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Abstrakt
Diplomová práce je zaměřena na požární odolnost mechanicky spojovaného křížem vrstveného
dřeva. Součástí práce je experiment, který slouží k pozorovací analýze ovlivňujících faktorů
mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva. Mezi hlavní faktory patří vruty, jimi vedené
teplo a případné mezery mezi podélnými lamelami první vrstvy. Dalším důležitým bodem bylo
vypozorovat vliv vrutu jako přídržného prvku zuhelnatělé vrstvy. V rámci experimentu byly
provedeny tři požární zkoušky v malorozměrové peci miniFUR. Zvolené vzorky představovaly
třívrstvé a pětivrstvé stěnové panely. První zkouška se týkala třívrstvého panelu, který byl
vystaven po dobu 15 min. Druhá zkouška se týkala třívrstvého panelu, který byl vystaven po dobu
30 min. Třetí zkouška řešila dva pětivrstvé vzorky, které byly vystaveny po dobu 60 min. Další
částí této práce bylo provést numerický model v programu ANSYS. Numerický model řeší přestup
tepla konstrukcí a případný vliv vedeného tepla od vrutu. Pro porovnání průběhu teplot je model
řešen validací k experimentu.
Klíčová slova
Křížem vrstvené dřevo; požární odolnost; CLT; požár; rychlost zuhelnatění; vruty

Abstract
This work is focused on fire resistance of mechanically jointed cross-laminated timber. Part of the
work is an experiment, which is used for observational analysis of influencing factors
mechanically jointed cross-laminated timber. The main factors include the mechanically joints,
the heat conducted by the mechanically joints and the effect of the gaps between the longitudinal
lamellae of the first layer. Another important point was the observation of the effect of the
mechanically joint as a holding element of the charring layer. In the experiment, three fire tests
were demonstrated in a small furnace miniFUR. The selected samples were three-layer and fivelayer wall panels. The first test concerns a three-layer panel that was exposed for 15 minutes. The
second test concerns a three-layer panel that was exposed for 30 minutes. The third test dealt with
two five-layer samples that were exposed for 60 minutes. Another part of this work was performed
by a numerical model in the ANSYS program. The numerical model solves the heat transfer of
structures and the possible influence of conducted heat from the mechanically joint. To compare
the course of temperatures, the model is solved by validation for the experiment.
Keywords
Cross laminated timber; fire resistance; CLT; fire; charring rate, mechanically joint

VII

Seznam použitých symbolů a zkratek
Latinské symboly
c

Měrná tepelná kapacita

J/(kg∙K)

def

Účinná hloubka zuhelnatění

mm

dchar

Hloubka zuhelnatění

mm

d0

Tloušťka s nulovou pevností

mm

ks

Koeficient průřezu

[-]

kpr

Ochranný koeficient, který zohledňuje chování
chráněných povrchů a následné rozdílné rychlosti
zuhelnatění

[-]

kn

Koeficient zohledňující rohové zaoblení

[-]

kg

Koeficient zohledňující mezery mezi vrstvami

[-]

kcr

Koeficient zohledňující praskliny a trhliny

[-]

kj

Koeficient zohledňující spoje

[-]

kco

Koeficient zohledňující vedení tepla přes spojovací prvek [-]

Řecké symboly
𝜆

Součinitel tepelné vodivosti

W/(m∙K)

ρ

Objemová hmotnost

kg/m3

β0

Jednorozměrná rychlost zuhelnatění, při vystavení

mm/min

účinkům normového požáru
βn

Nominální návrhová rychlost zuhelnatění, jejíž

mm/min

Rozsah zahrnuje účinek zaoblení rohů a trhlin
βc

Součinitel imperfekce

[-]

𝜌a

Hustota oceli

kg/m3

𝜀

Emisivita

[-]

𝛼c

Součinitel přestupu tepla prouděním

W/m2K
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Zkratky
CLT

Cross laminated timber

tzv.

takzvaný

apod.

a podobné, a podobně

C24

Pevnostní třída dřeva

MUF

Močovino formaldehydové lepidlo

PU

Polyuretanové lepidlo
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1

Úvod

Hlavní motivací současnosti je to, aby realizace a samotné materiály pro výstavbu měly co
nejmenší vliv na životní prostředí, zejména z ekologického hlediska. Samozřejmě, že
rozhodujícím faktorem je náročnost stavby, která mnohokrát vyžaduje náročné materiály
a technologie s horším dopadem na životní prostředí. Proto pozitivní informací je, že za poslední
roky v České republice a v dalších evropských zemích, lze zaznamenat zvyšující se zájem
o výstavbu z ekologicky šetrných materiálů, konkrétně ze dřeva a výrobků na bázi dřeva.
Panely z křížem vrstveného dřeva se způsobem spojování jednotlivých vrstev lepením jsou
na trhu více než 20 let. Oblíbenými jsou zejména v zahraničí, kde se uplatňují ve výstavbě
vícepodlažních budov. Obecně výstavba vícepodlažních dřevostaveb má své důležité aspekty při
návrhu, tím je požární odolnost, tuhost a akustika. V tomto ohledu CLT panely (lepené) vykazují
pozitivní vlastnosti vycházející z mnoholetých zkušeností, experimentů a analýz. Nicméně
v České republice je výstavba vícepodlažních dřevěných konstrukci stále omezená požární
výškou.
Požární odolnost je v tomto odvětví důležitým bodem, který je nutno respektovat. Na
základě toho vzniká snaha o nové metody v dané problematice, které mohou vést ke zlepšení
požární odolnosti. Tou alternativou je způsob mechanického spojování jednotlivých vrstev pomocí
vrutů. V České republice je na trhu momentálně menší počet výrobců, kteří se zabývají tímto
způsobem spojování. Bohužel s tím souvisí to, že v současnosti nejsou přístupné návrhové postupy
na tento způsob. Dokonce oproti lepenému spojování nejsou přístupné informace z požárních
zkoušek týkající se chování za požáru.
V rámci této práce byl proveden experiment pro pozorovací analýzu mechanicky
spojovaného křížem vrstveného dřeva. Pozorovací analýza se zaměřila na hlavní ovlivňující
faktory, kterými jsou vruty, jimi vedené teplo a mezery mezi podélnými lamelami první vrstvy.
Tyto faktory jsou stanoveny na základě možného vlivu na zuhelnatělou vrstvu, která je podstatou
požární odolnosti dřevěných konstrukcí. Při experimentu byly provedeny tři požární zkoušky.
První požární zkouška se týkala třívrstvého panelu, který byl vystaven po dobu 15 min. Druhá
zkouška se týkala třívrstvého panelu, který byl vystaven po dobu 30 min. Poslední zkouška se
týkala dvou pětivrstvých panelů, které byly vystaveny po dobu 60 min.
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1.1

Stanovení výzkumné otázky

Hlavní výzkumnou otázkou je stanovení požární odolnosti u mechanicky spojovaného křížem
vrstveného dřeva. Zaměřit se na vrstvu zuhelnatění, která je tím důležitým aspektem pro určení
požární odolnosti. U mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva jsou stanoveny hlavní
ovlivňující faktory, kterými jsou vruty, jimi vedené teplo a mezera mezi podélnými lamelami první
vrstvy.

1.2

Cíle práce

Hlavními cíli práce jsou:
1) Vytvoření zkušebních vzorků.
2) Provedení tří požárních zkoušek.
3) Analýza ovlivňujících faktorů na základě provedeného experimentu.
4) Vytvoření numerického modelu v závislosti na požární zkoušce daného vzorku.

2
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2

Současný stav poznání

Panely CLT jsou tvořeny z několika vrstev křížem pokládaných lamel (Obrázek 1). Tím je
myšleno, že jednotlivé vrstvy jsou vzájemně na sobě naskládané kolmo (většinou o 90°). Základem
této technologie je lichý počet lamel, přičemž vzniká příčná a podélná vrstva. Podélná (vnější)
vrstva musí splňovat dané třídy pevnosti (minimálně C24) a je uvažovaná vždy rovnoběžně se
směrem většího rozpětí. Závěrem je, že technologií kolmo položených lamel vzniká obousměrně
pnutá deska s prostorovou tuhostí.

Obrázek 1: Křížem vrstvené dřevo [9]

K výrobě lamel se využívá okrajová část kmene stromu. Důvodem jsou mechanické
vlastnosti, zejména tuhost a pevnost [1]. U mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva se
využívají hoblovaná prkna z jehličnatých dřevin. Pro spojování jednotlivých vrstev jsou
využívány celozávitové vruty. Zásadou je, že křížení lamel musí být propojeno alespoň dvěma
vruty.
Pro výrobu CLT od roku 2016 existuje zatím pouze výrobková norma ČSN EN 16351 [2] ,
ale pro zmíněné navrhování nejsou v současnosti v evropských normách uvedené postupy.
Výrobci tedy používají pro své výrobky technické osvědčení, předpisy a vlastní software.

2.1

Vlastnosti dřevěných konstrukcí za požáru

Základem je uvědomit si, že dřevo je sice hořlavý a zápalný materiál, ale při správném návrhu má
přijatelné výsledky z požární odolnosti. Specifické chování dřeva obecně spočívá v tom, že po
vzplanutí povrchu a chvilkovém hoření vzniká zuhelnatěná vrstva, která má vlastnost
tzv. retardéru. Tato vrstva zabraňuje přístupu vzduchu dále dovnitř průřezu, a tím také tlumí
hoření. Následně v malé vzdálenosti od této vrstvy vzniká zbytkový průřez s vlastnostmi jako za
běžné teploty. Pro názornou představu, teplota, při které dochází k samovznícení dřeva činí zhruba
3
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400 °C. V přítomnosti zápalného zdroje teplota povrchu činí okolo 300 °C. Na základě této
skutečnosti má dřevo předvídatelné vlastnosti a požární odolnost je ovlivněna převážně hloubkou
zuhelnatění [1].
V praxi je chování dřevěné konstrukce za požáru ovlivněno mnoho faktory a samotný průběh
nemusí být jednoznačně stanoven. Hlavním faktorem je samotný průběh požáru. Ve fázi
rozhořívání je pro dřevo klíčovým aspektem jeho zápalnost a šíření plamene po povrchu. Je-li
dřevěná konstrukce vystavena fázi plně rozvinutého požáru, její rozhodující funkcí je odolnost,
zamezení šíření požáru a zachování únosnosti po požadovanou dobu (požární odolnost).
Dalšími rozhodujícími faktory jsou:
rozměry průřezu
druh dřeva (jehličnaté/listnaté)
typ prvku (rostlé/lepené dřevo)
spoje (pomocí ocelových prvků/dřevěné)
povrchová úprava
Lepené dřevo vykazuje lepší vlastnosti oproti rostlému z hlediska zuhelnatění.
Tím důvodem je vhodnější povrchová úprava, která je hladká a bez trhlin [1]. Z toho vyplývá, že
hrubý povrch přispívá k hořlavosti. Je tedy vhodné povrch obrousit a zaoblit hrany. Další
alternativou pro zlepšení požární odolnosti je dřevo a spoje chránit obklady na bázi dřeva, v
případě přísnějších požadavků možné odolnějšími obklady.

2.1.1

Degradace dřeva

Při hoření dřeva dochází k chemickému rozkladu, při kterém vzniká dřevěné uhlí a hořlavé
plyny [3]. Spalování dřeva lze rozdělit na 4 fáze pyrolýzy. To následně rozděluje zasažené dřevo
na 4 zóny jako je znázorněno na obrázku (Obrázek 2) [4].
Proces lze stručně popsat v jednotlivých bodech [1]:
20 až 100 °C dochází k přívodu teplého vzduchu do dřeva a následně k jeho vysoušení
při 100 °C se začíná odpařovat voda (z pórů, trhlin, rohů), do odpaření je teplota
konstantní;
v rozmezí 150 až 200 °C se tvoří povrchové plyny (cca. 70 % nehořlavého CO2 a 30 %
hořlavého CO);
do 275 °C probíhá tepelný rozklad dřeva tzv. pyrolýza (vzniká mezi zuhelnatěnou
vrstvou a zbytkovým průřezem)
nad 275 °C rychlý narůst teploty tvorbou snadno zápalných směsí uhlovodíku o
výhřevnosti 8 374 kJ/m3
400 až 420 °C vznik nejvíce hořlavých směsí s výhřevností až 18 840 kJ/m3
při 500 °C tvoření hořlavých směsí se snižuje
4
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Obrázek 2: Tepelné zóny v průřezu dřeva vystaveného požáru [4]

Odpařování vody je většinou publikováno zjednodušeně tak, že při 100 °C dochází ke
konstantní hodnotě po delší časový interval. Následně dochází k prudkému vzrůstu z důvodu
konečného odpaření vody, kdy pára uniká v místě s nejmenším odborem. Avšak skutečnost je
taková, že část vodní páry prostupuje hlouběji do vzorku a následně opět kondenzuje. V místě,
kam pára prostoupila dochází ke zvýšení vlhkosti. Konec odpařování vody může nastat cca ve
115 °C [5]. Tento jev jako přestup hmoty je stále zkoumán z hlediska numerických modelů.

2.1.2

Vrstva zuhelnatění

Jak bylo zmíněno, zuhelnatěná vrstva (Obrázek 3) vzniká na základě vzplanutí povrchu
dřeva při vysokém tepelném toku plně rozvinutého požáru. Vyznačuje se tepelněizolační vrstvou,
která tlumí hoření, a tím chrání zbytkový průřez před vysokou teplotou. Za vrstvou zuhelnatění se
nachází oblast pyrolýzy o teplotách 200 °C, která se vyznačuje změnou barvy a pří následném
vyšším zahřívání dochází ke zuhelnatění. Ve vzdálenost cca 6 mm od vrstvy zuhelnatění je obvykle
teplota snížena na 160 °C, a tato teplota zasahuje cca hloubky 30 mm [5].

5
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Obrázek 3: Změna dřeva při zvýšených teplotách [1]

Při zvýšené teplotě se mění tepelná vodivost dřeva. Vývoj lze vidět na grafu (Obrázek 4).
Ten znázorňuje, že při teplotách okolo 300 °C dochází k zuhelnatění a tepelná vodivost dosahuje
nejnižších hodnot [6] , Tento jev lze považovat za kladný vůči zbytkovému průřezu. Při teplotách
okolo 500 °C dochází následně k nárůstu z důvodu předpokládaného vzniku širších mezer.

Obrázek 4: Vztah teplota-tepelná vodivost pro dřevo a zuhelnatělou vrstvu [6]

Rychlost zuhelnatění je rozhodující pro stanovení požární odolnosti konstrukce. Ve
skutečnosti se hodnoty liší v závislosti na hustotě, vlhkosti dřeva a druhu dřeva [7] (Obrázek 5).
Ale také na okolních vlivech jako je například požární expozice, intenzita tepelného toku, stav
namáhání a vítr.

6

Kapitola 2: Současný stav poznání

Obrázek 5: Rychlost zuhelnatění v závislosti na vlhkosti a hustotě [7]

V současnosti jsou stanovené hodnoty rychlosti zuhelnatění, které vychází z provedených
zkoušek dle normového požáru ISO 834 [15]. Jedna hodnota se týká návrhové rychlosti
zuhelnatění β0 pro jednorozměrné zuhelnatění. Další hodnotou je nominální zuhelnatění βn, jejíž
rozsah implicitně zahrnuje rohy a možné trhliny průřezů. Tyto zjednodušené hodnoty jsou
stanoveny v EUROKODU 5 [6] (Obrázek 6) a lze z nich vycházet při výpočtech.

Obrázek 6: Hodnoty rychlosti zuhelnatění β0 a βn pro dřevo [6]

7

Kapitola 2: Současný stav poznání

2.2

Křížem vrstvené dřevo za požáru

Na základě mnoha zkoušek je prokázáno, že panely CLT vykazují dobré vlastnosti v chování za
požáru. Oproti rámové konstrukci, kde vznikají dutiny, a tím vystavování dřeva potenciálně z více
stran požáru. Momentálně veškeré informace se týkají způsobu spojování vrstev lepením. U
způsobu spojování vrstev pomocí vrutů lze konstatovat, že tento způsob může mít kladný vliv na
odpadnutí vrstev. Tuto úvahu je nutné v současnosti obhájit a stanovit případné návrhové postupy,
které chybí i u způsobu spojování vrstev lepením.

2.2.1

Výpočet únosnosti CLT prvku za požáru

Při výpočtu únosnosti křížem vrstveného dřeva (CLT) může být aplikována metoda redukovaného
průřezu, která se využívá i pro ostatní dřevěné prvky. Výpočet se nepatrně liší v hodnotách
některých veličin oproti uvedených v ČSN EN 1995-1-2 [6].Ve výpočtech únosnosti není
uvažována příčná vrstva.
Metoda redukovaného průřezu:
Princip této metody spočívá v tom, že původní konstrukční prvek se zmenší o účinnou hloubku
zuhelnatění def. Tím vzniká účinný průřez, který vykazuje stejné vlastnosti jako za běžné teploty.
Účinná hloubka zuhelnatění zahrnuje hloubku zuhelnatění dchar a vrstvu nulové pevnosti d0.

𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,0 + 𝑘0 ∗ 𝑑0

(1)

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,0 = 𝛽0 ∗ 𝑡

(2)

kde:
β0 – míra zuhelnatění při jednosměrném vystavení požáru
d0 – tloušťka vrstvy nulové pevnosti
k0 – součinitel, kterým upravuje tloušťka vrstvy nulové pevnosti d0 v závislosti na délce
požáru podle tabulky (Obrázek 9)

Obrázek 7: Součinitel tloušťky vrstvy nulové pevnosti k0 [6]
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Ke stanovení účinného průřezu je také důležité zahrnout tloušťku s nulovou pevností, která
se nachází mezi účinným a zbytkovým průřezem. Přesněji, je to oblast, která se nachází za
shořelým uhlím a dochází v ní k poklesu teplot od 300 °C na 20 °C v čase cca 20 min [8] [9]. U
této tloušťky není předpokládána pevnost a tuhost. V ČSN EN 1995-1-2 [6] je uvedena konstantní
hodnota 7 mm, která v případě CLT prvků může vést ke špatnému řešení. Hlavním důvodem, který
vede k odlišnosti CLT panelu jsou mechanické vlastnosti závislé na orientaci lamel s ohledem na
zatížení [8]. Poloha tloušťky s nulovou pevností se může nacházet buď v oblasti příčné vrstvy nebo
v oblasti podélné vrstvy (Obrázek 8).

Obrázek 8: Poloha tloušťky s nulovou pevností d0 v oblasti příčné vrstvy (vlevo), v podélné
vrstvě (vpravo) [9]

Tloušťka s nulovou pevností je stále diskuzí odborníků. Dle Schmida [8] je doporučeno, aby
hodnota tloušťky s nulovou pevností pro podlahové konstrukce činila 10 mm a pro stěnové
konstrukce 16 mm z důvodu větší citlivosti při vystavení tlačené části panelu [8]. Zdroj [10]
předpokládá, že hodnota d0 může činit 20 % celkové zuhelnatělé vrstvy dchar. Další zdroj [11]
předpokládá pro návrh dvojnásobnou hodnotu dle ČSN EN 1995-1-2 [6] (2 x 7 mm).

2.2.2

Rychlost zuhelnatění křížem vrstveného dřeva

Obecně v průběhu požáru mohou nastat 2 jevy v chování CLT panelu. Jedná se tedy o to, že
vrstva zuhelnatění neodpadne, a tím chrání zbytek CLT prvku. To znamená, že CLT se chová
obdobně jako masivní dřevo. Druhý jev, který může nastat, je ten, kdy vrstva zuhelnatění odpadne.
Tím je další vrstva po odpadnutí zuhelnatělé vrstvy hned vystavena plnému požáru, případně
zvyšujícím se teplotám [9]. Kvůli tomu je rychlost zuhelnatění další vrstvy vyšší, oproti první
vrstvě. Odpadnutí zuhelnatělé vrstvy je také silně ovlivněno polohou panelu (stropní konstrukce,
stěna), chováním lepidla za zvýšených teplot a tloušťkami vrstev.
Možností ve stanovení rychlosti zuhelnatění křížem vrstveného může být analytický přístup.
Tím je myšleno, aby byly zahrnuty faktory, které úzce ovlivňují rychlost zuhelnatění. Snaha o
9
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tento přístup se uskutečnila v podobě vztahu (3)[9] s danými koeficienty dle tabulky (Obrázek 9)
[9] [12]. V budoucnosti při výpočtech, by tento přístup měl přesněji určit rychlost zuhelnatění
dřevěných prvků.

