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1 Úvod 
 

Mnohé z metod, které hodnotí hořlavost materiálů vycházejí z toho, že teplo, které se 

uvolňuje při hoření, je rozhodujícím faktorem určujícím hořlavost. Z tohoto faktu vychází  

i metoda stanovení spalného tepla (podle ČSN EN ISO 1716, ČSN 44 1352). Spalné teplo je 

obecně definováno jako množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením určitého 

množství paliva při ochlazení zplodin hoření na teplotu okolí, přičemž zkondenzuje vodní 

pára. 

Spalné teplo je jednou z požárně technických charakteristik a v rámci požárních zkoušek  

má význačnou pozici. Hodnoty spalného tepla mají široké využití, například v hodnocení 

požární bezpečnosti staveb. Stanovená hodnota spalného tepla je předurčující pro zařazení 

stavebních výrobků, podlahových krytin a tepelně izolační výrobků potrubí do třídy reakce na 

oheň A1, A2, A1fl , A2fl , A1L , A2 L podle ČSN EN 13501-1 (Požární klasifikace stavebních 

výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň). 

V první části této práce rozebírám teoretický základ hoření ve vztahu ke spalnému teplu – 

hořlavé a nehořlavé látky, hoření, termochemie a spalné teplo. Dále se v této části věnuji 

spalnému teplu, významu a smyslu této požárně technické charakteristiky a porovnání 

spalného tepla s dalšími požárně technickými charakteristikami.  

Druhá část práce se zabývá metodikou stanovení spalného tepla, popisem zařízení na 

kterém bylo měření provedeno a také materiálem, který byl pro měření použit. Následně se 

zabývám konkrétním vlivem velikosti navážky, maximálního teplotního nárůstu v hlavním 

úseku měření a počáteční teploty vody, na přesnost stanovení spalného tepla, což je i cílem 

této práce.  
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2 Rešerše 
 

Problematika měření uvolněného tepla pomocí kalorimetru je známa již řadu let. Roku 

1893 zkonstruoval Profesor H. Junkers spalovací kalorimetr pro látky plynné a kapalné. Díky 

tomuto zařízení bylo možné získat jedny z prvních poznatků ohledně výhřevnosti plynů  

a kapalin. V české literatuře se objevují principy kalorimetrie v roce 1908 díky Strouhalově 

„Thermice“. Souhrnný přehled a popis kalorimetrických metod můžeme najít v díle  

Dr. Františka Jirsy s názvem Kalorimetrie z roku 1930. V tomto díle jsou také uvedeny 

kalorimetry pro spalování tuhých a kapalných látek v prostředí stlačeného kyslíku, můžeme 

zde tedy najít základy pro stanovení spalného tepla. S příchodem modernějších 

kalorimetrických systému byly vydávány také normy, které doporučovaly postup při 

stanovení spalného tepla. Například ČSN 44 1352 (Tuhá paliva. Stanovení spalného tepla  

a výpočet výhřevnosti) vydaná Úřadem pro normalizaci a měření v roce 1980. V dnešní době 

jsou hlavním zdrojem, který popisuje postup stanovení spalného tepla, právě normy, 

především pro účely energetiky (výpočet výhřevnosti tuhých paliv) a účely požární ochrany 

(zařazení stavebních výrobků do třídy reakce na oheň).  

Pro účely této bakalářské práce byly hlavními zdroji, které poskytly informace o spalném 

teple a jeho stanovení především níže uvedené zdroje.  

 

ČSN EN ISO 1716. Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stanovení celkového 

spalného tepla (hodnota výhřevnosti). Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii  

a státní zkušebnictví, Leden 2011. 30s. [11] 

 Tato norma uvádí doporučený postup stanovení spalného tepla, jeho výpočet a rozsah 

platnosti výsledků. 

 

FILIPI, Bohdan. Nauka o materiálu. 1. vydání. Ostrava : Sdružení požárního  

a bezpečnostního inženýrství, 2003. 124 s. ISBN 80-86634-11-6. [3]      

 Tato publikace je zaměřena na oblast požárního zkušebnictví. Zabývá se stanovením 

zapalitelnosti, stanovením hořlavosti na základě šíření plamene a na základě vývoje tepla při 

hoření. Pozornost je také věnována kouři, stanovení jeho optické hustoty a toxicity. 

 

Kalorimetr C200, Provozní manuál. IKA WERKE C200 Verze 02/2.06. [6] 

 Tento provozní manuál popisuje jak měřit na kalorimetru IKA C 200, popisuje jeho 

příslušenství a optimální podmínky použití. 
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3  Hoření a spalné teplo 
 

3.1 Úvod 

 

Určujícími parametry pro zjištění chování hořlavých látek v prostředí požáru jsou jejich 

fyzikálně chemické vlastnosti, tudíž i požárně technické charakteristiky (dále taky „PTCH“) 

či technicko bezpečnostní parametry.  

V souvislosti s hořením se můžeme setkat s určitými druhy látek. Tyto látky se navzájem liší 

svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, které hoření ovlivňují. Posoudit chování 

hořlavých látek v závislosti na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech nám umožňují 

požárně technické charakteristiky. [4]  

Podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. O požární prevenci, je požárně technická charakteristika 

definována jako „vlastnost látky vyjádřená měřitelnou hodnotou nebo stanovená na základě 

měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihující chování látky při procesu 

hoření nebo s ním související“. [9] Podle této definice je požárně technickou charakteristikou 

také spalné teplo, které charakterizuje hořlavost materiálů na základě vývoje tepla při hoření. 

3.2 Hoření materiálů 

 

Aby bylo dále možné popisovat uvolňování tepla při hoření, je nutné definovat, co to 

hoření je. Hořením nazýváme jakýkoliv relativně rychlý řetězový autokatalytický reakční 

mechanismus spojený s uvolněním určitého množství tepelné energie, který je doprovázen 

výrazným světelným efektem. [1]  

Základním procesem všech reakcí hoření jsou oxidačně – redukční reakce. Hoření vzniká  

a probíhá za určitých podmínek, k čemuž je potřebná přítomnost hořlavé látky (palivo), 

oxidačního prostředku (vzduch, kyslík) a zdroje zapálení (teplo, jiskra, …), viz obrázek číslo 

1 – Schéma tří elementů hoření. [1]  

 

 

 

 

Obrázek 1 – Schéma tří elementů hoření [1] 
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3.3 Hořlavá a nehořlavá látka 

 

Protože ne všechny látky jsou hořlavé, je potřeba definovat, které látky lze považovat za 

hořlavé a které se již považují za nehořlavé. Podle [9] je hořlavou látkou – „látka v tuhém, 

kapalném nebo plynném stavu, která je za předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při 

své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet“. Z hlediska nauky o fázích 

rozdělujeme hořlavé látky následovně: 

  
Obrázek 2 – Rozdělení hořlavých látek [8] 

 

 

Hořlavým prvkem ve skupenství plynném je vodík, v kapalném skupenství se hořlavý prvek 

nevyskytuje. Nejvíce se hořlavé prvky vyskytují ve skupenství pevném. Jako příklad lze uvést 

uhlík, síru, fosfor (nekovy) nebo sodík, hliník, hořčík, draslík (kovy). Hořlavé sloučeniny 

můžeme nalézt ve všech třech skupenstvích. Ve skupenství plynném je to například methan, 

ethan, propan, ethen, ve skupenství kapalném methanol, ethanol, benzen, aceton či kyselina 

octová a v pevném skupenství lze jako příklad uvést kyselinu palmitovou, kyselinu stearovou, 

anthracen či naftalen. Jako příklad homogenních směsí je možné ve skupenství plynném uvést 

přírodní a technické směsi plynů (propan-butan), ve skupenství kapalném benziny, petroleje 

či mazací oleje a ve skupenství pevném například parafiny, asfalty, dřevo či bavlnu.  

Hořlavost látek závisí na jejich afinitě ke kyslíku volnému či vázanému ve sloučeninách. 

Mnoho látek, organického či anorganického původu, obsahuje ve své molekule dostatek 

kyslíku, který stačí pro shoření hořlavých prvků v molekule. Tyto látky se řadí do skupiny 

výbušnin, např. trinitrotoluen či trinitrofenol (kyselina pikrová). Výsledkem oxidace prvků 

jsou jejich oxidy. Podle toho, jak snadno tvoří prvek oxidy a tvoří-li je vůbec, můžeme 

rozdělit prvky na hořlavé a nehořlavé. Nehořlavé prvky tvoří oxidy pouze za zvláštních 

podmínek (dusík, bróm, chlór) nebo je netvoří vůbec (vzácné plyny jako helium, argon), 
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zatímco hořlavé prvky oxidy tvoří. Z tohoto rozdělení vyplývá, že prvkové zastoupení ve 

sloučeninách či jednotlivých látkách ovlivňuje jejich hořlavost / nehořlavost. Obecně lze říci, 

že daná látka bude hořlavá, jestliže v ní převládá zastoupení hořlavých prvků v množství  

i hmotnosti. Přítomné nehořlavé prvky (podle jejich zastoupení) činí látku méně hořlavou 

popřípadě nehořlavou.  

Hořlavost / nehořlavost látek mimo prvkové zastoupení ovlivňují také další vlastnosti. Je to 

forma látky (dřevěné piliny budou hořet lépe než dřevo v kompaktní formě), modifikace 

(například bílý fosfor je na vzduchu samovznětlivý, zatímco červený fosfor hoří při zahřátí 

nad 400˚ a černý fosfor již není za normálních podmínek hořlavý vůbec), skupenství (reakční 

schopnost hořlavin se snižuje od plynného, přes kapalné až k pevnému skupenství) či 

aktivační energie. Ta je ukazatelem reakční připravenosti, to znamená, že některé látky jsou 

z hlediska vnitřní energie stabilnější, tudíž bude pro jejich oxidaci nutné dodat více energie, 

než látkám, které jsou méně stabilní a pro oxidaci tedy stačí menší hodnoty dodané energie. 

[8] 

 

 

 

3.4 Termochemie a spalné teplo 

 

Z hlediska tepelné bilance při chemických reakcích rozlišujeme dva základní typy reakcí. 

Jsou to rekce exotermické (exotermní), při nichž dochází k uvolnění tepla, které je předáno do 

okolí a daného materiálu a reakce endotermické (endotermní), při nichž dochází 

ke spotřebování tepla. Jelikož se v této práci zabývám metodikou stanovení spalného tepla, 

při které je zkoušený vzorek spalován, energie se bude uvolňovat ve formě tepla (exotermní 

průběh). Množství tepla, které se při hoření uvolní, přímo charakterizuje hořlavost daného 

materiálu.  

