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Anotace 

RODÁK, M. Vliv vlhkosti dřeva na jeho teplotu vznícení. 

Diplomová práce, Ostrava: VŠB- TU, 2016. 43 s. 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem vlhkosti dřeva na jeho teplotu vznícení. Práce 

je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a jsou v ní stručně shrnuty základní 

informace o dřevu, jeho složení, vlastnostech a chování při tepelném namáhání, o vlhkosti 

dřeva a o laboratorních zkouškách tuhých hořlavých materiálů. V praktické části se práce 

věnuje vlivu vlhkosti dřeva na určení teploty vznícení podle normy ČSN 64 0149 u 

smrkového a dubového dřeva. Podstatná část praktické části je věnována způsobu vlhčení 

dřeva a stanovení vlhkosti dřeva. 
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RODÁK, M. The Influence of Wood Moisture on Its Ignition Temperature. 

Diploma theis, Ostrava: VŠB- TU, 2016. 43 p. 

This diploma thesis deals with influence of wood moisture content on its auto-ignition 

point. The thesis is separated into two parts. The first one is theoretical and contains some 

basic information about wood itself, its composition, properties and how it behaves during 

heat exposure, about wood moisture content and also about laboratory tests of solid 

combustible materials. The practical part is focused on the influence of wood moisture 

content on determining its auto-ignition point in accordance with the norm ČSN 64 0149 for 

spruce and oak wood. Essential part of the practical part deals with the way of moistening the 

wood and determining the wood moisture content. 
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Úvod 

Dřevo je materiál, který člověk využívá od nepaměti k nejrůznějším účelům. 

I v dnešní době, kdy jsou k dispozici neustále nové materiály, zájem o dřevo nepoklesl 

a naopak jeho spotřeba stále stoupá. V posledních desetiletích dochází ke značným 

kvalitativním změnám a dřevo se stává progresivním stavebním materiálem. Předurčují ho 

k tomu jeho pozitivní fyzikální a mechanické vlastnosti. Vyznačuje se mimo jiné poměrně 

nízkou hmotností, ale vysokou pevností, což ho mnohdy staví před jiné průmyslově 

vyráběné materiály. 

Dřevo je materiál hořlavý. Díky některým svým vlastnostem dokáže sice odolávat 

působení požáru lépe, než jiné materiály a pomocí vhodných úprav lze zlepšit jeho požárně 

technické charakteristiky. Stále se ale jedná o materiál hořlavý a je nutno s tím při jeho 

využívání počítat a být na to připraven. Jedna z vlastností dřeva je jeho schopnost přijímat 

vodu z okolního prostředí. O množství vody, jakou je dřevo schopno přijmout rozhoduje 

to, o které dřevo se jedná, ale vždy bude mít tato vlhkost vliv na výsledné vlastnosti dřeva. 

K posouzení rizik spojených s požárem je nutné znát požárně technické 

charakteristiky používaných materiálů. Jednou z nich, kterou se zabývá tato práce, 

je teplota vznícení. Pro stanovení teploty vznícení slouží technická norma ČSN 64 0149 

STANOVENÍ VZNĚTLIVOSTI MATERIÁLŮ. Tato norma se nijak nezabývá tím, jakou 

mají mít zkoušené vzorky vlhkost. Cílem práce je zjistit zdali má vlhkost dřeva vliv 

na určení teploty vznícení podle této normy. Tímto se zabývá praktická část mé práce. 

V teoretické části jsem shrnul obecné informace o dřevě a jeho využití, o jeho vlastnostech 

spojených především s vlhkostí o vlhkosti obecně a také o požárně technických 

charakteristikách.  
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1. Dřevo 

1.1. Struktura a složení 

Norma ČSN EN 844-1 definuje pojem dřevo a dříví. Dřevo je definováno jako 

substance mezi dření a kůrou strom nebo keře, která obsahuje lignin a celulózu. Dříví 

je dřevo v podobě stojících nebo pokácených stromů, nebo ve formě jejich prvotního 

zpracování. [1] Složení dřeva v jeho příčném řezu nazýváme skladba (struktura) dřeva. 

Skladba dřeva je znázorněna na obrázku 1. Na povrchu kmene je vrstva kůry, její spodní 

část se nazývá lýko. Pod kůrou je tenká vrstva buněk, tzv. kambium. Kambium je vrstva 

dělivých buněk, které v živém stromě tvoří zevně buňky lýka a dovnitř buňky dřeva. 

V jednom vegetačním období stromu vzniká zřetelně oddělená vrstva přírůstku dřeva 

oddělená letokruhy. Každý letokruh je tvořen vrstvou jarního a letního dřeva. Jarní dřevo 

je řidší a světlejší, zatímco letní je hustší a tmavší. Vnější vrstvě dřeva, která u živého 

stromu obsahuje živé buňky a vede roztoky, se říká běl. Běl je obvykle světlejší, než 

vnitřní část kmene. Vnitřní vrstva dřeva, která obsahuje odumřelé buňky, se nazývá jádro. 

Ve středu kmene je dřeň, která je tvořena měkkými pletivy. 

 

Obrázek 1- příčný řez kmenem [2] 

1- pokožka, 2- korek, 3- prvotní kůra, 4- základní pletivo, 5- lýko, 6- mízové 

pletivo, 7- letokruh, 8- dřeňová korunka, 9- dřeň, 10- dřeňové paprsky, 11- cévy. 
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Hlavní složení dřeva je: 

 celulóza (cca. 50%), 

 hemicelulóza (cca. 20%), 

 lignin (cca. 20%), 

pryskyřice, tuky, vosky, třísloviny, minerální látky, alkaloidy, barviva (cca. 

6%). [2] 

Celulóza, hemicelulóza a lignin patří mezi hlavní složky (polyméry) a ostatní 

složky jsou tzv. doplňující. [3] 

Chemické složení dřeva je stejné pro všechny druhy. Skládá se z těchto prvků, a to 

přibližně ve stejném množství: 

 uhlík (50 %), 

 kyslík (43 %), 

 vodík (6 %), 

 dusík (0,3 %), 

 draslík, fosfor, sodík, vápník, hořčík, aj. (0,7 %). [2] 

Minerální látky obsažené ve dřevě, tvoří po tepelné degradaci popel. Obsah těchto 

látek je ovlivněn podmínkami růstu, jakostí půdy, stářím stromu, klimatickými a dalšími 

podmínkami. [3] 

1.2. Druhy dřeva 

Dřeviny lze rozdělit z několika hledisek. Z botanického hlediska rozlišujeme 

dřeviny listnaté a jehličnaté. Dále pak měkké a tvrdé. [2] Zpravidla lze říct, že měkké 

dřevo se dostává z jehličnatých dřevin a tvrdé dřevo z listnatých. [4] 
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Jehličnaté dřeviny 

Jehličnaté stromy jsou vývojově mnohem starší než stromy listnaté. Jejich výskyt 

lze zaznamenat už v období karbonu v prvohorách. Většinou se jedná o stále zelené 

neopadavé stromy. Listy mají jehlicovité, šupinovité, hladké nebo zpeřené a dokonce 

nepřetržitě přirůstající [5] 

Jehličnaté stromy zpravidla rychle rostou, proto je jejich cena výrazně nižší než 

u listnatých stromů. Rychlý růst je též důvod, proč mají jehličnaté stromy měkké dřevo. [4] 

Listnaté dřeviny 

Listnaté stromy zpravidla v zimě přestávají růst a shazují listí. Jejich růst pokračuje 

na jaře. Z tohoto důvodu je jejich růst výrazně pomalejší než u jehličnatých stromů a jejich 

cena je proto vyšší. [4] 

Listnaté stromy mají tvrdší dřevo, způsobené jejich pomalejším růstem a vyšší 

objemovou hmotnost, než stromy jehličnaté. 

 

Pro praktickou část této práce jsem vybral smrkové a dubové dřevo. Jako zástupce 

měkkého a tvrdého dřeva. Proto je několik následujících odstavců věnováno těmto dvěma 

dřevinám. 

Smrkové dřevo 

Smrk je, díky své nízké ceně a výhodným vlastnostem, v České republice 

nejrozšířenějším stromem. Je vhodný pro opracování a v suchém prostředí je velmi 

trvanlivý. [6] 

Objemová vlhkost na vzduchu vysušeného smrkového dřeva je přibližně 

470 kg/m
3
. Jeho tvrdost je v rozmezí 0 kg/cm

2
 až 350 kg/cm

2
. Řadí se do kategorie velmi 

měkká dřeva. 
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Dubové dřevo 

Jedná se o jedno z nejžádanějších dřev. Jeho základními vlastnostmi jsou tvrdost, 

pevnost, houževnatost a trvanlivost. Z dřeva vyskytujícího se na našem území má jedny 

z nejlepších vlastností a nejlépe vzdoruje povětrnostním podmínkám a střídání vlhkostí. [6] 

Objemová hmotnost na vzduchu vyschlého dubového dřeva se pohybuje okolo 

760 kg/m
3
. A jeho tvrdost se pohybuje mezi 651 kg/cm

2
 až 1000 kg/cm

2
, což ho řadí mezi 

tvrdé dřevo. [7] 

1.3. Reakce dřeva na oheň 

Dřevo je biopolymerní materiál s vysokým obsahem energie, která se v něm 

nahromadí při fotosyntéze (tvorbou glukózy z oxidu uhličitého a vody) a v následných 

endotermických reakcích (přeměna glukózy na polysacharidy a lignin). Pokud na dřevo 

začne působit účinný aktivační zdroj (plamen, sálavé teplo, apod.) nastává opačný proces. 

Základní stavební komponenty dřeva s vysokým obsahem energie se štěpí za tvorby 

hořlavých plynů. Zjednodušeně řečeno je dřevo materiálem hořlavým a při požáru pomáhá 

k jeho rozšiřování. [8] 

Chování dřeva v různých teplotních intervalech: 

+80 °C až 120 °C V tomto teplotním intervalu dochází k odpařování vody a tím pádem 

k vysušování dřeva. Může docházet k tvorbě trhlin a uvolňování 

pryskyřice. Mechanické vlastnosti dřeva zůstávají zachovány. 

+120 °C až 200 °C V tomto intervalu dochází ke změně barvy dřeva. Dochází 

ke zbarvování do tmavších hnědých odstínů. Také už dochází 

ke změně mechanických vlastností, především houževnatosti. 

Nedochází ještě k uvolňování většího množství hořlavých plynných 

produktů. 

+200 °C až 330°C V tomto intervalu dochází k tvorbě plynných produktů jako je metan, 

vodík, oxid uhelnatý a další nízkomolekulární produkty. V tomto 

intervalu může dojít k hoření uvolněných hořlavých plynů a zhoršují 

se mechanické vlastnosti dřeva, především jeho pevnost. 
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Nad 330°C Nad touto teplotou může dojít k vznícení dřeva bez vnějšího zdroje 

zapálení nebo k bezplamennému hoření. [9] 

2. Vlhkost dřeva 

Dřevo je materiál, který v surovém stavu obsahuje velké množství vody. 

