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ABSTRAKT 
 
Tato práce se zabývá hořením dřeva a vlivem retardérů na jeho průběh. Teoretická část je 

tvořena rešeršní studií chemického složení dřeva a procesů, jenž probíhajících při jeho 

spalování. Dále jsou zde rozebrány vlivy retardérů na tyto procesy a metody jejich zkoumání. 

V experimentální části je provedena termogravimetrická analýza vybraného retardéru a její 

vyhodnocení.  

 

 

Klíčová slova 
 

Dřevo, hoření, termická analýza, retardéry, termická degradace, ochrana dřeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
This bachelor‘s thesis is applied on the area of wood burning and how retarders affect the 

process. The theoretical part is composed of research of chemical composition of wood and its 

processes that exist during wood burning. Also, impacts of these retarders on these processes 

have been analyzed as well as methods of the research. The experimental part contains applied 

termogravimetric analysis of chosen retardant and its evaluation. 
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Wood, burning, thermal analysis, fire retardants, thermal degradation, wood protection 
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ÚVOD 
 

Dřevo je jedním z nejdéle užívaných materiálů vůbec. Díky svým velice dobrým 

vlastnostem, jako je snadné zpracování, odolnost vůči korozi, dobrý vztah mezi pevností a 

hmotností a rozmanitostí použitelných druhů patří stále k nejvíce uplatňovaným stavebním a 

konstrukčním materiálům. Spektrum použití bohužel značně snižuje snadná zápalnost a vysoká 

hořlavost. Za účelem tyto negativní vlastnosti omezit se velice rychle zvyšuje kvantita 

používání látek zlepšujících tepelnou odolnost materiálu, tedy retardérů hoření. U spousty z 

těchto látek, které byly v minulosti hojně používány, se však prokázaly škodlivé účinky na 

lidský organismus i životní prostředí. Jelikož využívání dřeva jako materiálu zřejmě nebude 

klesat ani v blízké budoucnosti, je velice důležité zabývat se touto problematikou. Zkoumat 

negativní vlivy používaných látek a nahrazovat škodlivé látky novými, netoxickými retardéry. 

Důležité je taky studium správného dávkování těchto látek. Nalezení ideálního množství dané 

látky tak, aby účinnost byla co nejvyšší, a přitom jí nebylo použito zbytečně mnoho.   

První část práce je rešeršní. Jejím cílem je přehledně shromáždit aktuální informace 

potřebné k pochopení dané problematiky. Nejprve bude rozebráno samotné chemické složení 

dřeva, které je podstatou jeho tepelných vlastností. Na tyto informace naváže další kapitola 

zabývající se změnami tohoto složení vlivem zvýšené teploty a hoření. Třetí kapitola bude 

stručným přehledem dosavadních poznatků o retardérech hoření, které jsou dnes používaný 

nebo byly používány v minulosti. Poslední kapitola teoretické části práce bude věnována 

metodám studia degradace dřeva a účinnosti retardérů hoření. Zejména termogravimetrické 

analýze, která má stěžejní význam jak pro celou problematiku, tak pro druhou část mojí práce. 

Druhá část práce je experimentální. Cílem je na základě teoretických znalostí z první části 

vybrat vhodného zástupce z používaných retardérů. Provést ošetření vzorku zvoleným 

přípravkem a podrobit jej termogravimetrické analýze. Získané výsledky budou vyhodnoceny 

a porovnány s očekáváními vycházejícími z teoretické části.  
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1  Chemické složení dřeva 
 
 

Dřevo je materiál tvořený složitými chemickými sloučeninami. Jde převážně o látky 

organické, obsaženy jsou v malém procentu i látky anorganické. Procentuální složení látek, 

jejich struktura a vzájemné vazby jsou klíčovými faktory určující vlastnosti dřeva [1] 

 

Převážnou většinu dřevěné hmoty tvoří organické látky. Jsou to sloučeniny na bázi 

uhlíku, které mohou tvořit vazby i s dalšími prvky. Uhlík tvoří asi 49,5 % organických 

sloučenin obsažených v dřevěné hmotě. Další látky jsou: kyslík – přibližně 44,2 % a zhruba 6,3 

% vodíku, dusík 0,12 %. Organické látky ve dřevě můžeme rozdělit na hlavní složky dřeva a 

průvodní látky. Hlavní složky tvoří buněčné stěny, které představují  

90-97 % hmoty dřeva. Konkrétně je to celulóza, která tvoří převážnou většinu objemu dřeva, 

46-56 % - dle druhu dřeva, lignin a hemicelulózy. Průvodní látky tvoří převážně dutiny – což 

jsou vlastně zásobárny sacharidů, glykosidů, tuků, proteinů, barviv apod. [1,2,20] 

 

Anorganické látky jsou většinou jednodušší sloučeniny, často jde o velice různorodou 

směs libovolného složení s homogenní či heterogenní strukturou. Ve dřevě je jich pouze malé 

množství – procenta se odvíjí od složení půdy, druhu dřeva, věku a části stromu. Jsou to  

např.: soli křemíku, draslíku, sodíku, vápníku, hořčíku, manganu, železa či hliníku. Příliš 

vysoké množství minerálních látek může působit problémy při chemickém zpracování. 

