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V  článku je popsána požární zkouška  různých 

druhů cementových kompozitů, jejímž cílem bylo 

zjistit chování těchto materiálů při vystavení 

vysokým teplotám. Zkouška byla provedena 

v  roce 2013 jako součást rozsáhlého expe-

rimentálního programu realizovaného v  rámci 

projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva 

vnitra České republiky. Výsledky zkoušky byly 

využity při návrhu následných experimentů 

plného rozsahu a  přinesly zajímavé informa-

ce o  vlastnostech netradičních a  inovativních 

materiálů. ❚ In the paper, a fire test of various 

types of cementitious composites is described. 

The aim of the experiment was to describe 

behaviour of the investigated materials exposed 

to high temperatures. The test was performed 

in 2013 as a  part of an extensive experimental 

program performed within the framework of 

a  security research project supported by the 

Ministry of Interior of the Czech Republic. The 

results obtained by the experiment have been 

utilized for the subsequent full-scale tests and 

they also provide interesting information about 

the properties of non-traditional and innovative 

materials. 

Mezi  klíčové faktory ovlivňující požární 

odolnost konstrukcí patří fyzikální, che-

mické a  mechanické vlastnosti použi-

tých materiálů [1], [2], [3]. Jedná se ze-

jména o  hořlavost (resp. třídu reakce 

na oheň), tepelnou vodivost, objemovou 

hmotnost a  měrnou tepelnou kapacitu 

(tyto tři vlastnosti určují rychlost a  úro-

veň zahřívání daného materiálu, a  tedy 

i příslušného konstrukčního prvku), pev-

nostní a přetvárné charakteristiky v zá-

vislosti na teplotě (vyjádřené příslušnými 

pracovními diagramy, redukčními sou-

činiteli, reziduálními pevnostmi apod.) 

a  v  případě betonu také náchylnost 

k odštěpování povrchové vrstvy [1 až 7]. 

Pro běžné druhy betonu jsou uvedené 

vlastnosti poměrně uspokojivě popsá-

ny v  odborné literatuře a  implemento-

vány v příslušných návrhových normách 

(reference uvedené výše), avšak v sou-

vislosti s aktuálním překotným vývojem 

nových druhů betonu (vysokohodnot-

né, lehké a  jiné speciální betony, beto-

ny s vlákny, betony s recyklovaným ka-

menivem nebo jinou recyklovanou slož-

kou) a hledáním možností jejich nového 

využití (např. protihlukové stěny a obkla-

dy, ochranné prvky snižující následky vý-

buchu, nárazu nebo jiné nehodové udá-

losti) je nutné zaměřit se také na výzkum 

těchto netradičních materiálů a aplikací, 

např. [8 až 13].

Jako součást rozsáhlého experimen-

tálního programu v rámci projektu bez-

pečnostního výzkumu Ministerstva vni-

tra ČR byla v roce 2013 provedena po-

žární zkouška vzorků z  různých dru-

hů cementových kompozitů za účelem 

zjištění jejich chování při vystavení vy-

sokým teplotám. Výsledky zkoušky by-

ly využity při návrhu následných expe-

rimentů plného rozsahu a  přinesly za-

jímavé informace o  vlastnostech ne-

tradičních a  inovativních materiálů. Po-

pis přípravy, průběhu a  vyhodnocení 

uvedené zkoušky je předmětem toho-

to článku. 

ZKOUŠENÉ MATERIÁLY

Cílem experimentu bylo ověření cho-

vání (odštěpování, poškození) zkušeb-

ních vzorků z  dvanácti různých druhů 

cementových kompozitů při vystave-

ní požáru podle normové teplotní křivky 

a stanovení příslušných vlastností pou-

žitých materiálů. Byly testovány cemen-

tové kompozity, které lze zařadit do pěti 

základních skupin.

