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Anotace 

SEDLÁK, J. Vliv vlhkosti dřeva na teplotu vzplanutí: diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, FBI, 2016, 64 s. 

Diplomová práce se zabývá vlivem vlhkosti dřeva na jeho teplotu vzplanutí. Úvodní 

část této práce je věnována teorii o dřevě. Zabývá se jeho stavbou, vlastnostmi a vlhkostí ve 

dřevě. Poté je zde navržen experiment ke zjištění vlivu vlhkosti dřeva na teplotu vzplanutí 

stanovenou dle ČSN 640149. Následuje kapitola věnovaná kondicionování dřeva na zvolené 

vlhkosti a její měření. Další část popisuje samotné experimentální měření. V závěru je 

uvedena diskuse naměřených výsledků 

Klíčová slova: dřevo, vlhkost, zkoušky, teplota vzplanutí. 

  

Annotation 

SEDLÁK, J. The Influence of Wood Moisture on Its Flash Temperature: Graduation 

Theses. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2016, 64 p. 

This Diploma work deals with the influence of wood moisture on its flash temperature. 

The introductory part of this work is devoted to the theory of wood. It deals with the structure, 

properties and moisture in wood. Then there is an experiment designed to determine the effect 

of moisture on wood flash temperature determined according to ČSN 640149. The following 

chapter is devoted to conditioning the wood to the selected moisture and its measurement. The 

next section describes the actual experimental measurements. At the end is a discussion of the 

measurement results 

Key words: wood, moistness, examination (test), flash temperature. 
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1 Úvod  

Cílem práce je zhodnocení toho, zdali má vlhkost obsažená ve dřevě vliv na jeho 

teplotu vzplanutí a jak se bude projevovat. 

V počátku této práce je teoretický přehled o dřevě, který se věnuje především jeho 

stavbě, použitým dřevinám v této práci a jejich vlastnostem. Dále je v teoretické části popsána 

vlhkost ve dřevě a její rozdělení. Na závěr se teoretická část věnuje vlhkosti všeobecně a 

zaměřuje se na její výpočet. 

Poté následuje navržení experimentu, který má zjistit vliv vlhkosti dřeva na jeho 

teplotu vzplanutí. K tomuto účelu byla použita norma ČSN 640149, podle které lze stanovit 

teplotu vzplanutí dřevěných vzorků. Dále jsou zde popsány jednotlivé měřicí přístroje a 

aparatury použité v experimentu. Velká pozornost je věnována přípravě vzorků, jejich 

kondicionování a měření jejich vlhkosti pomocí tří metod (gravimetrická metoda podle 

ČSN 490103, vpichovým vlhkoměrem a halogenovým analyzátorem vlhkosti). Diskuse 

nejvhodnější metody měření vlhkosti vzorků použitých v této práci uzavírá tuto kapitolu. 

Poslední část experimentu se zabývá zjištěním teplot vzplanutí u jednotlivých vzorků 

podle normy ČSN 640149 a jsou zde uvedeny naměřené výsledky. Na závěr je uvedeno 

vyhodnocení naměřených hodnot a diskuse z nich vyplývajících výsledků. 
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2 Dřevo 

Dřevo již odedávna patří k nejpoužívanějším stavebním materiálům a v nejbližší 

budoucnosti nejspíše zůstane i přes to, že se stále vyvíjejí nové materiály. Dřevo jako materiál 

má nesporně dobré vlastnosti jako jsou snadná opracovatelnost, vhodný poměr mezi pevností 

a hmotností, značná odolnost proti korozi, dobrá odolnost proti kmitům apod. Přes nesporné 

výhody, které dřevo má, jsou zde i faktory, které omezují rozsah jeho použití, např. malá 

odolnost proti napadení biotickými škůdci, jako jsou např. plísně, houby, hmyz a jeho snadná 

hořlavost a zapalitelnost. [4] 

Stavba dřeva 

Dřevo je materiál organického původu. Tvoří jej tři základní složky a to celulóza, 

hemicelulóza a lignin. Každá z těchto složek má jiné charakteristické vlastnosti, které 

ovlivňují stavbu dřeva. 

Celulóza – tvoří celkově až 50 % dřevní hmoty. Je to makromolekulární látka 

vznikající z glukózy. Vzájemným spojováním až 3000 molekul glukózy vznikají 

makromolekuly o velikosti asi tisíciny milimetru. Vzájemným stáčením vláken celulózy se 

pak shlukují do větších útvarů, jež následně tvoří stěnu buňky. Díky řetězovité struktuře má 

celulóza vláknitou podobu. To je příčina toho, proč má dřevo ve směru vláken vysokou 

pevnost. 

Hemicelulóza – je ve dřevě zastoupena 22÷28 % (u listnatých stromů více). Vzniká 

z cukrů, je také tvořena makromolekulami a stejně jako celulóza tvoří vlákna, ovšem kratší 

a s menší pevností. Vlákna hemicelulózy obalují vlákna celulózy. 

Lignin – je ve dřevě zastoupen asi 26÷35 % (u listnatých stromů více). Je to beztvará 

látka, která vyplňuje mezery mezi celulózou a hemicelulózou. Po ohřátí je lignin tvárnější 

a plastičtější, po vychladnutí si zachová svůj tvar. [5] 
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Měkké dřevo 

Měkké dřevo je těžbou získáváno z jehličnatých stromů. Obvykle bývá zbarvené 

světlejšími barvami, od žluté po světle hnědou. Díky vysokému kontrastu mezi jarními 

a letními letokruhy se vyznačuje výraznou texturou. Jehličnaté stromy, ze kterých se měkké 

dřevo získává, se nejčastěji vyskytuje v chladnějších oblastech nebo v oblastech 

s proměnlivým klimatem. Jehličnany zpravidla rychle rostou, díky rovným a vysokým 

kmenům se hodí na výsadbu lesů. Díky jejich rychlému růstu jsou méně nákladné nežli stromy 

listnaté. I proto je měkké dřevo častěji užívané ve stavebnictví, při výrobě nábytku 

a v papírenském průmyslu pro získávání celulózy. [1] 

Tvrdé dřevo 

Tvrdé dřevo je získáváno z listnatých stromů. Má vyšší hustotu nežli dřevo měkké 

(výjimkou je balsa), rovněž má větší barevnou pestrost, texturu a žilkování. Většinou listnaté 

stromy rostou v mírných a subtropických pásmech, jsou opadavé a rostou mnohem pomaleji, 

než je tomu u stromů jehličnatých. Tvrdé dřevo je taktéž odolnější a dražší. [1] 

Pro účely tohoto měření byl vybrán jeden zástupce z řad měkkého dřeva a jeden z řad 

dřeva tvrdého. Tito dva zástupci jsou popsáni v následujících dvou odstavcích. 

Smrk 

Smrk je dřevina s pravidelnou stavbou, výraznými letokruhy. Má bílý až nažloutlý 

odstín s mírným leskem. Hustota je cca 470 kg/m
3
 (při 15% vlhkosti). Dřevo je dobře 

obrobitelné a i když je poměrně měkké tak si zachovává značnou pevnost. Smrk je pro svoje 

všestranné použití hojně vysazován ať už jako zdroj dřeva, nebo jako okrasný prvek. Je hojně 

používán ve stavebnictví, tesařství, truhlářství nebo na topení. Smrk je rovněž důležitou 

surovinou pro výrobu papíru. Smrk je dobře vysušitelný. [6] 

Dub 

Dubové dřevo je šedohnědé barvy, má dobře znatelné, kruhovitě uspořádané letokruhy. 

Vysušený dub (zhruba 15 % vlhkosti) má hustotu cca 600 kg/m
3
. Dřevo je velmi pevné, tvrdé 
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a houževnaté. Používá se v řezbářství a také ve stavebnictví, zvláště v tom vodním, neboť se 

zvyšující se vlhkostí jeho dobré vlastnosti posilují. [7] 

2.1 Reakce dřeva na oheň 

Dřevo je převážně složeno z uhlíku, kyslíku a vodíku. Při používání dřeva ve 

stavebních konstrukcích a hodnocení požárního rizika vyplývá, že ze tří základních podmínek 

pro vznik hoření a požáru, jsou v případě dřevěných konstrukcí splněny dvě podmínky 

(přítomnost hořlaviny a kyslíku) chybí pouze dostatečná zápalná teplota. Z toho může 

vyplývat, že dřevo není dobrý materiál na stavební konstrukce a jeho použití by bylo 

nevhodné z hlediska požární ochrany. Pravdou však je, že dobře navrhnuté dřevěné nosné 

konstrukce se chovají při požáru stabilně a únosnost je několikanásobně delší než u jiných 

materiálů, které jsou klasifikovány jako „nehořlavé“ (např. ocel). Dřevo můžeme poměrně 

dobře a s malými náklady chránit před termickými změnami. A navíc i samotná vrstva 

zuhelnatělého dřeva působí jako izolace proti tepelnému působení. [3, 11] 

 

Chování dřeva v teplotních intervalech 

- +80 °C až +120 °C – V tomto rozmezí se dřevo pouze vysušuje (uvolňuje se voda). 

Povrchovým efektem je tvorba trhlin, uvolňování pryskyřice. Mechanické vlastnosti dřeva 

se nemění. 

- +150 °C až +200 °C – Dřevo v tomto intervalu výrazně mění barvu do hnědých odstínů, 

nastává pokles mechanických vlastností dřeva, zvláště houževnatosti. K významnému 

uvolnění hořlavých plynných produktů při těchto teplotách nedochází. 