Anorganické látky tvoří popel. [1,2,21] 

 

Obsah anorganických složek dřeva se obvykle (s výjimkou síry a dusíku) určuje spálením 

vzorku dřeva na popel. Při spalování dřeva dochází k oxidaci organických složek na vodu a 

oxid uhličitý, které se oddělují v plynné formě. K oxidaci vodíku a uhlíku přispívá kyslík, nejen 

z okolního prostředí, ale i kyslík obsažený ve dřevě. Dusík, původně přítomný ve dřevě, se 

rovněž ztrácí převážně ve formě N2, popřípadě ve formě svých oxidů. Síra podléhá složitějším 

změnám, část je oxidována na oxid siřičitý, část reaguje s dalšími složkami a mění se na 

siřičitany a sírany, nalézanými v popelovinách. Celkové množství popela kolísá v mezích  

0,15 – 9 % původní hmotnosti dřeva, přičemž jsou známy rozdíly v obsahu popelovin mezi 

jádrem, bělí a kůrou. Pokud se experimentálně stanovují popeloviny dřeva, je třeba podotknout, 

že konečný produkt by neměl obsahovat amorfní uhlík (šedě či černě zbarven). [1,20,21] 
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1.1 Chemické složení buněčných stěn a jeho vliv na vlastnosti  
 
 

1.1.1 Celulóza 

 
Jak už bylo řečeno, celulóza má ve dřevě největší zastoupení. Je to také základní stavební 

materiál buněčné stěny. Jedná se o polysacharid, jehož základní stavební jednotkou je beta-D-

glukóza C6H12O6, viz obr. 1. Vzniká tedy její polymerací. Polymerace je proces, při kterém 

dochází k navazování základní jednotky do dlouhých řetězců. Počet takto navázaných jednotek 

udává polymerizační stupeň -,,n“. U celulózy je n≥1000. [1,2,33] 

 

Obr. 1 Vznik celulózy polymerací [25][26] 

 

Glukóza je produktem fotosyntézy, která probíhá v zelených částech rostlin. Představuje 

zásobu energie dřeviny. Přestože celulózu tvoří více než tisíc jednotek glukózy, délka 

výsledného polymeru se pohybuje v tisícinách milimetru. Tato drobná vlákénka se stáčejí do 

svazků a tvoř tzv. mikrofibrily neboli micely, viz obr. 2., které se dále spojují ve vyšší  

celky – fibrily. Ty jsou vedle sebe poskládaný do sítě tvořící kostru buněčné stěny, která je 

vyplněna dalšími látkami: ligninem, hemicelulózami či vodou. Tato síť se nazývá krystalická 

oblast celulózy. Pokud nedojde k zesítění mikrofibril, zůstávají ve formě jakýchsi „střapců“ – 

amorfní (beztvará) oblast celulózy. [1,21]  

 

 
Obr. 2 Celulózová struktura [37] 
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Volné hydroxylové skupiny – OH v amorfní formě celulózy na sebe vážou vodu ve formě 

páry. Tato hydroskopicita má na svědomí vlhnutí dřeva, což je negativní jev, který se snažíme 

odstranit různými způsoby impregnace. Čím vyšší je obsah celulózy, tím vyšší je hustota a 

pevnost v tahu. Vyšší podíl krystalické části se projeví vyšší hustotu dřeva, vyšším Youngovým 

modulem pružnosti, vyšší pevností v tahu a vyšší rozměrovou stabilitou. Tato vláknitá struktura 

celulózy je také příčinou vyšší pevnosti ve směru vláken. Nejedná se však o zcela čistou 

celulózu. Obsahuje příměsi hemicelulóz. Podle množství příměsí rozlišujeme alfa celulózu, 

která je nejčistší (až 98 % celulózy) a má největší zastoupení (70-75 % veškeré celulózy). Méně 

čisté jsou poté formy beta a gama. [1,2,29,33] 

 

Dalším jevem, který je způsoben fibrilární strukturou, je bobtnání a sesychání dřeva. 

V důsledku změn vlhkosti, v rozsahu vody vázané, dochází k oddalování či přibližování této 

struktury, viz obr. 3 . Tento jev je nejvíce ovlivněn orientací fibril v buněčné stěně. Největší 

podíl buněčné stěny má orientaci fibril jen mírně odkloněnou od osy kmene (15-30˚), sesychání 

a bobtnání je maximální ve směru napříč vláken. V podélném směru dochází pouze 

k minimálním rozměrovým změnám, protože molekuly vody nemohou vnikat do podélného 

spojení. K bobtnání dochází především v amorfních oblastech celulózy. Tento proces 

nejsnadněji probíhá v kyselých nebo zásaditých roztocích.  [20,21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3  Bobtnání a sesychání celulózy [21] 

Tyto jevy mají pro nás zásadní význam při použití dřeva jako paliva. Vlhkost výrazně 

ovlivňuje výhřevnost, jelikož voda má velké výparné teplo a energie je tedy spotřebována na 

přeměnu vody v páru. Jde o lineární závislost, což je patrné z obr. 4 . Z tohoto důvodu je tedy 

nezbytné nechat dřevo před použitím vyschnout. Vlhkost dřeva je nejčastěji vyjádřena jako 

hmotnostní procento k celkové hmotnosti dřeva nebo také jako hmotností procento k hmotnosti 

suchého dřeva. Vlhkost dále ovlivňuje také životnost dřeva. Celulóza je v suchém stavu velice 

stála. Vlhkost umožňuje řadě mikroorganismů rozkládat ji na jednoduché cukry a následně 

energeticky využít. [22,23] 

Obr. 4 Závislost výhřevnosti na vlhkosti [22] 
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1.1.2 Lignin  

 
Další významnou složkou dřeva je lignin.  Jedná se o polyfenolickou strukturu– stavební 

jednotkou (prekurzorem) jsou deriváty fenylpropanu (fenylpropanoidy), viz obr. 5. 