První skupinu tvoří běžně využívaný 

beton třídy C30/37, pro který byly na-

vrženy tři varianty: referenční (materiál 

č. 1), beton s  polypropylenovými vlák-

ny s délkou 6 mm a průměrem 18 μm 

– dále označovanými jako PP vlákna 

6/0,018 (materiál č. 2) a  beton s  po-

lymerovými (polyetylen + polypropy-

len) vlákny s  délkou 55  mm a  průmě-

rem 0,48 mm – dále označovanými jako 

PE/PP vlákna 55/0,48 (materiál č. 3).

Druhou skupinu tvoří lehký beton 

LC30/33, který byl opět testován ve 

třech variantách: referenční (materiál 

č. 4), s PP vlákny 6/0,018 (materiál č. 5) 

a s PE/PP vlákny 55/0,48 (ma teriál č. 6).

Třetí skupina kompozitů měla nahra-

zené přírodní kamenivo betonovým re-

cyklátem a byla provedena ve dvou va-

riantách: referenční beton (materiál č. 7) 

a beton ztužený PE/PP vlákny 55/0,48 

(materiál č. 8), přičemž množství vlá-

ken v  tomto materiálu bylo ve  srovná-

ní s  ostatními případy zvýšeno přibliž-

ně na dvojnásobek (aby bylo dosaženo 

obdobných mechanických vlastností ja-

ko u ostatních materiálů s vlákny).

Do čtvrté skupiny byly zařazeny meze-

rovité betony s umělým lehkým kameni-

vem (dále LWAC) frakce 1–4 (mate riál 

č. 9), resp. 4–8 (materiál č. 10).

Pátou skupinu tvoří nové materiály vy-

vinuté v  rámci řešeného výzkumného 

projektu: beton s  umělým lehkým ka-

menivem a  přídavkem odpadní textilní 

drti (materiál č. 11) a beton s drtí z od-

padních minerálních vláken (mate riál č. 

12).

Přehled materiálů a  jejich charakte-

ristik je uveden v  tab. 1. Objemové 

hmotnosti jednotlivých materiálů byly 

stanoveny vždy jako průměr z  hodnot 

změřených na třech zkušebních krych-

lích těsně před provedením požární 

zkoušky. Hmotnostní vlhkosti materiálů 

v okamžiku zkoušky se vztahují ke zku-

šebním krychlím a  byly určeny gravi-

metrickou metodou také vždy jako prů-

měry z hodnot vypočítaných na zákla-

dě hmotností zkušebních krychlí před 

zkouškou a po zkoušce (za předpokla-

du, že po zkoušce se materiál uvažuje 

jako vysušený). Požární zkouška vzorků 

z materiálů s takto vysokou vlhkostí by-

la zvolena záměrně, neboť jedním z cí-

lů zkoušky bylo také sledování vlivu vlh-

kosti na  transport tepla a na případné 

odštěpení. 

ZKUŠEBNÍ  VZORKY

S ohledem na jeden z hlavních cílů ex-

perimentu, kterým bylo stanovení rizi-

ka odštěpení jednotlivých druhů beto-

nu, a také s ohledem na plánované vy-

užití zkoumaných materiálů pro vývoj 

ochranných obkladů, schopných elimi-

novat míru poškození konstrukce požá-

rem a výbuchem, byly vyrobeny zkušeb-

ní vzorky ve tvaru malých desek s plo-

chou vystavenou požáru 300 × 300 mm 

s tloušťkou 30, 60, resp. 120 mm. Bě-

hem betonáže byly do  vzorků umístě-

ny termočlánky v  předepsaných vzdá-

lenostech od  líce vystaveného požáru. 

Tyto termočlánky sloužily k měření vývo-

je teploty v daném místě průřezu během 

požární zkoušky. Při výrobě zkušeb-

ních vzorků byly použity dřevěné formy 

a speciální přípravky pro zajištění polohy 

termočlánků (obr. 1). Parametry jednotli-
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vých vzorků jsou uvedeny v tab. 2. Vzor-

ky jsou v článku dále označovány číslem 

vyjadřujícím použitý materiál a spodním 

indexem vyjadřujícím tloušťku vzorku 

v cm (např. vzorek 412 je vzorek z beto-

nu LC30/33 s tloušťkou 120 mm).

