3 Zkušební zařízení pro měření optické hustoty kouře [9] 

V komoře se dále nachází klapky pro odvod kouře umístěné ve spodní a horní části 

komory a termočlánek se zapojením na regulátoru teploty. V horní části komory se také 

nachází výtok zařízení pro regulaci tlaku v komoře umístěného na vnější straně zařízení.  

Vnitřní rozměry komory jsou 914 ± 3 mm délka, 914 ± 3 mm výška a 610 ± 3 mm šířka. 

Přístup do komory je opatřen pozorovacím oknem s neprůhledným krytem, který je 

otevíratelný [31]. 

 Sálavé teplo generuje kónický zářic sestávající z pláště tvaru kónického stínítka, 

uvnitř kterého je zabudován elektrický topný prvek ve formě trubičky těsně navinuté u 

vnitřních stěn kónického pláště jako cívka [11]. Mezi kónickým zářičem a držákem 

(stojanem) vzorku je umístěno stínítko bránící průniku teplené radiace před začátkem 

zkoušky, ovládá se ručně pákovým mechanismem. Celkové uspořádání tohoto systému je 

vidět na obrázku č. 4. 
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Obrázek č. 4 Schéma kónického zářiče, držáku vzorku a hořáku [31] 

Pro zkušební režimy se zápalným plamenem slouží jednoplamenný hořák do 

kterého je přiváděna směs  alespoň 95 % propanu se vzduchem za přesně definovaných 

tlaků, který následně po iniciaci vytvoří zapalovací plamen s délkou 30 ± 5 mm [31]. 

Vzdálenost spodní hrany pláště kónického zářiče a exponované plochy zkušebního 

vzorku by měla být pro neintumescentní nátěry 25 mm [31]. Né vždy je tuto vzdálenost 

možné dodržet, poté je třeba provést kalibraci tepelného toku na použitou vzdálenost.  

 Fotometrický systém se stává ze světělného zdroje v podobě lampy a detektoru. 

Zdroj světla spolu s optickou soustavou jsou umístěny ve spodní části zařízení a 

připevněny ke spodnímu optickému oknu. Detekční systém umístěný nad horním optickým 

oknem je přes výstupy propojen se zapisovačem, který změnu útlumu světleného záření 

zobrazuje jako změnu napětí [31]. 

4.2.3  Vyjádření výsledků  

Výsledky měření se podle normy [31] se vyjadřují ve formě specifické optické 

hustoty kouře. Pro výpočet hodnoty maximální specifické hustoty kouře slouží rovnice (7) 

uvedená v kapitole 11 normy [31]. 

 𝐷𝑠 ?@A = 132 ∙ 𝑙𝑜𝑔3#
100
𝑇?BC

 (7) 
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kde: 

Ds(max) maximální specifická optická hustota kouře  

132 faktor odvozený z výrazu (V/AL) 

Tmin minimální procentuální hodnota propustnosti světla [%] 

V případě potřeby výpočtu specifické optické hustoty v desátě minutě se použije 

rovnice (7) ve které se hodnota Tmin nahradí hodnotou T10. Výslednou hodnotu specifické 

optické hustoty představuje průměrná hodnota ze tří měření [31].  
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5. ZKUŠEBNÍ MATERIÁLY 

Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv povrchových úprav dřeva na optickou 

hustotu kouře. K tomuto účelu bylo použito dřevo dubu (Quercus sp.). Dub se pro své 

vlastnosti, díky kterým je vhodný pro použití v exteriéru i interiéru využívá jako materiál 

na výrobu zejména stavebně - truhlářských výrobků jako jsou tzv. Eurookna, vchodové 

dveře a mnohé další. 

Testováno bylo celkem 5 různých druhů nátěrových hmot, z nichž tři lze zařadit 

mezi nátěrové hmoty ekologické a dvě mezi nátěrové hmoty neekologické. 

Zkoumané ekologické nátěrové hmoty: 

• vodou ředitelná silnovrstvá lazura (FORTELUX AQUA V 1407), 

• vodou ředitelný polyuretanový jednosložkový lak (PROFI PARKET V 1509), 

• vysokosušinový UV tvrditelný lak (BECKRY CLEAR 5 UM 1301 – 0005). 

Zkoumané neekologické nátěrové hmoty: 

• syntetická silnovrstvá lazura (PROFI LAZURA S 1025), 

• polyuretanový dvousložkový lak (AXAPUR UNI U 1020). 

5.1 Dub 

Pro přípravu zkušebních vzorků byla použita dubová fošna o rozměrech 75 x 370 x 

650 mm2. Z důvodu eliminace rozdílných charakteristik a vlastností dřeva daných jeho 

umístěním v rámci kmene, bylo pro výrobu vzorků vybráno dřevo (fošna) z jedné části 

stromu o kratší délce. Použité dřevo prošlo přírodním procesem sušení uložené v hranici.  

Fošna byla následně technologickými operacemi upravena na zkušební vzorky o 

požadovaných normativních rozměrech.  

Testovaný vysokosušinový lak se vytvrzuje za použití UV komory, která má však 

konstrukčně omezenou rozměrovou průchodnost vzorku. Průchodnost používané UV 

                                                
2	(výška x šířka x délka) 	



- 28 - 
 

vytvrzovancí komory FUSION je omezena pro vzorky vysoké maximálně 20 mm, ideálně 

18 mm [2]. 

Norma [31] však klade při přípravě zkušebních vzorků velký důraz na jejich 

shodnou výšku. Z výše zmíněných důvodů, byly zkušební vzorky naformátovány na 

rozměry 20 x 75 x 75 mm.  

Před použitím resp. před aplikací nátěrové hmoty3 muselo u všech vzorků dojít k 

ustálení hmotnosti. Za tímto účelem byly všechny vzorky umístěny do klimatizační 

komory umístěné v laboratořích Fakulty bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské 

– technické univerzity v Ostravě. V klimatizační komoře byly vzorky dubu vystaveny 

konstantní teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %. Po ustálení dosahovaly vzorky 

průměrné hmotnosti 78,98 g a průměrné vlhkosti 11,2 %. 

5.2 Ekologické nátěrové hmoty  

V následující kapitole jsou popsány zkoumané ekologické nátěrové hmoty. 

Zmíněno je jejich použití, složení a obsah organických rozpouštědel. Další dopňující 

informace o testovaných ekologických nátěrových hmotách je možno dohledat v 

katalogových resp. technických a bezpečnostních listech jednotlivých nátěrových hmot. 

Aplikace nátěrových hmot na dub tvoří samostanou kapitolu. 

5.2.1  FORTELUX AQUA V 1407 

Fortelux Aqua je vodou ředitelná silnovrstvá lazura s hedvábným matem určená k 

vrchním nátěrům dřeva pro vnější i vnitřní použití. Díky výborné odolnosti proti 

povětrnostním vlivům a ochraně proti UV záření je vhodná především pro povrchovou 

úpravu podhledů, dřevěných oken, dvěří nebo obkladů. Splňuje podmínky normy [31] a 

může být použita i na dětský nábytek a hračky. Lazura se skládá ze směsi pigmentů a 

aditiv v roztoku vodné akrylátové kopolymerní disperze. Ve svém objemu obsahuje 25 g 

resp. 3 % VOC na jeden litr nátěrové hmoty [32], [33]. 

                                                
3 Pokud je nátěrová hmota aplikována na dřevo, které není správně vysušeno, může se sesychání nebo 
bobtnání dřeva projevit i jako tvarové případně rozměrové změny dřeva, které mohou způsobit poškození či 
úplné zněhodnocení aplikované nátěrové hmoty.  
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5.2.2  PROFI PARKET V 1509 

Profi Parket je vodou ředitelný poyluretanový jednosložkový transparentní lak 

určený k povrchové úpravě všech dřevěných ploch v interiéru včetně nábytkových a 

podlahových. Vhodný je zejména pro povrchovou úpravu (bukových, dubových nebo 

jasanových) parket, dřevěných podlah, dřevěných schodišť, zábradlí, nábytku a 

nábytkových dílců v interiéru. Splňuje podmínky normy ČSN 74 4507, tzn. protiskluznost 

podlah za sucha i za mokra a je vhodný pro dětský nábytek a hračky. Vodou ředitelný lak 

se skládá ze směsi speciálních aditiv a koslescentů ve vodné disperzi akrylátového a 

polyuretanového polymeru. Ve svém objemu obsahuje 35 g VOC na jeden litr nátěrové 

hmoty [34], [35]. 

5.2.3  BECKRY CLEAR 5 UM 1301 - 0005 

Beckry Clear je vysokosušinový UV tvrditelný transparentní lak s obsahem sušiny 

94 ± 1 % určený k povrchové úpravě interiérového nábytku. Vytvrzený nátěrový film 

vytváří jemný povrch vysoce odolný proti chemickým a mechanickým vlivům. Nátěrová 

hmota obsahuje v jednom litru 72 g resp. 6,1 % VOC [36], [37]. 

5.3 Neekologické nátěrové hmoty 

V následující kapitole jsou popsány zkoumané neekologické nátěrové hmoty. Zmíněno 

je jejich použití, složení a obsah organických rozpouštědel. Další dopňující informace o 

testovaných neekologických nátěrových hmotách je možno dohledat v katalogových resp. 

technických a bezpečnostních listech jednotlivých nátěrových hmot. Aplikace nátěrových 

hmot na dub tvoří samostanou kapitolu. 

5.3.1  PROFI LAZURA S 1025 

Profi Lazura je syntetická polomatná silnovrstvá nestékavá lazura určená k 

povrchové úpravě dřeva určeného do interiéru i exteriéru. Poskytuje vysoce kvalitní 

ochranu před UV zářením. Nátěrová hmota splňuje podmínky normy ČSN EN 71 – 

3:2013, tzn., že je použitelná i pro povrchovou úpravu dětského nábytku a hraček. 

Neobsahuje fungicidní látky, proto je nutné na dřevo (při umístění v exteriéru) aplikovat 

napouštědlo chránící dřevo proti biologickým škůdcům. Profil lazura se skládá z roztoku 
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alkydových pryskyřic a modifikovaných olejů v organických rozpouštědel s přísadou 

disperzí anorganických pigment, aditiv a sikativ. Ve svém objemu obsahuje 395g VOC na 

jeden litr nátěrové hmoty [38], [39]. 

5.3.2  AXAPUR UNI U 1020 

Axapur Uni je polyuretanový dvousložkový nežloutnoucí lak určený k povrchové 

úpravě dřevěných a kovových předmětů pro interiér i exteriér. Pro použití v exteriéru je 

nutné dřevo před aplikací laku napustit vhodným napouštědlem proti biologickým 

škůdcům. Vytvrzený nátěrový film se vyznačuje vysokou tvrdostí, protiskluzností (atest na 

protiskluznost podlah za sucha i mokra) a proto je vhodný pro povrchovou úpravu 

namáhaných dřevěných a parketových podlah a schodišť. Axapur Uni se skládá z roztoku 

speciálních pryskyřic v organických rozpouštědlech s přídavkem UV filtru a speciálních 

aditiv. Nátěrová hmota obsahuje v objemu jeden litr 460 g VOC [40], [41]. 