- nad +220 °C – Nad touto teplotou začíná tvorba plynných produktů: vodík, metan, oxid 

uhelnatý, aldehyd a dalších nízkomolekulárních produktů. Po výstupu na povrch dřeva 

tyto hořlavé nízkomolekulární látky začnou reagovat s kyslíkem za vývoje tepla 

a světelných efektů. Hořením dřeva se v této fázi rozumí hoření plynů, které se uvolnily 

z materiálu. Nad touto teplotou se snižují mechanické vlastnosti především pevnost dřeva. 
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- nad +330 °C - Za přítomnosti vzdušného kyslíku dřevo samovolně žhne, čímž se uvolňuje 

další tepelná energie, která, může ovlivňovat další vnitřní vrstvy. [3, 12] 

2.2 Vlhkost ve dřevě 

Dřevo je hydroskopický materiál, což znamená, že má schopnost měnit svoji vlhkost 

podle okolního prostředí. Za pomoci sorpce a desorpce vlhkosti se dřevo snaží ustálit na 

rovnovážné vlhkosti, která se odvíjí podle vlhkosti a teploty okolí. Tento dosažený stav se 

nazývá stavem vlhkostní rovnováhy. S každou změnou vlhkosti nebo teploty okolního 

prostředí se stav vlhkostní rovnováhy mění. Je li vlhkost dřeva nižší, než odpovídá stavu 

vlhkostní rovnováhy, dřevo adsorbuje vodu z okolního prostředí, dokud nedosáhne stavu 

vlhkostní rovnováhy. Pokud je stav opačný a dřevo má více vlhkosti, nastává opačný proces 

a dřevo začne vodu ztrácet (desorpce) dokud opět nedosáhne stavu vlhkostní rovnováhy. [8] 

Vlhkost ve dřevě nejvíce ovlivňuje stavba, hustota, mechanické namáhání a teplota 

dřeva. Vlhkost v rostoucím stromě je nerovnoměrná a mění se s výškou i průměrem kmene. 

Dřevo také mění svojí vlhkost v závislosti na čase, největší průměrné vlhkosti dosahuje během 

zimního období, nejmenší pak během letních měsíců. Vlhkost se mění také během denní doby, 

kdy nejvyšší byla naměřena ráno a nejnižší večer. [9, 10] 

Dřevo v praktických podmínkách obsahuje vždy určité množství vlhkosti. Díky 

velkému množství energie potřebné k odpaření (2250 kJ/kg) vlhkost výrazně zlepšuje požární 

odolnost dřeva. 

Rovnovážný stav vlhkosti dřeva je funkcí teploty a relativní vlhkosti prostředí, kterému 

je vystaveno. Vlhkost může být buď vypočtena, změřena anebo určena z tabulek. Pro požární 

zkoušky se běžně používají vzorky kondicionované v klimatické peci při teplotě 23 °C 

a relativní vlhkosti 50 %. Vlhkost takto kondicionovaného dřeva se ustálí na cca 9 %, přičemž 

vlhkost dřeva používaného uvnitř budov se pohybuje mezi 5 % a 15 %. [13] 
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Vodu ve dřevě můžeme z hlediska uložení ve dřevě rozdělit do tří kategorií. 

Voda chemicky vázaná – je ve dřevě obsažena ve formě chemických sloučenin. Ze 

dřeva ji lze odstranit pouze pomocí spálení, nikoliv sušením jako u ostatních dvou případů 

a proto je ve dřevě obsažena i při jeho nulové vlhkosti. Pomocí chemických analýz bylo 

zjištěno, že její obsah v dřevní sušině je 1÷2 %, na fyzikální ani mechanické vlastnosti dřeva 

však nemá žádný vliv. 

Voda vázaná – neboli voda hygroskopická, se nachází v buněčných stěnách dřeva při 

vlhkostech 0÷30 %. Vodíkovými můstky je vázána na hydroxylové OH skupiny části celulózy 

a hemicelulóz. Má zásadní vliv na fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. 

Voda volná – neboli voda kapilární se ve dřevě vyskytuje při vlhkostech nad 30 %. Ve 

dřevě vyplňuje mezibuněčné prostory a lumeny buněk. Na fyzikální a mechanické vlastnosti 

dřeva má menší vliv nežli voda vázaná. 

Vlhkost dřeva se nejčastěji udává v procentech a lze ji vyjádřit dvěma vztahy, přičemž 

jednou to bude vlhkost absolutní a podruhé vlhkost relativní. 

Vlhkost absolutní 

Absolutní vlhkost vyjadřuje podíl hmotnosti vody k hmotnosti dřeva v absolutně 

suchém stavu. Procentuálně ji lze vyjádřit pomocí následujícího vztahu. 

     
      
   

      

Rovnice 1 - Výpočet absolutní vlhkosti 

kde: 

-      je absolutní vlhkost 

- mω je hmotnost vlhkého vzorku 

- m0 je hmotnost suchého vzorku 
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Vlhkost relativní 

Relativní vlhkost vyjadřuje podíl hmotnosti vody obsažené ve dřevě k hmotnosti 

vlhkého dřeva. Procentuálně ji lze vyjádřit pomocí následujícího vztahu. 

     
      

   
       

Rovnice 2 – Výpočet relativní vlhkosti 

kde: 

-      je relativní vlhkost 

- mω je hmotnost vlhkého vzorku 

- m0 je hmotnost suchého vzorku 

 

Přepočet mezi oběma vlhkostmi je možný pomoví následujících dvou vztahů. 

     
            
           

  

Rovnice 3 – Přepočet z absolutní vlhkosti na relativní vlhkost 

     
           
           

  

Rovnice 4 – Přepočet z relativní vlhkosti na absolutní vlhkost 

[9, 10] 
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3 Experimentální část 

Experimentální část se zabývá těmito podkapitolami: 

- popis zkoušky 

- popis aparatury 

- příprava vzorků 

- průběh zkoušky 

- diskuze výsledků 

Pro zjištění vlivu vlhkosti dřeva na teplotu vzplanutí byl navržen následující 

experiment. Vzorky dřeva o přibližně stejných rozměrech a stejné hmotnosti byly upraveny 

tak, aby měly různé vlhkosti, od vysušených vzorků po vzorky se zhruba 60% vlhkostí, což 

bylo maximum vlhkosti, kterého bylo dosaženo. Poté byly jednotlivé vzorky dřeva vloženy do 

Setchkinovy odporové pece a byla zkoumána jejich teplota vzplanutí. Podrobněji i s výsledky 

a jejich diskusí je celý experiment popsán v následujících kapitolách. 

3.1 Stanovení vznětlivosti materiálu podle ČSN 640149 

Norma se zabývá stanovením vznětlivosti pevných materiálů v různých formách. 

Norma srovnává charakteristiky vznětlivosti jednotlivých materiálů a umožňuje stanovení 

minimálních teplot, za kterých materiály vzplanou nebo se vznítí. 

Norma definuje, že vznětlivost je schopnost materiálů se zapálit za zvýšených teplot. 

Rozdělují se na teplotu vzplanutí a teplotu vznícení. 

Teplota vzplanutí je nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, za které 

pomocí vnějšího zápalného zdroje dojde k zapálení plynných produktů termického rozkladu. 

Teplota vznícení je nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, za které dojde 

k zapálení vzorku nebo plynných produktů bez vnějšího zápalného zdroje projevujícím se 

plamenným hořením nebo výbuchem. 
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Podstatou zkoušky je zahřívání vzorku ve zkušební peci horkým vzduchem 

o konstantní teplotě a konstantní rychlosti proudění. Po dobu 15 minut se sleduje, zda nedojde 

ke vznícení nebo vzplanutí vzorku a to buď vizuálně anebo sledováním průběhu teploty na 

zapisovači. 

Metodu lze použít pro hodnocení plastů a to jak ve formě kompaktní, tak ve formě 

prášků, granulátů i fólií, pro textilie, dřevo a další pevné materiály. [18] 

Zkušební aparatura 

Zkušební aparatura se skládá z těchto částí: 

- elektrická odporová pec, která je složena ze dvou soustředěných válcových částí ze 

žáruvzdorného materiálu. Vnější válec má výšku 210÷250 mm, vnitřní průměr je 100 

mm. Vně tohoto válce je navinut odporový drát. Vnitřní válec má výšku 210÷250 mm, 

vnitřní průměr 75 mm a tloušťku stěny 3 mm. Prostor mezi vnějším válcem, spodkem 

pece, víkem pece a vnějším nerezovým obalem je vyplněn izolačním materiálem. Vnější 

obal má válcovitý tvar o průměru 250 mm, 

- držák vzorku v nerezovém provedení o šířce 8 mm a tloušťce 2 mm, který je na svém 

konci opatřen kruhovým prstencem o vnějším průměru 52 ± 2 mm a vnitřním průměru 

36 ± 1 mm. Pro rychlé vložení a vyjmutí vzorku z pece je držák umístěn na vodicí tyči, 

- miska na vzorek vyrobená z antikorozního materiálu vhodná pro vložení do výše 

uvedeného držáku, 

- pomocného zapalovacího zdroje sestávajícího se z plynového hořáku, 

- redukční ventil pro měření a regulaci vzduchu přiváděného do pece, 

- regulátoru teploty vzduchu, který musí udržovat konstantní teplotu v peci do teploty 

750 °C s přesností ± 0,5 % daného rozsahu, 

- termočlánků, určených pro měření teploty vzduchu a měření teploty vzorku v peci, 

- zapisovače teplot, spojeného s termočlánky a umožňující odečítat teploty do 800 °C 

s přesností 0,5 % z naměřené hodnoty. 
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Obrázek 1 - Setchkinova odporová pec [18] 

 

Postup zkoušky 

Zkouška probíhá za konstantní rychlosti proudění vzduchu vnitřním válcem pece 

25 mm.s
-1

. Na regulátoru teploty zvolíme odhadovanou teplotu vzplanutí nebo vznícení 

vzorku. Na redukčním ventilu se nastaví objemový průtok na hodnotu, aby odpovídala dané 

rychlosti proudění podle vzorce: 
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Rovnice 5 – Výpočet objemového průtoku 

kde: 

- Q je průtok vzduchu [l.min
-1

] 

- T je zvolená teplota [K] 

Zvolená teplota na regulátoru musí být v peci ustálena minimálně 10 minut před 

zahájením měření. Po ustálení teploty se pec otevře, do držáku vzorku se umístí miska 

s měřeným vzorkem a pec se uzavře. Celá tato operace nesmí trvat déle než 20 sekund. Od 

chvíle uzavření pece se začíná měřit čas, v případě zjišťování teploty vzplanutí se zažehne 

pomocný plamínek. Okamžik vzplanutí, popř. vznícení, lze pozorovat buď vizuálně, kdy 

se projeví plamenným hořením nebo výbuchem, anebo na zapisovači, kdy bude patrný značný 

nárůst teploty vzorku. 

Pokud ke vzplanutí, popř. vznícení, dojde do 15 minut od začátku zkoušky, opakuje se 

zkouška s novým vzorkem, ovšem s teplotou o 10 °C nižší. Takto se postupuje do doby, než 

vzorek do 15 minut nevzplane, popř. se nevznítí. Za minimální teplotu vzplanutí, popř. 

vznícení, se tedy považuje teplota o 10 °C vyšší, při které vzorek ještě vzplanul, popř. se 

vznítil. Tato teplota se zaokrouhlí na nejbližších 10 °C nebo 5 °C. 

