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EFFECTS OF DENSITY TEST PIECES TO THE SPEED OF BURNING 
RETARDANT TREATED SAMPLES 

 
Abstrakt 
Práca je zameraná na vplyv hustoty materiálu (dreva) na výsledky požiarnych testov. Drevo ako materiál, hlavne 
smrekové drevo patrí medzi najpoužívanejšie materiály vo viacerých odvetviach. Tento materiál sa používa pri 
budovaní stavieb, pri konštruovaní nábytku. Pri širokej aplikácii dreva netreba hlavne zabúdať na jeho 
požiarnotechnickí vlastnosti. Na zníženie horľavosti a zabránenie vzniku a rozšírenie požiaru sa používajú 
retardéry horenia.  
 
Kľúčové slová: drevo, retardéry horenia, požiarno – technické vlastnosti, laboratórne testy, úbytok na 
hmotnosti, relatívna rýchlosť odhorievania, hustota 
 
Abstract 
Thesis is focuses on the influence of the density of the material (wood) on the results of fire tests. Wood as a 
material, mainly spruce wood are among the most widely used materials in many sectors. This material is used 
for the treatment  in building construction, in construction of furniture. With such a broad application of wood 
need not be especially neglect it´s fire technical properties. From this perspective, the possibility of wood fire 
retardant or prevent the occurrence and spread of fire through the use of flame retardants. 
 
Keywords: wood, fire retardants, fire - technical characteristics, laboratory tests, weight loss, the relative speed 
of burning, density 
 
 
 
ÚVOD 
 
 Archimedes sa považuje za objaviteľa hustoty. Vo fyzike nazývame telesom určitý objem V, v ktorom 
je nejakým spôsobom rozložená hmotnosť m, či už spojite alebo nespojite. Matematicko - fyzikálne úvahy nám 
dovoľujú zaviesť pojem hustoty telesa v danom bode ako limitu (Danihelová 2010) (rovnica 1), rovnako ju však 
môžeme definovať pomocou celkovej hmotnosti telesa m integrálnym vzťahom Danihelová 2010) (rovnica 2). 

 
              

kde v rovniciach (1) a (2): 
m  – hmotnosť (kg) 
V  – objem (m3) 
x, y, z  - súradnice 

 - hustota (kg/m3) 
 
 Uvedené matematické zápisy platia pre všetky materiály. Hustotu považujeme za najdôležitejšiu 
fyzikálnu charakteristiku dreva. Pri dreve prírodnom heterogénnom materiáli čo sa týka chemického zloženia 
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a ostatných vlastností, boli zavedene aj ďalšie pojmy, ktoré sa týkajú jeho hustoty.  Hustota dreva závisí aj od 
chemického zloženia dreva. Tým je dané, že drevo je materiál, ktorý obsahuje vodu. Sú zavedené pojmy, hustota 
dreva pre vlhkostné stavy: hustota dreva v suchom stavu (w = 0%), hustota dreva pri vlhkosti 12%, hustota dreva 
vlhkého (w > 0%) (Trebula Klement 2005, Požgaj at all 1997). Pre potreby praxe boli zavedené pojmy 
redukovaná hustota, konvenčná hustota a iné.  Problematikou hustoty samotných drevín sa venuje viac autorov, 
(Carrillo at all 2015, Zeidler, Šedivka 2015,Tsuomis 1991, Martinka, Chrebet 2014) 
 Táto fyzikálna vlastnosť ovplyvňuje všetky technologické procesy, ovplyvňuje aj mechanické vlastnosti 
(Kuklík Kuklíková 2010, Osvald 1984), tým má priamy dopad aj na výrobu komponentov a dielcov pre 
drevostavby. 
 Problematika hustoty dreva vstupuje aj do iných činností, ktoré sú spojené s hodnotením dreva, jeho 
vlastností, ktoré hustota ovplyvňuje (Zachar, Marková 2009, Osvald 1997). Je to aj pri hodnotení  
požiarnotechnických vlastností a retardačných úprav. Bez ohľadu na to akú metodiku  hodnotenia použijeme (či 
staré klasické testovacie metódy, alebo kónický kalorimeter) ak sa ako hodnotiace kritérium použije zmena 
hmotnosti alebo aj tepelných vlastností, hustota môže ovplyvniť výslednú hodnotu merania. Takmer vo všetkých 
metodických pokynoch pri testovacích metódach sú stanovené parametre vlhkosti dreva, podmienky 
klimatizácie, hodnoty hrúbky či kvality opracovania, hodnoty hustoty (aspoň v limitných hodnotách) chýbajú. 
Uvedený článok si kladie za cieľ zistiť vplyv hustoty  skúšobných telies zo smrekového dreva na výsledné 
hodnoty experimentov. 
 