5.4 Aplikace nátěrových hmot  

Aplikace všech zkoumaných nátěrových hmot na dub byla prováděna v souladu s 

doporučeními a nařízeními výrobce uváděnými na obalu a v katalogových resp. 

technických listech nátěrových hmot.  

Proces aplikace a vytvrzování vysokosušinového UV tvrditelného laku se značně 

lišil od ostatních zkoumaných nátěrových hmot. Proto je aplikace tohoto laku popsána 

samostatně.  

Aplikaci nátěrových hmot předcházela vizuální kontrola povrchu materiálu a jeho 

očištění od nečistot (prachu). Nanášení nátěrové hmoty bylo provedeno tradičním 

způsobem (stětcem) při teplotě prostředí 19 °C a relativní vlhkosti vzduchu 70 %. Dub byl 

natřen vždy třemi stejnými a souvislými vrstvami nátěrového filmu. 

Ani jedna z použitých lazur (Fortelux Aqua a Profi lazura) nebyla před aplikací 

ředěna, pouze Fortelux Aqua byl vzhledem k vysokému obsahu vody rozmíchán. Profi 

parket bylo nutné před první aplikací naředit v doporučeném poměru 70 % laku a 30 % 

destilované vody. Axapur Uni představuje dvousložkový systém sestávající z laku a 

tužidla. Prvním krokem před aplikací bylo vytvoření této směsi v poměru 3 hmotnostní 

díly laku a 1 hmotnostní díl tužidla U 7002. Takto vytvořenou směs bylo nutné nechat po 
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lehkém zamíchání 20 - 30 minut natužit. Pokud by se směs míchala příliš intenzivně, 

tvořily by se v jejím objemu bublinky, které by následně tvořily nerovnosti na povrchu 

dokončovaného dílce. Dle doporučení výrobce byla pro první vrstvu nánosu natužená směs 

laku a tužidla navíc ještě rozředěna přidáním 20 % ředidla U 6002.  

Po aplikaci první vrstvy byly vzorky dubu natřené Forteluxem Aqua, Axapuerem 

Uni a Profi parketem uloženy ke schnutí do prostředí o teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 46 

% po dobu 24 hodin. U Profi parketu postačovala pro účely aplikace další vrstvy doba 

schnutí 3 hodiny. Vytvrzená první vrstva nátěrového filmu byla následně u všech 

nátěrových hmot přebroušena brusnou houbičkou o zrnitosti 400. Přebroušený povrch byl 

poté pomocí navlhčené textilie zbaven brusného prachu.  

Druhá aplikace a následné vytvrzování nátěrového filmu probíhalo za stejného 

postupu a podmínek jako první nátěr4. S vyjímkou Profi parketu a Axapuru Uni, u kterých 

již nebyla nátěrová hmota určená pro druhý nános ředěna. Po vytvrzení druhé vrstvy bylo 

provedeno přebroušení povrchu Profi lazury a Axapuru Uni. Naopak u lazur (Fortelux 

Aqua a Profi lazura) byl povrch zcela hladký (bez vad) a nebylo nutné jej přebrušovat. 

Třetí vrstva nátěrového filmu byla aplikována stejným způsobem jako v předchozích 

případech. Po jejím nanesení byly všechny vzorky uloženy k vytvrzení do prostředí o 

stabilní teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 46 %, kde byly ponechány 72 hodin.  

Aplikace vysokosušinového UV tvrditelného laku byla prováděna v laboratořích 

Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, která disponuje UV 

vytvrzovací komorou.  Celý proces byl realizován ve spolupráci s doc. Ing. Danielou 

Tesařovou, Ph.D., vedoucí ústavu nábytku a odborným asistentem Ing. Petrem Čechem 

Ph.D.  

Před nanesením první vrstvy laku byl povrch vzorku přebroušen brusným papírem 

o zrnitosti 240. Nanášení nátěrové hmoty bylo provedeno nanášecím pravítkem (viz 

obrázek č. 5) při teplotě prostředí 24,3 °C a relativní vlhkosti vzduchu 29 %. Nátěrová 

hmota nebyla před aplikací ředěna, pouze rozmíchána. Při nánosu laku bylo nutné dodržet 

                                                
4 U Axapuru Uni výrobce umožňuje při aplikaci druhé a třetí vrstvy nátěrové hmoty alternativní přístup 
v podobě možnosti nánosu těchto vrstev v intervalu 15 – 30 minut po sobě. Jedná se o metodu výražně 
časově méně náročnou avšak na úkor kvality vytvrzeného nátěrového filmu. Aplikací v intervalu minimálně 
24 hodin bylo možné provádět mezibrus povrchových nerovností, docílilo se vyšší kvality povrchu a 
celkového vytvrzení nátěrové hmoty [41]. 
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dostatečnou teplotu povrchu podkladového materiálu. Při nánosu laku měla teplota 

povrchu 21 °C.  

Aplikace probíhala následujícím způsobem: 

1. bylo nutné vytvořit vodící lišty pro nanášecí pravítko v podobě 2 ks stejně 

vysokého materiálu, mezi které byl vložen vzorek,  

2. po důkladném rozmíchání laku byl pomocí skleněné tyčinky na podkladový 

materiál aplikován esovitými pohyby lak, 

3. liniové nánosy laku byly následně pohyby nanášecího pravítka uhlazeny na 

souvislou vrstvu rozprostřenou po celé ploše povrchu. 

 
Obrázek č. 5 – Nanášecí pravítko [Vlastní pořížení] 

Poté byl zkušební vzorek vložen na posuvný pás UV vytvrzovacího tunelu 

FUSION s posuvnou rychlostí 7,2 m/min viz obrázek č. 6. Intenzita záření v komoře 

dosahovala hodnoty 475,1 mJ/cm2. Vytvrzení nánosu laku probíhalo po dobu posuvu 

vzorku UV komorou, tedy 4 vteřiny. Před nánosem druhé vrstvy byl povrch vzorku 

přebroušen brusným papírem o zrnitosti 240 a brusný prach z jeho povrchu odstraněn 

pomocí navlhčené textilie. 
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Obrázek č. 6 – Vytvrzovací UV tunel  FUSION [Vlastní pořízení] 

Následně byla aplikována druhá vrstva nátěrové hmoty. Po vytvrzení druhé vrstvy 

byla změřena povrchová teplota, která odpovídala hodnotě 26 °C.  

Po vytvrzení všech zkoumaných nátěrových hmot byly vzorky opětovně uloženy na 

96 hodin do klimatizační komory5. Po ustálení hmotnosti byly vzorky převáženy za účelem 

zjištění hmotnosti nátěrového filmu. Výsledky vážení resp. hmotnosti vytvrzených 

nátěrových filmů na dubu jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 – Hmotnosti vytvrzených nátěrových filmů  

Název nátěrové hmoty Průměrná hmotnost vytvrzeného 
nátěrového filmu [g] 

Ekologické nátěrové hmoty 
FORTELUX AQUA V 1407 1,52 

PROFI PARKET V 1509 1,46 
BECKRY CLEAR 5 UM 1301 - 0005 1,41 

Neekologické nátěrové hmoty 
PROFI LAZURA S 1025 1,59 
AXAPUR UNI U 1020 1,7 

 
  

                                                
5 Při manipulaci resp. aplikaci nátěrových hmot a jejich vytvrzování docházelo u vzorků ke změně vlhkosti 
(hmostnosti). Pro dosažení relevantních výsledků bylo nutné nechat vzorky před vážením hmotnostně ustálit 
v klimatizační komoře. 
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6. MĚŘENÍ OPTICKÉ HUSTOTY KOUŘE 

Předtím, než bylo možné přikročit k samotnému měření optické hustoty kouře, bylo 

nezbytné provést kalibraci kónického zářiče a stanovit podmínky měření z hlediska 

časového průběhu vzhledem k hledání maximálních hodnot optické hustoty kouře.  

Následující kapitola popisuje provedení kalibrace kónického zářiče pomocí 

radiometru, stanovení časových charakteristik, kterými se měření řídilo, zkušební postup v 

případě zkušebních režimů bez zapalovacího i se zapalovacím plamenem. Postup měření je 

dále doplněn o odchylky od normativního postupu, ke kterým bylo nutné přikročit v 

přůběhu měření.  

6.1 Kalibrace kónického zářiče 

Přístroj pro měření optické hustoty fy. CLASIC je osazen regulátorem teploty. 

Prioritně bylo tedy nutné určit, jaké teploty [°C] odpovídají hustotě tepleného toku 25 

kW/m2 a 50 kW/m2. 

 Ke kalibraci byl použit radiometr Schmidt-Boeltova typu od společnosti Hukseflux 

s měřící základnou ALMEMO 2890-9 umožňující měření hustoty tepleného toku max. 100 

kW/m2. 

Rozměry zkušebního vzorku umožňovaly umístění plochy exponovaného povrchu 

do vzdálenosti 25 mm od spodní hrany pláště kónického zářice. Do této vzdálenosti byl 

tedy upevněn radiometr, který byl navíc napojen na chladící okruh pomocí cirkulující vody 

chránící jej před poškozením.  

Umístění radiometru při kalibraci spolu s výstupy na měřící ústřednu a vedením 

vodního chlazení je součástí obrázku č. 7. 
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Obrázek č. 7 Umístění radiometru v komoře v průběhu kalibrace [Vlastní pořízení] 

 Po instalaci radiometru bylo přikročeno k zjišťování teplot odpovídajícím 

požadovaným hustotám teplených toků. Na regulátoru teploty byla nastavena jako výchozí 

teplota 250 °C a odečten příslusný tepelný tok. Tepelný tok zobrazovaný na měřici 

radiometru byl velmi nestabilní a neustále kolísal. Langr ve své práci [11] tento problém 

řešil čekáním na ustálení hodnoty hustoty tepleného toku. S odstupem několika sekund 

však nedocházelo k žádnému ustálení a hodnoty kolísaly stále ve stejném intevalu. 

Výsledná hodnota tepleného toku byla určena jako střední hodnotu z intervalu kolísajících 

hodnot.  

Teplota na regulátoru byla rovnoměrně zvyšována o 100 °C až do hodnoty 850 °C a 

zapisována k nim příslušná hodnota hustoty tepleného toku. Všechna naměřená data jsou 

prezentována v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 – Závislost hustoty tepleného toku na teplotě nastavované na regulátoru při 
měření optické hustoty kouře 

Teplota [°C] Hustota tepelného toku [kW/m2] 
250 3,28 
350 6,66 
450 12,17 
550 18,15 
650 28,72 
750 42,84 
850 64,34 
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Nam(!ená data byla následn( vyhodnocena prost!ednictvím interpolace a pro ú#ely 

ov(!ení správnosti, byla vytvo!ena i kalibra#ní k!ivka zobrazující závislost hustoty 

tepleného toku [kW/m2] na teplot( [°C]. 