Předpokládá se, že asi 70–130 těchto základních jednotek tvoří jednu podjednotku. Podjednotky 

jsou dále vázány do makromolekul, které obsahují až 500 podjednotek. Tyto stavební jednotky 

se vážou do trojrozměrných struktur. Jde o amorfní látku, postrádá tedy pravidelnou strukturu 

a opakující se jednotky, jak je vidět na obr. 6. Vzhledem k této nepravidelnosti a heterogenitě 

je lignin považován za nejsložitější přírodní polymer. [1,2,21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Prekurzory ligninu [24] Obr. 6 Amorfní struktura ligninu [27] 

   

Pro podrobnější popis struktury ligninu jsou jednotlivé uhlíky v prekurzoru jednoznačně 

označeny, jak můžeme vidět na obr. 5 – vzorec 1. V komplikované struktuře ligninu pak 

pozorujeme vazby uhlík-uhlík (obr. 7) nebo etherová spojení uhlík-kyslík-uhlík (obr. 8). 

V prvním případě se jedná o spojení dvou jader, jádra s bočním řetězcem nebo dvou bočních 

řetězců. Etherová spojení se v makromolekule objevují přibližně třikrát četněji a slouží ke 

stejným třem typům propojení jako vazby uhlíkové, snadněji však podléhají štěpení. [2,29] 

Obr. 7 Vazba uhlík-uhlík 3-3 [2] Obr. 8 Vazba etherová alfa – gama [2] 
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Dále se makromolekuly ligninu mohou kovalentně vázat na polysacharidy. V našem 

případě tedy na celulózu a hemicelulózy. Ve dřevě je takto navázána většina ligninu. Jeho 

přítomnost vyvolává zdřevnatění buněčné stěny. Zastává funkci jakéhosi tmele, který spojuje 

vlákna celulózy a hemicelulóz. Spojuje dřevní buňky a vytváří tak kompozitní materiál, který 

má výborné mechanické vlastnosti. Zvyšuje také odolnost vůči mikroorganismům, které 

k rozkládání dřeva používají různé typy enzymů. Jeho chování by se dalo přirovnat 

k termoplastu. Teplem a vlhkostí lignin měkne, stává se více plastickým a dodává tak dřevu 

tvárnost. Po vysušení a ochlazení opět tuhne a zachovává nový tvar. Obecně je obsah ligninu 

vyšší u listnatých dřevin, které jsou následkem toho těžší a tvárnější. Dále také dodává dřevu 

tuhost, zvyšuje jeho mechanickou pevnost, snižuje propustnost a zvyšuje ochranou funkci 

rostlinných pletiv. [1,28,2] 

 

Lignin má významný vliv na výhřevnost dřeva. Je totiž tepelně méně stálý a jeho rozklad 

začíná již při cca 140 °C. V důsledku toho dřevo hnědne. Při nedokonalém spalování ligninu 

zvaném pyrolýza se uvolňují různé aromatické složky čehož je například využíváno při uzení 

masa k dosažení charakteristické vůně a chuti. [2,30] 

 

Vlastností ligninu, a to hlavně pojivých, je hojně využíváno v průmyslu, buď jako součást 

papírenských výluhů nebo se z výluhu izoluje a je využit samostatně. A to například jako 

dispergant, koagulant, chelatační činidlo, k výrobě biocidních látek ale také, což bude hlavním 

tématem této práce, k výrobě retardérů hoření. [1,30] 
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1.1.3  Hemicelulózy 

 
Hemicelulózy jsou polysacharidy, které se svým chemickým složením podobají 

celulóze. Kromě β-D glukopyranózy tvoří řetězce i další monosacharidy (hexózy - obr. 9, 

pentózy - obr. 10) a výsledné makromolekuly mají kratší řetězce (n ≐ 100-250), což zapříčiňuje 

jejich vyšší reaktivitu. Jsou tedy v porovnání s celulózou méně stále, snadno probíhá hydrolýza 

a přechod do formy roztoku – pentozany, hexozany. Spolu s celulózou pak hemicelulózy tvoří 

polysacharidovou složku dřeva – holocelulóza. Chemické vlastnosti závisí na délce řetězce, 

stupni rozvětvení a stupni acetylace. Hemicelulózy mají vliv na chemické a fyzikální vlastnosti 

dřeva, které se projevují zejména při technologických úpravách a procesech jako paření, sušení 

či lisování dřeva. Jejich procentuální zastoupení se liší u různých druhů dřevin – 

u jehličnanů 15–25 %, u listnatých stromů 25–45 %. [1,2,34] 

 

 

 

 

Obr. 9 Pentóza – ribóza [31] 

 

 

Obr. 10 Hexózy – D-Allóza, L-Allóza [32] 

 
   

1.1.4  Pektinové látky 

 

V základní formě do této skupiny řadíme pektin a propektin. Přesné složení není doposud 

známo. Hlavní stavební jednotkou je kyselina α-D-galakturonová, která je vázána do dlouhého 

polymerního řetězce. V jednom řetězci je jich navázáno až 1000. Největší celkový obsah těchto 

látek mají mladé stromy. V jednotlivých částech stromu se pak vyskytují zejména v lýku, 

hlízách a ovocné šťávě plodů.  [2,33] 
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1.2 Chemické složení buněčných dutin a vliv na vlastnosti dřeva  
 
