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Anotace  

PERĎOCHOVÁ, Michaela. FTIR analýza plynných zplodin hoření materiálů na bázi 

dřeva. Ostrava, 2012. 75 s. Diplomová práce. VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou plynných zplodin hoření vybraných 

dřevěných materiálů za různých podmínek pomocí infračerveného spektrometru 

s Fourierovou transformací NICOLET iS10.  

V teoretické části této práce je rozebrána problematika hoření dřeva, tvorba zplodin 

hoření a jejich toxicita. Dále pak obsahuje informace z oblasti infračervené spektrometrie a 

popisuje metodu FTIR.  

V praktické části jsou provedena měření na laboratorním pracovišti s cílem analyzovat 

složení plynných zplodin dřevěných materiálů za různých teplot a vyhodnotit jejich rizika. 

Zplodiny tepelné degradace dřeva byly připraveny ve spalovacím zařízení podle DIN 

53436.  

 
Klíčová slova: termický rozklad dřeva, plynné zplodiny hoření, FTIR analýza, infračervená 

spektroskopie, DIN 53436. 

 

Annotation 

PERĎOCHOVÁ, Michaela. FTIR analysis of combustion gases of wood – based 

materials. Ostrava, 2012. 75 p. Diploma thesis. VŠB – TUO, Faculty of Safety Engineering. 

 
This thesis deals with analysis of gaseous products created by burning of selected 

wood materials under various conditions. For this analysis I used the NICOLET iS10 infrared 

spectrometer with Fourier transform.  

In theoretical part of this thesis I discuss wood burning and creation and toxicity of 

burning products. The information about infrared spectrometry and description of the FTIR 

method are included in this part too. 

In practical part of the thesis I made measurements in the laboratory with intention to 

analyze the composition of gaseous products of wood materials at different temperatures and 

evaluate their hazard. 

Products of wood heat degradation were created in a combustion chamber in 

accordance with the standard DIN 53436. 



Keywords: thermal decomposition of wood, combustion gases, FTIR analysis, infrared 

spectroscopy, DIN 53436. 
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1 Úvod 

S rozvojem průmyslu se zvyšuje i znečišťování životního prostředí, především 

ovzduší. Mezi závažné zdroje znečištění patří zejména fosilní paliva. Používáním fosilních 

paliv se zvyšuje obsah skleníkových plynů (zejména CO2) v zemské atmosféře. Proto je 

potřeba omezit jejich používání a přejít na jejich vhodné alternativy. Jedním ze způsobů je 

využití biopaliv, tedy paliv vyrobených či připravených z biomasy. Mezi nejčastěji využívaná 

tuhá biopaliva v souvislosti s energetikou patří dřevo a dřevní odpad.  

Přestože je dřevo považováno za ekologický zdroj, vzniká při jeho spalování zejména 

oxid uhličitý, jehož množství není zanedbatelné. Kromě oxidu uhličitého obsahují zplodiny 

hoření dřeva i další plynné složky, které vznikají v nižších množstvích. To, jaké zplodiny při 

spalování dřeva vznikají, závisí na různých faktorech. Jedná se především o složení hořlavého 

materiálu, kvalitu a teplotu spalování.  

Některé z těchto zplodin mohou být toxické nebo zdraví škodlivé a mohou mít dopad 

na životní prostředí. Nejhorší situace nastává, pokud je spalováno dřevo odpadní. Takové 

dřevo obsahuje chemické látky pocházející z nátěru nebo jiných úprav a proto při jeho 

spalování může vznikat větší množství toxických látek.  

Jednou z metod, která umožňuje identifikovat produkty, které v průběhu tepelného 

namáhání vznikají, je infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR). Tato 

technika měří pohlcení infračerveného záření o různé vlnové délce analyzovaným materiálem. 

Pro hodnocení toxicity plynů slouží německá metoda podle DIN 53436. V této 

diplomové práce je však použita pouze jako metoda pro přípravu plynných zplodin dřevěných 

materiálů. 

Tato diplomová práce se zabývá FTIR analýzou zplodin hoření vybraných dřevěných 

materiálů za různých teplot z hlediska kvantity a hodnocením jejich rizika.  
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2  Rešerše 

V této části je uvedena rešerše stěžejních literárních zdrojů, ze které vychází tato 

diplomová práce. Při zpracování této práce jsem se zaměřila na odbornou literaturu, která se 

zabývá problematikou hoření dřeva, tvorby zplodin hoření, toxicity zplodin hoření a metodou 

analýzy zplodin pomocí infračervené spektroskopie. 

 

KALOUS, V. Metody chemického výzkumu. Praha : SNTL, 1987. s. 430. 

Publikace sestává ze sedmi kapitol pojednávajících o postupech a metodách 

chemického výzkumu. Každá kapitola obsahuje stručný teoretický úvod, část metodickou, 

velmi stručnou část přístrojových principů, část o aplikacích a vhodné příklady. V souvislosti 

s infračervenou spektroskopií uvádí vznik vibračně – rotačních spekter, metodiku přípravy 

vzorků a druhy infračervených spektrometrů. Také se zabývá strukturní diagnostikou a 

kvantitativní analýzou za použití infračervené spektrometrie [10].  

 

ŠENOVSKÝ, M., BALOG, K., HANUŠKA, Z., ŠENOVSKÝ, P. Nebezpečné látky 

II. 2. vyd. Ostrava: SPBI, 2007. 191 s. ISBN 978-80-7385-000-5. 

Tato skripta se zabývají problematikou zásahu jednotek požární ochrany v prostředí 

s nebezpečnými látkami. V úvodních kapitolách je pojednáno o vlastnostech nebezpečných 

látek, jejich označování a bezpečné manipulace s nimi. V další části jsou popsány informační 

a databázové systémy zabývající se informacemi o nebezpečných látkách. Poslední část 

publikace je věnována zásahu jednotek požární ochrany v prostředí s nebezpečnými látkami a 

zejména se zplodinami hoření [18]. 

 

STUART, Barbara H. Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications. 

Chichester, UK : John Wiley & Sons, Ltd., 2004. s. 224, Online ISBN: 9780470011140. 

Tato publikace vysvětluje základní aspekty infračervené spektroskopie, způsob, kterým je 

možno získat infračervené spektrum a jak analyzovat infračervená data. Kniha obsahuje tyto 

kapitoly: experimentální metody, spektrální analýza, organické a anorganické molekuly, 

polymery, biologické aplikace a aplikace v průmyslu [16]. 

 

TALLEC, Y., BAIOCCHI, C., PAUL, K., SIMONSON, M., DELEU, C. and 

METCALFE, E. (2000). Smoke gas analysis by Fourier transform infrared spectroscopy – 

summary of the SAFIR project results. Fire and Materials, 2000, vol. 24, s. 101-112. 



 11 

Tento evropský mezinárodní projekt se zabývá metodami analýzy plynných zplodin 

hoření. V rámci tohoto projektu je hodnocen způsob vzorkování, filtrace zplodin před 

analýzou, způsob vedení plynného vzorku do analyzátoru a způsob přípravy zplodin 

v laboratorním měřítku a jejich návaznost na různá stádia požáru [20]. 
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3 Dřevo 

Dřevo patří mezi obnovitelné zdroje energie. Je to jeden z druhů biomasy. Dřevo je 

snadno dostupný přírodní materiál, který lidé široce využívají po celou dobu své historie. 

Používá se zejména jako konstrukční materiál pro jeho tepelně izolační vlastnosti, 

pružnost a pevnost. Vyskytuje se v mnoha formách jako trámy, desky, palivové dříví, piliny i 

dřevný prach. Také se používá jako výchozí surovina v papírenství a v chemické průmyslu se 

dá přeměnit na nesčetné množství látek. 

Existuje mnoho důvodů, proč dáváme dřevu přednost. Jedná se především o jeho 

fyzikální vlastnosti (např. poměrně malá hmotnost a nízká tepelná vodivost, vzhled, barva, 

zvukový útlum, textura apod.). 

Protože je tato surovina také hojně využívaná i pro vytápění, bývá častou příčinou 

požárů. Jak se dřevní hmota chová při zahřívání a hoření záleží na chemickém složení, 

struktuře dřeva a podmínkách spalování nebo hoření. 

3.1 Chemické složení dřeva 

Hlavní součásti dřeva z hlediska chemických sloučenin jsou celulóza, hemicelulóza a 

lignin. V menší míře jsou zastoupeny jako doprovodné složky další organické sloučeniny, 

jako sacharidy, fenoly, pektin, terpeny, tuky, vosky, třísloviny, steroly, pryskyřice a také 

anorganické minerální látky.  

Celulóza a hemicelulóza jsou řazeny k polysacharidům a tvoří kolem 70 % dřevní 

hmoty. Lignin tvoří kolem 25% dřevní hmoty a je řazen k polyfenolickým látkám [9]. 

Pro lepší orientaci je v tabulce 1 uvedeno průměrné chemické složení dřeva. 

 

Tabulka 1- Průměrné chemické složení dřeva [34] 

celulóza polysacharidy 

70 % hemicelulóza 

Hlavní složky 

90-98 % 

polyfenoly 

25 % 

lignin 

polymery organické 

nízkomolekulární 

látky 

Vedlejší složky 

2-10 % 

anorganické  
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3.1.1 Celulóza 

Celulóza je základní stavební složka dřeva, která tvoří vláknitou strukturu dřeva. Je to 

makromolekulární látka, která vzniká z produktu listů – glukózy. Vzájemným spojováním 

molekul vzniká makromolekula lineární stavby. Tato makromolekula celulózy je dlouhá 

pouze tisícinu milimetru. Vlákénka celulózy se pak vzájemným stlačením shlukují do útvarů 

větších a delších a tvoří tak stěnu buňky. 

Protože má celulóza znásobené řetězovité struktury, má vláknitou podobu. To je 

příčinou, že dřevo je ve směru vláken velmi pevné. Dostatečně také odolávají vodě a 

chemikálií. Celulóza je ve dřevě obalována hemicelulózou [26]. 

3.1.2 Hemicelulóza 

Další hlavní složkou dřeva je hemicelulóza. Hemicelulóza je také makromolekulární 

látky, která vzniká z různých cukrů a podobně jako celulóza je vláknitá. Oproti celulóze má 

hemicelulóza nižší pevnost, protože její vlákna jsou podstatně kratší. Hůře také odolává 

chemikáliím. Štěpí se kromě kyselin i v zásadách na jednoduché cukry, glukózu, xylózu, 

galaktózu a další [26].  

3.1.3 Lignin 

Lignin lze označit za látku beztvarou (amorfní), která vyplňuje submikroskopické 

prostory ve vláknité struktuře dřeva. Dodává dřevu pevnost především v tlaku. Lignin na 

rozdíl od celulózy je méně odolný vůči zásadám [26].  

Podrobnější informace o chemickém složení dřeva – viz publikace [9]. 

 

3.2 Elementární složení dřeva 

Elementární složení dřeva se u jednotlivých druhů dřevin mírně liší. Podle [6] závisí 

elementární složení dřeva nejen na druhu dřeviny, ale také na faktorech ovlivňující jejich růst. 

Mezi tyto faktory patří zejména složení půdy, kvalita ovzduší, množství slunečního světla a 

množství srážek.  

Obecně je dřevo tvořeno prvky C, O, H, N a minerálními látkami. Průměrné 

zastoupení těchto prvků je uvedeno v tabulce 2.  
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Tabulka 2 - Elementární složení dřeva [15] 

Položka Obsah (% hm) 

uhlík 49,0 

kyslík 44,5 

vodík 6,1 

dusík 0,2 

minerální látky 0,2 

 

K významným minerálním látkám patří zejména draslík, vápník, hořčík a hliník. Dále 

je to např. fosfor, síra, křemík. Koncentrace jednotlivých minerálních látek se u jednotlivých 

druhů dřevin liší. V tabulce 3 jsou uvedeny koncentrace (v ppm) běžně se vyskytujících prvků 

u čtyř druhů dřevin. 

 

Tabulka 3 - Koncentrace (v ppm) běžně se vyskytujících prvků u čtyř druhů dřevin [6] 

Druh dřeviny Ca Si K S P Fe Cl Cr Ti Al Mn 

Buk 721 650 1,009 209 204 64 28 3,7 3,4 2,460 279 

Dub 350 875 570 240 125 12 26 6,3 3,9 3,683 134 

Bříza 540 589 187 170 161 8,8 20 6,7 4,5  104 

Kaštanovník jedlý 245 670 49 194 63 8,2 22 6 3,4 4,215 113 
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4 Proces hoření dřeva 

Podle současné definice je hoření každá chemická reakce, která je doprovázena 

uvolňováním tepla a vyzařováním světla [17]. 

U dřeva je tento proces závislý na jeho složení a vlhkosti. 

Dřevo je z energetického pohledu velmi složitý materiál. Protože obsahuje mnoho 

různých druhů hořlaviny, které mají jinou teplotu hoření, hoří při určité teplotě vždy jen určitá 

část dřeva. 