Interpolace  

Hodnota 25 kW/m2 se dle tabulky #.1 nachází v intervalu mezi 550 a 650 °C. Z 

toho vypl&vá, "e � 100 ° C v tomto intervalu odpovídá hodnot( 10,57 kW/m2.  K získání 

v&sledné hodnoty 25 kW/m2 bylo nutné k hodnot( 18,15 kW/m2 p!i#íst teplotu 

odpovídající rozdílu hledané hodnoty 25 kW/m2 a hodnoty 18,15 kW/m2. Rozdíl t(chto 

hodnot (6,85 kW/m2) odpovídal po provedení v&po#tu teplot( 65 °C. Po sou#tu pravé a 

levé strany rovnice: (550 + 65) °C = (18,15 + 6,85) kW/m2, bylo stanoveno, "e hustot( 

tepelného v&konu 25 kW/m2 odpovídá teplota 615 °C. 

Shodn& postup v&po#tu byl pou"it i pro 50 kW/m2. V tomto p!ípad( bylo 

stanoveno, "e hustota tepleného v&konu 50 kW/m2 odpovídá teplot( 783 °C.  

V&sledné hodnoty teplot byly ov(!eny vytvo!ením kalibra#ní k!ivky pomocí dat z 

tabulky #. 3. Kalibra#ní k!ivka je sou#ástí obrázku #. 8. 

 
Obrázek �. 8 Kalibra�ní k�ivka 

Vypo#tené hodnoty byly dále podrobeny srovnání s hodnotami stanoven&mi autory, 

kte!í provád(li v rámci m(!ení optické hustoty kou!e tuté" kalibraci ve stejné laborato!i na 
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stejném přístroji. Kocián ve své práci [10] dospěl pomocí kalibrační křivky k závěru, že 

hustotě tepelného toku 25 kW/m2 odpovídá teplota 614 °C a hustotě tepelného toku 50 

kW/m2 odpovídá teplota 809 °C. Volný ve své práci [9] taktéž použil kalibrační křivku 

jako hlavní měřítko a stanovil, že hustotě tepleného toku 25 kW/m2 odpovídá teplota 610 

°C a hustotě tepelného toku 50 kW/m2 odpovídá teplota 788 °C. 

6.2 Časové limity měření  

Minimální délka trvání zkoušky byla v souladu s normou [31] stanovena na deset 

minut.  Vzhledem k hledání hodnoty maximální optické hustoty kouře bylo stanoveno, že 

pokud bylo dosaženo minimální hodnoty napětí na zapisovači (maximální optické hustoty) 

a nedošlo k jeho dalšímu poklesu po dobu 5 minut byla zkouška ukončena.  

V případech, kdy nebylo možné nalézt minimální hodnotu napětí na zapisovači a 

jeho hodnota neustále klesala byla zkouška po 45. minutách od jejího začátku ukončena. 

U zkušebních režimů s hustotou tepelného toku 50 kW/m2 a zkušebních režimů se 

zapalovacím plamenem bylo předpokládáno plamenné hoření vzorku v průběhu zkoušky. 

Plamenné hoření výrazně ovlivňuje průběh vývoje optické hustoty kouře resp. po jeho 

vzniku dochází k nárůstů hodnoty napětí na zapisovači (snížení optické hustoty kouře). 

Pokud došlo v průběhu zkoušky k plamennému hoření vzorku a během následujících 10 

minut nedošlo k výraznému snížení intenzity hoření resp. uhasnutí vzorku byla zkouška 

ukončena. Výrazné snížení intenzity hoření na část plochy, mělo za následek zintenzivnění 

vývinu kouře. Vzhledem k opětovému poklesu napětí na zapisovačí byla zkouška 

ukončena až po dosažení minimílní hodnoty napětí resp. uplynutí 45 minut. 

6.3 Postup a průběh měření 

Zahájení zkoušky přecházela vždy kontrola zkušebního přístroje a čištění komory. 

Kontrolovala se úplnost zkušebního přístroje, uzavření klapek pro přívod vzduchu a odvod 

spalin, uzavření stínítka kónického zářiče, funkčnost zapisovače, obsah destilované vody v 

nádobě, zařízení pro regulaci tlaku v komoře, přeměření umístění (aretace) podstavce pro 

držák zkušebního vzorku.  

  Čištění komory spočívalo v odstranění sedimentace na stěnách komory a očištění 

optických ploch fotometrického systému. U neodstraněných sediment hrozilo v průběhu 
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zkoušky zvíření, sedimentace na optické plochy a ovlivnění měření. Kvalita čištění 

optických ploch byla hodnocena podle hodnot napětí na zapisovači, které se po očištění 

mezi jednotlivými měřeními nesměly výrazně lišit.  

  U zkušebních režimů se zapalovacím plamenem předcházelo nastavení teploty na 

regulátoru nastavení délky zapalovacího plamene. Po kontrole umístění trysky hořáku byl 

otevřen přívod plynu a zapalovačem iniciován plamen. Na regulátoru průtoku plynu byl 

následně nastaven průtok odpovídající délce plamene 30 ± 5 mm. Po kalibraci plamene byl 

přívod plynu uzavřen a zapalovací plamen uhasl.  

 V průběhu nahřívání kónického zářiče na odpovídající hustotu tepleného toku bylo 

nutné připravit zkušební vzorek. U zkušebního vzorku vyjmutého z klimatizační komory 

bylo zaevidováno jeho číselné označení a změřená vlhkost, která byla měřena pomocí 

vlhkoměru. Vlhkost byla pro zvýšení přesnosti měřena ve směru rovnoběžném s vlákny i 

ve směru kolmo na vlákna vždy ve dvou různých místech. Následně byly alufólií zabaleny 

všechny plochy zkušebního vzorku kromě horní exponované plochy o stranových 

rozměrech 75 x 75 mm. Takto zabalený vzorek byl umístěn zpět do klimatizační komory. 

 Po dosažení nastavené teploty na regulátoru byla ponechána časová prodleva 5 

minut na ustálení teploty. U zkušebního režimu se zapalovacím plamenem bylo v průběhu 

ustalování nutné zapálit hořák a provést kontrolu nastavení délky plamene.  

 Po uplynutí doby pro ustalování však teplota neustále kolísala v intervalu 

<611;619> °C resp. <779;786> °C. Tento jev byl pozorován u všech měření a zmiňuje jej 

ve své praci i Volný [9]. V průběhu měření nebyla nalezena metoda, jak tento jev 

eliminovat. Teplota pohybující se v tomto intervalu byla považována za ustálenou. 

Po ustálení teploty byl zapnut zapisovač napětí a zkušební vzorek umístěný v 

držáku byl vložen na podstavec, po odkrytí stínítka kónického zářiče a uzavření komory 

byla zahájena zkouška. 

 V průběhu zkoušky byl kromě časového údaje o době trvání zkoušky 

zaznamenáván čas, kdy došlo k zapálení a uhasnutí zkušebního vzorku a s tím související 

charakteristiky plamene (výška, barva atd.), dále byla zaznamenávána barva kouře, žhnutí 

na povrchu materiálu, degradace povrchu nátěrových hmot. Všechny tyto údaje byly 

zaznamenávány do zkušebního protokolu.  
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 Zkouška byla ukončena vypnutím nahrávání na zapisovači napětí a zastavením 

měření času. Po ukončení zkoušky a odsátí kouře z komory byla do zkušebního protokolu 

zapsána hodnota napětí na zapisovači.  

 Experimentálně získaná dala byla následně pomocí počítačového programu 

exportována do texového souboru. Takto převedená data bylo nutné dále upravit v 

tabulkovém editoru, kde byl proveden přepočet výchozích hodnot napětí dle citlivosti. Tato 

data byla následně použita k výpočtu optické hustoty kouře. 

6.3.1 Odchylky od normy 

V následující kapitole jsou uvedeny odchylky od normativního postupu, které bylo 

nutno v průběhu měření řešit. K odchylkám v podobě počtu zkušebních vzorků a 

korekčního faktoru bylo přistoupeno záměrně. Odchylky měření způsobené nefunkčním 

nebo chybějícím laboratorním vybavením (přívod plynu do hořáku, balení a držák vzorků, 

uhasnutí zkušebního plamene), bylo nutno akceptovat a přistoupit k alternativnímu řešení. 

Přívod plynu do hořáku  

Dle normativnách požadavků měla být pro přívod do hořáku použita směs propanu 

a vzduchu za přesně definovaných tlaků [31]. 

 K měřením optické hustoty kouře byl použit pouze propan bez příměsi vzduchu. 

Důvodem byly chybějící komponenty (materiál) ve vybavení laboratoří umožňující 

sestavení vedení pro přívod a regulaci směsi propanu a vzduchu. Propan byl do hořáku 

přiváděn z 11 kg tlakové lahve, na kterou byl napojen regulátor tlaku na 3,5 kPa, na 

dopravním vedení pryžovými hadicemi byl umístěn jednoduchý kohout umožňující hrubou 

regulaci délky plamene. Část soustavy pro přívod vzduchu byla zapojena, nicméně byl na 

ní umístěn ventil dovolující propustnost několika násobně vyššího tlaku oproti propanu, 

což znemožňovalo jeho použití.  

Použití propanu bez příměsi kyslíku a nepřesný ventil regulující průtok plynu 

znesnadňovaly nastavení délky plamene. Délku plamene se podařilo nastavit vždy dle 

normativních požadavků na délku 30 ± 5 mm.  
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Korekční faktor 

Korekční faktor představuje hodnotu optické hustoty sedimentů na optických 

plochách fotometrického systému [31]. 

 Sedimentace byla pozorována výhradně na horní optické ploše, vizuálně 

připomínala bílý zákal a vyskytovala se zejména u zkušebních režimů se zapalovacím 

plamenem. Sedimentace kouřových částic na horní optické ploše je dána zvýšenou 

koncentrací kouře v tomto prostoru.  Za účelem výpočtu tohoto faktoru byla po ukončení 

měření a odsátí kouře z prostoru komory zaznamenávána hodnota napětí zobrazená na 

zapisovači.  

Volný, Kocián a Langr, kteří prováděli obdobná experimentální měření [9], [10], 

[11] ve stejné laboratoři na totožném přístroji, výpočty korekčního faktoru neprováděli.  

 Aplikace korekčního faktoru do výsledků měření předpokládá normativní průběh 

zkoušky, tedy s trváním deseti minut, kdy je nutné získat optickou hustotu sedimentů v 

desáté minutě. V případě, že časový průběh zkoušky přesáhl deset minut, nebylo již možné 

v tomto úseku implementovat do výsledků korekční faktor. Vzhledem k faktu, že pro účely 

práce byly hledány maximální hodnoty optické hustoty kouře, probíhala všechna měření 

déle než deset minut a implementace korekčního faktoru do výsledků nebyla realizována.  

Balení a držák vzorků 

 
V případě balení a držáku zkušebních vzorků, byl dodržen pouze požadavek na 

obalový materiál (alufólie, 0,04 mm). Pro uložení vzorků v průběhu zkoušky byl v 

laboratořích k dispozici neoriginální držák bez horního kovového krytu, který zabezpečuje 

rozměry exponované plochy 65 x 65 mm a vyžadoval přesahy obalového materiálu i na 

exponované ploše.  