𝛽𝑛 = 𝑘𝑠 ∗ 𝑘𝑝𝑟 ∗ 𝑘𝑛 ∗ 𝑘𝑔 ∗ 𝑘𝑐𝑟 ∗ 𝑘𝑗 ∗ 𝑘𝑐𝑜 ∗ 𝛽𝑛

(3)

kde:
ks – koeficient průřezu
kpr – ochranný koeficient, který zohledňuje chování chráněných povrchů a následné rozdílné
rychlosti zuhelnatění
kn – koeficient zohledňující rohové zaoblení
kg – koeficient zohledňující mezery mezi vrstvami
kcr – koeficient zohledňující praskliny a trhliny
kj – koeficient zohledňující spoje
kco – koeficient zohledňující vedení tepla přes spojovací prvek

Obrázek 9: Koeficienty ovlivňující rychlost zuhelnatění [9][12]
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U způsobu mechanického spojování vrstev by navíc rozhodovaly zejména tyto koeficienty:
koeficient kj zohledňující spoje
koeficient kco zohledňující vedení tepla přes spojovací prvek
koeficient kg zohledňující mezery mezi vrstvami
Publikace uvádějí, že v případě mezery 2 mm má koeficient kg = 1,0. V případě mezery
2–6 mm má koeficient činit kg = 1,2. V případě mezery o šířce více než 6 mm má být uvažováno
vystavení požáru ze tří stran [9][12].

2.2.3

Rychlost zuhelnatění lepeného CLT – požární zkouška

Výsledky požárních zkoušek prokázaly, že chování lepeného křížem vrstveného dřeva je
ovlivněno chováním použitého lepidla. Samotné chování lepidel závisí na jejich chemickém
složení. Pro výrobu lepeného křížem vrstveného dřeva se nejčastěji využívají v Evropě
jednosložková polyuretanová a fenolická lepidla. Jak bylo zmíněno, po odpadnutí první vrstvy
dochází ke zvýšené rychlosti odhořívání další vrstvy vlivem vystavení zvyšujícím se teplotám.
Princip v chování je stejný jako u prvků s ochranným prvkem dle [6] (Obrázek 10). Faktem je
tedy, že čím déle odpadne vrstva zuhelnatění, tím je vyšší rychlost zuhelnatění další vrstvy
z důvodu vystavení vyšším teplotám [13]. Na základě zkoušky, bylo vypozorováno, že při použití
močovino formaldehydového lepidla (MUF) s nižší citlivostí na teplotu, nedocházelo k odpadnutí
vrstev. Chování bylo tedy obdobné jako u masivního dřeva, a dokonce rychlost zuhelnatění byla
menší než stanovená hodnota 0,65 mm/min dle ČSN 1995-1-2 [6]. Zatímco při použití
jednosložkového polyuretanového (PU) lepidla docházelo u všech vzorků k odpadnutí [13].

Obrázek 10: Rychlost odhořívání nechráněného prvku v porovnání s chráněným prvkem [6]

Následující malorozměrová zkouška spočívala v pozorování zkušebních vodorovných
panelů, které byly vystaveny požáru dle křivky ISO 834 [15]. Panely měly stejné tloušťky
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(60 mm) s rozdílnými tloušťkami lamel. Rychlost zuhelnatění jednotlivých vrstev byla odhadnuta
na základě izotermy 300 °C.

Obrázek 11: Průběh teplot 5 vrstvého panelu s MUF lepidlem (vlevo) a průběh teplot 5 vrstvého
panelu s PU lepidlem (vpravo) [13]

Z grafů (Obrázek 11) je patrné, že nárust teplot při naměření 300 °C na rozhraní první a
druhé vrstvy v panelu s tl. vrstev 10/10/10/10/20 mm a s použitím MUF lepidla je nižší vlivem
neodpadnutí vrstev, zatímco u panelu s tl. vrstev 10/10/10/10/20 mm a s použitím PU lepidla je
nárust teplot poměrně okamžitý.

Obrázek 12: Průběh teplot 2 vrstvého panelu s PU lepidlem (vlevo) a průběh teplot
2 vrstvého panelu s MUF lepidlem (vpravo) [13]
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Grafy (Obrázek 12) znázorňují obdobný fakt jako grafy uvedené výše (Obrázek 11)
s rozdílem větších tlouštěk lamel 30/30 mm a tím, že dosažení teploty 300 °C na rozhraní vrstev
nastává v pozdějším čase.
V případě PU lepidla jsou výsledky rozdílné z důvodu odpadnutí vrstvy a následného
zvýšení rychlosti zuhelnatění další vrstvy.

Obrázek 13: Porovnání rychlostí zuhelnatění s rychlostí zuhelnatění 0,65 mm/min dle ČSN 1995-1-2
[13]

Obrázek 14: Porovnání rychlostí zuhelnatění v závislosti na tloušťce a počtu vrstev, použitého
lepidla a dosažené teploty 300 °C v rozhraní vrstev [13]

Z grafu (Obrázek 13) a tabulky (Obrázek 14) lze zaznamenat rychlosti zuhelnatění
v závislosti na použitém lepidle, tloušťkách vrstev a dosažené teploty 300 °C v rozhraní vrstev při
různých časech. V případě MUF lepidla je rychlost zuhelnatění všech následných vrstev poměrně
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na stejné hodnotě, a lze stanovit konstantní rychlost zuhelnatění. Zatímco u lepidla PU je až
dvojnásobné zvýšení rychlosti zuhelnatění po odpadnutí první vrstvy. Rychlost zuhelnatění dalších
vrstev je dále ovlivněno tím, že v době, kdy začíná hořet další vrstva a tvořit se zuhelnatělá vrstva,
zároveň stoupá působící teplota požáru. Panel s MUF lepidlem se jeví jako homogenní celistvý
panel,
u kterého lze využít konstantní rychlost zuhelnatění a na straně bezpečnosti využít hodnotu při
návrhu 0,65 mm/min dle ČSN 1995-1-2 [6], přestože zkouška prokázala hodnotu nižší.
Závěrem bylo prokázáno, že rychlost zuhelnatění je také ovlivněna počtem a tloušťkou
vrstev. V porovnání s ČSN 1995-1-2 [6] lze uplatnit metodu výpočtu pro chráněné prvky (obr.13)
při předpokládaném odpadnutí vrstev. To znamená uvažovat rychlost zuhelnatění
0,65 mm/min pro první vrstvu a pro rychlost zuhelnatění další vrstvy uvažovat hodnotu
dvojnásobnou (1,3 mm), přičemž tenhle fakt byl vypozorován při samotné zkoušce. Z grafu níže
(Obrázek 15) lze konstatovat, že návrh dle ČSN 1995-1-2 [6] je stále na straně bezpečnosti. U
panelu s 5 vrstvami křivka rychlost zuhelnatění stoupá z důvodů tl. lamel 10 mm, přičemž je tedy
stále uvažována dvojnásobná rychlost zuhelnatění z důvodu odpadnutí vrstev (Obrázek 15, vlevo).
U panelu s 2 vrstvami o tl. 30 mm křivka naznačuje, že po odpadnutí první vrstvy dochází
k dvojnásobné rychlosti zuhelnatění a po dosažení 25 mm zuhelnatělé vrstvy se následně rychlost
sníží na hodnotu uvažované při odhořívání první vrstvy 0,65 mm/min (obr. 18, vpravo).

Obrázek 15: Porovnání s metodou hloubky zuhelnatění v případě chráněných prvků dle
ČSN 1995-1-2, panel s 5 vrstvami (vlevo), panel se 2 vrstvami (vpravo) [13]

U použitého lepidla je důležitá jejich smyková pevnost, která klesá se zvyšující se teplotou.
Pro představu může zbytková smyková pevnost činit 40 % – 50 % při 150 °C a 10 % při 200 °C.
To znamená, že pevnost klesne dříve, než dojde k odhoření dřeva [17]. Následkem je, že degradace
použitého lepidla způsobuje horší přilnavost a oddělení vrstev. Panely s většími tloušťkami lamel
vykazovali lepší vlastnosti z hlediska odpadávání právě kvůli ochranné zuhelnatělé vrstvě, která
14
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zpomalovala stoupající teplotu, a tím dřívější degradaci lepidla. Ale v případě odpadnutí dochází
k vystavení dalších vrstev vyšším teplotám.
Stanovení rychlosti zuhelnatění je velice konzervativní. Výrobci většinou udávají své
technické postupy z důvodu momentálně neexistující normy, která by měla udávat návrhové
postupy. CLT panely vykazují velmi dobré vlastnosti z hlediska požární odolnosti a v případě
požadavku na zvýšení lze realizovat ochranný obklad nebo přidat vrstvu navíc. Například
akreditovaný institut Holzforschung Rakousko stanovuje rychlost zuhelnatění dle metodiky
chráněného prvku z ČSN 1995-1-2 [6] (Obrázek 16).

Obrázek 16: Průběh rychlosti zuhelnatění dle výrobce pro stropní panel (vlevo) a
stěnový panel (vpravo) [11]
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2.3

Malorozměrová pec miniFUR

Jiří chládek [19] při návrhu zkušební pece vycházel z požadavků dle normy ČSN EN 1363-1. Pec
je navržena s ohledem na to, aby výsledky požárních zkoušek z této pece co nejpřesněji odpovídaly
výsledkům požárních zkoušek z akreditované zkušebny. Konstrukce pece včetně technického
zařízení umožňuje vyvinout průběhy teplot korespondující s nominální teplotní křivkou ISO 834
[15] . Zkouška pece prokázala, že průběh teplot snímaný čtyřmi termočlánky v horní části pece je
téměř shodný s normovou teplotní křivkou. V dolní části pece je nižší průběh teplot odůvodněn
tím, že odvod spalin mimo pec neumožňuje akumulaci teplot.
Rozměrově je pec řešena v závislosti na prostorovém uspořádaní laboratoře na UCEEB
ČVUT v Praze. Na základě této úvahy vnitřní rozměry malorozměrové pece činí délky 1,2 m, šířky
0,8 m a hloubky 0,8 m (Obrázek 17; Obrázek 18). Hloubka 0,8 m byla pozorovaným aspektem,
kdy se prokázalo, že při této hloubce dochází k jednotnějšímu prostředí při vývoji teplot v peci
[19].

Obrázek 17: Rozměrové schéma pece miniFUR; Půdorys pece (vlevo); Řez pecí (vpravo)[19]
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Obrázek 18: Pohled na malorozměrovou pec miniFUR [19]

Opláštění pece je tvořeno nehořlavým materiálem s třídou reakce na oheň A1 připevněný na
kovový rám. U pece je možné nahradit čelní stěny a stropní část zkoušeným prvkem (Obrázek 19),
případně lze umístit vzorek dovnitř pece. Zahřívání pece probíhá pomocí plynového hořáků o délce
300 mm, šířce 100 mm a výšce 100 mm. Hořák je umístěn uprostřed pece a palivo tvoří
propan-butan [19].

Obrázek 19: Možnost nahrazení čelní stěny a stropní části zkušebním vzorkem
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3

Experiment

V rámci experimentu bylo úkolem vypozorovat a zhodnotit vliv konkrétních faktorů mechanicky
spojovaného křížem vrstveného dřeva za zvýšených teplot. Tyto faktory mohou být zásadní pro
odhořívání dřeva a případnou přídržnost zuhelnatělé vrstvy, která je hlavní podstatou požární
odolnosti dřevěných konstrukcí. Zmíněnými faktory jsou zejména spojovací vruty, jimi vedené
teplo s ohledem na dřevo okolo vrutu a možný vliv mezer mezi lamelami.
Pro zkoumání faktorů byla zvolena malorozměrová pec miniFUR, která je navržena tak, aby
korespondovala s nominální teplotní křivkou ISO 834 [15]. Konkrétně se jedná o horní část pece,
kde dochází k rovnoměrnému rozložení teplot, a tím možnost docílení teplot nominální teplotní
křivky ISO 834 [15]. Tento důvod přispěl k rozhodnutí, že sledovanou oblastí samotného vzorku
byla jeho horní část. Pro snímání teplotní křivky z experimentu byly určeny čtyři horní
termočlánky, z nichž dva byly blíže ke vzorkům a zbylé dva termočlánky na odvrácené straně pece
(od zkušebních vzorků). Nicméně je nutné podotknout, že termočlánky blíže ke vzorkům snímaly
vyšší teploty, než udává nominální teplotní křivka ISO 834, a to vlivem přispívajících teplot od
hořících vzorků. Na odvrácené straně pece termočlánky snímaly teploty přibližující se k normové
teplotní křivce.
Na základě společné konzultace byly určeny čtyři vzorky představující třívrstvý a pětivrstvý
stěnový panel. Experiment byl rozdělen na tři zkoušky s rozdílem doby vystavení požáru na
15 min pro třívrstvý panel (vzorek S1), 30 min pro třívrstvý panel (vzorek S2) a 60 min společně
pro dva pětivrstvé panely (vzorek S3, S4). Pětivrstvé zkušební vzorky byly umístěny vedle sebe,
aby byly vystaveny stejným podmínkám a mohlo dojít k porovnání teplot ve vzorcích. Hlavním
cílem byla snaha o zjištění co nejvíce možných informací v závislosti na době vystavení požáru.
Vzorky byly požárně namáhané pouze z jedné strany (1D vedení tepla) bez silového zatížení.

3.1

Podstata experimentu

Výška vzorku odpovídala výšce pece z důvodu jednoduššího ukotvení a stabilizace vzorku v peci.
To znamenalo, že vzorky byly postaveny na dno pece a svým delším rozměrem spočívaly u čelní
stěny pece (800x800 mm). I přesto, že byla požáru vystavena celá plocha vzorku, tak zkoumanou
oblastí byla jeho horní část o rozměrech 340x340 mm. Toto rozhodnutí bylo stanoveno na základě
zmíněného jevu týkající se koncentrace rovnoměrných teplot v horní části pece.
Následující tabulka (Tabulka 1) znázorňuje pozorované oblasti, které jsou závislé na
odhadnutém předpokladu zasaženého dřeva dle doby vystavení požáru. Stanovení pozorovaných
oblastí slouží zejména k tomu, aby co nejvíce vyobrazily ovlivňující faktory mechanicky
spojovaného křížem vrstveného dřeva.
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Tabulka 1: Pozorované oblasti pro vyobrazení ovlivňujících faktorů
Doba
Vzorek
vystavení
Předpoklad
Pozorované oblasti
požáru

15 min

S1

S2

30 min

S3, S4

3.2

60 min

Zasažená oblast
dřeva cca 10 mm

- Teploty u vrutu v hloubce 13 mm
- Teplota v prostoru dřeva v hloubce 13 mm

Zasažena oblast
dřeva cca 27 mm
(odhoření první
vrstvy)

- Teploty u vrutu v hloubce 27 mm (mezi první a
druhou vrstvou)
- Teploty u vrutu v hloubce 54 mm (mezi druhou
a třetí vrstvou; možné vedení tepla přes vrut
k druhé nosné vrstvě)
- Možné zvýšení teplot v oblasti okolo vrutu ve
vzdálenosti 10 mm a 20 mm (v hloubce 27 mm –
mezi první a druhou vrstvou)
- Teplota v prostoru panelu v hloubce 27 mm
(mezi první a druhou vrstvou)
- Možný vliv mezery mezi podélnými lamelami
první vrstvy v hloubce 27 mm (mezi první a
druhou vrstvou)

Zasažená oblast
dřeva cca 54 mm
(odhoření první a
druhé vrstvy)

- Teploty u vrutu v hloubce 27 mm (mezi první a
druhou vrstvou)
- Teploty u vrutu v hloubce 54 mm (mezi druhou
a třetí vrstvou)
- Možné zvýšení teplot v oblasti okolo vrutu ve
vzdálenosti 15 mm (v hloubce 27 mm – mezi
první a druhou vrstvou)
- Možné zvýšení teplot v oblasti okolo vrutu ve
vzdálenosti 10 mm (v hloubce 54 mm – mezi
druhou a třetí vrstvou)
- Teploty v prostoru panelu v hloubce 27 mm
(mezi první a druhou vrstvou)
- Teploty v prostoru panelu v hloubce 54 mm
(mezi druhou a třetí vrstvou)
- Možný vliv mezery mezi podélnými lamelami
první vrstvy v hloubce 27 mm (mezi první a
druhou vrstvou)
- Možná vyšší teplota u hlavy vrutu, který
propojuje první tří vrstvy (možné dosažení
vyšších teplot po odhoření první a druhé vrstvy)

Popis vzorků

Pro experiment byly využity čtyři vzorky, z nichž dva vzorky představovaly třívrstvý panel
o celkové tloušťce 81 mm a zbylé dva vzorky představovaly pětivrstvý panel o celkové tloušťce
135 mm. Pro vzorky byly použity ohoblované lamely ze smrkového dřeva o tloušťce 27 mm
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a šířce 170 mm. Výška všech vzorků činila 750 mm (s rezervou 5 cm pro aplikaci tepelné izolace)
z důvodu přizpůsobit se výšce pece, která činí cca 800 mm. Šířka vzorků činila 340 mm, to
znamená, že v případě podélné vrstvy vycházely dvě lamely vedle sebe.

Obrázek 20: Rozměry lamel

Ke spojování jednotlivých vrstev byly použity celozávitové vruty 5x80 mm (průměr vrutu
5 mm a průměr jádra vrutu 3,15 mm) (Obrázek 21). Vruty byly šroubovány v místě, kde dochází
ke vzájemnému křížení jednotlivých lamel každé vrstvy. Vzdálenost vrutů činila 25 mm od okraje
lamel. Vzájemné křížení, které vzniká mezi podélnými a příčnými lamelami bylo propojeno vždy
dvěma vruty. U třívrstvého panelu probíhalo spojení tří vrstev pouze jednou sadou vrutů. Zatímco
u pětivrstvého panelu byly nejdříve spojeny první tři vrstvy pomocí první sady vrutů a následně
se připojili zbylé dvě vrstvy pomocí druhé sady vrutů jen s rozdílem zrcadlového kotvení (oproti
první sadě vrutů).

Obrázek 21: Použité vruty pro spojení zkušebních vzorků
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Aby nedocházelo k vystavení vysokým teplotám z více stran, byla na boční strany vzorků
aplikována izolace z minerální vlny ISOVER tl. 25 mm. Na zadní straně vzorků byla aplikována
stejná izolace, i přesto, že vzorky byly kontaktně umístěny k čelní stěně pece (z důvodu možného
průniku vysokých teplot). Izolační desky z minerální vlny byly ke vzorkům přilepeny pomocí
kamnářského tmelu, který odolává teplotám až 1 200 °C. Abychom zamezili případnému pádu
v průběhu experimentu (chybné nalepení), byla izolace navíc přichycena vruty/šrouby.

3.2.1

Schéma zkušebních vzorků

Zkušební vzorky se skládaly z lamel o šířce 170 mm a délce 750 mm pro podélné vrstvy a z lamel
o šířce 170 mm a délce 340 mm pro příčné vrstvy. Aby bylo docíleno výšky 750 mm, musela činit
šířka jedné (poslední) příčné lamely cca 60 mm. Schéma rozmístění vrutů odpovídá středové ploše
skutečného stěnového panelu. Schéma třívrstvých vzorků zobrazuje (Obrázek 22) a schéma
pětivrstvých vzorků zobrazuje (Obrázek 23).

Obrázek 22: Schéma třívrstvých panelů – vzorek S1 a S2
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Obrázek 23: Schéma pětivrstvých panelů – vzorek S3 a S4

3.3

Termočlánky

Pro měření teplot ve vzorcích byly využity plášťové termočlánky s konektorem od firmy MAVIS
série MTC 10, typ 1xK, materiál 2.4816, s pláštěm o průměru 2 mm, s délkou pláště
N = 2 000 mm a s miniaturní zástrčkou konektoru (na studeném konci termočlánku). Termočlánky
jsou izolované a s třídou přesnosti 1 a 2 dle ČSN EN 60584.

Tabulka 2: Termočlánky využité pro měření teplot ve vzorcích
Délka pláště
Počet
Průměr pláště
Série
Typ
Třída přesnosti
[mm]
[mm]
[ks]
MTC 10
1xK
2 mm
2 000 mm
1 (-40 °C až 1000 °C)
2
MTC 10
1xK
2 mm
2 000 mm
2 (-40 °C až 1200 °C)
22
Poznámka: Termočlánky s třídou přesnosti 1 jsou zvoleny z důvodu omezeného počtu termočlánků
s třídou přesnosti 2.
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Měření teplot v peci zajišťuje 8 plášťových termočlánků typu K s pláštěm o průměru 3 mm.
Pro snímání teplotní křivky v peci byly zvoleny horní termočlánky „a“ a „d“, které byly zároveň
nejblíže ke zkušebním vzorkům a termočlánky „b“ a „c“ na odvrácené straně pece (od zkušebních
vzorků). Navíc do pece byl vložen deskový termočlánek složený ze dvou plášťových termočlánků
typu K s pláštěm o průměru 3 mm (sloužil především k porovnání teplot s termočlánky „a“ a „d“).
Termočlánky použité pro měření teplot v rámci tohoto experimentu jsou znázorněny na obrázku
(Obrázek 24).