Pro zpracování je vhodné dřevo s vlhkostí do 20 %. Pokud má dřevo vlhkost do 12%, 

nemusí se chránit před napadením biologickými škůdci. Na obrázku 2 je vidět přibližná 

závislost vlhkosti vzduchu, teploty okolí a vlhkostí dřeva. [10] 

 

Obrázek 2- předpokládaná vlhkost v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu [10] 

Dřevo je materiál hydroskopický a mění svojí vlhkost v závislosti na okolním 

prostředí (relativní vzdušné vlhkosti a teplotě vzduchu). Pokud je dřevo vystaveno 

dostatečně dlouho dobu určitým podmínkám dojde k ustálení vlhkosti, Tento stav 

se nazývá stav vlhkostní rovnováhy. S každou změnou okolních podmínek dojde ke změně 

stavu vlhkostí rovnováhy. Pokud je vlhkost dřeva nižší než odpovídá stavu vlhkostní 

rovnováhy, dřevo přijímá vodu, dokud nedosáhne stavu vlhkostní rovnováhy. Pokud 
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je vlhkost dřeva vyšší než stav vlhkostní rovnováhy, nastává proces opačný, dřevo vodu 

ztrácí. [11] 

2.1. Druhy vlhkosti ve dřevě 

Voda chemicky vázaná 

Jedná se o vodu, která je ve dřevě obsažena ve formě chemických sloučenin. 

Ze dřeva nelze odstranit sušením, pouze spálením. Proto je ve dřevě zastoupena i při 

nulové absolutní vlhkosti. Její množství se pohybuje mezi 1 - 2 % a zjišťuje se při 

chemické analýze. Pro charakteristiku fyzikálních a mechanických vlastností nemá žádný 

vliv. [12] 

Voda vázaná (hydroskopická) 

Nachází se v buněčných stěnách a je vázána vodíkovými můstky na hydroxylové 

skupiny OH amorfní části celulózy a hemicelulózy. Ve dřevě se vyskytuje při vlhkostech 

0 - 30 %. Při charakteristice fyzikálních a mechanických vlastností má největší význam. 

[12] 

Voda volná 

Voda vázaná ve dřevě vyplňuje mezibuněčné prostory. Při charakteristice 

fyzikálních a mechanických vlastností má podstatně menší význam, než voda vázaná. [12] 

Absolutní vlhkost 

Absolutní vlhkost (někdy též vlhkost dřevařská [13]) vyjadřuje podíl hmotnosti 

vody k hmotnosti dřeva v absolutně suchém stavu. [12] 

     
     
  

     
(1) 

Kde: 

 abs- absolutní vlhkost dřeva [%], 

mv- hmotnost vlhkého vzorku [g], 

ms- hmotnost vysušeného vzorku [g]. 
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Relativní vlhkost 

Relativní vlhkost (někdy též energetická [13]) vyjadřuje poměr množství vody ve 

vzorku k hmotnosti vlhkého vzorku. [12] 

     
     
  

     
(2) 

 

Kde: 

 abs- absolutní vlhkost dřeva [%], 

mv- hmotnost vlhkého vzorku [g], 

ms- hmotnost vysušeného vzorku [g]. 

Obě vlhkosti mezi sebou lze přepočíst podle vztahu: 

     
            
           

 
(3) 

  

     
           
           

 
(4) 

 

Převod absolutní a relativní vlhkosti je možný i podle nomogramu na obrázku 3. 
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Obrázek 3- nomogram na přepočet absolutní a relativní vlhkosti dřeva [14] 

3. Laboratorní zkoušky tuhých hořlavých materiálů 

Výsledky laboratorních zkoušek tuhých materiálů umožňují kategorizaci materiálů 

a jsou využívány pro projektování budov a vybavování objektů. Požární zkušebnictví se 

zaměřuje na následující oblasti: 

- posuzování vznětlivosti (zapalitelnosti) materiálů, 

- posuzování hořlavosti, 

- posuzování tvorby kouře. 

Výsledky laboratorních zkoušek nelze jednoznačně vztahovat k reálnému požáru. 

Laboratorní zkoušky se provádějí za přesně definovaných podmínek, zatímco reálný požár 

probíhá živelně a je závislý na mnoha faktorech. [15] 

Stanovení vznětlivosti (zapalitelnosti) materiálů 

Zapalitelnost tuhých materiálů je nejčastěji hodnocena jako mezní teplota materiálu 

nebo jeho okolí nebo tepelný výkon, který je nutno dodat zapalovanému materiálu. 

Definována je jako schopnost přechodu hořlavé hmoty působením tepelného zdroje 

do nestabilního stavu, ve kterém jsou iniciovány a probíhají termooxidační procesy 

projevující se emisí světla a tepla. 
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Jedna z metod pro posouzení parametrů zapalitelnosti tuhých materiálů 

je Setchkinův test, pomocí kterého jsem stanovoval teplotu vznícení v praktické části. 

Setchkinův test: 

Jedná se o nejrozšířenější metodu pro stanovení parametrů zapalitelnosti tuhých 

materiálů [15]. Průběh zkoušky je podrobně popsán v praktické části. 

Setchkinův test umožňuje stanovit: 

Teplotu žhnutí 

Teplota žhnutí je nejnižší teplota, při které dochází ke žhnutí tuhého materiálu 

bez působení otevřeného plamene. [16] 

Teplotu vzplanutí 

Jedná se o nejnižší teplotu, při které se z hořlavé látky za normálního tlaku vyvine 

takové množství hořlavých par, že tyto páry ve směsi se vzduchem při krátkodobém 

přiblížení otevřeného plaménku vzplanou a dále nehoří. Při teplotách nižších než teplota 

vzplanutí není možné zapálení, protože tlak par látky je moc malý na to, aby se vytvořila 

zápalná směs par a vzduchu. Neznamená to, že při pod teplotou vzplanutí nehrozí riziko 

požáru. Látka může být zápalným zdrojem rychle zahřátá na teplotu vzplanutí. [16] 

Teplotu vznícení 

Jedná se o nejnižší teplotu, při které se, za definovaných zkušebních podmínek, 

hořlavá látka ve směsi se vzduchem sama bez iniciace vznítí. Vznícení se vyvolá pouze 

působením tepla, nikoliv otevřeným plamenem nebo jiskrou. [16] 

Posuzování hořlavosti 

Má- li proces hoření materiálu pokračovat, je nutné, aby tepelná bilance hořlavého 

systému byla kladná a rostoucí. Pokud je tato podmínka splněna, je umožněno další šíření 

plamene. Posuzuje se především schopnost materiálů šířit plamen. Zkoušek hořlavosti 

materiálu je celá řada. Je to z důvodu, že žádná z metod není univerzální. Máme zkoušky 

určené pro stanovení hořlavosti fólií, textilních materiálů, podlahových krytin, kabelů 

apod. 
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Posuzování tvorby kouře 

Při hoření organických hmot dochází k vývinu kouře. Jedná se o disperzní aerosol 

obsahující plyny a páry, kapalné částice a pevné látky. Kouř představuje velké nebezpečí 

z důvodu snížené viditelnosti, korozivních účinků, transportu tepla a hlavně toxicity. 

Většina obětí požárů umírá z důvodů nadýchání kouře. 

Požární zkoušky se u kouře zaměřují na stanovení jeho optické hustoty a toxicity. 

[15] 

 

4. Stanovení vznětlivosti podle ČSN 64 0149 

Norma ČSN 64 0149 STANOVENÍ VZNĚTLIVOSTI MATERIÁLŮ platí pro 

stanovení pevných materiálů v pevném skupenství. Norma umožňuje srovnání vznětlivosti 

materiálů za stanovených laboratorních podmínek a poskytuje orientační informace 

o teplotách vznícení a vzplanutí materiálů. [17] 

4.1. Podstata zkoušky 

Vzorek materiálu je zahříván ve zkušební peci proudem vzduchu o konstantní 

teplotě. Zahřívání vzorku pomocí teplého vzduchu zabezpečuje, že na zkoušený materiál 

nepůsobí sálavé teplo vyhřívaného povrchu pece, ale jen teplý vzduch proudící kolem 

zkoušeného materiálu. [15] Sleduje se, zdali dojde během 15 minut ke vzplanutí, 

nebo vznícení. Vznik plamene se zjišťuje vizuálně a současně sledováním průběhu teploty 

na zapisovači. [17] 

Metodu lze použít pro stanovení teploty vznícení, nebo vzplanutí, plastů ve formě 

prášků, granulí, tuhých i měkkých fólií, kompaktní formě, lehčených tvrdých a měkkých 

materiálů, pro textilie, dřevo a jiné pevné materiály. [17] 
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4.2. Zkušební zařízení 

Zkušebním zařízením je elektrická odporová pec, která se skládá z těchto částí (viz 

obrázek 4): 

 

Obrázek 4- elektrická odporová pec schéma [17] 

1- vnější topný válec, 2- vnitřní topný válec, 3- topné vinutí, 4- izolační 

materiál, 5- vnější plášť, 6- příruba, 7- víko, 8- vyjímatelný uzávěr, 9- trubička 

pro přívod vzduchu, 10- fixační bloky, 11- držák vzorku, 12- vodící tyč, 13- 

termočlánek (čidlo) regulátoru, 14- termočlánek pro měření teploty vzduchu, 

15- termočlánek pro měření teploty vzorku, 16- podstavný prstenec bloky. 

Vytápění pece je zajištěno odporovým topným drátem ovinutým kolem vnější stěny 

vnějšího topného válce. Prostor mezi stěnami vnějšího topného válce, dnem pece, víkem 

pece a vnějším plechovým pláštěm je vyplněn izolačním materiálem. Vzduch je přiváděn 

do prostoru mezi vnitřní a vnější topný válec, kde se zahřívá a poté vstupuje do prostoru 

se vzorkem. Množství vzduchu je regulováno v závislosti na nastavené teplotě. Teplota 

uvnitř pece je měřena pomocí termočlánků a nastavuje se regulátorem teploty, podrobný 

průběh teploty lze sledovat na elektronickém zapisovači (obrázek 5). [17] 
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Obrázek 5- měřící sestava [18] 

1- elektrická odporová pec, 2- elektronický zapisovač teplot, 3- průtokoměr, 4- 

regulátor teploty v elektrické odporové peci. 