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k alternativnímu zabalení zkušebních vzorků ze 

spodní neexponované plochy a všech čtyřech bočních ploch, horní exponovaná plocha byla 

nezabalena.  Tím došlo ke zvětšení exponované plochy na 75 x 75 mm.  
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Uhasnutí plamene hořáku 

Norma [31] v případě uhasnutí zapalovacího plamene stanovuje, že pokud se jej 

nepodaří po uhasnutí po dobu deseti sekund, znovu zapálit, musí být okamžitě uzavřen 

přívod plynu.  

Opětovné zapálení plamene se provádí mechanismem generujícím jiskru 

spouštěným kolébkovým spínačem na vnějším těle zkušebního zařízení bez nutnosti otevřít 

v průběhu zkoušky vzduchotěsnou komoru. Tento mechanismus však nebyl v průběhu 

měření funkční. Nebylo možné opětovně zapálit plamen, jelikož k jeho zapálení 

zapalovačem bylo nutné otevřít komoru v průběhu zkoušky, což by znehodnotilo 

experimentálně získávaná data. Uhasnutí zapalovacího plamene bylo pečlivě pozorováno a 

ihned po uhasnutí byl uzavřen přívod plynu z tlakové lahve.  

Počet zkušebních vzorků  

K měření optické hustoty kouře byla v jednotlivých zkušebních režimech použita 

vždy sada dvou vzorků místo tří, jak stanovuje norma [31]. Dva vzorky byly použity 

zejména z časových důvodů.  

 Při nesplnění kritéria opakovatelnosti dle čl. 10.9.2 normy [31] by měla být k 

měření použita nová sada tří vzorků. I v tomto případě byly z časových a materiálových 

důvodů použity pouze dva vzorky.  

6.4 Výpočty 

 Výpočtu maximální specifické optické hustoty předcházel výpočet faktoru 

zohledňujícího exponovanou plochu zkušebního vzorku viz rovnice (8). 

6.4.1  Faktor exponované plochy zkušebního vzorku 

Jedná se o faktor, který se využívá k výpočtům specifické optické hustoty kouře 

resp. k vyjádření výsledků optické hustoty u vzorků, u kterých je v průběhu zkoušky 

konstantní přesně definovaná exponovaná plocha. Při dodržení normativních požadavků, 

lze tento faktor nahradit konstantou 132. Mezi tyto požadavky patří dodržení následujících 

rozměrů [31]:  
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• exponovaná plocha zkušebního vzorku A [m2] resp. stranové délky zkušebního 

vzorku 65 x 65 mm, čehož lze teoreticky dosáhnout právě použitím originálního 

držáku a s ním spojené balení vzorku, 

• objem zkušební komory V = 0,51 m3, 

• délku dráhy světelného záření L = 0,915 m. 

Z charakteru jednotlivých hodnot vyplývá, že proměnnou bude tvořit rozměr 

exponované plochy zkušebního materiálu. 

 Stranové rozměry exponované plochy zkoumaných vzorků byly 75 x 75 mm. Bylo 

tedy nutné provést výpočet hodnoty faktoru pro exponovanou plochu viz rovnice (8). 

 
𝑉
𝐴 ∙ 𝐿 =

0,51
0,075 ∙ 0,075 ∙ 0,915 = 99 (8) 

 

6.4.2 Postup výpočtu 

Příklad provedení výpočtu maximální optické hustoty a maximální specifické 

optické hustoty je znázorněn na vzorku s vysokosušinovým UV tvrditelným lakem (Beckry 

Clear 5 UM 1301 – 0005) ve zkušebním režimu 50 kW/m2 bez zapalovacího plamene. 

Rovnice (9) znázorňuje výpočet maximální optické hustoty dosažené v průběhu prvního 

měření.  

 𝐷 ?@A = 𝑙𝑜𝑔3#
𝑇#
𝑇?BC

= 𝑙𝑜𝑔3#
2,403
0,7335 = 0,52 (9) 

kde: 

D(max) maximální optická hustota prostředí [-] 

T0 počáteční intenzita světelného záření [-] 

Tmin minimální intenzita světelného záření [-]  
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Rovnice (10) znázorňuje výpočet maximální specifické hustoty dosažené v průběhu 
prvního měření. 

 

 𝐷𝑠 ?@A =
𝑉
𝐴 ∙ 𝐿 ∙ 𝑙𝑜𝑔3#

100
𝑇?BC

= 99 ∙ 𝑙𝑜𝑔3#
100

30,5243 = 51,02 (10) 

kde: 
 
Ds(max) maximální specifická optická hustota [-] 

V objem zkušební komory [m3] 

A exponovaná plocha materiálu [m2] 

L délka světelného záření [m]  

Tmin minimální procentuální hodnota propustnosti světla [%] 
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7. VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNĚ ZÍSKANÝCH DAT 

Následující kapitola přibližuje problematiku variability optické hustoty kouře a 

stanovení kritérií vyhodnocení dat experimentálně získaných při měření optické hustoty 

kouře pomocí jednokomorového testu dle normy ČSN EN ISO 5659-2:2013.  

Ve studii testované stavební materiály v tabulce B.2 reprezentuje Borovice, 

dřevotříska, překližka, dřevovláknitá deska střední hustoty, sádrokarton s vrchní papírovou 

vrstvou. Při porovnání s charakteristikami opakovatelnost a reprodukovatelnosti plastů 

uvedených v tabulce B.1 jsou stavební materiály výrazně variabilnější.  

Metoda stanovení optické hustoty kouře dle normy [31] je primárně určena ke 

zkoumání vývinu kouře u plastů. Touto metodou však lze měřit optickou hustotu kouře i u 

jiných pevných materiálů jako je např. dřevo, které je oproti plastu nehomogenní, jeho 

vlastnosti výrazně ovlivňuje vlhkost, přítomnost vad, směr vláken a jiná „zatížení“, která 

se u jiných materiálů nevyskytují. 

7.1  Variabilita optické hustoty 

Variabilita dat experimentálně získaných při měření optické hustoty kouře, byla 

testována před publikováním normy ČSN EN ISO 5659-2 v 8 laboratořích s 16 materiály.  

Tato studie prokázala, že specifická optická hustota v desáté minutě je u některých 

materiálů proměnlivější než u ostatních. Variabilita výsledků se zvyšovala zejména u 

materiálů, u kterých ve zkušebním režimu 25 kW/m2 nedošlo k zapálení a dále u materiálů, 

vykazujících vyšší hodnoty specifické optické hustoty v desáté minutě při bezplamenném 

hoření než v případě hoření plamenného [31]. 

  Opakovatelnost [r] je hodnota, pod kterou se rozdíl mezi oběma hodnotami 

specifické optické hustoty v desátě minutě, nachází s pravděpodobností 95 %. Tyto 

hodnoty musejí být získány stejnou metodou na stejném zkušebním materiálu za stejných 

podmínek: stejná laboratoř, stejný přístroj, stejná obsluha, a to vše v krátkém časovém 

období [31]. 

 Reprodukovatelnost [R] lze definovat stejně jako opakovatelnost, včetně 

pravděpodobnostního rozložení s rozdílem, že v případě reprodukovatelnosti jsou 
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nadefinovány rozdílné podmínky: rozdílná laboratoř, rozdílná obsluha, rozdílné přístroje 

[31].  

 Hodnoty opakovatelnost s reprodukovatelností jsou na příkladu pěti plastů a pěti 

stavebních materiálu vyhodnoceny v příloze B – Variability in the specific optical density 

of smoke measured in the single-chamber test, normy [31]. Při porovnání charakteristik 

opakovatelnost a reprodukovatelnosti uvedených v tabulce B.1 jsou stavební materiály v 

porovnání s plasty výrazně variabilnější.  

Závěrem studie je fakt, že měřením optické hustoty kouře, dle tohoto normativního 

postupu, jsme schopni rozlišit materiály emitující nízké nebo vysoké množství kouře.  

K získání relevantních výsledků měření není možné brát jako směrodatnou pouze jednu 

hodnotu měření. Data ukazují, že hodnoty specifické optické hustoty v desáté minutě jsou 

značně ovlivněny chováním materiálu z hlediska zapálení resp. jeho sklony hořet 

v průběhu zkoušky [31]. 

7.2  Stanovení podmínek vyhodnocení experimentálně získaných dat  

Ke stanovení podmínek za pomoci kterých budou vyhodnocována experimentálně 

získana data bylo přikročeno z několika důvodů.  

Výsledky studie variability materiálů uvedené v kapitole 7.1 a příloze B normy [31] 

jasně predikují, že při měření optické hustoty zkoumaného materiálu bude opakovatelnost 

měření značně snížena.  

Předběžných vyhodnocením výsledků experimentálních dat byla potvrzena 

predikce špatné opakovatelnosti měření dřeva dubu. Výsledky dvou po sobě jdoucích 

měření se v extrémních případech lišily v případě maximální optické hustoty kouře až o 

více než 70 %. Tento stav nejvíce ovlivňovaly rozdílné sklony vzorků k zapálení resp. a 

uhasnutí v průběhu zkoušky. 

Z výše zmíněných důvodů byly stanoveny i podmínky vyhodnocení 

experimentálních dat zohledňující sklony materiálu k zapálení a uhasnutí v průběhu 

zkoušky a dále bylo upraveno kritérium opakovatelnosti stanovené normou [31]. 
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7.2.1  Podmínky vyhodnocení experimentálně získaných dat 

Z časových důvodů bylo provedeno v rámci jednoho druhu zkoumaného materiálu 

měření sady pouze dvou vzorků na místo tří vzorků stanovených normou [31]. Tento fakt 

byl za účelem získání přesnějších výsledků kompenzován změnou kritéria opakovatelnosti 

měření. 

Kritérium opakovatelnosti dle normy [31] stanovuje, že pokud se hodnota 

maximální specifické optické hustoty kouře jakéhokoliv vzorku liší od průměrné hodnoty 

(maximální optické hustoty kouře) pro sadu tří vzorků, jejíž je součástí o více než 50 % 

tohoto průměru bez zjevného důvodu, musí se přistoupit k měření další sady tří vzorků 

stejného materiálu, ve stejném zkušebním režimu. Výsledná hodnota maximální specifické 

optické hustoty kouře, pak bude vypočtena jako průměrná hodnota ze všech šesti měření.  

Zjevným důvodem se rozumí zapálení jednoho vzorku v průběhu měření, kdy u ostatních 

naopak k zapálení nedojde aj. kombinace těchto jevů. 

Kritérium opakovatelnosti stanovené v normě [31] bylo pro účely vyhodnocení 

experimentálně získaných dat upraveno následovně. 

Hodnoty maximální specifické optické hustoty kouře jednotlivých vzorků se od 

průměrné hodnoty (maximální optické hustoty kouře) sady dvou vzorků6, nesměly lišit o 

více než 15 %. Pokud byla tato podmínka splněna byla výsledná hodnota maximální 

optické hustoty kouře vypočtena jako průměrná hodnota z této sady dvou vzorků. 