Nejméně odolné vůči termickému rozkladu jsou hemicelulózy, které se rozkládají v 

teplotním intervalu 170 – 240 °C. Celulóza je vůči působení tepla odolnější než 

hemicelulózy. Do teploty 250 °C je její rozklad jen mírný, intenzivní termický rozklad 

nastává v teplotním intervalu 250 – 350 °C. Nejodolnější složkou dřeva je lignin. Aktivní 

rozklad ligninu probíhá při teplotách 300 – 400 °C. Dřevo, podobně jako jiné tuhé materiály, 

nehoří přímou reakcí s kyslíkem [31]. 

Shrnutí hlavních pochodů probíhající při tepelném rozkladu a hoření dřeva je uvedeno 

v tabulce 4. 

Tabulka 4 - Tepelný rozklad dřeva [19] 

Teplotní rozmezí Charakteristický proces 

pod 100 °C vysoušení dřeva – ztráta volné vlhkosti 

100 – 150°C celková ztráta volné vlhkosti 

150 – 200°C ztráta vázané vlhkosti 

200 – 280 °C pomalá pyrolýza: intenzivní vývoj páry, uvolnění prchavých produktů 

s nízkou výhřevností (do 5000 kJ/m3) 

280 – 400 °C nárůst teploty, tvorba lehce zápalných plynů s vysokou výhřevností 

(8400-16800kJ/m3) 

400 – 500 °C maximální tvorba hořlavých plynů s výhřevností až 20000 kJ/ m3 

nad 500 °C snižování množství plynných zplodin 

 

Pokud na dřevo působí teplo, dochází k jeho rozkladu, při kterém se mění jeho 

vlastnosti, mění se jeho složení a struktura a uvolňují se plynné i kapalné produkty termické 

degradace.  
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5 Plynné zplodiny hoření dřeva 

Zplodinami hoření se rozumí celková směs plynů, tuhých částic a aerosolů. Jejich druh 

a množství závisí zejména na chemickém složení látek, z kterých tyto zplodiny vznikly, ale 

také na teplotě rozkladu a množství vzduchu, resp. kyslíku [5]. 

Mezi hlavní zplodiny hoření řadíme kouř a horké, většinou toxické plyny vzniklé 

reakci hořlavých látek s okolím, většinou s kyslíkem v atmosféře. Kouř je směs plynných 

zplodin hoření a zplodin termického rozkladu hořlavých látek s pevnými částicemi a 

vzduchem. Kouř je charakterizován teplotou, hustotou a chemickým složením [4]. 

Dřevo se řadí k uhlíkatým palivům s vysokým obsahem prchavé hořlaviny. Při jeho 

termické degradaci dochází ke změnám jeho chemického složení a ke vzniku těkavých 

kapalných látek a plynů.  

První plynné produkty vznikají termickou degradací dřeva při teplotách kolem 150 °C 

až 200 °C, ale pouze velmi malém množství. Při teplotách nad 200 °C dochází 

k depolymerizaci polysacharidů i ligninu a vzniká směs mnoha látek, jako vodík, metan, oxid 

uhelnatý a uhličitý, aldehydy, ketony a další nízkomolekulární produkty, z nichž mnohé jsou 

toxické nebo zdraví škodlivé. 

Hlavní zplodinou tvořící se při spalování dřeva je oxid uhličitý, který vzniká ve 

vysokých koncentracích. Kromě oxidu uhličitého obsahují zplodiny hoření dřeva i další 

plynné složky, které vznikají v nižších až ve stopových množstvích [21]. 

Na rozdíl od uhlí, vzniká při hoření dřeva méně oxidu uhelnatého. Oxid uhelnatý je 

produktem nedokonalého spalování. Při nedokonalém spalování se mohou uvolňovat také 

polyaromatické uhlovodíky a dehty. O tom, zda bude spalování dokonalé nebo nedokonalé 

rozhoduje teplota plamene, složení hořlavé směsi a obsah kyslíku.  

Protože obsah síry ve dřevě je minimální, jsou emise SOx zanedbatelné. Při teplotách 

700 – 900 °C převažuje vznik oxidů dusíku z palivově vázaného dusíku. Úroveň emisí NO 

závisí na teplotě a přebytku vzduchu [25, 13]. 

To však vůbec neplatí, pokud topíme vlhkým dřevem. Takové spalování je neefektivní 

a vzniká při něm několikanásobně více dehtových látek než při spalování suchého dřeva. 

Ještě závažnější problém představuje spalování odpadního dřeva, např. dřevotřísky, 

nábytku, okenních rámů a jiného natřeného, lepeného či chemicky ošetřeného dřeva. Takové 

dřevo obsahuje chemické látky pocházející z nátěrů nebo konzervačních prostředků a proto se 

ve zplodinách se mohou vyskytovat nečekané látky organického charakteru [21]. 
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Podle [32] vyprodukujeme pálením tohoto chemicky ošetřeného dřeva asi 50 – 500 

krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím. Problematikou dioxinů se zabývá 

práce [11]. Tato práce zkoumá dostupné údaje o dioxinech vyprodukovaných při spalování 

dřeva. Dioxiny se tvoří v každém spalovacím procesu, v němž jsou přítomny prvky – uhlík, 

kyslík a chlór. Dioxiny jsou karcinogenní.  

Podle [28] vznikají dioxiny nejvíce při teplotách 200 – 400 °C, proto každá vteřina 

hoření v tomto teplotním rozmezí je nežádoucí. Naopak dvě sekundy hoření při teplotě 1050 

°C by každý dioxin měly spolehlivě zneškodnit.  

Kromě dioxinů se mohou ve zplodinách vyskytovat další látky. Jedná se např. o 

formaldehydy, aldehydy a těžké kovy, které mají rakovinotvorné a mutagenní účinky [29]. 

Další vážné zdravotní nebezpečí představuje kouř, který vzniká při nedokonalém 

spalování dřeva. Většina obětí na životech při požárech zemře nikoliv na důsledky popálenin, 

ale na otravu způsobenou nadýcháním kouře. Chemickým složením kouře při spalování 

biomasy se zabývá práce [14]. Mezi hlavní nezkondenzované polutanty patří oxid uhličitý, 

oxid uhelnatý, metan, etan a eten.  

5.1 Podmínky ovlivňující složení plynných zplodin 

Složení zplodin hoření závisí zvláště na hořlavém materiálu a podmínkách průběhu 

požáru. V průběhu různých fází požáru, jako je fáze iniciace, žhnoucí požár, rozvíjející se 

požár, plně rozvinutý požár nebo fáze dohořívání, vzniká plynná směs zplodin hoření. Její 

složení závisí na hořlavém materiálu, teplotě požáru, množství kyslíku a rychlosti spalování 

[18]. 

5.1.1 Vliv teploty  

Na různorodost zplodin při tepelné degradaci a také na jejich množství má podstatný 

vliv teplota. Při teplotách do 300 – 400 °C se objevuje poměrně málo produktů jak v počtu, 

tak v množství. Střední rozsah teplot od 400 °C do 700 °C se naopak obvykle vyznačuje 

velmi bohatou směsí produktů o vysoké koncentraci. Při teplotách nad 700 °C opět klesá 

počet a množství produktů ve zplodinách, relativně se však zvyšuje obsah látek, které za 

těchto podmínek nepodléhají tepelnému rozkladu. Se zvyšováním teploty dochází k nárůstu 

koncentrace CO. 

Lze obecně říci, že při nižší teplotě nedochází k tak výrazným štěpným a oxidačním 

reakcím [44]. 
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5.1.2 Vliv kyslíku 

Na rozmanitost a tvorbu produktů hoření má podstatný vliv také oxidace produktů 

v zóně hoření. Za oxidační látku bude většinou kyslík. Kyslík je ve vzduchu obsažen cca 21 

% obj.  

Při dostatečném přístupu kyslíku jsou hlavní produkty CO2, CO, H2O, přičemž CO2 

vzniká ve větším množství než CO. Naopak u nedostatku kyslíku dochází ke vzniku 

významné koncentrace CO, oproti CO2 [8]. 

 

5.2 Nebezpečí zplodin hoření 

Jak už bylo zmíněno, při hoření organických sloučenin se kromě tepelného projevu 

vyskytují další průvodní jevy, jako je tvorba kouře a zplodin hoření. Kouř je nebezpečnější 

pro lidský organismus než ostatní jevy provázející požár. Kromě přímých toxických účinků 

zhoršuje viditelnost, snižuje ve vzduchu obsah kyslíku, potlačuje schopnost reálně uvažovat a 

často vede ke vzniku paniky. 

Také plynné zplodiny hoření představují závažné riziko pro člověka. Některé z těchto 

zplodin mohou být toxické nebo zdraví škodlivé a mohou mít dopad na životní prostředí. 

Působení škodlivé látky na lidský organismus se může projevit různými účinky (nevolnost, 

poruchy nervové soustavy, smrt). 

Bezprostřední nebezpečí vzniká v uzavřených místnostech, v oblaku kouře a 

v blízkosti požáru. 

Zplodinám hoření jsou vystaveni zejména zasahující hasiči. Bylo zjištěno, že mnoho 

chronických onemocnění může být způsobené dlouhodobou expozicí a opakovaným 

nasazováním hasičů do prostorů kontaminovaných toxickými a dráždivými látkami [18]. 

5.2.1 Toxicita zplodin hoření 

Podle [33] můžeme definovat toxickou látku jako látku, která způsobuje vážné 

poškození organismu a při dlouhodobém působení může zapříčinit smrt. Pravděpodobnost 

poškození lidského zdraví účinkem expozice toxické látky je označována jako zdravotní 

riziko. 

Při tepelné degradaci a hoření mohou vznikat nejrůznější produkty, které můžeme 

rozdělit do tří skupin: 

• asfyxanty (látky způsobující narkózu) 

• iritanty (látky dráždicí smyslový a dýchací aparát) 
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• toxikanty (s jinými, resp. nespecifikovanými účinky) [33].  

Poškození životních funkcí organismu v důsledku toxických látek se může projevit 

hned při jednorázové vyšší dávce – jedná se o akutní účinek. V jiných případech se může 

poškození zdraví projevit po dlouhodobém styku s látkou - chronický účinek [1].  

Pokud při tepelné degradaci dochází ke vzniku dvou i více toxických látek, které mají 

stejný následek, jedná se o tzv. synergický účinek. Synergický účinek je součet účinků 

jednotlivých toxických sloučenin, kdy toxická odezva směsi je větší, než odezva jedné látky 

ve směsi [1]. 

5.2.2 Vliv vybraných zplodin hoření na lidský organismus 

Je nutné podotknout, že při spalování dřeva nevznikají vždy stejné zplodiny hoření. 

Mezi nejčastější toxické plyny patří CO2 a CO.  

 

Oxid uhličitý CO2 

Vliv CO2 na lidský organismus je uveden v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 – Vliv CO2 na lidský organismus [3] 

CO2 ve vzduchu 

(obj. %) 

Příznaky 

2 začátek prohlubování dýchání 

3 první příznaky 

4 zřetelné zrychlené dýchání 

4 – 5 při rychlém nárůstu koncentrace se projeví silná nevolnost, 
dochází k podráždění očí a dýchacích cest, pálivému pocitu na 
prsou, vzestupu krevního tlaku 

5 silné pocení, dušnost, silné bolesti hlavy a bušení srdce 

6 v některých případech je možná i smrt 

8 - 10 značné zrychlení dýchání a tepu, dušnost, závratě, apatie, 
mdloby, až nakonec dojde k zástavě dechu 

20 rychlá smrt 

 

Oxid uhelnatý CO 

Vliv CO na lidský organismus je uveden v tabulce 6. 
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Tabulka 6 – Vliv CO na lidský organismus [36] 

CO ve vzduchu 

(obj. %) 

Příznaky 

0,01 Žádné příznaky – bez nebezpečí 

0,02 Mírné bolesti hlavy 

0,04 Silné bolesti hlavy po 1 až 2 hodinách 

0,08 Silné bolesti hlavy po 45 minutách; nevolnost, mdloby až 

bezvědomí po 2 hodinách  

0,10 Nebezpečná koncentrace – bezvědomí po 1 hodině  

0,16 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 minutách  

0,32 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5 až 10 minutách; 

bezvědomí po 30 minutách  

0,64 Silné bolesti hlavy a závratě po 1 až 2 minutách; bezvědomí po 

10 až 15 minutách  

1,28 Okamžité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1 až 3 minutách  

 

5.2.3 Hodnocení toxicity 

Pro hodnocení toxicity se používají následující toxické indexy: 

• ED50 – efektivní (účinná) dávka, tj. dávka, při které reaguje 50 % jedinců ze souboru 

• LD50 – smrtelná (letální) dávka, tj. dávka, při které zahyne 50 % jedinců z testovaného 

souboru 

Analogicky se používají indexy např. ED100, ED25 apod. Podobné indexy lze odvodit 

pomocí koncentrací např. EC50, LC50 apod. 