4.3. Zkušební vzorky 

Zkušební vzorky se umisťují do misky z platiny, nebo jiného antikorozního kovu, 

která je vložena do prstence uvnitř pece. Norma předepisuje zkoušet vzorky o hmotnosti 2 

až 3 g. Norma se nezabývá kondicionováním zkušebních vzorků. [17] 

5. Stanovení vlivu vlhkosti na teplotu vznícení  

5.1. Příprava zkušebních vzorků 

Pro měření jsem si připravil vzorky z dubového a smrkového dřeva. Dubové vzorky 

byly připraveny z jednoho kusu dubového dřeva a smrkové z jednoho kusu smrkového 

dřeva, aby měly stejnou výchozí vlhkost. Vzorky jsem měřil tak, aby jejich hmotnost byla 

mezi 2g až 3g, jak stanovuje norma. Vážení probíhalo na vahách Sartorius CPA225D- 

OCE (viz obrázek 6). 

Vzorky jsem nejprve vložil do sušárny vyhřáté na 105 °C. Po ustálení jejich 

hmotnosti na dvou desetinných místech jsem je vložil do dalších prostředí s rozdílnou 

vlhkostí (viz kapitola 6.1.1.). Celkem se jednalo o 50 smrkových vzorků a 50 dubových 

vzorků. Pro každé prostředí bylo určeno 10 vzorků. 
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Obrázek 6- váhy Sartorius CPA225D – OCE [19] 

5.1.1. Úprava vlhkosti vzorků 

Vlhkost vzorků jsem upravoval třemi způsoby. A to v sušárně, v klimatické 

komoře, máčením ve vodě. 

V sušárně: 

Vzorky jsem sušil v sušárně BINDER FD 240 od firmy Fisher Scientific (viz 

obrázek 7). Sušárna pracuje na principu nucené cirkulace uvnitř sušárny pomocí větráku. 

Sušárna pracuje v rozmezí 5 °C až 300 °C. Ohřev v sušárně je prováděn elektricky. [20] 

Zvážené vzorky jsem vložil do sušárny vyhřáté na 105 °C. V průběhu sušení jsem 

prováděl kontrolní vážení a sledoval úbytek hmotnosti. Po ustálení hmotnosti na dvou 

desetinných místech, jsem vzorky vložil do exsikátoru se silikagelem, aby vychladly 

na okolní teplotu, a poté jsem přistoupil k vlastní zkoušce. V tabulkách 1 a 2 jsou uvedeny 

průměrné výsledky vážení. 
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Obrázek 7- sušárna Binder [20] 

Dub (sušárna) 

Průměrná 

hmotnost [g] 

11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 18.1. 

2,318 2,141 2,139 2,137 2,136 2,137 

Průměrný 

rozdíl 

hmotností [g] 

11.1. - 12.1. 12.1. - 13.1. 13.1. - 14.1. 14.1. - 15.1. 15.1. - 18.1. 

-0,177 -0,002 -0,003 0,000 0,001 

Tabulka 1- průběžné vážení (dub, sušárna) 

Smrk (sušárna) 

Průměrná 

hmotnost [g] 

11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 18.1. 

2,312 2,150 2,147 2,144 2,144 2,142 

Průměrný 

rozdíl 

hmotností [g] 

11.1-12.1. 12.1. - 13.1. 13.1. - 14.1. 14.1. - 15.1. 15.1. - 18.1. 

-0,163 -0,003 -0,003 0,000 -0,002 

 

Tabulka 2- průběžné vážení (smrk, sušárna) 

V klimatické komoře: 

Úpravě vlhkosti jsem využil klimatickou komoru MEMMERT HPP 260 (viz obr. 

8). V této klimatické komoře lze nastavit vzdušnou vlhkost v rozmezí od 10% do 90% 

a teplotu od 0 °C do 70 °C. Okolní teplota musí být v rozmezí od 5 °C do 40 °C. [21] 

Komora byla kalibrována firmou MEMMERT dne 1. 12. 2014 v souladu 

s direktivou 93/42/EEC (MMD), annex II, DIN EN ISO 13 485 a DIN EN ISO 9001. [22] 
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Obrázek 8- klimatická komora MEMMERT HPP 260 [23] 

V jedné klimatické komoře jsem nastavil relativní vzdušnou vlhkost na 90 % a 

v druhé klimatické komoře na 50 %. V obou komorách jsem nastavil teplotu na 25 °C. 

Vzorky z obou komor jsem průběžně vážil a po ustálení hmotnosti na dvou desetinných 

místech jsem přistoupil k samotné zkoušce. V tabulkách 3 až 4 jsou uvedeny průměrné 

výsledky vážení. 

Dub (klimatická komora relativní vlhkost vzduchu (dále jen RVV) 50 %) 

Průměrná 

hmotnost [g] 

11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 18.1. 19.1. 20.1. 25.1. 

2,234 2,264 2,267 2,265 2,265 2,286 2,281 2,280 2,278 

Průměrný 

rozdíl 

hmotností [g] 

11.1. -

12.1. 

12.1. -

13.1. 

13.1. -

14.1. 

14.1. -

15.1. 

15.1. -

18.1. 

18.1. -

19.1. 

19.1. -

20.1. 

20.1. -

25.1. 

0,029 0,003 -0,001 0,000 0,020 -0,005 -0,001 -0,002 

Tabulka 3- průběžné vážení (dub, klimatická komora RVV 50 %) 
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Smrk (klimatická komora RVV 50%) 

Průměrná 

hmotnost [g] 

11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 18.1. 19.1. 20.1. 25.1. 

2,478 2,647 2,664 2,673 2,673 2,661 2,676 2,682 2,685 

Průměrný 

rozdíl 

hmotností [g] 

11.1. -

12.1. 

12.1. -

13.1. 

13.1. -

14.1. 

14.1. -

15.1. 

15.1. -

18.1. 

18.1. -

19.1. 

19.1. -

20.1. 

20.1. -

25.1. 

0,169 0,017 0,009 0,000 -0,012 0,015 0,000 0,004 

Tabulka 4- průběžné vážení (smrk, klimatická komora RVV 50 %) 

Dub (klimatická komora RVV 90%) 

Průměrná 

hmotnost 

[g] 

11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 18.1. 19.1. 20.1. 25.1. 26.1. 

2,316 2,528 2,550 2,565 2,581 2,560 2,538 2,568 2,578 2,579 

Průměrný 

rozdíl 

hmotností 

[g] 

11.1. -

12.1. 

12.1. -

13.1. 

13.1. -

14.1. 

14.1. -

15.1. 

15.1. -

18.1. 

18.1. -

19.1. 

19.1. -

20.1. 

20.1. -

25.1. 

25.1. -

26.1 

0,212 0,022 0,015 0,016 -0,022 -0,022 0,031 0,009 0,001 

Tabulka 5- průběžné vážení (dub, klimatická komora RVV 90 %) 

Smrk (klimatická komora RVV 90%) 

Průměrná 

hmotnost 

[g] 

11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 18.1. 19.1. 20.1. 25.1. 26.1. 

2,355 2,450 2,467 2,474 2,473 2,460 2,475 2,569 2,576 2,578 

Průměrný 

rozdíl 

hmotností 

[g] 

11.1. -

12.1. 

12.1. -

13.1. 

13.1. -

14.1. 

14.1. -

15.1. 

15.1. -

18.1. 

18.1. -

19.1. 

19.1. -

20.1. 

20.1. -

25.1. 

25.1. -

26.1 

0,095 0,016 0,007 -0,001 -0,013 0,015 0,001 0,008 0,002 

Tabulka 6- průběžné vážení (smrk, klimatická komora RVV 90 %) 

Máčením ve vodě: 

V sušárně se nepodařilo překročit relativní vlhkost vzorků 20 %. Proto jsem dvě 

sady vzorků máčel v misce s vodou. Jedny vzorky jsem ve vodě ponechal tak dlouho, 

aby se jejich relativní vlhkost přiblížila 50 %. Druhou sadu vzorků jsem chtěl ve vodě 
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původně ponechat, až do doby kdy dojde k ustálení hmotnosti a tudíž do nabrání 

maximální možné vlhkosti. Když ale i po dvanácti dnech vzorky vykazovaly značný 

hmotnostní přírůstek, přistoupil jsem k samotné zkoušce po dvanácti dnech máčení. 

Hmotnostní nárůst je uveden v tabulkách 7, 8, 9 a 10. 

 

Obrázek 9- způsob máčení vzorků ve vodě 

Dub (máčení ve vodě 6 dnů) 

Průměrná 

hmotnost [g] 

27.1. 29.1. 1.2. 2.2. 

2,404 3,515 3,888 3,934 

Průměrný rozdíl 

hmotností [g] 

27.1. - 29.1. 29.1. - 1.2. 1.2. - 2.2. 

1,111 0,373 0,046 

Tabulka 7- průběžné vážení (dub, máčení ve vodě 6 dnů) 

Smrk (máčení ve vodě 5 dnů) 

Průměrná hmotnost 

[g] 

27.1. 29.1. 1.2. 

2,560 3,588 3,885 

Průměrný rozdíl 

hmotností [g] 

27.1. - 29.1. 29.1. - 1.2. 

1,458 0,743 

Tabulka 8- průběžné vážení (smrk, máčení ve vodě 5 dnů) 
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Dub (máčení ve vodě 12 dnů) 

Průměrná 

hmotnost 

[g] 

17.2. 18.2. 19.2. 22.2. 24.2. 25.2. 26.2. 29.2. 

2,324 3,198 3,518 3,803 3,898 3,952 3,940 4,043 

Průměrný 

rozdíl 

hmotností 

[g] 

18.2. - 

17.2. 

19.2. - 

18.2. 

22.2. - 

19.2. 

24.2. - 

22.2. 

25.2. - 

24.2. 

26.2. - 

25.2. 

29.2. - 

26.2. 

0,833 0,304 0,259 0,093 0,050 0,016 0,077 

Tabulka 9- průběžné vážení (dub, máčení ve vodě 12 dnů) 

Smrk (máčení ve vodě 12 dnů) 

Průměrná 

hmotnost 

[g] 

17.2. 18.2. 19.2. 22.2. 24.2. 25.2. 26.2. 29.2. 

2,501 3,743 4,100 2,898 2,596 3,218 31,497 4,625 

Průměrný 

rozdíl 

hmotností 

[g] 

18.2. - 

17.2. 

19.2. - 

18.2. 

22.2. - 

19.2. 

24.2. - 

22.2. 

25.2. - 

24.2. 

26.2. - 

25.2. 

29.2. - 

26.2. 

1,219 0,334 0,176 0,163 0,105 0,032 0,169 

Tabulka 10- průběžné vážení (smrk, máčení ve vodě 12 dnů) 

5.1.2. Stanovení vlhkosti zkušebních vzorků 

Vlhkost vzorků jsem stanovoval pomocí tří metod. 

Pomocí vpichového vlhkoměru 

K měření jsem použil vpichový vlhkoměr Greisinger GMH 3850 (obrázek 10). 