Pokud Do 15 minut ke vzplanutí, popř. vznícení nedojde, opakuje se zkouška s novým 

vzorkem s teplotou o 10 °C vyšší, obdobně jako v předchozím odstavci. Minimální teplotou 

vzplanutí, popř. vznícení je prohlášena ta teplota, při níž vzorek během 15 minut vzplanul, 

popř. se vznítil. Tato teplota se zaokrouhlí na nejbližších 10 °C nebo 5 °C. 

Materiály, u kterých nedojede do teploty 750 °C ke vzplanutí, popř. vznícení a pouze 

žhnou, se určuje teplota žhnutí. To je taková teplota, při níž vzorek trvale žhne v průběhu 

zkoušky do 15 minut. Žhnutí se kontroluje vizuálně a projevuje se zvyšováním teploty vzorku. 

 



12 

 

Zápis o zkoušce 

Zápis o zkoušce musí obsahovat: 

- název zkoušeného materiálu, složení a formy materiálu, popř. výrobce 

- způsob kondicionování 

- hodnoty teploty vzplanutí, vznícení, popř. žhnutí 

- čas, při kterém materiál vzplál, popř. se vznítil 

- popis vizuálního pozorování vzorku během zkoušky 

- případné odchylky od normy 

- datum zkoušky a podpis pracovníka       [18] 

3.2 Příprava vzorků 

Pro experiment byli vybráni zástupci z řad tvrdých a měkkých dřev – dub a smrk. 

Smrkové vzorky byly vyrobeny z prkna cca 30 let starého stromu, pokáceného před cca 

15 roky, posledních 5 let bylo prkno skladováno v suchu v dobře větrané místnosti. Aby bylo 

vyhověno normě ČSN 640149 o stanovení vznětlivosti materiálů, která nařizuje, aby zkušební 

vzorek měl hmotnost v rozmezí 2g až 3g, byly vzorky nařezány kotoučovou pilou do rozměrů 

přibližně 15×15×20 mm a o hmotnosti mezi 2,3 g a 2,7 g. K vážení byly použity digitální váhy 

Soehnle Ultra s přesností 0,1 g. Poté byly vzorky pomocí smirkového papíru očištěny od 

odštěpků vytvořených při řezání. Rovněž řezané plochy byly zabroušeny tak, aby jejich 

drsnost byla stejná jako drsnost ostatních ploch.  

Dubové vzorky byly vyrobeny z prkna neznámého původu, které bylo minimálně 

poslední rok skladované v suché a dobře větrané místnosti. Stejně jako u smrkových vzorků 

byly dubové vzorky nařezány tak aby jejich hmotnost byla v rozmezí 2 g až 3 g, konkrétně 

u těchto vzorků to bylo 2,0 g až 2,6 g. Rozměry vzorků se pohybovaly kolem hodnot 

15×15mm×14mm. Rovněž tyto vzorky byly zbaveny odštěpků a byla u nich upravena drsnost 

řezané plochy. 
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Všechny vzorky byly opatřeny evidenčním číslem. Evidenční číslo bylo lehce vepsáno 

obyčejnou tužkou na jednu stěnu vzorku. 

Vážení a měření vzorků  

Pro přesné zjištění rozměrů a hmotností jednotlivých vzorků byla využita přesná 

laboratorní měřidla. 

Pro zjištění rozměrů ve všech třech směrech bylo použito posuvné měřítko, kterým 

byly rozměry změřeny s přesností na desetinu milimetru. 

Pro zjištění hmotnosti byly použity přesné laboratorní váhy Sartorius CPA225D –

 OCE. Tyto váhy dokážou měřit s přesností 0,01 mg. Při tomto měření však bylo poslední 

desetinné místo zaokrouhlováno a vzorky tak byly měřeny s přesností 0,1 mg. 

 

Obrázek 2 - Vážení vzorků 

3.3 Úprava vlhkosti dřevěných vzorků 

Pro experiment bylo zvoleno pět různých vlhkostí vzorků: 

- vysušení vzorků na minimální vlhkost v sušárně při 105 °C 

- navlhčení v klimatické skříni při 50% vlhkosti a teplotě 25 °C 

- navlhčení v klimatické skříni při 90% vlhkosti a teplotě 25 °C 



14 

 

- vzorky namočené ve vodě po dobu 5 dnů 

- vzorky namočené ve vodě po dobu 13 dnů 

Sušení vzorků 

Pro dosažení minimální vlhkosti byly vzorky vloženy do sušárny Binder FD 240 od 

firmy Fishet Scientific. Sušárna funguje na principu elektrického ohřevu a cirkulace vzduchu 

je zajištěna pomocí větráku. Lze nastavit teploty v rozmezí od +5 °C do +300 °C. [15] 

Zde byly vzorky sušeny při 105 °C, čímž se z nich odpařovala voda a vzorky postupně 

ubývaly na hmotnosti. Pro kontrolu úbytku hmotnosti byly vzorky pravidelně převažovány. 

Vzorky se sušily do doby, dokud rozdíl hmotností mezi dvěma váženími nebyl menší než 

0,01 g. Poté byl vzorek uznán za vysušený, viz norma ČSN 490103. 

.  

Obrázek 3 - Sušení vzorků 

Sušení vzorků začalo 11. 1. 2016 v 10:00 hodin a ukončeno bylo 18. 1. 2016 v 10:00 

hodin. Vzorky byly nadále ponechány v sušárně, byly však postupně odebírány a zkoušeny 

v Setchkinově peci. Z přiloženého grafu jde vidět, že k ustálení hmotnosti došlo již mezi 

druhým a třetím vážením. Úbytky hmotností v následujících měřeních byly již nepatrné. 



15 

 

 

Obrázek 4 - Úbytek hmotnosti u smrkových vzorků v sušárně 

 

 

Obrázek 5 – Úbytek hmotnosti u dubových vzorků v sušárně 

 

3.4 Zvlhčování vzorků 

Pro zvýšení vlhkosti vzorků byla využita klimatická komora MEMMERT HPP 260, 

která umožňuje ve svých útrobách upravit atmosférickou vlhkost v rozsahu 10÷90 % při 

teplotním rozsahu 0÷70 °C. [16] 
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Zvlhčování vzorků v prostředí s 90% vlhkostí 

Pro zvýšení vlhkosti u této sady vzorků byla použita klimatická komora nastavená na 

90% vlhkost a teplotu 25 °C. Jelikož vzorky byly předtím v prostředí s menší vzdušnou 

vlhkostí, začnou po vložení do pece adsorbovat vzdušnou vlhkost. Z toho důvodu byly vzorky 

pravidelně převažovány, aby byl zjištěn nárůst jejich hmotnosti, která je přímo úměrná 

vlhkosti vzorku. 

Vzorky byly prohlášeny za ustálené, až když mezi jednotlivými váženími, mezi 

kterými byl rozdíl 24 hodin, nebyl větší rozdíl než 0,01 g. To znamenalo, že v daném prostředí 

již dosáhli stavu vlhkostní rovnováhy. Vzorky byly do skříně vloženy 11. 1. 2016 v 10:00 

hodin. Poslední vážení proběhlo 26. 1. 2016 v 10:00 hodin. 

 

Obrázek 6 - Kondicionování vzorků v klimatické komoře 
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Obrázek 7 - Nárůst hmotnosti smrkových vzorků (rel. vlhkost 90 %, teplota 25 °C) 

 

 

Obrázek 8 - Nárůst hmotnosti dubových vzorků (rel. vlhkost 90 %, teplota 25 °C) 

Nárůst hmotnosti u smrkových vzorků byl z hodnoty 2,3879 g na hodnotu 2,6735 g, u 

dubových vzorků byl nárůst z hodnoty 2,3155 g na hodnotu 2,579 g. Tyto hodnoty jsou 

průměrné hodnoty ze všech dvaceti smrkových i dubových vzorků vložených do klimatizační 

komory. 

  

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

11.1 12.1. 14.1. 18.1. 19.1 20.1 25.1 26.1 

H
m

o
tn

o
st

 [
g

] 

Datum měření 

Nárůst hmotnosti smrkových vzorků 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

11.1 12.1. 14.1. 18.1 19.1 20.1 25.1 26.1 

H
m

o
tn

o
st

 [
g

] 

Datum měření 

Nárůst hmotnosti dubových vzorků 



18 

 

Zvlhčování vzorků v prostředí s 50% vlhkostí 

Postup je stejný jako při předchozím zvlhčování vzorků s tím rozdílem, že tentokrát 

byla požita klimatická komora nastavená pouze na 50% vlhkost a teplotu 25 °C. Vzorky byly 

do komory vloženy 11. 1. 2016 v 10:00 hodin. Poslední vážení proběhlo 18. 1. 2016 v 10:00 

hodin. 

 

Obrázek 9 - Nárůst hmotnosti smrkových vzorků (rel. vlhkost 50 %, teplota 25 °C) 

 

 

Obrázek 10 - Nárůst hmotnosti dubových vzorků (rel. vlhkost 50 %, teplota 25 °C) 
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Nárůst hmotnosti u smrkových vzorků byl z hodnoty 2,5672 g na hodnotu 2,6109 g, 

u dubových vzorků byl nárůst z hodnoty 2,2343 g na hodnotu 2,2664 g. Tyto hodnoty jsou 

průměrné hodnoty ze všech dvaceti smrkových i dubových vzorků vložených do klimatické 

komory. 

Namočení vzorků do vodní lázně po dobu 5 dnů 

Dalším stupněm zvlhčování vzorků bylo jejich namočení do vodní lázně. Dřevěné 

vzorky tím mohly pojmout daleko více vody než u předchozího vlhčení ze vzdušné vlhkosti. 

Vzorky tak byly schopné kromě vody vázané získat i vodu volnou. Vzorky byly pravidelně 

převažovány, aby byl zjištěn nárůst hmotnosti a tím pádem i vlhkosti. Doba trvání máčení této 

sady vzorků byla stanovena kvůli nabrání vhodné vlhkosti na 5 dnů. 