 Pokud se hodnoty maximální specifické optické hustoty kouře jakéhokoliv vzorku 

lišili od průměrné hodnoty sady dvou vzorků v intervalu <15;50) % bylo přistoupeno k 

měření třetího vzorku.  

Pokud se hodnoty maximální specifické optické hustoty kouře jakéhokoliv vzorku 

nelišili od průměrné hodnoty sady tří vzorků o více než 15 %, byla hodnota maximální 

specifické optické hustoty kouře vypočtena jako průměrná hodnota z této sady tří vzorků. 

Pokud se hodnota maximální specifické optické hustoty kouře jakéhokoliv ze dvou 

základních vzorků bude lišit od průměrné hodnoty sady dvou vzorků o více než 50 %, a to 

z jakéhokoliv důvodu, bude přistoupeno k měření další sady dvou vzorků. Výsledná 
                                                
6 Pojmem sada dvou (tří, čtyř) vzorků se rozumí hodnoty maximální optické hustoty kouře dvou (tří, čtyř) 
vzorků zkušebního materiálu použité k měření optické hustoty kouře bezprostředně po sobě, v rámci jednoho 
zkoumaného  materiálu a jednoho zkušebního režimu. 
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hodnota maximální specifické optické hustoty kouře bude poté vypočtena jako průměrná 

hodnota ze všech čtyř měření. 

Kritéria opakovatelnosti byla dále doplněna o kritéria zohledňující ovlivnění 

průběhu vývoje optické hustoty kouře a dosažené maximální hodnoty optické hustoty 

kouře zapálením a uhasnutím zkušebních vzorků v průběhu zkoušky. 

V případě, že bylo z tohoto hlediska pozorováno rozdílné chování jednoho ze 

zkušebních vzorků,  resp. u jednotlivých vzorků došlo či nedošlo k zapálení a/nebo 

uhasnutí a/nebo časovému posunu zapálení nebo uhasnutí zkušebního vzorku, které 

způsobily výrazné ovlivnění průběhu a dosažené hodnoty maximální optických hustot7 

bylo při splnění rozdílu hodnot maximálních specifických optických hustot kouře v 

intervalu <0;50) % od průměrné hodnoty sady dvou vzorků přikročeno k měření třetího 

vzorku. V případě rozdílu vyššího než 50 % bylo v souladu s kritériem opakovatelnosti 

přikročeno k měření nové sady dvou vzorků. Výsledná hodnota maximální specifické 

optické hustoty kouře bude poté za splnění kritéria opakovatelnosti do 15 % (viz výše), 

vypočtena jako průměrná hodnota ze všech tří měření.  

V případě, že byly pozorvány výrazně odlišné sklony k zapálení a uhasnutí u všech 

tří vzorků, které by způsobilo výrazné ovlivnění průběhu a dosažené hodnoty maximální 

optických hustot, bude přistoupeno k měření další sady dvou vzorků stejného materiálu, ve 

stejném zkušebním režimu.  

Třetí měření provedené z důvodu rozdílných sklonů jednotlivých vzorků k zapálení 

resp. vznícení a uhasnutí v průběhu zkoušky bude považováno zároveň za první měření 

nové sady vzorků. Z toho vyplývá, že bude provedeno pouze čtvrté měření. Výsledná 

hodnota maximální specifické optické hustoty kouře bude poté vypočtena, jako průměrná 

hodnota ze všech čtyř měření.   

Stanovené podmínky (kritéria) opakovatelnosti a kritérium zohledňují zapálení a 

uhasnutí vzorků v průběhu zkoušky musejí být pro účely vyhodnocení splněna současně. 

  

                                                
7	 Jevy, které způsobily výrazné ovlivnění průběhu a dosažené hodnoty maximální optických hustot v 
průběhu zkoušky jsou myšleny průvodní jevy zapálení a uhasnutí zkušebního vzorku, vzniklé před 
dosažením hodnoty maximální optické hustoty kouře, kdy vznik těchto jevů znamenal výraznou změnu 
průběhu vývoje optické hustoty kouře a změnu hodnoty maximální optické hustoty kouře. 
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8. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Následující kapitola prezentuje výsledky měření optické hustoty kouře u 

zkoumaných materiálů. Výsledky jsou znázorněny formou tabulek a grafů. Tabulka byla 

vytvořena pro každý zkušební režim8 (viz tabulka č. 4, tabulka č. 5, tabulka č. 6 a tabulka 

č. 7) a obsahuje dosažené hodnoty maximální optické hustoty kouře, maximální specifické 

optické hustoty kouře, časové údaje, kdy došlo k dosažení maximální hodnoty specifické 

optické hustoty kouře (tento čas koresponduje s časem dosažení maximální optické hustoty 

kouře) spolu s časy zapálení a uhasnutí zkušebního vzorku v průběhu zkoušky. Všechny 

hodnoty jsou uváděny vždy pro jednotlivá měření9. Průměrná hodnota jednotlivých 

optických hustot byla vypočtena jako aritmetický průměr ze sady jednotlivých měření v 

rámci jednoho materiálu a zkušebního režimu. 

V souladu s čl. 11.1.1 normy [31] jsou výsledné hodnoty optické hustoty vyjádřeny 

s přesností na dvě desetinná místa. Tabulky byly doplněny z důvodu zvýšení vypovídací 

hodnoty výsledků o grafická znázornění průběhu vývoje optické hustoty kouře v čase.  

 Pomocí grafů vyjadřujících průběh vývoje optické hustoty kouře bylo zjištěno, že k 

nejvýznamnějším změnám průběhu optické hustoty kouře docházelo u zkušebních režimů 

25 kW/m2 bez zkušebního plamene a se zkušebním plamenem do 15 minuty od začátku 

zahájení zkoušky. Proto jsou grafické závislosti vyjadřující průběh vývoje optické hustoty 

kouře v čase, prezentovány v intervalu <0;15> minut. V případě zkušebních režimů 50 

kW/m2 jsou grafické závislosti průběhu vývoje optické hustoty kouře v čase prezentovány 

v intervalu <0;10> minut. 

  

                                                
8 25 kW/m2 bez zapalovacího plamene, 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem, 50 kW/m2 bez zapalovacího 
plamene a 50 kW/m2 se zapalovacím plamenem, 
9 Volný se své práci [9] časy zapálení a uhasnutí jednotlivých vzorků vyjádřil jedinou hodnotou, která 
představovala vždy nejkratší čas. Tento postup může zkreslovat vypovídající hodnotu těchto časů, proto jsou 
v tabulkách uvedeny dané časy pro jednotlivá měření.  
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8.1 Zkušební režim 25 kW/m2 bez zapalovacího plamene 

Tabulka č. 4 – Výsledky měření optické hustoty kouře ve zkušebním režimu 25kW/m2 bez 
zapalovacího plamene  

Označení 
měření 

Maximální 
optická 
hustota 
kouře 

D(max) [-] 

Maximální 
specifická 

optická 
hustota 
kouře 

Ds(max) [-] 

Čas 
dosažení 
Ds(max) 

[mm:ss] 

Čas       
zapálení  
[mm:ss] 

Čas 
uhasnutí 
[mm:ss] 

Materiál:                       dub 
Povrchová úprava:       --- 

I. 4,77 472,19 29:10 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 4,97 492,28 29:50 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 4,87 482,23 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  

ekologické nátěrové hmoty 
Materiál:                       dub 
Povrchová úprava:      vodou ředitelná silnovrstvá lazura (V 1407) 

I. 3,93 388,83 25:45 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 4,58 453,36 26:50 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 4,25 421,10 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
Materiál:                       dub 
Povrchová úprava:      vodou ředitelný polyuretanový 1-k lak  (V 1509) 

I. 4,53 448,25 25:40 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 4,63 458,61 29:35 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 4,58 453,43 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
Materiál:                       dub 
Povrchová úprava:      vysokosušinový UV tvrditelný lak (UM 1301 – 0005) 

I. 3,59 355,06 26:10 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 4,13 408,39 23:35 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 3,86 381,72 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  

neekologické nátěrové hmoty 
Materiál:                       dub 
Povrchová úprava:      syntetická silnovrstvá lazura (S 1025) 

I. 4,19 414,34 16:40 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 3,99 394,92 16:55 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 4,09 404,63 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
Materiál:                       dub 
Porchová úprava:        polyuretanový 2-k lak (U 1020) 

I. 3,37 333,18 25:10 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 3,27 323,38 23:00 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 3,32 328,28 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
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Obrázek �. 9 Pr�b�h v�voje optické hustoty kou�e p�i zku�ebním re�imu 25 kW/m2 bez 
zapalovacího plamene 

Na obrázku #. 9 je zobrazeno srovnání pr$b(h$ v&voje optické hustoty jednotliv&ch 

materiál$ ve zku'ebním re"imu 25 kW/m2 bez zapalovacího plamene.  

V tomto zku'ebním re"imu nedo'lo k zapálení "ádného vzorku. Na povrchu vzork$ 

jednotliv&ch materiál$ bylo pozorováno pouze "hnutí, zpravidla v druhé polovin( m(!ení. 

U v'ech materiál$ docházelo k v&vinu sv(tlého d&mu. Intenzita v&voje d&mu v tomto 

zku'ebním re"imu byla u v'ech materiálu v po#átcích m(!ení relativn( slabá. V závislosti 

na #ase docházelo k zintenzivn(ní v&vinu d&mu. Pr$b(h v&voje optické hustoty byl tak!ka 

lineární s v&jimkou vodou !editelné silnovrstvé lazury, která do páté minuty od za#átku 

zkou'ky vyvíjela oproti jin&m materiál$m velmi hust& sv(tl& d&m. V dal'ím pr$b(hu 

zkou'ky v'ak do'lo u vodou !editelné lazury k poklesu intenzity v&vinu kou!e, tak"e se 

v&sledná hodnota maximální optické hustoty v&razn( neli'ila od ostatních materiál$. 
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8.2 Zkušební režim 25 kW/m2  se zapalovacím plamenem 

Tabulka č. 5 Výsledky měření optické hustoty kouře ve zkušebním režimu 25kW/m2 se 
zapalovacím plamenem 

Označení 
měření 

Maximální 
optická 
hustota 
kouře 

D(max) [-] 

Maximální 
specifická 

optická 
hustota 
kouře 

Ds(max) [-] 

Čas 
dosažení 
Ds(max) 

[mm:ss] 

Čas          
zapálení 
[mm:ss] 

Čas 
uhasnutí 
[mm:ss] 

Materiál:                       dub 
Povrchová úprava:       --- 

I.  3,61 357,67 16:35 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 
II.  3,74 370,25 18:00 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 3,67 363,96 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  

ekologické nátěrové hmoty 
Materiál:                       dub 
Povrchová úprava:      vodou ředitelná silnovrstvá lazura (V 1407) 

I. 3,93 388,66 26:35 02:23 09:20 
II.  3,38 334,93 30:00 03:09 08:00 

Průměrná hodnota 3,65 361,79 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
Materiál:                       dub 
Povrchová úprava:      vodou ředitelný polyuretanový 1-k lak (V 1509)  

I.  2,83 279,68 26:25 07:45 13:42 
II.  3,54 350,71 16:55 21:26 ⎼ ⎼ ⎼ 
III. 3,58 354,14 17:35 20:50 ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 3,32 328,18 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
Materiál:                       dub  
Povrchová úprava:      vysokosušinový UV tvrditelný lak (UM 1301 – 0005)  

I.  3,68 364,47 24:15 25:48 ⎼ ⎼ ⎼ 
II.  3,28 324,26 27:50 29:05 ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 3,48 344,37 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  

neekologické nátěrové hmoty 
Materiál:                       dub 
Povrchová úprava:      syntetická silnovrstvá lazura (S 1025)  

I.  3,17 313,40 12:15 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 
II.  2,90 287,17 10:00 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 

  Průměrná hodnota 3,03 300,29 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
Materiál:                       dub 
Povrchová úprava:      polyuretanový 2-k lak (U 1020) 

I.  2,99 295,89 17:50 20:12 ⎼ ⎼ ⎼ 
II.  3,37 333,96 26:05 28:38 ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 3,18 314,93 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
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Obrázek �. 10 Pr�b�h v�voje optické hustoty kou�e p�i zku�ebním re�imu 25 kW/m2 se 

zapalovacím plamenem 

Na obrázku #. 10 je zobrazeno srovnání pr$b(h$ v&voje optické hustoty 

jednotliv&ch materiál$ ve zku'ebním re"imu 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem.  

