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Anotace 

JARECKÝ, L. Experimentální ověření vlivu vlhkosti na přenos tepla materiálem zásahového 

oděvu hasiče. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU, 2012, 50 s. 

Tato práce se zabývá experimentálním ověřením vlivu vlhkosti na přenos tepla 

materiálem zásahového oděvu hasiče, vystaveného sálavému teplu při podmínkách zásahu. 

První část této práce se zabývá parametry, které musí zásahový oblek splňovat podle platných 

předpisů, rozebírá přenos tepla materiálem zásahového oděvu a jeho skladbu. V druhé části 

práce jsou vysvětleny navrhnuté metody měření, shrnuté výsledky a poznatky, které proběhly 

na základě testování na navrhnuté zkušební sestavě a metodiky měření. 

Klíčová slova: zásahový oblek, vlhkost, hustota tepelného toku, prostup tepla 

 

Annotation 

JARECKÝ, L. Experimental verification of the effect of moisture on heat transfer 

through material for firefighter protective clothing. Diplom thesis, Ostrava, VŠB – TU, 2012, 

50 p. 

This work deals with the experimental verification of the effect of moisture on heat 

transfer through firefighter protecting clothing material, exposed to radiant heat at conditions 

of intervention. The first part of this work deals with parameters, which must strike  

a firefighter protecting clothing material meet according to the rules in force, discusses the 

heat transfer over protecting clothing material and his structure. In the second part of the work 

are explained the proposed methods of measurement, summarized the results and findings, 

which were carried out on the basis of the testing on the proposed testing set and  

the methodology of measurement. 

 

Key words: intervention unit, humidity, heat flux density, heat transfer  
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1 ÚVOD 

Hasiči při své prácí, pro ochranu svého zdraví a těla, používají ochranný zásahový 

oděv, splňující přísná kritéria ochrany uživatele. Ten je hlavním a prvotním systémem 

ochrany jedince před různými nebezpečími, se kterými hasiči můžou přijít do kontaktu  

při řešení mimořádné události. Zdolávání požáru je jednou z nejběžnějších nebezpečných 

událostí, u které se hasiči nacházejí a podílí se na jejím zlikvidování. Požár na hasiče působí 

svými plameny a teplem, vystavuje je tak přímému nebezpečí z ožehnutí plameny, když se 

k nim dostanou příliš blízko, nebo je požár může ohrožovat na určitou vzdálenost sálavým 

teplem. Právě i na ochranu před účinky sálavého tepla slouží zásahový oblek jako ochranný 

oděv, který svým materiálovým a konstrukčním složením tomuto nebezpečí do jisté míry 

zabraňuje. Intenzita sálání působící na materiál oděvu, se při různých požárech a situacích, 

kterým je hasič na místě zásahu vystaven, může pohybovat v širokém rozmezí. Na hasiče a 

jeho organismus při těchto podmínkách působí zvýšená fyzická zátěž a přehřívání, což má za 

následek narůst tělesné teploty, která vede k uvolňování a následného absorbování tělesné 

vlhkosti – potu do zásahového obleku.  

Pro zdolávání požáru se jako nejpoužívanější hasební látka používá voda, která je 

nejběžnější, nejlevnější a nejdostupnější hasivo. I přesto, že dnešní zásahové obleky jsou na 

vysoké úrovni kvality, poskytující vysokou ochranu a možnosti, například odolnost proti 

pronikání vody z důvodů dlouhodobé práce s vodou, nelze tedy zabránit při používání tohoto 

hasiva, aby se voda, která je všude v okolí ve formě páry, vlhkosti, kalužích nebo užívána 

přímo při hašení, nedostala do kontaktu se zásahovým oblekem. Zásahové obleky jsou 

navržené tak, aby co nejvíce odolávaly proti pronikání vody z důvodů dlouhodobé práce s ní. 

Není však úplně možné zaručit, že se vlhkost neabsorbuje do materiálu zásahového oděvu. 

Všechny tyto podmínky pronikání vlhkosti přes skladbu materiálu zásahového obleku, 

jak z vnitřní, tak z vnější strany, se můžou projevit změnou přenosu tepla přes zmiňovaný 

materiál. Proto je zajímavé zjistit, jestli a jaký vliv má vlhkost na přenos tepla přes zásahový 

oděv za zvýšené intenzity hustoty tepelného toku, který se u zásahu s výskytem požáru může 

objevit. Zda-li vlhkost nenarušuje systém ochrany před nebezpečím, pro který byl materiál 

zásahového obleku konstruován tak, aby bezpečně plnil své funkce během zásahu hasiče.  
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Rešerše 

Při studiu problematiky experimentálního ověření vlivu vlhkosti na přenos tepla 

materiálem zásahového oděvu hasiče jsem se setkal s následující literaturou: 

 

ČSN EN  469:2006 Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy 

pro hasiče. Vydal Český normalizační institut, datum schválení 2006-05-01, 48 s. 

Účel této evropské normy je poskytnout minimální hodnoty požadavků na technické 

provedení ochranných oděvů pro hasiče při likvidaci požárů a přidružených činnostech jako je 

například záchranářství a pomoc při haváriích. Tato evropská norma určuje všeobecné 

provedení oděvu, minimální hodnoty požadavku pro použité materiály a metody zkoušek pro 

stanovení těchto požadovaných hodnot. Dle této normy se jedná o ochranný oděv určený 

k zajištění ochrany těla, krku, paží a nohou hasiče, s výjimkou hlavy, rukou a chodidel. 

 

BLAHOŽ, V., KADLEC, Z. Základy sdílení tepla. 2. vyd., Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 

2000, 110 s., ISBN 80-902001-1-7. 

Publikace je určena specialistům, kteří se zabývají protipožární a bezpečnostní 

problematikou. Vysvětluje metody a postup při řešení stacionárního a nestacionárního vedení 

a prostupu tepla tělesy. Přehledně nastiňuje strukturu předkládané problematiky s vyznačením 

toho, co je již známo a která řešení nejsou doposud spolehlivě popsána. Je doplněna stručným 

vyjádřením k vybrané odborné literatuře týkající se sdílení tepla.  

 

ČSN EN  ISO 6942:2002 Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – Zkušební metoda: 

hodnocení materiálů a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu. Vydal Český 

normalizační institut Praha, 2006, 16 s. 

Tato evropská norma stanoví metody umožňující určit chování materiálů pro ochranné 

oděvy proti teplu vystaveným působení sálavého tepla. Zkoušky slouží k roztřídění 

(klasifikaci) materiálu, aby bylo  možné určit nebo prohlásit materiál jako vhodný pro 

ochranné oděvy. 
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2 DEFINICE A ZÁKLADNÍ POJMY 

Pro účely této diplomové práce je třeba určit si pojmy a definice, které se v ní 

používají a platí. Protože si každý může pod určitým pojmem představit něco jiného, nebo se 

můžou dané termíny nazývat napříč oborem jinak, je třeba si je blíže specifikovat, tak aby 

nedocházelo k jejich nepochopení nebo nesprávnému výkladu, při kterých by mohlo dojít 

k omylu. V kapitole 2.1 jsou jasně definovány pojmy, které přesně vysvětlují charakter slova.  

2.1 Definice pojmů 

Oděvní součást – jednotlivá část oděvu, která může být tvořena jednou nebo více 

vrstvami [1]. 

Sestava oděvní součásti – všechny materiály, ze kterých je tvořena kompletní oděvní 

součást [1]. 

Ochranný oděv pro hasiče – specifické oděvní součásti, které jsou určeny k zajištění 

ochrany těla, krku, paží a nohou hasiče, s výjimkou hlavy, rukou a chodidel [1]. 

Svrchní oděvní součást – vnější část oděvu, která bude vystavena nebezpečí 

(nebezpečím) [1]. 

Nejspodnější vrstva – nejspodnější materiál hotové oděvní sestavy, o kterém se 

předpokládá, že bude nejblíže k pokožce uživatele [1]. 

Materiál – látky, ze kterých je vyrobena součást oděvu, kromě pevných součástek [1]. 

Vlhkostní bariéra – textilie nebo membrána použitá v sestavě oděvních součástí 

k dosažení schopnosti hydrostatického tlaku a propustnosti vodní páry [1]. 

Strukturální šev – šev, který drží pohromadě svrchní oděvní součásti a při jehož 

porušení by došlo k odkrytí spodních oděvních součástí a snížení ochrany [1]. 

Tepelný tok (tepelný výkon) – udává množství tepla přenášeného za jednotku času, 

jednotka je W [9]. 

Hustota tepelného toku (hustota tepelného výkonu) – je tepelný tok vztažený na 

jednotku povrchu, jednotka je W/m
2
 [9]. 
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3 REŠERŠE TESTOVÁNÍ ZÁSAHOVÝCH OBLEKŮ 

Aby mohl být ochranný zásahový oděv zařazen do vybavení jednotek požární ochrany 

musí splňovat podmínky, které stanoví vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách 

věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů [8]. Technické podmínky 

ochranného oděvu jsou splněny za předpokladu, že splňují požadavky ČSN EN 469 a ČSN 

EN 1149-1. Dále pak je tvořen dvoudílným oděvem skládajícím se z kabátu a kalhot. Materiál 

svrchní oděvní součásti je odolný proti oděru, stálobarevný, trvale antistatický, proveden 

v barvě námořní modř a dalších podmínkách které jsou uvedené v příloze 5 [14]. 

Navazujícím předpisem, který poskytuje minimální hodnoty požadavku na technické 

provedení ochranných oděvů pro hasiče při likvidaci požárů je norma ČSN EN 469:2006 [1].  

V rámci této evropské normy jsou stanoveny všeobecné provedení oděvu, minimální hodnoty 

požadavků pro použité materiály a metody zkoušek pro stanovení těchto hodnot. Předepsané 

kontrolní laboratorní zkoušky používané pro stanovení shody s požadavky na technické 

provedení, podle této evropské normy jsou uvedené v kapitole 6 [1].  

Jsou to požadavky na:  

 Šíření plamene, kdy materiály a švy musí být zkoušeny postupem A podle EN 

ISO 15025:2002. Přestup tepla - plamen se zkouší podle EN 367 [3], kdy musí 

sestava komponent nebo sestava vícevrstvého oděvu dosáhnout úrovní 

provedení  a být klasifikována podle indexu přestupu tepla.  

 Přestup tepla  - sálavé teplo se zkouší podle IN ISO 6942 [2], kdy musí sestava 

komponent nebo sestava vícevrstvého oděvu při hustotě tepelného toku 40 

kW/m
2
 dosáhnout úrovní provedení a být klasifikována podle indexu přestupu 

tepla.  