• NOEL – koncentrace, při které ještě není pozorován účinek [1].  

Nejčastěji uváděná jednotka LD50 je mg/kg, což je X mg účinné látky na jeden 

kilogram hmotnosti člověka nebo zvířete. Jednotkou LC50 je mg/m3 případně ppm. Ppm je 

výraz pro část z milionu, který se používá k vyjadřování velmi nízkých koncentrací [8]. 

Toxickou dávku obdržíme vynásobením koncentrace škodliviny dobou expozice. 

Podle [7] je frakční účinná dávka toxické látky FED dána poměrem zjištěné koncentrace C 

látky v ovzduší a její hodnotou LC50. 

50

C
FED

LC
= … pro dobu inhalace 30 s      (1) 
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50

C t
FED

LD

⋅
= … pro jiné doby expozice      (2) 

Frakční účinná dávka směsi toxických látek – kouře se vypočítá podle rovnice 3 [7]: 

[ ] [ ] [ ]

50 50 50 50

...i

i

CO HCN HClC
FED

LC LC CO LC HCN LC HCl
= = + + +∑     (3) 
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6 Metody analýzy plynných zplodin hoření 

Existuje řada metod analýz plynných zplodin hoření. Např. norma ASTM E - 800 

uvádí porovnání jednotlivých analyzačních technik nejčastěji používaných pro hodnocení 

složení plynných látek přítomných nebo vznikajících během požáru [22]. 

Většina metod používaných při analýze plynných zplodin hoření je normalizovaná. 

Tyto metody v normovaných postupech většinou bývají relativně často náročné. Ke zrychlení 

a zjednodušení analýzy zplodin hoření je možno přistupovat dvěma způsoby. V případě 

prvního způsobu je předem stanoven omezený počet látek, který bude analyzován, např. 

polyaromatické uhlovodíky. Druhou variantou je použití infračervené spektroskopie, kdy 

počet stanovených složek není omezen a která umožňuje stanovení poměrně širokého spektra 

chemických látek obsažených ve zplodinách hoření.  

Mezi spektroskopické metody patří analýza zplodin infračervenou spektroskopii 

s Fourierovou transformací, která je často používána ve spojení s termickou analýzou, při 

které zplodiny vznikají za řízených podmínek růstu teploty a složení atmosféry [21]. 

FTIR analýzou plynů se zabývá např. evropský mezinárodní projekt SAFIR - Smoke 

gas analysis by Fourier transform infrared spectroscopy. Hlavním cílem tohoto projektu bylo 

rozvíjet FTIR analýzu tak, aby byla zařazena mezi spolehlivé metody pro určení plynných 

toxických složek požáru [20]. 

FTIR analýza plynů umožňuje získávání přesných a rychlých kvalitativních a 

kvantitativních informací. Nachází uplatnění při analýze stopových nečistot v čistých plynech 

a také při analýzách koncentrovaných plynných směsí v průmyslu i životním prostředí. 

 

6.1 FTIR analýza plynných vzorků 

Infračervená spektroskopie je nedestruktivní analytická technika určená především pro 

identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin a také pro stanovení 

anorganických látek. 

Tato technika měří pohlcení infračerveného záření o různé vlnové délce analyzovaným 

materiálem. Infračerveným zářením je elektromagnetické záření v rozsahu vlnových délek 

0,78 – 1000 mm, což odpovídá rozsahu vlnočtů 12800 – 10 cm-1. Celá oblast bývá rozdělena 

na blízkou (13000 – 4000 cm-1), střední (4000 – 200 cm-1) a vzdálenou infračervenou oblast 

(200 – 10 cm-1), přičemž nejpoužívanější je střední oblast [46]. 
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V infračervené oblasti je aktivní většina molekul, přičemž absorpční spektrum je pro 

látku tak charakteristické, že prakticky nelze najít různé látky se stejným spektrem. 

Energie fotonů infračerveného záření, která je molekulami absorbována, je právě 

taková, že vyhovuje vibračním a rotačním energetickým přechodům molekuly. 

Nejjednodušším systémem jsou dvouatomové a tříatomové molekuly. Vibrace 

dvouatomových molekul probíhají přibližováním a vzdalováním obou atomů podél jejich 

spojnice, představované chemickou vazbou. Takový typ vibrace, při níž se mění mezijaderné 

vzdálenosti, se nazývá valenční vibrace. Valenční vibrace je dvojího druhu – symetrická a 

antisymetrická. Vibrace, při nichž dochází k periodické změně valenčních úhlů, jsou tzv. 

deformační vibrace [10]. 

Vibrace víceatomové molekuly je složitá forma kmitavého pohybu, kterou můžeme 

popsat jako součet jednoduchých harmonických pohybů, tzv. normálních vibrací. Při 

normální vibraci všechny atomy v molekule vibrují se stejnou frekvencí a ve stejné fázi ale 

s různými amplitudami.  

V případě molekuly vody existují tři možné normální vibrace (viz obrázek 1). 

 
Obrázek 1 – Normální vibrační mody molekuly vody [46] 

 

Počet normálních vibrací pro danou molekulu je dán počtem jejích vibračních stupňů 

volnosti. Protože molekula s N atomy pohybující se v prostoru má 3N stupňů volnosti a může 

konat pohyb translační a rotační, každý se třemi stupni volnosti, má tedy 3N-6 vibračních 

stupňů volnosti, tj. 3N-6 normálních vibrací [46].  

Vibrační modus se může ve spektru projevit jako fundamentální absorpční pás, jemuž 

přísluší fundamentální frekvence (vlnočet). Ne všechny vibrace jsou aktivní v infračerveném 

spektru, protože není splnění základní podmínka aktivity, aby molekula při vibraci měnila 

dipolový moment [10].  

S rozvojem výpočetní techniky v 80. letech 20. stolení dochází k praktickému 

rozšíření infračervených spektrometrů s Fourierovou transformací (FTIR). Jedná se o přístroj, 
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který pracuje na principu interference spektra, který měří interferogram modulovaného svazku 

záření po průchodu vzorkem. Tento přístroj vyžaduje matematickou metodu Fourierovy 

transformace, abychom získali klasický spektrální záznam [30]. 

6.1.1 Spektrální vlastnosti plynů 

Plynné vzorky mají na rozdíl od vzorků v kondenzované fázi nízkou hustotu. Pro 

plynné vzorky je typické, že mají ve svých spektrech dobře pozorovatelné vibrační přechody. 

Velkou výhodou plynných vzorků je, že jejich spektra jsou odolné vlivu matric. Z toho tedy 

plyne, že molekuly plynu nejsou ovlivňovány okolními molekulami. Spektra plynných směsí 

jsou jednoduchým součtem jednotlivých složek. 

Pro FTIR analýzu plynů je důležité zachovávat při vzorkování dobře definovanou 

teplotu i tlak (obvykle konstantní), protože obě tyto veličiny ovlivňují hustotu plynů a mají 

tak vliv na výslednou pozorovanou koncentraci. 

Použitím vhodné optické dráhy lze analyzovat plyny v koncentracích od 1 ppb do 

desítek procent [41]. 

6.1.2 FTIR plynové kyvety 

Pro stanovení obsahu plynů se používají obvykle kovové kyvety o různých délkách. 

Pro koncentrace plynů v řádu procent je obvyklé použití kyvet s optickou dráhou 5 a 10 

centimetrů. Obsahy plynů v rozsahu koncentrací ppb až ppm lze snadno stanovovat v 

dlouhocestných kyvetách s optickou dráhou několika metrů až desítek metrů. 

Uvnitř kyvety dochází k mnohonásobnému odrazu infračerveného paprsku. Např. pro 

dosažení optické dráhy 10 metrů se záření odrazí 40 – krát v v kyvetě dlouhé 50 centimetrů. 

Odraz záření zabezpečují pozlacená zrcadla [41].  

6.1.3 Absorpční spektra 

Měřením závislosti absorbance, příp. transmitance (propustnosti) na vlnočtu (cm-1) 

získáme absorpční spektrum dané látky. Grafickým znázorněním této závislosti je křivka 

zvaná absorpční spektrum nebo absorpční pás. Ukázka infračerveného spektra je uvedena na 

obrázku 2. Absorpční maximum se někdy označuje jako pík [41]. 

Infračervené spektrum ve střední oblasti se dělí na dvě oblasti: 

• oblast charakteristických (skupinových) vibrací (4000 – 1000 cm-1) – tato část spektra se 

využívá pro identifikaci funkčních skupin v molekule, 
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• oblast otisku palce (1000 – 400 cm-1) – v tomto úseku se nachází deformační vibrace 

ovlivněné strukturou molekuly a umožňují identifikovat konkrétní organickou látku [41]. 

 

 

 
Obrázek 2 - Spektrum oxidu uhelnatého [41] 

 

6.1.4 Přístrojová technika 

Blokové schéma znázorňující uspořádání FTIR spektrometru je na obrázku 3. 

 

 
Obrázek 3 - Blokové schéma FTIR spektrometru [16] 

 

Ze zdroje polychromatického záření vychází paprsek světla jdoucí do Michelsonova 

interferometru. Interferující záření z interferometru prochází kyvetou se vzorkem a dopadá na 

detektor. Signál detektoru je zaznamenáván oproti dráhovému rozdílu do interferogramu. 

Interferogram je po úpravách převeden počítačem na spektrum [30]. 

Podrobný popis jednotlivých částí FTIR spektrometru je uveden [16]. 

 

Michelsonův interferometr 

Základní součástí přístroje je interferometr nejčastěji Michelsonova typu (viz obrázek 

4). Do interferometru vstupuje paprsek z infračerveného zdroje. Na polopropustném zrcadle je 

paprsek rozdělen na dvě složky, z nichž jedna se odráží od zrcadla fixního a druhá od zrcadla 
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pohyblivého. Uvnitř interferometru oba paprsky interferují. Pokud vložíme do dráhy paprsku 

kyvetu s absorbujícím plynem, dochází k zeslabení záření charakteristických vlnových délek. 

Detektor je umístěn za komorou se vzorkem. V detektoru je umístěn fotočlánek, který 

mění dopadající světlo na elektrický signál. Počítač zaznamenává intenzitu signálu z 

detektoru v závislosti na poloze zrcadla. Grafickým znázorněním této závislosti je 

interferogram. Jestliže interferometrem prochází polychromatické záření, bude interferogram 

výsledkem všech konstruktivních a destruktivních interferencí celého rozsahu vlnových délek 

záření. Klasické spektrum je získáváno matematickou operací nazvanou Fourierova 

transformace. 

Fourierovy transformace je výpočetní algoritmus převádějící interferogram na 

spektrum. Jedná se o převod funkční závislosti intenzity signálu na posunu zrcadla do funkční 

závislosti intenzity signálu (transmitance, absorbance) na vlnočtu [30]. 

 

 

Obrázek 4 - Blokové schéma FTIR spektrometru [16] 
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7 Hodnocené materiály 

FTIR analýze byly podrobeny tři druhy materiálů na bázi dřeva (viz obrázek 5) o 

rozměrech 20 x 0,7 x 0,4 cm. Normou DIN 53436 [23] jsou požadovány vzorky o rozměrech 

20 x 1,7 x 0,4 cm. Ale v práci [12] bylo zjištěno, že vznikají příliš velké koncentrace. Protože 

v této práci jde především o určení, které složky se i v malých koncentracích vyskytují, a ne 

jenom o hodnocení jejich toxicity za podmínek modelování požáru, byla velikost vzorku 

změněna. 

Prvním hodnoceným materiálem bylo přírodní smrkové dřevo, druhým chemicky 

ošetřené smrkové dřevo nátěrem LUXOL ORIGINÁL a třetím byla dřevotříska. Hmotnost 

vzorků se pohybovala kolem 3,3 g. Byly analyzovány zplodiny, které vznikají při teplotě 400 

°C a 600 °C. 

 
Obrázek 5 – Hodnocené vzorky 

Seshora: přírodní dřevo, chemicky ošetřené dřevo Luxolem originál, dřevotříska 

 

Smrkové dřevo 

Smrkové dřevo (viz obrázek 6) je nejpoužívanější stavební dříví. Dřevo smrku je 

smetanově bílé až nahnědlé s velmi výraznými letokruhy. Smrk je velice pevné dřevo, 

houževnaté a přesto měkké na obrábění. Je také docela pružné. Schne velmi rychle. 

Nevýhodou je, že smrk je často napadán všemi škůdci, proto je nutné jakýkoliv výrobek 

chránit nátěrem. 

Smrkové dřevo má široké použití. Staví se z něho krovy, vyrábí okna, nábytek a 

mnoho dalšího. Je velmi vhodné i jako palivové dříví, protože není smolnatý, nezanáší komín 

a má dobrou výhřevnost. Zvláštností je takzvaný rezonanční smrk, z kterého se vyrábějí 
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hudební nástroje. Má skvělé akustické vlastnosti, díky tomu se z něj vyráběj kytary, housle a 

další dřevěné hudební nástroje [47]. 