Obrázek 24: Termočlánky ve zkušební peci

3.3.1

Schéma termočlánků ve zkušebních vzorcích

Volba v počtu a umístění termočlánků ve zkušebních vzorcích závisela na době vystavení požáru.
Tím je myšleno, že důležitým předpokladem bylo stanovení, do jaké míry může být dřevo
zasaženo v závislosti na době vystavení požáru. Následně rozhodovaly ovlivňující faktory, které
byly v rámci této práce pozorovány. To zahrnovalo umístění termočlánků u vrutu, v oblasti okolo
vrutu, ve spáře a v prostoru dřeva/mezi lamelami. Nicméně je nutno podotknout, že rozhodující
byl také omezený počet termočlánků.
Schéma umístění termočlánků v jednotlivých zkušebních vzorcích jsou znázorněny na
obrázcích níže (Obrázek 25; Obrázek 26; Obrázek 27; Obrázek 28). Pod každým schématem je
uvedena tabulka (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.; Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.; Chyba!
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Nenalezen zdroj odkazů.; Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) s popsaným umístěním každého
termočlánků pro jednodušší orientaci.

a)

Schéma umístění termočlánků vzorku S1 – doba vystavení požáru 15 min:

Obrázek 25: Schéma umístění termočlánků ve zkušebním vzorku S1
Tabulka 3: Umístění termočlánků ve zkušebním vzorku S1
Třída
Vzorek S1
přesnosti

Umístění

Termočlánek T1,1

2

U vrutu, v hloubce 13 mm (v první vrstvě)

Termočlánek T1,2

2

V prostoru dřeva v hloubce 13 mm (v první vrstvě)
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b) Schéma umístění termočlánků vzorku S2 – doba vystavení požáru 30 min:

Obrázek 26: Schéma umístění termočlánků ve zkušebním vzorku S2

Tabulka 4: Umístění termočlánků ve zkušebním vzorku S2
Třída
Vzorek S2
přesnosti

Umístění

Termočlánek T2,1

2

U vrutu, v hloubce 27 mm (mezi první a druhou vrstvou)

Termočlánek T2,2

2

U vrutu, v hloubce 54 mm (mezi druhou a třetí vrstvou)

Termočlánek T2,3

2

10 mm od vrutu v hloubce 27 mm (mezi první a druhou vrstvou)

Termočlánek T2,4

2

20 mm od vrutu v hloubce 27 mm (mezi první a druhou vrstvou)

Termočlánek T2,5

2

Termočlánek T2,6

2

Ve svislé spáře první podélné vrstvy v hloubce 27 mm (mezi
svislými lamelami)
V prostoru panelu v hloubce 27 mm (mezi první a druhou
vrstvou)
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c)

Schéma umístění termočlánků vzorku S3 – doba vystavení požáru 60 min:

Obrázek 27: Schéma umístění termočlánků ve zkušebním vzorku S3
Tabulka 5: Umístění termočlánků ve zkušebním vzorků S3
Třída
Vzorek S3
Umístění
přesnosti
V prostoru panelu v hloubce 27 mm (mezi první a druhou
2
Termočlánek T3,1
vrstvou)
Termočlánek T3,2

2

V prostoru panelu v hloubce 54 mm (mezi druhou a třetí vrstvou)

Termočlánek T3,3

2

U vrutu, v hloubce 27 mm (mezi první a druhou vrstvou)

Termočlánek T3,4

2

U vrutu, v hloubce 54 mm (mezi druhou a třetí vrstvou)

Termočlánek T3,5

2

Termočlánek T3,6

2

Termočlánek T3,7

2

15 mm od vrutu v hloubce 27 mm (mezi první a druhou vrstvou)

Termočlánek T3,8

2

10 mm od vrutu v hloubce 54 mm (mezi druhou a třetí vrstvou)

U hlavy vrutu, který spojuje první tři vrstvy (v hloubce 54 mm
mezi druhou a třetí vrstvou)
Ve svislé spáře první podélné vrstvy v hloubce 27 mm (mezi
svislými lamelami)
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d) Schéma umístění termočlánků vzorku S4 – doba vystavení požáru 60 min:

Obrázek 28: Schéma umístění termočlánků ve zkušebním vzorku S4
Tabulka 6: Umístění termočlánků ve zkušebním vzorku S4
Vzorek S4
Třída přesnosti
Umístění
V prostoru panelu v hloubce 27 mm (mezi první a druhou
1
Termočlánek T4,1
vrstvou)
V prostoru panelu v hloubce 54 mm (mezi druhou a třetí
1
Termočlánek T4,2
vrstvou)
Termočlánek T4,3

2

U vrutu, v hloubce 27 mm (mezi první a druhou vrstvou)

Termočlánek T4,4

2

U vrutu, v hloubce 54 mm (mezi druhou a třetí vrstvou)

Termočlánek T4,5

2

Termočlánek T4,6

2

15 mm od vrutu v hloubce 27 mm (mezi první a druhou
vrstvou).
10 mm od vrutu v hloubce 54 mm (mezi druhou a třetí
vrstvou).
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3.4

Sestavení zkušebních vzorků

Sestavení vzorků představující stěnový panel probíhalo v pracovní hale UCEEB ČVUT.
Vůbec prvním krokem bylo nutné provést rozpis materiálů týkající se rozměrů a počtu lamel. Tento
rozpis byl předán výrobci, který nám nařezané a ohoblované lamely dovezl přímo na místo určení.
Vruty, kterými se spojuje mechanicky spojované křížem vrstvené dřevo, byly dostupné od pana
Ing. Lukáše Velebila, Ph.D. Počet těchto vrutů byl dostačující pro sledovanou oblast vzorků.
V nesledované části vzorků byly využity běžné vruty do dřeva, které byly zprostředkovány
společně s minerální vlnou, kamnářským tmelem a vázacím drátem o průměru 0,8 mm. Počet
lamel a vrutů je znázorněno v tabulce (Tabulka 7).

Tabulka 7: Rozpis a počet materiálů pro zkušební vzorky
Počet lamel
Počet lamel
170x750 mm
170x340 mm
Vzorek S1 (3 vrstvy)
4
4
Vzorek S2 (3 vrstvy)
4
4
Vzorek S3 (5 vrstev)
6
8
Vzorek S4 (5 vrstev)
6
8
Celkem

3.4.1

20

24

Počet lamel
60x340 mm
1
1
2
2
6

8
8
16
16

Vruty
(ostatní)
12
12
24
24

48

72

Vruty

Postup při sestavení

Před aplikací vrutů bylo vhodné sestavit jednotlivé lamely do podoby kompletních vzorků a
následně na první podélnou vrstvu načrtnout polohu příčných vrstev (ty které se nachází hned pod
první podélnou vrstvou). Načrtnutí příčných vrstev dopomohlo lépe určit polohu vrutů, které jsou
zvoleny 25 mm od okraje lamel (Obrázek 29). U pětivrstvých panelů byl postup obdobný, jen
s rozdílem načrtnutí polohy první sady vrutů prvních tří vrstev oproti druhé sadě vrutů, které
připojují zbylé dvě vrstvy (Obrázek 27).
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Obrázek 29: Načrtnutá poloha vrutů

Po načrtnutí polohy vrutů následovalo přesnější sestavení, kdy mezi čely lamel byla
dodržena cca 2 mm spára s cílem napodobit běžné výrobní panely, u kterých se spáry do
cca 2 mm vyskytují. Tento důsledek byl napodoben z důvodu možného vlivu mezer z hlediska
posuzování požární odolnosti mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva.
Zamezení posunu lamel při aplikaci vrutů bylo zajištěno pomocí truhlářských svorek
(Obrázek 30). U běžných výrobních panelů jsou vruty šroubovány pomocí strojního zařízení, a tím
je dosáhnuto přesné kolmé polohy vrutů napříč lamel. V našem případě byly vruty aplikovány
ručně pomocí AKU vrtačky. Snaha o kolmou polohu vrutů, konkrétně ve sledované oblasti
zkušebního vzorku, zajistilo předvrtání otvorů pomocí stolní vrtačky. Předvrtání otvorů
v nesledované části bylo provedeno ručně pomocí AKU vrtacího šroubováku.
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Obrázek 30: Zajištěný panel proti posunu lamel

Před konečným sešroubováním vzorků byl mezi předposlední a poslední vrstvu vložen
vázací drát, který ovinul celou poslední vrstvu a následně byl svázán v horní části vzorku
(Obrázek 31). Vázací drát sloužil k ukotvení vzorků k peci a zároveň jako manipulační nástroj k
vyjmutí hořícího vzorku z pece. Tato aplikace vázacího drátu je zvolena na základě jeho
nežádoucího vlivu vůči zkušebnímu vzorku z hlediska tepelné vodivosti nebo negativního účinku
na vrstvu zuhelnatění.

Obrázek 31: Aplikovaný vázací drát ve zkušebním vzorku
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Poslední bod k dokončení vzorků zahrnoval přípravu otvorů/drážek pro umístění
termočlánků a zaizolování zkušebních vzorků. U třívrstvých panelů probíhalo vytvoření otvorů o
průměru cca 3-4 mm kolmo ze zadní strany pomocí AKU vrtacího šroubováku. V tomto případě
mohly být třívrstvé panely kompletně sešroubovány, protože dosah vrtáku byl dostačující. Pro
termočlánek, který měl být umístěn hned u vrutu, byla ze zadní strany vzorku vytvořena prohlubeň
pomocí pásové brusky, abychom docílili viditelnosti špičky vrutu (Obrázek 32). U pětivrstvých
panelů byl dosah vrtáku nedostačující. Z tohoto důvodu byly na lamele třetí vrstvy vytvořeny
drážky pro termočlánky, které jsou zvoleny do hloubky 54 mm. Pro termočlánky v hloubce 27 mm
byly vytvořeny drážky v lamele druhé vrstvy. Následně mohly být pětivrstvé panely kompletně
sešroubovány (Obrázek 33). V závěru se zavedly samotné termočlánky, které bylo potřeba zajistit
hřebíky, aby se předešlo případnému posunu termočlánků vlivem manipulace se vzorky.

Obrázek 32:Sešroubovaný třívrstvý panel (vlevo); Otvory pro termočlánky (vpravo nahoře); Viditelná
špička vrutu ze zadní strany panelu (vpravo dole)
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Obrázek 33: Sešroubovaný pětivrstvý panel (vlevo); Drážky pro termočlánky (vpravo nahoře, dole)

Konečným bodem bylo zaizolování vzorků pomocí izolace z minerální vlny tl. 25 mm, která
aplikována pomocí kamnářského tmelu a vrutů (eliminovaly případné odpadnutí při experimentu
vlivem možného chybného nalepení). Připravené vzorky jsou zobrazeny na obrázcích
(Obrázek 34; Obrázek 35).

Obrázek 34: Třívrstvé panely – vzorek S1 a S2
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Obrázek 35: Pětivrstvé panely – vzorek S3 a S4

3.5

Umístění a ukotvení vzorků v peci

Vzorky byly umístěny svou zadní stranou k čelní stěně pece (800x800 mm). Při tomto zvoleném
umístění činila vzdálenost třívrstvých zkušebních vzorků od hořáku cca 344 mm. Vzdálenost
hořáku od pětivrstvých vzorků činila cca 290 mm. Termočlánky „a“ a „d“ dosahovaly vzdálenosti
cca 194 mm od třívrstvých vzorků a cca 140 mm od pětivrstvých vzorků. Termočlánky „b“ a „c“.
Po umístění vzorků byla čelní stěna přiložena, a tím došlo k uzavření pece. Schéma umístění
vzorků ve zkušební peci je znázorněno na obrázcích níže (Obrázek 36; Obrázek 37).

Obrázek 36: Schéma umístění třívrstvých vzorků S1, S2 ve zkušební v peci; Půdorys (vlevo); Řez (vpravo)
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Obrázek 37: Schéma umístění pětivrstvých vzorků S3, S4 ve zkušební v peci; Půdorys (vlevo); Řez
(vpravo)

Pro ukotvení zkušebních vzorků k peci sloužil vázací drát, který byl zaveden skrz zkušební
vzorek (mezi předposlední a poslední vrstvu) (Obrázek 38). Vázací drát byl dále vyveden mimo
pec v její horní části a ukotven k nosnému profilu na stropní části pece. Tímto řešením bylo také
zamezeno případnému překlopení vzorku dovnitř pece v průběhu požární zkoušky.

Obrázek 38: Kotvení vzorku k peci
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3.6

Průběh experimentu

Experiment byl uskutečněn 26.11.2020 v požární laboratoři na UCEEB ČVUT. V rámci
experimentu proběhly 3 požární zkoušky. Před každou zkouškou byl zkonzultován průběh
a příprava, která zahrnovala ukotvení vzorků do pece a zapojení všech termočlánků. Samostatné
umístění třívrstvých vzorků S1, S2 v peci byl totožný (Obrázek 39). Pětivrstvé vzorky S3, S4 byly
pro společnou zkoušku umístěny vedle sebe, aby bylo docíleno stejných podmínek při zkoušce
(Obrázek 40).

Obrázek 39: Umístění vzorků S1, S2 v peci; Pohled na vzorek z venkovní strany (vlevo); Pohled na vzorek
z vnitřního prostoru pece (vpravo)

Obrázek 40: Umístění vzorků S3, S4 v peci; Pohled na vzorky z venkovní strany (vlevo); Pohled na vzorek
z vnitřního prostoru pece (vpravo)

Jakmile byla pec se vzorky připravena, spustilo se technické zařízení laboratoře, u kterého
probíhal odpočet pro jeho plnou funkci, a tím možnost ručního zapálení plynového hořáku v peci.
Po zapálení hořáku začala požární zkouška samotných vzorků. Zkouška třívrstvého vzorku S1
začala cca v 8:30 a byl vystaven po dobu 15 min. Zkouška pětivrstvých vzorků S3, S4 začala cca
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ve 13:20 a byly vystaveny po dobu 60 min. Poslední zkouška třívrstvého vzorku S2 začala cca
v 15:10 a byl vystaven po dobu 30 min.
V průběhu zkoušky byl nárust teplot hlídán technickým zařízením. Nicméně bylo potvrzeno
to, že termočlánky blíže ke vzorkům snímaly vyšší nárust teplot a nebylo možné dosáhnout teplot
nominální teplotní křivky ISO 834 [15]. Na odvrácené straně byl však průběh teplot přibližující se
k nominální teplotní křivce ISO 834 [15]. Zkušební pec byla umístěna pod odtahovým zvonem
Room Corner Testu, přičemž regulace množství odváděného kouře a tepla byla řízena systémově.
Simulace teplot byla závislá na výkonu hořáku, který byl v průběhu zkoušky automaticky
zvyšován. Avšak při zkoušce pětivrstvých panelů musel být výkon hořáku snížen cca ve 30 min,
protože teploty dosahovaly cca 1 027 °C (u zkušebních vzorků).
Po skončení zkoušky byly stále hořící vzorky co nejrychleji vyjmuty z pece a vloženy do
vany s vodou pro jejich okamžité povrchové uhašení (Obrázek 41). Následně byly vzorky
přeneseny do venkovního prostředí, kde byly nadále kropeny vodou, abychom docílili úplného
uhašení i ve vnitřní části panelu. Posléze byly zkušební vzorky uskladněny a po 14 dnech
rozřezány pro zkoumání ovlivňujících faktorů.

Obrázek 41: Uhašení vzorků po vyjmutí z pece
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Vyhodnocení experimentu

V této části diplomové práce bude vyhodnocen experiment a provedena vypozorovaná analýza
týkající se ovlivňujících faktorů na odhořívání mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva.
Při každé požární zkoušce bylo dosaženo vyšších teplot než udává nominální teplotní křivka
ISO 834 [15] (v oblasti u zkušebních vzorků). Pro stanovení teplotní křivky v rámci experimentu
ve zkušební peci byly určeny čtyři termočlánky umístěné v horní části pece a jeden vložený
deskový termočlánek. Deskový termočlánek byl použit zejména k porovnání teplot s dvěma
určenými termočlánky (a, d), které se nacházely v blízkosti vzorků.
Chování zkušebních vzorků za požáru je vždy vztaženo k jejich požární zkoušce. Tím je
myšleno, že vzájemná rozdílnost mezi zkušebními vzorky je závislá na době vystavení požáru
a na odlišném vývoji teplot v rámci jejich požární zkoušky. Lze ale konstatovat, že vývoj teplot
u požární zkoušky vzorku S1 (15 min) probíhal obdobně jako v prvních patnácti minutách požární
zkoušky vzorku S2 (30 min). Vývoj teplot při požární zkoušce vzorků S3, S4 (60 min) byl oproti
předešlým zkouškám vyšší z důvodu vlivu dvou vzorků na nárust teplot. Dva pětivrstvé vzorky
S3, S4 byly v peci situovány tak, aby se dosáhlo stejných podmínek a mohlo dojít k jejich
porovnání z hlediska chování za zvýšených teplot.
Následující grafy (Obrázek 42; Obrázek 43; Obrázek 44) znázorňují porovnání průběhu
teplot ve zkušební peci s nominální teplotní křivkou ISO 834 [15]. Průběhy teplot jsou vyjádřeny
vždy průměrem určených termočlánků. Deskový termočlánek snímal obdobný vývoj teplot jen
s rozdílem pozdějšího nárustu. V rámci dalšího řešení této práce byla tedy vybrána teplotní křivka
dle termočlánků „a“ a „d“. Také byla zkoumána odvrácená strana pece, kde teplotu snímaly
termočlánky „b“ a „c“.
Při porovnání termočlánků „a“ a „d“ s nominální normovou křivkou u jednotlivých zkoušek:
Při zkoušce vzorku S1 (15 min) dosahoval maximální rozdíl teplot oproti nominální
teplotní křivce 200,49 °C (experiment 844,4 °C/ nominální tep. křivka 643,91 °C), a to
cca ve 475. sekundě zkoušky. Všeobecně lze stanovit, že maximální rozdíly teplot činily
150-200 °C. Maximální teplota dosahovala 903,45 °C (v 885. sekundě).
Při zkoušce vzorku S2 (30 min) dosahoval maximální rozdíl teplot oproti nominální
teplotní křivce 193,7178 °C (experiment 825 °C/ nominální tep. křivka 631,28 °C), a to
cca ve 436. sekundě zkoušky. Všeobecně lze stanovit, že maximální rozdíly teplot činily
150-200 °C. Maximální teplota dosahovala 963,35 °C (ve 1 535. sekundě).
Při zkoušce vzorků S3, S4 (60 min) dosahoval maximální rozdíl teplot oproti nominální
teplotní křivce 303,2573 °C (experiment 824,3 °C/ nominální tep. křivka 521,04 °C),
a to cca ve 205. sekundě zkoušky. Všeobecně lze stanovit, že maximální rozdíly teplot
činily 250-300 °C. V grafu (Obrázek 44) je patrný pokles teplot cca po 30 min způsoben
snížením výkonu hořáku. Tím následně docházelo i ke snížení rozdílu teplot oproti
nominální teplotní křivce. Maximální teplota dosahovala 1 027,95 °C (ve 1 805.
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sekundě). Na konci zkoušky dosahovala teplota 973,7 °C (nominální teplotní křivka
945,34 °C).
Při porovnání termočlánků „b“ a „c“ s nominální normovou křivkou u jednotlivých zkoušek:
Při zkoušce vzorku S1 (15 min) začaly teploty stoupat nad nominální teplotní křivku
okolo 130. sekundy a následně maximální rozdíly teplot činily 0-64 °C. Maximální
teplota dosahovala 798,95 °C (v 880. sekundě).
Při zkoušce vzorku S2 (30 min) začaly teploty stoupat nad nominální teplotní křivku
okolo 161. sekundy a následně maximální rozdíly teplot činily 0-64 °C. Maximální
teplota dosahovala 869,3 °C (ve 1 491. sekundě).
Při zkoušce vzorků S3, S4 (60 min) začaly teploty stoupat nad nominální teplotní křivku
okolo 141. sekundy a následně maximální rozdíly teplot činily 0-153 °C. Maximální
teplota dosahovala 918,75 °C (ve 1 700. sekundě). V grafu (Obrázek 44) je patrný
pokles teplot cca po 30 min způsoben snížením výkonu hořáku. Tím následně docházelo
i ke snížení rozdílu teplot, které klesly pod nominální teplotní křivku, kde maximální
rozdíl teplot činil 0-130°C. Na konci zkoušky dosahovala teplota 815,1 °C (nominální
teplotní křivka 945,34 °C).

Obrázek 42: Porovnání nominální teplotní křivky s průběhem teplot ve zkušební peci – 15 min (vzorek S1)
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Obrázek 43: Porovnání nominální teplotní křivky s průběhem teplot ve zkušební peci – 30 min (vzorek S2)

Obrázek 44: Porovnání nominální teplotní křivky s průběhem teplot ve zkušební peci – 60 min
(vzorky S3, S4)
39

Vyhodnocení experimentu

Z následujících grafů (Obrázek 45; Obrázek 46) lze zaznamenat podobnost průběhu teplot
zkoušky vzorku S1 (15 min) s průběhem teplot v prvních patnácti minutách zkoušky vzorku S2
(30 min). To je pozitivní pro možné vzájemné porovnání vzorků z hlediska chování za zvýšených
teplot.