Ze znalosti termochemických zákonů, Lavoasier – Laplaceův a Hessův, je možné hodnotu 

spalného tepla vypočítat. Obecně jako součet slučovacích tepel produktů hoření. Podmínka, 

která je určující pro výpočet, je přesná znalost kvantitativního a kvalitativního složení jak 

výchozích látek, tak i konečných produktů hoření. Z tohoto vyplývá, že výpočet je teoreticky 

možné provést, v praxi je však těžko uskutečnitelný (kromě přesné znalosti reagujících látek 

musíme také zvažovat možné reakce vzniklých produktů hoření). [3] Praktickou metodou pro 

zjištění hodnoty spalného tepla je například metoda ČSN EN ISO 1716 – Zkoušení reakce 

stavebních výrobků na oheň – stanovení spalného tepla. [11]   
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4 Spalné teplo 
 

4.1 Význam a smysl této charakteristiky 

 

Podle normy ČSN EN ISO 1716 je spalné teplo definováno jako „tepelná energie 

uvolněná hořením jednotky hmotnosti dané látky“ a celkové spalné teplo jako „spalné teplo 

látky po dokonalém vyhoření, kdy veškerá vzniklá voda je zcela kondenzována, za 

stanovených podmínek“ [11]. Tyto dvě definice se vztahují k tomu, jestli se zkouší stejnorodý 

nebo nestejnorodý výrobek, více viz zmíněná norma. Norma ČSN 44 1352 definuje spalné 

teplo jako: „množství tepla uvolněné úplným spálením paliva v kalorimetrické tlakové nádobě 

v prostředí stlačeného kyslíku při teplotě 25˚C, vztažené na jednotku jeho hmotnosti (přičemž 

zbylými produkty jsou nejčastěji plynný kyslík, oxid uhličitý a kapalná voda, případně také 

popel, kyselina siřičitá nebo dusičná)“. [10] 

Spalné teplo je fyzikálně chemickou konstantou a pro daný materiál je možné hodnotu 

spalného tepla vypočítat (viz předešlá kapitola). Jak již bylo řečeno, podle spalného tepla 

hodnotíme hořlavost materiálů na základě vývinu tepla. Teplo, které se při hoření materiálu 

uvolní, spolu s fyzikálními materiálovými vlastnostmi a vlivy okolí, určuje schopnost 

materiálů šířit oheň.  

Mnohé metody hodnocení hořlavosti materiálů vycházejí právě z toho, že teplo uvolňované 

při hoření materiálu je rozhodujícím činitelem, který určuje hořlavost. Dané metody je možné 

označit za metody kalorimetrické. Těchto zkušebních metod je mnoho, některé jsou určeny 

pro konkrétní výrobky, jiné se dají použít v obecnějším měřítku. Kalorimetrické metody je 

možné rozdělit do dvou oblastí. V první z nich probíhá hoření při zkoušce v izolovaném 

prostředí od vnějšího okolí za přesně definovaných podmínek, to znamená, že dochází 

k řízenému spalování materiálu. Ve druhé probíhá proces hoření za normálních podmínek, 

vlastní hoření materiálu je samovolné. Podmínky zkoušky omezují například typ iniciačního 

zdroje, způsob zapalování či skladbu zkušebních vzorků. První z metod je sice více vzdálena 

reálným podmínkám požáru, ale umožňuje testovat širokou škálu materiálů, výsledky zkoušek 

mají vyšší přesnost a jsou lépe zpracovatelné a reprodukovatelné. Představitelem tohoto 

určování hořlavosti je stanovení spalného tepla (výhřevnosti) v kyslíkovém kalorimetru (ČSN 

44 1352 [10], ČSN EN ISO 1716 [11]). Druhá skupina zkoušek je charakterizována 

především velkorozměrovými testy hořlavosti. [3]   

Spalné teplo má zásadní význam v systému hodnocení požární bezpečnosti staveb. Stanovená 

hodnota spalného tepla je předurčující pro zařazení stavebních výrobků, podlahových krytin a 
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tepelně izolační výrobků potrubí do třídy reakce na oheň A1, A2, A1fl , A2fl , A1L , A2 L podle 

ČSN EN 13501-1 (Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň). [12]  

Na základě spalného tepla je také možné informativně určit u plynů a par jejich dolní hranici 

výbušnosti v objemových % podle následujícího vztahu: 

 

a ze spalného tepla a tepelných vlastností spalných produktů je možné určit teoretickou 

teplotu plamene podle vzorce: 

 

kde: 

ΔHspal.  je spalné teplo 1 molu, 

n  je  počet molů spalných produktů, 

cp  je  střední specifické teplo spalných produktů. [2]  

 

4.2 Porovnání spalného tepla s jinými metodami pro stanovení PTCH      

na základě vývoje tepla 

 

„Na základě provedených mezilaboratorních zkoušek byly stanoveny hodnoty meze 

opakovatelnosti a hodnoty meze reprodukovatelnosti (r = 0,12 MJ/kg a R = 0,33 MJ/kg). Ze 

srovnání těchto hodnot, které lze vzhledem k hodnotám spalného tepla běžných hořlavých 

látek považovat za velmi nízké, s daty shodnosti metod jiných požárně technických 

charakteristik vyplývá, že metoda stanovení spalného tepla má velmi dobrou shodnost. Tato 

skutečnost odpovídá podmínkám, za kterých dochází ke spálení vzorku v kalorimetrické 

tlakové nádobě v čistém kyslíku pod přetlakem v uzavřeném prostoru, tj. s vyloučením 

proměnlivých faktorů typických pro hoření ve volném prostoru“. [5] 

 

Opakovatelnost – „shodnost za podmínek opakovatelnosti, tj. za podmínek, kde nezávislé 

výsledky zkoušek se získají toutéž metodou, se stejnými zkušebními vzorky, v téže laboratoři, 

tímtéž operátorem, za použití téhož vybavení, během krátkého časového rozmezí.“ [5] 
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Reprodukovatelnost – „shodnost za podmínek reprodukovatelnosti, tj. za podmínek, kde 

výsledky zkoušek se získají toutéž metodou, se stejnými zkušebními vzorky, v různých 

laboratořích, různými operátory, za použití různého vybavení.“ [5] 

 

Opakovatelnost a reprodukovatelnost jsou číselně vyjádřeny mezí opakovatelnosti a mezí 

reprodukovatelnosti.  

 

Mez opakovatelnosti – „hodnota označená jako r, o níž lze s pravděpodobností 95 % 

předpokládat, že bude menší nebo rovna absolutní hodnotě rozdílu mezi dvěma výsledky 

zkoušek získanými za podmínek opakovatelnosti.“ [5] 

 

Mez reprodukovatelnosti – „hodnota označená jako R, o níž lze s pravděpodobností 95 % 

předpokládat, že bude menší nebo rovna absolutní hodnotě rozdílu mezi dvěma výsledky 

zkoušek získanými za podmínek reprodukovatelnosti.“ [5] 

4.2.1 Spalné teplo a výhřevnost 

 

Jako první bych chtěl srovnat spalné teplo s výhřevností, protože tyto charakteristiky 

spolu úzce souvisí. Rozdíl mezi těmito charakteristikami spočívá v tom, že při stanovení 

hodnoty spalného tepla (probíhá při teplotě okolí do 25˚C) voda, která vzniká oxidací vodíku 

zkondenzuje a současně se uvolní kondenzační teplo vody, které se přičítá k teplu 

uvolněnému chemickými reakcemi. Výhřevnost je spalné teplo snížené o kondenzační teplo 

vzniklé vody (voda zůstává v plynném stavu). Hodnota výhřevnosti se stanovuje výpočtem ze 

spalného tepla za předpokladu, že je znám obsah vodíku v měřeném materiálu nebo množství 

vody vzniklé při hoření (u bezvodých materiálů). Výhřevnost paliva se stanovuje podle 

následujícího vztahu (ČSN 44 1352): 

 

 

kde: 
a

iQ  je výhřevnost paliva [J.g
-1

], 

 
a

sQ  je spalné teplo paliva [J.g
-1

], 

 24,42 je koeficient odpovídající 1 % vody ve vzorku [J.g
-1

], 

 W
a
 obsah vody ve vzorku [%], 

 8,94 koeficient přepočtu vodíku na vodu, 

 H
a
 obsah vodíku ve vzorku [%]. [10] 
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Podle normy ČSN EN ISO 1716 je výhřevnost QPCL rozdíl mezi celkovým spalným teplem 

QPCS a skupenským teplem vypařování vody q: 

 

 

skupenské teplo vypařování vody se získá ze vztahu: 

 

kde 2449 je měrné výparné teplo vody [J.g
-1

] a w je obsah (hmotnost) kondenzované vody.  

Množství kondenzované vody uvnitř kalorimetrické tlakové nádoby po hoření se stanoví 

speciálními analytickými metodami pro měření obsahu vodíku. [11] 

Při reakcích hoření však může dojít k tomu, že veškerý vodík nebude reagovat pouze 

s kyslíkem za vzniku plynné vody, ale může docházet ke slučování s jinými prvky (podle 

spáleného materiálu, například při zjišťování výhřevnosti polyvinylchloridu (PVC) může část 

vodíku při spalování reagovat s chlorem za vzniku chlorovodíku, který se následně rozpustí 

ve vodě, čímž vznikne kyselina chlorovodíková) nebo může nastat situace, že vzniklá voda 

bude dále reagovat (vznikne další produkt). To lze opět ukázat na příkladu PVC, plněného 

uhličitanem vápenatým. Lze předpokládat, že se daný vápenec alespoň částečně endotermně 

rozloží na oxid vápenatý a oxid uhličitý (CaCO3 → CaO + CO2). Vzniklá voda může 

exotermicky reagovat s oxidem vápenatým za vzniku hydroxidu vápenatého a tudíž se 

kondenzační teplo neuvolní. Z toho plyne, že přesné stanovení výhřevnosti může být 

komplikované. Hlavní význam výpočtu výhřevnosti jsou spalovací procesy v energetice. 