 

 
Obrázek 6 – Smrkové dřevo [47] 

 

Použitý nátěr LUXOL ORIGINÁL 

Vzorek byl natřen syntetickým penetračním nátěrem LUXOL ORIGINÁL (obrázek 7), 

který se používá jako ochranný a dekorativní nátěr na dřevo.  

 

 
Obrázek 7 – LUXOL ORIGINÁL 

 

Jedná se o hořlavou kapalinu třídy nebezpečnosti II. Během požáru se intenzivně 

uvolňuje hustý černý kouř. Produkty rozkladu mohou být zdraví škodlivé. Nátěr je složen z 

ropných destilátů, benzinové frakce těžké, mastných kyselin a Butanonoximu [37]. 

Fyzikálně – chemické vlastnosti a toxikologické informace LUXOLU ORIGINÁL 

jsou uvedeny v tabulce 7 a v tabulce 8. 

Výrobcem tohoto přípravku je ARZO NOBEL COATINGS CZ, a.s. 
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Tabulka 7 - Fyzikálně a chemické vlastnosti Luxolu Originál [37] 

Fyzikální stav kapalina 

Barva světle hnědá 

Zápach charakteristický po uhlovodících 

Bod vzplanutí cca 38 °C 

Relativní hustota 0,82 – 0,91 g/cm3 

 

Tabulka 8 – toxikologické informace Luxolu Originál [37] 

LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1): 930 (butanonoxim) 

> 2 000 (benzinová frakce těžká) 

LD50, dermálně, (mg.kg-1): 200 ml/kg králík (butanonoxim) 

> 2 000 potkan (butanonoxim) 

LC50, inhalačně, potkan (mg.l-1): > 2 000 králík (benzinová frakce těžká) 

- LC50, inhalačně, potkan (mg.l-1): > 2 za 4 hod. 

(benzinová frakce těžká) 

 

Dřevotříska 

Dřevotříska (viz obrázek 8) - se vyrábí slisováním rozdrceného materiálu pomocí 

formaldehydových pryskyřic. Nejčastěji se používají močovinoformaldehydová lepidla. Při 

výrobě dřevotřísek se používá lesní dřevo (hlavně dřevo jehličnatých stromů – smrk, 

borovice), zbytkové řezivo a v určitém rozsahu i použité dřevo, které není nijak 

kontaminované [27]. 

 
 Obrázek 8 – Dřevotříska [39] 
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Dřevotříska je materiál, který vykazuje rovnoměrné vlastnosti, dobrou obrobitelnost a 

zpracovatelnost, příznivý poměr pevnosti a hmotnosti a atraktivní poměr ceny a výkonu. 

Dřevotříska bez úpravy se používá málokdy. Není odolná proti vlhkosti. Při zasažení vlhkostí 

materiál nabobtnává a není dále použitelný. 

 Dřevotříska se používá ve stavebnictví, nábytkářství a také v obalovém průmyslu 

[27]. 

Je nutné zdůraznit, že dřevotříska je hlavním zdrojem formaldehydu, který se uvolňuje 

při rozkladu močovinoformaldehydových pryskyřic. Protože močovinoformaldehydové 

pryskyřice obsahují dusík, může při hoření vzniknout i kyanovodík [40,35]. 
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8 Měřící systém 

Měřící systém se skládá za zařízení pro tepelný rozklad materiálu dle DIN 53436 [23], 

z klimatizační komory pro vymražení nežádoucí vody, z FTIR spektrometru Nicolet iS10 

řízeným standardním počítačem se softwarem Omnic, z čerpadla a průtokoměru pro zajištění 

konstantního přívodu vzduchu. Vývod ze spektrometru byl zaveden do odtahu 

vzduchotechniky z důvodu předpokládaného vzniku toxických plynů. 

8.1 Zařízení pro tepelný rozklad hořlavých látek dle DIN 53436 

Zplodiny tepelné degradace dřeva byly připraveny ve spalovacím zařízení podle 

německé normy DIN 53436 [23]. Toto zařízení slouží k tepelnému rozkladu materiálů v 

pevném nebo kapalném stavu za definovaných podmínek. 

V normě DIN 53436-2 je popsán jednotný postup tepelného rozkladu tuhých 

materiálů. 

Zkušební aparatura podle DIN 53436 (viz obrázek 9) sestává z trubice z křemenného 

skla, kruhové topné pece a kyvety (lodička z křemenného skla na vzorky). 

 

 
Obrázek 9 - Zkušební aparatura dle DIN 53436 

 

Trubice z křemenného skla je 1000 mm dlouhá, tloušťku stěny má 2 mm a vnější 

průměr 40 mm. Na dno křemenné trubice se vkládá půlkruhová kyveta (viz obrázek 10), která 

slouží pro uložení vzorku. 

Kyveta má tloušťku 1,7 mm a délku 400 mm. Na konci kyvety jsou výčnělky výšky 2 

mm od spodní části.  
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Obrázek 10 - Kyveta [23] 

 

Křemennou trubici obepíná kruhová topná pícka o šířce 100 mm, která se pohybuje 

podél této trubice rychlostí 10 mm.min-1 pomocí motorku a šroubovice uložené pod trubicí. 

Teplotu pícky lze nastavit pomocí regulačního modulu, pomocí kterého se udržuje konstantní 

teplota. Pícka musí přejet přes celý vzorek, tedy z postavení 1 do postavení 2. Schéma 

zařízení pro tepelný rozklad tuhých látek je znázorněno na obrázku 11 [23].  

 

 
Obrázek 11 - Schéma zařízení pro tepelný rozklad tuhých látek [23] 

 

Topné vinutí, ve kterém je zabudován termočlánek, je dimenzováno tak, aby byly 

splněny požadavky průběhu teplot a aby mohly být dosaženy teploty odpovídající teplotám 

zkušebního tělesa do 600 °C. K tomu, zda aparatura splňuje požadavky na průběh teplot podle 

DIN 53436, slouží srovnávací těleso. Jedná se o proužek z nerezavějící oceli, na který je 

přivařen termočlánek typu K [12,23].  
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8.1.1 Vzorky 

U zkoumaného materiálu je podle příslušné platné normy stanovena objemová 

hmotnost, popř. plošná hmotnost. U materiálů o objemové hmotnosti 0,4 g.cm-3 a vyšší je 

připraven vzorek o rozměrech 400 x 15 x 2 mm. Materiály o objemové hmotnosti menší než 

0,4 g.cm-3, je tloušťka vzorku stanovena tak, aby odpovídala látce o objemové hmotnosti 0,4 

g.cm-3. Avšak maximální tloušťka vzorku může být 30 mm. Takto připravený vzorek se nechá 

alespoň 24 hodin před zkouškou v normálních klimatických podmínkách [12,23]. 

8.2 FTIR spektrometr NICOLET iS10 

V laboratoři Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB – TUO je instalován FTIR 

spektrometr Nicolet iS10 od společnosti Nicolet CZ s.r.o., pomocí něhož jsem analyzovala 

plynné produkty vytvořené při tepelném rozkladu dřevěných vzorků. 

Tento FTIR spektrometr pracuje ve střední infračervené oblasti v rozsahu vlnočtů 

4000 cm-1 až 400 cm-1se spektrálním rozlišením až 1 cm-1. Uvnitř spektrometru se nachází 

plynová kyveta s optickou dráhou o délce 10 m. Vzhled přístroje je dokumentován na obrázku 

12. 

Infračervený spektrometr je ovládán pomocí spektroskopického softwaru OMNIC.  

 

 
Obrázek 12 - FTIR spektrometr Nicolet iS10 
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8.3 Měřící a vyhodnocovací systém 

Nedílnou součástí FTIR spektrometru je počítačový software OMNIC, který umožňuje 

nastavení parametrů spektrometru, řídí vlastní měření a provádí operace se spektry. 

Analýzu je možné provádět jednorázově, tj. jedenkrát v určitém okamžiku, nebo 

sériově v konstantním časovém intervalu po předem zvolený časový úsek. Pro tento druhý 

způsob, který byl použit při měření zplodin hoření dřeva, se používá příkaz „SERIES“. 

Z hlediska použití lze okna v OMNIC rozdělit do tří hlavních skupin: 

• okna spektrální – slouží k zobrazení spekter (např. právě naměřených spekter, spekter 

vzorků a pozadí uložených na disku, knihovnových spekter), příklad spektrálního okna je 

uveden na obrázku 13, 

• okna úkolová – umožňuje provádět operace se spektrem (např. měření vzorku a pozadí, 

automatický popis pozic pásů, hledání v knihovnách), 

• okna dialogová – blíže specifikují některé složité příkazy. 

 

 
Obrázek 13 - Základní ovládací okno programu OMNIC  

 

Přehled o celkové spektrální intenzitě v závislosti na čase podává tzv. Gram – Schmidt 

rekonstrukce (obrázek 14), která ukazuje relativní spektrální změnu během měření. 

Nejvýraznější pásy indikují časové úseky největších změn ve spektrech [24]. 
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Obrázek 14 – Ukázka Gram – Schmidt rekonstrukce [42] 

 

Program OMNIC je rozšířen o program OMNIC SPECTA. Tento program umožňuje 

spravování, upravování a zjišťování identifikace infračerveného spektra. Identifikaci spekter 

provádí nejen pomocí spektrálních knihoven, ale i pomocí všech spekter uložených na disku 

počítače.  
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9 Příprava zkušební aparatury podle DIN 53436 

Před prvním měřením bylo nutné z důvodu dlouhodobého nepoužívání aparatury 

ověřit její funkčnost. To jsem provedla tak, že jsem pomocí regulačního modulu nastavila 

teplotu kruhové pícky nejprve na 100 °C a nechala ji popojíždět přes celou délku trubice. Po 

každých 10 minutách jsem teplotu postupně zvyšovala až do teploty 600 °C. 

Dalším důležitým krokem bylo vhodně upravit plynné zplodiny tepelného rozkladu. Je 

důležité přivést zplodiny do spektrometru bez sazí, aby nedošlo k jeho poškození. Proto jsem 

na uzavřený konec křemenné trubice umístila skelnou vatu. Skelnou vatu jsem před každým 

měření vyměnila za novou.  

Každý hodnocený materiál jsem se snažila umístit na stejné místo v trubici. Vzorek 

jsem vložila do kyvety 9 cm od jejího začátku směrem k otevřenému konci trubice. Ukázka 

vzorku uloženého v kyvetě je na obrázku 15. Kyvetu se vzorkem jsem umístila doprostřed 

křemenné trubice.  

 
Obrázek 15 – Pohled na vzorek uložený v kyvetě 

 

Jakmile teplota kruhové pícky dosáhla požadované teploty, přisunula jsem ji na 

začátek kyvety a spustila pojezd pícky.  
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10 Měření spekter pomocí programu OMNIC 

Prvním krokem bylo nastavení parametrů měření. K tomuto nastavení slouží ikona 

Experiment Setup v menu Collect. V záložce Collect jsem nastavila 8 scanů (podle 

doporučení uživatelské příručky OMNIC). Hodnotu rozlišení jsem zvolila 0,5. Z toho 

vyplývá, že vzdálenost dvou bodů ve spektru je 0,5. Jedná se o nejvyšší možné rozlišení u 

tohoto přístroje. V nabídce formát spektra jsem vybrala možnost Absorbance.  

 Protože jsem chtěla získat záznam změn ve složení plynných zplodin v čase, po který 

byl vzorek vystaven teplu, zvolila jsem způsob měření Series. Tento způsob měří opakovaně 

spektra v intervalech cca 0,5 sec. Pomocí parametru Time sequence v záložce Series jsem 

nastavila ukládání naměřených dat na 45 min. Tato doba byla zvolena na základě délky 

lodičky a posuvu pícky. 

Dalším krokem bylo měření pozadí (backgroundu). Měření pozadí jsem spustila v 

menu Collect/Collect Backgroung. Měření pozadí slouží pro kontrolu, zda jsou kyveta a cesty 

od zařízení do kyvety čisté. Proto jsem před každým měřením provedla vyčištění 

spektrometru pomocí vzduchu.  

Měření jsem spustila pomocí tlačítka Start Collection v nabídce Collect Series, čímž 

se spustí měření série spekter po zvolenou dobu 45 min.  

Po dokončeném měření jsem přidala spektrum do základního typu okna a uložila jako 

soubor na disk pomocí ikony Save.  

Dalším krokem bylo určení jednotlivých složek daného uloženého spektra v programu 

OMNIC SPECTA. Nejprve jsem si ze všech spekter získaných při měření vybrala ty spektra, 

na kterých se objevila nová složka. Takovéto spektrum jsem umístila na pracovní plochu. 