Obrázek 45: Průběh teplot jednotlivých zkoušek dle termočlánků „a“ a „d“

Obrázek 46: Průběh teplot jednotlivých zkoušek dle termočlánků „b“ a „c“ (na odvrácené straně pece)
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U navrhování křížem vrstveného dřeva je nevýhodou, že chybí technické normy za běžné
teploty a za požáru, které by udávaly návrhové postupy pro projektanty. Z hlediska požáru je
obecně dřevo složitý materiál, který svým anizotropním chováním (v každém směru jiné
vlastnosti), chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi ztěžuje návrh a přidává více vstupních
parametrů, které je složité zakomponovat do návrhových postupů, analytických modelů
a numerických modelů v závislosti na době a průběhu požáru.
Pokud jsou zkušební vzorky vystaveny scénáři standartního požáru, rychlost zuhelnatění
koresponduje s návrhem dle ČSN EN 1995-1-2 [6]. Avšak bylo prokázáno, že v případě vystavení
rozdílnému scénáři zahrnující rozdílný tepelný tok je rychlost zuhelnatění odlišná a s návrhem dle
ČSN EN 1995-1-2 [6] se značně liší. Nutné podotknout, že rychlost zahřívání zkušebního vzorku,
orientace vzorku (stěna, strop) a nastavení zkoušky má vliv na rychlost zuhelnatění a vznik
pyrolýzy.
U lepeného CLT bylo vypozorováno, že odpadnutí/neodpadnutí zuhelnatělé vrstvy je závislé
na odolnosti lepidla za zvýšených teplot. Při použití odolného lepidla vrstva zuhelnatění neodpadla
a celý zkušební vzorek byl uvažován jako jedna vrstva. Tím může být zjednodušeně stanovena
konstantní rychlost zuhelnatění pro celý panel. Mnoho výzkumných prací pozorovalo rychlost
zuhelnatění,
kterou
následně
porovnávaly
s hodnotou
0,65
mm/min
dle
ČSN EN 1995-1-2 [6], přičemž teplotní zatížení odpovídalo nominální teplotní křivce ISO 834
[15] . Mnoho firem a výrobců CLT udávají ve svých návrhových postupech za požáru poznatky
vědců, kteří se zabývali požární odolností křížem vrstveného dřeva. Dále také využívají
návrhových postupů dle ČSN EN 1995-1-2 [6].
Ztěžujícím faktem v rámci této práce je, že při experimentu hořící vzorky značně přispívaly
k nárustu teplot a nebylo možné docílit průběhu nominální teplotní křivky ISO 834 [15]. Tento jev
probíhal v blízkosti samotných vzorků. Zatímco na odvrácené straně dosahovaly teploty u zkoušky
vzorků S1 a S2 obdobný průběh udávaný nominální teplotní křivkou ISO 834 [15]. Hořící vzorky
S3, S4 produkovaly společně 2x větší energii a vyšší nárust teplot vznikal i na odvrácené straně.
To vede k diskuzi, zda-li termočlánky, které snímaly průběh teplot poblíž vzorků, nebyly
ovlivněny nejvyšší teplotou plamene vyšlehujícím od zkušebních vzorků, a tím nebylo zkresleno
teplotní zatížení na vzorek. Nicméně, působící teplotní zatížení na zkušební vzorky bylo
pravděpodobně stále vyšší. To značí, že použití návrhu dle ČSN EN 1995-1-2 [6] může vykazovat
nepřesné výsledky.
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4.1

Zkušební vzorek S1 – doba vystavení požáru 15 min

Třívrstvý vzorek S1 byl vystaven požární zkoušce po dobu 15 min. První úvaha spočívala v tom,
že vrstva zuhelnatění bude činit okolo 10 mm. Na základě této úvahy byla zvolena místa, která
sloužila k pozorování vlivu stanovených ovlivňujících faktorů. Při této zkoušce bylo zvoleno místo
u vrutu a v prostoru dřeva v hloubce 13 mm. Tím mohlo dojít k porovnání, zda-li v místě vrutu
dochází ke zvýšení teplot z důvodu samotného vrutu a jim vedeným teplem oproti v místě
nacházející se v prostoru samotného dřeva.

Obrázek 47: Porovnání průběhu teplot v závislosti na jejich umístění – u vrutu, v prostoru dřeva

Lze konstatovat, že v místě vrutu docházelo k okamžitému stoupání teplot, jak je také
vyobrazeno v grafu (Obrázek 47). Nárust teplot začal téměř okamžitě, a to cca ve 20. sekundě,
zatímco v prostoru dřeva začala teplota narůstat cca okolo 175. sekundy. V prostoru dřeva je nárust
následně zpomalen vlivem odpařování vody, které souhlasí s teplotou pohybující se okolo 100 °C.
Tento proces trval cca 4,5 min, posléze teplota narůstala do konce zkoušky, kde byla dosažena
maximální teplota 164,2 °C. V místě u vrutu probíhalo odpařování vody cca 2 min. Oproti
v prostoru ve dřevě nastalo odpařování vody dříve a kratší dobu, pravděpodobně vlivem
přispívajících teplot od vedeného tepla vrutem, následným rychlejším únikem páry okolo vrutu a
větší propustností lamely, jak bude popsáno níže. Maximální teplota v místě u vrutu činila
209,6 °C (na konci zkoušky). Maximální rozdíl teplot v průběhu zkoušky činil 69 °C (ve
315. sekundě). Maximální teplotní rozdíl na konci zkoušky činil 45,4 °C.
V následující tabulce (Tabulka 8) jsou zaznamenány poznatky k průběhu teplot
v pozorovaném místě zkušebního vzorku S1. Dané parametry jsou zjednodušeně odhadnuty
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v rámci snímaných teplot termočlánky ve zkušebním vzorku. Odpařování vody se vyznačuje
konstantní hodnotou (kolem 100 °C) po delší časový interval. Po odpaření vody dochází ke vzrůstu
teplot. Začátek odpařování vody je odhadnut na základě bodu, kde začíná křivka vykazovat
„vodorovnou polohu“. Konec odpařování je odhadnut na základě bodu, kde křivka vykazuje konec
„vodorovné polohy“ a dochází ke vzrůstu teplot.
Tabulka 8: Poznatky k průběhu teploty v určitém místě zkušebního vzorku S1
Pozorované místo v hloubce 13 mm
U vrutu
V prostoru dřeva
Začátek nárustu teplot [s], [min]
20 s (0,33 min)
175 s (2,92 min)
Počátek odpařování vody [s], [min]
340 s (5,67 min) – 121 °C 435 s (7,25 min) – 100 °C
Konec odpařování vody [s], [min]
450 s (7,5 min) – 127 °C
695 s (11,58 min) – 107 °C
Doba odpařování vody[s], [min]
110 (1,83 min)
260 s (4,33 min)
Maximální teplota (konec zkoušky)
209,6 °C
164,2 °C
[s],[min]

4.1.1

Vrstva zuhelnatění

Při experimentu bylo okem vypozorováno, že plamen se začal šířit po povrchu panelu cca
v 65 sekundě. V tomto čase termočlánky blíže ke vzorku snímaly teploty okolo 443 °C
a termočlánky na odvrácené straně 316 °C. To nasvědčuje tomu, že vzorek začal hořet.
Z následujícího obrázku (Obrázek 48) je patrné, že u podélných lamel první vrstvy
zuhelnatění probíhalo rozdílně. Lamela, u které jsou vlákna v bližším vzájemném rozložení,
docházelo k menšímu zuhelnatění než u lamely s rozložením vláken dále od sebe. To je vysvětleno
možnou propustností těkavých látek, přičemž užší prostor mezi vlákny více zamezuje propustnost
než širší prostor mezi vlákny. V místě mezery mezi podélnými lamelami první vrstvy docházelo
k vyššímu zuhelnatění vlivem ostrých hran lamel. To odpovídá známému faktu, že ostré hrany
přispívají k vyššímu odhořívání, protože požáru je vystavena menší plocha. I přesto, že ostrá hrana
zapříčinila vyšší zuhelnatění v místě mezery, tak stále nedocházelo ke zuhelnatění boční strany
lamely do takové hloubky jako u čelní strany lamely. Tím lze konstatovat, že nedocházelo
k vystavení lamely požáru z více stran. Mezera mezi lamelami činila do 2 mm. Dle publikací je
mezera do 2 mm v limitu, kdy při návrhu nemusí být použita zvýšená rychlost zuhelnatění [9][12].
Lze tedy použít normální rychlost zuhelnatění, která souhlasí s rychlostí zuhelnatění pro celý
průřez.

Obrázek 48: Vrstva zuhelnatění zkušebního vzorku S1 (15 min)
43

Vyhodnocení experimentu

Pokud budeme přihlížet k rozdílnému odhořívání, tak vrstva zuhelnatění jedné lamely činí
po 15 min vystavení požární zkoušce 11 mm a vrstva zuhelnatění druhé lamely činí 14 mm. To
odpovídá skutečné rychlosti zuhelnatění 0,73 mm/min a 0,93 mm/min. Jednotná rychlost
zuhelnatění je vyjádřena průměrem těchto dvou parametrů a činí tedy 0,83 mm/min. Lze tedy
konstatovat, že rychlost zuhelnatění 0,65 mm/min dle ČSN EN 1995-1-2 [6] není konzervativní.
Parametry zuhelnatění jsou znázorněny v tabulce (Tabulka 9).
Tabulka 9: Rychlost zuhelnatění jednotlivých lamel
Lamela s užším
Lamela s širším
Pozorované místo
prostorem mezi vlákny
prostorem mezi vlákny
Hloubka zuhelnatělé vrstvy dchar [mm]
11 mm
14 mm
Rychlost zuhelnatění stanovena ze vztahu
hloubky zuhelnatění dle ČSN EN 1995-1-2 [6]; 0,73 mm/min
0,93 mm/min
dchar = β0 * t
Průměrná rychlost zuhelnatění β0 [mm/min]
0,83 mm/min

Pod vrstvou zuhelnatění začalo dřevo hnědnout. Odůvodnění spočívá v následné pyrolýze
dřeva vlivem prostupujících teplot. V hloubce 13 mm snímaly termočlánky maximální teploty
164,2 °C (v prostoru dřeva) a 209,6 °C (u vrutu). To naznačuje tomu, že v hloubce 13 mm
probíhaly teploty, které stále ovlivňují dřevo z hlediska jeho vlastností. To se může přikládat
k tloušťce s nulovou pevností, která slouží jako další parametr pro stanovení účinného průřezu.
Nutné podotknout, že tloušťka s nulovou pevností u křížem vrstveného dřeva je stále diskuzí
odborníků a zkoumání probíhá z hlediska statického zatížení.
Zvláštním úkazem je, že z pohledu hloubky vrstvy zuhelnatění 14 mm by se očekávalo, že
termočlánek v hloubce 13 mm bude snímat teplotu okolo 300 °C, jak udává izoterma 300 °C1.
Možnou příčinou je, že termočlánek byl ve větší hloubce. Termočlánek v prostoru dřeva
(v hloubce 13 mm) se nacházel v lamele s vrstvou zuhelnatění 11 mm. Na konci zkoušky činila
teplota 164,2 °C, to by odhadem souhlasilo s polohou termočlánku, který se nacházel pod vrstvou
pyrolýzy (pod zhnědlou linií dřeva).

4.1.2

Vliv vrutu

V místě u vrutu docházelo k okamžitému nárustu teplot ve 20 sekundě zkoušky, pravděpodobně
vlivem vedeného tepla vrutem. Pozorovaná oblast u vrutu se nacházela v lamele, kde docházelo
k většímu zuhelnatění (14 mm). To může být dalším přírůstkem teploty (kvůli větší propustnosti
dřeva).

1

Izoterma 300°C – Podle Kӧniga [14] poloha hranice zuhelnatění odpovídá poloze izotermy 300°C
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Při zhodnocení konečného stavu zkušebního vzorku lze z následujících obrázků
(Obrázek 49) konstatovat, že ovlivněná část dřeva okolo vrutu zasahuje do hloubky celé první
lamely. S tím souhlasí i délka zasažené části vrutu (černá část vrutu). Lze tedy usoudit, že v místě
u vrutu (do hloubky 27 mm) působily vyšší teploty, které zapříčinily degradaci povrchu vrutu
a tepelné ovlivnění dřeva do takové hloubky. To může být vysvětleno odpadnutím zuhelnatělé
vrstvy, kdy následně docházelo k rychlejšímu průniku vyšších teplot okolo vrutu do větší hloubky
(k místu netknutého dřeva). Také větší plocha vrutu byla plně vystavena vyšším teplotám
(zuhelnatělá vrstva nechránila vrut a oblast okolo vrutu), a tím docházelo k rychlejšímu ohřátí
vrutu. Odpadnutí zuhelnatělé vrstvy u vrutu je možné zhlédnout na obrázku (Obrázek 50).
Ovlivněná oblast dřeva okolo vrutu je dokázána změnou barvy, která zasahovala nejdále do
vzdálenosti cca 10 mm (od okraje vrutu). V tomto případě je ovlivněná oblast nepravidelná.
Z jedné strany je oblast ovlivněna postupným průnikem teplot (ze shora), zatímco z druhé strany
je oblast ovlivněna po výšce s totožnou vzdálenosti 10 mm (od hranice zuhelnatění k mezeře
oddělující druhou vrstvu). Část vrutu procházející přes zbylé dvě vrstvy působí jako požárem
netknutá. Vzniklé trhliny ve struktuře zuhelnatělé vrstvy se shodují s trhlinami, které vznikají
u rostlého dřeva [16] . Pozitivní je, že případě neodpadlé zuhelnatělé vrstvy vznikaly okolo vrutu
menší trhliny než v ploše lamely.

Obrázek 49: Řez v místě vrutu (nahoře vlevo); Zasažená oblast v místě vrutu (nahoře vpravo, dole
vlevo); Zuhelnatělá vrstva okolo náhodného vrutu (dole vpravo)
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Obrázek 50: Odpadnutí zuhelnatělé vrstvy v místě posuzovaného vrutu

Při zhodnocení přídržnosti zuhelnatělé vrstvy je vliv vrutu diskutabilní. Větší pozornost vede
k tomu, že vrstva zuhelnatění je stále součástí lamely, která je ve druhé polovině netknutá.
Odpadnutí zuhelnatělé vrstvy u lepeného CLT je uvažováno po úplném odhoření jedné vrstvy. Dá
se jednoduše říci, že vrstvu zuhelnatění přidržuje kompaktnost s nezasaženou části lamely, kterou
stále přidržuje vrut k dalším dvěma vrstvám.

4.1.3

Závěr

V případě požární odolnosti REI 15 DP3 se přepokládá, že účinná část první vrstvy může přispívat
ke zbytkové únosnosti. Pro zvolení účinného průřezu je stále diskuzí, kolik činí tloušťka s nulovou
pevností. Výzkumné práce uvádějí, že vystavení tlačené části prvku je citlivější než vystavení
tažené části. Pomocí experimentu provedeného v rámci této práce bylo stanoveno, že rychlost
zuhelnatění třívrstvého panelu (vzorek S1) činila 0,83 mm/min. Tato hodnota je stanovena na
základě průměru rozdílného zuhelnatění vlivem odlišné struktury podélných lamel. V místě
mezery mezi podélnými lamelami první vrstvy docházelo k vyššímu zuhelnatění vlivem ostrých
hran lamel. I přesto, že ostrá hrana zapříčinila vyšší zuhelnatění v místě mezery, tak stále
nedocházelo ke zuhelnatění boční strany lamely do takové hloubky jako u čelní strany lamely. Tím
lze konstatovat, že nedocházelo k vystavení lamely požáru z více stran, a lze vliv mezery zanedbat.
Přídržnost zuhelnatělé vrstvy je přisuzováno kompaktnosti s netknutou částí vrstvy, nikoliv vlivu
od vrutu.
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V místě u vrutu probíhaly vyšší teploty oproti teplotám v prostoru dřeva. Počáteční okamžitý
nárust je pravděpodobně ovlivněn vedeným teplem ocelového vrutu. V prvních 20 sekundách
zkoušky byl vrut s velkou pravděpodobností stále chráněn „těsnícím“ dřevem a není možné, aby
docházelo k prostupu vyšších teplot okolo vrutu. Až při zhodnocení konečného stavu bylo
vypozorováno, že v průběhu zkoušky došlo k odpadnutí části vrstvy zuhelnatění v místě u vrutu,
a tím byla část vrutu plně vystavena vyšším teplotám, rovněž docházelo k prostupu vyšších teplot
okolo vrutu (k místu netknutého dřeva). Odhadem bylo stanoveno, že ovlivněná oblast okolo vrutu
dosahovala nepravidelně do vzdálenosti cca 10 mm od okraje vrutu. Maximální teplota v hloubce
13 mm v místě u vrutu činila 209,6 °C. Ovlivněná oblast okolo vrutu se vyznačovala zhnědnutím
dřeva, přičemž tento stav u dřeva nastává při 200 °C (dochází k tepelnému rozkladu dřeva). To
znamená, že okolo vrutu do hloubky 27 mm probíhaly takové teploty, které zapříčinily rozklad
dřeva (200 °C). Analýza vzniku ovlivněné oblasti je znázorněna na obrázku (Obrázek 51).

Obrázek 51: Analýza vzniku ovlivněné oblasti dřeva okolo vrutu

Následující možná analýza (Obrázek 52) přihlíží k ovlivněné oblasti okolo vrutu po 15 min
vystavení požáru v předpokládaném účinném průřezu první lamely. Plocha je stanovena
zjednodušeně pomocí kruhu s poloměrem 12,5 mm (10 mm od okraje vrutu + poloměr vrutu). Tím
plocha činí 491 mm2. V pozorované oblasti panelu se nacházelo 8 vrutů. Z toho vyplývá, že
ovlivněné oblasti okolo vrutů zaobírají 3,4 % plochy pozorované oblasti panelu (340x340 mm).
Z hlediska zuhelnatění, lze vliv vrutu vyhodnotit jako zanedbatelný (nepřispívá ke zuhelnatění
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dřeva). Při návrhu staticky zatíženého panelu je diskuzí, zda-li dřevo okolo vrutu bude ovlivňovat
samotný vrut z pohledu jeho statického chování v účinné části první nosné lamely.

Obrázek 52: Ovlivněná oblast dřeva okolo vrutu (vzorek S1)

Nutno podotknout, že byl posuzován jen jeden vrut, který z části nebyl chráněn zuhelnatělou
vrstvou, a proto byla více ovlivněna oblast okolo vrutu. Dále při návrhu bude rozhodující stanovení
tloušťky s nulovou pevností u mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva. U lepeného
CLT dle Schmida [8] je doporučeno, aby hodnota tloušťky s nulovou pevností pro stěnové
konstrukce činila 16 mm. To by znamenalo úplné vyřazení první podélné vrstvy z účinného
průřezu panelu.

4.2

Zkušební vzorek S2 – doba vystavení požáru 30 min

Třívrstvý vzorek S2 byl vystaven požární zkoušce po dobu 30 min. První úvaha spočívala v tom,
že vrstva zuhelnatění bude činit okolo 27 mm (odhoří celá první vrstva). Při této zkoušce bylo
zvoleno místo u vrutu v hloubce 27 mm (mezi první a druhou vrstvou) a v hloubce 54 mm (mezi
druhou a třetí vrstvou). Dále bylo zvoleno místo 10 mm a 20 mm od vrutu, v prostoru panelu a
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v mezeře mezi podélnými lamelami první vrstvy, vše v hloubce 27 mm. Různě určená místa
v totožné hloubce 27 mm slouží k porovnání odlišně probíhajících teplot v závislosti na
ovlivňujících faktorech. Místo určené u vrutu v hloubce 54 mm slouží ke zjištění, zda-li vyšší
teploty proniknou ke druhé nosné (podélné) vrstvě vlivem vedeného tepla vrutem.