Přestože průvodní látky tvoří pouze 5-10 % objemu absolutně suchého dřeva, mají 

nezanedbatelný vliv na jeho vlastnosti. Svůj význam mají tyto látky také v průmyslu. Extrahují 

se ze dřeva a pak dále zpracovávají. Tato extrakce je snadno proveditelná pomocí neutrálních 

rozpouštědel jako jsou voda, alkoholy nebo étery. Tyto procesy mají často jen minimální dopad 

na stavbu dřeva. Některé průvodní látky mají zásadní vliv při jeho zpracování. Mohou působit 

jako konzervační látky, které výrazně zvyšují jeho životnost. Jsou to například pryskyřičné 

látky, třísloviny, barviva apod. Třísloviny napomáhají zbarvení při moření dřeva, barviva 

zvyšují jeho hospodářský význam. Ve dřevě je obsaženo mnoho druhů těchto látek. V této 

kapitole je uveden stručných přehled a základní vlastnosti významnějších z nich. [1,2] 

 

Prchlivé průvodní látky: Etherické oleje neboli silice. Jsou to pryskyřičné látky, ze dřev 

vyprchávají společně s vodní parou. Patří sem například silice terpentýnová – čirá průzračná 

tekutina na světle houstne a žloutne. [1,2,21] 

 

Pryskyřičnaté látky: Nerozpustné v etheru. Směsi sloučenin vzájemně tvořících roztok. 

Patří sem silice, balzámy a pryskyřice. Jde o vedlejší produkty asimilace. Pryskyřice s vysokým 

obsahem prchlivých látek – silic se nazývají balzámy.  Vysoký obsah těchto látek ve dřevě 

způsobuje lepivost, znečištění nástrojů při obrábění nebo vytékají z hotových výrobků. Na 

druhou stranu zvyšují odolnost a trvanlivost dřeva. Destilací balzámu terpentýnového se 

získává terpentýn (neboli terpentýnová silice), která se využívá jako rozpouštědlo. [1,2,21,29] 
 

Třísloviny a barviva: Třísloviny jsou rozpustné vodou nebo alkoholem, v rozdílném 

procentu obsaženy ve všech dřevinách – především v jádře. Značně zvyšují trvanlivost dřeva. 

Na vzduchu se okysličují, v důsledku toho dochází u dřevin s vysokým obsahem tříslovin k 

tmavnutí. Zpomalují vysoušení olejových nátěrových hmot.  Chemicky reagují se solemi kovů, 

čehož je využíváno při moření. Barviva jsou také rozpustná ve vodě a v alkoholu, dodávají 

zbarvení a tím zvyšují estetickou hodnotu. Ve dřevě se vyskytuje žlutá, modrá, hnědá a zelená 

barviva. [1,2,21,29] 

 

Průvodní látky rozpustné ve vodě: Patří sem minerální látky: anorganické soli 

alkalické, vápenité, draselné, hořečnaté, sodné. Při spalování tvoří popel. Můžeme sem zařadit 

i kovy, které zvyšují odolnost proti škůdcům. Volné cukry, škroby a tuky představují zásobní 

látky, a naopak snižují trvanlivost dřeva, protože jsou důvodem k napadání škůdci. Tuky jsou 

hlavně v jehličnatých dřevech, škroby jsou dle potřeby přeměňovány na jednoduché cukry, což 

způsobuje nasládlost mízy.  Množství zásobních látek kolísá v průběhu roku. Na jaře jsou 

spotřebována na nová pletiva a koncem léta a na podzim se opět hromadí. V technickém využití 

nemají význam. [1,2,21,29] 
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2 Hoření a pyrolýza dřeva 

 
Dřevo je vlivem svého chemického složení snadno zápalné a hořlavé. Během fotosyntézy, 

kterou jsou vytvářeny základní stavební látky dřeva, a následnými endotermními procesy, při 

kterých dochází například k tvorbě výše zmíněných polymerních struktur, je ve dřevě 

nahromaděno velké množství energie. Tato energie je při hoření opět uvolněna. Hoření je tudíž 

opačným procesem vzniku dřeva.  Jedná se o prudkou chemickou reakci za produkce světla a 

tepla, viz rovnice (1) – hoření celulózy. Aby k této reakci mohlo dojít, musí být splněny tři 

základní podmínky. Tedy přítomnost hořlaviny, dostatečný přístup kyslíku a dosažení zápalné 

teploty. Nejviditelnějším projevem hoření je samozřejmě plamen. Tento jev je způsobený 

hořícími plyny uvolňujícími se ze dřeva důsledkem zvýšené teploty. Po vyhoření všech těchto 

plynů dřevo hoří bez plamene již jen na povrchu – doutná. [3,35]    

 

 

[C6H10O5]n + O2 -> CO2 + H2O + Qsvetlo + Qteplo                                    (1) 

 

Dvě z výše zmíněných podmínek hoření – přítomnost hořlaviny a kyslíku jsou tedy vždy 

splněny. Z tohoto důvodu může být dřevo považováno za nevhodný stavební a konstrukční 

materiál. Pokud jsou však dřevěné trámy a konstrukce dostatečně dimenzovány, jsou schopny 

zachovat při požárech stabilitu a únosnost několikanásobně déle než například nehořlavé 

ocelové konstrukce. Tato skutečnost je zobrazena na obrázku 11, kde se po požáru deformované 

kovové trámy stále opírají o dřevěný trám. Dále pak dřevo můžeme různými způsoby chránit. 