 
MATERIÁL A METÓDA 
 
Materiál 
 Smrek obyčajný (Picea abies (L) Karst.) -  je druhá najrozšírenejšia drevina na Slovensku, pričom je 
hospodársky najvýznamnejšia. Z dreva tejto dreviny boli vyrobené skúšobné telieska, ktoré boli vytriedené 
podľa hustoty. Zo 450 ks teliesok bolo vytriedených 60 ks do troch skupín hustoty (pozri tabuľku 1). 
Kritéria výberu hustoty 
 
Pre určenie kritéria výberu hustoty sme použili nasledovný vzorec (3): 
 
ρ =  m/V           (kg/m3)                   (3)        
 
kde: 
ρ = hustota   (kg/m3)      
m = hmotnosť  (kg)      
V = objem   (m3)    
    

Podľa tohto vzorca sme vypočítali hustotu pre vybrané vzorky. Následne sme ich zoradili od najnižšej 
po najvyššiu hodnotu hustoty. Po zoradení všetkých vzoriek sme ich zoradili do troch kategórií. Vzorky z 
najnižšími hustotami sme zaradili to kategórie nízka hustota, kde ich priemerná hodnota bola 381,5 kg/m3. 
Vzorky zo strednými hodnotami sme zaradili do kategórie strednej hustoty. Ich priemer všetkých vzoriek bol 
437,87 kg/m3. Vzorky s najvyššími hodnotami sme zaradili do kategórie vysokej hustoty, kde ich priemerná 
hodnota hustoty bola 495,62 kg/m3. Každú kategóriu vzoriek sme rozdelili na dve skupiny, a to vzorky bez 
retardéra horenia a vzorky s retardérom horenia. Ich priemerné hodnoty sú uvedené v  tabuľke 1.  
 

Tabuľka 1 Priemerné hodnoty hustoty vybraných vzoriek 

hustota (kg/m3) 
priemerná 

hustota 
neretardované 

priemerná 
hustota 

retardované 

nízka  
hustota 

378,0 385,0 

stredná hustota 438,4 437,4 

vysoká hustota 492,4 498,9 
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Retardér horenia 
 
 Pre experiment bol náhodne vybraný retardér Ohňostop, ktorý nebudeme bližšie popisovať ani 
charakterizovať. Cieľom experimentu nebolo jeho hodnotenie. Cieľom bolo zistiť, či hustota testovaných 
skúšobných telies má vplyv na celkový výsledok aj pri aplikácii retardéru. 
 
Tepelné zaťažovanie  
 
 Princíp tepelného zaťažovania bol zvolený z klasickej testovacej metódy, ktorej hlavným hodnotiacim 
kritériom je úbytok na hmotnosti. Jednalo sa o pôsobenie plynového horáku na skúšobné telieska o rozmeroch 
200 x 100 x 10 mm (10 mm hrúbka skúšobných teliesok). Plameň pôsobil 10 min. v strede skúšobného telieska, 
ktoré zvieralo s vodorovnou rovinou uhol 45°. Kolmá vzdialenosť stredu vzorky a ústia horáku bola 90 mm, 
výška plameňa bola nastavená na 100 mm.  
 
Hodnotiace kritériá 
 
Relatívnu  rýchlosť odhorievania sme určili podľa vzťahov (4) (5):  
 

 
 

kde:       
vr  - relatívna rýchlosť odhorievania (%.s), 

m(  - relatívny úbytok na hmotnosti v čase () (%), 

m(  - relatívny úbytok hmotnosti v čase () (%)    

  - časový interval, v ktorom sa od 
 
 
 
Vyhodnotenie  
 

Pri vyhodnotení experimentu nízkej hustoty sme použili označenie vzoriek nízkej hustoty bez retardéra 
horenia NNX a vzoriek nízkej hustoty s retardérom horenia RNX.  Pri vyhodnotení experimentu strednej hustoty 
sme použili označenie vzoriek nízkej hustoty bez retardéra horenia NSX a vzoriek nízkej hustoty s retardérom 
horenia RSX. Pri vyhodnotení experimentu vysokej hustoty sme použili označenie vzoriek nízkej hustoty bez 
retardéra horenia NVX a vzoriek nízkej hustoty s retardérom horenia RVX. 
 

Maximálna relatívna rýchlosť odhorievania pre NNX bola v 60. sekunde. Jej hodnota bola 0,0958 s/%. 
Maximálna relatívna rýchlosť odhorievania pre RNX bola v 80. sekunde, ktorej hodnota bola 0,0476 s/%. Medzi 
týmito hodnotami relatívnej rýchlosti odhorievania vzoriek nízkej hustoty s retardérom horenia a bez retardéru 
horenia môžeme vidieť značný rozdiel, aký dôležitú úlohu zohral retardér horenia. Tieto rozdiely môžete vidieť 
z obr. 1. 
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Obr. 1. Priemerná relatívna rýchlosť odhorievania nízkej hustoty 

 
  

Maximálna hodnota relatívnej rýchlosti odhorievania pre RSX bola 0,0496 s/% v 60. sekunde. Medzi 
týmito hodnotami relatívna rýchlosť odhorievania vzoriek strednej hustoty s retardérom horenia a bez retardéra 
horenia môžeme vidieť väčší rozdiel, aký bol pri nízkej hustote. Tieto rozdiely môžete vidieť z obr. 2. 
 