Obrázek 53: Průběh teplot u vrutu v hloubce 27 mm a 54 mm

Graf (Obrázek 53) zobrazuje nezvyklý průběh teploty v hloubce 54 mm. Počáteční nárust
teplot v místě u vrutu v hloubce 27 mm započal ve 195. sekundě, přičemž v místě u vrutu
v hloubce 54 mm započal počáteční nárust nezvykle dříve, a to ve 180. sekundě. Zajímavé je, že
odpařování vody v obou místech započalo v obdobný čas, a to cca v 18. minutě. Z grafu
(Obrázek 53) je také patrný neznámý jev, který způsobil rychlý nárust teplot cca v 16 minutě. Tyto
jevy jsou přikládány k vadě termočlánku nebo neznámu zdroji tepla. V hloubce 54 mm by se
předpokládal pozdější počáteční nárust teplot, následný delší pozvolnější nárust teplot, který
způsobí pozdější odpařování vody než v hloubce 27 mm.
V následující tabulce (Tabulka 10) jsou zaznamenány poznatky k průběhu teplot v místě u
vrutu zkušebního vzorku S2. Dané parametry jsou zjednodušeně odhadnuty v rámci snímaných
teplot termočlánky ve zkušebním vzorku. Začátek odpařování vody je odhadnut na základě bodu,
kde začíná křivka vykazovat „vodorovnou polohu“. Konec odpařování je odhadnut na základě
bodu, kde křivka vykazuje konec „vodorovné polohy“ a dochází ke vzrůstu.
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Tabulka 10: Poznatky k průběhu teploty v místě u vrutu zkušebního vzorku S2
Pozorované místo
U vrutu v hloubce 27 mm
U vrutu v hloubce 54 mm
Začátek nárustu teplot* [s], [min]
195 s (3,25 min)
180 s (3 min) diskutabilní
1 095 s (18,25 min) – 100 °C
Počátek odpařování vody [s], [min] 1 075 s (17,91 min) – 101 °C
diskutabilní
1 801 s (30 min) – 107 °C
Konec odpařování vody [s], [min]
1 346 s (22,43 min) – 106 °C
diskutabilní
Doba odpařování vody[s], [min]
271 (4,52 min)
706 s (11,77 min)
Maximální teplota (konec zkoušky)
189,6 °C
107,2 °C
[s], [min]

Následující graf znázorňuje průběh teplot v učených místech v totožné hloubce 27 mm
(Obrázek 54). Rychlý nárust započal v místě mezery mezi podélnými lamelami první vrstvy.
Třívrstvý vzorek S2 vykazoval širší mezeru než vzorek S1. To může být následkem rychlého
nárustu v počátku zkoušky a dosažení nejvyšší teploty oproti ostatním místům. Lze konstatovat,
že průběh teplot v místě 20 mm od vrutu byl mírně ovlivněn samotným vrutem prokázáno
dřívějším nárustem a počátkem odpařování vody oproti místu v prostoru panelu. Nicméně,
v prostoru panelu a v místě 20 mm od vrutu jsou maximální teploty shodné, a lze to považovat za
minimální vliv vrutu do vzdálenosti 20 mm. Průběh teplot u vrutu a v místě 10 mm od vrutu byl
obdobný. Kuriózním jevem je, že průběh teplot v místě 10 mm od vrutu nevykazuje znatelné
odpařování vody nebo proběhlo odpařování vody velmi rychle. Očekávalo by se, že rychlejší
odpařování vody proběhne v místě u vrutu (rychlý únik páry okolo vrutu).
Počáteční pozvolnější nárust teplot v prostoru panelu začal okolo 386. sekundy. Prudký
nárust teplot byl zaznamenán okolo 650. sekundy do počátku odpařování vody (ve
1 570. sekundě), které probíhalo do konce zkoušky. V místě u vrutu začínaly teploty narůstat cca
ve 195. sekundě a odpařování vody započalo okolo 1 075. sekundy, které trvalo cca 4,5 minuty,
následně se teploty zvyšovaly na maximální teplotu 189,6 °C. To lze zaznamenat v grafu
(Obrázek 54). Maximální rozdíl teplot mezi prostorem panelu a místem u vrutu činil 84,2 °C (na
konci zkoušky).
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Obrázek 54: Průběh teplot v určených místech v totožné hloubce 27 mm

V následující tabulce (Tabulka 11) jsou zaznamenány poznatky k průběhu teplot v určených
místech zkušebního vzorku S2 v totožné hloubce 27 mm. Dané parametry jsou zjednodušeně
odhadnuty v rámci snímaných teplot termočlánky ve zkušebním vzorku. Odpařování vody se
vyznačuje konstantní hodnotou (okolo 100 °C) po delší časový interval. Po odpaření vody dochází
ke vzrůstu teplot. Začátek odpařování vody je odhadnut na základě bodu, kde začíná křivka
vykazovat „vodorovnou polohu“. Konec odpařování je odhadnut na základě bodu, kde křivka
vykazuje konec „vodorovné polohy“ a dochází ke vzrůstu teplot.
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Tabulka 11: Poznatky k průběhu teploty v určených místech zkušebního vzorku S2 v totožné hloubce 27 mm
Pozorované místo v hloubce
27 mm

U vrutu

Nárust teplot [s], [min]

195 s (3,25 min)

Počátek odpařování vody
[s], [min]

1 075 s (17,91 min) – 101 °C

Konec odpařování vody [s],
[min]

1 346 s (22,43 min) – 106 °C

Doba odpařování vody[s],
[min]
Maximální teplota (konec
zkoušky) [s], [min]

271 (4,52 min)
189,6 °C

161 s (2,68 min)
1 025 s (17,08 min)
– 100 °C
diskutabilní
1 136 s (18,93 min)
– 104 °C
diskutabilní
111 s (1,85min)
diskutabilní

331 s (5,52 min)

V mezeře mezi
podélnými lamelami
první vrstvy
25 s (0,41 min)

1 302 s (21,7 min) –
102 °C

541 s (9,02 min) – 112
°C

1 570 s (26,17 min) –
105 °C

1 801 s (30 min) –
108,9 °C

1 211 s (20,18 min) –
114 °C

1 801 s (30 min) –
105,1 °C

499 s (8,32 min)

670 s (11,17 min)

Do konce zkoušky 231 s
(3,85 min)

183,4 °C

108,9 °C

226,4 °C

105,1 °C

10 mm od vrutu

20 mm od vrutu

V prostoru panelu
386 s (6,43 min)
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4.2.1

Vrstva zuhelnatění

Při experimentu bylo okem vypozorováno, že plamen se začal šířit po povrchu panelu cca
v 75 sekundě. V tomto čase termočlánky blíže ke vzorku snímaly teploty okolo 477,9 °C
a termočlánky na odvrácené straně okolo 357,4 °C. To nasvědčuje tomu, že vzorek začal hořet.
Po 30 min požární zkoušky odhořela první vrstva o tloušťce 27 mm. To souhlasí s prvotně
stanoveným předpokladem. Následující obrázek (Obrázek 55) znázorňuje odlišné zuhelnatění
v různých částech průřezu. V tomto případě docházelo k využití druhé příčné vrstvy, která není
nosná. Její pozitivní funkcí je, že chrání třetí vrstvu (podélnou nosnou vrstvu). Lze tedy
konstatovat, že jakýkoli vliv vedoucí ke zvýšenému zuhelnatění může být zanedbán (vliv vrutu,
vliv mezery mezi podélnými lamelami první vrstvy).

Obrázek 55: Vrstva zuhelnatění zkušebního vzorku S2 (30 min)

Pokud budeme uvažovat odhoření jen první vrstvy, tak vrstva zuhelnatění činí 27 mm. To
odpovídá skutečné rychlosti zuhelnatění 0,9 mm/min. Lze tedy konstatovat, že rychlost
zuhelnatění 0,65 mm/min dle ČSN EN 1995-1-2 [6] není opět konzervativní. Z důvodu, že vývoj
teplot u požární zkoušky vzorku S1 (15 min) probíhal obdobně jako v prvních patnácti minutách
požární zkoušky vzorku S2 (30 min), jsou rychlosti zuhelnatění vzájemně porovnány. Výsledkem
je, že rychlost zuhelnatění u vzorku S2 (30 min) je vyšší. To poukazuje na to, že zuhelnatění je
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složitý proces, který pro své vyjádření potřebuje více vstupních parametrů v závislosti na druhu
a době požáru. Následující tabulka (Tabulka 12) porovnává rychlosti zuhelnatění vzorků S1 a S2.
Tabulka 12: Porovnání rychlosti zuhelnatění vzorku S1 a S2
Zkušební vzorek
Vzorek S1 (15 min)
Hloubka zuhelnatělé vrstvy dchar [mm]
11 mm/14 mm
Rychlost zuhelnatění stanovena ze vztahu
hloubky zuhelnatění dle ČSN EN 1995-1-2 [6]; 0,83 mm/min
dchar = β0 * t

4.2.2

Vzorek S2 (30 min)
27 mm
0,9 mm/min

Vliv vrutů

Ve vzdálenosti 20 mm od vrutu započal nárust teplot a odpařování vody v dřívější dobu oproti
v prostoru panelu. Nicméně, v místě 20 mm od vrutu dosahovala na konci zkoušky maximální
teplota 108,9 °C a v prostoru panelu dosahovala maximální teplota 105,1 °C. Lze konstatovat, že
v tomto místě nebyl vliv vrutu zásadní a možno považovat za zanedbatelný.
V místě u vrutu a v místě 10 mm od vrutu probíhal průběh teplot obdobně. Maximální
dosažená teplota v místě u vrutu činila 189,6 °C a v místě 10 mm od vrutu činila maximální teplota
183,4 °C. Při porovnání s prostorem v panelu činí maximální teplotní rozdíl na konci zkoušky
84,5 °C (porovnáno s místem u vrutu). Lze tedy konstatovat, že čím se oblast od vrutu vzdaluje,
tím se teplota přibližuje teplotě v prostoru panelu a vliv vrutu se zmenšuje (Obrázek 56). Nicméně,
nutno říci, že vlivem přidávaného vedeného tepla vrutem ve dřevě okolo vrutu dochází
k dřívějšímu odpařování vody než v prostoru panelu.

Obrázek 56: Rozdíl teplot v závislosti na vzdálenosti od vrutu
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Při zhodnocení konečného stavu zkušebního vzorku lze z následujících obrázků
(Obrázek 57) usoudit, že ovlivněná část dřeva okolo vrutu zasahuje cca 20 mm do hloubky druhé
vrstvy. S tím souhlasí i délka zasažené části vrutu (černá část vrutu). To znamená, že v místě
u vrutu (do hloubky 27 mm) působily vyšší teploty, které zapříčinily degradaci povrchu vrutu
a tepelné ovlivnění dřeva do takové hloubky. Ovlivnění oblasti dřeva okolo vrutu probíhá
postupným zužováním od zuhelnatělé první vrstvy oproti vzorku S1. Dá se říci, že takto ovlivněná
oblast dřeva okolo vrutu u vzorku S2 probíhala pravděpodobným scénářem, když vrstva
zuhelnatění okolo vrutu neodpadne. Nicméně je pravděpodobné, že po 30–minutovém požáru část
vrstvy zuhelnatění odhořela (zmizela) nebo docházelo ke vzniku menších trhlin a vrut byl svou
větší plochou vystaven vyšším teplotám (tím docházelo k rychlejšímu ohřátí vrutu a zasažení části
vrutu). I přesto, že byl vliv odůvodněn, tak lze ho považovat za zanedbatelný z důvodu zasažení
v nenosné druhé vrstvě.

Obrázek 57: Řez v místě vrutu (nahoře vlevo); Zasažená oblast v místě vrutu (nahoře vpravo,
dole vlevo); Zasažená část vrutu (dole vpravo)
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Z důvodu, že po 30–minutové požární zkoušce docházelo k odhoření celé první vrstvy je
vliv vrutu jako přídržného prvku podstatný. Čím více lamela odhořívá, tím vzniká menší tloušťka
lamely, která má tendenci se více kroutit (smršťování dřeva). To znamená, že vznikají větší mezery
mezi jednotlivými vrstvami a dochází k riziku oddělení/odpadnutí zuhelnatělé vrstvy
(Obrázek 58). V rámci experimentu bylo prokázáno, že vrstva zuhelnatění neodpadla vlivem
přídržnosti od vrutu.

Obrázek 58: Vznik větší mezery vlivem kroucení lamely

4.2.3

Závěr

Po 30–minutové požární zkoušce odhořela celá první vrstva. To odpovídá rychlosti
zuhelnatění 0,9 mm/min. Rychlost zuhelnatění vzorku S2 je vyšší oproti vzorku S1
(0,83 mm/min). To poukazuje na to, že zuhelnatění je složitý proces, který pro své vyjádření
potřebuje více vstupních parametrů v závislosti na druhu a době požáru. U lepeného CLT uvádí,
že u požární odolnosti 30 min nemá vliv odpadnutí vrstvy, pokud její tloušťka činí minimálně
25 mm (dochází ke zuhelnatění jen této vrstvy)[12]. To je z důvodu, že by následně docházelo
k odhořívání další vrstvy, která není nosná a chrání další nosné vrstvy, které tvoří účinný průřez
panelu. Lze tedy konstatovat, že i v případě mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva je
možné zanedbat případné odpadnutí zuhelnatělé vrstvy (první vrstvy). Tím lze zanedbat
i ovlivňující faktory, které jsou pozorovány v rámci této práce. Nicméně bylo i tak vypozorováno,
že vruty přidržovaly zuhelnatělou vrstvu, které hrozil pád z důvodu vzniku větší mezery mezi
první a druhou vrstvou. Dále u vrutu v hloubce 54 mm dosahovala teplota 107,2 °C.
U třívrstvého panelu je dále podstatné jeho statické posouzení z pohledu nosnosti zbylé jedné
podélné vrstvy. Systém s obchodním názvem DEKPANEL [23] uvádí u třívrstvého panelu
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o tloušťce 81 mm požární odolnost REI 30 DP3. Avšak není dostupná jejich požární zkouška pro
nahlédnutí jejich postupu při ověřování za požáru.

4.3

Zkušební vzorky S3, S4 – doba vystavení požáru 60 min

Pětivrstvé vzorky S3, S4 byly vystaveny požární zkoušce po dobu 60 min. První úvaha
spočívala v tom, že vrstva zuhelnatění bude činit okolo 54 mm (odhoří první dvě vrstvy). Vzorky
S3, S4 byly v peci situovány tak, aby se dosáhlo stejných podmínek a mohlo dojít k jejich
porovnání z hlediska chování za zvýšených teplot. U vzorku S3 bylo pro pozorování ovlivňujících
faktorů zvoleno místo u vrutu v hloubce 27 mm (mezi první a druhou vrstvou) a v hloubce 54 mm
(mezi druhou a třetí vrstvou). Dále bylo zvoleno místo 15 mm od vrutu v hloubce 27 mm, 10 mm
od vrutu v hloubce 54 mm, v prostoru panelu v hloubce 27 mm a 54 mm, v mezeře mezi podélnými
lamelami první vrstvy a u hlavy vrutu spojující první tři vrstvy. U vzorku S4 byla zvolena stejná
místa jen bez pozorování v místě mezery mezi podélnými lamelami první vrstvy a u hlavy vrutu
spojující první tři vrstvy z důvodu omezeného počtu termočlánku. Různě určená místa v totožné
hloubce 27 mm a 54 mm slouží k porovnání odlišně probíhajících teplot v závislosti na
ovlivňujících faktorech.
Následující graf (Obrázek 59) znázorňuje vzájemné porovnání průběhu teplot v prostoru
panelu v hloubce 27 mm a 54 mm (porovnání vzorku S3 se vzorkem S4). U vzorku S3 je patrný
rychlý počáteční nárust, který nastal cca ve 126. sekundě, zatímco u vzorku S4 započal počáteční
nárust cca ve 351. sekundě. Odpařování vody u vzorku S3 začalo cca v 580. sekundě a trvalo cca
5 minut. Odpařování vody u vzorku S4 začalo cca v 770. sekundě a trvalo cca 6 minut. Následně
vykazoval vzorek S3 prudký nárust, který nastal dříve, a tím docházelo k rychlejšímu dosažení
vysokých teplot. Zatímco u vzorku S4 probíhal prudký nárust oproti vzorku S3 pomaleji a dosažení
vysokých teplot nastalo v pozdější dobu. Maximální rozdíl teplot nastal ve 1 700. sekundě a činil
209,8 °C. Nicméně, na konci zkoušky vykazovaly vzorky obdobné teploty, přičemž maximální
teplota
u vzorku S3 činila 821,7 °C a u vzorku S4 činila 819,8 °C. V hloubce 54 mm probíhaly teploty
obdobně jen s rozdílem, že u vzorku S3 nastal počáteční nárust teplot opět dříve a na konci zkoušky
dosahovala teplota 285,1 °C. Zatímco u vzorku S4 nastal počáteční nárust déle a maximální teplota
na konci zkoušky činila 178,8 °C. Z toho vyplývá, že ve vzorku S3 prostupovali teploty rychleji
vlivem rychlejšího odhořívání. V hloubce 27 mm nastala teplota 300 °C u vzorku S3 cca ve
1 471. sekundě a u vzorku S4 cca v 1 525. sekundě. Lze tedy konstatovat, že v tuto dobu odhořela
celá první vrstva a začínala odhořívat druhá vrstva na základě izotermy 300°C.
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Obrázek 59: Porovnání průběhu teplot v prostoru panelu v hloubce 27 mm a 54 mm (porovnání mezi
vzorkem S3 a S4)

Následující graf (Obrázek 60) porovnává průběhy teplot v místě u vrutu v hloubce 27 mm
a 54 mm (porovnání vzorku S3 se vzorkem S4). Průběh teplot v místě u vrutu v hloubce 27 mm je
u obou vzorků obdobný jen s rozdílem odpařování vody. U vzorku S4 je diskutabilní, zda-li
odpařování vody termočlánek zaznamenal, když u vzorku S3 průběh teplot znázorňuje jasné
odpařování vody. Zvláštní průběh teploty u vzorku S4 v místě odpařování je přisuzována vadě
termočlánku nebo jeho umístěním ve vzorku. Nicméně, následný průběh se opět podobá průběhu
teplot vzorku S3. Na konci zkoušky činila teplota 696 °C u vzorku S3 a teplota 659,9 °C u vzorku
S4.
U vzorku S4 v místě u vrutu v hloubce 54 mm probíhal průběh teplot pozvolněji s dosažením
nižších teplot oproti vzorku S3. U vzorku S4 je diskutabilní proces odpařování vody, protože
průběh teplot stále stoupá, zatímco u vzorku S3 je znatelný konstantní průběh po delší dobu.
Nicméně maximální teplota na konci zkoušky činila 248,7 °C u vzorku S3 a 193,1 °C u vzorku
S4.
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Obrázek 60: Porovnání průběhu teplot u vrutu v hloubce 27 mm a 54 mm (porovnání mezi vzorkem
S3 a S4)

Obrázek 61: Průběh teplot v určených místech v totožné hloubce 27 mm (vzorky S3, S4)
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Z grafu (Obrázek 61) budou vypsány poznatky v závislosti na vzorku a jejich průběhu teplot
v určených místech v hloubce 27 mm.
Vzorek S3:
V mezeře mezi podélnými lamelami první vrstvy docházelo k rychlému počátečnímu
nárustu teplot, a tím také ke dřívějšímu počátku odpařování vody. Následně docházelo
k prudkému nárustu teplot, které započalo téměř okamžitě, a to cca v 886. sekundě.
V prostoru panelu započal nárust po odpařování vody v obdobný čas, ale s pozvolnějším
začátkem k prudkému nárustu. Okamžitý prudký nárust v místě mezery byl
pravděpodobně způsoben jeho vložením do zkušebního vzorku, kdy holý termočlánek
byl přímo vystaven vyšším teplotám.
Počáteční nárust v prostoru panelu započal cca ve 126. sekundě s následným prudkým
stoupáním k počátku odpařování vody. V místě u vrutu započal počáteční nárust dříve
(cca ve 111. sekundě), ale s pozvolnějším nárustem k počátku odpařování vody.
Specifickým jevem je, že v prostoru panelu probíhalo odpařování vody cca 306 sekund
a v místě u vrutu cca 309 sekund. Očekávalo by se, že u vrutu proběhne rychlejší
odpařování vody. Dalším zajímavým úkazem je, že v prostoru panelu docházelo
k rychlejšímu prudkému nárustu, který dosahoval vyšších teplot oproti v místě u vrutu.
V místě u vrutu trval prudký nárust po delší dobu s pomalejším nárustem teplot oproti
v místě v prostoru panelu. Maximální rozdíl mezi prostorem v panelu a v místě u vrutu
dosahoval 298,3 °C, a to cca v 1 751. sekundě. Teplota na konci zkoušky činila
821,7 °C v prostoru panelu a 696 °C v místě u vrutu. Dalším zajímavým úkazem je, že
v místě 15 mm od vrutu docházelo k pozdějšímu odpařování vody (v 810. sekundě), ale
trvalo po kratší dobu (286 sekund) oproti v místu u vrutu. U následného prudkého
nárustu v místě 15 mm od vrutu docházelo cca ve 1 380. sekundě k tomu, že teploty
začaly přesahovat nad teploty v místě u vrutu. Teplota na konci zkoušky v místě 15 mm
od vrutu činila 728,1 °C.
Vzorek S4:
Počáteční nárust v prostoru panelu započal cca v 351. sekundě s následným prudkým
stoupáním k počátku odpařování vody. V místě u vrutu započal počáteční nárust dříve
(cca ve 116. sekundě) a následně teploty rychleji stoupaly k počátku odpařování vody,
které je na křivce znázorněno zvláštním způsobem (porovnáno s odpařováním vody
vzorku S3 – přisouzeno chybě termočlánku nebo jeho vložením do vzorku). Nicméně,
následný průběh se opět podobá průběhu jako u vzorku S3. Rozdíl u vzorku S4 oproti
vzorku S3 spočívá v tom, že cca do 1 525. sekundy převyšovaly teploty v místě u vrutu,
následně docházelo k prudkému nárustu teplot v prostoru panelu, a tím
k dosažení vyšších teplot (jako u vzorku S3). V místě u vrutu trval prudký nárust
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obdobnou dobu, ale s nižším nárustem teplot (konkrétně po 1 525. sekundě). Maximální
rozdíl mezi prostorem v panelu a v místě u vrutu dosahoval 167,5 °C, a to cca ve 3 301.
sekundě. Teplota na konci zkoušky činila 819,8 °C v prostoru panelu a 659,9 °C v místě
u vrutu. V místě 15 mm od vrutu docházelo k pozdějšímu prudkému nárustu teplot, kde
v 2 066. sekundě začaly teploty přesahovat nad teploty v místě u vrutu. Teplota na konci
zkoušky v místě 15 mm od vrutu činila 698 °C.
Lze tedy konstatovat, že v případě 60–minutové požární zkoušky docházelo k dominanci
dřeva (v prostoru lamely) jako přestupu vyšších teplot než v místě u vrutu. To znamená, že v místě
u vrutu muselo docházet k takové vrstvě zuhelnatění, která více chránila okolí vrutu. Tomu
nasvědčuje vznik větších trhlin v prostoru lamely (dřeva), zatímco v okolí vrutu byly trhliny
menší. U vzorku S1 (15 min) a S2 (30 min) dominoval vrut jako činitel vyššího přestupu tepla.
Čím bylo místo dále od vrutu, tím se teploty snižovaly. V případě vzorků S3, S4 je princip opačný.
To může být způsobeno tím, že v rámci požární zkoušky docházelo cca do 30 min k vysokému
nárustu teplot (1 027,95 °C ve 1 805. sekundě) oproti zkoušce vzorku S2 (30 min).