Pro všechny materiály byly dále vy-

robeny zkušební krychle (šest krychlí 

pro každý materiál) ke stanovení tlako-

vé pevnosti za běžné teploty (tři krych-

le) a po požáru (tři krychle). Pro mate-

riály ze skupiny 5 (nově vyvinuté mate-

riály č. 11 a 12) byly dále vyrobeny vždy 

tři válce a  jedna kontrolní krychle pro 

stanovení modulu pružnosti.

Betonáž vzorků proběhla v říjnu 2013. 

Celkem bylo vyrobeno 36 malých de-

sek (12 materiálů, pro každý tři desky 

o  tloušťce 30, 60 a  120 mm), 74 zku-

šebních krychlí (12 materiálů, pro kaž-

dý šest krychlí + dvě krychle pro mate-

riály č. 11 a 12), šest zkušebních válců 

(materiály č. 11 a 12, pro každý tři vál-

ce) (obr. 2). Vzorky byly po  odbedně-

ní uskladněny v prostorách s konstant-

ní vlhkostí (RH 50 %) a teplotou (25 °C). 

Před zkouškou byly vzorky podrob-

ně změřeny a  zváženy. Všechny ma-

lé desky a  tři zkušební kostky od kaž-

dého materiálu byly převezeny do  po-

žární zkušebny PAVUS, a. s., Veselí nad 

Lužnicí na konci listopadu 2013 (obr. 3).

PŘÍPRAVA ZKOUŠKY

Vzhledem k  tomu, že se vzorky mě-

ly zkoušet ve stěnové peci, bylo nutné 

navrhnout a  postavit stěnu pro insta-

laci vzorků (obr. 4 a 5). Tato stěna by-

la vyzděna z  pórobetonových tvárnic 

do speciálního ocelového rámu, aby s ní 

bylo možné manipulovat. Stěna slouží 

jako uzávěr pece z jedné strany (obr. 6) 

a před vlastní zkouškou je tedy nutné ji 

k peci přistavit a po ukončení zkoušky 

a vychladnutí pece opět přemístit na jiné 

místo, kde lze provést podrobné zdoku-

mentování zkoušených vzorků.

Po  instalaci vzorků do  zkušební stě-

ny byly na  jejich rubové straně (povrch 

nevystavený požáru) připevněny ter-

močlánky snímající povrchovou teplo-

tu, všechny termočlánky byly připojeny 

k měřicí stanici, na straně nevystavené 

požáru byly vzorky izolovány minerální 

vatou a do prostoru pece byly rozmístě-

ny zkušební krychle (obr. 7 až 9). 

PRŮBĚH ZKOUŠKY

Požární zkouška byla provedena dne 

10. prosince 2013. Zkouška trvala 

120 minut, přičemž teplota plynů v po-

žární peci byla řízena normovou teplot-

ní křivkou ISO 834 (obr. 10). V průběhu 

zkoušky byly zaznamenávány podmínky 

v peci (teplota, tlak) a teploty všech ter-

močlánků ve  zkušebních vzorcích. Po-

hled do pece v průběhu zkoušky je zob-

razen na obr. 11.

Zajímavým okamžikem bylo úplné roz-

padnutí vzorku 33 mezi 10. a 15. minu-

tou zkoušky (obr. 12). Po utěsnění vznik-

lého otvoru izolací z minerální vaty po-

kračovala zkouška dále bez problémů 

až do požadované 120. minuty (obr. 13). 

Následující den byla pec otevřena 

(po vychladnutí vzorků i samotné pece) 

a bylo provedeno důkladné zdokumen-

tování a vizuální zhodnocení stavu vzor-

ků (odštěpování, porušení trhlinami).

Vzorky (desky i  krychle) byly vyjmuty 

Obr. 1 Formy pro betonáž malých 

desek a přípravky pro zajištění polohy 

termočlánků ❚ Fig. 1 Molds for casting of 

small slabs and the support fixtures for the 

thermocouples

Obr. 2 Zkušební vzorky po betonáži ❚ 

Fig. 2 Test specimens after casting

Obr. 3 Zkušební vzorky – převoz do požární 

zkušebny ❚ Fig. 3 Test specimens – 

transport to the fire testing laboratory

Tab. 1 Přehled zkoušených cementových kompozitů ❚ 

Tab. 1 Summary of the tested cementitious composites

Skupina
materiálů

Číslo 
materiálu

Označení materiálu
Objemová 
hmotnost 
[kg m-3]

Vlhkost 
[% hm.]

