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PÔSOBENIE TEPELNÉHO TOKU NA INICIÁCIU DREVNÝCH MATERIÁLOV 
 
THE EFFECT OF HEAT FLUX ON THE INITIATION WOOD MATERIALS 
 
Jozef HARANGOZÓ 
 
Abstrakt 

 

Článok sa zaoberá štúdiom vplyvu tepelného toku na zápalnosť drevných materiálov. Význam tejto požiarno-
technickej charakteristiky je dôležitý z hľadiska protipožiarnej ochrany. Tepelné toky sú práve tie, ktoré nám 
podporujú vznietenie, šírenie plameňa a rýchlosť horenia.  
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Abstract 

 

The article deals with the study of heat flow of solids. The importance of fire-technical characteristics is 
important for fire protection. Heat flows are those which promote ignition, flame spread and burning rate.  
 
Key words: heat flux, spruce and beech wood 

 
 
Úvod 
 
Prenos tepla je spojený s tokmi v širokom spektre priemyselných a geofyzikálnych domén. Tieto toky hrajú 
dôležitú úlohu v problematike energetiky, bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ktoré predstavujú 
hlavné výzvy pre našu spoločnosť v 21. storočí. Teplo je definované ako energia prevedená na základe 
teplotného rozdielu.  Základné spôsoby prenosu tepla sú vedením, prúdením a žiarením [1, 2, 3]. Predmetné 
štúdie  majú význam a uplatnenie okrem iného napríklad aj v rámci procesu posudzovania životného cyklu 
výrobkov [5], resp. pri uplatňovaní ďalších nástrojov bezpečnostnej a environmentálnej politiky v praxi 
 
Výber vzoriek dreva  
 
Z množstva druhov drevín, ktoré sú prirodzene zastúpené v biotopoch na našom území (t.j. nie introdukované 
druhy drevín) boli pre experiment zvolené vzorky zo smrekového  a bukového dreva.  
Výber vzoriek bol realizovaný na základe vysokej miery využívania týchto druhov drevín v rôznych oblastiach 
priemyslu, ako aj na základe možnosti porovnania mäkkého a tvrdého dreva [4]. 
 
 
Priebeh merania 
 
Na začiatku merania sa stanovili konštantné tepelné toky v závislosti na výkone radiačného panela 
a jednotlivých vzdialeností umiestnenia vzoriek od radiačného panela.  
Hodnotil sa tepelný tok pri dvoch výkonoch radiačného panela v hodnotách 5 kW a 10 kW a príslušných 
vzdialenostiach  určených k týmto výkonom. 
Po stanovení tepelných tokov sa uskutočnil konečný experiment. Jeho podstatou bolo skúšanie zápalnosti 
povrchov vzoriek vystavených určitej hodnote tepelného toku [4]. 



 

 

107 - ♦ ISBN 978-80-89281-85-5 ♦ 

Výsledky merania 
 
Meranie sa uskutočnilo pri dvoch úrovniach výkonu radiačného panela, 5  a 10 kW a pri troch rôznych 
vzdialenostiach. Pri výkone žiariča 5 kW sa meranie robilo vo vzdialenostiach 50, 70 a 100 mm.   
Pri výkone žiariča 10 kW a meranie robilo vo vzdialenostiach 100, 150 a 200 mm.  
Výsledky nameraných hodnôt pre smrekové a bukové drevo  sú zaznamenané v tabuľke č. 1 a 2 [4]. 
 

Tab. 1  Priemerný čas zapálenia smrekového a bukového  dreva pri výkone  žiariča 5 kW 
 

Výkon žiariča – 5 kW 

Čas do zapálenia 
 [s] Vzdialenosť od 

zdroja 
[mm] 

Hustota tepelného 
Toku [kW/m

2
] 

SMREK BUK 

50 91 9 22 

70 74 15 30 

100 64 39 -------- 

 
 

Tab.2 Priemerný čas zapálenia smrekového a bukového  dreva pri výkone žiariča 10 kW 
 

Výkon žiariča – 10 kW 

Čas do zapálenia 
 [s] Vzdialenosť od 

zdroja 
[mm] 

Hustota tepelného 
Toku [kW/m

2
] 

SMREK BUK 

100 90 16 24 

150 62 45  82 

200 47 -------- -------- 

 
Záver 
 
Podstatou experimentálneho merania bolo sledovať zápalnosť drevných vzoriek pomocou  radiačného 
tepelného toku bez pôsobenia iného iniciačného zdroja. Vzorky boli vystavené rôznym úrovniam tepelných 
tokov. Ich iniciačným zdrojom bol radiačný panel a rôzne úrovne tepelných tokov boli dosiahnuté reguláciou 
vzdialenosti od tohto zdroja.  
Pre experimentálne meranie boli zvolené smrekové a bukové drevo práve pre ich výrazne rozdielnu hustotu 
a štruktúrne zloženie. V tabuľke 1 a 2 sú znázornené porovnania priemerných časov zapálenia týchto drevín pri 
jednotlivých tepelných tokoch. Ako je vidieť, v oboch prípadoch mali bukové vzorky dlhšie časy zapálenia 
v závislosti na tepelných tokoch ako smrekové vzorky, čo bolo spôsobené vyššou hustotou bukového dreva 
a samotnou štruktúrou dreva. To potvrdzuje väčšiu odolnosť bukového dreva voči termickej degradácii. 
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