Obrázek 62: Průběh teplot v určených místech v totožné hloubce 54 mm (vzorky S3, S4)
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Z grafu (Obrázek 62) budou vypsány poznatky v závislosti na vzorku a jejich průběhu teplot
v hloubce 54 mm.
Vzorek S3:
V místě u vrutu docházelo k odpařování vody cca ve 1 821. sekundě a trvalo po dobu
cca 310 sekund. Následně docházelo k nárustu teplot do konce zkoušky, kde teplota
činila 248,7 °C. Odpařování vody v místě v prostoru panelu započalo cca ve
1 000. sekundě a trvalo cca 1 640 sekund. Následně teploty stoupaly na teplotu 285,1
°C, která byla zároveň nejvýše dosaženou teplotou v hloubce 54 mm. V místě 10 mm
u vrutu je diskutabilní, kdy docházelo k odpařování vody. Nicméně, průběh dosahoval
nižších teplot oproti místu u vrutu. Zajímavé je, že proces odpařování vody v místě
v prostoru panelu trvalo nejdéle a končilo nejpozději (cca ve 2.640 sekundě), ale
následně docházelo k rychlému nárustu vyšších teplot oproti místu u vrutu a v místě
10 mm od vrutu.
V místě u vrutu byly teploty vyšší oproti v prostoru panelu cca od 1 415. sekundy
do 3 335. sekundy, následně začaly převyšovat teploty v prostoru panelu.
Nicméně, na konci zkoušky dominovala teplota v prostoru panelu, která činila 285,1 °C.
Teplota na konci zkoušky u vrutu činila 248,7 °C a 220,9 °C v místě 10 mm od vrutu.
Vzorek S4:
U vzorku S4 je v určených místech diskutabilní proces odpařování vody. Nicméně, na
konci zkoušky dominovala teplota u vrutu, která činila 193,1 °C. Teplota na konci
zkoušky v prostoru panelu činila 178,8 °C a 148,6 °C v místě 10 mm od vrutu.
V prostoru panelu byly teploty vyšší oproti v prostoru u vrutu cca do 2 135. sekundy,
následně začaly převyšovat teploty v místě u vrutu (rozdílné oproti vzorku S3).
Lze tedy konstatovat, že v hloubce 54 mm probíhaly teploty u vzorku S3 rozdílně oproti
vzorku S4. U vzorku S3 dominovaly po delší čas vyšší teploty v místě u vrutu. Až na konci
zkoušky docházelo k rychlému nárustu vyšších teplot v prostoru panelu. U vzorku S4 dominovaly
cca do 2 135. sekundy teploty v prostoru panelu, následně převyšovaly teploty v místě u vrutu až
do konce zkoušky. V místě 10 mm od vrutu u vzorku S3 a S4 probíhaly po celou dobu zkoušky
nižší teploty oproti teplotám u vrutu. Nicméně u vzorku S3 probíhaly vyšší teploty také v hloubce
54 mm oproti vzorku S4.
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Obrázek 63: Porovnání průběhu teplot v místě u hlavy vrutu spojující první tři vrstvy s místem v prostoru
panelu (v totožné hloubce 54 mm)

Z grafu (Obrázek 63) je patrná rozdílnost v průběhu teplot mezi místem u hlavy vrutu
(spojující první tři vrstvy) a místem v prostoru panelu (v hloubce 54 mm). Zatímco v prostoru
panelu docházelo k rychlému počátečnímu nárustu teplot, tak v místě u hlavy vrutu docházelo
k delšímu pozvolnějšímu nárustu k počátku odpařování vody. Odpařování vody v prostoru panelu
započalo cca ve 1 981. sekundě a trvalo cca 659 sekund, následně docházelo ke stoupání teplot do
konce zkoušky. Odpařování vody u hlavy vrutu započalo cca ve 2 421. sekundě a trvalo cca 1 074
sekund, následně docházelo ke stoupání teplot do konce zkoušky. Na konci zkoušky činila
maximální teplota v prostoru panelu 285,1 °C a u hlavy vrutu činila 135,3 °C. Lze konstatovat, že
v místě
u hlavy vrutu docházelo k pozvolnějšímu nárustu o nižších teplotách, k pozdějšímu a delšímu
odpařování vody, a tím dosažení nižší teploty na konci zkoušky. Tento jev je přikládán tomu, že
v místě u hlavy vrutu docházelo k „ochlazování vrutem“ (odváděl teploty).
Nutné je podotknout, že průběh teplot může být ovlivněn mnoha faktory. Do vzorku S3 byl
termočlánek snímající teplotu v prostoru panelu (v hloubce 27 mm a 54 mm) a v mezeře vložen
z horní strany do hloubky cca 6 cm. Při experimentu bylo vypozorováno, že docházelo
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k prošlehávání plamenů pod horní izolací, a tím docházelo k odhořívání panelu ze shora. To může
mít za následek vyšších snímaných teplot. U vzorku S4 byly termočlánky vloženy z boku panelu,
tudíž byly ve vetší hloubce.
V následujících tabulkách (Tabulka 13; Tabulka 14) jsou zaznamenány poznatky k průběhu
teplot v určených místech zkušebního vzorku S3 a S4 v totožné hloubce 27 mm a 54 mm. Dané
parametry jsou zjednodušeně odhadnuty v rámci snímaných teplot termočlánky ve zkušebním
vzorku. Odpařování vody se vyznačuje konstantní hodnotou (okolo 100 °C) po delší časový
interval, avšak proces může probíhat složitěji v závislosti na prostupujících teplotách. Po odpaření
vody dochází ke vzrůstu teplot, který může vykazovat pozvolnější počátek nebo okamžitý. Začátek
odpařování vody je odhadnut na základě bodu, kde začíná křivka vykazovat „vodorovnou polohu“.
Konec odpařování je odhadnut na základě bodu, kde křivka vykazuje konec „vodorovné polohy“
a dochází ke vzrůstu teplot. Nicméně, v některých místech docházelo k diskutabilnímu odpařování
vody, přičemž počátek vodorovné křivky začínal pod 100 °C.
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Tabulka 13: Poznatky k průběhu teploty v určených místech zkušebního vzorku S3 a S4 v totožné hloubce 27 mm
Pozorované místo v hloubce
27 mm

V prostoru panelu

U vrutu

15 mm od vrutu

V mezeře mezi podélnými
lamelami první vrstvy

Nárust teplot [s], [min]
Vzorek S3
Vzorek S4

126 s (2,1 min)
351 s (5,85 min)

111 s (1,85 min)
116 s (1,93 min)

241 s (4,02 min)
276 s (4,6 min)

42 s (0,7 min)
–

580 s (9,66 min) – 100 °C
770 s (12,83 min) – 100 °C

736 s (12,27 min) – 100 °C
1 015 s (16,91 min) – 154,9 °C (dis.)

810 s (13,5 min) – 100 °C
971 s (16,18 min) – 100 °C

466 s (7,77 min) – 100 °C
–

886 s (14,77 min) – 114 °C
1 126 s (18,77 min) – 128 °C

1 045 s (17,42 min) – 112,9 °C
1 090 s (18,17 min) – 151,8 °C (dis.)

1 096 s (18,27 min) – 104 °C
1 240 s (20,66 min) – 109 °C

886 s (14,76 min) – 106 °C
–

306 (5,1 min)
356 (5,9 min)

309 s (5,15 min)
75 s (1,25 min) (diskutabilní)

286 s (4,77 min)
269 s (4,48 min)

420 s (7 min)
–

886 s (14,77 min) – 115 °C
1 126 s (18,77 min) – 128 °C

1 045 s (17,42 min) – 112,9 °C
1 090 s (18,17 min) – 151,8 °C

1 096 s (18,27 min) – 104 °C
1 240 s (20,66 min) – 109 °C

886 s (14,77 min) – 106 °C
–

1 886 (31,43 min) – 735,1 °C
2 256 s (37,6 min) – 705,6 °C

2 166 s (36,1 min) – 524,6 °C
2 150 s (35,83 min) – 536 °C

2 066 s (34,43 min) – 607 °C
2 331 s (38,85 min) – 590 °C

1 865 s (31,08 min) – 800 °C
–

821,7 °C
819,8 °C

696 °C
659,9 °C

728,1 °C
698 °C

852,7 °C
–

Počátek odpařování vody [s], [min]
Vzorek S3
Vzorek S4
Konec odpařování vody [s], [min]
Vzorek S3
Vzorek S4
Doba odpařování vody[s], [min]
Vzorek S3
Vzorek S4
Počátek rychlého nárustu teplot po
odpařování vody [s], [min]
Vzorek S3
Vzorek S4
Konec rychlého nárustu teplot [s],
[min]
Vzorek S3
Vzorek S4
Maximální teplota (konec zkoušky)
[s], [min]
Vzorek S3
Vzorek S4
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Tabulka 14: Poznatky k průběhu teploty v určených místech zkušebního vzorku S3 a S4 v totožné hloubce 54 mm
Pozorované místo v hloubce
54 mm

V prostoru panelu

U vrutu

10 mm od vrutu

U hlavy vrutu (spojení
prvních tří vrstev)

Nárust teplot [s], [min]
Vzorek S3
Vzorek S4

261 s (4,35 min)
585 s (9,75 min)

151 s (2,52 min)
295 s (4,91 min)

55 s (0,91 min)
485 s (8,08 min)

551 s (5,85 min)
–

1 000 s (31,51 min) – 93 °C
diskutabilní

1 821 s (30,35 min) – 122 °C
diskutabilní

1 860 s (30,49 min) – 100 °C
diskutabilní

2 421 s (40,35 min) – 100 °C
–

2 640 s (44 min) – 106 °C
diskutabilní

2 131 s (35,52 min) – 126,2 °C
diskutabilní

1 941 s (32,35 min) – 105 °C
(diskutabilní).
diskutabilní

3 495 s (58,25 min) – 103,6 °C
–

1 640 (27,33 min)
diskutabilní

310 s (5,16 min)
diskutabilní

81 s (1,35 min) (diskutabilní)
diskutabilní

1 074 s (17,9 min)
–

285,1 °C
178,8 °C

248,7 °C
193,1 °C

220,9 °C
148,6 °C

135,3 °C
–

Počátek odpařování vody [s], [min]
Vzorek S3
Vzorek S4
Konec odpařování vody [s], [min]
Vzorek S3
Vzorek S4
Doba odpařování vody[s], [min]
Vzorek S3
Vzorek S4
Maximální teplota (konec zkoušky)
[s], [min]
Vzorek S3
Vzorek S4
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4.4 Vrstva zuhelnatění
Při experimentu bylo okem vypozorováno, že plamen se začal šířit po povrchu panelů cca
v 62 sekundě. V tomto čase termočlánky blíže ke vzorku snímaly teploty okolo 420,4 °C
a termočlánky na odvrácené straně okolo 307,35 °C. To nasvědčuje tomu, že vzorek začal hořet.
Po 60 min požární zkoušky odhořela celá první vrstva a téměř druhá vrstva. To souhlasí
s prvotně stanoveným předpokladem, že odhoří odhadem první dvě vrstvy. Při experimentu bylo
vypozorováno, že vrstva zuhelnatění u vzorku S4 v pozorované oblasti byla stále jeho součástí do
konce zkoušky. Až po vyjmutí z pece docházelo k odpadnutí zuhelnatělé vrstvy (první vrstvy).
U vzorku S3 pravděpodobně vrstva zuhelnatění odpadla (zuhelnatělá první vrstva) v průběhu
zkoušky. Nutno podotknout, že hořící vzorek S3 byl po krátkou dobu stále v peci, dokud nebyl
vzorek S4 uhašený. Následující obrázek (Obrázek 64) znázorňuje stav uhašených vzorků po
vyjmutí z pece.

Obrázek 64: Vzorky S3, S4 po vyjmutí z pece
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Následující obrázky (Obrázek 65; Obrázek 66) znázorňují odlišné zuhelnatění v různých
částech průřezu každého vzorku. Nutno podotknout, že vlivem manipulace se vzorky a jejich
následným řezáním, vrstva zuhelnatění (první vrstva) odpadla. Zuhelnatění z boku vzorků je
způsobeno průnikem vysokých teplot mezi boční izolací a vzorkem.

Obrázek 65: Vrstva zuhelnatění u vzorku S3
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Obrázek 66: Vrstva zuhelnatění u vzorku S4

Z pohledu stejných podmínek požární zkoušky pro vzorky S3 a S4 je zajímavé, že u každého
vzorku docházelo k jinému odhořívání. U vzorku S3 docházelo k rychlejšímu prostupu teplot,
a také k vyšším teplotám. S tím souhlasí také větší tloušťka zuhelnatění oproti vzorku S4. Po
60 min vystavení požární zkoušce činí zuhelnatělá vrstva 45 mm u vzorku S3 a 40 mm u vzorku
S4. To odpovídá skutečné rychlosti zuhelnatění 0,75 mm/min a 0,66 mm/min. Jednotná rychlost
zuhelnatění je vyjádřena průměrem těchto dvou parametrů a činí tedy 0,71 mm/min. Rychlost
zuhelnatění 0,65 mm/min dle ČSN EN 1995-1-2 [6] by odpovídala vzorku S4. Nicméně druhý
vzorek vykazuje větší zuhelnatění. Lze tedy konstatovat, že rychlost zuhelnatění dle
ČSN EN 1995-1-2 [6] není opět konzervativní. Parametry zuhelnatění jsou znázorněny v tabulce
(Tabulka 15).
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Tabulka 15: Rychlost zuhelnatění vzorku S3 a S4
Zkušební vzorek
Hloubka zuhelnatělé vrstvy dchar [mm]
Rychlost zuhelnatění stanovena ze vztahu
hloubky zuhelnatění dle ČSN EN 1995-1-2 [6];
dchar = β0 * t
Průměrná rychlost zuhelnatění β0 [mm/min]

S3
45 mm

S4
40 mm

0,75 mm/min

0,66 mm/min
0,71 mm/min

Stanovení rychlosti zuhelnatění jednotlivých vrstev je možné zjednodušeně odhadnout na
základě izotermy 300 °C. To znamená, že při dosažení 300 °C mezi vrstvami dochází ke
zuhelnatění první celé vrstvy a následně začíná odhořívat druhá vrstva. Na základě snímaných
teplot termočlánku v prostoru panelu je stanovena teplota 300 °C v závislosti na čase. U vzorku
S3 docházelo k dosažení 300 °C ve 1 471. sekundě a u vzorku S4 v 1 525. sekundě. Následující
graf (Obrázek 67) znázorňuje porovnání jednotné rychlosti zuhelnatění vzorku S3, S4 s rychlostí
zuhelnatění dle ČSN EN 1995-1-2 [6] a s rychlostmi zuhelnatění jednotlivých vrstev.

Obrázek 67: Hloubka zuhelnatění v závislosti na čase
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Tabulka 16: Rychlost zuhelnatění jednotlivých vrstev dle izotermy 300 °C u vzorku S3 a S4
Zkušební vzorek
S3
S4
Čas dosažení 300 °C mezi první a druhou
1 471 s
1 525 s
vrstvou [s]
Rychlost zuhelnatění první vrstvy o tl. 27 mm
1,1 mm/min
1,06 mm/min
[mm/min]
Hloubka zuhelnatění druhé vrstvy [mm]
18 mm
13
Rychlost zuhelnatění druhé vrstvy [mm/min]
0,51 mm/min
0,38 mm/min

Z tabulky (Tabulka 16) lze konstatovat, že první vrstva odhořívala rychleji než druhá vrstva.
U vzorku S3 docházelo k rychlejšímu dosažení 300 °C mezi první a druhou vrstvou než u vzorku
S4. Zajímavé je, že v případě odpadnutí vrstvy u lepeného CLT dochází k vyšší rychlosti
zuhelnatění další vrstvy vlivem okamžitého působení vysokých teplot. Vysoká rychlost
zuhelnatění první vrstvy u vzorků S3 a S4 nasvědčuje tomu, že cca do 30 min zkoušky probíhaly
podstatně vysoké teploty.
Nárust teplot v místě mezery mezi podélnými lamelami první vrstvy nastal podstatně dříve.
Avšak, tento jev je přikládán k systému vložení termočlánku do vzorku (termočlánek byl zaveden
přímo do mezery). Nicméně, z důvodu odhořívání další nenosné vrstvy je vliv této mezery
zanedbán. Dalším důvodem je, že mezera činila cca 2 mm, tudíž může dojít k zanedbání i na
základě limitního stanovení [12].
V porovnání se vzorkem S2 (30 min) je odhořívání první vrstvy podstatně vyšší, a také
rozdílnost dosažených vyšších teplot mezi první a druhou vrstvou ve 30 min požární zkoušky.
Závěrem je, že podstatný vliv má vysoký vývoj teplot, který vznikal při požární zkoušce 60 min.
Z tohoto důvodu docházelo k rychlejšímu prostupu teplot vlivem rychlého vzniku širších trhlin ve
dřevě.
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Obrázek 68: Pohled na zuhelnatělou vrstvu – široké trhliny; Vzorek S3 (vlevo); Vzorek S4 (vpravo)

4.5 Vliv vrutu
V rámci experimentu bylo dokázáno, že odhoří podélná první vrstva a téměř druhá nenosná vrstva,
která plnila účel ochranné vrstvy. Z hlediska vysokého vývoje teplot při experimentu docházelo
k tomu, že u vyššího přestupu tepla dominovalo zejména dřevo. U vzorku S3 a S4 probíhal
obdobný průběh teplot v hloubce 27 mm jen s rozdílem, že u vzorku S4 nastalo dosažení vysokých
teplot v pozdější dobu. Termočlánek umístěný v prostoru panelu v hloubce 27 mm snímal dřívější
nárust, který dosahoval vyšších teplot oproti místu u vrutu. Dalším důkazným jevem je, že
docházelo k dominanci místa 15 mm od vrutu. U vzorku S3 cca ve 23. minutě docházelo
k rychlejšímu nárustu vyšších teplot oproti místu u vrutu. U vzorku S4 docházelo v místě 15 mm
od vrutu k pozdějšímu prudkému nárustu teplot (oproti vzorku S3), kde cca ve 35. minutě začaly
teploty přesahovat nad teploty v místě u vrutu.
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U vzorku S3 v hloubce 54 mm v místě u vrutu docházelo cca od 24. minuty k vyšším
teplotám oproti místu v prostoru panelu. Avšak v prostoru panelu po odpařování vody docházelo
k prudkému nárustu (cca ve 44. sekundě), kdy teploty začaly stoupat nad teploty v místě u vrutu
(cca v 56. sekundě). V místě 10 mm od vrutu docházelo k vyšším teplotám cca ve 30. minutě
oproti v prostoru panelu. V cca 52. minutě začaly dominovat teploty v prostoru panelu. U vzorku
S4 v hloubce 54 mm v místě u vrutu docházelo cca od 36. minuty k vyšším teplotám oproti místu
v prostoru panelu. V místě 10 mm od vrutu a v místě prostoru panelu docházelo k obdobným
teplotám cca od 36. minuty. Lze tedy konstatovat, že u vzorku S3 docházelo v hloubce 54 mm
k převážně vlivu od vrutu. Až na konci zkoušky docházelo ke stoupání teplot v prostoru panelu.
U vzorku S4 docházelo také převážně k vlivu od vrutu.
V hloubce 27 mm byl vliv vrutu minimální. Razantní vliv měl vznik širších trhlin ve dřevě
vlivem vysokého vývoje teplot při samotné zkoušce. V první vrstvě vlivem následné křehkosti
zuhelnatělé vrstvy docházelo k větším trhlinám také v místě u vrutu (Obrázek 69). Nicméně, ve
druhé příčné vrstvě docházelo k menším trhlinám okolo vrutu oproti trhlinám v ploše lamely
(Obrázek 70). U vzorku S3 v místě u vrutu v hloubce 27 mm činila teplota na konci zkoušky
696 °C oproti v prostoru panelu, kde teplota činila 821 °C. U vzorku S4 v místě u vrutu v hloubce
27 mm činila teplota na konci zkoušky 659,9 °C oproti v prostoru panelu, kde teplota činila
819,8 °C. Lze tedy konstatovat, že vrstva zuhelnatění okolo vrutu chránila vrut, a také oblast
10 mm od vrutu.