 Zbytková pevnost materiálu v tahu po vystavení účinkům sálavého tepla musí 

být zkoušeny tří zkušební tělesa vnějšího materiálu v podélném směru a tři 

v příčném směru podle EN ISO 13934-1. Každé zkušební těleso musí mít 

pevnost v tahu ≥ 450 N. 

 Tepelná odolnost se zkouší podle ISO 17493 při teplotě (180 ± 5) ºC po dobu 

expozice 5 min se žádný materiál použitý v oděvní sestavě nesmí vznítit nebo 

tavit a nesmí se srazit o více než 5 % v podélném ani v příčném směru. 
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 Pevnost v tahu při zkoušení podle EN ISO 13934-1 musí vnější materiál snést 

zatížení při trhání ≥ 450 v podélném i příčném směru. Při zkoušení podle  

EN ISO 13935:1999 musí hlavní švy vnějšího materiálu snést zatížení při 

přetržení ≥ 225 N. 

 Pevnost v roztržení  - vnější materiál musí mít pevnost v roztržení ≥ 25 N 

v podélném i příčném směru. Nánosové textilie musí být zkoušeny metodou B 

podle EN ISO 4674-1:2003, textilie bez nánosu podle EN ISO 13937-2:2000. 

 Povrchové smáčení se zkouší podle EN 24920 při 20 ºC musí mít vnější 

materiál stupeň zkrápění ≥ 4. Tato zkouška se provádí, i když má oděvní 

součást vlhkostní bariéru. 

 Změna rozměrů se zkouší podle ISO 5077 musí být změna rozměrů v obou 

směrech rovná nebo menší než ±  3%. 

 Odolnost proti průnikům kapalných chemikálií musí být zkoušena podle  

EN ISO 6530, kdy se sestava komponent nebo sestava vícevrstvého oděvu 

vystaví po dobu aplikace chemikálie 10 sekund při použití uvedených 

kapalných chemikálií, musí vykázat stupeň odpudivosti větší než 80 % a 

v žádném případě nesmí dojít k průniku na nejspodnější povrch. 

 Odolnost proti průniku vody při zkoušení podle EN 20811 s použitím rychlosti 

zvyšování tlaku (0,98 ± 0,05) kPa/min musí vrstva poskytující odolnost proti 

průniku vody (včetně švů) dosáhnout úrovní < 20 kPa pro oděvní součásti bez 

vlhkostní bariéry nebo ≥ 20 kPa pro oděvní součásti s vlhkostní bariérou. 

 Viditelnost – požadavky na barvy fluorescenčního materiálu musí být 

v souladu s 5.1 EN 471:2003. 

Výše zmíněné zkoušky lze ještě doplnit o zkoušky, které nejsou v právním rámci ČR 

povinné k používaní ochranných zásahových oděvů. Avšak tyto zkoušky můžou přispět ke 

zvýšení ochrany na základě výsledků testů, zvýšit úroveň zásahového obleku pro hasiče a 

distribuovat zásahový oblek i do zemí, kde se tyto zkoušky provádí jako naprostý standard 

k zařazení do používání hasičům.  

 

 



 

 6 

Jedna z těchto zkoušek je testování na přístrojové figuríně, které je uvedeno i v normě 

ČSN EN 469 jako doplňková zkouška – zkoušení celé oděvní součásti. Testovací zařízení 

tohoto druhu vlastní firma DuPont
TM

, které se nazývá THERMO-MAN. Jedná se o test na 

speciálním zařízení Thermo-Man
®
, což je figurína vyvinuta ve spolupráci s americkým 

vojenským letectvem. Na povrchu figuríny je rozmístěno 122 teplotních čidel. Figurína je 

propojena s výkonným počítačem, který ihned vyhodnocuje data a umožňuje předvídat místo 

a rozsah popálenin 2. a 3. stupně za podmínek blízkých reálným. Testy na figuríně Thermo-

Man® se staly neoficiálním, ale celosvětově uznávaným standardem. Oděv je při tomto testu 

vystaven extrémnímu žáru – teplotám až 1000 st. C po dobu 8 sekund, což zaručuje skutečnou 

ochranu proti žáru a plameni. 

 

Obrázek 1 – Testování obleku na figuríně metodou Thermo-Man 

 

. 
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4 SDÍLENÍ TEPLA A PROSTUP TEPLA PŘES 

MATERIÁL ZÁSAHOVÉHO OBLEKU 

Sdílení tepla je fyzikální děj, při kterém dochází k přenosu tepelné energie,  

tzv. transportu, mezi tělesy o nestejné teplotě nebo uvnitř určitého tělesa mezi místy o 

nestejné teplotě. Základními druhy přenosu tepla jsou vedení, proudění a sálaní. 

4.1 Sdílení tepla vedením (kondukcí) 

Nastává předáním kinetické energie mezi molekulami a elektrony vlivem rozdílných 

teplot. Částice látky v oblasti s vyšší teplotou předávají část své energie prostřednictvím 

vzájemných srážek částicím v místech s nižší teplotou. Při tomto procesu se však částice 

nepřemísťují, ale kmitají kolem svých rovnovážných poloh. V čisté formě dochází k vedení 

tepla v pevných tělesech, v tekutinách jen za podmínek, při kterých je vliv pohybu 

zanedbatelný.  

Základním zákonem vedením tepla je Fourierův zákon, který udává vztah mezi 

hustotou tepelného toku a teplotním gradientem. 

gradtq   ,   [W.m
-2

] (1) 

Záporné znaménko určuje, že tepelný tok a teplotní gradient mají jako vektor opačný 

směr, že se teplo šíří ve směru klesající teploty. Jednoduchou neomezenou rovinnou stěnou o 

stálé délce, jejíž povrchy jsou udržovány na různých konstantních teplotách,  prochází podle 

Fourierova zákona tepelný tok: 

S
l

tt
Q ss 21   ,  [W] (2) 

 λ……součinitel tepelné vodivosti materiálu stěny [W.m
-1

.K
-1

] 

 ts1, ts2……časově neměnné teploty izotermických povrchů stěny [ºC, K] 

 l……tloušťka stěny [m] 
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4.2 Sdílení tepla prouděním (konvekcí) 

Sdílení tepla konvekcí se uskutečňuje při pohybu tekutiny kde zároveň dochází  

k výměně tepla. Uskutečňuje se v tekutinách (kapalinách a plynech) v důsledku jejich pohybu. 

V čisté formě neexistuje, protože uvnitř proudící tekutiny, tak i na rozhraní mezi tekutinou a 

pevným tělesem, je vždy doprovázeno vedením tepla. Probíhá z místa o vyšší teplotě na místo 

s nižší teplotou.  

Přenos tepla mezi tekutinou a pevným povrchem při jejich přímém styku se nazývá 

přestup tepla. Proudění rozdělujeme na konvekci přirozenou (volnou) a nucenou, která se od 

sebe liší svým vznikem. Přirozená konvekce je nejčastěji vyvolaná působením gravitačního 

pole na nerovnoměrně prohřátou tekutinu v důsledku rozdílných teplot (různých hustot 

tekutiny u stěny a ve velké vzdálenosti od ní). Přirozenou konvekci tak vyvolává tíhová síla. 

Nucená konvekce je vyvolaná vnějším zásahem do tekutiny, kdy je tekutina ke svému pohybu 

nucena např. ventilátorem, čerpadlem apod. 

Pro určení tepelného toku se používá Newtonova rovnice: 

a) pro chlazení tekutiny (ohřev stěny) SttQ sf  )(    [W]  (3) 

b) pro ohřev tekutiny (chlazení stěny) SttQ I

f

I

s  )(    [W] (4) 

 α……součinitel přestupu tepla [W.m
-2

.k
-1

] 

 tf, t´f……teplota tekutiny [ºC, K] 

 tf, t´f……teplota tekutiny [ºC, K] 

 S……teplosměnný povrch [m
2
] 

Hodnota součinitele přestupu tepla závisí na fyzikálních charakteristikách tekutiny, 

tvaru obtékaného tělesa a směru proudění vzhledem k jeho povrchu. Nejnižší hodnotu má 

součinitel přestupu tepla při přirozené konvekci. Vysokých hodnot může součinitel přestupu 

tepla dosahovat při změně skupenství , tj. při varu kapaliny a kondenzaci par. 
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4.3 Sdílení tepla sáláním neboli zářením (radiace) 

Tepelné záření nevyžaduje na rozdíl od tepelného přenosu tepla vedením a prouděním 

hmotné prostředí. Přenos se uskutečňuje prostřednictvím elektromagnetického vlnění, které 

vzniká v důsledku tepelného stavu těles. Při dopadu na povrch jiných těles, případně při 

průchodu jinými tělesy se mění část zářivé energie zpět na energii tepelnou. Při sdílení tepla 

sáláním je energie předána tepelným zářením vlnových délek 0,3 až 40 μm. 

Energie vyzařování tělesy prudce vzrůstá s jejich teplotou. Podle  

Stefan-Boltzmannova zákona s ohledem na vlastnosti skutečných těles, je intenzita 

vyzařování: 

4TE      [W.m
-2

]      (5) 

ε……experimentálně určený emisní součinitel 

σ……Stefan-Boltzmannova konstanta, σ = 5,67.10
-8

 [W.m
-2

.K
-4

] 

T……teplota povrchu tělesa (absolutní)   [K] 

Výsledná tepelná bilance tělesa je dána vlastním vyzařováním, pohlcováním záření 

jiných těles a zářivou energií odraženou. Rovnice vyjadřující výsledný zářivý tepelný tok 

mezi horkým povrchem (T, ε, S) a ohraničujícími konstrukcemi velkého prostoru: 

STTQ o  )( 44    [W]       (6) 

Rovnice se používá pro výpočet ztrát zářením rozvodů horkých tekutin, stěn  

pecí apod. 

4.4 Prostup tepla přes zásahový oblek 

V technické praxi často řešíme vypočítávání množství tepla, které se vyměňuje mezi 

dvěma proudícími tekutinami, navzájem oddělnými stěnou nepropustnou pro hmotu, ale 

propustnou pro teplo. Dochází ke sdílení tepla mezi teplejší a studenější tekutinou přes 

tepelně vodivou stěnou. Takto popsaný děj se nazývá prostup tepla stěnou.  
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Přestup tepla se skládá ze tří za sebou řazených procesů (viz obr. 2): 

 Přestup tepla z jádra proudící teplejší tekutiny A na povrch stěny, kolem něhož 

tekutina A protéká. 

 Vedení tepla stěnou (která může být jednoduchá nebo složena z více vrstev). 

 Přestup tepla z povrchu stěny, kolem něhož protéká tekutina B, do jádra 

tekutiny B. 