Příklad infračerveného spektra složení plynných zplodin přírodního dřeva při teplotě 400 °C 

v čase 10, 52 min je uveden na obrázku 16.  
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Obrázek 16 – Infračervené spektrum v čase 10, 52 min 

 

Z vybraného spektra jsem odstranila známé složky s vyšší koncentrací, jako je voda a 

oxid uhličitý. Takto upravené spektrum jsem uložila a použila pro analýzu jednotlivých 

složek. Poté jsem zmáčkla tlačítko Identify. V tomto režimu je možno složky identifikovat 

různým způsobem.  

K identifikaci neznámých složek jsem zvolila vyhledávání pomocí píků – menu 

Search by Peaks. Principem této funkce je srovnávání vybraných pásů pomocí spektrálního 

regionu s pásy předem definovaných referenčních spekter.  

V případě, že se jednalo o neznámou směs, použila jsem k její identifikaci operaci 

vícesložkové vyhledávání – menu Multi – Component Search. Tato funkce hledá kombinaci 

referenčních spekter, která jsou nejpodobnější spektru neznámé směsi. Tato funkce, stejně 

jako vyhledávání pomocí píků, provádí vyhledávání pomocí zvolené spektrální knihovny. 

Výsledkem obou provedených způsobů vyhledávání byl pak seznam infračervených spekter 

nejlépe odpovídající spektru neznámé látky, včetně procentuální shody určovaného spektra se 

spektrem referenčním.  

V případě, že základní linie byla deformovaná, provedla jsem její korekci.  
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11 Výsledky získané analýzou FTIR 

V této části diplomové práce jsem pro každý zkoušený vzorek provedla analýzu 

informací získaných z průběhu měření a vyčtených z grafů. Každý vzorek byl zkoušen při 

teplotě 400 °C a 600 °C. 

Nejprve jsem popsala chování vzorků při jejich tepelném rozkladu.  

Dále jsem vyhodnotila nárůst koncentrace plynných zplodin podle tzv. Gram – 

Schmidtovy křivky.  

Také jsem zde ve formě tabulky uvedla přehled zjištěných složek obsažených ve 

zplodinách. Určení jednotlivých složek jsem provedla pomocí programu OMNIC Specta, 

který rozdělil kontinuální měření na 87 jednotlivých spekter s časovým intervalem přibližně 

0,5 min. Každé spektrum jsem prozkoumala a vybrala ta spektra, ve kterých se objevila nová 

složka. K identifikaci složek jsem použila buď vícesložkové vyhledávání nebo vyhledávání 

pomocí píků.  

Infračervená spektra plynů vznikající rozkladem testovaných materiálů jsou uvedena 

v přílohách 1 - 6. Vybrala jsem ta spektra, ve kterých se objevily všechny látky a u těchto 

spekter jsem provedla identifikaci jednotlivých pásů. 

11.1 Přírodní dřevo 

Podmínky tepelného rozkladu 

Nastavená teplota pícky:  400 °C 

Teplota klimatizační komory: -30 °C 

Rozměry vzorku:   20 x 0,7 x 0,4 cm 

Hmotnost vzorku:   3,22 g 

Průtok vzduchu:    2,35 l.min-1 

 

Průběh tepelného rozkladu a výsledky získané FTIR analýzou  

Vzorek přírodního dřeva při tepelném rozkladu zuhelnatěl. Plamen nebyl indikován. 

Při tepelném rozkladu docházelo ke vzniku bílého kouře a ke kondenzaci zplodin na stěnách 

trubice (žluté zabarvení na trubici) – viz obrázek 17.  
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Obrázek 17 – Pohled na zkondenzované zplodiny 

 

Nárůst koncentrace plynných zplodin znázorňuje obrázek 18. 
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Obrázek 18 – Nárůst koncentrace plynných zplodin u přírodního dřeva při 400 °C 

 

Z grafu vyplývá, že od 15. minuty vznikají plynné zplodiny ve velkém množství. Do 

23. minuty se jejich množství prudce zvyšuje, pak nastává určitá stagnace. Svého maxima 

dosáhly v 37. minutě, po něm následuje pokles vývinu plynných zplodin. 

Přehled zjištěných látek obsažených ve zplodinách přírodního dřeva je uveden v 

tabulce 9. 
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Tabulka 9 – Přehled zjištěných látek u přírodního dřeva v čase – 400 °C 

Čas [min] Přítomné látky 

0,5 voda, oxid uhličitý 

13,9 voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý 

18,1 voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, metan 

36,7 voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, metan, metanol 

 

K identifikaci všech těchto látek jsem použila funkci – vyhledávání pomocí píků, neboť bylo 

z jednotlivých infračervených spekter zřejmé, že se jedná o jednotlivé plyny. Z přehledu 

zjištěných látek je patrné, že je vždy přítomna voda a oxid uhličitý. Ve 13, 9. minutě se začaly 

objevovat první známky oxidu uhelnatého, který má pás v oblasti 2240 – 2040 cm-1. Metan 

byl zjištěn v 18. minutě. Ten měl přítomen oba hlavní pásy jak v oblasti kolem 3000 cm-1 tak 

v oblasti 1300 cm-1. Ke konci stanovení byl detekován na dvou místech metanol. Metanol 

s pásem mezi 1100 – 960 cm-1 s výrazným píkem u 1030 cm-1 a s pásem kolem 3100 cm-1. 

Zde je nutné zdůraznit, že metanol je těkavá, vysoce hořlavá a jedovatá látka. 

 

Podmínky tepelného rozkladu 

Nastavená teplota pícky:  600 °C 

Teplota klimatizační komory: -30 °C 

Rozměry vzorku:   20 x 0,7 x 0,4 cm 

Hmotnost vzorku:   3,44 g 

Průtok vzduchu:    2,35 l.min-1 

 

Průběh tepelného rozkladu a výsledky získané FTIR analýzou  

Vzorek hořel jasným plamenem. Při hoření za sebou zanechal tuhý uhlíkatý zbytek, 

který se na konci rozpůlil. Oproti předešlému měření byla kondenzace zplodin na stěnách 

trubice výraznější. Vznikající kouř unikal otevřených koncem trubice ven.  

Celkové odezva detektoru v závislosti na čase je na obrázku 19. 
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Obrázek 19 - Nárůst koncentrace plynných zplodin u přírodního dřeva při 600 °C 

  
K prvním změnám dochází v 6. minutě od začátku stanovení. Nejdříve dochází 

k prudkému nárůstu množství zplodin a to až do cca 11. minuty. Dále je pak nárůst plynných 

zplodin pomalý. Svého maxima zplodiny dosáhly ve 26. minutě. Poté následuje prudký 

pokles vývinu zplodin. 

Přehled zjištěných látek a jejich detekce v čase od zahájení experimentu je uveden 

v tabulce 10.  

Tabulka 10 - Přehled zjištěných látek u přírodního dřeva v čase – 600°C 

Čas [min] Přítomné látky 

0,5 voda, oxid uhličitý 

7,2 voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, metanol, metan, etylen 

10,8 voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, metanol, metan, etylen, acetylen 

 

V 0,5. minutě se objevily ve zplodinách tyto látky – voda a oxid uhličitý. V 7,2. 

minutě byl detekován oxid uhelnatý, metanol, metan a etylen. Jak metan, tak metanol měl 

přítomen oba hlavní pásy. Etylen se objevil v oblasti 1000 – 900 cm-1 s výrazným píkem u 

950 cm-1. V 10,8. minutě se objevil acetylen, který měl přítomen pás v oblasti 770 – 720 cm-1 

s výrazným píkem u 730 cm-1 a pás v oblasti 3360 – 3200 cm-1. Acetylen sice není toxický, 

ale při jeho vdechnutí při vyšší koncentraci má dusivé a mírně narkotické účinky. 
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11.2 Chemicky ošetřené dřevo 

Podmínky tepelného rozkladu 

Nastavená teplota pícky:  400 °C 

Teplota klimatizační komory: -30 °C 

Rozměry vzorku:   20 x 0,7 x 0,4 cm 

Hmotnost vzorku:   3,04 g 

Průtok vzduchu:    2,35 l.min-1 

 

Průběh tepelného rozkladu a výsledky získané FTIR analýzou  

Průběh tepelného rozkladu ošetřeného dřeva při 400 °C byl podobný rozkladu 

přírodního dřeva při stejné teplotě – vzorek zuhelnatěl a nehořel. Také došlo k vývinu kouře a 

kondenzaci par na stěnách trubice. 

Průběh uvolňování plynných zplodin ošetřeného dřeva je zobrazen na obrázku 20. 
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 Obrázek 20 - Nárůst koncentrace plynných zplodin u ošetřeného dřeva při 400 °C 

 

Z grafu je zřejmé, že k uvolňování plynných zplodin dochází od 7. minuty od začátku 

stanovení. Nejdříve je nárůst zplodin velmi prudký a od 10. minuty zpomaluje. Od 15. minuty 

následuje určitá stagnace a to až do 32. minuty, kdy bylo dosaženo maximální koncentrace 

plynných zplodin. Dále následuje pomalý pokles vývinu zplodin. 

Složení plynných zplodin ošetřeného dřeva při 400 °C v daném čase je uvedeno 

v tabulce 11. 
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Tabulka 11 - Přehled zjištěných látek u ošetřeného dřeva v čase – 400°C 

Čas [min] Přítomné látky 

0,5 voda, oxid uhličitý 

13,4 voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, směs metanu a metanolu 

 

Na začátku stanovení byla ve zplodinách obsažena voda a oxid uhličitý. V 13, 4. minutě 

program s největší pravděpodobností určil oxid uhelnatý a směs dvou plynů – metanu a 

metanolu. Metan měl přítomen oba hlavní pásy. Protože se jednalo o směs, bylo využito pro 

jejich identifikaci vícesložkové vyhledávání. Jiné látky nebyly ve zplodinách detekovány.  

 

Podmínky tepelného rozkladu 

Nastavená teplota pícky:  600 °C 

Teplota klimatizační komory: -30 °C 

Rozměry vzorku:   20 x 0,7 x 0,4 cm 

Hmotnost vzorku:   3,24 g 

Průtok vzduchu:    2,35 l.min-1 

 

Průběh tepelného rozkladu a výsledky získané FTIR analýzou  

Při tepelném rozkladu ošetřeného dřeva při 600 °C bylo pozorováno, oproti předešlým 

vzorkům, že vzorek žhnul.  

Stejně jako u přírodního dřeva zahřívaného při 600 °C, docházelo ke značnému vývinu 

hustého bílého kouře, který také unikal ven z trubice. Zplodiny procházející přes vychladlou 

část trubice, zkondenzovaly. Z těchto důvodů se opět nepodařilo dostat všechny zplodiny do 

spektrometru. 

Křivka z analýzy zplodin ošetřeného dřeva při 600 °C je na obrázku 21. 
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Obrázek 21 - Nárůst koncentrace plynných zplodin u ošetřeného dřeva při 600 °C 

 

U ošetřeného dřeva dochází k uvolňování zplodin od 7. minuty. Po prudkém vývinu 

zplodin následuje určitá stagnace (od 15. do 28. minuty). Maximálního nárůstu koncentrace 

všech plynných zplodin bylo dosaženo v 29. minutě. Od tohoto okamžiku následuje strmý 

pokles množství zplodin. 

Souhrn látek detekovaných pomocí FTIR spektrometru u ošetřeného dřeva 

zahřívaného na 600 °C podává tabulka 12. 

 

Tabulka 12 - Přehled zjištěných látek u ošetřeného dřeva v čase – 600°C 

Čas [min] Přítomné látky 

0,5 voda, oxid uhličitý 

8,2 voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, směs metanu, metanolu a etylenu 

10,8 voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, směs metanu, metanolu a etylenu, acetylen 

 

Opět je z tabulky zřejmé, že v první minutě je přítomna voda a oxid uhličitý. V 8, 2. 

minutě dochází k uvolnění kromě oxidu uhelnatého také k uvolnění směsi tří látek – metanu, 

metanolu a etylenu. U metanu byly přítomny oba hlavní pásy – kolem 3000 cm-1 a kolem 

1300 cm-1. Etylen má pás mezi 1000 – 900 cm-1 s výrazným píkem u 950 cm-1. Metanol má 

pás mezi 1100 – 960 cm-1 s výrazným píkem 1030 cm-1. Proto v této oblasti vzniká složením 

těchto plynů společný pás a jeho dva hlavní píky odpovídají hlavnímu píku metanolu a 

etylenu. Ostatní píky, které patří metanolu a etylenu s ohledem na jejich malou koncentraci a 
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zakrytí jinými složkami, nebyly detekovány. Je nutné upozornit na to, že etylen představuje 

velké nebezpečí, neboť se jedná o extrémně hořlavou látku a se vzduchem tvoří výbušnou 

směs.  

V 10, 8. minutě byl detekován acetylen, který měl přítomen pás v oblasti 770 - 720 

cm-1 a pás v oblasti 3360 – 3200 cm-1. 