1

1 C30/37 2 328 7,6

2 C30/37 + 2,5 kg m–3 PP vláken 6/0,018 2 027 6,9

3 C30/37 + 4,5 kg m–3 PE/PP vláken 55/0,48 2 298 8

2

4 LC30/33 (lehčené kamenivo ve frakci 1–8) 887 13,3

5 LC30/33 + 2,5 kg m–3 PP vláken 6/0,018 978 14,4

6 LC30/33 + 4,5 kg m–3 PE/PP vláken 55/0,48 972 14,7

3
7 Betonový recyklát 1 832 16,9

8 Betonový recyklát + 9,1 kg m–3 PE/PP vláken 55/0,48 1 882 17,7

4
9 LWAC mezerovitý beton 1–4 908 8,9

10 LWAC mezerovitý beton 4–8 911 10,9

5
11 LWAC 4–8 + textilní drť 1 152 38,4

12 Beton s drtí z odpadních minerálních vláken 1 666 24,4

Tab. 2 Parametry zkušebních vzorků (malých 

desek) ❚ Tab. 2 Parameters of the test 

specimens (small slabs)

Označení 
(spodní 
index)

Rozměry vzorku 
[mm]

Vzdálenost 
termočlánků 

od exponovaného 
povrchu [mm]

3 300 × 300 × 30 30

6 300 × 300 × 60 15, 30, 60

12 300 × 300 × 120 10, 20, 30, 50, 80, 120

1

2 3
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z pece (resp. ze zkušební stěny), opat-

řeny fólií pro zamezení přístupu vlhkos-

ti, zváženy a  přepraveny zpět na  Fa-

kultu stavební ČVUT v  Praze, kde by-

ly provedeny zkoušky pevnosti v  tlaku 

jak u krychlí, které byly vystaven požá-

ru v peci (tři krychle od každého mate-

riálu – zjištění reziduální pevnosti), tak 

u krychlí, které požáru vystaveny nebyly 

(opět tři krychle od každého materiálu).

Vzhledem k  tomu, že materiály č.  11 

a  12 byly nově vyvinuty v  rámci řeše-

ného projektu a pro jejich následné při-

hlášení k  patentové ochraně bylo nut-

né zjistit o  nich co nejvíce informací, 

byly u  těchto materiálů provedeny ta-

ké zkoušky modulu pružnosti a zkouš-

ky spalného tepla pro zjištění třídy re-

akce na  oheň (zkoušky spalného tep-

la byly provedeny v  požární zkušebně 

PAVUS, a. s.).

VÝSLEDKY A  DISKUSE

Vyhodnocení zkoušky se zaměřuje na 

následující oblasti, na  základě kterých 

lze získat poměrně detailní představu 

o chování daného materiálu při vystave-

ní požáru a rozhodnout se tak o vhod-

nosti jeho použití pro konkrétní aplikace 

ve stavební praxi:

• vizuální zhodnocení poškození vzor-

ků – porušení trhlinami a  rozsah pří-

padného odštěpení povrchové vrstvy,

• časový vývoj teploty vzorků, podle 

kterého lze usuzovat na teplotní a fy-

zikální vlastnosti daného materiálu,

• reziduální tlakové pevnosti materiá-

lů po požáru a jejich procentuální po-

měr vzhledem k původní tlakové pev-

Obr. 5 Schéma uspořádání zkušebních vzorků ❚ 

Fig. 5 Scheme of the test specimens arrangement

Obr. 10 Teplota v peci ❚ Fig. 10 Temperature in the furnace

t [min]
0 15 30 45 60 75 90 105 120

g
 [°

C
]

0

200

400

600

800

1000

1200

4

7 8

5

6 9

10



5 96 / 2 0 1 5  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

V Ě D A  A   V Ý Z K U M  ❚  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

nosti příslušného materiálu za  běž-

né teploty.