Tento vlhkoměr funguje na principu měření odporu materiálu a následného přepočítání 

pomocí integrovaných charakteristik na relativní vlhkost. Vlhkoměr je vhodný pro měření 

vlhkosti dřevovláknitých desek, řeziva, betonu, omítek, izolačních materiálů apod. 

Vlhkoměr měří v rozsahu 4 - 100 %. [24] 
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Obrázek 10- vpichový vlhkoměr 

Vlhkost jsem měřil na vzorku, který jsem vyrobil ze stejného kusu dřeva jako 

vzorky zkušební, aby měl stejnou strukturu a stejně přijímal vlhkot. Vzorek měl rozměr 

20 x 20 x 55 mm. 

 

Obrázek 11- vzorky určené pro měření vlhkosti vpichovým vlhkoměrem 

Tento vzorek jsem vložil spolu se zkušebními vzorky do prostředí s požadovanou 

okolní vlhkostí a průběžně jsem kontroloval změnu jeho hmotnosti. Po ustálení hmotnosti 

vzorku na dvou desetinných místech, jsem přistoupil k měření vlhkosti. Měření jsem 

prováděl ze čtyř stran vzorku a z naměřených hodnot jsem vypočítal průměrnou vlhkost. 

Naměřené vlhkosti jsou uvedeny v tabulce 11 a 12. 
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Dub 

Prostředí 

Relativní vlhkosti naměřené na 4 různých 

místech vzorku [%] 
Průměrná relativní 

vlhkost [%] 
1 2 3 4 

Sušárna 4,4 4,6 4,7 4 4,4 

Klim. komora  RVV 

50% 
7,3 6,6 5,8 7,5 6,8 

Klim. komora RVV  

90% 
21 20,7 20,8 21 20,9 

Máčení ve vodě 6 

dnů 
31,3 30,4 31,3 30,7 30,9 

Máčení ve vodě 12 

dnů 
33 33,5 33,4 35,8 33,9 

Tabulka 11- výsledné vlhkosti dle vpichového vlhkoměru (Dub) 

Smrk 

Prostředí 

Relativní vlhkosti naměřené na 4 různých 

místech vzorku [%] 
Průměrná vlhkost 

[%] 
1 2 3 4 

Sušárna 6,40 6,60 6,60 6,10 6,4 

Klim. komora RVV 

50% 
10,5 10 9,2 10,7 10,1 

Klim. komora RVV 

90% 
24,2 23,5 23,6 24,8 24,0 

Máčení ve vodě 5 

dnů 
37,8 38,1 38,7 37,3 38,0 

Máčení ve vodě 12 

dnů 
43,9 43,2 44,9 47,2 44,8 

Tabulka 12- výsledné vlhkosti dle vpichového vlhkoměru (smrk) 
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Dle normy ČSN 49 0103 

Vlhkost jsem měřil na vzorku, který jsem vyrobil ze stejného kusu dřeva jako 

vzorky zkušební. Vzorky pro stanovení vlhkosti měly rozměry udávané normou a to 

20 x 20 mm a délku podle vláken 25 mm. 

 

Obrázek 12- vzorky určené pro měření vlhkosti dle normy ČSN 49 0103 

Vzorky jsem nejprve vysušil v sušárně při teplotě 105 °C. Dokud nedošlo k ustálení 

jejich hmotnosti na dvou desetinných místech. Tím jsem zjistil hmotnost ve vysušeném 

stavu a vložil vzorky do prostředí s požadovanou vlhkostí. Vzorky jsem v daném prostředí 

nechal do doby, než se jejich hmotnost ustálila na dvou desetinných místech. Výslednou 

vlhkost jsem určil z rovnice 5. [25] 

  
     
  

     
(5) 

 

Kde: 

w- absolutní vlhkost dřeva [%], 

mv- hmotnost vzorku ve vlhkém stavu [g], 

ms- hmotnost vzorku ve vysušeném stavu [g]. 

Vlhkost se udává s přesností na 1,0 %. 

Výsledné vlhkosti jsou uvedeny v tabulce 13 a 14. 
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Dub 

Prostředí Hmotnost vysušeného 

vzorku [g] 

Hmotnost vlhkého 

vzorku [g] 

Výsledná 

absolutní vlhkost 

[%] 

Sušárna 6,965 6,965 0 

Klim. komora 

RVV 50% 

6,975 7,524 8 

Klim. komora 

RVV 90% 

7,165 8,704 22 

Máčení ve vodě 6 

dnů 

6,565 10,975 67 

Máčení ve vodě 

12 dnů 

7,119 12,846 81 

Tabulka 13- výsledné absolutní vlhkosti dle ČSN 49 0103 (Dub) 

Smrk 

Prostředí 
Hmotnost vysušeného 

vzorku [g] 

Hmotnost vlhkého 

vzorku [g] 

Výsledná absolutní 

vlhkost [%] 

Sušárna 4,100 4,100 0 

Klim. komora 

RVV 50% 
4,022 4,388 9 

Klim. komora 

RVV 90% 
4,331 5,345 23 

Máčení ve vodě 5 

dnů 
3,926 7,866 100 

Máčení ve vodě 12 

dnů 
4,021 8,956 122 

Tabulka 14- výsledné absolutní vlhkosti dle ČSN 49 0103 (Smrk) 

Pomocí analyzátoru vlhkosti 

K měření vlhkosti jsem použil halogenový analyzátor vlhkosti Mettler Toledo 

HS153 (viz obrázek 14). Analyzátor funguje na principu termogravimetrického měření. 
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Zaznamená počáteční hmotnost měřeného vzorku, poté vzorek postupně vysušuje až do 

doby kdy je úbytek hmotnosti za určitý čas menší, než nastavený. Vysoušení vzorku 

probíhá pomocí halogenového topného tělesa. [26] 

 

Obrázek 13- halogenový analyzátor vlhkosti [26] 

Vlhkost jsem měřil na vzorku, který jsem vyrobil ze stejného kusu dřeva jako 

vzorky zkušební. Vzorky byly nařezány na destičky o rozměrech 15 x 15 x 2 mm. Záměrně 

byla zvolena malá tloušťka destičky, aby došlo k rychlému vysušení analyzátorem 

vlhkosti. 

 

Obrázek 14- vzorky určené pro měření na analyzátoru vlhkosti 

Na analyzátoru jsem nastavil teplotu vysoušení 105 °C a úbytek hmotnosti 1 mg za 

140 s. V tabulkách 15 a 16 jsou uvedené naměřené vlhkosti. Na obrázku 15 je vidět 

výstupní protokol vytvořený analyzátorem vlhkosti pro vzorek dubu máčeného ve vodě po 

dobu 14 dnů. 
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Dub 

Prostředí Naměřená relativní vlhkost [%] 

Sušárna 0,1 

Klim. komora RVV 50% 8 

Klim. komora RVV 90% 15,8 

Máčení ve vodě 6 dnů 35,8 

Máčení ve vodě 12 dnů 46,7 

Tabulka 15- naměřené relativní vlhkosti pomocí analyzátoru vlhkosti (Dub) 

Smrk 

Prostředí Naměřená relativní vlhkost [%] 

Sušárna 0,1 

Klim. komora RVV 50% 8,6 

Klim. komora RVV 90% 18,4 

Máčení ve vodě 5 dnů 41,6 

Máčení ve vodě 12 dnů 56,5 

Tabulka 16- naměřené relativní vlhkosti pomocí analyzátoru vlhkosti (Smrk) 
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Obrázek 15- protokol o naměřené relativní vlhkosti pomocí analyzátoru vlhkosti 
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5.1.3. Diskuze výsledků měření vlhkosti 

Měření vlhkosti jsem provedl třemi různými způsoby a to pomocí vpichového 

vlhkoměru, normy ČSN 49 0103 a halogenového analyzátoru vlhkosti. V tabulkách 

17 a 18 je vidět porovnání naměřených vlhkostí. Vpichový vlhkoměr a halogenový 

analyzátor vlhkosti uvádějí jako výslednou vlhkost relativní, zatímco pomocí normy jsem 

vypočetl vlhkost absolutní. V tabulkách 17 a 18 jsem k vypočtené absolutní vlhkosti podle 

normy ČSN 49 0103 uvedl do závorky vlhkost relativní. Přepočet jsem provedl podle 

rovnice 4. Za nejpřesnější metodu zjišťování vlhkosti považuji, v mém případě, metodu 

podle normy ČSN 49 0103. Vzorky byly v sušárně ponechány dostatečně dlouho dobu, 

aby došlo k jejich úplnému vysušení a v klimatických komorách byla jejich hmotnost také 

ustálena. Metoda vpichového vlhkoměru slouží pouze jako orientační a nehodí 

se k přesnému měření vlhkosti. V tabulkách 17 a 18 je vidět, že mezi těmito metodami 

je největší rozdíl v naměřené vlhkosti. Hodnoty vlhkosti zjištěné podle normy 

ČSN 49 0103 a analyzátoru vlhkosti už se neliší o tolik procent. Halogenový analyzátor 

vlhkosti je ale určen převážně pro sypké materiály, které zaujmou celý povrch zkušební 

misky analyzátoru (viz [26]). Proto za výslednou vlhkost zkušebních vzorků, při stanovení 

teploty vznícení, budu považovat vlhkost naměřenou pomocí normy ČSN 49 0103. 

Dub 

Prostředí Vlhkost určená pomocí: 

Vpichového 

vlhkoměru [%] 

Normy ČSN 49 

0103 [%] 

Analyzátoru vlhkosti 

[%] 

Sušárna 4,4 0 0,1 

Klim. komora 

RVV 50% 6,8 

8 (7) 8 

Klim. komora 

RVV 90% 20,9 

22 (18) 15,8 

Máčení ve vodě 6 

dnů 30,9 

67 (40) 35,8 

Máčení ve vodě 12 

dnů 33,9 

 

81 (45) 

 

46,7 

Tabulka 17- porovnání naměřených vlhkostí (dub) 
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Smrk 

Prostředí 

Vlhkost určená pomocí: 

Vpichového 

vlhkoměru [%] 

Normy ČSN 49 

0103 [%] 

Analyzátoru vlhkosti 

[%] 

Sušárna 6,4 0 0,1 

Klim. komora 

RVV 50% 
10,1 9 (8) 8,6 

Klim. komora 

RVV 90% 
24,0 23 (19) 18,4 

Máčení ve vodě 5 

dnů 
38,0 100 (50) 41,6 

Máčení ve vodě 12 

dnů 
44,8 123 (55) 56,5 

Tabulka 18- porovnání naměřených vlhkostí (smrk) 

5.2. Průběh zkoušek pro stanovení teploty vznícení 

Zkušební pec jsem před začátkem zkoušky nastavil na požadovanou teplotu 

a nechal ji na této teplotě ustálit. Současně s nastavením teploty jsem nastavil průtok 

vzduchu v peci. 