Výhřevnost paliva je vstupním údajem pro optimalizaci spalovacího procesu. Hodnoty 

výhřevnosti se dále používají pro výpočty požární bezpečnosti staveb pro výpočet nahodilého 

požárního zatížení. [3] 

 

4.2.2 Spalné teplo a požární výhřevnost 

 

 Spalné teplo, výhřevnost i požární výhřevnost jsou charakteristiky statické povahy, to 

znamená, že neposkytují žádnou informaci o rozložení vývoje tepla v časové ose od zapálení, 

přes rozhořívání, případně až do ukončení hoření zkoušeného materiálu. Jsou vyjádřeny 

číselnou hodnotou, to je množstvím tepla, které se uvolní při hoření z jednotky hmotnosti. 

Požární výhřevnost se stanovovala metodou podle ČSN 73 0864, v současné době již není 

daná norma platná. Požární výhřevnost byla jednou z významných požárně technických 
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charakteristik v oboru požární bezpečnosti staveb. Podle dané normy byla požární výhřevnost 

definována jako: „množství tepla, které se při hoření za definovaných podmínek uvolní 

z jednotky hmotnosti zkoušené látky, přičemž voda zůstává v podobě páry ve spalinách“. 

Popis zařízení a zkušební postup, který se prováděl, je podle [5] následující. Zkouška se 

provádí v uzavřeném prostoru, který je tvaru krychle o hraně 2,5 m. Stěny a strop zkušebního 

zařízení jsou obloženy sádrovými tvarovkami, podlaha šamotovými tvárnicemi. Teplota se 

sleduje pomocí termočlánků umístěných ve stěnách spalovací komory, ve stropě a ve vývodu 

zplodin hoření. V přední stěně spalovací komory je uzavíratelný vstupní otvor. V zadní stěně 

v rohu komory je umístěno potrubí pro přívod vzduchu a uprostřed stěny se nachází 

uzavíratelný otvor pro vsunutí kalibračního hořáku. Při provozu pece proudí vstupním 

otvorem vzduch v množství 700 m
3
.h

-1
. Zkoušený materiál může být ve třech tvarových 

modifikacích – tvar bloku, hranice a hromady. Ve tvaru bloku či hranice se zkouší látky 

v soudržném stavu, ve tvaru hromady se testují látky sypké. Zdroj vznícení je tvořen 100 g 

celulózy, která je rovnoměrně napojena 410 ml 96% ethanolu. Tento zdroj vznícení se 

zapaluje elektrickým palníkem. [3]  

Z popisu metody stanovení požární výhřevnosti (požární kalorimetr) vychází, že se vzorky 

stanovovaly ve třech tvarových modifikacích, které ovlivňovaly výslednou hodnotu požární 

výhřevnosti, zatímco při stanovení spalného tepla (kyslíkový kalorimetr) na tvaru vzorku 

nezáleží (určující je hmotnost vzorku). Nedostatkem při stanovování požární výhřevnosti 

oproti spalnému teplu je tedy skutečnost, že byl výsledek ovlivňován tvarem vzorku. Další 

z rozdílů mezi těmito metodami spočívá ve způsobu zapalování. Zapalování vzorku u metody 

stanovení spalného tepla se provádí pomocí tepla, které vyvine rozžhavený ocelový drátek 

průchodem elektrického proudu, a nitka zhotovena z bílé bavlny na bázi celulózy. I když 

celkové množství tepla dodané zkoušenému vzorku není vysoké, stačí ke zcela bezpečnému 

zapálení vzorku. Zapalování je pro všechny typy vzorků stejné. U metody požární výhřevnosti 

se pro zapálení používala celulóza, rovnoměrně napojena ethanolem. Způsob zapalování se 

lišil podle jednotlivých tvarových modifikací vzorků. U modifikace typu hranice nebo bloku 

se zapalovací zdroj vkládal pod jejich základnu, kdežto u modifikace tvaru hromady zdroj 

lěžel na jejím povrchu (v tomto případě míru dokonalosti přestupu tepla do zapalovaného 

materiálu ovlivňovala velikost zrn zkoušeného materiálu). U metody požární výhřevnosti byl 

tedy proces zapalování složitější. 

Průběh hoření se při jednotlivých metodách také liší. Hoření vzorku v kyslíkovém kalorimetru 

je velmi rychlé a dokonalé (probíhá v prostředí čistého O2). U požárního kalorimetru byl 

průběh hoření závislý především na tvaru vzorku a s tím spojeným způsobem zapalování.  
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U požárního kalorimetru mohlo dojít také k následující situaci, že veškerá vzniklá voda 

nemusela zůstat v plynném stavu. Především u látek z malou hodnotou výhřevnosti mohlo 

dojít ke kondenzaci vodní páry, která uvolnila kondenzační teplo. Tento faktor byl však málo 

významný, protože výměna vzduchu v komoře byla velmi intenzívní a většina vodní páry 

proto kondenzovala až mimo komoru. Hodnota požární výhřevnosti byla tedy ovlivňována 

nepatrně. Přesto při srovnání kyslíkového a požárního kalorimetru je výsledek ve prospěch 

kyslíkového. Při stanovení spalného tepla je proces hoření a bilance vznikající vody 

standardní a chyba stanovení spalného tepla nezávisí na množství tepla, které se při hoření 

uvolňuje. [3] 

 

4.2.3 Spalné teplo a hořlavost stavebních hmot 

 

 Jak již bylo řečeno, spalné teplo, výhřevnost či požární výhřevnost jsou veličiny 

statického charakteru. O něco lépe bylo možné dynamiku procesu hoření sledovat při 

stanovování hořlavosti stavebních hmot, která se prováděla podle normy ČSN 73 0862  

a sloužila k zařazení stavebních hmot do stupňů hořlavosti.  

Hlavní část zařízení tvořila zkušební komora. Zkušební vzorek o rozměrech 220 x 195 mm  

a tloušťce 3-30 mm se vkládal do zkušebního zařízení (komory) ve vertikální poloze tak, aby 

zkoušená plocha směřovala k tepelným zdrojům. Tepelné zdroje, které tepelně namáhají 

zkoušený materiál, byly realizovány pomocí podélného štěrbinového plynového hořáku  

a dvou odporových elektrických spirál. Tepelný výkon těchto spirál je dohromady kolem  

1300 W a výkon plynového hořáku činil asi 600 W. Výkony tepelných zdrojů byly udávány 

nepřímo, nastavovaly se při kalibraci zařízení a byly vázány na dosažení určitých teplot spalin 

v konkrétních časech zkoušky. Teplota spalin, které vystupují z komory, se měřila pomocí 

termočlánku umístěném v komínku. Míra hořlavosti testovaného materiálu se stanovovala na 

základě zjištěných hodnot rozdílů teplot spalin v průběhu dané zkoušky.  

Stejně jako metoda stanovení spalného tepla hodnotila tato metoda hořlavost materiálů na 

základě vývinu tepla při hoření. Oproti metodě stanovení spalného tepla byl však zkoušený 

materiál vystaven působení tepla ze dvou odlišných zdrojů, což imitovalo podmínky vzniku 

požáru v praxi. Tato metoda umožňovala lepší sledování vývoje tepla v čase – dynamičtější 

charakter měření vůči spalnému teplu. Oproti metodě spalného tepla bylo však 

problematičtější vyhodnocování zkoušky. Nedostatkem této metody, ne však ve vztahu ke 

spalnému teplu, bylo také omezení tloušťky zkoušených materiálů. Metoda hodnotila 
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hořlavost stavebních hmot jako daných materiálů, ne však jako stavebních výrobků s jistými 

výrobními tloušťkami. [3,5] 

4.2.4 Spalné teplo a kónický kalorimetr 

 

 Metoda ISO 5660-1, Zkouška reakce na oheň – Vývin tepla, kouře a rychlost úbytku 

hmotnosti – Část 1: Rychlost vývinu tepla (metoda kónické kalorimetrie), je v současné době 

jedna z nejužitečnější zkušebních metod pro účely testování hořlavých látek v rámci 

požárního zkušebnictví. Hlavním smyslem dané metody je stanovení rychlosti uvolňování 

tepla při tepelném namáhání hořlavých látek. Rychlost uvolňování tepla se stanovuje pomocí 

měření spotřeby kyslíku, která je odvozena z hmotnostního průtoku spalin a koncentrace 

kyslíku, který je ve spalinách obsažen. Pro většinu hořlavých látek platí, že spotřebováním  

1 kg kyslíku se uvolní teplo odpovídající hodnotě v rozmezí 12 400 – 13 800 kJ, z čehož daná 

metoda vychází. Dá se říci, že tato metoda je dynamickou kalorimetrickou metodou, to 

znamená, že poskytuje celou řadu významných údajů popisujících průběh hoření od zapálení 

vzorku až do ukončení jeho hoření.  

Zkušební zařízení se skládá z následujících součástí: vážního systému s nosičem vzorku, 

systému iniciačního zdroje, systému pro jímání a odvod spalin, systému pro analýzu zplodin 

hoření, systému pro sběr a zpracování dat a systémů pro kalibraci.  

Na elektronické váze je umístěn zkoušený materiál ve tvaru čtvercové destičky o délce strany 

100 mm a tloušťce 50 mm nebo menší. Materiály větší tloušťky je nutné na požadovanou 

hodnotu upravit. Při každé zkoušce se testují tři zkušební tělesa. Elektronická váha zajišťuje 

průběžné monitorování hmotnosti. Daný zkušební vzorek je tepelně namáhán sálavým teplem. 

Zdrojem radiace je elektrický odporový topný element neboli kónický zářič o příkonu 5000 

W při 240 V. Maximální hustota tepelného toku je 100 kW.m
-2

. Ke kontrole teploty povrchu 

topného elementu, jejíž hodnotu je během zkoušky nutno udržovat na konstantní hodnotě, 

slouží tři paralelně zapojené termočlánky. Tepelně radiační tok, který zkoušený materiál 

absorbuje, způsobí jeho termický rozklad. K zapálení směsi plynných produktů tepelného 

rozkladu slouží elektrická jiskra. Nad výstupem spalin je umístěn sběrač zplodin hoření, který 

ústí do vodorovného potrubí. Na konci tohoto potrubí je umístěn ventilátor, který nasává 

zplodiny hoření a následně je odvádí z objektu. Za ventilátorem je umístěna clona, která měří 

objemový průtok proudění spalin. Z proudu zplodin se pomocí sondy odebírá vzorek, který 

pomocí měřicí aparatury, po nutné úpravě spalin, analyzuje obsah kyslíku. Nutností je také 

stanovení obsahu CO2, CO, popřípadě H2O. Součástí zařízení je také počítač, který pomocí 

speciálního softwaru zajišťuje sběr a zpracování dat a řídí a sleduje průběh měření.  
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V metodě kónické kalorimetrie se vyhodnocuje rychlost vývinu tepla v čase, rychlost 

hmotnostního úbytku, doba do zapálení vzorku, maximální hodnota rychlosti vývinu tepla či 

celkové množství tepla vyvinuté během hoření vzorku. Názorný přehled o průběhu zkoušky 

lze získat z grafu závislosti rychlosti vývinu tepla na čase.   