Obrázek 69: Vznik trhlin v první vrstvě

73

Vyhodnocení experimentu

Obrázek 70: Porovnání trhlin v ploše lamely a v místě u vrutu

Při zhodnocení konečného stavu zkušebních vzorků lze z následujících obrázků
(Obrázek 71) konstatovat, že ovlivněná část dřeva okolo vrutu zasahuje do hloubky třetí nosné
vrstvy. S tím souhlasí i délka zasažené části vrutu (černá část vrutu). Lze tedy usoudit, že v místě
u vrutu působily vyšší teploty, které zapříčinily tepelné ovlivnění dřeva do takové hloubky.
U vzorku S3 v místě u vrutu činila teplota na konci zkoušky 248,7 °C, zatímco v prostoru panelu
činila teplota 285,1 °C. Zajímavé je, že v místě 10 mm od vrutu, dosahovala teplota méně než
u vrutu, a také méně než v prostoru panelu. U vzorku S3 dosahovala teplota v místě 10 mm od
vrutu 220,9 °C. U vzorku S4 v místě u vrutu činila teplota na konci zkoušky 193,1 °C, zatímco
v prostoru panelu činila teplota 178,8 °C. V místě 10 mm od vrutu dosahovala teplota u vzorku
S4 148,6 °C.
Ovlivnění dřeva okolo vrutu může být vysvětleno tím, že u vzorku S3 docházelo k prudkému
nárustu teplot okolo 24. minuty a u vzorku S4 docházelo k prudkému nárustu okolo 25. minuty.
To znamená, že v této době docházelo k rychlému prostupu vyšších teplot do hloubky 27 mm
a začala být ovlivňována druhá vrstva, a také část vrutu, která pokračovala přes druhou vrstvu.
Ovlivnění oblasti dřeva okolo vrutu probíhá postupným zužováním jako u vzorku S2 (30
min). Můžeme říci, že takto ovlivněná oblast dřeva okolo vrutu u vzorků S3, S4 probíhala
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pravděpodobným scénářem, když vrstva zuhelnatění okolo vrutu neodpadne (druhá vrstva).
Ovlivnění oblasti okolo vrutu do větší hloubky je způsobeno vlivem vedeného tepla od vrutu.
Z následujícího obrázku (Obrázek 71) je patrné ovlivnění oblasti okolo vrutu na vrchní ploše
třetí vrstvy, kde dochází k tmavší (až černé) změně barvy s postupným oddalováním do barev
světlejších. Černá barva značí, že pravděpodobně docházelo ke zuhelnatění.

Obrázek 71: Ovlivněná oblast okolo vrutu ve třetí nosné vrstvě

Z následujícího obrázku (Obrázek 72) je patrné, že vruty vykazují deformaci vlivem
vysokých teplot. V tomto případě vruty plnily už jen přidržovací funkci zuhelnatělé vrstvy, protože
během zkoušky odhořela první nosná vrstva, která byla s druhou nenosnou vrstvou připojena
k prvním třem vrstvám pomocí těchto vrutů. První tři vrstvy zahrnují dvě podélné nosné vrstvy
a jsou spojeny první sadou vrutů, které byly také chráněny dvěma připojenými vrstvami. V rámci
experimentu bylo vypozorováno, že v místě u hlavy vrutu docházelo k pozvolnějšímu nárustu
o nižších teplotách, k pozdějšímu a delšímu odpařování vody, a tím dosažení nižší teploty na konci
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zkoušky oproti v prostoru panelu. Tento jev je přikládán tomu, že v místě u hlavy vrutu docházelo
k „ochlazování vrutem“ (odváděl teploty).

Obrázek 72: Porušení vrutů

Z důvodu, že po 60–minutové požární zkoušce docházelo k odhoření celé první vrstvy
a téměř druhé nenosné vrstvy je vliv vrutu jako přídržného prvku podstatný. Čím více lamela
odhořívala, tím vznikala menší tloušťka lamely, která měla tendenci se více kroutit (smršťování
dřeva). To znamená, že vznikají větší mezery mezi jednotlivými vrstvami a dochází k riziku
oddělení/odpadnutí zuhelnatělé vrstvy.

4.6 Závěr
Po 60–minutové požární zkoušce odhořela celá první vrstva a téměř druhá nenosná vrstva.
Jednotná rychlost zuhelnatění u vzorku S3 činila 0,75 mm/min a u vzorku S4 činila 0,66 mm.
Vyšší rychlost zuhelnatění u vzorku S3 je odůvodněna vlivem rychlejšího prostupu teplot.
Z hlediska stanovení rychlosti zuhelnatění jednotlivých vrstev docházelo k vyšší rychlosti
zuhelnatění u první vrstvy, pravděpodobně vlivem vysokého vývoji teplot v prvních 30 minutách
zkoušky. Vyšší teplota u vzorku S3 v prostoru panelu v hloubce 54 mm je pravděpodobně
odůvodněna vlivem přispívajících teplot z horní části panelu, kde docházelo k prošlehávání
plamene pod tepelnou izolací. Tomu nasvědčuje následující obrázek (Obrázek 73).
Bylo vypozorováno, že v případě vlivu mezery mezi podélnými lamelami první vrstvy
nedochází k razantnímu vlivu, protože následně dochází k odhořívání druhé nenosné vrstvy, a také
šířka mezery splňovala limitní stanovení dle publikací.
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U pětivrstvého nosného panelu pro vyšší únosnost za požáru je podstatné zachování dvou
podélných nosných vrstev jako účinného průřezu panelu. U vzorku S3 v prostoru panelu působily
teploty na konci zkoušky 285,1 °C, zatímco u vzorku S4 působily teploty 178,8 °C. Vyšší teplota
u vzorku S3 je odůvodněna místem vloženého termočlánku, kde docházelo k vyššímu zasažení
vysokými teplotami. Avšak, teploty by se pohybovaly pravděpodobně okolo 200 °C z důvodu
rychlejšího prostupu teplot u vzorku S3. Nicméně, v místě mezi druhou a třetí vrstvou docházelo
k odpaření vody a následnému vzrůstu teplot. To znamená, že třetí vrstva začínala být požárem
zasažená. Dále je tedy podstatné statické posouzení z pohledu nosnosti jedné netknuté podélné
vrstvy a jedné už zasažené podélné vrstvy. Systém s obchodním názvem DEKPANEL [23] uvádí
u pětivrstvého panelu o tloušťce 135 mm požární odolnost REI 60 DP3. Avšak není dostupná
jejich požární zkouška pro nahlédnutí jejich postupu při ověřování za požáru.
V případě 60 minuté zkoušky docházelo k takovým teplotám v závislosti na čase, že u vrutu
docházelo k jejich deformaci. Nicméně, vruty plnily už jen přidržovací funkci zuhelnatělé vrstvy,
protože během zkoušky odhořela první nosná vrstva, která byla s druhou nenosnou vrstvou
připojena k prvním třem vrstvám pomocí těchto vrutů. První tři vrstvy zahrnují dvě podélné nosné
vrstvy a jsou spojeny první sadou vrutů, které byly také chráněny dvěma připojenými vrstvami.
V rámci experimentu bylo prokázáno, že zuhelnatělá první vrstva odpadla pravděpodobně
vlivem manipulace se vzorky z pece ven. U vzorku S4 bylo vypozorováno, že zuhelnatělá první
vrstva neodpadla (jen malá část odpadla) i vlivem manipulace, což vede k pozitivnímu jevu.
I přesto, že docházelo k rychlému prostupu teplot vlivem vysokého vývoje teplot při zkoušce (také
vznik širších trhlin), snímaly termočlánky na konci zkoušky v hloubce 27 mm v prostoru panelu
teploty cca 820 °C, kdy termočlánky v peci snímaly teplotu 973,7 °C (blíže ke vzorku). To
nasvědčuje tomu, že první vrstva měla stále ochrannou funkci, i přesto, že vykazovala široké
trhliny, které zvětšují sdílení tepla k vzhledem sálání a proudění.

Obrázek 73: Teploty na konci zkoušky mezi druhou a třetí vrstvou
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Následující možná analýza (Obrázek 74) přihlíží k ovlivněné oblasti okolo vrutu po 60 min
vystavení požáru v nosné druhé vrstvě. Kvůli vyšším teplotám u vzorku S3 je analýza provedena
na základě jeho ovlivněné oblasti okolo vrutu. Plocha je stanovena zjednodušeně pomocí kruhu
s poloměrem 10 mm. Plocha ovlivněné oblasti činí 315 mm2. V pozorované oblasti panelu se
nacházelo 8 vrutů. Z toho vyplývá, že ovlivněné oblasti okolo vrutů zaobírají 2,18 % plochy
pozorované oblasti panelu (340x340 mm). V ovlivněné oblasti z důvodu změny barvy dochází
k tepelnému rozkladu dřeva, který nastává okolo 200 °C. Lze tedy předpokládat, že v okolí vrutu
do vzdálenosti 10 mm působí teploty o 200 °C. Tato plocha činí 2,18 % z celkové plochy
pozorované oblasti, a lze to přisoudit k zanedbatelnému vlivu z hlediska statiky. Nicméně více
podstatným parametrem je tloušťka s nulovou pevností, která je u CLT diskuzí odborníku.

Obrázek 74: Ovlivněná oblast dřeva okolo vrutu (vzorek S3)

Jak bylo zmíněno, po odhoření prvních dvou vrstev vzniká účinný průřez panelu o dvou
podélných nosných vrstvách. Tento účinný průřez panelu je spojen první sadou vrutů, které jsou
také chráněné dvěma zuhelnatělými vrstvami. Jednoduše řečeno, vzniká excentricky zatížený
třívrstvý panel. Z pohledu působících teplot mezi druhou a třetí vrstvou lze konstatovat, že druhá
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podélná vrstva začala být zasažená vlivem požáru (v místě docházelo k odpaření vody), i přesto,
že vrstva zuhelnatění se nacházela cca 18 mm dále. To naznačuje, že vyhřívaná zóna za vrstvou
zuhelnatění se nachází v dosti velké vzdálenosti.

5
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V rámci této kapitoly bude provedeno porovnání experimentu s numerickým modelem. Za účelem
validace byl proveden numerický model na základě vývoje teplot při experimentu. Při každé
zkoušce docházelo k rozdílnému vývoji teplot. Z tohoto důvodu jsou provedeny tři modely
představující jednotlivý vzorek v závislosti na své požární zkoušce. Pro vytvoření modelu byl
použit výpočetní software Ansys Workbench R3, který je založen na metodě konečných prvků
(Finite Element Method). Pro správný výpočet je nutné zadávat přesně definované vstupní hodnoty
a okrajové podmínky, aby program dokázal generovat reálně řešený problém [20]. V rámci této
práce byla zprostředkována studentská verze, která umožňuje počet omezených elementů a mesh
node. Z tohoto důvodu musel být model zjednodušen pro splnění limitních podmínek. Pro řešený
přestup tepla byla použita analýza Transient Thermal.

5.1

Geometrie

Pro výpočet pomocí numerického modelu byla vybrána část stěnového panelu, která představovala
místo spoje (2 vruty). Z důvodu zmíněné limitní podmínky nemohl model splňovat plné rozměry
zkušebního vzorku. Avšak model byl zatěžován z jedné strany (1D vedení tepla), kdy na všechny
boční strany nebyly stanoveny okrajové podmínky, a tím program uvažoval nekonečně prostorový
prvek. Geometrie modelu byla provedena v modelovacím CAD software SpaceClaim. Třívrstvý
model představoval část v místě spoje o rozměrech 170x170 mm a tloušťce 81 mm. U pětivrstvého
modelu činily rozměry 170x150 mm o tloušťce 135 mm. Vruty byly zjednodušeny pomocí dvou
spojených „válců“ při celkové délce 81 mm. Hlava vrutu byla vymodelována o průměru 10 mm a
výšce 5 mm. Dřík vrutu splňoval průměr 5 mm a délku 76 mm. Geometrie modelů je znázorněna
na obrázku (Obrázek 75).
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Obrázek 75: Geometrie modelu; Třívrstvý model (nahoře); Pětivrstvý model (dole)

5.2

Vstupní parametry

Pro přesné vstupní parametry dřeva by bylo vhodné změřit hustotu a určit vlhkost každé lamely.
Avšak toto zaměření nebylo v rámci této diplomové práce. Alespoň na základě jedné lamely byla
stanovena hustota za běžné teploty, která činila 427 kg/m3 a tato hodnota byla uvažována v rámci
numerického modelu. Pro modelování přestupu tepla je nutné nadefinovat tepelné vlastnosti
materiálu, které jsou charakterizovány parametry měrné tepelné kapacity, tepelné vodivosti
a hustoty. Následně je nutné znát jejich změnu v závislosti za zvýšených teplot. Pro ocelový vrut
byly tepelné vlastnosti stanoveny dle ČSN EN 1993-1-2 [18], přičemž hustotu lze uvažovat
nezávislou na teplotě oceli, a to 7 850 kg/m3. Pro dřevo byly stanoveny tepelné vlastnosti dle
ČSN EN-1995-1-2 [6].
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V rámci modelování vykazovaly výsledky u modelů třívrstvých vzorků (15 min a 30 min)
rychlý přestup tepla. Na základě této skutečnosti byla provedena citlivostní analýza a kalibrace
vstupních parametrů. Při použití tepelné vodivosti vyjádřena dle Janssens [14] docházelo
k pomalejšímu přestupu tepla. Janssens [14] uvažuje nad 300 °C pozvolnější nárust, a tím nižší
tepelnou vodivost při stoupajících teplotách oproti tepelné vodivosti dle ČSN EN 1995-1-2 [6],
která uvažuje prudké zvyšování tepelné vodivosti nad 500 °C (vlivem trhlin). Vstupní parametry
do numerického modelu byly vloženy přes „Engineering Data“.
Následující grafy znázorňují uvažované tepelné vlastnosti v závislosti na zvýšených
teplotách pro dřevo (Obrázek 76; Obrázek 77, Obrázek 78, Obrázek 79).

Obrázek 76: Hustota dřeva v závislosti za zvýšených teplot dle ČSN EN 1995-1-2 [6]
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Obrázek 77: Tepelná vodivost dřeva v závislosti za zvýšených teplot dle ČSN EN 1995-1-2 [6]

Obrázek 78: Tepelná vodivost dřeva v závislosti za zvýšených teplot – Janssens [14]
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Obrázek 79: Měrná tepelná kapacita dřeva v závislosti za zvýšených teplot dle ČSN 1995-1-2 [6]

Následující grafy znázorňují uvažované tepelné vlastnosti v závislosti na zvýšených teplotách
pro ocel (Obrázek 80; Obrázek 81).

Obrázek 80: Tepelná vodivost oceli v závislosti za zvýšených teplot dle ČSN EN 1993-1-2 [18]
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Obrázek 81: Měrná tepelná kapacita oceli v závislosti za zvýšených teplot dle ČSN EN 1993-1-2 [18]

Dalším vstupním parametrem byla teplotní křivka požáru z experimentu, kterou snímaly
určené termočlánky v peci. Pro normovou teplotní křivku se dle ČSN EN 1991-1-2 [21] dosazuje
součinitel přestupu tepla konvekcí αc = 25 W/m2K. Emisivita oceli byla stanovena ε = 0,7 dle
ČSN EN 1993-1-2 [18] a emisivita pro dřevo ε = 0,8 dle ČSN EN 1995-1-2 [6].

5.3

Citlivostní analýza

V rámci prvního provedení modelu bylo zjištěno, že výsledky vykazují vyšší nárusty teplot než
reálný zkušební vzorek v rámci experimentu. Z tohoto důvodu byla provedena citlivostní analýza,
konkrétně se zaměřením na dřevo. Při prvních dvou výpočtech byla použita teplotní křivka požáru,
kterou snímaly termočlánky v peci blíže ke vzorkům. U prvního výpočtu byly využity tepelné
vlastnosti dřeva dle ČSN EN 1995-1-2 [6], kde docházelo ke zmíněnému nárustu o vyšších
teplotách, a to mělo za následek vytvořit citlivostní analýzu. Použití tepelných vlastností
dle ČSN EN 1995-1-2 [6] sloužilo k porovnání, zda-li využití normových předpisů bude vykazovat
přijatelné výsledky. Avšak docházelo k nevyhovujícím výsledkům. Z tohoto důvodu byla
u druhého výpočtu kalibrována tepelná vodivost dle Janssens [14], hustota a měrná tepelná
kapacita byly zachovány dle ČSN EN 1995-1-2 [6].
Ztěžujícím faktem bylo, že při experimentu hořící vzorky značně přispívaly k nárustu teplot
a nebylo možné docílit průběhu nominální teplotní křivky ISO 834 [15]. Tento jev probíhal
v blízkosti samotných vzorků. Zatímco na odvrácené straně dosahovaly teploty u zkoušky vzorků
S1 a S2 obdobný průběh udávaný nominální teplotní křivkou ISO 834 [15]. Hořící vzorky S3, S4
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produkovaly společně 2x větší energii a vyšší nárust teplot vznikal i na odvrácené straně. To vede
k diskuzi, zda-li termočlánky, které snímaly průběh teplot poblíž vzorků, nebyly ovlivněny
nejvyšší teplotou plamene vyšlehujícím od zkušebních vzorků, a tím nebylo zkresleno teplotní
zatížení na vzorek. Z tohoto důvodu byl proveden třetí výpočet, při kterém byla využita teplotní
křivka za požáru snímaná termočlánky na odvrácené straně pece. U tepelných vlastností dřeva byla
zachována tepelná vodivost dle Janssens [14] a měrná tepelná kapacita s hustotou dle
ČSN EN 1995-1-2 [6].

5.4

Postup v řešiči Mechanical

Po vytvoření geometrie a definování tepelných vlastností materiálu byl spuštěn řešič Mechanical
pro analýzu Transient Thermal. Následně se otevřelo hlavní grafické okno, kde se při levé straně
nacházel strom obsahující hlavní příkazy. Prvním krokem bylo, že vytvořené geometrii se přiřadil
nadefinovaný materiál pomocí příkazu „material“. To znamená, že pro vruty byla přiřazena ocel
a pro jednotlivé lamely dřevo. Následně bylo možné vytvořit početní síť pro metodu konečných
prvků pomocí příkazu „mesh“, kde byla nastavena metoda „tetrahedrons“ pro typ sítě. Následně
byla zvolena velikost sítě. U třívrstvého modelu byla nastavena síť u první lamely 3 mm z důvodu
jejího reálného zasažení při požární zkoušce. U zbylých vrstev byla nastavena síť 6 mm. U vrutu
činila síť 1,5 mm. U pětivrstvého modelu činila síť 3 mm u prvních dvou vrstev z důvodu jejich
reálného zasažení při požární zkoušce. U třetí vrstvy činila síť 6 mm a u zbylých dvou vrstev
10 mm. U vrutu byla nastavena síť 1,5 mm. V nabídce „mesh“ byla nastavena fyzická preference
na „nonlinear mechanical“, při které docházelo k lépe tvarované síti a návaznosti mezi prvky.
V místě u vrutu byla vytvořená hustší síť kvůli pozorované oblasti okolo vrutu. To bylo vytvořeno
pomocí příkazu „contact sizing“, a také pomocí „contact match group“, kde docházelo
k vzájemnému propojení sítě všech těles. Následující obrázky znázorňují provedení výpočetní sítě
modelu (Obrázek 82; Obrázek 83; Obrázek 84).

Obrázek 82: Výpočetní síť (mesh)
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Obrázek 83: Výpočetní síť (mesh) okolo vrutu u třívrstvého modelu

Obrázek 84: Výpočetní síť (mesh) okolo vrutu u pětivrstvého modelu

Po vytvoření výpočetní sítě bylo nastaveno teplotní zatížení s uvažováním přenosu tepla
složkou od proudění a složkou od radiace (na základě teplot naměřených v peci). To bylo přiřazeno
určené ploše pro řešení 1D vedení tepla jen s rozdílem, že na hlavu vrutu byla definována emisivita
ε = 0,7 a na dřevo emisivita ε = 0,8. Na odvrácenou stranu byl definován součinitel přestupu tepla
konvekcí αc = 9 W/m2K, který zahrnuje i účinky přestupu tepla sáláním [21]. Před spuštěním
výpočtu zbývalo nastavení časového kroku. Pro správnou oscilaci řešiče a zamezení tepelného
šoku byl časový krok nastaven dle příručky [22]. Počáteční krok tedy činil 8 sekund, minimální
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krok 0,1 sekund a maximální krok 8 sekund. Počáteční teplota okolí byla nastavena 20 °C. Doba
výpočtu u jednotlivých modelů byla stanovena dle jejich požární zkoušky.

5.5

Porovnání malorozměrové zkoušky s numerickým modelem
ANSYS

V této kapitole budou porovnány teploty snímané termočlánky v rámci experimentu s numerickým
modelem. Pro porovnání teplot pětivrstvého modelu byl vybrán vzorek S3.