Po ustálení pece jsem do ní vkládal zkušební vzorek. Vkládání jsem se snažil 

provádět rychle, maximálně do 5 s. Ačkoliv norma předepisuje maximální dobu vkládání 

až na 20 s, při takovéto době, došlo k velkému poklesu teploty ve zkušební peci. 

Současně s vložením vzorku do pece jsem začal měřit čas a zapisovat průvodní 

jevy. Určování teploty vznícení jsem prováděl podle normy ČSN 64 0149. Výslednou 

teplotu vznícení jsem vždy minimálně 2x ověřil. U některých vzorků se stávalo, že jednou 

při dané teplotě k vznícení došlo a při ověření už ne. V tomto případě jsem za teplotu 

vznícení považoval tu, u které došlo k vznícení opakovaně (viz průběhy konkrétních 

zkoušek v příloze A). 
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5.3. Výsledky zkoušek 

V této kapitole popíši detailně průběh zkoušky u smrkových vzorků máčených 

ve vodě. V tabulkách 20 a 21 jsem uvedl výsledné teploty vznícení u ostatních vzorků. 

Smrky- máčení ve vodě 5 dnů 

Datum zkoušky: 1. 2. 2016 

Zkoušku provedl: Bc. Marek Rodák 

Laboratoř:  LC312 

Podmínky v laboratoři: 

t= 22,8 °C 

vlhkost= 28,4 % 

p= 981 hPa 

Zkoušené vzorky: 41, 42, 43, 44, 45 

Relativní vlhkost vzorků dle normy ČSN 49 0103: 

50 % 

Průběh zkoušky: 

Teplota ve zkušební peci 490 °C, 

vzorek č. 41, 

hmotnost vzorku 4,077 g, 

průtok vzduchu 2,8 l/s. 

0:00- pokles na 480 °C 

 0:40- pokles na 475 °C 

 2:00- vzrůst na 478 °C 

 3:03- vývin jemného kouře 

 3:49- kouř zesiluje 

            5:48- vznícení 

Teplota ve zkušební peci 480 °C, 

vzorek č. 42, 

hmotnost vzorku 4,077 g, 

průtok vzduchu 2,85 l/s. 

 0:00- pokles na 473 °C 

 1:23- pokles na 470 °C 

 2:33- vývin jemného kouře 

 4:10- kouř zesiluje 

 4:51- vzrůst na 473 °C 

 7:28- vznícení 
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Teplota ve zkušební peci 470 °C, 

vzorek č. 43, 

hmotnost vzorku 4,087, 

průtok vzduchu 2,9 l/s. 

0:00- pokles na 466 °C 

 2:30- pokles na 458 °C 

 2:34- vývin jemného kouře 

4:48- kouř houstne 

9:34- vzrůst na 468 °C 

9:50- ustává kouř 

9:51- začátek žhnutí 

15:00- nedošlo k vznícení 

Teplota ve zkušební peci 475 °C, 

vzorek č. 44, 

hmotnost vzorku 4,118 g, 

průtok vzduchu 2,85 l/s. 

 0:00- pokles na 471 °C 

 1:00- pokles na 465 °C 

 1:38- pokles na 463 °C 

 2:30- vývin jemného kouře 

 3:50- kouř houstne 

 5:00- vzrůst na 465 °C 

 8:23- vzrůst na 473 °C 

 8:37- vznícení 

Teplota ve zkušební peci 475 °C, 

vzorek č. 45, 

hmotnost vzorku 4,126 g, 

průtok vzduchu 2,85 l/s. 

 0:00- pokles na 470 °C 

0:56- pokles na 466 °C 

2:21- vývin jemného kouře 

3:30- kouř houstne 

5:30- vzrůst 468 °C 

7:21- vznícení 

 

Teplota [°C] Vzorek č. Vznícení Čas vznícení 

490 41 ANO 7:28 

480 42 ANO 5:48 

470 43 NE x 

475 44 ANO 8:37 

475 45 ANO 7:21 

Tabulka 19- průběh zkoušky, smrk- máčení ve vodě 5 dnů 

Při teplotě 470 °C nedošlo ke vznícení, při teplotě 475 °C 2x ano. Teplota 

vznícení je 475 °C.  
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Výsledné teploty vznícení u všech vzorků: 

Dub 

Prostředí 

Vlhkost [%] 
Teplota 

vznícení [°C] 
Vpichový 

vlhkoměr 

Dle ČSN 49 

0103 
Váhy 

Vysušené 4,4 0 0,1 440 

Klim. komora RVV 

50% 
6,8 8 (7) 8 445 

Klim. komora RVV 

90% 
20,9 22 (18) 15,8 445 

Máčení ve vodě 6 

dnů 
30,9 67 (40) 35,8 450- 455 

Máčení ve vodě 12 dnů 33,9 81 (45) 46,7 450 

Tabulka 20- teploty vznícení dub 

Smrk 

Prostředí 

Vlhkost [%] 
Teplota 

vznícení [°C] 
Vpichový 

vlhkoměr 

Dle ČSN 49 

0103 
Váhy 

Vysušené 6,4 0 0,1 465 

Klim. komora RVV 

50% 
10,1 9 (8) 8,6 465-470 

Klim. komora RVV 

90% 
24,0 23 (19) 18,3 465 

Máčení ve vodě 5 dnů 38,0 100 (50) 41,6 475 

Máčení ve vodě 12 dnů 44,8 123 (55) 56,5 475 

Tabulka 21- teploty vznícení smrk 

Na obrázku 16 je vidět podoba vzorku, u kterého došlo k vznícení a na obrázku 17 

podoba vzorku u kterého proběhlo pouze žhnutí. 
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Obrázek 16- vzorek, u kterého došlo k vznícení 

 

Obrázek 17- vzorek, u kterého došlo pouze ke žhnutí 

5.4. Diskuse výsledků 

Z výsledků měření lze posoudit, že vlhkost dřeva má na teplotu vznícení vliv, 

ale nikterak výrazný. U dubových vzorků je rozdíl mezi nulovou vlhkostí a 45% relativní 

vlhkosti 10 °C. U smrkových vzorků je rozdíl mezi nulovou vlhkostí a 55% relativní 

vlhkostí pouze 10 °C. Rozdíly jsou vidět u časů, kdy došlo k vznícení (viz tabulky 22 a 23 

a příloha A průběhy jednotlivých zkoušek). U vysušených vzorků došlo ke vznícení velice 

rychle obvykle do tří minut. Se stoupající vlhkostí se prodlužoval čas, kdy došlo 

ke vznícení. U vzorků s největší vlhkostí tyto časy přesahovaly 10 minut. U vzorků 

máčených ve vodě nedocházelo, na rozdíl od vzorků vysušených a vzorků z klimatické 

komory, z počátku k vývinu dýmu a ze zkušební pece nebyl cítit ani žádný štiplavý zápach. 

Po vložení vzorku do zkušební pece docházelo u vzorků máčených ve vodě k výraznému 

poklesu teploty v peci. Tento jev přisuzuji odpařování vody obsažené ve vlhkém vzorku. 

Po odpaření vlhkosti docházelo k uvolňování pyrolýzních plynů a následnému vznícení. 



  

33 

 

Dub 

Prostředí, kterému 

byl vzorek vystaven 

Relativní vlhkost 

vzorku dle normy 

ČSN 49 0103 [%] 

Teplota 

vznícení [°C] 

Čas vznícení 

(průměrný) [min] 

Sušárna 0 440 2:35 

Klim. komora RVV 

50% 
7 445 3:08 

Klim. komora RVV 

90% 
18 445 4:22 

Máčení ve vodě 6 dnů 40 450- 455 9:35 

Máčení ve vodě 12 

dnů 
45 450 10:57 

Tabulka 22- časy vznícení vzorků (Dub) 

Smrk 

Prostředí, kterému 

byl vzorek vystaven 

Relativní vlhkost 

vzorku dle normy 

ČSN 49 0103 [%] 

Teplota 

vznícení [°C] 

Čas vznícení 

(průměrný) [min] 

Sušárna 0 465 1:37 

Klim. komora RVV 

50% 
8 465-470 3:32 

Klim. komora RVV 

90% 
19 465 5:04 

Máčení ve vodě 5 dnů 50 475 7:59 

Máčení ve vodě 12 

dnů 
55 475 9:49 

Tabulka 23- časy vznícení vzorků (Smrk) 

U některých vzorků došlo k tomu, že při určité teplotě se vzorek jednou vznítil 

a podruhé už ne. Toto může být dáno nehomogenitou použitého materiálu. [27] 

Na teplotu vznícení může mít vliv i hmotnost vzorku. [18] Vzorky máčené ve vodě 

přesahovaly normou předepsanou maximální hmotnost 3 g. V tabulkách 24 a 25 je vidět 
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srovnání hmotností vzorků před začátkem zkoušky. Je vidět, že rozdíl hmotností mezi 

vysušenými vzorky a vzorky s maximální vlhkostí, přesahuje 2 g. 

 

Dub 

Prostředí, kterému byl 

vzorek vystaven 

Relativní vlhkost vzorku dle 

normy ČSN 49 0103 [%] 

Průměrná hmotnost vzorků 

před začátkem zkoušky [g] 

Sušárna 0 2,126 

Klim. komora RVV 50% 7 2,142 

Klim. komora RVV 90% 18 2,477 

Máčení ve vodě 6 dnů 40 3,970 

Máčení ve vodě 12 dnů 45 4,041 

Tabulka 24- průměrné hmotnosti vzorků před začátkem zkoušky (Dub) 

Smrk 

Prostředí, kterému byl 

vzorek vystaven 

Relativní vlhkost vzorku dle 

normy ČSN 49 0103 [%] 

Průměrná hmotnost vzorků 

před začátkem zkoušky [g] 

Sušárna 0 2,296 

Klim. komora RVV 50% 8 2,629 

Klim. komora RVV 90% 19 2,600 

Máčení ve vodě 5 dnů 50 4,097 

Máčení ve vodě 12 dnů 55 4,768 

Tabulka 25- průměrné hmotnosti vzorků před začátkem zkoušky (Smrk) 

Hmotnost vzorku ovlivňuje teplotu vznícení tím, že těžší vzorek má větší plochu, 

ze které dochází k uvolňování hořlavých par, než vzorek lehčí z téhož materiálu. Tím 

pádem dojde ke vznícení dříve u těžšího (většího) vzorku. U dubového dřeva je rozdíl 

přibližně 10 °C mezi 2g a 4g vzorky. [18] 

Vzorky, se kterými jsem pracoval já, se sice liší v hmotnosti až o 2 g, ale rozdíl 

plochy mezi vysušenými vzorky a vlhkými není tak výrazný. V tabulkách 26 a 27 je vidět 

velikost plochy u použitých vzorků. 
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Dub 