 

 

Obrázek 2 – Znázornění průběhu teploty při prostupu tepla třívrstvou stěnou 

Odpor proti prostupu tepla je dán součtem odporů všech dílčích procesů. Z toho  

je hustota tepelného toku stěnou z n těsně přilehajících vrstev: 

   1 2 1 2

1 2

1

1 1i

i i

q t t k t t
l

  

   

 
      [W.m

-2
] (7) 

t1, t2……střední teploty teplejší a chladnější tekutiny, [ºC, K] 

α1, α2……součinitele přestupu tepla na teplejší a chladnější straně,  [W.m
-2

.k
-1

] 

li……tloušťka i-té vrstvy,  [m] 

λi……součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy  [W.m
-1

.K
-1

] 

k……součinitel prostupu tepla  [W.m
-2

.K
-1

] 

1/k……celkový tepelný odpor proti přestupu tepla stěnou  [m
2
.K.W

-1
] 

q……hustota tepelného toku       [kW/m
-2

] 
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5 ZÁSAHOVÝ OBLEK 

Zásahový oblek je určen jako jeden z mnoha ochranných prostředků hasiče před 

nebezpečím, kterému se v průběhu zásahové činnosti vystavuje. Zásahový oblek je složený 

z množství nejkvalitnějších a nejmodernějších materiálů, které každý zvlášť slouží pro různé 

účely, ale jako celek pak vytváří kompletně fungující systém ochrany. Na zásahové obleky 

jsou kladené vysoké požadavky, aby splňovaly technické předpisy, zákony, vyhlášky a 

navazující normy.   

Pro testování byl zvolen zásahový oblek Fireman Tiger Plus od společnosti  

DEVE F-M. s.r.o., který patří mezi jeden z nejpoužívanějších nově vyvinutých obleků  

u HZS ČR, HZS SŽDC a částečně i u jednotek sboru dobrovolných hasičů v České republice. 

S tímto oblekem se můžeme setkat i v zahraničí např. Slovensku, Polsku, Belgii, Holandsku, 

Velké Británii a dalších zemích, kde jsou rovněž odebírány. Tento testovaný zásahový oblek 

byl konzultován s příslušníky HZS Libereckého kraje na jejich subjektivní pocity při 

používaní u zásahu, kde je hlavně nárokována výstrojní součást ochranného oděvu k zásahům. 

Sám se podílím na zásazích u mimořádných událostí u HZS LK, kde tento typ ochranného 

zásahového oděvu používám, a proto mám také možnost  posoudit jeho vlastnosti, vliv 

vlhkosti a tepla. 

5.1 Zásahový oblek – TIGER Plus 

Jedná se o ochranný zásahový oblek pro hasiče dle EN 469:2005 od firmy  

DEVA F-M. s.r.o. vyvinuty ve spolupráci s firmou SOFILETA [8]. 

Materiálové složení obleku: 

 Vrchní vrstva: Nomex
®

 DIAMOND Ultra, 

210 g/m
2
 – SOFIGUARD

®
 

 Membrána: GORE-TEX
®
 Fireblocker N,  

140 g/m
2
 

 Podšívka: NOMEX
®
 Comfort Grid,  

200 g/m2 – SOFIDRY
®

 

Obrázek 3 – Materiálové složení obleku 
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Charakteristika obleku: 

Oblek má nízkou hmotnost celé materiálové sestavy, což umožňuje vysoký komfort 

při používání. Oproti starším oblekům má novější vnější tkaninu NOMEX
®
 DIAMOND 

Ultra. Střihové úpravy jsou udělané tak, aby měly vyšší ochranu a komfort. Barevné 

kombinace obleku jsou tmavě modrá, oranžová, červená, žlutá, lime-green a sahara. Oblek byl 

testován na figuríně THERMO-MAN
®
 v Ženevě dle přílohy E normy EN 469:2005. 

Svrchní tkaninu tvoří vrstva Nomex
®
 DIAMOND Ultra s povrchovou úpravou 

SOFIGUARD
®
 splňující EN ISO 6530 (Ochrana proti kapalným chemikáliím) a je speciálně 

upravená tak, aby zajišťovala ochranu proti kapalným chemikáliím. Tkanina je odolná až  

do 25 cyklu praní při 60 ºC a sušení bez nutnosti další reimpregnace [8]. 

Prostřední vrstva je membrána GORE-TEX
®
 Fireblocker N, která nepropouští tekoucí 

vodu, ale je výborně paropropustná.  

Vnitřní vrstva tkaniny Nomex
®
 Comfort Grid - SOFIDRY

®
 umožňuje svou 

technologii přenos a odvod vlhkosti. Má permanentní úpravu, která pomocí rychlého odvodu 

vlhkosti od uživatele a z obleku zvyšuje nejen komfort nošení a výkonnost, ale i ochranné 

vlastnosti obleku [8]. 

 

Obrázek 4 – Štítek na zásahovém obleku 

Střihové úpravy oděvu: 

1) Zesílení ramenní části materiálem KEVLAR
®
 & Silicone, 

2) dvě šikmé boční kapsy na kabátu pro přirozený pohyb rukou, 

3) prodloužená zadní délka kabátu o 5 cm proti účinku tzv. komínového efektu, 

4) vytvarované zesílení kolen na kalhotách z materiálu KEVLAR
®

 & Silicone, 

5) elastická manžeta ve spodní části nohavic. 
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Obrázek 5 – Kompletní vystrojení hasiče zásahovým oblekem 

  

5.2 Spodní prádlo – bavlněné tričko 

Jako spodní vrstva oděvu bylo zvolené šedé bavlněné tričko od stejné společnosti 

(DEVA F-M. s.r.o.) jako zásahový oblek. Materiálová skladba trička je 60 % bavlna a  

40 % viskoza, plošná hmotnost 140 g.m
-2

 ± 8 %. 

 

Obrázek 6 – Bavlněné tričko šedé 
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6 METODA MĚŘENÍ 

Cílem měření bylo ověřit jaký vliv má vlhkost na přenos tepla materiálem zásahového 

oděvu hasiče u zásahu. Proto bylo potřeba zkonstruovat soustavu, na které by se dalo celé 

měření praktikovat, a která by nejlépe vystihovala reálnou situaci při zásahu. Pro tento druh 

měření byla tedy zhotovena kovová komora o velikostech 50x40x40 cm (š x v x h), aby 

splňovala požadavky kladené a potřebné pro měření. Z jedné strany byla skříň otevřená tak, 

aby bylo možné do ní vstupovat, vložit do ní nádobku s vodou k vytváření vlhkosti uvnitř 

komory, upevnit bavlněný vzorek hasičského trička na odnímatelný rámeček a v neposlední 

řadě připevnit vzorek zásahového obleku na držák.  

Takto sestavený systém komory byl hermeticky uzavřen proti únikům vlhkosti ven z 

komory, přičemž čelní strana byla uzavřena zásahovým oblekem v rámu držáku, z důvodu 

aby vlhkost procházela pouze přes zásahový oblek a bylo možné na něj nechat dopadat 

hustotu tepelného toku z topného panelového tělesa. Za připevněným oblekem byl po celé 

straně na rámečku pověšen vzorek bavlněného trička, které tvoří spodní vrstvu oděvu hasiče 

pod zásahovým oblekem při zásahu. Mezi tyto dva vzorky bylo ještě možné shora nasunout 

tabuli plexiskla, proto aby vlhkost nevstupovala do zásahového obleku po dobu, kdy bylo 

třeba vytvořit v komoře požadovanou vlhkost a stanovit přesný čas vystavení zásahového 

obleku vlhkosti. Zhruba 3 cm před zkušební komorou byl přichycen plech o velikosti  

80x51 cm (š x v) s obdélníkovým výřezem umístěným uprostřed, velikosti 20x15 cm (š x v), 

který sloužil jako krytí komory před účinky sálání z topného panelového tělesa. Výřez 

v plechu zaručoval přesné ozáření testovaného materiálu zásahového obleku ve středu vzorku. 

Přes výřez se na krycí plech zavěšoval ještě jeden odnímatelný menší plech, který sloužil 

k uzavření výřezu v krycím plechu, z důvodu přesného načasování ozáření vzorku zásahového 

obleku, kdy nebylo žádoucí materiál ozařovat.  

Komora měla ještě ze zadní strany nainstalované otvory pro umístění měřících 

přístrojů určené k měření hodnot uvnitř skříně. Takto sestrojená komora byla umístěná na 

pojízdném stolečku, aby bylo možné regulovat úroveň sálání pomocí změn vzdálenost mezi 

vzorkem a zdrojem sálavého tepla (topného panelového tělesa). 
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6.1 Zkušební zařízení 

Celé zkušební zařízení se skládá z následujících součástí (komponent): 

 Zdroj sálaní (kap. 6.1.1); 

 Zkušební komora (kap. 6.1.2); 

 Držák na uchycení vzorku zásahové obleku (kap. 6.1.2); 

 Rámeček na přichycení bavlněného trička (kap. 6.1.2); 

 Stínicí odnímatelný plech (kap. 6.1.2); 

 Zařízení k měření a zaznamenávání naměřených hodnot (kap. 6.2); 

6.1.1 Zdroj sálaní 

Jako zdroj sálání bylo použité topné panelové těleso QH SERIES model č. 081060  

od firmy Omegalux
®
 velikosti 25x20 cm o příkonu 4800 W, maximální hustota tepelného 

toku 93 kW/m
2
. Maximální udávaná teplota panelu je 981 ºC. 

 

Obrázek 7 – Topné panelové těleso QH Series 

6.1.2 Zkušební komora 

Konstrukce zkušební komory je kovová ve tvaru kvádru, o velikostmi 50x40x40  

(š x v x h), bez čelní strany, na kterou se přidělává držák se vzorkem zásahového obleku  

(viz kap. 6.1.2), dovnitř za vzorek zásahového obleku se dá připevnit rámeček (viz kap. 6.1.2) 

sloužící k uchycení vzorku bavlněného trička. Uvnitř zkušební komory je prostor pro položení 

nádoby s vodou. Po stranách má komora z každé strany dvě skleněné okýnka, aby se dalo 
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nahlížet dovnitř během samotného měření. Ze zadní strany komory jsou uzavíratelné otvory 

pro vkládání měřících přístrojů pomocí přechodek, určené ke sledování parametru uvnitř 

skříně.  

 

 

Obrázek 8 – Nákres zkušební komory (z profilu) se zabudovanými vzorky 

 

 

Obrázek 9 – Nákres zkušební komory (čelní pohled) 
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Držák na uchycení vzorku zásahového obleku 

Jedná se o kovový rám šířky 6 cm ve tvaru obdélníku o velikosti 49,5x40 cm (š x v), 

na který se položí zkoušený vzorek zásahového obleku a připevní se k rámu čtyřmi 

hliníkovými lištami na každé straně pomocí dvou křídlových matic. Celý tento držák se 

zasune na čelní stranu zkušební komory a přichytí k ní pomocí čtyř křídlových matic 

v každém rohu tak, aby mezi zkušební komorou a držákem nebyla mezera. 