S relativně malými náklady a uspokojivou efektivitou můžeme oddalovat jeho zapálení (snížit 

vznětlivost), snížit jeho hořlavost a značně zpomalit šíření plamene po jeho povrchu.  Látky, 

které mohou dřevo proti hoření chránit se nazývají retardéry hoření. [3] 

 

 

Obr. 11 Dřevěný a kovový trám po požáru [12] 

 

Je-li při zahřívání zamezeno přístupu kyslíků, dochází namísto hoření k pyrolýze dřeva. 

Materiál je tepelně zatěžován a při dosažení požadované rozkladné teploty dojde ke snížení 

stability vysokomolekulárních látek (hemicelulózy, celulóza, lignin), které se začnou štěpit a 

následné jsou uvolňovány nízkomolekulární látky. [13] 
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2.1 Fáze rozkladu dřeva (termická analýza) 

 
 

Nejdříve je dřevo dlouhodobě termicky zatěžováno teplotami v intervalu 80 až 120°C. 

Teplo je spotřebováváno zejména na jeho vysušení. Ze dřeva se uvolňuje jak volná, tak i vázaná 

forma vody, a to vede ke zvětšovaní jeho vnitřního povrchu, který se dostává do styku se 

vzduchem. Na povrchu dřeva se tvoří trhliny, vytéká pryskyřice a dřevo mírně zhnědne. 

Mechanické vlastnosti dřeva však zůstávají zachovány. Hmotnost materiálu se mění jen velmi 

málo, jak je patrné z obrázku 10. [3,12]  

 

Při přesunutí do vyšších teplot (interval mezi 150 až 200 °C) dochází k první degradaci 

dřeva. Při těchto teplotách nastává dehydratace polysacharidů, tedy hemicelulóz a celulózy. 

Barva se již do hněda mění výrazněji a mechanické vlastností, zejména houževnatost, se 

zhoršují. Zatím však nedochází k výraznému uvolňování hořlavých plynů tvořících plamen. 

[3,35] 

 

Při teplotách přesahujících 220 °C nastává depolymerizace – pyrolýza polysacharidů a 

ligninu. V důsledku toho jsou již hojně produkovány plyny: vodík, oxid uhelnatý, methan, 

aldehydy, ketony a další nízkomolekulární produkty. Plyny reagují s kyslíkem a vzniká plamen. 

Toto uvolňování a zejména samotná pyrolýza již významně snižují mechanické vlastnosti, a to 

hlavně pevnost dřeva. [3,35] 

 

 
Obr. 12 TGA analýza vzorku borovice [12] 
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Produktem termické degradace hmoty dřeva (pyrolýzy) je, jak je zcela jistě známo, 

dřevěné uhlí. To při překročení teploty přibližně +350 °C, a při dostatečném přísunu kyslíku, 

samovolně bezplamenně hoří neboli žhne. Díky tomu dochází k dalšímu uvolňováni energie, 

která umožní další pyrolýzu vnitřních vrstev dřeva. Po jejím dokončení zbývá jen konečný 

produkt hoření dřeva, tedy dřevný popel. Ten, jak již bylo řečeno, je anorganickým zbytkem 

celého procesu. [3,35] 

 
Nyní nebude dřevo sledováno jako celek, ale bude zkoumána degradace jednotlivých 

složek popsaných v kap.1. Pomocí citlivějšího TGA přístroje společně s moderními způsoby 

analýzy plynů můžeme detekovat těkavé organické sloučeniny, které se začínají uvolňovat již 

při 130 °C. Při 200 °C se uvolňují látky příbuzné terpenu a uhlíkové polymery jsou velice 

pomalu degradovány dehydratací a dekarboxylací. Složky hemicelulóz se rozkládají při teplotě 

okolo 225 °C a jsou téměř zcela rozloženy při teplotě 325 °C. Polymer celulózy je při zahřívání 

stabilnější, a to až do teploty okolo 340 °C, kdy se rozkládá velmi rychle a je téměř zcela 

rozložen během úzkého teplotního intervalu, což můžeme pozorovat na obrázku 13. Mezi 300 

a 375 °C většina uhlovodíkových polymerů je degradovaná na hořlavé těkavé látky a pouze 

degradace ligninu zůstává do značné míry nedokončená. Oba typy ligninu se začínají rozkládat 

při asi 200 °C, ale celkově jsou ve srovnaní s uhlovodíkovými polymery mnohem stabilnější. 

Křivka pro kompletní dřevo představuje výsledek pro všechny ze složek buněčné stěny. [12,35] 

 
 

 
 

Obr. 13 TGA jednotlivých složek dřeva [12] 
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2.2 Další faktory hořlavosti dřeva 
 
 
Již v úvodu této kapitoly bylo zmíněno, že hlavním faktorem ovlivňujícím hořlavost 

dřeva je jeho chemické složení. Není to však jediný faktor. Vliv na hoření má i samotná 

konstrukce a geometrický návrh, tedy velikost konstrukce, její tvar, poměr plochy povrchu 

k objemu, zvolená drsnost povrchu, způsob opracování, přítomné trhliny, ostré hrany apod. 