Pr$b(h v&voje a dosa"ené hodnoty maximální optické hustoty v tomto re"imu byly 

u v(t'iny materiál$ ovlivn(ny zapálení resp. uhasnutím zku'ebních vzork$ v pr$b(hu 

zkou'ky. Zapálení vzorku p!edcházelo "hnutí pozorované na povrchu v(t'iny zkouman&ch 

materiál$. V p!ípad( v'ech materiál$ byl pozorován v&vin sv(tlého d&mu. U v'ech 

materiál$ krom( dubu a syntetické silnovrstvé lazury do'lo k zapálení alespo+ jednoho 

zku'ebního vzorku. V p!ípad( vodou !editelné silnovrstvé lazury a vodou !editelného 1-k 

laku do'lo do 7 minut od zapálení vzork$ k jejich k uhasnutí. U vodou !editelné silnovrstvé 

lazury do'lo k uhasnutí obou vzork$, co" se v&razn( projevilo i na pr$b(hu v&voje optické 

hustoty kou!e, viz obrázek #. 10.  
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syntetická silnovrstvá lazura (S 1025) polyuretanov& 2-k lak (U 1020)
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8.3 Zkušební režim 50 kW/m2 bez zapalovacího plamene 

Tabulka č. 6 Výsledky měření optické hustoty kouře ve zkušebním režimu 50kW/m2 bez 
zapalovacího plamene  

Označení 
měření 

Maximální 
optická 
hustota 
kouře 

D(max) [-] 

Maximální 
specifická 

optická 
hustota 
kouře 

Ds(max) [-] 

Čas 
dosažení 
Ds(max) 

[mm:ss] 

Čas                 
zapálení 
[mm:ss] 

Čas 
uhasnutí 
[mm:ss] 

Materiál:                      dub 
Povrchová úprava:      --- 

I. 1,49 147,88 01:40 01:30 ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 1,96 193,93 01:40 01:32 ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 1,72 170,90 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  

Ekologické nátěrové hmoty 
Materiál:                      dub 
Povrchová úprava:     vodou ředitelná silnovrstvá lazura (V 1407) 

I. 5,27 522,13 15:55 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 4,68 463,72 08:00 ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 4,98 492,93 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
Materiál:                      Dub 
Povrchová úprava:     vodou ředitelný polyuretanový 1-k lak (V 1509) 

I. 1,47 145,10 01:25 01:16 ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 1,43 141,14 01:30 01:22 ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 1,45 143,12 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
Materiál:                      dub 
Povrchová úprava:     vysokosušinový UV tvrditelný lak (UM 1301 – 0005) 

I. 0,52 51,02 05:25 00:40 ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 0,48 47,17 01:40 00:26 ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 0,50 49,10 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  

neekologické nátěrové hmoty 
Materiál:                      dub 
Povrchová úprava:     syntetická silnovrstvá lazura (S 1025) 

I. 0,45 44,16 05:10 00:20 ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 0,37 36,98 02:15 00:22 ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 0,41 40,57 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
Materiál:                      dub 
Povrchová úprava:     polyuretanový 2-k lak (U 1020) 

I. 0,72 71,77 02:40 0:43 ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 0,84 83,17 01:25 0:45 ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 0,78 77,47 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
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Obrázek �. 11 Pr�b�h v�voje optické hustoty kou�e p�i zku�ebním re�imu 50 kW/m2 bez 

zapalovacího plamene 

Na obrázku #. 11 je zobrazeno srovnání pr$b(h$ v&voje optické hustoty 

jednotliv&ch materiál$ ve zku'ebním re"imu 50 kW/m2 bez zapalovacího plamene.  

Zv&'ení hustoty tepelného toku na 50 kW/m2 se projevilo zintenzivn(ním v&vinu 

par a plyn$ v takovém mno"ství, "e u v'ech materiál$ krom( vodou!editelné silnovrstvé 

lazury do'lo do 92 sekund ke vznícení. Neschopnost vodou !editelné silnovrstvé lazury 

dojít ke vznícení zap!í#inila diametráln( odli'n& pr$b(h v&voje optické hustoty, která 

dosahovala n(kolika násobn( vy''ích hodnot oproti ostatním materiál$m. Plameny by toti" 

spálením v(t'ího mno"ství plynn&ch produkt$ tepelného rozkladu ovlivnily pr$b(h v&voje 

optické hustoty kou!e a dosa"ené hodnoty optické hustoty kou!e. Vznícení v p!ípad( 

jednotliv&ch materiál$ p!edcházel ji" od prvních sekund po zahájení zkou'ky velmi 

intenzivní v&vin sv(tlého d&mu.  
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8.4 Zkušební režim 50 kW/m2 se zapalovacím plamenem 

Tabulka č. 7 Výsledky měření optické hustoty kouře ve zkušebním režimu 50 kW/m2 se 
zapalovacím plamenem  

Označení 
měření 

Maximální 
optická 
hustota 
kouře 

D(max) [-] 

Maximální 
specifická 

optická 
hustota 
kouře 

Ds(max) [-] 

Čas 
dosažení 
Ds(max) 

[mm:ss] 

Čas      
zapálení 
[mm:ss] 

Čas         
uhasnutí 
[mm:ss] 

Materiál:                         dub 
Povrchová úprava:         --- 

I. 1,51 149,65 01:35 01:25 ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 1,64 162,27 01:25 01:18 ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 1,58 155,96 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  

ekologické nátěrové hmoty 
Materiál:                         dub 
Povrchová úprava:        vodou ředitelná silnovrstvá lazura (V 1407) 

I. 0,48 47,11 07:10 00:28 ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 1,07 105,57 27:25 00:25 19:00 
III. 0,30 29,41 02:30 00:28 ⎼ ⎼ ⎼ 
IV. 1,71 169,24 27:10 00:26 18:00 

Průměrná hodnota 0,89 87,83 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
Materiál:                         dub 
Povrchová úprava:        vodouředitelný polyuretanový 1-k lak (V 1509) 

I. 0,43 42,34 08:10 00:33 ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 0,34 33,52 03:15 00:45 ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 0,39 37,93 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
Materiál:                         dub 
Povrchová úprava:        vysokosušinový UV tvrditelný lak (UM 1301 – 0005) 

I. 0,38 38,11 02:10 00:28 ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 0,49 48,16 01:35 00:25 ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 0,44 44,13 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  

neekologické nátěrové hmoty 
Materiál:                         dub  
Povrchová úprava:        syntetická silnovrstvá lazura (S 1025) 

I. 0,44 43,33 01:40 00:27 ⎼ ⎼ ⎼ 
II. 0,43 42,17 02:30 00:21 ⎼ ⎼ ⎼ 

Průměrná hodnota 0,43 42,75 ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  ⎼  
Materiál:                         dub   
Povrchová úprava:        polyuretanový 2-k lak (U 1020) 

I. 0,43 42,67 08:10 00:21 ⎼ ⎼ ⎼ 
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II. 2,27 224,36 25:00 00:15 12:19 
III. 0,54 53,12 02:40 00:30 � � � 
IV. 1,80 177,79 23:05 00:15 18:24 

Pr-m*rná hodnota 1,26 124,49 �  �  �  �  �  �  �  �  �  
 

 

Obrázek �. 12 Pr�b�h v�voje optické hustoty kou�e p�i zku�ebním re�imu 50 kW/m2 se 
zapalovacím plamenem 

Na obrázku #. 12 je zobrazeno srovnání pr$b(h$ v&voje optické hustoty kou!e 

jednotliv&ch materiál$ ve zku'ebním re"imu 50 kW/m2 bez zapalovacího plamene.  

P!i tepelném namáhání 50 kW/m2 s p!ítomností zapalovacího plamene do'lo ve 

srovnání s dubem u v'ech nát(rov&ch hmot k zápálení dva a" #ty!i krát rychleji. Vliv 

#asového posunu zapálení dubu na pr$b(h v&voje optické hustoty a dosa"ené hodnoty 

maximální optické hustoty kou!e je dob!e patrn& z obrázku #. 12. Zapálení v'ech 

p!edcházel u v'ech materiál$ od prvních sekund velmi intenzivní v&vin sv(tlého d&mu. U 

polyuretového 2-k laku docházelo v pr$b(hu druhého a #tvrtého m(!ení k postupnému 

sni"ování intenzity ho!ení, kdy po uplynutí 11 minut od za#átku zkou'ky neho!ela celá 

exponovaná plocha a z její #ásti za#alo docházet o op(tovnému v&vinu d&mu. Po ukon#ení 
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plamenného hoření začalo docházet k výraznému zintenzivnění vývinu kouře z celého 

povrchu vzorku. Stejná situace nastala i v případě vodouředitelné silnovrstvé lazury. 

Uhasnutí v průběhu zkoušky se u obou materiálů projevilo na dosažených maximech 

optických hustot kouře, viz tabulka č. 7. 

8.5 Diskuze výsledků  

Použitá metoda stanovení optické hustoty kouře je schopna rozlišit materiály emitující 

vysoké či nízké množství kouře (dýmu). Proto nemohou být malé rozdíly optické hustoty 

kouře mezi jednotlivým materiály brány jako směrodatné a nelze na jejich základě učinit 

závěr z hlediska účinku zkoumaného materiálu na optickou hustotu kouře.   

Norma [31] ani jiné zdroje, které byly pro účely vyhodnocení prostudovány, však 

nevyčísluje rozdíl hodnot optické hustoty mezi jednotlivými materiály, na jejichž základě 

lze učinit závěr, že posuzovaný materiál má účinek na optickou hustotu kouře. 

Pro účely diskuze výsledků a formulování závěru byla s ohledem na zpřísnění kritéria 

opakovatelnosti měření tato hodnota stanovena, a to následovně. 