 

11.3 Dřevotříska 

Podmínky tepelného rozkladu 

Nastavená teplota pícky:  400 °C 

Teplota klimatizační komory: -30 °C 

Rozměry vzorku:   20 x 0,7 x 0,4 cm 

Hmotnost vzorku:   3,29 g 

Průtok vzduchu:    2,35 l.min-1 

 

Průběh tepelného rozkladu a výsledky získané FTIR analýzou  

Vzorek dřevotřísky nehořel ani nežhnul, pouze zuhelnatěl. Během zahřívání materiálu 

vznikal opět hustý bílý kouř, ale mnohem intenzivnější než u předešlých měření.  

Po ukončení měření zůstala trubice silně znečištěna (viz obrázek 22) tak, že ani nebylo 

vidět, v jakých místech zplodiny zkondenzovaly. Čistoty trubice jsem dosáhla až po jejím 

druhém vypálení a to při teplotě 600 °C. 

 

 
Obrázek 22 – Pohled na znečištěnou trubici po zahřívání dřevotřísky při 400 °C 
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Nárůst koncentrace plynných zplodin u dřevotřísky při 400 °C je na obrázku 23. 
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Obrázek 23 - Nárůst koncentrace plynných zplodin u dřevotřísky při 400 °C 

 

K prudkému nárůstu množství zplodin dochází od 11. minuty od začátku experimentu. 

Dále je pak vývoj zplodin pomalejší, ale cca od 23. minuty je opět prudký a to až do 28. 

minuty, kdy koncentrace plynných zplodin je nejvyšší. Poté se začíná koncentrace zplodin 

snižovat, ale v 32. minutě opět narůstá do cca 36. minuty. Po 36. minutě dochází k poklesu 

vývinu zplodin.  

Tabulka 13 uvádí přehled přítomných látek ve zplodinách dřevotřísky při 400 °C.  

 

Tabulka 13 - Přehled zjištěných látek u dřevotřísky v čase – 400°C 

Čas [min] Přítomné látky 

0,5 voda, oxid uhličitý 

8,2 voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, metanol 

9,2 voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, metanol, etylen 

10,8 voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, směs metanolu a metanu 

 

Na začátku stanovení je přítomna voda a oxid uhličitý. V 8,2. minutě byl detekován 

oxid uhelnatý a metanol, který měl přítomen oba hlavní pásy. O minutu později se ve 

zplodinách objevil etylen. V 10,8. minutě analýza prokázala přítomnost metanu a metanolu. 

Obě tyto látky měly přítomné oba hlavní pásy, ale protože první pás metanu je v oblasti 
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kolem 3000 cm–1 a pás metanolu v oblasti kolem3100 cm-1, jednalo se v této oblasti o směs 

těchto dvou látek.  

Podmínky tepelného rozkladu 

Nastavená teplota pícky:  600 °C 

Teplota klimatizační komory: -30 °C 

Rozměry vzorku:   20 x 0,7 x 0,4 cm 

Hmotnost vzorku:   3,41 g 

Průtok vzduchu:    2,35 l.min-1 

 

Průběh tepelného rozkladu a výsledky získané FTIR analýzou  

Tepelný rozklad dřevotřísky při 600 °C je téměř srovnatelný s tepelným rozkladem 

dřevotřísky při 400 °C. 

Časový průběh koncentrace plynných zplodin dřevotřísky při 600 °C uvádí obrázek 

24. 
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Obrázek 24 - Nárůst koncentrace plynných zplodin u dřevotřísky při 600 °C 

 

Zplodiny se začaly z dřevotřísky uvolňovat v 7. minutě. Po 7. minutě se jejich 

množství nejdříve prudce zvyšuje, od 13. minuty je pak jejich nárůst pomalejší. V 26. minutě 

je koncentrace zplodin maximální. Poté se koncentrace plynných zplodin prudce snižuje a to 

do cca 30. minuty. Od 30. minuty je pokles vývinu zplodin pomalejší.  

Složení zplodin tepelné degradace dřevotřísky je uvedeno v tabulce 14. 
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Tabulka 14 - Přehled zjištěných látek u dřevotřísky v čase – 600°C 

Čas [min] Přítomné látky 

0,5 voda, oxid uhličitý 

8,2 voda, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, kyanovodík, metan, metanol, etylen 

  

Analýza plynů ukázala, že v 0,5. minutě je přítomna voda a oxid uhličitý. Kromě těchto látek 

se v 8,2. minutě objevily nejpravděpodobněji známky kyanovodíku, metanu, metanolu a 

etylenu. Kyanovodík se objevil jak v oblasti 3270 - 3400 cm-1, tak v oblasti 800 – 600 cm-1 

s výrazným píkem kolem 720 cm-1. Je nutné zdůraznit, že kyanovodík je velmi silný jed. U 

metanu byly přítomny oba pásy. Metanol a etylen byly určeny pouze z jednoho pásu. U 

metanolu se jedná o pás s výrazným píkem kolem 1035 cm-1, u etylenu s píkem kolem 950 

cm-1. Oba plyny byly v nízké koncentraci. Další pásy se objevily v oblasti kolem 3000 cm-1. 

Protože se jedná o oblast, kde se projevuje pás metanu, mohou být tímto metanem ve větší 

koncentraci zakryty. 
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12 Vyhodnocení získaných výsledků 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jaké plynné zplodiny vznikají při tepelné 

degradaci třech různých dřevěných materiálů za různých podmínek.  

Protože v předešlé kapitole jsou pouze popsány poznatky získané během měření, 

pokusila jsem se v této kapitole všechny tyto poznatky porovnat a vyhodnotit.  

Nejprve jsem se zaměřila na srovnání celkového nárůstu koncentrací plynných zplodin 

u jednotlivých druhů dřeva při stejných teplotách. Dále pak jsem provedla srovnání jejich 

složení, také při stejných teplotách.  

Jak bylo uvedeno výše, cílem je také vyhodnotit vliv podmínek spalování na složení 

plynných zplodin, proto jsem porovnala celkový vývoj zplodin u stejných materiálů při dvou 

různých teplotách – při teplotě 400 °C a 600 °C. 

Celkové zhodnocení získaných výsledků s ohledem na zdravotní a bezpečnostní rizika 

jsem provedla v kapitole č. 14. 

12.1 Srovnání celkového nárůstu koncentrace plynných zplodin u 

jednotlivých druhů dřeva 

Aby bylo na první pohled zřejmé, jak se liší časový průběh nárůstu koncentrace 

plynných zplodin u jednotlivých dřevěných materiálů při stejné teplotě, převedla jsem jejich 

Gram – Schmidt rekonstrukce do jednoho grafu pomocí tabulkového editoru Excel.  

12.1.1 Gram – Schmidt křivka dřevěných materiálů při 400 °C 

Gram - Schmidt křivka analýzy zplodin jednotlivých druhů 
dřeva při 400 °C
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Obrázek 25 – Gram – Schmidt křivka dřevěných materiálů při 400 °C 
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Obrázek 25 zachycuje grafy časových průběhů nárůstů koncentrací u přírodního dřeva, 

ošetřeného dřeva a dřevotřísky při 400 °C.  

Už na první pohled je vidět, že se průběhy jednotlivých křivek výrazně liší. Na začátku 

každého stanovení je koncentrace plynných zplodin u všech studovaných materiálů téměř 

nulová. Nejvyšší koncentrace zplodin byly naměřeny u přírodního dřeva, nejnižší pak u 

dřevotřísky.  

K uvolňování plynných zplodin nejdříve dochází u ošetřeného dřeva a to v 7. minutě 

od začátku stanovení. Dále pak se zplodiny začínají uvolňovat u dřevotřísky – v 11. minutě a 

nakonec u přírodního dřeva – v 15. minutě. 

U přírodního a ošetřeného dřeva narůstá koncentrace zplodin nejdříve zprudka, dále je 

nárůst koncentrace zplodin konstantní. Poté dochází opět k zvyšování množství zplodin a to 

až do dosažení maxima spektrálních změn. U dřevotřísky se množství zplodin zvyšuje 

pomaleji. 

Maxima změn, tzn. nejvyšší koncentrace zplodin, bylo nejdříve dosaženo u 

dřevotřísky – ve 28. minutě, pak u ošetřeného dřeva – ve 32. minutě a nakonec u přírodního 

dřeva – ve 37. minutě.  

Po dosažení maxima se u přírodního a ošetřeného dřeva snižuje koncentrace plynných 

zplodin až do konce doby stanovení. U dřevotřísky sice po maximum následuje pokles vývinu 

zplodin, ale v určitém časovém okamžiku opět koncentrace mírně narůstá a poté klesá až do 

konce doby stanovení. 

Přírodní dřevo vykázalo nejvyšší intenzitu vzniku zplodin hoření a ke konci stanovení 

byla ještě intenzita jejich uvolňování vysoká.  
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12.1.2 Gram – Schmidt křivka dřevěných materiálů při 600 °C 

Gram - Schmidt křivka analýzy zplodin jednotlivých druhů 
dřeva při 600 °C
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Obrázek 26 - Gram – Schmidt křivka dřevěných materiálů při 600 °C 

 

Průběhy časových vývojů zplodin u testovaných materiálů zahřívaných při 600 °C 

jsou zobrazeny na obrázku 26.  

Dalo by se říci, že odlišnosti mezi FTIR analýzou všech třech zkoumaných vzorků při 

teplotě stanovení 600 °C nejsou příliš velké. K největším změnám ve spektrech dochází u 

přírodního dřeva, k nejnižším pak u dřeva ošetřeného.  

Ze všech testovaných dřevěných materiálů se začínají uvolňovat plyny přibližně ve 

stejném čase – tj. cca 6. minuty od začátku stanovení. Nejintenzivněji se vyvíjí zplodiny u 

přírodního a ošetřeného dřeva. Zatímco u dřevotřísky je nárůst plynů pomalejší. Zhruba od 

11. minuty se u přírodního dřeva a dřevotřísky vývoj zpomaluje a to až do dosažení nejvyšší 

koncentrace. Naopak u ošetřeného dřeva koncentrace plynů po prudkém nárůstu mírně kolísá 

a to až do doby, kdy zplodiny dosahují svoji maximální koncentrace.  

Jak u přírodního dřeva, tak u dřevotřísky bylo dosaženo maximální koncentrace plynů 

ve stejném čase – ve 26. minutě od začátku stanovení, avšak při rozdílných koncentracích. U 

ošetřeného dřevo bylo maxima dosaženo o 3 minuty později.  

Jak graf napovídá, po dosažení maximální koncentrace množství plynů do konce 

stanovení u všech třech materiálů klesá. Tento pokles probíhá přibližně při stejných 

koncentracích. 
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12.2 Srovnání složení plynných zplodin u jednotlivých druhů dřeva a 

jejich nebezpečné účinky 

V níže uvedených tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny testované materiály při 400 °C a 

600 °C, jejich zplodiny, čas jejich detekce a jejich nebezpečný účinek V případě, že se jedná o 

toxickou látku, je zde také uvedena její smrtelná dávka. Nebyly zde zahrnuty látky, jako je 

voda a oxidy uhlíku, protože tyto látky vznikají u všech zkoumaných materiálů a jejich účinek 

je obecně známý. 

Jak z tabulek vyplývá, složení plynných zplodin je závislé na spalovaném materiálu.  

12.2.1 Složení plynných zplodin dřevěných materiálů při 400 °C 

Tabulka 15 - Přehled zplodin různých dřevěných materiálů při 400 °C a jejich nebezpečné účinky 

Zkoumaný 
materiál 

Čas detekce 
[min] 

Přítomné  
látky 

Nebezpečný účinek LDL0  

(člověk, p.o.) 

18,1 metan extrémně hořlavý  Přírodní dřevo 

36,7 metanol vysoce hořlavý, 
toxický 

428 mg/kg 

metan  extrémně hořlavý  Ošetřené dřevo 13,4 
 

metanol vysoce hořlavý, 
toxický 

428 mg/kg 

8,2 metanol vysoce hořlavý, 
toxický 

428 mg/kg 

9,2 etylen extrémně hořlavý, 
dusivý, narkotický 

 

Dřevotříska 

10,8 metan extrémně hořlavý  

 Hodnoty LDLO v tabulce byly převzaty z [43]. 

 

U všech třech zkoumaných materiálů analýza prokázala přítomnost metanu a 

metanolu, avšak k uvolnění těchto látek docházelo v rozdílných časech. Ke vzniku metanu 

došlo podle očekávání nejprve u dřevotřísky, pak u ošetřeného dřeva a nakonec u dřeva 

přírodního. Také metanol se uvolnil u testovaných vzorků ve stejném pořadí. Z těchto 

poznatků tedy vyplývá, že důležitou roli má doba spalování. 

Při termickém rozkladu dřevotřísky byl detekován v 9,2. minutě od začátku stanovení 

etylen.  