 

Obrázek 11 - Máčení vzorků ve vodní lázni 
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Obrázek 12 – Nárůst hmotnosti u smrkových vzorků namočených ve vodě po dobu 5 dnů 

 

 

Obrázek 13 – Nárůst hmotnosti u dubových vzorků namočených ve vodě po dobu 5 dnů 

Nárůst hmotnosti u smrkových vzorků byl z hodnoty 2,598 g na hodnotu 4,241 g, 

u dubových vzorků byl nárůst z hodnoty 2,233 g na hodnotu 3,828 g. Tyto hodnoty jsou 

průměrné hodnoty ze všech smrkových i dubových vzorků máčených ve vodě. 
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Namočení vzorků do vodní lázně po dobu 13 dnů 

Posledním stupněm navlhčení vzorků bylo jejich namočení ve vodní lázni po dobu 13 

dnů. Poté byly opět spáleny v Setchkinově odporové peci. 

 

Obrázek 14 - Nárůst hmotnosti u smrkových vzorků namočených ve vodě po dobu 13 dnů 

 

Obrázek 15 - Nárůst hmotnosti u dubových vzorků namočených ve vodě po dobu 13 dnů 

Průměrný nárůst průměrných hmotností u smrkových vzorků byl z hodnoty 2,493 g na 

hodnotu 4,748 g, u dubových vzorků byl nárůst z hodnoty 2,324 g na hodnotu 4,029 g.  
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4 Měření vlhkosti 

Po vyndání vzorků z klimatické pece, popř. vodní lázně, bylo zapotřebí zjistit jejich 

vlhkost. K tomuto účelu byly zvoleny tři metody: 

- gravimetrická metoda podle ČSN 490103, 

- vpichový vlhkoměr, 

- halogenový analyzátor vlhkosti. 

4.1 Gravimetrická metoda 

Podstatou zkoušky je procentuální vyjádření hmotnosti vody ve vlhkém vzorku k 

hmotnosti vzorku v suchém stavu. 

Podle normy byly připraveny zkušební hranoly o rozměrech 20×20×25 mm. Vlhký 

vzorek byl zvážen s přesností na 0,01 g. Vzorky byly vloženy do sušárny při teplotě 

103 ± 2 °C, kde byly ponechány až do ustálení hmotnosti, kdy změna hmotnosti nesměla 

překročit hodnotu 0,01 g mezi dvěma váženími prováděných po dvou hodinách. Poté bych 

vzorek ochlazen v exsikátoru a opět zvážen s přesností na 0,01 g, přičemž přírůstek vlhkosti 

nesmí být větší než 0,1 %. 

Vlhkost zkoušeného vzorku ω zjistíme pomocí následujícího vztahu. 

  
     
  

      

Rovnice 6 – Výpočet absolutní vlhkosti 

kde: 

- m1 hmotnost vlhkého zkušebního tělesa [g] 

- m2 hmotnost vysušeného zkušebního tělesa [g] 

- ω vlhkost dřeva v %         [19] 
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Podle normy tedy byl postup následující. Vzorky, určené ke zjištění vlhkosti pomocí 

gravimetrické metody, byly společně se vzorky určenými k měření v Setchkinově peci 

vloženy do klimatických komor, popř. vodní lázně. Jakmile bylo navlhčování vzorků 

ukončeno, byly převáženy a tím byla získána hmotnost m1. Poté byl vzorek vložen do sušárny. 

Po jeho vysušení byl opět zvážen a tím byla zjištěna hmotnost m2. Podle výše uvedeného 

vztahu lze nyní spočítat vlhkost vzorku. 

Uvedený vztah je však určen pro vlhkost absolutní. Tento vztah byl v této práci 

zaměněn za vztah pro výpočet vlhkosti relativní. Tato záměna nikterak nezměnila a nenarušila 

podstatu a smysl této metody. 

  
     
  

      

Rovnice 7 – Výpočet relativní vlhkosti 

Tabulka 1 – Hodnoty relativní vlhkosti v %zjištěné pomocí gravimetrické metody 

Vzorky Vysušené 

Z prostředí s 

50% rel. vlhkostí 

[%] 

Z prostředí s 

90% rel. vlhkostí 

[%] 

Namočené po 

dobu 5 dnů 

[%] 

Namočené po 

dobu 13 dnů 

[%] 

Smrk 0 8,35 18,97 50,09 55,1 

Dub 0 7,3 17,68 40,18 44,59 

4.2 Měření vlhkosti vpichovým vlhkoměrem 

K měření touto metodou byl použit vpichový vlhkoměr Greisinger. 

Greisinger GMH 3850 

Přístroj funguje na principu měření hodnoty odporu materiálu a její následného 

přepočítání pomocí integrovaných charakteristik na absolutní vlhkost dle normy 

ČSN EN 13183-2:2002. Přístroj je vhodný pro měření vlhkosti dřevovláknitých desek, řeziva, 

pilin, slámy, betonu, omítek, izolačních materiálů apod., nastavení umožňuje vybrat jeden ze 

490 předvolených materiálů. Měřící rozsah přístroje je 4,0÷100 %. Součástí přístroje byl set 

pro měření vlhkosti dřeva s měřícími hřeby, které slouží pro zaražení do měřeného vzorku. [2] 
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Obrázek 16 - Vlhkoměr Greisinger GMH 3850 

Z důvodu měření vlhkosti vpichovým vlhkoměrem musely být vyrobeny speciální 

vzorky určené jen pro toto měření. Měřící hřeby jsou od sebe vzdáleny cca 40 mm. Vzorek 

určený pro toto měření měly rozměry 20×20×60 mm v případě smrkových vzorků, dubové 

vzorky měly rozměry 15×15×60 mm. Průřez těchto vzorků byl zachován stejný jako u vzorků 

určených pro měření v Setchkinově peci, aby byly zachovány podobné podmínky pro nabírání 

vlhkosti. 

Při měření bylo dbáno na to, aby měřící hřeby byly zaraženy vždy do středu vzorku, 

tzn. u smrkových vzorků 10 mm hluboko, u dubových vzorků 8 mm hluboko. Vpichy byly 

provedeny ze všech čtyř podlouhlých stran vzorku. V následující tabulce jsou uvedeny 

průměry z naměřených hodnot. 

Tabulka 2 - Naměřené hodnoty absolutní vlhkosti vpichovým vlhkoměrem 

Vzorky Vysušené 

Z prostředí s 

50% rel. vlhkostí 

[%] 

Z prostředí s 

90% rel. vlhkostí 

[%] 

Namočené po 

dobu 5 dnů 

[%] 

Namočené po 

dobu 13 dnů 

[%] 

Smrk 6,425 10,1 24,025 37,975 44,8 

Dub 4,425 6,8 20,875 30,925 33,925 
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Jelikož hodnoty zjištěné gravimetrickou metodou a pomocí halogenového analyzátoru 

vlhkosti udávají relativní vlhkost, musela být tato tabulka přepočtena z absolutní vlhkosti na 

vlhkost relativní za pomoci Rovnice 4 uvedené výše. 

Tabulka 3 – Hodnoty relativní vlhkosti přepočítané z absolutní vlhkosti změřené vpichovým 

vlhkoměrem 

Vzorky Vysušené 

Z prostředí s 50% 

rel. vlhkostí 

[%] 

Z prostředí s 

90% rel. vlhkostí 

[%] 

Namočené po 

dobu 5 dnů 

[%] 

Namočené po 

dobu 13 dnů 

[%] 

Smrk 6,037 9,173 19,371 27,523 30,939 

Dub 4,237 6,367 17,27 23,62 25,331 

4.3 Halogenový analyzátor vlhkosti 

Analyzátor funguje na principu termogravimetrického měření. Analyzátor zváží vlhký 

vzorek, jeho hmotnost zaznamená a poté jej začne zahřívat pomocí topného tělesa, jež je 

v tomto případě složeno ze skleněné trubice napuštěné halogenovým plynem. Úbytek 

hmotnosti je průběžně zaznamenáván, z celkového úbytku je následně vypočtena vlhkost 

vzorku. 

Analyzátor umožňuje různé nastavení sušící teploty i kritéria vypnutí. Pro toto měření 

byla zvolena sušící teplota 105 °C a vypínací kritérium AK 5 (1 mg / 140 s), což znamená, že 

sušící proces se ukončí tehdy, je li pokles hmotnosti sušeného vzorku menší než 1 mg během 

140 sekund. [14] 

Pro měření vlhkosti v analyzátoru byly připraveny smrkové vzorky o rozměrech cca 

20×20×2 mm a dubové vzorky o rozměrech cca 15×15×2 mm. Před samotným měřením bylo 

potřeba daný vzorek zvážit s přesností na setiny gramu. Tuto hmotnost bylo potřeba zadat do 

nastavení analyzátoru společně s ostatními parametry např. teplotou sušení, vypínacím 

kritériem apod. Před vložením vzorku do analyzátoru se ještě musel přístroj vynulovat. Po 

vložení vzorku na váhovou misku analyzátoru byl vzorek zvážen váhami v analyzátoru. 

Zjištěná hmotnost vzorku se musela vejít do hmotnosti zadané v nastavení analyzátoru ± 10%. 

Poté bylo možno spustit měření zavřením poklopu analyzátoru. Analyzátor po spuštění začne 

zahřívat vložený vzorek na předem určenou hodnotu (v tomto měření 105 °C), čímž se ze 



26 

 

vzorku začne odpařovat voda. Z úbytku hmotnosti vzorku začne analyzátor automaticky 

vypočítávat jeho relativní vlhkost. Měření se ukončí v případě, že úbytek hmotnosti bude 

menší než 1 mg / 140 sekund. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 4 - Naměřené hodnoty relativní vlhkosti halogenovým analyzátorem vlhkosti 

Vzorek Vysušené 

Z prostředí s 50% 

rel. vlhkostí 

[%] 

Z prostředí s 

90% rel. vlhkostí 

[%] 

Namočené po 

dobu 5 dnů 

[%] 

Namočené po 

dobu 13 dnů 

[%] 

Smrk 0,13 8,55 18,39 41,56 56,45 

Dub 0,09 7,99 15,76 35,82 46,65 

4.4 Diskuse naměřených vlhkostí 

Předmětem této diskuze je zhodnocení použitých metod měření vlhkosti a naměřené 

výsledky. Z důvodu rozdílných naměřených hodnot bude výsledkem této diskuse výběr 

nejvhodnější metody a její odůvodnění. 

Porovnají-li se mezi sebou jednotlivé naměřené hodnoty, dají se zjistit značné rozdíly. 