Způsob měření tepla vyvinutého při hoření, u této metody založený na měření spotřeby 

kyslíku, je exaktní a současně metoda dovoluje hodnocení dalších parametrů a sledování 

kvalitativních jevů v průběhu zkoušky. Důležité jsou především grafické záznamy 

kontinuálního měření závislosti vývinu tepla na čase, díky kterým lze lépe hodnotit složité 

procesy průběhu hoření. Tyto záznamy jsou užitečné hlavně při zkoumání působení retardérů 

a dalších příměsí na průběh popřípadě inhibici hoření. Další výhodou této metody je možnost 

analýzy zplodin hoření a simulace intenzity tepelného namáhání zkoušených vzorků.  

Ve srovnání s metodou stanovení spalného tepla je tedy z této metody možné vyčíst daleko 

více informací týkajících se rozložení vývoje tepla v časové ose od zapálení až k ukončení 

hoření zkoušeného materiálu. Z tohoto plyne dynamický charakter této charakteristiky. 

Hodnota, která z metody kónické kalorimetrie vychází, srovnatelná s hodnotu spalného tepla, 

je především množství celkového uvolněného tepla. U kónického kalorimetru bude však 

výsledná hodnota celkového uvolněného tepla vždy nižší v porovnání s celkovým teplem, 

které se uvolní při spálení v rámci metody stanovení spalného tepla. Důvod je ten, že při 

stanovení spalného tepla probíhá dokonalé hoření. 

Z hlediska technického a přístrojového vybavení, ceny popřípadě obsluhy patří metoda 

kónické kalorimetrie mezi jedny z nejsložitějších a nejnáročnějších zkušebních metod pro 

stanovení požárně technických charakteristik. [3,5] 
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5  Metodika stanovení spalného tepla 
   

5.1 Popis zkušebního zařízení  

 

Hlavní součástí zkušebního zařízení je vlastní základní jednotka kalorimetru IKA C 200, 

kterou charakterizují následující součásti (viz obrázek 3, 4): 

 

 Kryt měřicí komory (kalorimetrické nádoby) 

 Plnící hrdlo nádržky 

 Displej 

 Klávesnice 

 Zobrazení hladiny kapaliny 

 

 

 
Obrázek 3 – Kalorimetr IKA C200 pohled zepředu [6] 

1 - Kryt měřicí komory (kalorimetrické nádoby), 2 - Plnící hrdlo nádržky, 3 – Displej, 4 – 

Klávesnice, 5 - Zobrazení hladiny kapaliny 
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Obrázek 4 – Kalorimetr IKA C200 pohled zezadu [6] 

1 – Konektor pro PC, 2 – Konektor pro tiskárnu, 3 – Vypínač ON/OFF, 4 – Konektor pro 

síťovou zástrčku, 5 – Síťová zástrčka, 6 - Nouzový odtok pro vnitřní nádobu, 7 - Odtok 

z nádržky, 8 - Odtok z vnitřní nádoby 

 

 

 

Další součást tvoří kalorimetrická tlaková nádoba, skládající se z následujících komponent 

(viz obrázek 5): 

 
  

Obrázek 5 – Kalorimetrická tlaková nádoba  

1 – Převlečná matice, 2 – Kyslíkový ventil, 3 – Elektrické zapalování, 4 – Uzávěr, 5 – 

Kelímek, 6 – Zapalovací drát, 7 – Držák kelímku, 8 – Vlastní nádoba z nerezové oceli, 9 – 

Zapalovací adaptér, 10 – Držák kelímku se systémem elektrické iniciace 
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Na dalším obrázku je zobrazen držák kalorimetrické tlakové nádoby, sítko a míchadlo, které 

se umisťují do kalorimetrické nádoby: 

 

Obrázek 6 – Příslušenství kalorimetru IKA C200  

1 – Držák kalorimetrické tlakové nádoby, 2 – Sítko, 3 – Magnetické míchadlo 

 

Pro naplnění kalorimetrické tlakové nádoby kyslíkem na požadovaný přetlak se používá 

plnicí kyslíková stanice, spolu s kyslíkovou tlakovou lahví: 

 

 
Obrázek 7 – Kyslíková plnicí stanice 

1 – Redukční ventil, 2 – Přívod kyslíku, 3 – Tlaková kyslíková láhev, 4 – Ovládací páka, 5 – 

Manometr, 6 – Plnicí hlava 
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Kalorimetr IKA C200 lze používat v různých režimech měření a to v režimech Isoperibol, 

Manual, Dynamic a Time control. V isoperibolickém režimu, po zadání hmotnosti navážky  

a naplnění kalorimetru vodou, provádí kalorimetr měření automaticky. Po přečerpání vody do 

kalorimetrické nádoby je na displeji zobrazena počáteční teplota vody. Ustálení teploty  

a zapálení vzorku provádí kalorimetr rovněž automaticky. Na konci měření je na displeji 

zobrazena konečná hodnota spalného tepla zkoušeného materiálu. Doba měření je okolo 17 

minut. V manuálním režimu práce se pracuje podle standardu pro isoperibolické/izotermické 

kalorimetry. V tomto režimu se po naplnění kalorimetrické nádoby vodou zobrazí rovněž 

počáteční teplota vody. Po minutách jsou na displeji zobrazovány rozdíly k teplotě počáteční 

a operátor sám vyhodnocuje, kdy je teplota ustálena. Potom manuálně provádí pokyn 

k zapálení vzorku. Požadavek k ukončení měření zadává rovněž operátor manuálně. 

Z naměřených hodnot se poté hodnota spalného tepla počítá podle definovaných vztahů. 

Měření trvá o něco déle než v isoperibolickém režimu, asi 25 – 30 minut. Tento manuální 

režim bude podrobněji rozebrán v kapitole Popis měření.  

Dalším režimem, ve kterém je možné pracovat, je dynamický režim. V tomto režimu provádí 

kalorimetr měření opět automaticky a vypočítává průběžné výsledky. Oproti isoperibolickému 

režimu je však měření zkráceno na 8 minut díky dynamické korekci procesu. Tento režim by 

měl stále vyhovovat specifikacím ohledně přesnosti, které vyžadují mezinárodní normy. 

Poslední z režimů je Time control ve kterém kalorimetr automaticky provádí měření podle 

nastaveného časového úseku a rovněž vypočítává průběžné výsledky. Měření je nastaveno na 

14 minut. [6] 

Pro účely této práce byl kalorimetr používán především v manuálním režimu práce, pouze 

některá z měření byla provedena v isoperibolickém režimu.  

 

5.2 Zkoušený materiál 

 

Při veškerém měření, které bylo za účelem této práce provedeno, byl jako zkušební 

materiál použit polymethylmethakrylát (dále taky „PMMA“), pod běžně dodávaným názvem 

Akrylon. Je to bezbarvý a čirý plast s výbornou propustností světla, jehož hustota činí 1150 – 

1200 kg/m
3
. Obecně je tento plast známý jako „plexisklo“. Jak bylo řečeno 

polymethylmethakrylát je plast, to znamená, že patří do skupiny syntetických 

makromolekulárních látek (polymerů). Jeho výroba probíhá, jak je charakteristické pro 

skupinu syntetických makromolekulárních látek, polymerací, což je reakce monomerů dané 
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sloučeniny za vzniku polymeru. V tomto případě je PMMA vyráběn polymerací 

methylmethakrylátu. Základní strukturní jednotka PMMA (mer), to znamená jednotka, která 

se pravidelně opakuje v polymerním řetězci je uvedena na následujícím obrázku, spolu se 

skutečným materiálem: 

 

 

Obrázek 8 – Strukturní jednotka PMMA a skutečný materiál 

 

Tento materiál byl upravován na jednotlivé hodnoty navážek od 0,14 g po 2 g. Při měření byl 

tento vzorek spalován v kalorimetrické tlakové nádobě. Proces dokonalého spalování PMMA 

lze ukázat pomocí chemické reakce: 

C5H8O2 + 6 O2 → 5 CO2 + 4 H2O 

5.3 Popis měření 

 

Metoda stanovení spalného tepla vychází z norem ČSN 44 1352 a ČSN EN ISO 1716  

a používá se ke stanovení hodnoty spalného tepla, popřípadě výhřevnosti, tuhých paliv. V této 

kapitole bych chtěl nastínit, jak probíhala příprava vzorků, jejich následné vážení a samotné 

měření na kalorimetru IKA C200 v manuálním režimu práce. Výhodou tohoto režimu oproti 

ostatním je, že operátor sám vyhodnocuje, kdy považuje teplotu vody za ustálenou a následně 

dává pokyn k zapálení vzorku. Tím dle mého názoru dochází k přesnějšímu ustálení teploty 

než v ostatních režimech, kdy si kalorimetr vyhodnocuje ustálení teploty automaticky. Toto 

potvrzuje rovněž fakt, že měření v manuálním režimu práce trvá déle než v ostatních 

režimech. Práce na kalorimetru v manuálním režimu je oproti ostatním režimům složitější 

v tom, že operátor musí čekat na zobrazení počáteční teploty vody, popřípadě opisovat 

minutové změny teploty. Hodnota spalného tepla se poté musí vypočítat z naměřených 

hodnot.  
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Celé měření začíná zapnutím kalorimetru a kontrolou správného nastavení. Přístroj se poté 

nachází v režimu standby. Následně byly připraveny vzorky PMMA, které byly upraveny 

přibližně na hmotnost 0,14 g, 0,28 g, 0,5 g, 1 g, 1,5 g a 2 g. Pro každou hodnotu navážky bylo 

připraveno deset analytických vzorků. Před měřením byly jednotlivé vzorky zváženy pomocí 

analytické váhy Radwag typ XA 60/20 (viz obrázek 9), s přesností na 0,01 mg.  

 

Obrázek 9 – Analytická váha Radwag typ XA 60/20 

 

Po zvážení vzorku byla přivázána bavlněná nitka k zapalovacímu drátku a spolu se vzorkem 

byla umístěna do kelímku (viz obrázek 10). Následně byla kalorimetrická tlaková nádoba 

zkompletována (viz obrázek 11) a na kyslíkové plnicí stanici naplněna kyslíkem na přetlak 

3,1 MPa. Poté na ni byl umístěn zapalovací adaptér (viz obrázek 11).  