Obecně lze říci, že spalováním přírodního, chemicky ošetřeného dřeva a dřevotřísky 

při 400 °C, mohou vznikat škodlivé látky, z nichž nejnebezpečnější je metanol. V případě 
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dřevotřísky navíc vzniká etylen, který může mít při určitých koncentracích dusivý a 

narkotický účinek.  

12.2.2 Složení plynných zplodin dřevěných materiálů při 600 °C 

Tabulka 16 - Přehled zplodin různých dřevěných materiálů při 600 °C a jejich nebezpečné účinky 

Zkoumaný 
materiál 

Čas detekce 
[min] 

Přítomné látky Nebezpečný 
účinek 

LDL0  

(člověk, p.o.) 
metanol vysoce hořlavý a 

toxický 
428 mg/kg 

metan extrémně hořlavý  

7,2 
 

etylen extrémně hořlavý, 
dusivý, 
narkotický 

 

Přírodní dřevo 

10,8 acetylen extrémně hořlavý, 
narkotický 

 

metan extrémně hořlavý  

metanol vysoce hořlavý a 
toxický 

428 mg/kg 

8,2 
 

etylen extrémně hořlavý, 
dusivý, 
narkotický 

 

Ošetřené dřevo 

10,8 acetylen extrémně hořlavý, 
narkotický 

 

kyanovodík vysoce toxický, 
extrémně hořlavý, 
nebezpečný pro 
životní prostředí 

1 mg/kg 

metan extrémně hořlavý  

metanol vysoce hořlavý a 
toxický 

428 mg/kg 

Dřevotříska 8,2 

etylen extrémně hořlavý, 
dusivý, 
narkotický 

 

  Hodnoty LDLO v tabulce byly převzaty [43, 45]. 

 

Při teplotě stanovení 600 °C, byl ve všech analyzovaných vzorcích zplodin nalezen 

metan, metanol a etylen. K uvolnění těchto látek nejprve došlo při rozkladu přírodního dřeva. 

V případě ošetřeného dřeva a dřevotřísky je čas detekce těchto látek shodný. 

Další detekovanou látkou byl acetylen. Ten byl prokázán jak u přírodního, tak u 

ošetřeného dřeva ve stejném čase.  

Nejpozoruhodnější je, že spalování dřevotřísky při 600 °C vykazovalo přítomnost 

kyanovodíku.  
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Spalováním přírodního a ošetřeného dřeva při teplotě 600 °C vznikají stejné zplodiny, 

avšak spalováním dřevotřísky vzniká navíc kyanovodík. Tím se prokázalo, že spalování 

dřevotřísky je velmi nebezpečné. 

12.3 Porovnání vlivu teploty na celkový vývoj plynných zplodin  

U každého vzorku jsem provedla porovnání vlivu teploty na celkový vývoj plynných 

zplodin pomocí 3D grafu. Toto zobrazení umožňuje pohled na celkový experiment a podává 

informaci nejen o složení zplodin, ale i o nárůstu a poklesu jejich koncentrace v čase. 

12.3.1 Přírodní dřevo 

Celkový vývoj plynných zplodin obsažených v přírodním dřevu zahřívaném při 400 

°C a 600 °C ukazuje obrázek 27. V zobrazení 3D jsou na grafu 3 osy: hodnoty vlnočtu, 

intenzita absorbance a čas. Barva zobrazuje intenzitu signálu a platí, že čím je červenější, tím 

je koncentrace dané látky větší. 

 
Obrázek 27 – Porovnání vlivu teploty na celkový vývoj zplodin přírodního dřeva při 400 °C (vlevo) a 

600°C (vpravo) 

 

V jednom zobrazení je patrné, jak se v důsledku působení tepla mění složení zplodin. 

Ve všech grafech jsou čtyři intenzivní pásy. V oblasti 4000 - 3500 cm-1 a kolem 1500 cm-1 se 

jedná o vodu a v oblasti kolem 2400 cm-1 a 700 cm-1 o oxid uhličitý. Tyto pásy jsou intenzivní 

od začátku stanovení a proto jsou označeny červenou barvou.  

Mezi prvním pásem vody a pásem oxidu uhličitého je vidět světle zelený pás. V této 

oblasti (kolem 3000 cm-1) se objevuje především signál metanu, ale mohou se zde projevovat 

i jiné látky. Metan se také objevuje v oblasti kolem 1300 cm-1. Při porovnání grafů je patrné, 

že při nižší teplotě vzniká menší množství těchto látek - pás je světle zelený po celou dobu 

stanovení. Při vyšší teplotě, tj. 600 °C, se objevuje červené zabarvení, které signalizuje 
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dosažení vyšších koncentrací. Při nižší teplotě dochází k záznamu signálu v této oblasti 

později, než při teplotě vyšší. V obou případech je tvorba těchto sloučenin ukončena před 

ukončením stanovení, zatímco jiné složky, jako voda a oxid uhličitý, se dále vyvíjejí.  

Těsně u pásu oxidu uhličitého (kolem 2400 cm-1 ), je vidět pás oxidu uhelnatého. Jeho 

koncentrace při vyšší teplotě jsou o trochu vyšší, a začíná vznikat dříve než při nižší teplotě. 

Také jeho vývin, stejně jako u metanu, je ukončen před koncem stanovení. 

V oblasti kolem 1100 cm-1 je patrný pás, který odpovídá metanolu. V případě teploty 

400 °C je málo patrný, ale v případě teploty stanovení 600 °C je jeho koncentrace značná; 

v určitých okamžicích je zabarven červeně. Metanol má také pás v oblasti kolem 1100 cm-1, 

ale u obou stanovení je tento pás málo zřetelný. Opět začíná vznikat dříve při vyšších 

teplotách.  

Jak bylo uvedeno výše, v oblasti kolem 700 cm-1 se nachází pás oxidu uhličitého. 

Nelze si však nevšimnout, že při teplotě 600 °C je výrazně širší. Tato změna je způsobená 

tím, že se v jeho těsné blízkosti nachází pás jiné látky, který s největší pravděpodobnosti patří 

acetylenu. Acetylen se nachází také v oblasti 3360 – 3200 cm-1, ale jako v případě metanolu je 

jeho pás málo patrný. 

Při hodnocení plynných látek použitou metodou IČR spektroskopie platí, že plynné 

látky jsou aditivní, to znamená, že jejich spektra se sčítají, pokud se nacházejí ve stejné 

oblasti. Proto zvýšení hodnoty absorbance spolu se změnou tvaru pásu a přítomnost 

charakteristických píků signalizuje přítomnost další plynné složky. 

12.3.2 Chemicky ošetřené dřevo 

 
Obrázek 28 - Porovnání vlivu teploty na celkový vývoj zplodin ošetřeného dřeva při 400 °C (vlevo) a 

600°C (vpravo) 
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Na obrázku 28 jsou uvedeny dva grafy, které znázorňují jaký vliv má teplota na 

složení zplodin chemicky ošetřeného dřeva při teplotě 400 °C a 600 °C 

U obou případů velký obsah zplodin tvoří voda a oxid uhličitý. Voda má přítomné dva 

pásy v oblasti 4000 - 3500 cm-1 a kolem 1500 cm-1 a oxid uhličitý v oblasti kolem 2400 cm-1 a 

700 cm-1. Tyto látky vznikají intenzivně již od počátku měření a na rozdíl od jiných složek se 

vyvíjí až do konce stanovení. 

V oblasti kolem 3000 cm-1 a 1300 cm-1 analýza plynů ukázala, že se uvolnil metan. 

V případě vyšší teploty, tj. 600 °C vzniká ve větším množství, což je patrné zejména 

z druhého grafu, kde v oblasti 1300 cm-1
 je jeho koncentrace značná, o čemž vypovídá 

červené zabarvení. K uvolnění metanu dochází dříve při vyšší teplotě. 

Blízko pásu oxidu uhličitého (kolem 2400 cm-1), je přítomen pás oxidu uhelnatého - 

kolem 2200 cm-1. Oxid uhelnatý vzniká dříve při vyšší teplotě a jeho koncentrace je při této 

teplotě stanovení vyšší. 

V oblasti kolem 1100 cm-1 je u obou případů přítomen pás metanolu, avšak při teplotě 

stanovení 400 °C se uvolnil později. Při srovnání grafů je zřejmé, že koncentrace metanolu je 

v obou případech nízká, protože se po celou dobu stanovení objevil pouze zelený pás. 

Metanol je přítomen také v oblasti kolem 3100 cm-1, ale jeho pás v této oblasti v tomto 3D 

zobrazení je málo patrný. 

U ošetřeného dřeva zahřívaného při nižší teplotě už nedošlo k vývinu dalších složek, 

zatímco při vyšší teplotě byly identifikovány další dvě látky. V těsné blízkosti pásu metanolu 

se nachází pás, který signalizuje přítomnost etylenu. Ten má pás v oblasti 1000 – 900 cm-1. 

Z grafu je patrné, že jeho intenzita je slabá. U pásu oxidu uhličitého (700 cm-1) se nachází pás, 

který odpovídá pásu acetylenu, jehož koncentrace je poměrně vysoká. V případě výskytu 

acetylenu v oblasti 3360 – 3200 cm-1 je jeho množství velmi malé. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

12.3.3 Dřevotříska 

 

 
Obrázek 29 - Porovnání vlivu teploty na celkový vývoj zplodin dřevotřísky při 400 °C (vlevo) a 600°C 

(vpravo) 

 

 

Obrázek 29 uvádí porovnání vlivu teploty na celkový vývoj zplodin u dřevotřísky při 

400 °C a 600 °C. Při pohledu na oba grafy je zřejmé, že teplota spalování má značný vliv na 

složení zplodin u dřevotřísky.  

U obou stanovení jsou přítomny čtyři intenzivní pásy. Pásy v oblasti 4000 - 3500 cm-1 

a kolem 1500 cm-1 signalizují přítomnost vody a pásy v oblasti kolem 2400 cm-1 a 700 cm-1 

signalizují přítomnost oxidu uhličitého. Z obou grafů je vidět, že tyto látky vznikají od 

začátku měření a vyvíjí se intenzivně až do konce stanovení. Vývoj ostatních detekovaných 

látek byl ukončen před koncem měření. Kromě vody a oxidu uhličitého dochází k uvolnění 

ostatních látek dříve při vyšších teplotách. 

V oblasti kolem 3000 cm-1 a 1300 cm-1 se nachází pás metanu. V případě teploty 

stanovení 600 °C je jeho koncentrace vysoká, kdežto při teplotě 400 °C se objevuje ve velmi 

malém množství. Na prvním grafu je vidět, že mezi vodou a oxidem uhličitým se kromě 

metanu mohou projevovat i jiné látky, ale protože jejich množství bylo příliš malé, nebyly 

tyto látky určeny.  

V oblasti kolem 2200 cm-1 je přítomen pás oxidu uhličitého. Jeho koncentrace je vyšší 

při vyšší teplotě.  

Další látkami, které se uvolnily, jsou metanol a etylen. Tyto látky mají své pásy těsně 

u sebe. Metanol má pás v oblasti 1100 cm-1. Etylen má pás v oblasti 1000 – 900 cm-1. 

V případě metanolu je jeho množství přibližně stejné u obou stanovení. V případě etylenu je 
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při vyšší teplotě jeho koncentrace v určitých okamžicích hodně vysoká, kdežto při nižší 

teplotě je jeho pás málo patrný.  

Při porovnání obou grafů je vidět, že při vyšší teplotě je patrný tmavě zelený úzký pás 

v oblasti 3400 – 3270 cm-1. Ten signalizuje, že se ve zplodinách objevily známky 

kyanovodíku. Kyanovodík má pás i v oblasti kolem 700 cm-1, ale protože je v těsné blízkosti 

pásu oxidu uhličitého, splývají v jeden společný pás. 
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13 Problematika zjištěných zplodin 

Většina zplodin, které vznikají při spalování dřevěných materiálů, jsou zdraví 

škodlivé, z nichž některé jsou dokonce toxické. 

Voda není zdraví škodlivá složka zplodin. 

Oxid uhličitý je plyn bez barvy a bez zápachu, který je těží než vzduch. Při nadýchání 

ve větším množství působí štiplavě na sliznicích a vytváří kyselou chuť. To je způsobeno jeho 

rozpouštěním na vlhkých sliznicích a ve slinách za vzniku slabého roztoku kyseliny uhličité. 

Další nebezpečí představuje to, že na jeho zvýšenou koncentraci tělo reaguje zrychlením 

dýchání, čímž se ovšem do organismu dostává i větší množství ostatních zplodin hoření. Oxid 

uhličitý patří mezi významné skleníkové plyny zvyšující teplotu zemské atmosféry [3]. 

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, který je lehčí než vzduch. Patří mezi akutní asfyxanty. 

Toxicita této sloučeniny je způsobená tvorbou karboxyhemoglobinu v krvi, což vyvolá 

sníženou schopnost krve dopravovat kyslík ke kritickým orgánům těla a vede k formě asfyxie 

[2]. Problematickým aspektem přítomnosti oxidu uhelnatého ve vzduchu je participace na 

tvorbě troposférického ozonu. 