Obrázek 17 – Hodnoty vlhkosti naměřené u smrkových vzorků 
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Obrázek 18 - Hodnoty vlhkosti naměřené u dubových vzorků 

Měření vpichovým vlhkoměrem 

Hodnoty vlhkosti naměřené vpichovým vlhkoměrem se dosti odchylují od hodnot 

naměřených pomocí druhých dvou metod. Podle zjištění je tato metoda spíše vhodná pro 

měření větších vzorků, kde je možno provést větší zaboření měřících hřebů a tím zajistit větší 

přesnost měření. U vysušených vzorků, kde se předpokládala nulová vlhkost, byla naměřena u 

smrkového vzorku vlhkost 6,037 %, v případě dubového vzorku 4,237 %. Tyto naměřené 

hodnoty svědčí o nevhodnosti použití této metody pro takto malé vzorky. Hodnoty naměřené 

vpichovým vlhkoměrem tudíž nebudou brány v potaz. 

Měření pomocí halogenového analyzátoru vlhkosti 

Měření vlhkosti halogenovým analyzátorem je založeno na stejném principu, jako je u 

gravimetrické metody, bere se zde poměr mezi suchým a vlhkým vzorkem a tudíž by měly být 

výsledky stejné. 

To, že na analyzátoru byla zjištěna nižší vlhkost, než u gravimetrické metody, může 

být způsobeno tím, že zatím co zkoušky v analyzátoru netrvaly déle než 2 hodiny (tzn. 

2 hodiny sušení vzorku), tak sušení vzorku v peci probíhalo mnohem déle, třeba i několik dní 

a tím se ze vzorku vysušilo více vlhkosti. 

Dalším faktorem mohlo být i to, že halogenový analyzátor je určený spíše pro sypké 

látky, ze kterých se při zahřátí vlhkost uvolňuje mnohem snáze. A tak i přes to, že na zkoušku 
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byly vyrobeny destičky o tloušťce cca 2 mm a bylo nastaveno doporučené nejcitlivější 

kritérium pro vypnutí (1 mg / 140 s.) se nepodařilo ze vzorku odstranit veškerou vlhkost. 

Ve dvou případech však byla naměřená vlhkost vyšší než u gravimetrické metody. 

Jednalo se o vzorky namočené ve vodní lázni po dobu 13 dní. Jedna z možností, proč k tomuto 

došlo je, že destičky o tloušťce cca 2 mm nabíraly vlhkost do celého svého objemu lépe a 

rychleji, než vzorky pro gravimetrickou metodu. Proto, i přes handicap způsobený krátkou 

dobou vysoušení vzorku, byla zjištěna vyšší vlhkost než u gravimetrické metody a to o 1,35 % 

u smrkových vzorků a 2,06 % u vzorků dubových. 

S tímto je spojena i úvaha, zdali tyto tenké destičky bylo vhodné použít. Při vlhčení 

v klimatických skříních by neměl být problém, tam se totiž nechávaly do ustálení hmotnosti, 

tudíž všechny vzorky měly možnost nabrat maximální vlhkost a i rozdíly oproti gravimetrické 

metodě nejsou velké. Avšak u namáčení vzorků ve vodní lázni, kde byla stanovena doba 

namáčení, se díky tloušťce vzorku mohla vlhkost lépe vstřebat po celém objemu vzorku, 

oproti vzorkům na gravimetrickou metodu. Vlhkost tím byla rozdílná a to mohlo znepřesnit 

celé měření. 

V potaz také musí být brán fakt, že dřevo je jako materiál nehomogenní, což také může 

mít vliv na adsorbování vlhkosti. 

Měření vlhkosti gravimetrickou metodou 

Toto měření probíhalo podle normy ČSN 490103, což je norma určená přímo ke 

zjišťování vlhkosti ve dřevě při fyzikálních a mechanických zkouškách. V normě je uveden 

požadavek na zkušební tělesa ve tvaru pravoúhlého hranolu o velikosti 20×20×25 mm, což 

jsou dosti podobné rozměry vzorkům určeným k měření v Setchkinově peci.  

Podle této normy se měly vzorky vysoušené v sušičce převažovat po dvou hodinách. 

Pokud rozdíl mezi těmito hodnotami nebyl větší než 0,01 g, byly vzorky považovány za 

zbavené vlhkosti a sušení bylo ukončeno. V našem případě bylo převažování prováděno po 

cca 24 hodinách a sušení bylo ukončeno až v případě, že po tomto časovém intervalu nebyl 

rozdíl větší než 0,01 g. Tímto bylo zajištěno větší vysušení vzorku a tím i větší přesnost. 
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Závěr diskuse naměřených vlhkostí 

Ze tří použitých postupů měření vlhkostí se může vyřadit metoda vpichovým 

vlhkoměrem. Tato metoda není vhodná pro naši velikost vzorků a naměřené hodnoty jsou 

nejméně přesné, dosti se liší od hodnot ostatních dvou metod. 

Stejně tak použití halogenového analyzátoru se ukázalo jako nevhodné pro naše 

vzorky, kdy analyzátor nebyl schopen vysušit vzorky na nulovou vlhkost a tím pádem jeho 

výsledky byly nepřesné. 

Za nejpřesnější postup lze považovat gravimetrickou metodu podle normy 

ČSN 490103. U této metody nebyly shledány žádná negativa, metoda je vhodná pro zkoušené 

vzorky. Výsledné vlhkosti, vypočítané pomocí této metody, tudíž mohou být prohlášené za 

nejvíce přesné a směrodatné pro následující experiment. 

Pro upřesnění rozdílů v jednotlivých měřeních jsou níže přiloženy tabulky s hodnotami 

naměřenými pomocí jednotlivých metod. 

Tabulka 5 - Porovnání naměřených hodnot vlhkostí smrkových vzorků 

SMRK Vysušené 

Z prostředí s 50% 

rel. vlhkostí [%] 

Z prostředí s 90% 

rel. vlhkostí [%] 

Namočené po 

dobu 5 dnů 

Namočené po 

dobu 13 dnů 

Vpich. 6,037 9,173 19,371 27,523 30,939 

Anal. 0,13 8,55 18,39 41,56 56,45 

Gravimetr. 0 8,35 18,97 50,09 55,1 

 

Tabulka 6 - Porovnání naměřených hodnot vlhkostí dubových vzorků 

DUB Vysušené 

Z prostředí s 50% 

rel. vlhkostí [%] 
Z prostředí s 90% 

rel. vlhkostí [%] 

Namočené po 

dobu 5 dní 

Namočené po 

dobu 13 dní 

Vpich 4,237 6,367 17,27 23,62 25,331 

Anal. 0,09 7,99 15,76 35,82 46,65 

Gravimetr. 0 7,3 17,68 40,18 44,59 

 

Pro další potřeby této práce budou naměřené vlhkosti zaokrouhleny na celá čísla. 

  



30 

 

5 Stanovení teploty vzplanutí 

Stanovení teploty vzplanutí probíhalo podle normy ČSN 640149 v Setchkinově 

odporové peci. 

Jediné odchýlení od normy bylo v případě, že teplota byla snižována po 10 °C až na 

teplotu, při níž vzorek nevzplál, nebyla za teplotu vzplanutí uznána teplota o 10 °C vyšší, 

nýbrž zkoušená teplota byla ještě o 5 °C navýšena a zkouška byla provedena znovu (např.: při 

370 °C vzorek vzplanul, teplota byla snížena o 10 °C na 360 °C, při níž už vzorek nevzplanul. 

Podle normy by byla stanovena jako teplota vzplanutí 370 °C. V takovémto případě však byla 

teplota zvýšena ještě o 5 °C na 365 °C a v případě, že by došlo ke vzplanutí, tak by jako 

teplota vzplanutí byla uznána tato teplota). Bylo tím docíleno větší přesnosti, než by bylo 

podle normy dosaženo. 

5.1 Teploty vzplanutí smrkových vzorků 

Teplota vzplanutí u smrkového vzorku s 0% vlhkostí 

Tabulka 7 – Hodnoty měření v Setchkinově peci - vysušený smrk 

Vzorek č. 

Teplota 

[°C] 

Vzplanutí 

ANO/NE 

Čas vzplanutí 

[min:sec] 

6 271 NE - 

10 302 NE - 

15 332 NE - 

17 352 NE - 

18 371 ANO 5:02 

11 365 ANO 5:43 

1 360 NE - 

13 365 ANO 7:02 

Z výše uvedené tabulky lze odvodit, že teplota vzplanutí u vysušeného smrkového 

dřeva byla stanovena na 365 °C. Vzplanutí na této teplotě bylo měřením dvakrát ověřeno, na 

teplotě 360 °C již vzorek nevzplanul. Průměrná doba vzplanutí je 6:22,5 
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Teplota vzplanutí u smrku s 8% vlhkostí 

Tabulka 8 - Hodnoty měření v Setchkinově peci - smrk s 8% vlhkostí 

Vzorek č. 

Teplota 

[°C] 

Vzplanutí 

ANO/NE 

Čas vzplanutí 

[min:sec] 

45 355 NE - 

47 365 ANO 8:08 

57 360 ANO 7:09 

43 355 NE - 

53 360 ANO 8:30 

Z výše uvedené tabulky lze vyvodit, že teplota vzplanutí u smrkového vzorku s 8% 

vlhkostí byla stanovena na 360 °C. Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, 

na teplotě 355 °C již vzorek nevzplanul. Průměrná doba vzplanutí je 7:49,5. 

Teplota vzplanutí smrku s 19% vlhkostí 

Tabulka 9 - Hodnoty měření v Setchkinově peci - smrk s 19% vlhkostí 

Vzorek č. 

Teplota 

[°C] 

Vzplanutí 

ANO/NE 

Čas vzplanutí 

[min:sec] 

21 370 ANO 7:45 

22 365 ANO 8:12 

24 360 NE - 

25 365 ANO 8:44 

Z tabulky 9 vyplývá, že teplota vzplanutí u smrkového vzorku s 19% vlhkostí byla 

stanovena na 365 °C. Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 

360 °C již vzorek nevzplanul. Průměrná doba vzplanutí je 8:28,0. 
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Teplota vznícení smrku s 50% vlhkostí 

Tabulka 10 - Hodnoty měření v Setchkinově peci - smrk s 50% vlhkostí 

Vzorek č. 