 
Obr. 2 Priemerná relatívna rýchlosť odhorievania strednej hustoty 

 
 

Maximálna hodnota relatívnej rýchlosti odhorievania pre NVX bola 0,0862 s/% v 80. sekunde. 
Maximálna hodnota relatívnej rýchlosti odhorievania pre RVX bola 0,0512 s/% v 70. sekunde. Medzi týmito 
hodnotami, úbytok na hmotnosti a relatívna rýchlosť odhorievania vzoriek vysokej hustoty s retardérom horenia 
a bez retardéra horenia môžeme vidieť najmenší rozdiel, aký bol pri nízkej a strednej hustote. Tieto rozdiely 
môžeme vidieť na obr. 3. 
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Obr. 3 Priemerná relatívna rýchlosť odhorievania vysokej hustoty 

 
Celkové vyhodnotenie laboratórnych testov  
 

Celkové vyhodnotenie laboratórnych testov sme robili pomocou všetkých priemerných hodnôt, a to 
priemerné hodnoty vzoriek nízkej hustoty bez retardéra horenia NNX, nízkej hustoty s retardérom horenia RNX, 
strednej hustoty bez retardéra horenia NSX, strednej hustoty s retardérom horenia RSX, vysokej hustoty bez 
retardéra horenia NVX a vysokej hustoty s retardérom horenia RVX.  

 
Z hodnôt, ktoré sa nachádzajú v tabuľke 2 a z obr. 4 môžeme zhodnotiť nasledujúce fakty:  
 
 retardér horenia zohral dôležitú úlohu, keďže vzorky nízkej, strednej a vysokej hustoty bez retardéra 

horenia mali väčší úbytok na hmotnosti ako vzorky nízkej, strednej a vysokej hustoty s retardérom 
horenia, 

 najväčší rozdiel medzi vzorkami s retardérom horenia a bez retardéra horenia bol pri strednej hustote, 
pretože táto hustota prijala najväčšie množstvo retardéra horenia, 

 najmenší rozdiel medzi vzorkami s retardérom horenia a bez retardéra horenia bol pri vysokej hustote, 
keďže prijala najmenšie množstvo retardéra horenia, 

 najvyšší úbytok na hmotnosti bol pri vzorkách nízkej hustoty bez retardéra horenia, 
 najnižší úbytok na hmotnosti bol pri vzorkách strednej hustoty s retardérom horenia, 
 vzorky všetkých hustôt bez retardéra horenia dosiahli vyššiu maximálnu hodnotu relatívnej rýchlosti 

odhorievania ako vzorky, ktoré boli bez retardéra horenia, 
 najvyššiu hodnotu relatívnej rýchlosti odhorievania dosiahli vzorky strednej hustoty bez retardéra 

horenia, pretože hodnotu dosiahli o 10 sekúnd neskôr ako vzorky nízkej hustoty bez retardéra horenia, 
ktoré mali druhú najvyššiu hodnotu relatívnej rýchlosti odhorievania, 

 najnižšiu hodnotu relatívnej rýchlosti odhorievania dosiahli vzorky nízkej hustoty s retardérom horenia. 
 
 

Tabuľka 2 Vyhodnotenie laboratórnych testov 

Hustota označenie 
Relatívna rýchlosť odhorievania 

(%/s) 

NNX 0,0958 

RNX 0,0476 

NSX 0,1042 

RSX 0,0946 

NVX 0,0862 

RVX 0,0512 
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Obr. 4 Relatívna rýchlosť odhorievania priemerných hodnôt všetkých vzoriek 

 
 
Záver 
 
 Záverom je možné konštatovať, že hustota drevených skúšobných telies má priamy vplyv na výsledky 
merania retardačného účinku retardérov horenia dreva. V tomto experimente sme sledovali len tie hodnotiace 
kritériá, ktoré mali súvis s hmotnosťou, resp. s jej zmenou počas hodnotenia retardérov horenia dreva. 
Experiment potvrdil, že so zvyšujúcim sa nánosom retardéru, resp. jeho kvalitou bude vplyv hustoty klesať 
nebude však nikdy zanedbateľný. Navyše ak nebude vykonaný kvalitný výber skúšobných teliesok podľa 
hustoty pre náterom, resp. pre experimentom, môže nastať veľká variabilita dosiahnutých výsledkov v rámci 
skúmanej skupiny. Tým pomocné štatistické kritériá môžu ovplyvniť celkové hodnotenie skúmaného retardéru. 
Je potrebné poznamenať, že hustota bude mať vplyv aj pri tých hodnotiacich kritériách, ktoré majú za ciel 
sledovať zmeny teploty, resp. vplyv tepelného toku (Martinka at all 2014 c, Osvald 1995, Mitterová, Zachar 
2013). 
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