Rámeček na přichycení bavlněného trička 

Rámeček na přichycení bavlněného trička je ve tvaru převráceného “U“ z hliníkových 

“L“ profilů. Tričko se k němu uchytí pomocí kancelářských svorek, rámeček s připevněným 

vzorkem trička lze pak pověsit uvnitř komory zasunutím na dva kolíky přes  díry, které jsou 

v něm vyvrtané. 

6.2 Měřící přístroje k měření a zaznamenávání naměřených hodnot 

K průběhu testování bylo třeba používat různé měřicí přístroje tak, abychom mohli 

vyhodnocovat a měřit potřebné veličiny. U topného panelového tělesa došlo k nastavení a 

snímaní teploty uvnitř panelového tělesa pomocí laboratorního regulátoru teploty 

mikroTHERM 825, který byl propojen s datovým záznamníkem dat Almemo 2890-9, na který 

se tato teplota uvnitř panelu ukládala a zobrazovala. Teplota topného panelu se zobrazovala i 

přímo na samotném regulátoru teploty, ta se ovšem nezaznamenávala.  

Snímaní hustoty tepelného toku probíhalo pomocí dvou snímačů hustoty tepelného 

toku Schmidt-Boelter SBG01, s rozsahem do 50 kW/m
2
 a do 100 kW/m

2
, které byly uchycené 

na stativu vedle sebe a dávaly se před topné panelové těleso současně. Hustota tepelného toku 

z těchto snímačů byla rovněž přenášena a zobrazovaná na datový záznamník. 

Teplota ze svrchní oděvní součásti vzorku materiálu byla snímaná kompaktním 

infračerveným snímačem teploty Optris CS LT umístěným na stativu vedle topného 

panelového tělesa namířeného na střed vzorku zásahového obleku. Rovněž i tento snímač byl 

napojen na datový záznamník k zobrazení a zaznamenání naměřených hodnot. Pro měření 

povrchové teploty na zásahovém obleku byly ještě použity dva ruční bezdotykové teploměry 

Raytek – Raynger ST a druhý OMEGA OS 643E-LS s přednastavenou emisivitou ε=0,95,  

u kterých ale nebylo možné propojit a zaznamenávat hodnoty na digitální záznamník.  
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Dovnitř zkušební komory na nejspodnější vrstvu zásahového obleku byl nainstalován 

platinový odporový foliový teploměr Pt100 typ FP 96852, který sloužil k měření a 

zaznamenávaní teploty na vnitřní straně obleku pomocí záznamníku Almemo.  

Ke snímání vlhkosti a teploty uvnitř zkušební komory sloužil digitální přístroj pro 

měření vlhkosti a teploty GREISINGER GMH3350, který neumožňoval ukládání záznamu 

dat do paměti.  

Pro zaznamenání podmínek v laboratoří byl použit datový záznamník vlhkosti/teploty 

Testo 177-H1, který zaznamenával hodnoty teplot a vlhkosti do vnitřní paměti 

s přednastaveným cyklem 30 sekund.  

K přesnému odvážení vzorků, vody a porovnání hmotnostního přírůstku nebo úbytku 

vlhkosti v materiálu byla použitá laboratorní váha KERN EG 420-3NM. Zahřívání vody do 

zkušební komory a na vlhčení vzorků sloužil elektrický ohřívač (míchačka) MM2A. Dosažení 

požadované teploty zahřívané vody se měřilo digitálním teploměrem GREISINGER  

GMH 3750 s hrotovým snímačem vkládaným přímo do vody. Veškerý seznam měřících 

přístrojů je uveden v následující kapitole (6.2.1). Celkovou sestavu zkušební komory a 

topného panelového tělesa můžeme vidět na obr. č. 10.  

 

 

Obrázek 10 – Celková sestava zkušební komory a topného panelového tělesa 
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6.2.1 Seznam použitých měřících přístrojů a zařízení 

Měřící přístroje, které byly použité pro sledování a zaznamenávaní hodnot jsou 

uvedené níže. 

 Záznamník dat - Kombinovaný univerzální ruční měřicí přístroj ALMEMO 

2890-9 [18]. 

 Topné panelové těleso OMEGALUX QH Series. S výstupem pro záznamník 

ALMEMO. 

 Laboratorní regulátor teploty mikroTHERM 825. 

 Kompaktní infračervený snímač teploty Optris CS LT. S výstupem pro 

záznamník ALMEMO (přesnost měření ± 1,5 %) [17]. 

 Ruční bezdotykový teploměr s laserovým zaměřovačem – pyrometr Raytek – 

Raynger ST (přesnos měření ± 2 %, zvolená emisivita ε=0,95). 

 Ruční infračervený teploměr OMEGA OS 643E-LS (přesnost měření ± 1,5 %,  

zvolená emisivita ε=0,95). 

 Platinový odporový foliový teploměr Pt100 typ FP 96852.  

 Měřič vlhkosti a teploty ve zkušební komoře GREISINGER GMH 3350. 

S výstupem pro záznamník ALMEMO (přesnost přístroje: rel. vlhkost vzduchu 

± 0,1%, prostorová teplota ± 0,2%, povrchová teplota ± 0,5 % z měřené 

hodnoty ± 0,5 ºC) [19]. 

 Datový záznamník vlhkosti/teploty Testo 177-H1 (přesnost měření ±2 %) 

 Snímač hustoty tepelného toku Hukseflux Schmidt-Boelter SBG01 50, 100kW. 

S výstupem pro záznamník ALMEMO (přesnost měření ± 3 %) [20]. 

 Laboratorní váha KERN EG 420-3NM (přesnost měření ± 0,001 g) 

 Digitální teploměr GREISINGER GMH 3750 (přesnost ≤ 0,1 °C)  

 Elektrický ohřívač (míchačka) MM2A 
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6.3 Postup zkoušky 

Nejprve bylo potřeba zjistit, jaký je přenos tepla v normálním stavu, kdy jsou všechny 

materiály, které má hasič na sobě suché. Ty se pak měly porovnat s měřeními materiálu, které 

byly za vlhkého stavu. Problematika, kterou bylo třeba vyřešit, byla určit vhodné navlhčení 

trička popř. zásahového obleku a přenos vlhkosti do vzorku zásahového obleku. Proto 

proběhla série celkem čtyř měření, vždy po třech cyklech, kdy byl materiál postupně různě 

navlhčován  a vlhkost se tím zvyšovala. V komoře se vždy čekalo na vlhkost 90 % aby došlo 

k vyrovnání podmínek mezi vlhkým zkoušeným materiálem a prostředím v komoře. Vzorky 

trička, které se vkládaly do zkušební komory suché, se nechaly po dosažení 90 % ještě  

10 minut navlhnout. Pro umožnění přenosu vlhkosti mezi tričkem a zásahovým oblekem byla 

poté ještě vymezena další doba 20 minut, kdy probíhal přenos vlhkosti v komoře a bavlněném 

tričku na suchý zásahový oblek. Po této době došlo k zahájení měření přisunutím zkušební 

komory k topnému panelovému tělesu. 

Hodnota hustoty tepelného toku se nastavovala pomocí vzdálenosti mezi topným 

panelovým tělesem a čelní stranou komory se zásahovým oblekem. Vzdálenost byla 

zjišťována pomocí radiometru měřícího hodnotu hustoty tepelného toku. Tato vzdálenost se 

změřila a pevně označila.  

Úrovně hustoty tepelného toku byly dle [2] zvolené dvě, jedna v nízké úrovni  

tj. 5 kW/m
2
 a druhá mezi nízkou a stření úrovní, což odpovídá 15 kW/m

2
.  

Celá soustava se po nahřání topného panelového tělesa na maximální teplotu, 

z důvodu aby nekolísala radiace během zapínání a vypínání při jeho zahřívání, přisunula 

k panelu na předem odměřenou vzdálenost podle potřebné hustoty tepelného toku. 

6.4 Měřené veličiny 

V průběhu experimentálních zkoušek bylo třeba snímat množství naměřených hodnot 

a dat z různých měřících přístrojů. Protože nebylo možné je všechny pravidelně během 

měření zapisovat a bylo třeba obsluhovat zkušební soustavu, tak se pro zaznamenávání dat 

z měřících přístrojů použil kombinovaný univerzální měřící přístroj se záznamem dat  - 

ALMEMO 2890-9. Tento měřící přístroj nám umožňoval připojit přes vstupy a Almemo 

konektory jakékoliv čidlo pro měření veličin s možnosti uložení naměřených hodnot do 

vnitřní paměti s předvolením časového cyklu po sekundě. 
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Nejdůležitější hodnota, která byla sledována při měření, byla teplota na vnitřní straně 

testovaného zásahového obleku při vystavení hustotě tepelného toku na vnější stranu obleku. 

Ta se měřila pomocí platinového odporového foliového teploměru Pt100, který byl umístěn 

uprostřed testovaného vzorku a přichycený k němu pomocí přišití bavlněnou nití na 

nejspodnější vrstvě oděvu (viz. obr. č. 11). Tento způsob zaručoval, že snímač zůstane 

přichycený na vzorku i při vyšších teplotách. Hodnoty z tohoto čidla byly zaznamenávané na 

výše zmíněný měřící přístroj ALMEMO 2890-9. 

 

Obrázek č. 11 – Umístění platinového odporového foliového teploměru Pt100  

Další měřenou hodnotou byla teplota na svrchní oděvní součásti vzorku zásahového 

obleku. Jelikož teplota na této části obleku dosahovala vysokých hodnot, nebylo možné použít 

kontaktní snímač teploty jako na vnitřní straně obleku. Proto se použil na měření této teploty 

bezkontaktní infračervený snímač teploty Optris CS LT, který není tak vhodný jako kontaktní 

odporový teploměr z důvodů např. nesprávného nastavení emisivity, zeslabení zářivého toku 

při průchodu atmosférou jednak přímou absorpcí a jednak rozptylem infračerveného záření na 

molekulách plynu, částic kouře apod. Pro přesné stanovení měřené veličiny je tedy zapotřebí 

správné nastavení okrajových podmínek [15]. Emisivita měřicího přístroje v tomto případě 

byla nastavena na ε=0,95. Výsledky byly rovněž zaznamenávány na záznamník dat 

ALMEMO 2890-9.  
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Obrázek č. 12 – Infračervený teploměr OPTRIS CS LT na stativu 

Pro snímaní povrchové teploty se současně s výše uvedeným infračerveným 

teploměrem, ještě použil ruční pyrometr Raytek – Raynger ST a ruční infračervený teploměr 

OMEGA OS 643E-LS, kterými docházelo k průběžnému měření povrchové teploty. 