Teplota 

[°C] 

Vzplanutí 

ANO/NE 

Čas vzplanutí 

[min:sec] 

37 395 ANO 9:52 

26 385 ANO 12:20 

20 375 ANO 13:14 

16 365 NE - 

52 370 ANO 12:36 

35 370 ANO 14:39 

Z tabulky 10 vyplývá, že teplota vzplanutí u smrkového vzorku s 50% vlhkostí byla 

stanovena na 370 °C. Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 

365°C již vzorek nevzplanul. Průměrná doba vzplanutí je 13:37,5 

Teplota vznícení smrku s 55% vlhkostí 

Tabulka 11 - Hodnoty měření v Setchkinově peci - smrk s 55% vlhkostí 

Vzorek č. 

Teplota 

[°C] 

Vzplanutí 

ANO/NE 

Čas vzplanutí 

[min:sec] 

69 375 ANO 14:50 

74 370 NE - 

70 375 ANO 14:45 

Teplota vzplanutí u smrkového vzorku s 55% vlhkostí byla stanovena na 375 °C. 

Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 370 °C již vzorek 

nevzplanul. Průměrná doba vzplanutí je 14:47,5. 
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5.2 Teploty vzplanutí dubových vzorků 

Teplota vzplanutí dubového vzorku s 0% vlhkostí 

Tabulka 12 – Hodnoty měření v Setchkinově peci - vysušený dub 

Vzorek č. 

Teplota 

[°C] 

Vzplanutí 

ANO/NE 

Čas vzplanutí 

[min:sec] 

2 394 ANO 3:08 

10 384 ANO 3:41 

14 374 ANO 4:01 

16 360 ANO 5:04 

17 350 NE - 

12 355 NE - 

13 360 ANO 4:34 

Z tabulky 12 vyplývá, že teplota vzplanutí u dubového vzorku s 0% vlhkostí byla 

stanovena na 360 °C. Vzplanutí na této teplotě bylo měřením dvakrát ověřeno, na teplotě 

355 °C již vzorek nevzplanul. Průměrná doba vzplanutí je 04:49,0. 

Teplota vzplanutí u dubu s 7% vlhkostí 

Tabulka 13 - Hodnoty měření v Setchkinově peci - dub s 7% vlhkostí 

Vzorek č. 

Teplota 

[°C] 

Vzplanutí 

ANO/NE 

Čas vzplanutí 

[min:sec] 

51 365 ANO 7:10 

54 355 NE - 

60 360 ANO 6:15 

Z tabulky 13 vyplývá, že teplota vzplanutí u dubu s 7% vlhkostí byla stanovena na 

360 °C. Na teplotě 355 °C již vzorek nevzplanul. Průměrná doba vzplanutí je 06:15,0. 
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Teplota vzplanutí dubu s 18% vlhkostí 

Tabulka 14 - Hodnoty měření v Setchkinově peci - dub s 18% vlhkostí 

Vzorek č. 

Teplota 

[°C] 

Vzplanutí 

ANO/NE 

Čas vzplanutí 

[min:sec] 

29 365 ANO 7:40 

33 360 ANO 8:40 

32 355 ANO 8:30 

30 350 NE - 

40 355 ANO 7:34 

Teplota vzplanutí u dubového vzorku s 18% vlhkostí byla stanovena na 355 °C. 

Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 350 °C již vzorek 

nevzplanul. Průměrná doba vzplanutí je 08:02,0. 

Teplota vznícení dubu s 40% vlhkostí 

Tabulka 15 - Hodnoty měření v Setchkinově peci - dub s 40% vlhkostí 

Vzorek č. 

Teplota 

[°C] 

Vzplanutí 

ANO/NE 

Čas vzplanutí 

[min:sec] 

4 370 ANO 12:44 

42 365 NE - 

15 370 ANO 12:51 

Teplota vzplanutí u dubového vzorku s 40% vlhkostí byla stanovena na 370 °C. 

Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 365 °C již vzorek 

nevzplanul. Průměrná doba vzplanutí je 12:47,5. 

Teplota vznícení dubu 45% vlhkostí 

Tabulka 16 - Hodnoty měření v Setchkinově peci - dub s 45% vlhkostí 

Vzorek č. 

Teplota 

[°C] 

Vzplanutí 

ANO/NE 

Čas vzplanutí 

[min:sec] 

61 375 ANO 14:15 

71 370 NE - 

74 375 ANO 13:50 
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Teplota vzplanutí u dubového vzorku s 45% vlhkostí byla stanovena na 375 °C. 

Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 370 °C již vzorek 

nevzplanul. Průměrná doba vzplanutí je 14:02,5. 

 

5.3 Diskuze výsledků naměřených teplot vzplanutí 

Diskuse výsledků naměřených u smrkových vzorků. 

V následující tabulce jsou zaznamenány teploty vzplanutí smrkových vzorků všech 

zkoušených vlhkostí. Zaznamenané jsou rovněž doby od začátku měření, při níž ke vzplanutí 

došlo. 

Tabulka 17 Naměřené teploty a doby vzplanutí u smrkových vzorků 

SMRK 0 % 8 % 19 % 50 %  55 %  

Teplota [°C] 365 360 365 370 375 

Čas [min:sec] 06:22,5 07:49,5 8:28 13:37,5 14:47,5 

Z tabulky 17 lze vyčíst, že nejnižší naměřená teplota vzplanutí, tj. 360 °C, byla u 

vzorku s 8% vlhkostí, ač logicky byla nejnižší teplota očekávána u vysušeného vzorku s 0% 

vlhkostí. Rozdíl mezi těmito dvěma vzorky je ovšem pouhých 5 °C, což v případě měření 

v Setchkinově odporové peci můžeme považovat za zanedbatelné. 

Nejvyšší teplota vzplanutí, tj. 375 °C, byla naměřena u nejvlhčího vzorku s 55% 

vlhkostí. 

Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší naměřenou teplotou je 15 °C. 

Diskuse výsledků naměřených u dubových vzorků 

V následující tabulce jsou zaznamenány teploty vzplanutí dubových vzorků všech 

zkoušených vlhkostí. Zaznamenané jsou rovněž doby od začátku měření, při níž ke vzplanutí 

došlo. 
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Tabulka 18 - Naměřené teploty a doby vzplanutí u dubových vzorků 

DUB 0 % 7 % 18 % 40 %  45 %  

Teplota [°C] 360 360 355 370 375 

Čas [min:sec] 04:49,0 06:15,0 08:02,0 12:47,5 14:02,5 

 

Z tabulky 18 lze vyčíst, že nejnižší naměřená teplota vzplanutí, tj. 355 °C, byla u 

vzorku s 18% vlhkostí, ač logicky byla nejnižší teplota očekávána u vysušeného vzorku s 0% 

vlhkostí. Rozdíl mezi těmito dvěma vzorky je ovšem pouhých 5 °C, což v případě měření 

v Setchkinově odporové peci se dá považovat za zanedbatelné stejně jako v podobném případě 

u smrkových vzorků. 

Nejvyšší teplota vzplanutí, tj. 375 °C, byla naměřena u nejvlhčího vzorku s 45% 

vlhkostí. 

Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší naměřenou teplotou je 20 °C. 

 

Celkové shrnutí 

Z tabulek 17 a 18 lze vyčíst, že rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší teplotou vzplanutí u 

smrkových vzorků je rozdíl pouze 15 °C (20 °C u vzorků dubových). U prvních tří vzorků, 

tzn. u vzorků s vlhkostí 0 %, 8 % a 19 % (0 %, 7 % a 18 % v případě dubových vzorků), byla 

zjištěna téměř stejná teplota vzplanutí (zanedbatelných ± 5 °C). U vzorků s 50% vlhkostí 

(u dubových vzorků s 40% vlhkostí) se teplota zvedla o 5 °C, v případě dubových vzorků o 

10 °C. To se dalo očekávat, vzhledem k tomu, že vlhkost u těch to vzorků byla více než 

dvojnásobná. U vzorků s 55% vlhkostí (45% vlhkostí u dubových vzorků) se teplota zvedla o 

dalších 5 °C u obou zkoušených materiálů. 

Otázkou k diskusi je, zdali by se teplota vzplanutí zvyšovala, kdyby zkouška nebyla 

časově omezena normou na 15 minut. Podívá-li se na dobu, kdy došlo ke vzplanutí, zjistíme, 

že u obou zkoušených materiálů se s rostoucí vlhkostí zvyšovala. Smrkový vzorek č. 69 

vzplanul dokonce až v čase 14:50, což je dosti blízko ke zmiňovaným 15 minutám. 
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Nahlédne-li se do přeložených protokolů o měření v Setchkinově peci zjistíme, že 

vzorky máčené ve vodě, které byly zkoušeny při teplotě, na které již nevzplanuly, zjistíme, že 

vývin viditelného kouře u těchto vzorků začal až před koncem zkoušky (13., 14. minuta). 

Vzorky by nejspíše vzplanuly po 15. minutě. 

Pokud by zkouška nebyla neomezena časovým intervalem a vzorky by se v peci 

nechaly po neomezenou dobu, pak se nabízejí dvě možné varianty. 

A) Na Setchkinově peci by se nastavila teplota vzplanutí suchého vzorku. Poté by se 

vložil vzorek vlhký, např. namáčený ve vodě. Vzorek by se začal zahřívat a tím by se z něj 

odpařovala voda. Od určité teploty by spolu s vodní párou začaly odpařovat i hořlavé 

pyrolýzní plyny. Vzorek by vzplanul, až by byla voda odpařená a pyrolýzních plynů by bylo 

ještě dostatek pro vzplanutí, popřípadě by se vodní páry uvolňovalo dostatečně malé množství, 

že by směs vodní páry, pyrolýzních plynů a vzdušného kyslíku nabyla ideálních poměrů pro 

vzplanutí. 

B) Na Setchkinově peci by se opět nastavila teplota vzplanutí suchého vzorku. Po 

vložení vlhkého vzorku by se začala odpařovat pára a postupně i pyrolýzní plyny. Avšak 

vzorek by nevzplanul, protože po odpaření vody by již nebyl dostatek pyrolýzních plynů, 

popř. směs vodní páry, pyrolýzních plynů a vzdušného kyslíku by nenabyla optimální 

koncentrace. Poté by se musela teplota na Setchkinově peci zvýšit a zkoušku opakovat. 

Pokud by se potvrdila varianta A, pak se může říct, že vlhkost nemá na teplotu 

vzplanutí. Pokud by byla pravdivá varianta B, pak se může prohlásit, že vlhkost má na teplotu 

vzplanutí vliv, ale pouze minimální, neboť rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou 

vzplanutí je 15 °C u smrkových vzorků, 20 °C v případě dubových. 