Nemalý vliv má struktura dřeva, a to zejména jeho hustota, pórovitost, poměr jarního a letního 

dřeva, propustnost a další. Vliv má taky přítomnost dalších látek, tedy nátěry, lepidla, biocidy 

a již zmíněné retardéry hoření, které budou v této práci ještě mnohokrát zmiňovány. Svůj podíl 

na procesu hoření má i prostředí, ve kterém se dřevo nachází. Jeho vlhkost, teplota, rychlost 

proudění a obsah kyslíku a dalších plynů. [3,12] 

 

 

 

 

Obr. 14 Schéma hoření dřeva [3] 
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3 Ochrana dřeva proti hoření 
 
 
Z předchozí kapitoly je zřejmé, že existuje mnoho různých způsobů, jak ovlivňovat 

hořlavost dřevin. V této kapitole bude uveden jejich stručný přehled. Dále bude pozornost 

věnována především chemické ochraně. V praxi jsou nejčastěji používaný různé kombinace 

látek s různými typy ochrany, které pak chrání dřevo komplexněji. Existuje řada chemických 

látek, které dokáží snížit hořlavost, oddálit vznětlivost a zpomalovat rychlost šíření ohně. Je 

však nutné si uvědomit určitou omezenost těchto látek. Dřevo se díky nim rozhodně nemůže 

stát nehořlavým ani dlouhodobě odolávat tepelnému namáhání. Degradaci můžeme pouze 

zpomalit. Dnes je možné prodloužit odolnost dřeva při samotném požáru přibližně o  

10–15 minut. Jak již bylo řečeno, ač je dřevo hořlavým materiálem, správně dimenzované 

dřevěné konstrukce dokáží zachovávat své mechanické vlastnosti dlouhou dobu, a to i 

v porovnání s nehořlavými železnými konstrukcemi, které úplně ztrácí svou pevnost jsou-li 

prohřáté na teplotu převyšující 400 °C. [3,12] 

 
 
 

3.1 Principy ochrany proti hoření  
 
 

3.1.1 Obalení tepelně izolujícími hmotami 

 

Je-li dřevo obaleno inertní tepelně izolujícím materiálem, dojde k oddálení vzniku 

hořlavých plynů. Tyto látky musí mít nízkou tepelnou vodivost. V praxi se používá např.:  

zasypaní popelem, štěrky, pískem či škvárou. Také lze povrch omítnout vápennou maltou či 

moderními „změnitelnými“   nátěrovými hmotami. Ty v případě zvýšené teploty vytvoří 

jakousi nehořlavou vrstvu na povrchu dřeva, které mají formu pěny.  

 

Jedná se o jednu z nejsnadnějších a zároveň nejúčinnějších metod, která však není vždy 

použitelná, například z konstrukčního nebo estetického hlediska. Jelikož se většinou jedná o 

poměrně silnou ochrannou vrstvu, může dojít k jejímu odpadnutí nebo časem k mechanickému 

poškození a stárnutí materiálu. [3,12] 

 

 

3.1.2 Ředění vznikajících hořlavých plynů 

 
Dojde-li k dostatečnému zředění hořlavých plynů, stávají se nehořlavými a svou 

přítomností také brání přístupu kyslíku. Toho lze docílit nátěry a impregnacemi takovými 

látkami, které se při zvýšené teplotě rozkládají na jednodušší, především plynné nehořlavé 

sloučeniny. Tyto látky unikají na povrch dřeva spolu s hořlavými plyny uvolněnými ze dřeva, 

které ale zřeďují natolik, že nemohou vznikat zápalné a hořlavé směsi. Konkrétně jsou tedy 

vhodné amonné soli nebo látky obsahující krystalickou vodu, jako je borax či soda. Zároveň 

tyto látky též spotřebovávají teplo na svůj rozklad a tím brání ohřátí dřeva na jeho rozkladnou 

teplotu. [3,12] 
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3.1.3 Podpoření tvorby zuhelnatělé vrstvy  

 
Samotná zuhelnatělá vrstva, která se při hoření vytváří má poměrně silný tepelně izolační 

efekt. Tento jev můžeme pozorovat na stavbách po požáru – například některé konstrukce krovů 

můžou být stále zachovány. Je to právě díky této vrstvě, která zpomaluje postup hoření a někdy 

dokonce, zejména u silnějších konstrukcí, dokáže způsobit i samovolné přerušení hořeni. 

Některé známé chemické látky dokáží svou přítomností podpořit rychlost tvorby zuhelnatělé 

vrstvy, a tak zesílit tento efekt. Tyto retardéry hoření výrazně zvyšují rychlost hydrolýzy 

glykosidických vazeb, zvyšují množství ochranné vrstvy spalin a snižují počáteční teplotu 

termické dekompozice. Jedná se o látky s charakteristickou kyselou reakcí. Musí tedy 

obsahovat buď volné anorganické kyseliny či kyselé soli, nebo vytvářet volné anhydridy 

tepelným rozkladem. Jde především o amonné sloučeniny jako jsou fosforečnany, sírany či 

halogenidy. Významná je také kyselina boritá a její soli. Žhnutí zuhelnatělé vrstvy lze zabránit 

především fosforečnany, boritany, octany nebo halogenidy.  

Tento efekt můžeme pozorovat na obrázku 15, kde je zobrazeno TGA neošetřeného dřeva 

ve srovnání se vzorkem, který byl ošetřen některými z anorganických retardérů. [3,12] 

 
 

 
Obr. 15 TGA neošetřeného dřeva v porovnání s anorganickými retardéry [14] 
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3.1.4 Změna procesu pyrolýzy 

 
Tyto retardéry bývají zakomponovány do struktury materiálu. Zde omezují vznik 

hořlavých látek tím, že zabraňují štěpení. Tím je zvýšena termická stabilita. Retardéry na bázi 

fosforu vytvářejí polymery a zároveň je uvolňována kyselina fosforečná, která vytvoří ochranou 

sklovitou vrstvu, která zamezuje přístupu kyslíku. [6] 

 

3.1.5 Ochlazování 

 
Funguje na základě chemických reakcí, které jsou endotermní tzn.: teplo je třeba jim 

dodávat a tím je dřevo ochlazováno. To může být například použití látky s nízkou teplotou tání. 