 

 

Obrázek 10 – Upevnění nitky k zapalovacímu drátku a umístění se vzorkem do kelímku [6] 

1 – Bavlněná nitka, 2 – Vzorek PMMA 
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Obrázek 11 – Kompletace tlakové nádoby a umístění zapalovacího adaptéru [6] 

1 – Zapalovací adaptér 

 

Takto zkompletovaná tlaková nádoba byla umístěna do kalorimetrické nádoby (obrázek 12) a 

uzavřelo se víko kalorimetru.  

 

Obrázek 12 – Umístění tlakové nádoby do kalorimetrické nádoby (měřicí komory) [6] 

1 – Kalorimetrická tlaková nádoba, 2 – Zapalovací adaptér, 3 – Míchadlo 

 

Poté bylo pomocí odměrky nalito do kalorimetru přibližně 2 litry vody tak, aby voda sahala 

mezi spodní a horní rysku indikátoru stavu hladiny. Nyní se kalorimetr nachází v režimu 

„čekání“. V tomto okamžiku se do kalorimetru mohou pomocí klávesnice zadávat různé 

hodnoty (např. hmotnost vzorku), což v manuálním režimu není nutné. Po provedení všech 

přípravných kroků se na displeji zobrazí „Storage filled?“ - (naplnění nádrže). Je-li kalorimetr 

naplněn vodou, pomocí tlačítka F1 „Continue“ se potvrdí, že chceme pokračovat v měření, 

čímž se na displeji zobrazí „Filling“ a voda se začne přečerpávat do kalorimetrické nádoby. 

V pravém horním rohu displeje se zobrazuje aktuální teplota vody, která je v krátkých 

časových intervalech aktualizována. Po naplnění kalorimetrické nádoby vodou (asi 70 s) se na 

displeji zobrazí počáteční teplota vody, čímž je zahájen proces měření. Na displeji se nyní 

zobrazuje „Equalizing“ (vyrovnávání) a doba v minutách, po kterou dochází k ustálení teploty 
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vody. Každou minutu se na displeji rovněž zobrazuje hodnota teploty v Kelvínech, jako rozdíl 

k teplotě počáteční. Podle [7,10] se za ustálený stav považuje minutová změny teploty 0,003 

K. Od tohoto okamžiku - čas T0 počátečního úseku měření, jsou po minutách odečítány 

hodnoty teploty, nutné pro výpočet spalného tepla. Při odečtení čtvrté teploty počátečního 

úseku měření se potvrzením tlačítka F1 „Ignition“ potvrdí požadavek pro zapálení vzorku. 

K zapálení však dojde až na konci další minuty, čímž končí počáteční úsek a začíná hlavní 

úsek měření. V tomto úseku se pokračuje v zapisování teplot. Zpočátku roste teplota rychle, 

postupně se však nárůst teploty zpomaluje, až teplota dosáhne maximální hodnoty. Celkový 

vzestup teploty v hlavním úseku se pohyboval od cca 0,4 ˚C při navážce 0,14 g až po 5,4 ˚C 

při 2 gramové navážce. Od doby, kdy teplota dosáhne svého maxima (konec hlavního úseku) 

začíná konečný úsek měření a teplota pomalu klesá. Pouze při malé navážce a nízké počáteční 

teplotě vody se někdy stalo, že teplota i nadále rostla (blížila se teplotě okolí). Nárůst teploty 

byl v tu chvíli pouze okolo 0,004 K.min
-1

. Po odečtení 5. teploty v poklesu (v minimálním 

nárůstu) je měření hotové a tlačítkem F1 „Complete“ se počká na ukončení měření. Poté se 

otevře víko kalorimetru, čímž se z něho začne vypouštět voda. Následně se vyjme 

kalorimetrická tlaková nádoba a pomocí příslušného nástavce se z ní vypustí kyslík. Po 

odšroubování matice se tlaková nádoba rozloží a provede se vizuální kontrola kelímku, jestli 

byl vzorek dokonale spálen. Nakonec se všechny součásti kalorimetru opláchnou vodou, 

očistí se a měření se opakuje.  

Po skončení měření se opět řádně očistí všechny součásti kalorimetru, z kalorimetrické 

nádoby se vyjme sítko, magnetické míchadlo, držák tlakové nádoby a kalorimetrická nádoba 

se vysuší hadrem neuvolňujícím vlákna. Z následujících údajů – hmotnosti vzorku, 

kalorimetrické konstanty, počáteční teploty, teplotního nárůstu a následného teplotního 

poklesu se vypočítá hodnota spalného tepla pro zkoušený vzorek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

6  Přesnost stanovení spalného tepla 
 

 

Veškeré měření v manuálním režimu práce bylo provedeno ve stejné laboratoři, jedním 

operátorem, na stejném přístroji, během krátkého časového rozmezí. Měření 

v isoperibolickém režimu práce bylo provedeno na jiném kalorimetru, stejného typu  

a výrobce, ve stejné laboratoři.  

Výpočet spalného tepla byl proveden podle vztahu uvedeném v ČSN 44 1352, a také 

podle vzorce uvedeného v ČSN EN ISO 1716. Samotný výpočet spalného tepla se v obou 

výpočtech příliš neliší. Členy, které jsou v rovnicích pro výpočet spalného tepla uvedeny, se 

neshodují pouze v označení a použitých jednotkách, hodnoty jako takové jsou však stejné. Jak 

je uvedeno v ČSN 44 1352, je výpočet spalného tepla následující: 

  

kde: 

Qs je spalné teplo [J.g
-1

], 

C je tepelná kapacita kalorimetrického systému [J.˚C
-1

], v této práci 9942 J.˚C
-1

, 

Dt je celkový vzestup teploty v hlavním úseku [˚C], 

K je oprava na výměnu tepla s okolím [˚C], 

c je součet oprav [J], pro účely této práce je to 50 J, 

m je hmotnost navážky vzorku [g]. 

 

Podle ČSN EN ISO 1716 je spalné teplo dáno následovně: 

  

  

kde: 

QPCS je spalné teplo [J.g
-1

], 

E je vodní hodnota kalorimetru [J.˚C
-1

], v této práci 9942 J.˚C
-1

, 

Tm je maximální teplota [˚C], 

Ti je počáteční teplota [˚C], 

c je opravný součinitel teploty pro výměnu tepla s okolím [˚C], 

b je korekce na tepelný obsah paliva [J], pro účely této práce je to 50 J, 

m je hmotnost zkušebního vzorku [g]. 
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Rozdíl v obou výpočtech se liší především při stanovení opravného součinitele na výměnu 

tepla s okolím. Ten se musí ve výpočtu použít, protože kalorimetr není dokonale izolován od 

okolního prostředí. Tento člen lze zanedbat u adiabatických kalorimetrů, kdy je výměna tepla 

s okolím téměř nulová. 

 

6.1 Opravný součinitel na výměnu tepla s okolím  

 

Oprava na výměnu tepla s okolím se  podle ČSN 44 1352 vypočítá následovně: 

 

 K = 0,5(dH + dK) + (n – 1)dK , (3) 

kde: 

K je součinitel opravy na výměnu tepla s okolím [˚C], 

dH je průměrná změna teploty za 1 minutu  v počátečním úseku [˚C], 

dK je průměrná změna teploty za 1 minutu v konečném úseku [˚C], 

n je počet minut v hlavním úseku. 

 

Takto vypočtený součinitel se ve výpočtu spalného tepla odečítá. 

 

Podle ČSN EN ISO 1716 je oprava na výměnu tepla s okolím následující: 

 

 c = (t – t1)T2 – t1T1 , (4) 

kde: 

c je součinitel opravy na výměnu tepla s okolím [˚C], 

t je doba v minutách a zlomcích minut od začátku hlavního úseku do okamžiku dosažení 

maximální teploty. Tento okamžik se určí zjištěním průměru časů, ve kterých teplota 

přestala stoupat a začala klesat, 

t1 je doba v minutách a zlomcích minut od začátku hlavního úseku při teplotě T0 do okamžiku, 

kdy se nárůst teploty rovná 6/10 celkového teplotního rozsahu (Tm – Ti) . Tento okamžik se 

vypočítá interpolací mezi dvěma k sobě nejbližšími čteními teplot, 

T2 je průměrný pokles teploty v K/min v konečném úseku, 

T1 je průměrný vzrůst teploty v K/min v počátečním úseku. 

 

Takto vypočtený součinitel se ve vztahu pro spalné teplo přičítá. 
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Rozdíly ve výpočtech spalného tepla, které při použití obou vztahů vyšly, jsou dány odlišností 

výpočtu právě tohoto součinitele opravy na výměnu tepla s okolím a jeho následným použitím 

v rovnici pro výpočet spalného tepla. Při popisu těchto součinitelů budu uvádět jejich 

normové označení, to znamená K (podle ČSN 44 1352) a c (podle ČSN ISO 1716). Jestliže 

podle rovnice 3 vychází záporná hodnota K, to znamená, že se teplota v průběhu měření 

pohybovala převážně nad teplotou okolí, je tato hodnota tepla následně připočtena 

k teplotnímu vzestupu v rovnici 1 pro výpočet spalného tepla. Jestliže K vyjde kladně, tzn. 

teplota se v průběhu měření pohybovala převážně pod teplotou okolí, je hodnota od teplotního 

vzestupu (spalného tepla) odečtena. Tento postup je z hlediska fyzikální podstaty správný. 

Podle výpočtu 4 však tato analogie neplatí. Vyjde-li totiž opravný součinitel c záporně 

(teplota se v průběhu měření pohybovala převážně nad teplotou okolí), je při výpočtu 

spalného tepla odečten, správně by měl být však přičten (teplo, které bylo soustavě odebráno 

se musí přičíst). Když vychází opravný součinitel c kladný (teplota se v průběhu měření 

pohybovala pod teplotou okolí), je k teplotnímu vzestupu v rovnici 2 pro výpočet spalného 

tepla přičten. Toto teplo však musí být odečteno, jelikož bylo kalorimetrické soustavě okolím 

dodáno. Po konzultaci s odborníky se tedy domnívám, že výpočet podle ČSN EN ISO 1716 

není z hlediska fyzikální podstaty správný. Proto v této práci uvádím výsledky práce 

vypočtené také podle upraveného vztahu, který tuto skutečnost zohledňuje. Vztah v normě byl 

upraven následovně: 

  

Veškeré znaménka zůstaly zachovány, ale opravný součinitel je oproti původnímu vztahu 

odečten. Analogie výpočtu podle rovnice 3 (fyzikálního mechanismu při průběhu měření) je 

tedy podle mého názoru zachována.   