5.5.1

Model vzorku S1 – požární zkouška 15 min

1.) 1. výpočet – tepelné vlastnosti materiálu dle ČSN 1995-1-2 [6] při teplotní křivce snímané
termočlánky v peci blíže ke vzorku:

Obrázek 85: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S1 s numerickým modelem – 1. výpočet
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2.) 2. výpočet – hustota dle Janssens [14], měrná tepelná kapacita a hustota dřeva dle
ČSN EN 1995-1-2 :

Obrázek 86: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S1 s numerickým modelem – 2. výpočet

3.) 3. výpočet – teplotní křivka za požáru snímaná termočlánky na odvrácené straně pece,
hustota dle Janssens [14], měrná tepelná kapacita a hustota dřeva dle
ČSN EN 1995-1-2 [6]:

Obrázek 87: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S1 s numerickým modelem – 3. výpočet
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5.5.2

Model vzorku S2 – požární zkouška 30 min

1.) 1. výpočet – tepelné vlastnosti materiálu dle ČSN 1995-1-2 [6] při teplotní křivce snímané
termočlánky v peci blíže ke vzorku:

Obrázek 88: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S2 s numerickým modelem – 1. výpočet

Obrázek 89: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S2 s numerickým modelem – 1. výpočet
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2.) 2. výpočet – hustota dle Janssens [14], měrná tepelná kapacita a hustota dřeva dle
ČSN EN 1995-1-2 [6]:

Obrázek 90: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S2 s numerickým modelem – 2. výpočet

Obrázek 91: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S2 s numerickým modelem – 2. výpočet
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3.) 3. výpočet – teplotní křivka za požáru snímaná termočlánky na odvrácené straně pece,
hustota dle Janssens [14], měrná tepelná kapacita a hustota dřeva dle
ČSN EN 1995-1-2 [6]:

Obrázek 93: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S2 s numerickým modelem – 3. výpočet

Obrázek 92: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S2 s numerickým modelem – 3. výpočet
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5.5.3

Model vzorku S3 – požární zkouška S3

1.) 1. výpočet – tepelné vlastnosti materiálu dle ČSN 1995-1-2 [6] při teplotní křivce snímané
termočlánky v peci blíže ke vzorku:

Obrázek 94: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S3 s numerickým modelem – 1. výpočet
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Obrázek 95: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S3 s numerickým modelem – 1. výpočet

1.) 2. výpočet – hustota dle Janssens [14], měrná tepelná kapacita a hustota dřeva dle
ČSN EN 1995-1-2 [6]:

Obrázek 96: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S3 s numerickým modelem – 2. výpočet
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Obrázek 97: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S3 s numerickým modelem – 2. výpočet

1.) 3. výpočet – teplotní křivka za požáru snímaná termočlánky na odvrácené straně pece,
hustota dle Janssens [14], měrná tepelná kapacita a hustota dřeva dle
ČSN EN 1995-1-2 [6]:
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Obrázek 99: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S3 s numerickým modelem – 3. výpočet

Obrázek 98: Porovnání průběhu teplot experimentu vzorku S3 s numerickým modelem – 3. výpočet
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5.6

Vyhodnocení numerického modelu

Z předešlé kapitoly lze konstatovat, že průběhy skutečných teplot z experimentu a průběhy teplot
numerického modelu se mezi sebou podstatně liší. Dále průběh teplot z modelu nelokalizuje
odpařování vody, které dokáže podstatně zpomalit přestup tepla. Použití tepelných vlastností dřeva
dle ČSN EN 1995-1-2 [6] sloužilo k porovnání, zda-li využití normových předpisů bude vykazovat
přijatelné výsledky.
U prvního modelu představující vzorek S1 (15 min) probíhá nárust u 1. a 2. výpočtu do
7. minuty pozvolněji. Následně dochází k prudkému nárustu dosahující vysokých teplot oproti
teplotám z experimentu. Jediným rozdílem je, že vodivost dle Janssens [14] snížila konečnou
teplotu cca o 200 °C v prostoru panelu. Dalším nesouhlasným jevem je, že vyšších teplot bylo
dosáhnuto v prostoru panelu, přičemž experimentálně byl prokázán vyšší nárust teplot v místě
u vrutu. Nutno podotknout, že při experimentu docházelo k odpadnutí zuhelnatělé vrstvy u vrutu,
ale při porovnání se vzorkem S2 (30 min), docházelo k vyššímu nárustu teplot vrutu, i přesto, že
vrstva zuhelnatění u vrutu neodpadla. Lze tedy konstatovat, že by vrut měl větší vliv, i kdyby
vrstva zuhelnatění neodpadla. Nicméně u 3. výpočtu dochází k razantně nižšímu nárustu teplot.
Také průběh teplot u vrutu dosahuje vyšších teplot než v prostoru panelu. Tloušťka vrstvy
zuhelnatění u 3. výpočtu je stanovena dle izotermy 300 °C a činí tedy 13 mm, to by odpovídalo
tloušťce zuhelnatění z experimentu (11 mm/14 mm). Pro porovnání konečných teplot 3. výpočtu
teplota
u vrutu činí 316,78 °C (při experimentu 209,6 °C) a v prostoru panelu 279,5 °C (při experimentu
164,2 °C). Následující obrázek (Obrázek 100ú znázorňuje rozložení teplot v průřezu a v místě
u vrutu.

Obrázek 100: Rozložení teplot prvního modelu pro vzorek S1 dle 3. výpočtu
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U druhého modelu představující vzorek S2 (30 min) dochází u 1. a 2. výpočtu ke stejnému
problému jako u prvního modelu pro vzorek S1 (15 min). U všech výpočtů dochází k okamžitému
nárustu teplot u vrutu. To může být způsobeno tím, že určený uzel, který představuje termočlánek
u vrutu je v kontaktu s ocelovým vrutem (průběh teploty v oceli). Průběh teplot v porovnání
s experimentem nejblíže vykazuje opět 3. výpočet. Dokonce dochází ke stejné posloupnosti jako
při experimentu, kdy průběh teplot v místě 10 mm od vrutu byl ovlivněn vrutem a místo 20 mm
od vrutu se přibližovalo k průběhu teplot v prostoru panelu. Prudký nárust teplot v hloubce 27 mm
(kromě místa u vrutu) začíná cca v 19. minutě v místě 10 mm od vrutu
a cca v 22. minutě v místě 20 mm od vrutu a v prostoru panelu. Lze konstatovat, že pokud by
program dokázal lokalizovat vlhkost, docházelo by k přesnějším výsledkům. Tloušťka vrstvy
zuhelnatění u 3. výpočtu je stanovena dle izotermy 300 °C a činí cca 22 mm, to neodpovídá
tloušťce zuhelnatění z experimentu (27 mm). Pro porovnání konečných teplot u 3. výpočtu teplota
u vrutu činí 336,01 °C (při experimentu 189,6 °C), 10 mm od vrutu 257,65 (při experimentu
183,4 °C), 20 mm od vrutu 219,6 °C (při experimentu 108,9 °C a v prostoru panelu 202,46 °C (při
experimentu 105,1 °C). Následující obrázek (Obrázek 101) znázorňuje rozložení teplot v průřezu
a v místě u vrutu.

Obrázek 101: Rozložení teplot druhého modelu pro vzorek S2 dle 3. výpočtu

U třetího modelu představující vzorek S3 (60 min) 3. výpočet vykazuje velmi odlišné
výsledky. Nejvíce přibližujícím je 1.výpočet, avšak jen v hloubce 27 mm. V hloubce 54 mm je
průběh teplot u vrutu odlišný pravděpodobně ze stejného důvodu jako ve druhém modelu vzorku
S2 (30 min). Při porovnání s průběhem teplot z experimentu, dochází v hloubce 27 mm
k dřívějšímu prudkému nárustu, a to cca ve 12. minutě v místě 15 mm od vrutu a v prostoru panelu.
V místě u vrutu dochází k prudkému nárustu okamžitě. Po cca 24. minutě dochází k vyšším
teplotám v místě 15 mm od vrutu a v prostoru panelu. I přesto, že teplotní rozdíl není razantní, tak
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dochází k jevu, kdy dřevem prostupovaly teploty rychleji než v místě u vrutu. Nicméně v místě
u vrutu dochází k rychlému nárustu hned v počátku. V hloubce 54 mm je pozitivní, že v místě
u hlavy vrutu dochází cca do 39. minuty k obdobnému průběhu teplot. Posloupnost, kdy vrut
ovlivňuje oblast 15 mm od vrutu je modelem zaregistrována, avšak s vysokým rozdílem teplot
oproti experimentu. Nicméně v hloubce 54 mm jsou průběhy teplot velmi odlišené. Tloušťka
vrstvy zuhelnatění u 1. výpočtu je stanovena dle izotermy 300 °C a činí cca 52 mm, to neodpovídá
tloušťce zuhelnatění z experimentu (40/45 mm). Pro porovnání konečných teplot v hloubce 27 mm
u 1. výpočtu, teplota u vrutu činí 793,94 °C (při experimentu 696 °C), 15 mm od vrutu 815,91 (při
experimentu 728,1 °C), v prostoru panelu 819,59 °C (při experimentu 821,7 °C). Pro porovnání
konečných teplot v hloubce 54 mm u 1. výpočtu, teplota u vrutu činí 573,95 °C (při experimentu
248,7 °C), 10 mm od vrutu 504,58 (při experimentu 220,9 °C), v prostoru panelu 417,3 °C (při
experimentu 258,1 °C), u hlavy vrutu 279,71 °C (při experimentu 135,3 °C). Následující obrázek
(Obrázek 102) znázorňuje rozložení teplot v průřezu a v místě u vrutu.

Obrázek 102: Obrázek 103: Rozložení teplot třetího modelu pro vzorek S3 dle 1. výpočtu
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V úvodních kapitolách byl shrnut pohled na křížem vrstvené dřevo z hlediska jeho chování za
požáru. Z důvodu, že stále nejsou zpracovány technické normy, je pohled zaměřen na požární
zkoušky. Hlavní podstatou požární odolnosti dřevěných konstrukcí je vrstva zuhelnatění, která má
funkci ochrany účinného průřezu, avšak její vyjádření v rámci vztahu pro navrhování za požáru je
ve skutečnosti náročné. U lepeného křížem vrstveného dřeva nastávají dva jevy, kdy vrstva
zuhelnatění odpadne z důvodu nepřilnavosti způsobenou degradací citlivého lepidla na zvýšené
teploty. Druhý jev je, že vrstva zuhelnatění neodpadne, pokud je lepidlo odolné na zvýšené teploty.
Tím se panel chová jako masivní dřevo. Mnoho výrobců ve svých technických předpisech udává
poznatky výzkumníků, kteří se zabývají křížem vrstveným dřevem za požáru. Nicméně i ti, se
snaží najít podobnost s aktuálně platnou normou ČSN EN 1995-1-2 [6], kdy při určení účinného
průřezu využívají metodu redukovaného průřezu. V případě rychlosti zuhelnatění křížem
vrstveného dřeva je dle ČSN EN 1995-1-2 [6] uvažována hodnota 0,65 mm/min. Pokud vrstva
zuhelnatění odpadne, začíná další vrstva odhořívat dvojnásobnou rychlostí zuhelnatění
0,65 mm/min (1,3 mm/min) z důvodu jejího okamžitého vystavení plnému požáru. Pokud vrstva
zuhelnatění neodpadne je uvažována jednotná rychlost zuhelnatění jako u masivního dřevěného
prvku. Nicméně rychlost zuhelnatění 0,65 mm/min je dle ČSN EN 1995-1-2 [6] uvažována pro
standartní požár a při vystavení jinému scénáři požáru nemusí být její použití konzervativní. Nutno
podotknout, že součástí metody redukovaného průřezu je parametr tloušťky s nulovou pevností,
která je u křížem vrstveného dřeva stále diskuzí odborníků.
Další alternativou křížem vrstveného dřeva je mechanicky spojované křížem vrstvené dřevo.
Tato alternativa vznikla na základě snížení nákladů při výrobě oproti lepenému spojování.
Nevýhodou je, že na tento způsob spojovaní nejsou dostupné výzkumy nebo nejsou výrobcem
zveřejněny jejich požární zkoušky. Z tohoto důvodu jsem si vybrala v rámci mé práce téma požární
odolnost mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva, kde místo lepidla vznikají nové
faktory, které můžou mít vliv z hlediska přídržnosti zuhelnatělé vrstvy.
V rámci této práce byl proveden experiment v malorozměrové peci miniFUR. Podstatou
bylo vypozorovat možné ovlivňující faktory, kterými jsou vruty, jimi vedené teplo a mezera mezi
podélnými lamelami první vrstvy z hlediska zuhelnatělé vrstvy. Zkoušené vzorky představovaly
stěnový panel. Experiment se skládal ze tří zkoušek. První zkouška se týkala třívrstvého panelu
(vzorek S1), který byl vystaven po dobu 15 min. Druhá zkouška se týkala třívrstvého panelu
(vzorek S2), který byl vystaven po dobu 30 min. Třetí zkouška se týkala dvou pětivrstvých panelů
(vzorek S3, S4), které byly vystaveny po dobu 60 min. Z důvodu, že hořící vzorky přispívaly ke
zvyšování teplot nebylo možné dosáhnout nominální teplotní křivky ISO 834 [15]. Vzorky byly
posuzovány v závislosti vždy na své zkoušce z důvodu rozdílného vývoje teplotního zatížení
v peci,
V rámci třívrstvých vzorků bylo vypozorováno, že vrstva zuhelnatění neodpadla. Avšak
rychlost zuhelnatění vzorku S1 činila 0,83 mm/min a u vzorku S2 činila 0,9 mm/min. V porovnání
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s rychlostí zuhelnatění 0,65 mm/min dle ČSN EN 1995-1-2 [6] by bylo její použití při návrhu
nekonzervativní. Dále bylo vypozorováno, že vliv mezery mezi podélnými lamelami první vrstvy
nemá vliv z hlediska zvýšeného zuhelnatění. U vzorku S1 činila vrstva zuhelnatění 11 mm (první
lamela) a 14 mm (druhá lamela). V případě požární odolnosti REI 15 DP3 se přepokládá, že účinná
část první vrstvy může přispívat ke zbytkové únosnosti. Ovlivněná oblast okolo vrutu se
vyznačovala zhnědnutím dřeva, kde se předpokládají teploty 200 °C (tepelný rozklad dřeva).
U vzorku S1 (15 min) zasahovala ovlivněná oblast do hloubky první celé nosné lamely.
Z provedené zjednodušené analýzy v závislosti na 8 vrutech v pozorované oblasti zaobírala
ovlivněná oblast 3,4 %. Tudíž vliv vrutu může být zanedbán. Nicméně je diskuzí, zda-li ovlivněná
oblast okolo vrutu nebude mít vliv na samotný vrut z hlediska posouzení výztužné únosnosti
(zatížení vodorovnou silou), kde dochází k torznímu natočení lamel. Dále je podstatná tloušťka
s nulovou pevností, která může účinnou část první vrstvy úplně vyřadit z účinného průřezu
celkového panelu. Tím by docházelo k úplnému zanedbání vrutu. U vzorku S2 docházelo ke
zuhelnatění celé první vrstvy, kdy dále druhá příčná vrstva sloužila jako ochrana druhé nosné
vrstvy. Bylo vypozorováno, že vruty měly kladný vliv na neodpadnutí zuhelnatělé vrstvy.
Ovlivněna oblast okolo vrutu zasahovala do hloubky druhé nenosné vrstvy, tudíž je možné
zanedbat i vliv vrutu.
U vzorků S3 a S4 (60 min) odhořela celá první vrstva a téměř druhá nenosná vrstva. Jednotná
rychlost zuhelnatění u vzorku S3 činila 0,75 mm/min a u vzorku S4 činila 0,66 mm. Bylo
vypozorováno, že v případě mezery mezi podélnými lamelami první vrstvy nedochází
k jejímu razantnímu vlivu, protože následně dochází k odhořívání druhé nenosné vrstvy.
U pětivrstvého nosného panelu pro vyšší únosnost za požáru je podstatné zachování dvou
podélných nosných vrstev jako účinného průřezu panelu. V hloubce 54 mm (mezi druhou a třetí
vrstvou) působily teploty na konci zkoušky 285,1 °C u vzorku S3, zatímco u vzorku S4 působily
teploty 178,8 °C. Vyšší teplota u vzorku S3 je odůvodněna místem vloženého termočlánku, kde
docházelo k vyššímu zasažení vysokými teplotami. Avšak, teploty by se pohybovaly
pravděpodobně okolo 200 °C z důvodu rychlejšího prostupu teplot u vzorku S3. Nicméně, v místě
mezi druhou a třetí vrstvou docházelo k odpaření vody a následnému vzrůstu teplot. To znamená,
že třetí vrstva začínala být požárem zasažená, i přesto, že vrstva zuhelnatění činila u vzorku S3
45 mm a u vzorku S4 40 mm. V případě 60 minuté zkoušky docházelo k takovým teplotám
v závislosti na čase, že u vrutů docházelo k jejich deformaci. Nicméně, vruty plnily přidržovací
funkci zuhelnatělé vrstvy, protože během zkoušky odhořela první nosná vrstva, která byla s druhou
nenosnou vrstvou připojena k prvním třem vrstvám pomocí těchto vrutů. Ovlivněná oblast okolo
vrutu zasahovala do hloubky třetí nosné vrstvy a v závislosti na 8 vrutech zaobírala 2,18 %
z pozorované oblasti panelu. Z tohoto důvodu vliv od vrutu lze zanedbat.
Lze konstatovat, že vedené teplo vrutem nemá zásadní vliv na celkový panel z hlediska
ovlivněné oblasti, a také nepřispívá ke zuhelnatění. U každého vzorku docházelo k rozdílným
vlastnostem, což vede spíše ke složitosti dřeva jako materiálu v závislosti na požáru. V rámci
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experimentu bylo vypozorováno, že vrut jako přídržný prvek projevil kladný vliv. Pro pevné
stanovení vrutu jako přídržného prvku musí být provedeny další požární zkoušky
V poslední části této práce byly provedeny tři numerické modely pomocí výpočetního
softwaru Ansys Workbench R3, který je založen na metodě konečných prvků. Byla provedena
citlivostní analýza, která měla napomoct k lepším výsledkům. Nicméně při porovnání
numerického modelu s experimentem docházelo k odlišným výsledkům, konkrétně z pohledu
přestupu tepla ve dřevě. Odpařování vody ve dřevě dokáže poměrně zpomalit přestup tepla, avšak
model tento jev nedokáže zahrnout jako další podstatné parametry (vlhkost, přenos hmoty,
pyrolýzu a další tepelné vlastnosti dřeva). Dále je také podstatný scénář požáru. Nicméně toto jsou
známá fakta, která jsou dlouhodobě řešena.
U prvního modelu představující vzorek S1 docházelo k výsledkům:
Tloušťka vrstvy zuhelnatění činí 13 mm, to by odpovídalo tloušťce zuhelnatění
z experimentu (11 mm/14 mm). Pro porovnání konečných teplot; teplota u vrutu činí
316,78 °C (při experimentu 209,6 °C) a v prostoru panelu 279,5 °C (při experimentu
164,2 °C)
U druhého modelu představující vzorek S2 docházelo k výsledkům:
Tloušťka vrstvy zuhelnatění činí cca 22 mm, to neodpovídá tloušťce zuhelnatění
z experimentu (27 mm). Pro porovnání konečných teplot; teplota u vrutu činí 336,01 °C
(při experimentu 189,6 °C), 10 mm od vrutu 257,65 (při experimentu
183,4 °C), 20 mm od vrutu 219,6 °C (při experimentu 108,9 °C a v prostoru panelu
202,46 °C (při experimentu 105,1 °C).
U třetího modelu představující vzorek S3 docházelo k výsledkům:
Tloušťka vrstvy zuhelnatění činí cca 52 mm, to neodpovídá tloušťce zuhelnatění
z experimentu (40/45 mm). Pro porovnání konečných teplot v hloubce 27 mm, teplota
u vrutu činí 793,94 °C (při experimentu 696 °C), 15 mm od vrutu 815,91 (při
experimentu 728,1 °C), v prostoru panelu 819,59 °C (při experimentu 821,7 °C). Pro
porovnání konečných teplot v hloubce 54 mm, teplota u vrutu činí 573,95 °C (při
experimentu 248,7 °C), 10 mm od vrutu 504,58 (při experimentu 220,9 °C), v prostoru
panelu 417,3 °C (při experimentu 258,1 °C), u hlavy vrutu 279,71 °C (při experimentu
135,3 °C).
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1

Rozřezání zkušebních vzorků

1.1

Vzorek S1 – požární zkouška 15 min

Obrázek 61: Rozřezání vzorku S1
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1.2

Vzorek S2 – požární zkouška 30 min

Obrázek 77: Rozřezání vzorku S2
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Obrázek 79: Řez vzorkem S2 – vrstva zuhelnatění

Obrázek 78 Řez vzorkem S2 – vrstva zuhelnatění:
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1.3

Vzorek S3 – požární zkouška 60 min
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1.4

Vzorek S4 – vystavení požáru 60 min
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