Ovšem tato zkouška probíhala podle normy ČSN 640149, která jasně udává dobu 

zkoušky 15 minut. Tudíž v tomto případě vlhkost má vliv na teplotu vzplanutí, byť rozdíly 

byly minimální. 

Pokud by byla zkouška prováděna podle jiných regulí, např. podle americké normy 

ASTM D1929-96 Standart test method for determining ignition temperature of plastic, která 



38 

 

stanovuje dobu zkoušky pouze 10 minut, pak by se zajisté naměřil větší teplotní rozdíl mezi 

nejvlhčím a vysušeným vzorkem. [17] 

S určitostí se však může říct, že vlhkost dřeva má vliv na dobu vzplanutí. Následující 

grafy ukazují, že doba vzplanutí se s vlhkostí vzorku zvyšuje. 

 

Obrázek 19 - Doba vzplanutí smrkových vzorků 

 

Obrázek 20 - Doba vzplanutí dubových vzorků 

 

Pokud by platila varianty A uvedená výše, tak se dá říct, že by se doba vzplanutí ještě 

prodloužila, možná i o několik minut. 
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6 Závěr 

Cílem práce bylo posoudit, zdali má vlhkost dřeva vliv na jeho teplotu vzplanutí. 

Práce je nejprve teoreticky zaměřena na teorii o dřevě, jeho vlastnostech a také na 

vlhkost ve dřevě. Poté následuje navržení zkušebního experimentu, popsání použitých aparatur 

a měřidel, postup přípravy vzorků a zjištění teplot vzplanutí u jednotlivých vzorků. Část práce 

je také věnována zjišťování vlhkosti ve dřevě za pomoci tří různých metod, přičemž pro 

potřeby této práce vyšla jako nejvhodnější gravimetrická metoda podle normy ČSN 490103. 

Na závěr je zařazena diskuse, zdali má vlhkost na teplotu vzplanutí vliv.  

Mám li posoudit, zdali má vlhkost na teplotu vzplanutí vliv, tak musím říct, že ano 

v případě, že se budeme řídit podle normy ČSN 640149, která stanovuje časový limit trvání 

zkoušky 15 minut. Rozdíl mezi minimální a maximální naměřenou teplotou vzplanutí však 

není tak markantní jak se dalo očekávat, u smrkových vzorků byl rozdíl mezi nejnižší a 

nejvyšší teplotou vzplanutí 15 °C, nejnižší teplota vzplanutí (360 °C) byla naměřena u vzorku 

kondicionovaného v prostředí s 8% relativní vlhkostí, nejvyšší pak u vorku namočeného po 

dobu 13 dnů (375 °C). U dubových vzorků byl tento rozdíl 20 °C, přičemž nejnižší teplota 

vzplanutí (355 °C) byla naměřena u vzorku kondicionovaného v prostředí s 18% relativní 

vlhkostí, nejvyšší pak u vorku namočeného po dobu 13 dnů (375 °C). 

Na tuto práci by se hodilo navázat experimentem, který by zachoval všechny 

parametry měření podle normy ČSN 640149, ovšem byl by zrušen časový limit zkoušky. 

Troufám si říct, že rozdíl mezi teplotou vzplanutí u suchého a nejvlhčího vzorku by se 

zmenšil, možná by byl minimální v rámci tolerance teplot na Setchkinově peci. 
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Příloha A – Stanovení teplot vzplanutí u smrkových vzorků 

 

Stanovení teploty vzplanutí – smrk s 0% vlhkostí 

Laboratorní podmínky: vlhkost 27,3 %, teplota 26,3 °C, tlak 986 hPa 

Vzorek č. 6 

Hmotnost: 2,1928 g 

Teplota v peci: 271 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 4:15 – vývin drobného kouře 

- 12:00 – kouř ustává 

- 14:30 – vzorek nežhne 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek na povrchu mírně zuhelnatělý, barva hnědočerná barva. 

Vzorek č. 10 

Hmotnost: 2,2020 g 

Teplota v peci: 302 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 2:00 – vývin drobného kouře 

- 6:00 – vývin kouře sílí 

- 10:00 – vývin kouře opět trochu sílí 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek na povrchu mírně zuhelnatělý, ovšem více než u 

předchozího vzorku. Vzorek má černou barvu. 

Vzorek č. 15 

Hmotnost: 2,1957 g 

Teplota v peci: 332 °C 
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Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 1:30 – vývin drobného kouře 

- 3:50 – vývin kouře sílí 

- 6:30 – vývin kouře opět trochu sílí 

- 12:30 – kouř slábne 

- 14:00 – ze zkušební pece začínají vylétávat drobné jiskry 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece má vzorek černou barvu a je zuhelnatělý v celém svém průřezu. 

Vzorek č. 17 

Hmotnost: 2,1899 g 

Teplota v peci: 352 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 1:00 – vývin drobného kouře 

- 2:00 – vývin kouře sílí 

- 8:00 – kouř slábne, ze zkušební pece začínají vylétávat drobné jiskry 

- 12:00 – vzorek začíná žhnout 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece vzorek žhne po celé ploše, po vychladnutí má vzorek černou barvu 

a je zuhelnatělý v celém svém průřezu. 

Vzorek č. 18 

Hmotnost: 2,2044 g 

Teplota v peci: 371 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:30 – vývin drobného kouře 

- 2:00 – vývin kouře sílí 

- 4:00 – vývin kouře opět trochu sílí 

- 5:02 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece má vzorek černou barvu a je zuhelnatělý v celém svém průřezu. 
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Vzorek č. 11 

Hmotnost: 2,1717 g 

Teplota v peci: 365 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:30 – vývin drobného kouře 

- 2:00 – vývin kouře sílí 

- 5:00 – vývin kouře opět trochu sílí 

- 5:43 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece má vzorek černou barvu a je zuhelnatělý v celém svém průřezu. 

Vzorek č. 1 

Hmotnost: 2,2498 g 

Teplota v peci: 360 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 1:00 – vývin drobného kouře 

- 3:00 – stále drobný kouř 

- 6:00 – stále drobný kouř 

- 10:00 – kouř slábne, ze zkušební pece začínají vylétat drobné jiskry 

- 12:00 – vzorek začíná žhnout, pomocný plamínek je více do oranžova 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece vzorek žhne po celé ploše, po vychladnutí má vzorek černou barvu 

a je zuhelnatělý v celém svém průřezu. 

Vzorek č. 13 

Hmotnost: 2,2347 g 

Teplota v peci: 365 °C 

 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 1:30 – vývin drobného kouře 

- 3:00 – vývin kouře sílí 
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- 5:00 – vývin kouře opět trochu sílí 

- 7:02 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece vzorek žhne po hranách, po vychladnutí má vzorek černou barvu a 

je zuhelnatělý v celém svém průřezu. 

Závěr: 

 Teplota vzplanutí u vysušeného smrku byla stanovena na 365 °C. Vzplanutí na této 

teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 360 °C již vzorek nevzplanul. 

 

Stanovení teploty vzplanutí – smrk s 8% vlhkostí 

Laboratorní podmínky: vlhkost 25,2 %, teplota 24,8 °C, tlak 993 hPa 

Vzorek č. 45 

Hmotnost: 2,7021 g 

Teplota v peci: 355 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 2:30 – vývin drobného kouře 

- 4:30 – vývin kouře sílí 

- 7:00 – vývin kouře stále sílí,  

- 10:00 – vývin kouře slábne 

- 12:30 – vývin kouř ustal,  

- 13:00 – z pece stále vylétávají drobné jiskry 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 47 

Hmotnost: 2,6807 g 

Teplota v peci: 365 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 1:30 – vývin drobného kouře 
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- 5:30 – vývin kouře sílí,  

- 8:08 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 57 

Hmotnost: 2,6755 g 

Teplota v peci: 360 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 2:00 – vývin drobného kouře 

- 5:00 – vývin kouře sílí,  

- 7:09 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 43 

Hmotnost: 2,6755 g 

Teplota v peci: 355 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 2:50 – vývin drobného kouře 

- 5:20 – vývin kouře sílí 

- 10:00 – vývin kouře slábne 

- 12:30 – vývin kouř ustal,  

- 13:00 – z pece stále vylétávají drobné jiskry 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 53 

Hmotnost: 2,6703 g 

Teplota v peci: 360 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 3:00 – vývin drobného kouře 
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- 6:00 – vývin kouře sílí,  

- 8:30 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Závěr: 

 Teplota vzplanutí u smrkového vzorku s 8% vlhkostí pece byla stanovena na 360 °C. 

Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 355 °C již vzorek 

nevzplanul. 

 

Stanovení teploty vzplanutí – smrk s 19% vlhkostí 

Laboratorní podmínky: vlhkost 25,1 %, teplota 24,5 °C, tlak 991 hPa 

Vzorek č. 21 

Hmotnost: 2,6229 g 

Teplota v peci: 370 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 2:10 – vývin drobného kouře 

- 5:30 – vývin kouře sílí 

- 7:00 – vývin kouře sílí 

- 7:45 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 22 

Hmotnost: 2,5732 g 

Teplota v peci: 365 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 3:00 – vývin drobného kouře 

- 4:10 – vývin kouře sílí 

- 6:30 – vývin kouře sílí 

- 8:12 – vzplanutí, konec zkoušky 
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Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 24 

Hmotnost: 2,7786 g 

Teplota v peci: 360 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 2:30 – vývin drobného kouře 

- 5:40 – vývin kouře sílí 

- 8:30 – vývin kouře je silnější 

- 12:00 – vývin kouře slábne 

- 12:30 – vývin kouř ustal,  

- 14:00 – z pece stále vylétávají drobné jiskry 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 25 

Hmotnost: 2,5272 g 

Teplota v peci: 365 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 3:50 – vývin drobného kouře 

- 7:30 – vývin kouře sílí 

- 8:44 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Závěr: 

 Teplota vzplanutí u smrkového vzorku s 19% vlhkostí byla stanovena na 365 °C. 

Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 360 °C již vzorek 

nevzplanul. 
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Stanovení teploty vzplanutí – smrk s 50% vlhkostí 

Laboratorní podmínky: vlhkost 28,4 %, teplota 22,8 °C, tlak 981 hPa 

Vzorek č. 37 

Hmotnost: 4,1592 g 

Teplota v peci: 395 °C 

 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:10 – plamen více do oranžova 

- 1:30 – plamen zase normální 

- 6:30 – vývin drobného kouře 

- 9:00 – vývin kouře sílí 

- 9:52 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý, uprostřed jen do hnědo-černa. 