Metan, acetylen a etylen patří mezi těkavé organické látky. Jedná se o uhlovodíky. 

Tyto látky sice nejsou toxické, ale při vyšší koncentraci mají při vdechnutí dusivé a mírně 

narkotické účinky. Větší nebezpečí představují produkty jejich dalších reakcí v troposféře. 

Jednak se podílejí na vzniku přízemního ozonu, jednak se dále mohou přeměňovat na 

toxičtější sloučeniny (např. methan na formaldehyd). Dále je nutné podotknout, že se jedná o 

hořlavé plyny a se vzduchem tvoří výbušnou směs.  

Metanol patří mezi těkavé, hořlavé a silně jedovaté látky. Používá se také pro něj 

název dřevní líh. Původně se vyráběl suchou destilací dřeva. V současnosti se vyrábí syntézou 

z CO a H2. Při vdechování par metanolu může vzniknout otrava, která se projevuje silně 

dráždivým účinek, bolestmi hlavy a třasem. Při vysokých koncentrací par může dojít také 

k nevratnému poškození zrakového nervu [38]. 

Kyanovodík patří k nejrychleji působícím jedům. Nejrychlejší je průběh otravy po 

inhalaci par kyanovodíku - smrt nastává v průběhu několika sekund. Po inhalaci kyanovodíku 

se rychle dostavuje závrať, zmatenost, křeče, zvracení, tachykardie, bezvědomí a bleskově 

dochází ke smrti zástavou dýchání. Smrt nastává v důsledku nedostatku kyslíku v životně 

důležitých centrech v prodloužené míše. Nízké koncentrace kyanovodíku (20 – 40 mg.m-3) 

dráždí spojivky a dýchací cesty. Pro celkový stav životní prostředí sice nepředstavuje zvláštní 

rizika, avšak jeho toxikologické působení na živé organismy je velmi závažné [35]. 
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14 Zhodnocení výsledků 

Z provedené analýzy vyplývá, že při spalování dřevěných materiálů dochází 

k uvolňování velkého množství nebezpečných látek, přičemž některé z nich vykazují toxické 

vlastnosti. Z tohoto důvodu nemůžeme biomasu považovat za úplně ekologické palivo. 

Při porovnání naměřených výsledků s literárními údaji lze říci, že se v základu 

shodují, avšak při spalování testovaných materiálů vznikly i látky, které nebyly uvedeny 

v literatuře.  

V literatuře je uvedeno, že při spalování ošetřeného dřeva vzniká mnohem více 

škodlivých látek než při spalování dřeva přírodního, avšak z výsledků analýzy bylo zjištěno, 

že se ve zplodinách přírodního a ošetřeného dřeva vyskytly stejné látky. Tato neshoda 

s literárními údaji byla pravděpodobně způsobena tím, že vzorek byl natřen malým 

množstvím nátěru. 

Z výsledků analýzy bylo zjištěno, že i spalováním přírodního a ošetřeného dřeva 

vznikají škodlivé látky, z nichž nejškodlivější je metanol.  

Analýza potvrdila, že nejnebezpečnější jsou zplodiny hoření dřevotřísky, protože 

vznikající kyanovodík patří k nejtoxičtějším látkám. Protože k jeho vzniku nedochází při 

hoření dřeva bez úpravy a dřeva s povrchovou úpravou, dá se předpokládat, že kyanovodík 

vzniká z pojivových hmot používaných při výrobě dřevotřísky. Jedná se o 

močovinoformaldehydové pryskyřice. Mezi zplodiny hoření těchto pryskyřic patří kromě 

jiného kyanovodík [35]. 

Dále bylo potvrzeno, že teplota má vliv na složení zplodin. Při vyšší teplotě docházelo 

k uvolňování více škodlivých látek. Např. při rozkladu dřevotřísky došlo při nižší teplotě 

k uvolnění metanu, metanolu a etylenu, kdežto při vyšší teplotě byl ve zplodinách obsažen 

navíc i kyanovodík. To, že při vyšší teplotě došlo k uvolnění většího množství zplodin, 

dokazuje i větší úbytek hmotnosti vzorků, což je patrné z obrázku 30. Při teplotě 400 °C jsou 

úbytky velmi nízké, avšak při 600 °C došlo k velkým úbytkům hmotnosti. 
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Obrázek 30 – Vzorky po spálení 

Seshora: přírodní dřevo při 600 °C, přírodní dřevo při 400 °C, ošetřené dřevo při 600 

°C, ošetřené dřevo při 400 °C, dřevotříska při 600 °C a dřevotříska při 600 °C 

 

Souhrnně lze konstatovat, že při spalování dřevěných materiálů vznikají látky, které 

jsou škodlivé jak pro lidské zdraví, tak pro přírodu. Hlavní nebezpečí představuje hoření 

těchto materiálů v uzavřených místnostech, protože zde dochází k nahromadění zplodin a tím 

ke zvýšení koncentrace škodlivých látek. V případě nahromadění nebezpečných látek uvnitř 

místnosti je potřeba dostatečně větrat, čímž se sníží koncentrace látek. Působení toxických 

zplodin jsou nejčastěji vystaveni příslušníci zasahujících jednotek, proto je potřeba dodržet 

ochranu jak dýchacích cest, tak i povrchu těla a střídání zasahujících osob. 

Aby se zajistilo bezpečné spalování dřeva, je zapotřebí spalovat pouze dřevo 

v přírodním a suchém stavu. Otázkou tedy zůstává, co s chemicky ošetřeným dřevem, 

nábytkem, dřevotřískou apod. Protože se jedná o nebezpečný odpad, není vhodné takový 

odpad spalovat v kotlích na pevná paliva, která jsou používaná v domácnostech. Poměrně 

nízké teploty, při kterých v těchto kotlích dochází ke spalování, zde umožňují vznik 

nebezpečných zplodin hoření, například i kyanovodíku. Spalování při vyšších teplotách 

v průmyslových topeništích nebo v cementářských pecích zaručuje, že všechny nebezpečné 

zplodiny organického původu se rozloží.  

I přesto, že je postup tepelného rozkladu tuhých materiálů normalizován, má některé 

nedostatky. V této práci nebylo provedeno hodnocení množství látek a to z několika důvodů. 

Při stanovení docházelo k úniku látek otevřenou stranou trubice. Vhodné by bylo utěsnit 

trubici z obou stran, avšak v práci Loupanec [12] došlo při utěsnění obou konců trubice 

k vystřelení těsnící prvků z důvodů nahromadění kouře v trubici, čímž došlo k nárůstu tlaku 

uvnitř křemenné trubice. V normě ASTM E – 800 [22] je uvedeno, že trubice podle této DIN 
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je poměrně úzká a proto v ní nelze dosáhnout větších průtoků. Z těchto důvodů zůstal při 

stanovení jeden konec trubice otevřený. 

Dále nebyly vyhodnoceny všechny látky proto, že docházelo ke kondenzaci látek na 

skle trubice a část látek byla také zachycena na filtru ze skelné vaty. V rámci projektu SAFIR 

[20] byl mimo jiné vyhodnocen způsob vedení plynného vzorku do analyzátoru. Aby se do 

analyzátoru dostalo co největší množství látek, je doporučeno tímto projektem, aby vzdálenost 

mezi místem, kde dochází ke spalování vzorku a odběrným místem byla co nejkratší z důvodu 

vyhnutí se chladných míst na trubici. Dále je doporučeno, aby teplota odběrného potrubí a 

filtru byla pokud možno podobná. Protože při analýze nebylo k dispozici vyhřívané odběrové 

vedení, nebylo možno dosáhnout stejné teploty ve všech částech trubice.  

Dalším důvodem, proč nebylo provedeno hodnocení množství je to, že bylo při 

analýze provedeno vymražování zplodin. Vymražování bylo provedeno proto, aby byla 

odstraněna nežádoucí voda. Vymražování je dobré z hlediska čistoty analyzovaných plynů, 

ale některé látky mohou být takto odstraněny. 
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15 Závěr 

FTIR spektroskopie je metoda, která je určena k identifikaci a strukturní charakterizaci 

organických sloučenin a také pro stanovení anorganických látek. Principem je absorpce 

elektromagnetického záření v infračervené oblasti spektra. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat plynné zplodiny vybraných dřevěných 

materiálů za různých podmínek a vyhodnotit jejich rizika.  

 Složení zplodin bylo značné závislé na teplotě zahřívání. Bylo potvrzeno, že s vyšší 

teplotou roste podíl škodlivých látek. 

Z výsledků analýzy bylo zjištěno, že při spalování přírodního a ošetřeného dřeva 

vznikají stejné zplodiny. Kromě oxidů uhlíků a vody, oba tyto materiály vykazovaly 

přítomnost metanolu, metanu, acetylenu. Tyto plyny přispívají k nebezpečí, neboť se jedná o 

hořlavé a výbušné plyny. 

Měření potvrdilo, že nejvíce nebezpečné jsou zplodiny hoření dřevotřísky, na jejíž 

výrobu se spotřebuje velké množství močovinoformaldehydových pryskyřic a které mimo jiné 

uvolňují i kyanovodík, který patří k nejtoxičtějším látkám. Kyanovodík je tedy příčinou, proč 

se nemá dřevotříska spalovat v domácích topeništích. 

Největší nebezpečí představuje vybavení uzavřených prostor dřevotřískovými 

deskami, proto by se neměl takový nábytek umisťovat do veřejných budov, jako jsou 

nemocnice, školky, domovy důchodců apod. Určitě se vyplatí nahradit dřevotřísku masivním 

dřevem, případně dřevovláknitými deskami OSB, při jejichž výrobě se používá pojivo na bázi 

polyuretanových pryskyřic [39].  

Z vlastností jednotlivých látek bylo zjištěno, že i zplodiny hoření dřevěných materiálů 

mohou vyvolat nejrůznější zdravotní komplikace a mohou mít také nepříznivý vliv na životní 

prostředí. Zplodinami hoření jsou ohroženi zejména zasahující hasiči. Nebezpečí zplodin 

spočívá v tom, že jsou toxické, horké a hořlavé, proto je pro příslušníky zasahujících jednotek 

žádoucí použití izolačních dýchacích přístrojů a ochranných prostředků celého těla. 

V uzavřených prostorách je žádoucí zásah podpořit aktivním odvětráváním zasažených 

objektů. 

Příprava plynných zplodin tří různých materiálů na bázi dřeva byla provedena při dvou 

teplotách normovanou metodou. Zplodiny hoření byly před analýzou filtrovány a mraženy 

s cílem odstranění přebytečné vody a pevných částic. Tento způsob vedl k odstranění 

některých sloučenin, které se ve zplodinách vyskytují. Proto by bylo vhodné pokračovat 



 65 

analýzou stejných materiálů, ale při jiném způsobu úpravy zplodin a porovnáním výsledků 

získaných oběma způsoby. 
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Příloha 2 - IČ spektrum složení plynných zplodin přírodního dřeva při 600 °C 

Příloha 3 - IČ spektrum složení plynných zplodin ošetřeného dřeva při 400 °C 

Příloha 4 - IČ spektrum složení plynných zplodin ošetřeného dřeva při 600 °C 

Příloha 5 - IČ spektrum složení plynných zplodin dřevotřísky při 400 °C 

Příloha 6 - IČ spektrum složení plynných zplodin dřevotřísky při 600 °C 
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20 Seznam použitých zkratek 

FTIR Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (Fourier 

transform infrared spectroscopy) 

DIN  Německá průmyslová norma (Deutsche Industrie Norm) 

SAFIR Projekt zabývající se analýzou kouřových plynů pomocí infračervené 

spektrometrie s Fourierovou transformací (Smoke gas analysis by 

Fourier transform infrared spectroscopy) 

Ppm Jednotka vyjadřující počet částic látky na 1 milion částic ostatních 

(Parts per million) 

Ppb Jednotka vyjadřující počet částic látky na 1 miliardtinu částic ostatních 

(Parts per billion) 

FED  Frakční efektivní dávka 

LDL0  Nejnižší koncentrace toxické látky, která může zabít daný organismus 

SOX  Oxidy síry 

OSB Lisovaná deska z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek 

(Oriented strand board) 
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Příloha č. 1 - IČ spektrum složení plynných zplodin přírodního dřeva při 400 °C 

 



 

Příloha č. 2 - IČ spektrum složení plynných zplodin přírodního dřeva při 600 °C 

 



 

Příloha č. 3 - IČ spektrum složení plynných zplodin ošetřeného dřeva při 400 °C 

 



 

Příloha č. 4 - IČ spektrum složení plynných zplodin ošetřeného dřeva při 600 °C 

 



 

Příloha č. 5 - IČ spektrum složení plynných zplodin dřevotřísky při 400 °C 

 



 

Příloha č. 6 - IČ spektrum složení plynných zplodin dřevotřísky při 600 °C 

 