Po  vizuálním zhodnocení materiálů 

skupiny 1 lze konstatovat, že u  vzor-

ků z  referenčního betonu (bez vláken) 

došlo k poměrně masivnímu odštěpe-

ní (obr. 14a). 

U vzorku 112 je patrné odštěpení v té-

měř celé exponované ploše, přičemž 

hloubka tohoto odštěpení byla přibliž-

ně 10 mm. U vzorku 16 byla odštěpe-

ním zasažena přibližně jedna čtvrtina 

exponované plochy (s hloubkou odště-

pení opět přibližně 10 mm), u vzorku 13 

k odštěpení nedošlo. Tím byl potvrzen 

obecně přijímaný předpoklad, že běžně 

využívaný beton třídy C30/37 (beton re-

lativně velmi kvalitní) bez přídavku vlá-

ken je při vystavení normovému požá-

ru (relativně velmi vysoká rychlost za-

hřívání) poměrně náchylný k  odštěpo-

vání, např. [14]. 

Oproti tomu vzorky z  materiálu č. 2 

(beton s  PP vlákny 6/0,018) neodště-

pily vůbec, což je opět v souladu s po-

znatky publikovanými v literatuře a vše-

obecně přijímanými odbornou veřejnos-

tí, tedy že přidáním drobných polypro-

pylenových vláken lze účinně eliminovat 

vznik a rozvoj odštěpení, např. [5], [14].

Zajímavé chování bylo zaznamená-

no u  vzorků z  materiálu č. 3 (beton 

s  PE/PP vlákny 55/0,48). Tato velmi 

dlouhá vlákna dokázala zabránit od-

štěpení u vzorků s tloušťkou 120, resp. 

60 mm (vzorky 312 a 36), avšak u vzor-

ku s tloušťkou 30 mm (vzorek 33) došlo 

k jeho úplnému rozpadu (doprovázené-

ho poměrně silným akustickým efek-

tem) již mezi 10. a 15. minutou zkoušky. 

Toto chování lze vysvětlit tím, že délka 

vláken (55 mm) byla vzhledem k tloušť-

ce vzorku (30  mm) příliš velká (navíc 

množství vláken přidaných do  směsi 

bylo poměrně značné – 4,5 kg na 1 m3 

směsi) a vnitřní struktura vzorku tak byla 

těmito vlákny příliš oslabena. Pro vzor-

ky s větší tloušťkou se již tento negativ-

ní vliv neprojevil – naopak, díky vláknům 

nedošlo k žádnému odštěpení.

Zajímavé je také porovnání povrchů 

vzorků z materiálů č. 1 až 3 (obr. 14a). 

U materiálu č.  1 je patrný homogenní, 

celistvý povrch bez póru a trhlin. Povrch 

vzorků z materiálu č. 2 je narušen vel-

kým množstvím otevřených pórů a du-

tin. U povrchu vzorků z materiálu č. 3 

lze pozorovat útvary připomínající trh-

linky, po podrobnějším ohledání je však 

Obr. 4 Zkušební stěna pro umístění vzorků 

❚ Fig. 4 Testing wall for the specimens 

arrangement

Obr. 6 Zkušební pec ❚ Fig. 6 Testing 

furnace

Obr. 7 Pohled na zkušební stěnu zvenku ❚ 

Fig. 7 Outside view to the testing wall

Obr. 8 Pohled na část zkušební stěny zevnitř 

pece ❚ Fig. 8 Inside view to the part of the 

testing wall in the furnace

Obr. 9 Zkušební krychle na podlaze uvnitř 

pece ❚ Fig. 9 Test cubes on the floor in 

the furnace

Obr. 11 Pohled do pece v průběhu 

zkoušky ❚ Fig. 11 View into the furnace 

during the test

Obr. 12 Rozpad vzorku 33 (foceno po 

zkoušce) ❚ Fig. 12 Destruction of the 

specimen 33 (recorded after the test)