Prostředí, kterému 

byl vzorek vystaven 

Relativní vlhkost vzorku 

dle normy ČSN 49 

01083[%] 

Průměrné 

rozměry vzorků 

[mm] 

Průměrná 

plocha vzorků 

[mm
2
] 

Sušárna 0 15,1x15,2x14,4 1102,0 

Klim. komora RVV 

50% 
7 15,5x15,6x15,0 1171,8 

Klim. komora RVV 

90% 
18 15,6x15,7x15,21 1193,4 

Máčení ve vodě 6 

dnů 
40 17,9x17,4x17,5 1564,5 

Máčení ve vodě 12 

dnů 
45 18,0x17,5x17,5 1575,0 

Tabulka 26- průměrná plocha vzorků (Dub) 

Smrk 

Prostředí, kterému 

byl vzorek vystaven 

Relativní vlhkost vzorku 

dle normy ČSN 49 0103 

[%] 

Průměrné 

rozměry vzorků 

[mm] 

Průměrná 

plocha vzorků 

[mm] 

Sušárna 0 19,2x15,6x15,8 1516,4 

Klim. komora RVV 

50% 
8 19,7x16,2x16,6 1627,2 

Klim. komora RVV 

90% 
19 19,9x16,4x16,8 1663,6 

Máčení ve vodě 5 

dnů 
50 22,4x18,9x19,0 2125,8 

Máčení ve vodě 12 

dnů 
55 22,6x19,2x19,1 2160,6 

Tabulka 27- průměrná plocha vzorků (Smrk) 
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Při zvětšení plochy vzorku o cca 500 mm
2
 je teplota vznícení nižší o 10 °C. [18] 

Změnou velikosti povrchu byly ovlivněny jen vzorky máčené ve vodě. Zde lze 

předpokládat, že při rozměru stejném jako vysušený vzorek by se jejich teplota vznícení 

pohybovala kolem 460 °C u dubu a 480 °C u smrku.  
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Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval vlivem vlhkosti dřeva na jeho teplotu vznícení. 

Použil jsem vzorky dubového a smrkového dřeva. Změna vlhkosti vzorků probíhala pěti 

způsoby: vysušení při 105 °C v sušárně BINDER, v klimatické komoře Memmret při 

vzdušné vlhkosti 50 % a 90 % a máčením ve vodě po dobu 6 (dub) a 5 (smrk) dnů 

a máčením ve vodě po dobu 12 dnů. 

Pro stanovení vlhkosti vzorků byly použity tři způsoby: pomocí vpichového 

vlhkoměru, pomocí normy ČSN 49 0103 a pomocí analyzátoru vlhkosti Mettler Toledo. 

Výsledky naměřené pomocí vpichového vlhkoměru se od ostatních výrazně lišily 

a v návodu od výrobce bylo uvedeno, že se jedná spíše o orientační metodu. Proto nebyly 

výsledky naměřené vpichovým vlhkoměrem považovány za určující. Výsledné vlhkosti, 

naměřené podle normy ČSN 49 0103 a pomocí analyzátoru vlhkosti Mettler Toledo, 

se lišily podstatně méně. Měření analyzátorem vlhkosti je ale určeno spíše pro sypké 

materiály, proto jsem považoval za nejpřesnější výsledky naměřené pomocí normy 

ČSN 49 0103. 

Teplota vznícení byla měřena podle normy ČSN 64 0149 Stanovení vznětlivosti 

materiálů pomocí Setchkinova testu. 

U vzorků vysušených a vlhčených v klimatických komorách, kde se relativní 

vlhkost pohybovala od 0 do 20 %, došlo ke zvýšení teploty vznícení o 5 °C. U vzorků 

máčených ve vodě, kde relativní vlhkost přesahovala 40 % u dubu a 50 % u smrku, se 

zvýšila teplota vznícení o 10 °C. U vzorků máčených ve vodě může být výsledná teplota 

vznícení ovlivněna změnou velikosti vzorku a to až o 10 °C směrem dolů. Při zachování 

stejné velikosti vzorků pro všechny vlhkosti lze předpokládat, že u vzorků máčených ve 

vodě by byla teplota vznícení o 10 °C vyšší, než je teplota naměřená. 

Z naměřených výsledků je zřejmé, že pro stanovení teploty vznícení podle normy 

ČSN 64 0149 nemá vlhkost dřeva výrazný vliv na vzorky s relativní vlhkostí pohybující se 

okolo 20 %. Při vlhkostech vyšších dochází k růstu teploty vznícení. Při mém měření 

teplota u vzorků přesahujících 40 % u dubu a 50 % u smrku vzrostla o 10 °C. K tomu je 

třeba přičíst přibližně 10 °C, které ovlivnila velikost vzorků. Lze tedy předpokládat, 

že výsledná teplota by byla u vzorků s nejvyšší vlhkostí o 20 °C vyšší, než u vysušených 



  

38 

 

vzorků. Při určování teploty vznícení podle normy ČSN 64 0149 je tedy nutné počítat 

s tím, že u vlhkých vzorků může být výsledná teplota vznícení vlhkostí vzorku ovlivněna. 

Při vlhčení se sice nepodařilo dosáhnout stejných vlhkostí pro dubový a smrkový 

vzorek. Máčením smrku ve vodě jsme dosáhli za 5 dnů relativní vlhkosti 50 % a u dubu 

za 12 dnů relativní vlhkosti 45 %. Při tomto rozdílu lze ale pozorovat stejný průběh 

zkoušek, proto lze považovat, že vlhkost má stejný vliv na teplotu vznícení u smrkového 

i dubového dřeva. 

Tato práce je zaměřena pouze na zjišťování teploty vznícení podle normy 

ČSN 64 0149. Při zkouškách podle jiných norem by byla výsledná teplota vznícení 

vlhkostí ovlivněna jinak.  
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Duby- vysušené 

 
Datum zkoušky: 19. 1. 2016 

Zkoušku provedl: Bc. Marek Rodák 

Laboratoř:  LC312 

Podmínky v laboratoři: 

t= 25,8 °C 

vlhkost vzduchu= 27 % 

p= 988 hPa 

Zkoušené vzorky: 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Relativní vlhkost vzorků dle normy ČSN 49 0108: 

0 % 

Průběh zkoušky: 

1. Teplota 470 °C, 

vzorek č. 3, 

hmotnost vzorku 2,113 g, 

průtok vzduchu 2,9 l/s. 

 0:32- vývin kouře 

 1:22- vznícení 

 

2. Teplota 450 °C, 

vzorek č. 4, 

hmotnost vzorku 2,113 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 

 0:33- vývin kouře 

 1:50- vznícení 

3. Teplota 430 °C, 

vzorek č. 5, 

hmotnost vzorku 2,123 g, 

průtok vzduchu 3,1 l/s. 

 0:40- vývin kouře 

 4:20- ustává kouř, žhnutí 

 15:00- nedošlo ke vznícení 

 

4. Teplota 440 °C, 

vzorek č. 6, 

hmotnost vzorku 2,130g, 

průtok vzduchu 3,15 l/s. 

 0:35- vývin kouře 

 2:28- vznícení 

 

5. Teplota 435 °C, 

vzorek č. 7, 

hmotnost vzorku 2,138 g, 

průtok vzduchu 3,15 l/s. 

 0:40- vývin kouře 

 4:02- ustává kouř, žhnutí 

 15:00- nedošlo ke vznícení 

6. Teplota 440 °C, 

vzorek č. 8, 

hmotnost vzorku 2,139 g, 

průtok vzduchu 3,1 l/s. 

 0:35- vývin kouře 

 2:42- vznícení 

 

Teplota [°C] Vzorek č. Vznícení Čas vznícení 

470 3 ANO 1:22 

450 4 ANO 1:50 

430 5 NE X 

440 6 ANO 2:28 

435 7 NE X 

440 8 ANO 2:42 

 

Při teplotě 435 °C nedošlo ke vznícení. Při teplotě 440 °C došlo 2x ke vznícení. Teplota 

vznícení je 440 °C. 
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Duby- klimatická komora relativní vzdušná vlhkost 50% 

 
Datum zkoušky: 25. 1. 2016 

Zkoušku provedl: Bc. Marek Rodák 

Laboratoř:  LC312 

Podmínky v laboratoři: 

t= 24,3 °C 

vlhkost vzduchu = 25,8 % 

p=  989 hPa 

Zkoušené vzorky: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

Relativní vlhkost vzorků dle normy ČSN 49 0108: 

   7 %  

Průběh zkoušky: 

1. Teplota ve zkušební peci 440 °C, 

vzorek č. 21, 

hmotnost vzorku 2,049 g, 

průtok vzduchu 3,1 l/s. 

 1:03- vývin kouře 

 4:40- ustává kouř žhne 

 15:00- nedošlo ke vznícení 

 

2. Teplota ve zkušební peci 450 °C, 

vzorek č. 22, 

hmotnost vzorku 2,051 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 

 0:45 Vývin kouře 

 3:24- vznícení 

3. Teplota ve zkušební peci 445 °C, 

vzorek č. 23, 

hmotnost vzorku 2,091 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 

 1:00- vývin kouře 

 3:13- vznícení 

4. Teplota ve zkušební peci 440 °C, 

vzorek č. 24, 

hmotnost vzorku 2,111 g, 

průtok vzduchu 3,1 l/s. 

 0:58- vývin kouře 

 5:20- ustává kouř, žhne 

 15:00- nedošlo ke vznícení 

5. Teplota ve zkušební peci 445 °C, 

vzorek č. 25, 

hmotnost vzorku 2,179 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 

 0:45- vývin kouře 

 4:30- ustává kouř, žhne 

 15:00- nedošlo ke vznícení 

6. Teplota ve zkušební peci 445 °C, 

vzorek č. 26, 

hmotnost vzorku 2,248 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 

 1:00- vývin kouře 

 3:01- vznícení 

7. Teplota ve zkušební peci 445 °C, 

vzorek č. 27, 

hmotnost vzorku 2,263 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 

 1:03- vývin kouře 

 3:11- vznícení 
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Teplota [°C] Vzorek č. Vznícení Čas vznícení 

440 21 NE x 

450 22 ANO 3:24 

445 23 ANO 3:13 

440 24 NE x 

445 25 NE x 

445 26 ANO 3:01 

445 27 ANO 3:11 

 

Při teplotě 445 °C se 3x vznítil a jedenkrát nevznítil. Teplota 445 °C je teplota 

vznícení. 
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Duby- klimatická komora relativní vzdušná vlhkost 90% 

 
Datum zkoušky:  26. 1. 2016 

Zkoušku provedl:  Bc. Marek Rodák 

Laboratoř:   LC312 

Podmínky v laboratoři:  

t= 25,4 °C 

vlhkost vzduchu = 25,6 % 

p= 989 hPa 

Zkoušené vzorky:  13, 14, 15, 16, 17, 18 

Relativní vlhkost vzorků dle normy ČSN 49 0108: 

    18 % 

Průběh zkoušky: 

1. Teplota ve zkušební peci 460 °C, 

vzorek č. 13, 

hmotnost vzorku 2,314 g, 

průtok vzduchu 3 l/s. 