Nevýhodou těchto přístrojů bylo, že měření probíhalo z ruky, což mělo za následek nestejné 

podmínky měření, kdy se během zamíření na daný povrch při mírném pohybu ruky, hodnoty 

okamžitě skokově měnily. Proto byly tyto teploměry použity jenom jako informativní měření 

v průběhu zkoušky a okamžité informaci o teplotách, neboť ani jeden teploměr neumožňoval 

záznam dat do paměti. 

Při celém měření bylo třeba zaznamenávat okolní podmínky v laboratoři, zejména 

teplotu a vlhkost. K tomu nám sloužil datový záznamník vlhkosti/teploty Testo 177-H1 

Logger, který umožňoval snímat teplotu a vlhkost v laboratoři, kde byl umístěn, se 

samostatným zaznamenáváním dat a přednastaveným cyklem záznamu naměřených hodnot 

po 30 sekundách. 

Nahřívání vody pro navlhčení testovaného materiálu probíhalo v 1 litrové nálevce na 

elektrickém ohřívači – míchačce MM2A tak dlouho, dokud se nedosáhlo požadované teploty 

zahřívané vody. Ta byla zjišťovaná pomocí digitálního teploměru GREISINGER GMH 3750 

jehož hrot se vložil do vody a současně se s ním míchala voda v nálevce. 
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6.4.1 Měření za sucha 

Jako první se provedlo měření přenosu tepla materiálem, kdy tričko i vzorek 

zásahového obleku byly v suchém stavu. Toto měření mělo za účel určit výchozí stav, od 

kterého by se porovnávaly další naměřené hodnoty za vlhka. Vlhkost a teplota ve 

zkušební komoře byly při počátku měření shodné jako v laboratoři. Vzorek suchého trička se 

připevnil na rámeček, a ten se pak zavěsil dovnitř komory. Vzorek zásahového obleku se 

připevnil na držák a ten byl přidělán k čelní straně zkušební komory. Dále došlo k nasazení 

krycího plechu před komoru s odnímatelným stínicím plechem výřezu. Po umístění soustavy 

k topnému panelovému tělesu došlo po sundání stínicího plechu k zahájení měření. Po 

naměřené době se zpátky nasadil odnímatelný stínicí plech výřezu a vypnul sálavý panel, celé 

měření se tím ukončilo. 

Výsledky dvou sérií po třech měření vnitřní teploty jsou znázorněny na obrázcích  

13 a 14 pro hustoty tepelných toků 5 a 15 kW/m
2
.  

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480

Čas [s]

T
e

p
lo

ta
 [

ºC
]

1_suchý 2_suchý 3_suchý

 

Obrázek 13 – Výsledky vnitřní teploty měření za sucha při hustotě tepelného toku  

5 kW/m
2
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Obrázek 14 – Výsledky vnitřní teploty měření za sucha při hustotě tepelného toku  

15 kW/m
2
 

6.4.2 Měření  za vlhka 

Po prvních měřeních se suchým materiálem se přistoupilo k postupnému navlhčování 

trička. Suché tričko bylo zavěšeno na rámečku ve zkušební komoře, do se předtím vložila 

nádobku s vodou množství 1 l ohřátou na 40 ºC. Komora se následně hermeticky uzavřela 

plexisklovou tabulí a na čelní stranu se přidělal držák se vzorkem zásahového obleku. Ještě se 

připevnil před komoru krycí plech s odnímatelným stínicím plechem výřezu.  

Na vlhkoměru, který byl umístěn uvnitř komory, bylo sledováno zvyšování vlhkosti až 

na 90 %. Poté co tato vlhkost byla dosažena, se začalo odečítat 10 minut, během kterých 

tričko mělo navlhnout. Po vypršení desetiminutového intervalu byla vysunula plexisklová 

tabule, aby vlhkost z komory a trička mohla přejít na zásahový oblek, doba k tomu určená 

byla 20 minut. Po uplynutí 20-ti minut se přistoupilo k samotnému měření, to znamená, že se 

na zásahový oblek po odkrytí odnímatelného stínicího plechu výřezu nechalo působit sálavé 

teplo po dobu osmi minut a měřily se všechny potřebné parametry. Výsledky jednotlivých 

měření vnitřní teploty za vlhka při hustotách 5 a 15 kW/m2 jsou znázorněné v obrázku 15 a 

16. Jednalo se znovu o tři měření s každým tepelným tokem. 
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Obrázek 15 – Výsledky vnitřní teploty měření za vlhka při hustotě tepelného toku  

5 kW/m
2
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Obrázek 16 – Výsledky vnitřní teploty měření za vlhka při hustotě tepelného toku  

15 kW/m
2
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6.4.3 Měření při ždímaní 

Pro navýšení vlhkosti v testovaném materiálu se přistoupilo k navlhčení vzorku trička, 

kdy se celý vzorek trička namočil a vyždímal v rukách na požadovanou vlhkost. Nejprve se 

zkoušený vzorek trička zvážil v suchém stavu, aby bylo možné posoudit o kolik se zvýší 

nasákavost v tričku po vyždímání. Tričko se tedy vložilo do nádobky s vodou ohřátou  

na 30 ºC, nechalo se kompletně namočit a vyždímalo na požadovanou hodnotu. Hodnota 

přírůstku vody v tričku v přepočtu na naší velikost vzorku byla 25 g podle literatury [13], 

která řeší testování funkčního prádla pod zásahovým oděvem a nasákavost trička GREY 

během vystavení fyzicky náročné činnosti. Protože nebylo možné v rukách tento vzorek 

vyždímat na tuto hodnotu zvýšil se přírůstek vody na cca 35g tj. na 70 g hmotnosti 

navlhčeného vzorku trička. Hodnota přírůstků vlhkosti se zjišťovala odvážením na laboratorní 

váze a porovnávala s hmotnosti předem zváženého suchého vzorku trička. 

Tabulka 1 – Hodnoty hmotnosti měřeného materiálu pro q = 5 kW/m
2
 

Vzorek č.: Hmotnost a 

velikost 

suchého trička 

Hmotnost 

vyždímaného 

trička před 

měřením [g] 

Navýšení 

vlhkosti trička 

po ždímaní [g] 

Hmotnost 

vyždímaného 

trička po měření 

[g] 

Úbytek vlhkosti 

v tričku během 

měření [g] 

1. 
33,244 g 

50x42 cm 

70,532 37,288 65,253 5,279 

2. 71,968 38,724 66,266 5,702 

3. 71,236 37,992 64,964 6,272 

 71,245 38,001 65,494 5,751 

Tabulka 2 – Hodnoty hmotnosti měřeného materiálu pro q = 15 kW/m
2
 

Vzorek č.: Hmotnost a 

velikost 

suchého trička 

Hmotnost 

vyždímaného 

trička před 

měřením [g] 

Navýšení 

vlhkosti trička 

po ždímaní [g] 

Hmotnost 

vyždímaného 

trička po měření 

[g] 

Úbytek vlhkosti 

v tričku během 

měření [g] 

1. 
33,440 g 

50x42 cm 

70,350 36,910 57,481 12,869 

2. 71,466 38,026 59,310 12,156 

3. 70,914 37,474 58,714 12,200 

 70,910 37,470 58,502 12,408 
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Když byl vzorek vyždímaného trička připraven, vložila se opět do zkušební komory 

nádobka s vodou množství 1 l ohřátá na 40 ºC. Připevnil se rámeček s vyždímaným vzorkem 

trička do zkušební komory, komora se uzavřela nasunutím plexiskla a na čelní stranu komory 

se nasadil držák s uchyceným vzorkem zásahového obleku. Znovu se ještě před komoru 

připevnil krycí plech s odnímatelným stínicím plechem výřezu. Na vlhkoměru v komoře jsme 

sledovali nárůst vlhkosti na 90 %. Když bylo dosaženo této hodnoty, oddělalo se dělící 

plexisklo v komoře. Oproti předešlému způsobu se již nečekalo ještě 10 min na navlhnutí 

trička, ale nechali jsme vlhkost přecházet rovnou na zásahový oblek, opět po dobu 20 minut, 

protože tričko již bylo navlhčené předem na požadovanou vlhkost. Po 20 minutách se 

přistoupilo k samotnému měření, kdy byl zásahový oblek vystaven sálavému teplu na 8 minut. 

Výsledky z těchto měření jsou znázorněné na obrázcích 17 a 18 vždy pro tři měření každé 

hodnoty hustoty tepelného toku zvlášť. 
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Obrázek 17 – Výsledky vnitřní teploty měření při ždímaní pro hustotu tepelného toku 

5 kW/m
2
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Obrázek 18 – Výsledky vnitřní teploty měření při ždímaní pro hustotu tepelného toku  

15 kW/m
2
 

6.4.4 Měření mokrého vzorku 

Pro porovnání jaký je vliv vlhkosti na přenos tepla zásahovým oděvem se uskutečnila 

ještě jedná série tří měření, kdy došlo k přímému nanesení vlhkosti i na zásahový oblek. 

Postup vlhčení trička byl stejný jako v předešlé kapitole (měření při ždímaní). Suchý vzorek 

trička se zvážil, aby bylo možné určit přírůstek množství vody. Poté se namočil do vodní 

lázně o teplotě 30 ºC, nechal kompletně nasáknout a vyždímal se na požadovanou hmotnost 

cca 70 g, tak aby přírůstek vody v tričku byl zhruba 35g. Hmotnost vzorku trička byla 

kontrolována na laboratorních váhách. Vzorek trička se přichytil na rámeček a pověsil do 

zkušební komory, kde byla také vložena nádobka s vodou množství 1 l ohřátá na 40 ºC. 

Mezitím se připravil i vzorek se zásahovým oblekem, který se také změřil nejprve v suchém 

stavu, pro porovnání nánosu vlhkosti na něj, a pak se změřil ještě jednou, kdy došlo 

k nanesení vlhkosti. Vlhkost se na zásahový oblek nanášela pomocí rozprašovače, kdy se do 

rozprašovače nalilo 200 ml vody o stejné teplotě jako měl vzorek trička tj. 30 ºC. Nanášení 

vlhkosti pomocí rozprašovače probíhalo rovnoměrně po celé ploše vnitřní strany zásahového 

obleku. Až byl dosažen přírůstek vlhkosti o hmotnosti cca 20 g na vzorku zásahového obleku 

o velikosti 39x29 cm vložil se pak do držáku a nasadil na zkušební komoru. Po takto 
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zkompletovaném systému se čekalo až vlhkost ve zkušební komoře dosáhne 90 %. Když 

vlhkost dosáhla požadované hodnoty vytáhlo se plexisklo dělící vzorek trička a zásahový 

oblek a umožnilo se přecházet vlhku na zásahový oblek po dobu 20 minut. Po uplynutí této 

doby se oddělal stínící plech a začalo probíhat měření. 