Teplo je tedy nejprve spotřebováváno ke změně skupenství použité látky. Toho využívají 

například některé hydroxidy kovů alkalických zemin nebo kyselina boritá. [3,12] 

 

 

3.1.6 Zachycování volných radikálů 

 
Zachycováním volných radikálů v plynné fázi dochází k inhibici řetězových reakcí. 

Halogeny jako jsou brom nebo chlór, jsou velice dobrými inhibitory volných radikálu. Jejich 

účinky byly podrobně zkoumány, a to především pro plastový průmysl. Aby bylo dosaženo 

optimální retardace hoření je doporučena poměrně vysoká koncentrace halogenu, tedy  

15-30 % hmotnosti. Účinnost halogenů klesá v následujícím pořadí Br> Cl> F. Mechanismus 

zachycování volných radikálů při použití bromovodíku HBr jako halogenu probíhá dle rovnic 

2,3 a 4. Hydrogenhalogeny spotřebovávané v této reakci jsou obnoveny k dalšímu pokračováni 

inhibice. [3,12] 

 
 

                                    HBr + ●OH → H2O + ●Br                                         (2) 

  HBr + ●H → H2 + ●Br                                              (3)                                        

                           ●Br + RH → HBr + ●R                                                (4) 
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3.2 Rozdělení dle chemického složení 

  

3.2.1 Halogenové retardéry  

 
Z halogenových retardéru jsou nejčastěji používány retardéry na bázi bromu, jelikož mají 

nejvyšší účinnost. Dále tedy bude popis jejich účinků uváděn na příkladech na bázi bromu. 

Způsobují již zmíněné ředění hořlavin. Tepelným zatěžováním je uvolňována těkavá kyselina 

bromovodíková HBr. Která zachycuje volné radikály •OH a •H v plynné fázi. Tyto radikály 

vznikají při oxidačních řetězových reakcích charakteristických pro hoření. Zánik těchto 

radikálů způsobí zpomalení, někdy až zastavení, procesu hoření. Následně dochází k opětovné 

regeneraci bromovodíku reakcí bromového radikálu •Br s jednoduchými chemickými látkami 

s obsahem vodíků, které vznikají tepelným rozkladem. [6,36] 

 
HBr také reaguje s přítomnou vlhkostí za vzniku kyseliny bromičné HBrO3. Při hoření 

však může dojít i ke vzniku dioxinu, který je jedovatý. Nicméně není jediným rizikem požívání 

těchto retardéru. Nebezpečí mohou představovat také následující látky: tetrabrombisfenol A 

(TBBPA) a polybromované difenylethery (PBDE). Ty se nejen mohou uvolňovat z výrobků, 

kde byly použity, ale zejména při jejich likvidaci. Nebezpečí tkví hlavně v jejich stálosti. Přes 

poměrně nízkou toxicitu mohou představovat nebezpečí především pro vodní organismy, 

jelikož dokáží dlouho odolávat přirozenému rozkladu. Z těchto důvodů je jejich používání stále 

více omezováno a jsou nahrazovány jinými alternativami. [6] 

 
Tyto retardéry se vyznačují vysokou účinností. V matrici je třeba obsahu mezi 10 a 15 %, 

přičemž celkový obsah bromu je 50-80 % z tohoto množství. Účinnost jde dále zvyšovat 

modifikátory. Jedním z nejčastějších je oxid antimonitý Sb2O3, jehož rozklad začíná při téměř 

dvojnásobně vyšší teplotě, než je tomu u HBr. [4,5,6] 

 

 

3.2.2 Na bázi hydroxidů kovů alkalických zemin 

 
Vzhledem k předchozímu rozdělení typů ochrany proti hoření lze tyto typy retardérů 

zařadit do více skupin. Jednak zde probíhá ochlazovaní. Hydroxidy jsou vlivem zvýšené teploty 

rozkládány a tento proces je doprovázen uvolňováním vody. Celá reakce je endotermní, tedy 

pohlcuje teplo. Vzniklé plyny a páry také ředí hořlavé plyny v plamenu. Nejběžněji je používán 

hydroxid hlinitý Al(OH)3, který se začíná rozkládat již při 200 °C nebo hydroxid hořečnatý 

Mg(OH)2, který má vyšší teplotu rozkladu – kolem 300 °C, takže může být používán tam, kde 

dochází k většímu tepelnému zatěžování. Dalším příznivým efektem je tvorba povrchové 

vrstvy, která vzniká díky oxidům vzniklých rozkladem hydroxidu a karbonizaci uhlíkového 

zbytku z dřevěné hmoty. 