Obr. 13 Okamžik ukončení zkoušky 

❚ Fig. 13 Time of termination of the test

Obr. 14 Pohled na vzorky z materiálů skupiny: 

a) 1, b), 2, c) 3, d) 4, e) 5 ❚ Fig. 14 View 

on the specimens made of the materials of 

group: a) 1, b), 2, c) 3, d) 4, e) 5

11 14a

14b

14c

14d

14e

12

13
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zřejmé, že se jedná o dutiny vzniklé od-

pařením dlouhých polymerových vlá-

ken. Uvedené charakteristiky povrchů 

se plně shodují s  pozorovaným rozsa-

hem odštěpení u jednotlivých materiálů.

U žádného z materiálů skupiny 1 ne-

došlo k výraznému rozvoji trhlin.

U vzorků z materiálů skupiny 2 nedo-

šlo k  odštěpení povrchové vrstvy ani 

v  jednom případě (obr. 14b). Toto by-

lo možné předpokládat, neboť použi-

tý lehký beton s  umělým kamenivem 

má vysokou permeabilitu, čímž se sni-

žuje riziko odštěpení bez ohledu na pří-

tomnost vláken (podrobnější informace 

o  vlivu permeability materiálu na riziko 

odštěpení lze nalézt např. v  práci [14]). 

Jediné poškození, které lze na vzorcích 

z mate riálů skupiny 2 pozorovat, je lo-

kální odštěpení jednotlivých zrn kame-

niva, což ale nemá z hlediska aplikace 

v inženýrské praxi žádný podstatný vý-

znam (spolehlivost konstrukce nemů-

že být tímto jevem významně snížena). 

Vzorky z  materiálů skupiny 3 (kame-

nivo nahrazeno betonovým recyklátem) 

nevykazovaly žádné viditelné poškoze-

ní (obr. 14c).

Pro materiály skupiny 4 (obr. 14d) lze 

z  hlediska vizuálního vyhodnocení for-

mulovat stejné závěry jako pro mate-

riály skupiny 2.

Vzorky z materiálů skupiny 5 jsou zob-

razeny na obr. 14e. Materiál č. 11 (be-

ton s  textilní drtí) byl rozrušen sousta-

vou trhlin, místy došlo k  vydrolení ka-

meniva. Odštěpení zaznamenáno ne-

bylo. U matriálu č. 12 (beton s drtí z od-

padních minerálních vláken) nedošlo 

k žádnému viditelnému poškození, zají-

mavá byla pouze významná změna bar-

vy materiálu.

Časový vývoj teploty vzorků byl zazna-

menáván pomocí termočlánků umís-

těných uvnitř vzorků a na  jejich odvrá-

ceném povrchu. Podrobné vyhodno-

cení této části experimentu je předmě-

tem následujícího výzkumu. Zde jsou 

pro ilustraci uvedeny pouze časové prů-

běhy teplot na  odvrácených stranách 

vzorků (obr. 15a až c), ze kterých lze vy-

vodit následující předběžné závěry:

• nejrychlejší nárůst teploty byl zazna-

menán u vzorků z materiálů skupiny 1 

(běžně používaný beton C30/37), 

• přítomnost vláken v  materiálu příliš 

neovlivňuje úroveň prohřátí příslušné-

ho vzorku,

• u  vzorků z  lehkého betonu (materiály 

skupiny 2) bylo dosaženo nižších tep-

lot než u  betonu obyčejného (mate-

riály skupiny 1),

• přes počáteční mírnější nárůst by-

lo nejvyšších teplot dosaženo u vzor-

ku z materiálu č. 10 (mezerovitý beton 

s  lehkým kamenivem frakce 4/8), což 

lze přisuzovat právě vysoké mezero-

vitosti materiálu, která ovlivňuje celist-

vost daného prvku (je umožněno pro-

nikání horkých plynů strukturou ma-

teriálu),

• u nově vyvinutých materiálů č. 11 a 12 

bylo v porovnání s ostatními materiály 

dosaženo nejnižších teplot,

• vliv vlhkosti na rozložení teploty je vel-

mi podstatný – vodorovné části grafů 

na obr. 15a až c lze interpretovat tak, 

že na odvrácené straně vzorků dochá-

zelo k významnému odpařování vody; 

teplo se spotřebovávalo na  fázovou 

změnu vody a nikoli na nárůst teploty 

materiálů, proto se teplota na  odvrá-

cené straně držela na hodnotě 100 °C 

Tab. 3 Průměrné tlakové pevnosti materiálů za běžné teploty 
a po požáru ❚ Tab. 3 Average strengths in compression 
of the materials at normal temperature and after fire