Tabulka 3 – Hodnoty hmotnosti vzorku bavlněného trička pro měření za mokra s  

q = 15 kW/m
2
 

Vzorek č.: Hmotnost a 

velikost 

suchého trička 

Hmotnost 

vyždímaného 

trička před 

měřením [g] 

Navýšení 

vlhkosti trička 

po ždímaní [g] 

Hmotnost 

vyždímaného 

trička po měření 

[g] 

Úbytek vlhkosti 

v tričku během 

měření [g] 

1. 
33,615 g 

50x42 cm 

71,143 37,528 60,004 11,139 

2. 71,515 37,900 58,714 12,801 

3. 71,264 37,649 59,850 11,414 

 71,307 37,692 59,523 11,785 

 

Tabulka 4 – Hodnoty hmotnosti vzorku zásahového obleku pro měření za mokra s  

q = 15 kW/m
2
 

Vzorek č.: Hmotnost a 

velikost 

suchého 

zásahového 

obleku i 

s čidlem teploty 

Hmotnost 

vyždímaného 

trička před 

měřením [g] 

Navýšení 

vlhkosti 

zásahového 

obleku po 

ždímaní [g] 

Hmotnost 

vyždímaného 

trička po měření 

[g] 

Úbytek vlhkosti 

v tričku během 

měření [g] 

1. 
85,913 g 

39x29 cm 

105,302 19,389 89,514 15,788 

2. 105,566 19,653 88,368 17,198 

3. 105,509 19,596 88,668 16,841 

 105,459 19,546 88,85 16,609 

 

Výsledky vnitřní teploty při měření mokrých vzorků jsou znázorněné na obrázku 19. 
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Obrázek 19 – Výsledky vnitřní teploty měření při mokrých vzorků pro hustotu 

tepelného toku 15 kW/m
2
 

 



 

 31 

7 URČENÍ PODMÍNEK MĚŘENÍ 

Celkem proběhla série 21 měření vzorků, které bylo možné nakonec použít pro 

vyhodnocení daného experimentu. Jak již bylo výše zmíněno, měření probíhalo při dvou 

různých hodnotách tepelného toku, které byly 5 kW/m
2
 a 15 kW/m

2
. Měření proběhlo na 

vzorcích, které byly v suchém stavu, a to vždy 3 krát na 5 kW/m
2
 a 3 krát na 15 kW/m

2
 

hustotě tepelného toku. Na měření za sucha nebylo třeba provádět zvlášť nějaké vyhodnocení, 

protože tyto hodnoty měření měly být jako základ pro porovnání s ostatními naměřenými 

hodnotami za vlhkého stavu. Bylo třeba jen kontrolovat, jestli měření probíhá správně  

dle předem zvoleného postupu (viz. kapitola 6.4.1).  

Dalších šest měření při obou úrovních hustoty tepelného toku proběhlo na vzorcích, 

kdy tričko a posléze vzorek zásahového obleku měli navlhnout vlivem zvýšené vlhkosti uvnitř 

zkušební komory (viz. kapitola 6.4.2). Po doměření navlhčených zkušebních vzorků, se ale 

navlhnutí tohoto materiálu nezdálo dostatečné. Na dotyk i na pohled se jevilo navlhnutí pouze 

nepatrně, skoro ani nebylo poznat. Podle mých subjektivních pocitů, na základě porovnání 

s nošením tohoto materiálu při zásazích u HZS LK, je vlhkost v materiálu při zvýšené námaze 

mnohem větší a je více cítit na dotek. 

Nedostatek vlhkosti v materiálu v předešlém měření jsem se proto rozhodl řešit 

zvýšením vlhkosti v materiálu přímým nanesením vody na spodní prádlo – bavlněné tričko, a 

jsem provedl dalších šest měření, znovu s oběma hustotami tepelného toku (viz.  

kapitola 6.4.3). Množství přímého nanesení vody bylo vypočítáno v závislosti testování 

navlhnutí oděvu při fyzické námaze u zásahu dle [13], a to převedením vlhkosti v tričku po 

fyzicky náročné činnosti, poměrem plošné velikosti celého trička na velikost testovaného 

vzorku. Po odměření se už zkoušené vzorky materiálu podobaly navlhnutí jako u fyzicky 

náročného reálného zásahu (viz obr. č. 20). 
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Obrázek č. 20 – Vyždímané tričko po skončení měření 

Z výše uvedeného obrázku č. 20 jde vidět, jak moc bylo tričko navlhnuté po 

vyždímání, to je ta tmavší část, která nebyla přímo vystavena tepelnému toku, ale jenom 

teplotě v komoře při zahřívání vzorku zásahového obleku během měření. Na středovou, 

světlejší část, dopadal tepelný tok skrze otvor v krycím plechu přímo na zásahový oblek a 

přes něj na vzorek bavlněného trička. Střed bavlněného trička je z tohoto důvodu více suchý, 

neboť byl vystaven vyšším teplotám. Hustota tepelného toku byla v tomto případě 15 kW/m
2
. 

Při měření hustotou tepelného toku 5 kW/m
2
 bylo tričko jen nepatrně vlhčí z důvodů nižších 

teplot při vystavení menší hustotě tepelného toku. 

Nakonec jsem se ještě rozhodl pro další tři měření s hustotou tepelného toku  

15 kW/m
2
, k porovnání přenosu tepla materiálem zásahového oděvu, a to s nanesením vody 

přímo na zásahový oblek. Nanesení vody ve formě rozprášení z rozprašovače na zásahový 

oblek proběhlo jen na nejspodnější vrstvu materiálu zásahového oděvu (viz. kapitola 6.4.4), 

protože nános vlhkosti na svrchní vrstvu není možný z důvodu, že z této strany zásahový 

oblek nepropouští tekoucí vodu. Po odměření bylo zcela zřetelné, že vlhký až mokrý oblek 

má v sobě více vlhkosti než je při fyzicky náročném zásahu. Projevilo se to po otevření 

zkušební komory, kdy ihned po skončení měření zevnitř vyšlo množství páry. 

Mezitím těmito 21 měřeními proběhla ještě řada doplňujících měření, které měly 

ukázat, jakým směrem se bude měření ubírat. Jednalo se například o sérií tří měření suchého 

vzorku s intenzitou tepelného toku 10 kW/m
2
, u kterých se ale ukázalo že rozdíly  hustot 

tepelného toku mezi 5 kW/m
2
 a 15 kW/m

2
 jsou příliš malé na to, aby nám znázornily nějaké 

podstatné rozdíly v měřeních. Proto byla použitá druhá, vyšší, již zmiňovaná hustota 

tepelného toku 15 kW/m
2
 spolu s 5 kW/m

2
. 
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Další doplňující měření sloužilo k určení meze použitelnosti materiálu zásahového 

obleku, konkrétně Gora-texu
®
 a zásahového obleku jako celku, zda-li nedojde k jejich 

poničení u měření s vyšší hustou tepelného toku. Při zkoušce měření samotného Gora-texu
®
 

vystaveného hustotě tepelného toku 15 kW/m
2
 po dobu 10 min, nejevil posléze viditelné 

poškození ani změnu tvrdosti na dotek. Ale po vystavení zásahového obleku hustotě 

tepelného toku 30 kW/m
2
, krátce po zahájení měření došlo k vývinu kouře a 

postupnému zuhelnatění povrchu, jeho ztvrdnutí a následnému popraskání vlivem vysokých 

teplot na povrchu svrchní vrstvy zásahového obleku (viz. obr. 21). Pokus byl z těchto důvodu 

po 90 s ukončen. Proto pokusy měření s touto hodnotou nebyly používány, protože čas 

potřebný k určení postupného vypařování vlhkosti z materiálu by byl příliš krátký.  

       

Obrázek 21 – Popraskaní svrchní části      Obrázek 22 – Nejspodnější vrstva obleku        

při hustotě tep. toku 30 kW/m
2
         vystavena hustotě tep. toku 30 kW/m

2
 

 

Při měření suchých vzorků při hustotě tepelného toku 15 kW/m
2
 bylo třeba ještě celou 

sérii tří měření zopakovat, protože došlo k odlepení textilní kobercové pásky, která 

upevňovala platinový odporový foliový teploměr na povrchu vnitřní strany materiálu, vlivem 

vysoké teploty při těchto hodnotách. Posléze došlo ke změně uchycení teplotního čidla na 

zásahovém obleku pomocí přišití bavlněnou nití, které pak probíhalo po zbytek všech měření. 
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8 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 

Všechny výsledné měření bylo třeba uložit z datových záznamníků a přenést je do 

počítače, kde s nimi bylo dále pracováno. Bylo třeba provést rozdělení podle časů a druhu 

měření, hustot tepelných toků, vlhkosti apod. Celkem bylo vytvořeno přes 35.000 záznamů 

v jednotlivých časech a další byly zapisovány ručně. Došlo k vytvoření skupin měření, které 

se rozdělily na suché, vlhké, ždímané a mokré vzorky, každé s dvěma hustotami tepelných 

toků 5 a 15 kW/m
2
 vždy po třech měřeních.  

Jak již bylo v předešlých kapitolách zmíněno, měření při suchých vzorcích sloužilo 

jako stěžejní, od kterého se dále porovnávalo, jestli se materiál s postupným navlhčováním 

bude chovat hůř nebo lépe na přenos tepla materiálem zásahového oděvu. Dosažené teploty 

na nejspodnější vrstvě zásahového obleku, při všech měřeních vzorků za sucha, jsou 

znázorněné na obrázcích 13 a 14. Z obrázku 13 jde vidět, že průběh všech tří měření při 

hustotě tepelného toku 5 kW/m
2
 je od nárůstů teploty až po určité ustálení shodný. Hodnoty 

(velikosti teplot) jednotlivých měřeních jsou relativně podobné. Je třeba upozornit na to, že  

1. a 2. měření suchých vzorků při hustotě tepelného toku 5 kW/m
2
 bylo oproti všem ostatním 

měřením o minutu kratší, neboť v té tobě ještě nebylo jasné po jak dlouhou dobu bude měření 

probíhat, tak aby byl vymezen dostatečný prostor na ustálení teploty. Z grafů je ale jasně 

patrné, jak by tyto dvě hodnoty při pokračování měření probíhaly dále. Po prvních dvou 

měřeních byla teda teplota všech ostatních měření stanovena na 8 minut. Tato doba se 

považovala jako dostatečně dlouhá k odpaření vlhkosti ze vzorků ozářených sálavým teplem, 

kdy již vlhkost nebude mít vliv na přenos tepla zásahovým oděvem. Při měření vzorků za 

sucha a hustoty tepelného toku 15 kW/m
2
, jsou teploty na nejspodnější vrstvě zásahového 

obleku ještě shodnější než u 5 kW/m
2
 (viz. obr. 14). 