 0:34- vývin kouře 

 4:45- vznícení 

 

2. Teplota ve zkušební peci 455 °C, 

vzorek č. 14, 

hmotnost vzorku 2,482 g, 

průtok vzduchu 3 l/s. 

 0:35- vývin kouře 

 4:00- vznícení 

3. Teplota ve zkušební peci 450 °C, 

vzorek č. 15, 

hmotnost vzorku 2,496 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 

 1:00- vývin kouře 

 4:16- vznícení 

 

4. Teplota ve zkušební peci 445 °C, 

vzorek č. 16, 

hmotnost vzorku 2,520 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 

 1:00- vývin kouře 

 4:10- vznícení 

5. Teplota ve zkušební peci 440 °C, 

vzorek č. 17, 

hmotnost vzorku 2,524 g, 

průtok vzduchu 3,1 l/s. 

 1:25- vývin kouře 

 6:00- ustává kouř, žhnutí 

 15:00- nedošlo ke vznícení 

6. Teplota ve zkušební peci 445 °C, 

vzorek č. 18, 

hmotnost vzorku 2,525 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 

 0:55- vývin kouře 

 4:33- vznícení 

 

Teplota [°C] Vzorek č. Vznícení Čas vznícení 

460 13 ANO 4:45 

455 14 ANO 4:00 

450 15 ANO 4:16 

445 16 ANO 4:10 

440 17 NE X 

445 18 ANO 4:33 

 

Při teplotě 440 °C se vzorek nevznítil. Při teplotě 445 °C se 2x vznítil. Teplota vznícení 

je 445 °C. 
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Duby- máčení ve vodě 5 dní 

 
Datum zkoušky: 2. 2. 2016 

Zkoušku provedl: Bc. Marek Rodák 

Laboratoř:  LC312 

Podmínky v laboratoři: 

t= 23,2 °C 

vlhkost vzduchu = 31,7 % 

p= 985 hPa 

Zkoušené vzorky: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

Relativní vlhkost vzorků dle normy ČSN 49 0108: 

   40 % 

Průběh zkoušky: 

1. Teplota ve zkušební peci 450 °C, 

vzorek č. 33 

hmotnost vzorku 3,921 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 

 0:00- pokles na 447 °C 

 4:25- pokles na 441 °C 

 4:33- vývin jemného kouře 

 5:30- kouř houstne 

 7:56- vzrůst na 446 °C 

10:00- vzrůst na 450 °C 

10:35- kouř ustává, začíná žhnutí 

15:00- nedošlo ke vznícení 

 

 

2. Teplota ve zkušební peci 460 °C, 

vzorek č. 34, 

hmotnost vzorku 3,937 g, 

průtok vzduchu 3 l/s. 

 0:00- 456°C 

1:47- 452°C 

3:20- vývin jemného kouře 

4:43- kouř houstne 

8:04- 456°C 

9:24- vznícení 

3. Teplota ve zkušební peci 455 °C, 

vzorek č. 35 

hmotnost vzorku 3,937 g, 

průtok vzduchu 3 l/s. 

 0:00- pokles na 452 °C 

 2:00- pokles na 446 °C 

 3:36- vývin jemného kouře 

 4:45- kouř houstne 

 10:45- 455,5 °C 

            10:46- kouř ustupuje 

            10:47- začíná žhnutí 

 15:00- nedošlo ke vznícení 

 

4. Teplota ve zkušební peci 460 °C, 

vzorek č. 36, 

hmotnost vzorku 3,959 g, 

průtok vzduchu 3 l/s. 

 0:00- pokles na 457 °C 

 1:14- pokles na 454 °C 

 4:04- vývin jemného kouře 

 4:45- kouř houstne 

 8:04- vzrůst na 458°C 

 8:40- vznícení 

5. Teplota ve zkušební peci 455 °C, 

vzorek č. 37, 

hmotnost vzorku 3,958 g, 

průtok vzduchu 3 l/s. 

 0:00- pokles na 451 °C 

 2:00- pokles na 445 °C 

 3:50- vývin jemného kouře 

 5:08- kouř houstne 

 9:00- vzrůst na 451 °C 

 9:26- vznícení 

6. Teplota ve zkušební peci 450 °C, 

vzorek č. 38, 

hmotnost vzorku 3,995 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s 

 0:00- pokles na 446 °C 

 3:00- pokles na 441 °C 

 4:30- vývin jemného kouře 

 5:00- kouř houstne 

 8:47- vzrůst na 447 °C 

 9:45- vznícení 
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7. Teplota ve zkušební peci 445 °C, 

vzorek č. 39, 

hmotnost vzorku 3,999 g, 

průtok 3,05 vzduchu 3 l/s. 

 0:00- pokles na 438 °C 

 4:45- vývin jemného kouře 

 5:30- kouř houstne 

 10:00- vzrůst na 448 °C 

 11:46- kouř ustupuje 

            11:47- začíná žhnutí 

 15:00- nedošlo ke vznícení 

 

8. Teplota ve zkušební peci 450 °C, 

vzorek č. 40, 

hmotnost vzorku 4,025 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 

 0:00- pokles na 443 °C 

 3:50- vývin jemného kouře 

 5:20- kouř houstne 

 10:51- vzrůst na 450 °C 

 11:27- začíná žhnutí 

 15:00- nedošlo ke vznícení 

Teplota [°C] Vzorek č. Vznícení Čas vznícení 

450 33 NE X 

460 34 ANO 9:24 

455 35 NE X 

460 36 ANO 8:40 

455 37 ANO 9:26 

450 38 ANO 9:45 

445 39 NE X 

450 40 NE X 

 

Při teplotě 450 °C 2x nedošlo ke vznícení, 1x ano. Při teplotě 455 °C 1x došlo ke 

vznícení a 1x ne. Usuzuji, že teplota vznícení se pohybuje mezi těmito dvěma teplotami. 
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Duby- máčení ve vodě 12 dní 

 
Datum zkoušky: 29. 2. 2016 

Zkoušku provedl: Bc. Marek Rodák 

Laboratoř:  LC312 

Podmínky v laboratoři: 

t= 26 °C 

vlhkost vzduchu = 26,1 % 

p= 980 hPa 

Zkoušené vzorky: 46, 47, 48, 49, 50 

Relativní vlhkost vzorků dle normy ČSN 49 0108: 

   45 %  

Průběh zkoušky: 

1. Teplota ve zkušební peci 460 °C, 

vzorek č. 45, 

hmotnost vzorku 3,992 g, 

průtok vzduchu 3 l/s. 

 0:00- pokles na 455 °C 

 3:00- pokles na 446 °C 

 4:00- vývin jemného kouře 

 5:30- vzrůst na 448 °C 

 8:30- vzrůst na 454 °C 

 9:20- vznícení 

 

2. Teplota ve zkušební peci 450 °C, 

vzorek č. 46, 

hmotnost vzorku 3,998 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 

 0:00- pokles na 447 °C 

 2:00- pokles na 441 °C 

 4:00- vývin jemného kouře 

 10:00- vzrůst na 448 °C 

 10:25- vznícení 

3. Teplota ve zkušební peci 440 °C, 

vzorek č. 47, 

hmotnost vzorku 3,998 g, 

průtok vzduchu 3,1 l/s. 

 0:00- pokles na 437 °C 

 2:00- pokles na 432 °C 

 4:00- vývin jemného kouře 

 6:00- vzrůst na 433 °C 

 11:00- vzrůst na 441 °C 

 12:00- kouř ustává, 

            12:01- začátek žhnutí 

 15:00- nevznítilo se 

 

4. Teplota ve zkušební peci 445 °C, 

vzorek č. 48, 

hmotnost vzorku 4,095 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 
0:00- pokles na 441 °C 

2:00- pokles na 436 °C 

4:00- vývin jemného kouře 

5:00- kouř začíná houstnout 

10:00- vzrůst na 444 °C 

11:06- kouř ustává, začátek žhnutí 

15:00- nevznítilo se 

5. Teplota ve zkušební peci 450°C, 

vzorek č. 49, 

hmotnost vzorku 4,123 g, 

průtok vzduchu 3,05 l/s. 

0:00- pokles na 447 °C 

3:00- pokles na 442 °C 

4:00- vývin jemného kouře 

6:00- kouř začíná houstnout 

11:00- vzrůst na 453 °C 

11:30- vznícení 
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Teplota [°C] Vzorek č. Vznícení Čas vznícení 

460 45 ANO 9:20 

450 46 ANO 10:25 

440 47 NE X 

445 48 NE X 

450 49 ANO 11:30 

 

Při teplotě 445 °C nedošlo ke vznícení. Při teplotě 450 °C 2x ano. Teplota vznícení je 

450 °C. 
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Smrky- vysušené 

 
Datum zkoušky: 19. 1. 2016 

Zkoušku provedl: Bc. Marek Rodák 

Laboratoř:  LC312 

Podmínky v laboratoři: 

t= 25,8 °C 

vlhkost vzduchu = 27 % 

p= 988 hPa 

Zkoušené vzorky:  

Relativní vlhkost vzorků dle normy ČSN 49 0108:   

   0 % 

Průběh zkoušky: 

1. Teplota ve zkušební peci 480 °C, 

vzorek č 5, 

hmotnost vzorku 2,270 g, 

průtok vzduchu 55 l/s. 

0:16- vývin kouře 

1:16- vznícení 

 

2. Teplota ve zkušební peci 470 °C, 

vzorek č 6, 

hmotnost vzorku 2,276 g, 

průtok vzduchu 56 l/s. 

0:19- vývin kouře 

1:23- vznícení 

 

3. Teplota ve zkušební peci 460 °C, 

vzorek č 7, 

hmotnost vzorku 2,284 g, 

průtok vzduchu 58 l/s. 