Podle původní ČSN 44 1352 (rovnice 3) je také jasnější, jaké hodnoty a s jakými znaménky 

do výpočtu dosadit. V této normě byl také příklad výpočtu s dosazením konkrétních hodnot. 

V normě ČSN EN ISO 1716, podle které byl proveden výpočet podle rovnice 4, příklad 

výpočtu není uveden. U členu T2 není tudíž zcela jasné, jaké znaménko dosadit. V normě je 

sice napsáno, že se jedná o pokles teploty v konečném úseku měření, není zde však uvedeno, 

jestli je pokles teploty brán jako záporná hodnota (jako v původní normě) nebo hodnota 

absolutní.  
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6.2 Vliv velikosti navážky a vzestupu teploty v hlavním úseku měření na 

přesnost stanovení spalného tepla 

 

Pro ověření přesnosti měření bylo použito šest různých hmotností navážek. Od každé 

navážky bylo připraveno deset vzorků. Přehled hmotností vzorků uvádí následující tabulka: 

Tabulka 1: Přehled hmotností vzorků 

 m [g] m [g] m [g] m [g] m [g] m [g] 

1 0,1407 0,2806 0,5801 1,1462 1,5356 2,0805 

2 0,1467 0,2805 0,5673 1,1447 1,4995 2,0328 

3 0,1457 0,2456 0,5935 1,1498 1,5419 2,0331 

4 0,1496 0,2823 0,5064 1,1394 1,5789 2,0453 

5 0,1485 0,2856 0,5523 1,1359 1,5393 2,0002 

6 0,1416 0,2836 0,5510 1,1237 1,5733 2,0305 

7 0,1399 0,2860 0,5064 1,1736 1,5130 2,0240 

8 0,1438 0,2653 0,5422 1,1644 1,5459 2,0150 

9 0,1486 0,2681 0,5016 1,1144 1,4873 2,0604 

10 0,1474 0,2321 0,5898 1,1170 1,5395 2,0149 

y  [g] 0,1453 0,2710 0,5491 1,1409 1,5354 2,0337 

Poznámka: V tabulce značí y  aritmetický průměr jednotlivých navážek. 

Hmotnost vzorku jednoznačně charakterizuje množství uvolněného tepla, tzn. s narůstající 

hmotností navážky narůstá množství uvolněného tepla. Názorně je tato skutečnost zobrazena 

na následujícím obrázku (pro sestavení závislosti byla použita průměrná hodnota navážky [g] 

a průměrné uvolněné teplo pro danou navážku [kJ]): 
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Obrázek 13 – Závislost uvolněného tepla a hmotnosti vzorku 
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Jestliže se při hoření uvolní rozdílné množství tepla (v závislosti na rozdílné hmotnosti 

vzorku), vyvstává otázka, jaký bude mít tato skutečnost vliv na přesnost stanovení spalného 

tepla.   

Podle ČSN ISO 5725-2 [13] byly pro jednotlivé navážky a jejich výsledky spalných tepel 

(vypočtených podle rovnic 1, 2 a 5) vypočteny průměry výsledků, výběrové směrodatné 

odchylky a směrodatné odchylky opakovatelnosti.  

Následující tabulka uvádí přehled vypočtených spalných tepel podle rovnice 1,  

od jednotlivých hmotností navážek, jejich průměrné hodnoty a výběrové směrodatné 

odchylky: 

 

Tabulka 2: Spalná tepla podle vztahu 1 a jejich směrodatné odchylky 

 0,14 g 0,28 g 0,5 g 1,1 g 1,5 g 2 g 

Qs1 [J/g] 26859,00 26645,37 26625,07 26660,13 26515,93 26530,31 

Qs2 [J/g] 26846,17 26768,29 26647,31 26565,13 26496,45 26141,04 

Qs3 [J/g] 26883,03 26813,07 26684,11 26617,64 26494,51 26542,66 

Qs4 [J/g] 26826,84 26706,08 26623,92 26621,34 26452,12 26478,01 

Qs5 [J/g] 26932,50 26717,07 26654,58 26617,59 26471,12 26495,17 

Qs6 [J/g] 26956,50 26760,70 26647,46 26619,12 26443,97 26519,27 

Qs7 [J/g] 26842,75 26666,49 26651,21 26560,29 26467,34 26495,19 

Qs8 [J/g] 27099,27 26721,64 26620,26 26559,68 26456,25 26504,09 

Qs9 [J/g] 26915,71 26761,85 26629,95 26575,85 26560,85 26482,57 

Qs10 [J/g] 27140,91 26774,04 26715,69 26596,68 26529,61 26458,48 

y  [J/g] 26930,27 26733,46 26649,96 26599,35 26488,82 26464,68 

s [J/g] 108,82 51,80 30,01 33,44 37,82 116,46 

s [%] 0,40 0,19 0,11 0,13 0,14 0,44 

V tabulce značí y  aritmetický průměr výsledků spalných tepel a s směrodatnou odchylku.  

 

Z výsledků je tedy patrné, že nejmenší odchylky při stanovení spalného tepla jsou při 

hmotnosti navážky od 0,5 g do 1,5 g. Při těchto navážkách je tedy nejlepší opakovatelnost 

měření.  

 

 

Tabulka 3 uvádí přehled vypočtených spalných tepel podle rovnice 2, od jednotlivých 

hmotností navážek, jejich průměrné hodnoty a výběrové směrodatné odchylky: 
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Tabulka 3: Spalná tepla podle vztahu 2 a jejich směrodatné odchylky 

 0,14 g 0,28 g 0,5 g 1,1 g 1,5 g 2 g 

Qs1 [J/g] 29614,63 27885,20 27074,49 26171,63 26107,91 25906,80 

Qs2 [J/g] 30376,16 28057,36 26872,88 26239,30 26105,01 25606,78 

Qs3 [J/g] 30603,99 29159,92 26498,64 26071,13 25964,51 25944,76 

Qs4 [J/g] 29328,47 28555,64 26854,86 26094,77 25939,90 25915,28 

Qs5 [J/g] 30267,04 27916,87 26733,90 26087,79 26018,27 25941,34 

Qs6 [J/g] 31215,42 28280,42 26661,81 26093,93 26029,35 25963,79 

Qs7 [J/g] 31296,05 28550,61 26881,80 26026,02 26081,36 25940,46 

Qs8 [J/g] 31361,14 28908,78 27052,32 26023,70 26034,70 26020,31 

Qs9 [J/g] 31549,21 28815,55 27188,18 26051,84 26062,15 25942,79 

Qs10 [J/g] 32105,84 29701,70 26613,86 26083,88 26033,93 25921,34 

y  [J/g] 30771,79 28583,21 26843,27 26094,40 26037,71 25910,36 

s [J/g] 885,98 581,65 219,83 65,95 55,13 111,24 

s [%] 2,88 2,03 0,82 0,25 0,21 0,43 

V tabulce značí y  aritmetický průměr výsledků spalných tepel a s směrodatnou odchylku.  

 

Z vypočtených hodnot je vidět, že nejmenší odchylky při stanovení spalného tepla vycházejí 

pro použitý materiál pro navážky 1,1 g a 1,5 g. Hodnoty směrodatných odchylek jsou však 

vyšší než u předchozího výpočtu.  

V tabulce 4 uvádím přehled vypočtených spalných tepel podle upravené rovnice 5, od 

jednotlivých hmotností navážek, jejich průměrné hodnoty a výběrové směrodatné odchylky:  

Tabulka 4: Spalná tepla podle vztahu 5 a jejich směrodatné odchylky 

 0,14 g 0,28 g 0,5 g 1,1 g 1,5 g 2 g 

Qs1 [J/g] 27489,46 27002,78 26845,42 26703,83 26557,90 26540,62 

Qs2 [J/g] 27577,61 27119,56 26823,06 26649,87 26543,78 26145,33 

Qs3 [J/g] 27679,30 27372,72 26786,82 26695,85 26514,49 26554,74 

Qs4 [J/g] 27342,37 27156,95 26808,02 26659,97 26472,94 26497,59 

Qs5 [J/g] 27586,80 27033,62 26811,08 26668,46 26508,03 26520,04 

Qs6 [J/g] 27828,66 27134,72 26796,59 26672,38 26487,90 26544,17 

Qs7 [J/g] 27740,65 27136,47 26843,91 26609,49 26510,32 26521,96 

Qs8 [J/g] 27982,63 27240,91 26848,31 26612,73 26500,15 26540,27 

Qs9 [J/g] 27911,55 27259,47 26861,37 26632,03 26577,32 26511,55 

Qs10 [J/g] 28189,74 27377,70 26849,89 26655,37 26588,87 26484,93 

y  [J/g] 27732,88 27183,49 26827,45 26656,00 26526,17 26486,12 

s [J/g] 252,17 127,84 25,71 31,56 38,81 121,72 

s [%] 0,91 0,47 0,10 0,12 0,15 0,46 

V tabulce značí y  aritmetický průměr výsledků spalných tepel a s směrodatnou odchylku.  
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Nejmenší hodnoty směrodatných odchylek jsou při zkoušené hmotnosti navážky od 0,5 g do 

1,5 g, jako podle tabulky 2. Při použití menších či větších navážek vychází směrodatná 

odchylka opět o něco větší, je však blíže hodnotám v tabulce 2 než v tabulce 3.  

 

Přehled vypočtených směrodatných odchylek v závislosti na hmotnosti navážky je zobrazen 

na obrázku 14: 
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Obrázek 14 – Opakovatelnost stanovení spalného tepla (m / Qs) 

 

Označení s v legendě obrázku značí směrodatnou odchylku a číslo v závorce rovnici, podle 

které bylo vypočteno spalné teplo dané navážky.  

Norma ČSN EN ISO 1716 udává rozsah platnosti spalných tepel, při výsledné hodnotě nad 20 

MJ/kg, do 10 %. Tomuto požadavku vyhovují všechny zkoušené navážky, vypočtené podle 

vztahu 1, 2 i 5. Původní norma ČSN 44 1352 definovala přípustný rozdíl mezi měřeními 

pouze 120 J/g. 

Tomuto požadavku vyhovují pouze hmotnosti navážek  od 0,5 g do 1,5 g a jejich spalná tepla 

vypočtená podle vztahu 1 a 5. 