Materiál
Průměrná pevnost 

v tlaku [MPa]
Průměrná reziduální 

pevnost v tlaku [MPa]

Poměr průměrné 
reziduální a původní 
pevnosti v tlaku [%]

1 62 13,8 22,2

2 33,2 5,0 15,2

3 62,5 10,9 17,5

4 5,7 1,3 23,3

5 6,0 1,9 32,4

6 5,4 1,8 33,1

7 17,1 2,4 13,9

8 23,2 3,3 14,2

9 3,6 0,7 18,4

10 3,0 0,9 31,5

11 7,4 0,8 11,4

12 12,3 3,9 31,5

Obr. 15 Teplota na odvrácené straně 

vzorků tloušťky: a) 30 mm (vzorky označené 

indexem 3), b) 60 mm (vzorky označené 

in dexem 6), c) 120 mm (vzorky označené 

indexem 12) ❚ Fig. 15 Temperature on the 

unheated side of the specimens of the width of: 

a) 30 mm (specimens denoted by the index 3), 

b) 60 mm (specimens denoted by the index 6), 

c) 120 mm (specimens denoted by the 

index 12)
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až do  okamžiku vysušení vzorku.

Je zřejmé, že pro vlastní návrh a po-

souzení konstrukce na účinky požáru je 

nutné stanovit teplotní a  fyzikální vlast-

nosti daného materiálu a jejich závislosti 

na teplotě tak, aby bylo možné stanovit 

rozložení teploty pro různé tvary a roz-

měry prvku a pro různé požární scénáře 

(jedná se zejména o objemovou hmot-

nost, měrnou tepelnou kapacitu a  te-

pelnou vodivost, pokud se řeší složitěj-

ší model sdílení tepla – např. se sdruže-

ným transportem vlhkosti, je nutné znát 

ještě další vlastnosti, jako je permeabi-

lita, pórovitost atd.). V  rámci popisova-

ného experimentálního programu byly 

tyto vlastnosti měřeny pouze za běžné 

teploty a pouze u materiálů č. 11 a 12. 

V  rámci dalšího výzkumu bude prove-

deno stanovení příslušných vlastnos-

tí (včetně jejich závislostí na teplotě) po-

mocí inverzní analýzy z  naměřených 

průběhů teplot (s využitím modelu sdí-

lení tepla popsaného v práci [7]). 

Reziduální pevnosti materiálů po  po-

žáru vztažené k  původní pevnosti da-

ného materiálu za běžné teploty dosa-

hují hodnot v  intervalu 11,4 až 33,4 % 

(tab.  3). Vliv vláken na  reziduální pev-

nost není zřejmý (srov. materiály č. 1 

až 3 a materiály č. 4 až 6).

U materiálu č. 2 došlo pravděpodobně 

ke špatnému zhutnění (případně k jiné-

mu porušení technologické kázně), což 

se projevilo snížením objemové hmot-

nosti materiálu (tab. 1) i  výrazným sní-

žením pevnosti v tlaku (tab. 3). V násle-

dujících experimentech již byla tato chy-

ba eliminována.

Největší pokles tlakové pevnosti byl 

zaznamenán u materiálu č. 11, což by-

lo možné předpokládat, neboť při orien-

tačním měření spalného tepla bylo zjiš-

těno, že se jedná o materiál s třídou re-

akce na oheň A2, případně B (to souvi-

sí s typem použité odpadní textilní drti). 

Oproti tomu všechny ostatní materiály 

splňují požadavky třídy reakce na oheň 

A1 (nepřispívají k požáru, např. [2]).
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