0:30- vývin kouře 

3:29- ustává kouř, žhnutí 

15:00- nedošlo ke vznícení 

4. Teplota ve zkušební peci 465 °C, 

vzorek č 8, 

hmotnost vzorku 2,302 g, 

průtok vzduchu 56 l/s. 
0:20- vývin kouře 

 1:30- vznícení 

 

5. Teplota ve zkušební peci 465 °C, 

vzorek č 9, 

hmotnost vzorku 2,348 g, 

průtok vzduchu 56 l/s. 
0:21- vývin kouře 

1:43- vznícení 

 

 

Teplota [°C] Vzorek č. Vznícení Čas vznícení 

480 5 ANO 1:16 

470 6 ANO 1:23 

460 7 NE X 

465 8 ANO 1:30 

465 9 ANO 1:43 

 

Při teplotě 465 °C se vzorek nevznítil. Při teplotě 470 °C 2x ano. Teplota vznícení je 

470 °C. 
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Smrky- klimatická komora relativní vzdušná vlhkost 50 % 

 
Datum zkoušky: 25. 1. 2016 

Zkoušku provedl: Bc. Marek Rodák 

Laboratoř:  LC312 

Podmínky v laboratoři: 

t= 24,8 °C 

vlhkost vzduchu = 25,2 % 

p= 993 hPa 

Zkoušené vzorky:  

Relativní vlhkost vzorků dle normy ČSN 49 0108: 

   8 % 

Průběh zkoušky: 

1. Teplota ve zkušební peci 470 °C, 

vzorek č. 31, 

hmotnost vzorku 2,620 g, 

průtok vzduchu 2,9 l/s. 

 1:00- vývin kouře 

 2:00- silnější kouř 

 3:05- vznícení 

 

2. Teplota ve zkušební peci 465 °C, 

vzorek č. 32, 

hmotnost vzorku 2,620 g, 

průtok vzduchu 2,9 l/s. 

 0:40- vývin kouře 

 2:00- silnější kouř 

 3:32- vznícení 

3. Teplota ve zkušební peci 460 °C, 

vzorek č. 33, 

hmotnost vzorku 2,628 g, 

průtok vzduchu 3 l/s. 

 1:00- vývin kouře 

 5:30- ustává kouř, žhne 

 15:00- nedošlo ke vznícení 

 

4. Teplota ve zkušební peci 465 °C, 

vzorek č. 34, 

hmotnost vzorku 2,638 g, 

průtok vzduchu 2,9 l/s. 

 0:30- vývin kouře 

 5:00- ustává kouř, žhne 

 15:00- nedošlo ke vznícení 

5. Teplota ve zkušební peci 465 °C, 

vzorek č. 35 

hmotnost vzorku 2,641 g, 

průtok vzduchu 2,9 l/s. 

 0:40- vývin kouře 

 5:00- ustává kouř, žhne 

 15:00- Nedošlo ke vznícení 

6. Teplota ve zkušební peci 470 °C, 

vzorek č. 36, 

hmotnost vzorku 2,659 g, 

průtok vzduchu 2,9 l/s. 

 0:15- vývin kouře 

 4:00- vznícení 

 

 

Teplota [°C] Vzorek č. Vznícení Čas vznícení 

470 31 ANO 3:05 

465 32 ANO 3:32 

460 33 NE X 

465 34 NE X 

465 35 NE X 

470 36 ANO 4:00 

 

U teploty 470 °C došlo 2x ke vznícení, u teploty 465 °C došlo 1x ke vznícení a 2x pouze 

ke žhnutí. Teplota vznícení je mezi 470 °C a 465 °C. 
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Smrky- klimatická komora relativní vzdušná vlhkost 90 % 

 
Datum zkoušky: 27. 1. 2016 

Zkoušku povedl: Bc. Marek Rodák 

Laboratoř:  LC312 

Podmínky v laboratoři: 

t= 25,4 °C 

vlhkost vzduchu = 25,6 % 

p= 989 hPa 

Zkoušené vzorky:  21, 22, 23, 24, 25 

Relativní vlhkost vzorků dle normy ČSN 49 0108: 

19 % 

Průběh zkoušky: 

1. Teplota ve zkušební peci 480 °C, 

vzorek č. 21, 

hmotnost vzorku 2,575 g, 

průtok vzduchu 2,85 l/s. 

 0:43- vývin kouře 

 3:00- vznícení 

 

2. Teplota ve zkušební peci 470 °C, 

vzorek č. 22, 

hmotnost vzorku 2,597 g, 

průtok vzduchu 3 l/s. 

 0:42- vývin kouře 

 4:40- vznícení 

3. Teplota ve zkušební peci 460 °C, 

vzorek č. 23, 

hmotnost vzorku 2,599 g, 

průtok vzduchu 2,95 l/s. 

 0:50- vývin kouře 

 5:00- kouř usává, žhnutí 

 15:00- nedošlo ke vznícení 

 

4. Teplota ve zkušební peci 465 °C, 

vzorek č. 24, 

hmotnost vzorku 2,614 g, 

průtok vzduchu 2,9 l/s. 

 0:50- vývin kouře 

 5:00- vznícení 

5. Teplota ve zkušební peci 465 °C, 

vzorek č. 25, 

hmotnost vzorku 2,617 g, 

průtok vzduchu 2,9 l/s. 

 0:50- vývin kouře 

 5:08- vznícení 

 

 

Teplota [°C] Vzorek č. Vznícení Čas vznícení 

480 21 ANO 3:00 

470 22 ANO 4:40 

460 23 NE X 

465 24 ANO 5:00 

465 25 ANO 5:08 

 

U teploty 460 °C ke vznícení nedošlo, u teploty 465 °C došlo ke vznícení 2x po sobě. 

Teplota vznícení je 465 °C. 
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Smrky- máčení ve vodě 5 dnů 

 
Datum zkoušky: 1. 2. 2016 

Zkoušku provedl: Bc. Marek Rodák 

Laboratoř:  LC312 

Podmínky v laboratoři: 

t= 22,8 °C 

vlhkost vzduchu = 28,4 % 

p= 981 hPa 

Zkoušené vzorky: 41, 42, 43, 44, 45 

Relativní vlhkost vzorků dle normy ČSN 49 0103: 

50,1 % 

Průběh zkoušky: 

1. Teplota ve zkušební peci 490 °C, 

vzorek č. 41, 

hmotnost vzorku 4,077 g, 

průtok vzduchu 2,8 l/s. 

0:00- pokles na 480 °C 

 0:40- pokles na 475 °C 

 2:00- vzrůst na 478 °C 

 3:03- vývin jemného kouře 

 3:49- kouř zesiluje 

            5:48- vznícení 

2. Teplota ve zkušební peci 480 °C, 

vzorek č. 42, 

hmotnost vzorku 4,077 g, 

průtok vzduchu 2,85 l/s. 

 0:00- pokles na 473 °C 

 0:32- pokles na 471 °C 

 1:23- pokles na 470 °C 

 2:33- vývin jemného kouře 

 4:10- kouř zesiluje 

 4:51- vzrůst na 473 °C 

 7:28- vznícení 

 

3. Teplota ve zkušební peci 470 °C, 

vzorek č. 43, 

hmotnost vzorku 4,087, 

průtok vzduchu 2,9 l/s. 

0:00- pokles na 466 °C 

 2:30- pokles na 458 °C 

 2:34- vývin jemného kouře 

4:48- kouř houstne 

9:34- vzrůst na 468 °C 

9:50- ustává kouř 

9:51- začátek žhnutí 

15:00- nedošlo k vznícení 

 

4. Teplota ve zkušební peci 475 °C, 

vzorek č. 44, 

hmotnost vzorku 4,118 g, 

průtok vzduchu 2,85 l/s. 

 0:00- pokles na 471 °C 

 1:38- pokles na 463 °C 

 2:30- vývin jemného kouře 

 3:50- kouř houstne 

 5:00- vzrůst na 465 °C 

 8:23- vzrůst na 473 °C 

 8:37- vznícení 

 

5. Teplota ve zkušební peci 475 °C, 

vzorek č. 45, 

hmotnost vzorku 4,126 g, 

průtok vzduchu 2,85 l/s. 

 0:00- pokles na 470 °C 

0:56- pokles na 466 °C 

2:21- vývin jemného kouře 

3:30- kouř houstne 

5:30- vzrůst 468 °C 

7:21- vznícení 
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Teplota [°C] Vzorek č. Vznícení Čas vznícení 

490 41 ANO 7:28 

480 42 ANO 5:48 

470 43 NE x 

475 44 ANO 8:37 

475 45 ANO 7:21 

 

Při teplotě 470 °C nedošlo ke vznícení, při teplotě 475 °C 2x ano. Teplota vznícení je 

475 °C. 
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Smrky- máčení ve vodě 12 dnů 

 
Datum zkoušky: 29. 2. 2016 

Zkoušku provedl: Bc. Marek Rodák 

Laboratoř:  LC312 

Podmínky v laboratoři: 

t= 26 °C 

vlhkost vzduchu = 26,1 % 

p= 980 hPa 

Zkoušené vzorky: 56, 57, 58, 59 

Relativní vlhkost vzorků dle normy ČSN 49 0108: 

   55 % 

Průběh zkoušky: 

1. Teplota ve zkušební peci 480 °C, 

vzorek č. 56, 

hmotnost vzorku 4,757 g 

průtok vzduchu 2,85 l/s. 

0:00- pokles na 475 °C 

3:35- pokles na 464 °C 

3:36- vývin jemného kouře 

5:00- vzrůst na 465 °C 

5:01- kouř začíná houstnout 

7:00- vzrůst na 470 °C 

8:54- vznícení 

 

2. Teplota ve zkušební peci 470 °C, 

vzorek č. 57, 

hmotnost vzorku 4,766 g, 

průtok vzduchu 2,9 l/s. 

0:00- pokles na 463 °C 

3:50- pokles na 457 °C 

3:51- vývin jemného kouře 

6:00- vzrůst na 458 °C 

10:00- vzrůst na 469 °C 

11:00- ustává kouř 

11:01- začátek žhnutí 

15:00- nedošlo ke vznícení 

 

3. Teplota 475 °C, 

vzorek č. 58, 

hmotnost vzorku 4,773 g, 

průtok vzduchu 2,85 l/s. 
0:00- pokles na 471 °C 

2:00- pokles na 461 °C 

4:10- vývin jemného kouře 

6:00- vzrůst na 464 °C 

6:01- kouř začíná houstnout 

8:45- vzrůst na 470 °C 

9:23- vznícení 

 

4. Teplota 475 °C, 

vzorek č. 59, 

hmotnost vzorku 4,777 g, 

průtok vzduchu 2,85 l/s. 

 0:00- pokles na 469 °C 

 3:40- pokles na 462 °C 

            3:41- vývin jemného kouře 

 6:00- vzrůst na 465 °C 

            6:01- kouř začíná houstnout 

 9:00- vzrůst na 473 °C 

 10:15- vznícení 

  

Teplota [°C] Vzorek č. Vznícení Čas vznícení 

480 56 ANO 8:54 

470 57 NE X 

475 58 ANO 9:23 

475 59 ANO 10:15 

 

Při teplotě 470 °C nedošlo ke vznícení, při teplotě 475 °C 2x ano. Teplota vznícení je 

475 °C. 