Z následujících skutečností vyplývá, že největší shoda mezi měřeními, při stanovení spalného 

tepla pro PMMA, je při použití hmotnosti navážky od 0,5 g do 1,5 g.   

Pro vypočtená spalná tepla podle rovnic 1, 2 a 5 byly dále určeny směrodatné odchylky 

opakovatelnosti 72,5 J/g, 445,6 J/g a 127,8 J/g. Pro spalná tepla, vypočtená podle rovnice 1 je 

tedy výsledná průměrná hodnota spalného tepla 26 644 ± 72,5 J/g, pro spalná tepla vypočtená 

podle rovnice 2, 27 373 ± 445,6 J/g. Pro spalná tepla podle upravené rovnice 5 je výsledná 

průměrná hodnota spalného tepla 26 902 ± 127,8 J/g. 
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Jestliže při navážkách 0,5 g – 1,5 g jsou rozdíly mezi spalnými teply nejmenší, lze 

předpokládat, že budou v tomto rozmezí také nejpřesnější hodnoty. Za nejpřesněji stanovenou 

hodnotu, po konzultaci s vedoucím práce, považuji průměrnou hodnotu ze spalných tepel, 

vypočtených podle rovnice 1, při navážce 1,1 g, jelikož se teplotní nárůst v hlavním úseku 

pohyboval okolo 3 ˚C (návod ke kalorimetru požaduje teplotní nárůst menší než 4 ˚C). Tato 

hodnota je 26 599,35 J/g.  

V následující tabulce uvádím směrodatné odchylky spalných tepel od této hodnoty, pro 

jednotlivé navážky: 

Tabulka 5: Přesnost stanovení spalného tepla 

 0,14 g 0,28 g  0,5 g 1,1 g 1,5 g 2 g 

s (1) [J/g] 365,40 150,56 61,21 33,44 122,49 183,61 

s (1) [%] 1,37 0,57 0,23 0,13 0,46 0,69 

s (2) [J/g] 4486,50 2170,56 338,28 536,33 594,58 734,72 

s (2) [%] 16,87 8,16 1,27 2,02 2,24 2,76 

s (5) [J/g] 1221,17 628,87 241,81 67,54 86,35 170,47 

s (5) [%] 4,59 2,36 0,91 0,25 0,32 0,64 

V tabulce značí s směrodatnou odchylku a číslo v závorce rovnici, podle které byla vypočtena 

spalná tepla. 

Z této tabulky je patrné, že nejpřesnější stanovení spalného tepla je pro PMMA při použitých 

navážkách od 0,5 g do 1,5 g, pro spalná tepla vypočtená podle rovnice 1. Spalná tepla 

vypočtená podle rovnice 5 vykazují největší přesnost rovněž při 1,1g a 1,5g navážce, při 

navážce 0,5 g je chyba větší. Nejméně přesné měření vyšlo u spalných tepel vypočtených 

podle rovnice 2.  

Přesnost stanovení spalného tepla je graficky zobrazena na následujícím obrázku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 – Přesnost stanovení spalného tepla (m / Qs) 
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Jak bylo popsáno výše, pro účely této práce bylo použito různých hmotností navážek. Na 

hmotnosti navážky přímo závisí množství uvolněného tepla, tedy i vzestup teploty vody 

v hlavním úseku měření. Vzestup teploty v hlavním úseku se pohyboval přibližně od 0,4 ˚C 

při 0,14 g navážce až po téměř 5,5 ˚C při navážce 2 g. Následující tabulka uvádí hmotnosti 

navážek a jejich teplotní nárůst v hlavním úseku měření: 

 

Tabulka 6: Hmotnost navážky a teplotní nárůst v hlavním úseku měření 

 0,14 g 0,28 g 0,5 g 1,1 g 1,5 g 2 g 

Dt1 [˚C] 0,4091 0,7796 1,5781 3,0530 4,0723 5,4927 

Dt2 [˚C] 0,4326 0,7834 1,5370 3,0498 3,9754 5,2958 

Dt3 [˚C] 0,4321 0,7033 1,5955 3,0563 4,0745 5,3730 

Dt4 [˚C] 0,4314 0,7960 1,3717 3,0280 4,1669 5,3963 

Dt5 [˚C] 0,4371 0,7943 1,4923 3,0188 4,0713 5,2823 

Dt6 [˚C] 0,4255 0,7954 1,4864 2,9870 4,1604 5,3670 

Dt7 [˚C] 0,4204 0,8060 1,3733 3,1117 4,0068 5,3452 

Dt8 [˚C] 0,4342 0,7542 1,4748 3,0874 4,0894 5,3314 

Dt9 [˚C] 0,4494 0,7611 1,3685 2,9577 3,9424 5,4404 

Dt10 [˚C] 0,4520 0,6713 1,5909 2,9677 4,0793 5,3155 

y  [˚C] 0,4324 0,7645 1,4869 3,0317 4,0639 5,3640 

V tabulce značí y  aritmetický průměr naměřených teplotních nárůstů. 

 

Na následujícím obrázku jsou zobrazena spalná tepla v závislosti na nárůstu teploty v hlavním 

úseku měření: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 – Spalná tepla / maximální teplotní nárůst (Dt/Qs) 1 
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Pro vytvoření této závislosti byla použita spalná tepla a teplotní nárůsty pro jednotlivé 

navážky ze sloupce 1,1 g, kterou tedy považuji za nejpřesnější. Číslo v závorce v legendě 

obrázku značí číslo rovnice, podle které byla vypočtena jednotlivá spalná tepla.  

Z obrázku je patrné, že spalná tepla vypočtená podle rovnice 1 a 5 se téměř shodují, zatímco 

spalná tepla vypočtená podle rovnice 2 jsou systematicky nižší. Domnívám se tedy, že 

výpočet podle ČSN EN ISO 1716 není správný.  

Ze závislosti vyplývá, že teplotní nárůst okolo 3 ˚C odpovídá rozsahu platnosti podle ČSN EN 

ISO 1716. Hodnoty spalných tepel se pohybují okolo střední hodnoty a chybě ± 5 % (rozptylu 

10%) se zdaleka neblíží. Daná závislost byla samozřejmě vytvořena také pro ostatní spalná 

tepla dané navážky, vypočtená podle rovnic 1, 2, 5 a jejich teplotní nárůsty, chyba měření 

však nikdy nepřesáhla 10 %, což je rozsah platnosti měření definovaný podle ČSN EN ISO 

1716. Ve většině případů, především při výsledcích podle vztahu 1 a 5, byla daná odchylka 

měření spalného tepla v závislosti na teplotním nárůstu v hlavním úseku měření zanedbatelná, 

vzhledem ke zmíněnému rozptylu 10 %. Spalná tepla vypočtená podle vztahu 2 vykazovala  

při navážkách 0, 14 g a 0,28 g v závislosti na teplotním nárůstu v hlavním úseku měření 

největší odchylky (chyba se blížila 10 %, tato mez však nebyla překročena). Na následujícím 

obrázku jsou zobrazena spalná tepla vzhledem k mezím přesnosti podle ČSN ISO 1716, pro 

navážku s největší chybou, to znamená pro 0,14 g: 

 

 

Obrázek 17 – Spalná tepla / maximální teplotní nárůst (Dt/Qs) 2 
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K 10 % se tedy blíží spalná tepla vypočtená podle rovnice 2. Závislost spalného tepla  

a teplotního nárůstu v hlavním úseku měření byla následně upravena také pro chybu pouze 

120 J/g mezi spalnými teply, což odpovídá ČSN 44 1352. Do tohoto rozmezí se u 

jednotlivých hmotností navážek s danými teplotními nárůsty vešly především navážky, 

kterým odpovídal teplotní nárůst přibližně od 1,3 ˚C po 4 ˚C. V tomto případě byla spalná 

tepla počítána podle rovnice 1 a 5. Když byl teplotní nárůst v hlavním úseku měření větší 

nebo menší než zmíněné rozmezí, rozptyl spalných tepel se většinou lišil o více něž 120 J/g. 

Toto platilo také pro spalná tepla vypočtená podle vztahu 2. Domnívám se tedy, že v rámci 

rozsahu platnosti podle ČSN 44 1352 pro stanovení spalného tepla nejvíce vyhovuje zkoušený 

materiál, při jehož spálení vzroste teplota v hlavním úseku měření v rozmezí 1,3 ˚C až 4 ˚C a 

pro výpočet spalných tepel je použito rovnice 1, 5.  

Na následujícím obrázku uvádím přesnost stanovení spalného tepla, kde jsou meze vyznačeny 

podle ČSN 44 1352 : 

 

Obrázek 18 – Spalná tepla / maximální teplotní nárůst  (Dt / Qs) 3 

 

Na obrázku je vidět, že jednotlivá spalná tepla, při jejichž stanovení vzrostla teplota vody 

v hlavním úseku asi o 3 ˚C, vypočtená podle rovnice 1 a 5, vyhovují rozsahu platnosti 120 J/g. 

Jestliže v rámci rozsahu platnosti normy vyhověly nejlépe spalná tepla, při jejichž stanovení 

vzrostla teplota vody v hlavním úseku v rozmezí přibližně od 1,3 ˚C po 4 ˚C a nejpřesnější 

měření vychází pro navážky asi od 0,5 g do 1,5 g, kterým odpovídá rovněž teplotní nárůst od 

1,3 ˚C po 4 ˚C, tak nejpřesnější stanovení spalného tepla bude podle mého názoru vykazovat 

materiál, při jehož spálení vzroste teplota vody v hlavním úseku měření asi od 1,3 ˚C po 4 ˚C.    
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6.3 Přesnost stanovení spalného tepla v závislosti na počáteční teplotě 

vody  

Poslední otázkou v této práci je, zda bude mít počáteční teplota vody vliv na přesnost 

stanovení spalného tepla. Lze říci, že nejpřesnější měření teoreticky proběhne, když se teplota 

okolí bude nacházet uprostřed hlavního úseku měření, to znamená že počáteční teplota vody 

bude pod teplotou okolí přibližně o tolik stupňů, kolik je polovina z maximálního teplotního 

nárůstu v hlavním úseku měření. Tím by mělo dojít k minimálním ztrátám tepla 

kalorimetrického systému s okolím. Toto zohledňovala pouze ČSN 44 1352, která 

doporučovala před začátkem měření vodu ochladit. ČSN EN 1716 však počáteční teplotu 

vody nijak neomezuje.  