Vlhkost vzorků při prvních měřeních s vodou byla dle postupů uvedených v kapitole 

6.4.2, dosažena pouze nasákavostí bavlněného trička v komoře s 90 % vlhkosti. Tričko se 

nechalo vystavit této vlhkosti po 10 min a pak ještě dalších 10 minut společně se zásahovým 

oděvem, než začalo samotné měření. Takovýto způsob vlhčení nebyl zcela totožný 

s množstvím vlhka, kterému se hasič vystavuje při reálném zásahu v bavlněném tričku 

potažmo v zásahovém obleku. Přesto naměřené hodnoty teploty na nejspodnější vrstvě byly 

mírně nižší než při měření za sucha. Hodnoty teplot na vnitřní straně zásahového obleku jsou 

znázorněné na obrázcích 15 a 16. Opět všechny tři měření mají téměř shodný průběh a 

hodnoty v obou grafech. 
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Pro zjištění, zda-li stoupající míra vlhkosti bude mít klesající charakter teplot na  

vnitřní straně zásahového obleku, se ještě vyhodnotily měření vzorků při dalším zvýšení 

vlhkosti vyždímáním trička a jeho změřením společně se vzorkem zásahového obleku. 

Z obrázků 17 a 18 lze vyčíst že hodnoty teplot na vnitřní straně zásahového obleku jsou zase o 

něco nižší než v předešlém případě měření s menším množstvím vlhkosti v testovaném 

materiálu. Vzájemný průběh i naměřené hodnoty teplot jsou mezi jednotlivými třemi 

měřeními opět téměř shodné. Oproti předešlým grafům, však nemají tendenci se po nějaké 

době ustálit na určitou teplotu, ale stále se teplota mírně navyšuje. Postupně se snaží dosáhnou 

vyšších hodnot jako při měření za sucha. To by se dalo přikládat tomu, že ve vzorku se po 

tuto dobu ještě nevypařila všechna vlhkost. V tomto hodnocení nás utvrzuje i to, že vlhkost ve 

vzorku trička se před měřením zvýšila o cca 35 g a po měření se snížila o průměrných 5,751 g 

na vzorek. Je třeba ale brát v úvahu, že převážná část vlhkosti byla odpařena ze středu vzorku, 

kde dopadal přímo tepelný tok a po okrajích vzorku za krycím plechem zůstával ještě 

poměrně vlhký (viz obr. 20).  

Ověření přenosu tepla materiálem zásahového oděvu, při nanesení vlhkosti přímo i na 

nejspodnější stranu zásahového obleku, jsme testovali v posledních třech měřeních, ve 

kterých byl materiál z časových důvodů vystaven jen hustotě tepelného toku 15 kW/m
2
. 

Výsledné grafy nám ukázaly jiný charakter průběhu děje, než bylo do této chvíle běžné  

(viz obr. č. 19). Během měření dochází dvakrát k ustálení teploty, vždy po prudkém a rychlém 

nárůstu teploty. Poprvé po zhruba 45 sekundách měření se teplota ustaluje okolo 70 ºC, to trvá 

po dobu 2 minut až do času měření 2 minuty a 45 sekund. Pak znovu dochází k prudšímu 

nárůstu teploty až do času cca 4 minut a 40 sekund, ve kterém se zase teplota ustaluje, 

tentokrát ne tak jednoznačně, ale s mírným stoupáním, podobně jako u hodnot při ždímaní. Na 

obrázku 23 jsou průměrné hodnoty ze tří měření mokrých vzorků při hustotě tepelného toku 

15 kW/m
2
, na kterém můžeme vidět jednotlivé fáze změn průběhu hodnot.  
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Obrázek 23 – Průměrné hodnoty vnitřní teploty při měření 15 kW/m
2
 mokrých vzorků 

s vyznačením změn nárůstu a ustálení 

V části 1. ustálení teploty se spotřebovává teplo na přechod látky z jedné fáze do 

druhé, dochází ke změně skupenství – vypařování. Při této změně kapalina přijímá teplo při 

teplotě varu, které je uvnitř zásahového obleku. To vysvětluje ono ustálení v této části grafu, 

po skupenské změně objemu látky přijímané teplo nadále způsobuje zvýšení teploty páry.  

 

Obrázek 24 – Průběh vypařování 

 

t1 – počáteční teplota  Q1 – teplo ohřeje látku na teplotu varu  

t2 – teplota varu Q2 – teplo zajistí var látky 
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Průběh teplot na svrchní straně vzorku zásahového obleku byl zaznamenáván pomocí 

bezdotykového infračerveného teploměru Optris CS LT umístěného na stativu. Na obrázku 25 

vidíme, že vnější teplota při hustotě tepelného toku 5 kW/m
2
 byla při všech devíti měřeních, 

jak suchého, vlhkého tak i ždímaného vzorku, téměř stejná. Průběh jejího nárůstu a 

pokračování, kopíroval jednu linií. U druhého obrázku 26, měření vnější teploty při hustotě 

tepelného toku 15 kW/m
2
, už nejsou hodnoty tak stejné jako při první nižší hustotě tepelného 

toku. Po ustálení vnějších teplot u všech křivek (měření), což nastalo zhruba ve 3. minutě, se 

všechny hodnoty pohybovaly v rozmezí okolo teploty 50 ºC. Tyto rozdíly se dají přičíst 

zvýšené intenzitě hustoty tepelného toku, nízké vzdálenosti topného panelového tělesa od 

zkoušeného vzorku během tohoto měření a problematikou bezkontaktního měření povrchové 

teploty, z důvodů správného nastavení okrajových podmínek měřené veličiny infračerveného 

bezdotykového teploměru, které je v tomto případě složitější. 

Je jasně vidět že teplota na svrchní oděvní části, po zahájení měření a vystavení 

vzorků sálavému teplu, se začne prudce zvyšovat. Povrch se ozářením zahřívá až dosáhne své 

nejvyšší úrovně, kde se téměř ustaluje. Další zvyšování teploty v této fázi ustálení je 

zanedbatelné, neboť teplota stoupá v řádech desetin až setin stupňů celsia. Přenos tepla 

z topného panelového tělesa na zásahový oblek už nemá tendenci ho více zahřívat a tím 

zvyšovat jeho teplotu.  

Z těchto křivek lze vyčíst, že vlhkost nemá vliv na povrchovou teplotu. Jednotlivé 

měření se velikostmi hodnot ve stejném čase od sebe nepatrně liší, kde ale není žádná 

posloupnost velikosti teplot na postupném navyšování vlhkosti ve vzorcích testovaného 

materiálu při samotných měřeních. To je zřejmě zapříčiněné proto, že sálavé teplo dopadá 

přímo na svrchní oděvní část a vlhkost byla nanesena na nejspodnější vrstvu zásahového 

obleku a na bavlněný vzorek za oblekem. Teploty na svrchní části obleku byly při obou 

hustotách tepelného toku tak vysoké, že vlhkost která by mohla projít skrz zásahový oblek 

ven byla tak malá, že ji nemohla ovlivnit. 
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 Obrázek č. 25 - Výsledky vnějších teplot měření při hustotě tepelného toku 5 kW/m
2
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 Obrázek č. 26 - Výsledky vnějších teplot měření při hustotě tepelného toku 15 kW/m
2
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Na dalších dvou grafech máme možnost porovnat průměrné hodnoty teplot na vnitřní 

straně zásahového obleku. Každá série je zprůměrováná ze tří měření pro každý způsob 

vlhčení a hustotu tepelného toku 5 kW/m
2
 (obrázek 27) a 15 kW/m

2
 (obrázek 28). 

Z výsledných křivek už je patrný rozdíl v jednotlivých metodách každého měření pro suché, 

vlhké, ždímané a mokré vlhčení. Nárůst teplot v počátků měření je téměř shodný.  

Až s přibývajícím časem je mezi hodnotami větší rozdíl. Křivky se suchými vzorky narůstají 

rychleji než ostatní jinak vlhčené. Křivky s vlhkými vzorky stoupají v podobném průběhu 

jako při suchých vzorcích, už ale dosahují o něco málo nižších teplot. Třetí křivka se 

ždímanými vzorky mají stále stejný průběh jako předešlé dvě křivky. Opět ale dosahují o něco 

málo nižších teplot než předešlé dva druhy vlhčení, které nebylo tak velké. Dodatečným 

měřením bylo doplněno testování mokrého vzorku zásahového obleku vystaveného pouze 

hustotě tepelného toku 15 kW/m
2
. Jak již bylo dříve zmíněno průběh této křivky je značně 

odlišný než křivky předešlé. Hodnoty jsou podstatně menší než u ostatních. To se dá 

přisuzovat zvýšené vlhkosti v materiálu zásahového obleku, kdy vzorky nebyly jen vlhké, ale 

byla v nich zkondenzovaná voda.  

Mezi jednotlivými porovnáními křivek si můžeme všimnout, že s rostoucí vlhkostí 

v testovaných vzorcích jsou dosažené nižší hodnoty teploty na vnitřní straně. Je třeba počítat 

s měrným skupenským teplem varu, které kapalina o hmotnosti m přijme při přechodu v plyn. 

Teplo se tedy spotřebovává na změnu v páru v zásahovém obleku při téže teplotě. Lze z toho 

usuzovat, že vlhkost má určitý podíl na vliv na přenos tepla skrz materiál zásahového oděvu. 

Záleží dále na porovnání a rozhodnutí, jestli je velikost tohoto vlivu zásadní.  
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 Obrázek č. 27 - Výsledky průměrných vnitřních teplot měření při hustotě tepelného toku  

5 kW/m
2
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 Obrázek č. 28 - Výsledky průměrných vnitřních teplot měření při hustotě tepelného toku  

15 kW/m
2
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Pro účel zabránění prostupu tepla z okolního prostředí na pokožku zasahujícího hasiče 

během zásahu, slouží právě zásahový oblek, který je na tyto případy zabránění prostupu tepla 

prioritně určen. V následujících obrázcích 29 a 30 pro dvě hodnoty hustoty tepelného toku 

jsou křivky znázorňující rozdíl na vnější části zásahového oděvu a její nejspodnější vrstvě. Při 

zahájení měření dojde k rychlému nárůstů rozdílů obou teplot, které trvá až do zhruba 40 

sekundy při první hustotě tepelného toku 5 kW/m2 a nárůst rozdílů teplot u druhé hustoty 

tepelného toku 15 kW/m2  trvá zhruba jen do 30 sekundy, což je o 10 sekund dříve než při 

slabší hustotě tepelného toku. Poté se teploty začnou zase srovnávat, a křivky v grafu klesají. 