Vzorek č. 26 

Hmotnost: 4,8059 g 

Teplota v peci: 385 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:10 – plamen více do oranžova 

- 1:30 – plamen zase normální 

- 10:30 – vývin drobného kouře 

- 12:00 – vývin kouře sílí 

- 12:20 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý, uprostřed jen do hnědo-černa. 

Vzorek č. 20 

Hmotnost: 4,0807 g 

Teplota v peci: 375 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 
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- 0:10 – plamen více do oranžova 

- 1:00 – plamen zase normální 

- 12:00 – vývin drobného kouře 

- 13:00 – vývin kouře sílí 

- 13:14 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 16 

Hmotnost: 4,1536 g 

Teplota v peci: 365 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:10 – plamen více do oranžova 

- 1:00 – plamen zase normální 

- 13:00 – vývin drobného kouře 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 52 

Hmotnost: 4,1044 g 

Teplota v peci: 370 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:10 – plamen více do oranžova 

- 1:00 – plamen zase normální 

- 11:40 – vývin drobného kouře 

- 12:36 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 35 

Hmotnost: 4,1395 g 

Teplota v peci: 370 °C 
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Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:15 – plamen více do oranžova 

- 1:00 – plamen zase normální 

- 12:00 – vývin drobného kouře 

- 14:39 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Závěr: 

 Teplota vzplanutí u smrkového vzorku s 50% vlhkostí byla stanovena na 370 °C. 

Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 365 °C již vzorek 

nevzplanul. 

 

Stanovení teploty vzplanutí – smrk s 55% vlhkostí 

Laboratorní podmínky: vlhkost 26,7 %, teplota 25,7 °C, tlak 983 hPa 

Vzorek č. 69 

Hmotnost: 4,7551 g 

Teplota v peci: 375 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:10 – plamen více do oranžova 

- 1:00 – plamen zase normální 

- 13:00 – vývin drobného kouře 

- 13:30 – vývin kouře sílí 

- 14:50 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 74 

Hmotnost: 4,8161 g 

Teplota v peci: 370 °C 
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Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:10 – plamen více do oranžova 

- 1:00 – plamen zase normální 

- 13:00 – vývin drobného kouře 

- 13:30 – vývin kouře sílí 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 70 

Hmotnost: 4,7546 g 

Teplota v peci: 375 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:10 – plamen více do oranžova 

- 1:00 – plamen zase normální 

- 12:25 – vývin drobného kouře 

- 13:30 – vývin kouře sílí 

- 14:45 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Závěr: 

 Teplota vzplanutí u smrkového vzorku s 55% vlhkostí byla stanovena na 375 °C. 

Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 370 °C již vzorek 

nevzplanul. 
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Příloha B – Stanovení teplot vzplanutí u dubových vzorků 

 

Stanovení teploty vzplanutí – dub s 0% vlhkostí 

Laboratorní podmínky: vlhkost 27,3 %, teplota 26,3 °C, tlak 986 hPa 

Vzorek č. 2 

Hmotnost: 2,2429 g 

Teplota v peci: 394 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 1:30 – vývin drobného kouře 

- 2:30 – vývin kouře sílí, plamen více oranžový 

- 3:08 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 10 

Hmotnost: 2,4185 g 

Teplota v peci: 384 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 1:30 – vývin drobného kouře 

- 2:00 – vývin kouře sílí, plamen více oranžový 

- 3:41 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 14 

Hmotnost: 2,3542 g 

Teplota v peci: 374 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 2:00 – vývin drobného kouře 
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- 3:00 – vývin kouře sílí 

- 4:01 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 16 

Hmotnost: 2,2596 g 

Teplota v peci: 360 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 2:00 – vývin drobného kouře 

- 3:00 – vývin kouře sílí 

- 4:00 – vývin kouře sílí, plamen více oranžový 

- 5:04 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 17 

Hmotnost: 2,2284 g 

Teplota v peci: 350 °C 

 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 2:00 – vývin drobného kouře 

- 4:00 – vývin kouře sílí 

- 6:00 – vývin kouře sílí  

- 9:00 – kouř slábne, z pece začínají vylétávat drobné jiskry 

- 14:00 – vzorek začíná po hranách žhnout, z pece stále vylétávají drobné jiskry 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek po hranách rozžhavený, zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 12 

Hmotnost: 2,1593 g 

Teplota v peci: 355 °C 
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Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 1:40 – vývin drobného kouře 

- 4:30 – vývin kouře sílí 

- 6:00 – kouř slábne 

- 8:00 – kouř slábne, z pece začínají vylétávat drobné jiskry 

- 13:30 – vzorek začíná žhnout 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek po hranách rozžhavený, zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 13 

Hmotnost: 2,1692 g 

Teplota v peci: 360 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 2:00 – vývin drobného kouře 

- 3:30 – vývin kouře sílí 

- 4:34 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Závěr: 

 Teplota vzplanutí u vysušeného dubu s 0% vlhkostí byla stanovena na 360° C. 

Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 355° C již vzorek 

nevzplanul. 

 

Stanovení teploty vzplanutí – dub s 7% vlhkostí 

Laboratorní podmínky: vlhkost 25,2 %, teplota 24,8 °C, tlak 993 hPa 

Vzorek č. 51 

Hmotnost: 2,5147 g 

Teplota v peci: 365 °C 
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Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 3:30 – vývin drobného kouře 

- 5:30 – vývin kouře sílí,  

- 7:10 – vzplanutí, konec zkoušky 

Vzorek č. 54 

Hmotnost: 2,3956 g 

Teplota v peci: 355 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 4:30 – vývin drobného kouře 

- 5:00 – vývin kouře sílí,  

- 9:00 – vývin kouře slábne 

- 10:00 – kouř skoro ustal,  

- 11:00 – z pece stále vylétávají drobné jiskry 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 60 

Hmotnost: 2,3961 g 

Teplota v peci: 360 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 4:30 – vývin drobného kouře 

- 5:30 – vývin kouře sílí,  

- 6:15 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Závěr: 

 Teplota vzplanutí u dubu s 7% vlhkostí byla stanovena na 360 °C. Na teplotě 355 °C 

již vzorek nevzplanul. 
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Stanovení teploty vzplanutí – dub s 18% vlhkostí 

Laboratorní podmínky: vlhkost 25,1 %, teplota 24,5 °C, tlak 991 hPa 

Vzorek č. 29 

Hmotnost: 2,4955 g 

Teplota v peci: 365 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 5:30 – vývin drobného kouře 

- 7:00 – vývin kouře sílí 

- 7:40 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 33 

Hmotnost: 2,8228 g 

Teplota v peci: 360 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 5:30 – vývin drobného kouře 

- 7:30 – vývin kouře sílí 

- 8:40 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 32 

Hmotnost: 2,5227 g 

Teplota v peci: 355 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 5:50 – vývin drobného kouře 

- 7:45 – vývin kouře sílí 

- 8:30 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 
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Vzorek č. 30 

Hmotnost: 2,6234 g 

Teplota v peci: 350 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 6:00 – vývin drobného kouře 

- 7:30 – vývin kouře sílí 

- 10:00 – vývin kouře slábne 

- 10:50 – vývin kouř ustal,  

- 12:30 – z pece stále vylétávají drobné jiskry 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 40 

Hmotnost: 2,2465 g 

Teplota v peci: 355 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 5:50 – vývin drobného kouře 

- 6:30 – vývin kouře sílí 

- 7:34 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Závěr: 

 Teplota vzplanutí u dubového vzorku s 18% vlhkostí byla stanovena na 360 °C. 

Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 355 °C již vzorek 

nevzplanul. 
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Stanovení teploty vzplanutí – dub s 40% vlhkostí 

Laboratorní podmínky: vlhkost 28,4 %, teplota 22,8 °C, tlak 981 hPa 

Vzorek č. 4 

Hmotnost: 3,8281 g 

Teplota v peci: 370 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:10 – plamen více do oranžova 

- 0:40 – plamen zase normální 

- 11:50 – vývin drobného kouře 

- 12:44 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 42 

Hmotnost: 3,8516 g 

Teplota v peci: 365 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:10 – plamen více do oranžova 

- 0:20 – plamen zase normální 

- 13:00 – vývin drobného kouře 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 15 

Hmotnost: 3,8511 g 

Teplota v peci: 370 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:30 – plamen více do oranžova 

- 1:00 – plamen zase normální 

- 11:00 – vývin drobného kouře 
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- 12:51 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Závěr: 

 Teplota vzplanutí u dubového vzorku s 40% vlhkostí byla stanovena na 370 °C. 

Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 365 °C již vzorek 

nevzplanul. 

 

Stanovení teploty vzplanutí – dub s 45% vlhkostí 

Laboratorní podmínky: vlhkost 26,7 %, teplota 25,7 °C, tlak 983 hPa 

Vzorek č. 61 

Hmotnost: 3,6718 g 

Teplota v peci: 375 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:10 – plamen více do oranžova 

- 0:40 – plamen zase normální 

- 10:30 – vývin drobného kouře 

- 12:30 – vývin kouře sílí 

- 14:15 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 71 

Hmotnost: 3,9054 g 

Teplota v peci: 370 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:10 – plamen více do oranžova 

- 0:35 – plamen zase normální 

- 13:00 – vývin drobného kouře 

- 14:00 – vývin kouře sílí 

- 15:00 – vzorek nevzplanul, konec zkoušky 
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Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Vzorek č. 74 

Hmotnost: 4,0005 g 

Teplota v peci: 375 °C 

Průběh zkoušky: 

- 0:00 – vložení vzorku do pece 

- 0:10 – plamen více do oranžova 

- 1:00 – plamen zase normální 

- 11:30 – vývin drobného kouře 

- 12:30 – vývin kouře sílí 

- 13:50 – vzplanutí, konec zkoušky 

Po vyndání vzorku z pece je vzorek zuhelnatělý v celém průřezu. 

Závěr: 

 Teplota vzplanutí u dubového vzorku s 40% vlhkostí byla stanovena na 375 °C. 

Vzplanutí na této teplotě bylo dvakrát ověřeno měřením, na teplotě 370 °C již vzorek 

nevzplanul. 