 

Následující tabulka uvádí přehled počátečních teplot vody v kalorimetrické nádobě u 

jednotlivých navážek:  

 

Tabulka 7: Hmotnost navážky a počáteční teplota vody 

 0,14 g 0,28 g 0,5 g 1,1 g 1,5 g 2 g 

Tpoc1 [˚C] 24,1572 22,5135 21,9424 22,4670 23,0108 23,6559 

Tpoc2 [˚C] 23,1531 22,2352 22,9270 22,3688 20,9865 22,1884 

Tpoc3 [˚C] 22,6616 21,1616 22,5779 23,0506 23,4782 22,5893 

Tpoc4 [˚C] 22,7249 21,6471 23,0140 23,1458 23,0145 22,0318 

Tpoc5 [˚C] 23,2114 22,5788 23,4270 23,6088 22,1382 21,8658 

Tpoc6 [˚C] 23,3237 21,9326 23,2496 23,8926 20,7948 21,7599 

Tpoc7 [˚C] 22,9678 21,3169 21,7076 24,0601 21,7039 21,8572 

Tpoc8 [˚C] 22,6269 21,5261 20,5419 24,2728 20,8339 21,4749 

Tpoc9 [˚C] 22,4085 21,7016 20,5025 24,3231 22,9952 21,8554 

Tpoc10 [˚C] 22,3666 21,3530 23,7512 24,2304 19,2015 21,3860 

 

Při jednotlivých měřeních byly také zapisovány teploty okolí. V průběhu práce však bylo 

zjištěno, že poznamenané teploty nejsou zcela přesné ve vztahu k naměřeným hodnotám 

z kalorimetru. Nejlépe je tato odchylka vidět u menších navážek. V případě, že teplota 

v konečném úseku měření rostla (blížila se teplotě okolí), byla zaznamenaná teplota okolí ve 

většině případech nižší, než teplota, ke které dané měření směřuje. Rozdíl zaznamenané 

teploty a teploty, ke které se dané měření u menších navážek blíží je však pouze okolo 1 ˚C. 

Podle mého názoru je tento rozdíl teploty způsobený polohou teploměru v laboratoři 

vzhledem ke kalorimetru. Z tohoto důvodu poznamenané teploty okolí neuvádím.    
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Na následujícím obrázku jsou zobrazeny spalná tepla a rozsah platnosti stanovení spalného 

tepla podle ČSN EN ISO 1716 v závislosti na počáteční teplotě vody: 

 

Obrázek 19  – Opakovatelnost stanovení spalného tepla (Tpoc / Qs) 
 

 

Pro vytvoření této závislosti byla použita spalná tepla a teplotní nárůsty pro jednotlivé 

navážky 1,5 g. Číslo v závorce v legendě obrázku značí číslo rovnice, podle které byla 

vypočtena jednotlivá spalná tepla. Zmíněná navážka byla pro vytvoření závislosti použita 

z důvodu největšího rozdílu mezi počátečními teplotami vody. Je nutné poznamenat, že 

teplota okolí byla při těchto počátečních teplotách vody překročena, teplota v konečném 

úseku tedy klesala. Pro dosažení počátečních teplot pod 22 ˚C byla voda chlazena kostkami 

ledu. Jak je na obrázku vidět, rozdíl počáteční teploty vody mezi jednotlivými vzorky dané 

navážky činil až 4 ˚C. I při takto rozdílných počátečních teplotách je rozdíl mezi jednotlivými 

spalnými teply zanedbatelný vzhledem k rozsahu platnosti 10 % podle ČSN EN ISO 1716.  

Hodnoty se pohybují okolo střední hodnoty a rozptylu 10 % se zdaleka nepřibližují. Pro tuto 

navážku nemá tedy počáteční teplota vody rozhodující vliv na rozsah platnosti při stanovení 

spalného tepla. Toto platí i pro ostatní navážky vypočtené podle vztahu 1 a 5. I když byla při 

ostatních navážkách rozdílná teplota vody na počátku měření, spalná tepla se vešla vždy do 

rozsahu platnosti 10 %. Spalná tepla vypočtená podle rovnice 2 se vešla při různých teplotách 

vody na počátku měření do rozmezí platnosti asi od 0,5 g navážky výše. Při menších 

navážkách, kdy teplota nepřekročila teplotu okolí (teplota v konečném úseku stoupala), tzn. 

0,14 g a 0,28 g, se chyba měření blížila 10 %. Tato nepřesnost měření však není podle mého 

názoru způsobena počáteční teplotou vody, ale použitým výpočtem.  
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Nejpřesnější stanovení spalného tepla vyšlo při navážkách 0,5 g až 1,5 g. I když byla v rámci 

jednotlivých navážek rozdílná teplota vody (u navážky 1,5 g až 4 ˚C), nebyla při těchto 

navážkách sledována žádná významná odchylka v přesnosti měření ve vztahu k počáteční 

teplotě vody. Domnívám se tedy, že počáteční teplota v rozmezí 19 ˚C až 24 ˚C nemá zásadní 

vliv na přesnost stanovení spalného tepla.  

 

6.4 Přesnost měření v isoperibolickém režimu 

 

V tomto režimu práce bylo provedeno 12 měření. V následující tabulce jsou uvedeny 

výsledky: 

Tabulka 8: Opakovatelnost stanovení spalného tepla v isoperibolickém režimu 

 m1 [g] Qs1 [J/g] m2 [g] Qs2 [J/g] m3 [g] Qs3 [J/g] m4 [g] Qs4 [J/g] 

1 0,1470 26276 0,2825 26246 1,1239 26481 2,0932 26486 

2 0,1438 26366 0,2847 26306 1,1410 26438 2,0270 26483 

3 0,1371 26331 0,2037 26370 1,1255 26472 2,0679 26475 

y  [J/g] 0,1426 26324 0,2570 26307 1,1301 26464 2,0627 26481 

s [J/g]  45,369  62,011  22,679  5,686 

s [%]  0,172  0,236  0,086  0,021 

V tabulce značí y  aritmetický průměr výsledků a s směrodatnou odchylku. 

Je patrné, že nejmenší odchylky spalných tepel vychází při 2 g navážce, pro zkoušený 

materiál. Při všech zkoušených navážkách vyšlo spalné teplo v rámci platnosti podle ČSN EN 

ISO 1716. Do rozsahu platnosti podle ČSN 44 1352 se vešla spalná tepla u navážky 2 g.  

U ostatních navážek byla hodnota 120 J/g překročena, nejvíce však o 172 J/g. V následující 

tabulce uvádím přesnost stanovení spalného tepla v tomto režimu vzhledem k přesné hodnotě 

26 599,35 J/g: 

Tabulka 9: Přesnost stanovení spalného tepla v isoperibolickém režimu 

 0,14 g 0,28 g 1,1 g 2 g 

s [J/g] 339,86 362,98 167,71 144,65 

s [%] 1,28 1,36 0,63 0,54 

V tabulce značí s směrodatnou odchylku. 

Největší přesnost v isoperibolickém režimu práce tedy vychází při navážce 1,1 g a 2 g. 

Domnívám se tedy, že stanovení spalného tepla v isoperibolickém režimu je přesné, pro 

přesné porovnání s manuálním režimem by však musel být proveden stejný počet měření. 
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7  Závěr 
 

V této práci bylo ověřováno, jak se mění přesnost stanovení spalného tepla v závislosti na 

různém vzestupu teploty v hlavním úseku měření (hmotnosti vzorku) a počáteční teplotě 

vody. Podotýkám, že platnost naměřených hodnot vzestupů teploty v hlavním úseku měření je 

spjata s kalorimetrem, na kterém bylo měření provedeno (IKA C 200), protože hodnota 

vzestupu teploty je závislá na kalorimetrické konstantě tohoto kalorimetru. Aktuální normou 

v požární ochraně, která se pro účely stanovení spalného tepla používá, je ČSN EN ISO 1716. 

Tato norma uvádí rozsah platnosti spalných tepel, při výsledné hodnotě nad 20 MJ/kg, do  

10 %. Tomuto rozsahu platnosti vyhovují v rámci zkoušené navážky veškeré vzorky a jejich 

spalná tepla vypočtená podle rovnic 1, 2 i 5. Původní norma, podle které se spalné teplo 

stanovovalo, definovala rozsah platnosti 120 J/g. Tomuto rozsahu vyhověly zkoušené 

navážky od 0,5 g po 1,5 g pro zkoušený materiál, u kterých byla spalná tepla vypočtena pouze 

podle rovnice 1 a 5.  

Nejpřesněji stanovená spalná tepla vyšla rovněž při navážkách od 0,5 g po 1,5 g, čemuž 

odpovídá vzestup teploty v hlavním úseku měření od 1,3 ˚C po 4 ˚C. Domnívám se tedy, že 

nejpřesnější stanovení spalného tepla bude vykazovat materiál, při jehož spálení vzroste 

teplota vody v hlavním úseku měření asi od 1,3 ˚C po 4 ˚C. Počáteční teplota vody nemá 

podle mého názoru při tomto vzestupu teploty zásadní vliv na přesnost stanovení spalného 

tepla. Nejpřesnější měření v isoperibolickém režimu práce vyšlo pro navážky 1,1 g a 2 g pro 

zkoušený materiál. Jelikož se v praxi používají především adiabatické kalorimetry, u kterých 

je výměna tepla s okolím téměř nulová, tak při výpočtu spalného tepla nehraje součinitel 

opravy na výměnu tepla s okolím žádnou roli. Musím tedy poznamenat, že i použití 

opravného součinitele v rovnici pro výpočet spalného tepla má vliv na přesnost stanovení 

spalného tepla. Výsledky, které byly vypočteny podle ČSN 44 1352 se téměř shodují 

s výsledky podle upravené rovnice 5, což podle mého názoru dokazuje, že výpočet spalného 

tepla podle ČSN EN ISO 1716 není správný. V původní normě byl také uveden příklad 

výpočtu opravného součinitele i spalného tepla, bylo tedy jasné, jaké hodnoty pro výpočet 

použít. Aktuální norma bohužel tento výpočet neuvádí. V některých případech tedy není zcela 

jasné, které hodnoty a s jakými znaménky do vztahu dosadit (především se to týká součinitele 

T2).  

Závěrem bych tedy chtěl říci, že na přesnost stanovení spalného tepla má vliv kromě 

hmotnosti navážky tedy i teplotního vzestupu v hlavním úseku měření, také vztah použitý pro 

výpočet spalného tepla. Tento vztah by měl odpovídat fyzikální podstatě měření. 
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