To se dá vysvětlit rychlejším přestupem tepla skrz zásahový oblek u silnější hustoty tepelného 

toku a tudíž kratší dobou potřebnou na srovnání teplot. Je třeba brát v potaz, že měřená teplota 

na vnitřní straně zásahového obleku je teoretické maximum pro danou zkušební metodu. 

V reálné situaci, kdy je oděv oblečen na hasičovi a v kontaktu s pokožkou těla (kůže), pak by 

teplo přecházelo do těla a tím by docházelo k snížení vnitřní teploty. 

Zvyšování teploty na vnějším povrchu zásahového obleku nic nebrání, aby vystoupala 

co nejrychleji na svoje možné maxima, kdežto na vnitřní straně se teplota zvyšuje se 

zpožděním zapříčiněným prostupem přes materiál zásahového obleku. Vnější teplota po určité 

době dosáhne svých maximálních hodnot, ustálí se a drží na určité úrovni. Na vnitřní straně 

zásahového obleku se ale postupným průchodem stále zvyšuje, proto se rozdíly mezi vnějšími 

a vnitřními teplotami srovnávají. Rozdíly znázorněné křivkou v grafech klesají. Po určité 

době se i teplota na vnitřní straně začne srovnávat, proto křivky rozdílu nabývají ustálenějších 

hodnot.  
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Obrázek č. 29 – Rozdíly průměrných hodnot tepla na vnější a vnitřní straně 

zásahového obleku při hustotě tepelného toku 5 kW/m
2
 a různých vlhkostech 
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Obrázek č. 30 - Rozdíly průměrných hodnot tepla na vnější a vnitřní straně 

zásahového obleku při hustotě tepelného toku 15 kW/m
2
 a různých vlhkostech 
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Z předešlých grafů je patrné určité uspořádání křivek při každém porovnání teplot. 

Křivky jsou mezi sebou vzájemně posunuty i když byly vystavené stejné intenzitě hustoty 

tepelného toku. Posunutí můžeme přisoudit vlhkosti, která je v materiálu během měření. 

Neboť ve všech grafech je úroveň křivky posunuta v závislosti na způsobu a množství 

navlhčení. Z toho vyplývá, že čím vyšší je navlhčení, tím je přestup tepla skrz materiál 

zásahového obleku ztížen – narůstá tepelný odpor R. Teplota na vnitřní straně stoupá s větším 

zpožděním než při průchodu tepla přes suchý vzorek. Je potřeba dodat větší měrné teplo 

k ohřátí tělesa hmotnosti m o teplotu T. Teplo se spotřebovává na zahřátí kapaliny 

absorbované v zásahovém obleku. V daný okamžik je tedy teplota na vnitřní straně nižší než 

při průchodu přes zásahový oblek v suším stavu.  

U mokrého vzorku zásahového obleku, kde došlo k většímu nanesení a zkondenzování 

vlhkosti v materiálu zásahového obleku než v předešlých případech, je třeba ještě počítat se 

spotřebováním skupenského tepla, které přijala kapalina při přechodu do plynné fáze během 

vypařování při teplotě varu. Z obrázku 23 je tato změna patrná v části 1. ustálení teploty. 

Skupenské teplo se spotřebovává  při teplotě varu, která je u vody 100 ºC. V našem případě je 

tento děj při cca 70 ºC, to lze přičíst tomu, že teplota byla měřena až na nejspodnější vrstvě 

zásahového obleku a samotný fázový přechod probíhal uvnitř materiálu vzorku při teplotě 

varu 100 ºC.  

Celkové výsledné grafy průměrných hodnot, jak vnitřní tak vnější teploty, ze všech 

měření při obou hustotách tepelného toku jsou uvedené v níže uvedených obrázcích 31 a 32.  
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Obrázek 31 – Výsledné hodnoty vnitřní i vnější teploty na zásahovém obleku  

pro hustotou tepelného toku 5 kW/m
2
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Obrázek 32 – Výsledné hodnoty vnitřní i vnější teploty na zásahovém obleku  

pro hustotou tepelného toku 5 kW/m
2
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9 ZÁVĚR  

Cílem této diplomové práce bylo experimentální ověření vlivu vlhkosti na přenos tepla 

materiálem zásahového oděvu. Nejprve bylo třeba vymyslet a navrhnout celou metodu, která 

by nejlépe splňovala podmínky reálného prostředí, podle které by mohlo měření probíhat. 

Poté se na základě tohoto návrhu sestrojila zkušební komora a proběhla řada měření, při 

kterých se testovalo a vyhodnocoval zkušební postup.  

Ze všech měření byly nakonec vybrány dvě hustoty tepelných toků u kterých se 

nejvhodněji ukázalo, zda-li a jaký má vliv vlhkost na přenos tepla materiálem zásahového 

obleku. Nejobtížněji se určovaly postupy a způsob vlhčení vzorků, kdy bylo třeba dodat 

materiálu potřebnou vlhkost a stanovit množství tak, aby byly správně navlhčené.  

Suché měření nám ukázalo jak probíhá prostup tepla přes zásahový oblek, jaké jsou 

teploty v normálních podmínkách, kdy hasič nepřijde do kontaktu s vodou ani nedojde 

ke vzniku vlhkosti z vnitřní strany zásahového obleku zpocením hasiče. Tento způsob měření 

suchých materiálu nám vytvořil určitou stěžejní hodnotu, od které se určovalo, jak se chová 

prostup tepla přes zásahový oblek, který je ovlivněn podmínkami vlhkosti. 

Vyhodnocení výsledků zkoumaných parametrů jsme převedli do grafu, které nám 

ukázaly, že vlhkost v testovaném materiálu zásahového oděvu má určitý vliv na teplotu na 

nejspodnější vrstvě zásahového obleku. Tato teplota je na opačné straně zásahového obleku se 

vzrůstající vlhkosti nižší. Ze zkoumáni jsme vyhodnotili, že je to právě teplo, které se 

spotřebovává na zahřátí popř. vypaření vody z oděvu, a umožňuje tak snížit teplotu na vnitřní 

straně. Vlhkost nejvíce ovlivňuje velikost teploty na vnitřní části oděvu při nižších hustotách 

tepelného toku. Při hustotě tepelného toku 5 kW/m
2
 jsou rozestupy mezi teplotami znatelnější 

než při vyšších hustotách. To proto, že teplo není tak veliké, aby došlo k rychlému zahřátí a 

odpaření vlhkosti z materiálu. Při hustotě tepelného toku 15 kW/m
2
 nejsou rozdíly teplot na 

vnitřní straně mezi jednotlivými vlhčením tak veliké jako při nižší hustotě. Dá se 

předpokládat, že teplo dopadající na zkušební vzorek je tak veliké a doba potřebná k zahřátí a 

odpaření je natolik krátká, že se rozdíly v teplotách na vnitřní straně ve stejný časový okamžik 

téměř rovnají. 

Teplota na straně dopadajícího tepelného toku na zásahový oblek se podle naměřených 

hodnot s množstvím vlhka od sebe neliší, neboť mezi zdrojem tepelného zářiče a svrchní 
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oděvní části není ničím ovlivněna. Vlhkost, která ovlivňuje přenos tepla se vyskytuje až v 

sestavě oděvní součásti. 

S těmito výsledky lze konstatovat, že vlhkost má vliv na přenos tepla materiálem 

zásahového oděvu, právě z důvodů spotřebování tepla na zahřátí a vypaření vlhkosti – 

kapaliny v materiálu zásahového obleku. Množství vlhkosti tudíž ovlivňuje velikost teploty na 

odvrácené straně zásahového obleku od zdroje sálavého tepla. Intenzita hustoty tepelného 

toku taky ovlivňuje, jak moc bude tento rozdíl v teplotě po přestupu tepla materiálem 

zásahového oděvu odlišný v závislosti na množství vlhkosti v tomto materiálu. S větší 

hustotou tepelného toku dojde k mnohem rychlejšímu vysušení materiálu, kdy vlhkosti 

v tomto materiálu není tak moc, aby dokázala po nějakou delší dobu odvádět teplo. 

Rozdíly v teplotách na straně zásahového obleku směrem k hasiči při různých 

vlhkostech jsou sice odlišné, nelze ale z velikosti rozdílu odvozovat, že by byly v podmínkách 

zásahu nějak zásadní, nebo že by dokonce měli vliv na vykonávanou činnost hasiče. Ze 

subjektivních pocitů lze usuzovat, že při vysokých teplotách (do 125 ºC u hustoty tepelného 

toku 5 kW/m2 a do 200 ºC u hustoty tepelného toku 15 kW/m
2
), kdy se tyto vlivy objeví, 

nelze na povrchu kůže rozdíly mezi prostupem tepla přes zásahový oděv v suchém stavu a 

zásahový oblek obsahující vlhkost rozpoznat. Jiná už je otázka opaření hasiče párou během 

průchodu tepelného toku a vytvoření vysoké teploty při zvýšené vlhkosti v zásahovém oděvu. 

Tato práce se nezabývá možnostmi opaření hasiče při přestupu tepla, způsobené přítomnou 

vlhkostí. Lze tedy říci že dnešní zásahové oděvy, které jsou vyráběny ze speciálních 

materiálu, tak aby poskytovaly co největší možnou ochranu hasiče, jsou na vysoké kvalitní 

úrovni, že vlhkost nemůže jejích ochranu před prostupem tepla v podmínkách zásahu ovlivnit 

tak, aby hasič byl vystaven ještě zvýšenějšímu nebezpečí než to, které mu hrozí, když má 

zásahový oděv v suchém stavu. 
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČR     Česká republika 

HZS    Hasičský záchranný sbor  

SŽDC    Správa železniční dopravní cesty 

JPO    Jednotka požární ochrany 

SDH    Sbor dobrovolných hasičů 

LK     Liberecký kraj 

MSK    Moravskoslezský kraj 

VŠB-TU    Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Q     Tepelný tok (tepelný výkon) [W] 

q      Hustota tepelného toku [kW/m
2
] 

α     Součinitel přestupu tepla [W.m
-2

.k
-1

] 

λ     Součinitel tepelné vodivosti [W.m
-1

.K
-1

] 

ε     Emisivita 

k     Součinitel prostupu tepla [W.m
-2

.K
-1

] 

R     Tepelný odpor proti přestupu tepla [m
2
.K.W

-1
] 

m     Hmotnost [g] 

T     Teplota [ºC] 

T     Rozdíl teplot [ºC] 

 

 