Pokud se hodnota maximální optické hustoty kouře jakéhokoliv materiálu s 

aplikovanou nátěrovou hmotou lišila o 30 % a více od hodnoty maximální optické hustoty 

kouře dubu, bylo rozhodnuto, že nátěrová hmota aplikovaná na dub má prokazatelný 

účinek na optickou hustotu kouře. 
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8.5.1  Zku!ební re$im 25 kW/m2 bez zapalovacího plamene 

 

Obrázek �. 13 Srovnání hodnot maximální optické hustoty kou�e jednotliv�ch materiál� ve 
zku�ebním re�imu 25 kW/m2 bez zapalovacího plamene 

Hodnoty maximální optické hustoty dosa"ené ve zku'ebním re"imu 25 kW/m2 bez 

zapalovacího plamene, viz obrázek #. 13, se v&razn( neli'ily. V tomto zku'ebním re"imu 

nebyly dosa"ené hodnoty ovlivn(ny zapálením nebo uhasnutím vzorku v pr$b(hu zkou'ky. 

Dosa"ené hodnoty lze tedy pova"ovat za materiálové charakteristiky jednotliv&ch 

nát(rov&ch hmot.  V p!ípad( ekologick&ch nát(rov&ch hmot do'lo k nejv(t'ímu poklesu 

optické hustoty kou!e u vysokosu'inového UV tvrditelného laku o 21 % v porovnání s 

dubem. V p!ípad( neekologick&ch nát(rov&ch hmot do'lo k nejvy''ímu poklesu optické 

hustoty kou!e u polyuretanového 2-k laku o 32 % v porovnání s dubem. Z v&sledk$ m(!ení 

v tomto zku'ebním re"imu vypl&vá, "e jediná povrchová úprava, u které se prokázal vliv 

na optickou hustotu kou!e, byl polyuretanov& 2-k lak.  
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8.5.2  Zku!ební re$im 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem 

 

Obrázek �. 14 Srovnání hodnot maximální optické hustoty kou�e jednotliv�ch  materiál� ve 
zku�ebním re�imu 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem 

Hodnoty maximální optické hustoty kou!e dosa"ené ve zku'ebním re"imu 25 

kW/m2 se zapalovacím plamenem, viz obrázek #. 14, se prakticky neli'ily. Pr$b(h v&voje a 

dosa"ené hodnoty optické hustoty kou!e byly ovlivn(ny rozdíln&mi sklony testovan&ch 

materiál$ k zapálení a uhasnutí v pr$b(hu zkou'ky. V p!ípad( ekologick&ch nát(rov&ch 

hmot do'lo k nejv(t'ímu poklesu optické hustoty kou!e v porovnání s dubem u 

vysokosu'inového UV tvrditelného laku, a to o 9,5 %. U neekologick&ch povrchov&ch 

úprav do'lo k nejv(t'ímu poklesu optické hustoty kou!e v porovnání s dubem u syntetické 

silnovrstvé lazury, a to o 17 %. Z v&sledk$ m(!ení v tomto zku'ebním re"imu vypl&vá, "e 

se u "ádného zkoumaného materiálu neprokázal ú#inek na optickou hustotu kou!e.  
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8.5.3 Zku!ební re$im 50 kW/m2 bez zapalovacího plamene  

 
Obrázek �. 15 Srovnání hodnot maximální optické hustoty kou�e jednotliv�ch  materiál� ve 

zku�ebním re�imu 50 kW/m2 bez zapalovacího plamene 

Hodnoty maximální optické hustoty kou!e dosa"ené ve zku'ebním re"imu 50 

kW/m2 bez zapalovacího plamene, viz obrázek #. 15, se u n(kter&ch materiál$ v&razn( 

li'ily. Pr$b(h v&voje a dosa"ené hodnoty optické hustoty kou!e byly ovlivn(ny v&razn( 

rozdíln&mi sklony testovan&ch materiál$ k zapálení a uhasnutí v pr$b(hu zkou'ky. U 

vodou !editelné silnovrstvé lazury do'lo v porovnání s dubem ke zv&'ení optické hustoty 

kou!e o 190 %. Tento v&sledek ovlivnila neschopnost nát(rové hmoty dosáhnout vznícení 

v pr$b(hu zkou'ky. V p!ípad( zbytku ekologick&ch povrchov&ch úprav do'lo u 

vysokosu'inového UV tvrditelného laku k poklesu optické hustoty a to 71 %. 

Neekologické nát(rové hmoty vykazovaly v porovnání s dubem v&razn& pokles hodnot 

optické hustoty kou!e. V p!ípad( syntetické silnovrstvé lazury do'lo ke sní"ení optické 

hustoty kou!e o 76 % a v p!ípad( polyuretanového 2-k laku do'lo ke sní"ení optické 

hustoty v porovnání s dubem o 55 %. Z v&sledk$ m(!ení v tomto zku'ebním re"imu 

vypl&vá, "e ú#inek na povrchovou úpravu d!eva byl prokázán u celé skupiny 

neekologick&ch povrchov&ch úprav (syntetická silnovrstvá lazura a polyuretanov& 2-k lak) 
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a z ekologick&ch povrchov&ch úprav byl vliv na optickou hustotu kou!e prokázán u vodou 

!editelné silnovrstvé lazury a vyskosu'inového UV tvrditelného laku.  

8.5.4 Zku!ební re$im 50 kW/m2 se zapalovacím plamenem 

 

Obrázek �. 16 Srovnání hodnot maximální optické hustoty kou�e jednotliv�ch  materiál� ve 
zku�ebním re�imu 50 kW/m2 se zapalovacím plamenem 

Hodnoty maximální optické hustoty kou!e dosa"ené ve zku'ebním re"imu 50 

kW/m2 se zapalovacím plamenem, viz obrázek #. 16, se u v(t'iny materiál$ v&razn( li'ily. 

Pr$b(h v&voje a dosa"ené hodnoty optické hustoty kou!e byly op(t ovlivn(ny rozdíln&mi 

sklony testovan&ch materiál$ k zapálení a uhasnutí v pr$b(hu zkou'ky. V p!ípad( 

ekologick&ch povrchov&ch úprav do'lo k poklesu optické hustoty kou!e u v'ech materiál$. 

U vodou !editelné silnovrstvé lazury do'lo k poklesu optické hustoty kou!e o 44 %. V 

p!ípad( vodou!editelného polyuretanového 1-k laku do'lo k v&raznému poklesu optické 

hustoty a to o 75 %. Optická hustota vysokosu'inové UV tvrditelného laku poklesla o 72 

%. U neekologick&ch nát(rov&ch hmot do'lo k v&raznému poklesu optické hustoty kou!e 

pouze u syntetické silnovrstvé lazury, a to o 73 %. Z v&sledk$ m(!ení v tomto zku'ebním 

re"imu vypl&vá, "e ú#inek na povrchou úpravu d!eva byl prokázán u celé skupiny 

ekologick&ch povrchov&ch úprav (vodou !editelná silnovrstvá lazura, vodou !editeln& 
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polyuretanový 1-k lak, vysokosušinový UV tvrditelný lak. V případě neekologických 

povrchových úprav byl pozorván účinek na optickou hustotu kouře pouze u syntetické 

silnovrstvé lazury. 

8.6 Vliv tepelného namáhání na povrch zkoumaných materiálů 

Tato kapitola obsahuje fotodokumentaci zachycující jednotlivé zkoumané materiály 

resp. povrch nátěrového filmu před zahájením zkoušky a po jejím ukončení, viz obrázek č. 

19, obrázek č. 20, obrázek č. 21, obrázek č. 22 a obrázek č. 23.  U jednotlivých materiálu 

byly pozorovány zejména účinky tepelného namáhání na povrch nátěrových hmot. Zjištěné 

skutečnosti byly následně pro jednotlivé materiály popsány. 

 Z hlediska účinku tepleného namáhání na povrch vytvrzeného nátěrového filmu se 

v porovnání s ostatními lišily vysokosušinový UV tvrditelný lak (Beckry Clear 5), 

polyuretanový 2-k lak (Axapur Uni U 1020), vodou ředitelná silnovrstvá lazura (Fortelux 

Aqua V 1407) a syntetická silnovrstvá lazura (Profi lazura S 1025). U ostatních materiálů 

byla pozorována postupná degradace materiálu (povrchu nátěrového filmu) bez zvláštních 

průvodních jevů. 

 U obou lazur byly pozorovány odlišnosti na povrchu materiálu až po ukončení 

zkoušky. Naproti tomu oba laky vykazovaly nestandardní projevy účinku tepleného 

namáhání již v průběhu zkoušky.  

U vysokosušinového UV tvrditelného laku docházelo ve všech zkušebních 

režimech v průběhu zkoušky k odlupování nátěrového filmu. Tento jev byl pozorován již v 

počátečních fázích měření. Vizuálně tento jev připomínal odlupování staré barvy z 

okenních rámů nebo kovové konstrukce. Zkušební vzorek vysokosušinové UV tvrditelného 

laku, na jehož povrchu dochází k odlupování laku je součástí obrázku č. 17. 
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Obrázek č. 17 Vzorek vysokosušinového UV tvrditelného laku ve druhé minutě zkoušky 

[Vlastní pořízení] 

Po ukončení zkoušky byly u tohoto laku pozorvány další zvláštní průvodní jevy. Z 

obrázků č. 19 až 22 je patrné, že ani v jednom ze zkušebních režimů nedošlo k úplné 

degradaci povrchu nátěrového filmu. Tato skutečnost je pozoruhodná zejména u 

zkušebních režimů 50 kW/m2, kde docházelo navíc k intenzivnímu plamennému hoření. 

Zjištěnou skutečnost lze chápat jako materiálovou charakteristiku vysokosušinového UV 

tvrditelného laku, poukazující na jeho odolnost vůči teplenému namáhání.  

U polyuretanové 2-k laku docházelo ve všech zkušebních režimech k tvorbě 

miniaturních bublinek na povrchu nátěrového filmu v průběhu zkoušky. Intenzita tohoto 

jevu byla značně ovlivněna stupněm tepleného namáhání povrchu laku. Ve zkušebních 

režimech 25 kW/m2 docházelo k pozvolnému vzniku miniaturních bublinek s relativně 

velkými roztečemi. Naproti tomu ve zkušebních režimech 50 kW/m2 docházelo prakticky 

okamžitě po zahájení zkoušky (do několika sekund) k velice intenzivnímu vzniku bublinek 

na celé exponované ploše. Tento jev vizuálně připomínal doslova napěnění nátěrového 

filmu, viz obrázek č. 18. 
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Obrázek č. 18 Projev tepelného namáhání povrchu nátěrového filmu  polyuretanového 2-k 

laku - zkušební režim 50 kW/m2 se zapalovacím plamenem [Vlastní pořízení] 

V případě vodou ředitelné silnovrstvé lazury a syntetické silnovrstvé lazury bylo 

pozorváno odlišné zbarvení povrchu materiálu po ukončení zkoušky v porovnání s 

ostatnimi materiály, a to ve všech zkušebních režimech (viz obrázek č. 19 až 23). Tento 

projev lze přisoudit vlastnostem nátěrové hmoty (nasákavosti do povrchu materiálu). 

Lazury, obecně s ohledem na své použití (okna, dveře) musejí vykazoval vyšší odolnost 

proti klimatickým a povětrnostním podmínkám, k čemuž jim pomáhá proniknutí do 

hlubších struktur dřeva. Degradace materiálu však takové hloubky nedosahovala v žádném 

ze zkušebních režimů, což mělo pravděpodobně za následek pozorovaný jev. 

 

 
Obrázek č. 19 Zkušební vzorky jednotlivých materiálů  

před zahájením zkoušky [Vlastní pořízení] 
(horní řada zleva ekologické nátěrové hmoty: Fortelux Aqua, Profi Parket, Beckry Clear 5) 

(dolní řada zleva neekologické nátěorvé hmtoy: Profi lazura, Axapur Uni, dub nez nátěrové hmoty) 
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Obrázek č. 20 Vzorky jednotlivých materiálů po ukončení měření - zkušební režim 25 
kW/m2 bez zapalovacího plamene [Vlastní pořízení] 

(horní řada zleva ekologické nátěrové hmoty: Fortelux Aqua, Profi Parket, Beckry Clear 5) 
(dolní řada zleva neekologické nátěorvé hmtoy: Profi lazura, Axapur Uni, dub bez nátěrové hmoty )		
	
	

 
 

 

Obrázek č. 21 Vzorky jednotlivých materiálů po ukončení měření - zkušební režim 25 
kW/m2 se zapalovacím plamenem [Vlastní pořízení] 

(horní řada zleva ekologické nátěrové hmoty: Fortelux Aqua, Profi Parket, Beckry Clear 5) 
(dolní řada zleva neekologické nátěorvé hmtoy: Profi lazura, Axapur Uni, dub bez nátěrové hmoty ) 
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Obrázek č. 22 Vzorky jednotlivých materiálů po ukončení měření - zkušební režim 50 
kW/m2 bez zapalovacího plamene [Vlastní pořízení] 

(horní řada zleva ekologické nátěrové hmoty: Fortelux Aqua, Profi Parket, Beckry Clear 5) 
(dolní řada zleva neekologické nátěorvé hmtoy: Profi lazura, Axapur Uni, dub bez nátěrové hmoty ) 

 

 

Obrázek č. 23 Vzorky jednotlivých materiálů po ukončení měření - zkušební režim 50 
kW/m2 se zapalovacím plamenem [Vlastní pořízení] 

(horní řada zleva ekologické nátěrové hmoty: Fortelux Aqua, Profi Parket, Beckry Clear 5) 
(dolní řada zleva neekologické nátěorvé hmtoy: Profi lazura, Axapur Uni, dub bez nátěrové hmoty ) 
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9.   ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo posouzení účinku povrchových úprav dřeva na 

optickou hustotu kouře. Řešitelský směr této práce byl stanoven tak, že byl posuzován vliv 

vybraných ekologických a neekologických nátěrových hmot určených k povrchové úpravě 

dřeva na optickou hustotu kouře. Diplomová práce byla rozdělena na část teoretickou a 

část experimentální. 

V teoretické části byl proveden průzkum vědeckých publikací v databázích 

Scifinder, Scopus, Web of Science a ScienceDirect. Vědecké publikace zabývající se 

přímo vlivem různých druhů povrchových úprav dřeva resp. nátěrových hmot na optickou 

hustotu kouře nebyly nalezeny. Výzkum v oblasti optické hustoty kouře je situován spíše 

směrem zkoumání optické hustoty kouře stavebních materiálů jako jsou sendvičové panely 

(sádrokartonové desky aj.) a materiály na bázi dřeva (dřevotřískové desky, dřevo plastové 

kompozity tzn. WPC, Wood Flour-High Density Polyuretane Composites aj.). Dále je v 

teoretické části práce popsána problematika povrchových úprav dřeva s důrazem na 

nátěrové hmoty a jejich ekologii. Závěr teoretické části práce tvoří rozbor stanovení 

optické hustoty kouře jednokomorovým testem podle normy ČSN EN ISO 5659-2:2013. 

V experimentální části bylo realizováno laboratorní měření, jehož cílem bylo 

stanovení optické hustoty kouře zkoumaných materiálů pomocí jednokomorového testu v 

souladu s normou ČSN EN ISO 5659-2:2013. Z experimentálně získaných dat byly po 

splnění kritérií opakovatelnosti měření vypočteny hodnoty maximálních optických hustot 

kouře a maximálních specifických optických hustot kouře, které byly doplněny o časy 

zapálení a uhasnutí jednotlivých zkoušebních vzorků v průběhu zkoušky. Získaná data byla 

zpracována jak do přehledných tabulek, tak graficky. Srovnáváním výsledků měření 

optických hustot kouře jednotlivých materiálů byl posouzen účinek ekologických a 

neekologických nátěrových hmot na optickou hustotu kouře.  

Použitá metoda stanovení optické hustoty kouře je schopna rozlišit materiály emitující 

vysoké či nízké množství kouře. Norma ani jiné zdroje, které byly pro účely vyhodnocení 

prostudovány, však nevyčíslují rozdíl hodnot optické hustoty mezi jednotlivými materiály, 

na jejichž základě lze učinit závěr o vlivu materiálu na optickou hustotu kouře. Proto byla s 

ohledem na zpřísnění kritéria opakovatelnosti měření tato hodnota stanovena, a to 

následovně.  
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Pokud se hodnota maximální optické hustoty kouře jakéhokoliv materiálu s 

aplikovanou nátěrovou hmotou lišila o 30 % a více od hodnoty maximální optické hustoty 

kouře dubu, bylo rozhodnuto, že nátěrová hmota aplikovaná na dub má prokazatelný 

účinek na optickou hustotu kouře. 

V průběhu měření byly pozorovány faktory, které mohly ovlivňovat optickou 

hustotu kouře. Mezi tyto faktory patří zejména praskání vzorků resp. výsušné trhliny na 

jejich povrchu, deformace zkušebních vzorků v průběhu zkoušky a zapálení nebo uhasnutí 

vzorku v průběhu zkoušky.  

Bylo zjištěno, že průběh vývoje a dosažené hodnoty optické hustoty kouře v 

jednotlivých zkušebních režimech byly ovlivněny výhradně rozdílnými sklony testovaných 

materiálů k zapálení a uhasnutí v průběhu zkoušky. Ke vzniku výsušných trhlin na povrchu 

materiálu sice docházelo, ale nebyly mezi nimi pozorovány významné rozdíly. Ke vzniku 

deformací zkušebních vzorků v průběhu zkoušky nedocházelo. 

Ve zkušebním režimu 25 kW/m2 bez zapalovacího plamene docházelo u všech 

materiálů k prakticky lineárnímu průběhu vývoje optické hustoty. Vliv na optickou hustotu 

kouře byl prokázán pouze u polyuretanového 2-k laku (neekologická nátěrová hmota), u 

kterého došlo v porovnání s dubem k poklesu optické hustoty kouře o 32 %.   

Ve zkušebním režimu 25 kW/m2 se zapalovacím plamenem nebyl prokázán vliv ani 

jedné z ekologických nebo neekologických povrchových úprav dubu na optickou hustotu 

kouře. Hodnoty optických hustot kouře jednotlivých materiálů se nelišily v provnání s 

dubem o více než 17 %.  

Ve zkušebním režimu 50 kW/m2 bez zapalovacího plamene byl prokázán vliv na 

optickou hustotu kouře u vodou ředitelné silnovrstvé lazury (ekologická nátěrová hmota), u 

které došlo v porovnání s dubem ke zvýšení optické hustoty kouře o 190 %.  Tento 

výsledek zásadním způsobem ovlivnila neschopnost vodou ředitelné silnovrstvé lazury 

dosáhnout vznícení v průběhu zkoušky. Účinek na optickou hustotou kouře byl prokázán i 

u vysokosušinového UV tvrditelného laku (ekologická nátěrová hmota), u kterého došlo k 

poklesu optické hustoty o 71 %.  Účinek na optickou hustotu kouře byl prokázán také u 

všech neekologických nátěrových hmot, které výrazně přispívaly ke snížení optické 

hustoty kouře. V případě syntetické silnovrstvé lazury došlo ke snížení optické hustoty 
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kouře o 76 % a v případě polyuretanového 2-k laku došlo ke snížení optické hustoty o 55 

%. 

Ve zkušebním režimu 50 kW/m2 se zapalovacím plamenem byl prokázán účinek 

snížení optické hustoty kouře u všech ekologických nátěrových hmot. U vodou ředitelné 

silnovrstvé lazury došlo k poklesu optické hustoty kouře o 44 %. V případě 

vodouředitelného polyuretanového 1-k laku došlo k výraznému poklesu optické hustoty a 

to o 75 %. Optická hustota vysokosušinové UV tvrditelného laku poklesla výrazně, a to o 

72 %. V případě neekologických nátěrových hmot byl pozorván vliv na optickou hustotu 

kouře pouze u syntetické silnovrstvé lazury. U této nátěrové hmoty došlo v porovnání s 

dubem bez aplikované nátěrové hmoty k výraznému poklesu optické hustoty kouře a to o 

73 %.  

Z výsledků experimentálních měření optické hustoty kouře vyplývá, že účinek 

ekologických a neekologických nátěrových hmot na optickou hustotu kouře nelze 

jednoznačně prokázat.  

Jednotlivé nátěrové hmoty (ekologické i neekologické) vykazovaly v jednotlivých 

zkušebních režimech různé účinky na optickou hustotu kouře. Teoreticky lze provést 

několika způsoby alternativní vyhodnocení experimentálně získaných dat. Žádný způsob 

vyhodnocení by však s ohledem na získaná data nepřinesl jednoznačný závěr o vlivu 

ekologických a neekologických nátěrových hmot na optickou hustotu kouře. 

Pro další měření vlivu povrchových úprav dřeva na optickou hustotu kouře by bylo 

vhodné otestovat nátěrové hmoty samostatně, aniž by byly aplikovány na dřevo nebo 

použít pouze dřevo (dýhu) výšky 1 mm. Vzhledem k hmotnostním poměrům zkoumaných 

materiálů, kdy průměrná hmotnost vytvrzeného nátěrového filmu aplikovaného na dub se 

pohybovala v intervalu < 1,41; 1,70> g a průměrná hmotnost vzorku dubu byla 78,98 g  by 

změna tohoto poměru nebo eliminace podkladového materiálu mohla znamenat snížení 

variability měření a potenciální možnost srovnání výsledků s normativním postupem, který 

stanouje, se materiály se musejí testovat v provedení v jakém jsou užívány v praxi. 

Pro další zkoumání problematiky optické hustoty kouře, zejména u materiálů se 

zvýšenou variabilitou měření, by bylo vhodnější použít přesnější metodu dopněnou o 

měření toxicity kouře. 
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Výsledky dosažené v této práci nelze přiřazovat k chování materiálů v podmínkách 

reálného požáru, slouží zejména ke srovnání s dalšími materiály a k dalšímu zkoumání. 
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