 
 

                             2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O                                                   (5) 

                             Mg(OH)2 → MgO + H2O                                                      (6) 
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Jsou hojně využívány, zejména protože nejsou toxické, mají nízké výrobní náklady a 

snadno se s nimi manipuluje. Naopak nevýhodou je poměrně nízká účinnost, proto se musí 

používat v opravdu velkých dávkách nebo se různě kombinují s jinými retardéry. [2,3,4,5] 

 

 

3.2.3 Na bázi fosforu 

 
Tyto retardéry využívají dva způsoby ovlivňování hoření. Jde jednak o zpomalení hoření 

zachycováním volných radikálů a zároveň i zvýšení produkce uhlíku a tím podpoření vzniku 

ochranné vrstvy. Retardéry na bází fosforu mají vyšší účinnost, mohou tedy být použity 

v menším množství. Většinou se zastoupení v matrici pohybuje mezi 7 a 8 %. Degradace má 

při jejich použití 3 fáze. Nejdříve dochází k rozkladu fosforečnanů. Poté probíhá tepelná 

pyrolýza alifatických řetězců, a nakonec dojede k degradaci nestále struktury v uhlíkových 

krustách. [4] 

 

Používají se jak anorganické, tak organické formy. Anorganické formy obecně nejsou 

toxické, jelikož fosfor zůstává vázán v popelu. Mají však řadu nevýhod, jako je vysoká citlivost 

na vlhkost, nízká účinnost, špatná stabilita. Také jeho kompatibilita s matricí je často 

problematická. K redukci těchto nevýhod můžou přispět různá aditiva. Organické retardéry 

většinou dosahují vyšší účinnosti. Jsou ale dražší a také se mohou uvolňovat do prostředí, a to 

jak při výrobě, tak i z předmětu, které mají chránit před hořením. To, zda se v přírodě akumulují 

a jaká rizika by pak mohly představovat, není zatím známo. [5,12,36] 

 

 

 

3.2.4 Na bázi boru 

 

Sloučeniny boru jsou velmi často používanou skupinou retardérů. Tyto sloučeniny, nejčastěji 

se používá tzv. Borax (dekahydrát tetraboritanu sodného) a kyselina boritá, mají nízkou teplotu 

tání. Jsou-li vystaveny vysokým teplotám, vytvářejí na povrchu ošetřeného materiálu sklovité 

filmy. Kyselina boritá omezuje žhavé spalování a snižuje zápach procesu. Má však pouze malý 

vliv na samotné šíření plamene. Borax zabraňuje šíření efektivněji, ale podporuje doutnání a 

žhnutí. Proto jsou tyto dvě sloučeniny nejčastěji používány společně. Používají se také alkalické 

boráty, jejichž použití má menší negativní vliv na vlastnosti materiálu. Způsobují menší ztráty 

pevnosti, ale i snížení hygroskopicity.  

 Retardéry na bázi boru máji obecně nedostačující účinnost, a tak jsou často 

kombinovány s dalšími aditivy. Tuto účinnost můžeme porovnat v tabulce 1. Tato data budou 

využita pro srovnání výsledků v praktické části. Je zde uveden i vliv již zmíněné kyseliny 

borité, které bude věnována pozornost v praktické části mé práce. Účinnost lze tedy zvýšit 

například přidáním fosforu či sloučenin amoniaku. [12] 
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Tabulka 1 Efekt anorganických přídavných látek u na TA [12] 

Aditivum  Ztráta hmotnosti při 500 °C [%] 

Kyselina fosforečná 61 

Chlorid zinečnatá 74 

Hydroxid sodný 79 

Kyselina boritá 81 

Chlorid sodný 82 

Síran diamonný 86 

Chlorid amonný 93 

Neošetřené dřevo 93 

 
 

3.3 Způsoby aplikace retardérů 
 

Výše zmíněné látky aplikujeme nejčastěji pomocí nástřiku anebo namáčením. Z toho vyplývá, 

že látky se buď vyskytují v kapalném stavu nebo v pevné formě rozpustné ve vodě – můžeme 

tedy připravit roztok.  

V případě namáčení je tedy materiál celou plochou ponořen v kapalné formě retardéru. 

Tento postup má však řadu nevýhod. Nejdříve je potřeba připravit dostatečné množství roztoku, 

aby byl vzorek zcela ponořen. To znamená větší spotřebu retardační látky. Vzhledem k rozdílné 

míře nasákavosti a vzlínavosti v různých částech povrchu upravovaného materiálu, může být 

nasycenost povrchů nerovnoměrná. Je nutné upravovaný materiál průběžně obracet, aby 

nedošlo k vyšší míře nasycení částí u dna nádoby. Tato technologie neumožňuje zcela přesně 

kontrolovat množství aplikované látky a její výslednou koncentraci v materiálu.   Po ukončení 

aplikace je nutné vzorky nejdříve nechat odkapat a poté vysušit. V případě namáčení je proces 

sušení delší, což zapříčiňuje zvýšení nákladů této úpravy.  

Další možností je tedy aplikace nástřikem. K aplikaci se používá nádoba s tryskou, ve 

které je roztok neustále promícháván. Výhodou oproti výše zmíněné metodě namáčením je 

schopnost nanést přesné množství retardéru a docílit rovnoměrné koncentrace po celém 

povrchu materiálu. Tato aplikace je navíc rychlejší a následné sušení kratší. Také je veškeré 

množství retardéru naneseno na povrch. Není tedy třeba takové množství jako u první metody. 

Všechny uvedené faktory vedou ke snížení nákladů a časové náročnosti. [36] 
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4 Termická analýza 
 

Pod pojmem termická analýza rozumíme veškeré experimentální metody, při kterých 

pozorujeme změny složení a vlastnosti pozorovaného materiálu způsobené tepelným 

zatěžováním. Toto zatížení vyvolá reakci nebo způsobí změnu jíž probíhajícího procesu jako je 

chemický rozklad, fázové přeměny, energetické změny, změny hmotnosti, dehydratace apod. 

Příslušná analýza pak sleduje změny některé z vlastností vzorku v závislosti na tepelném 

zatížení. Toto tepelné zatížení se řídí vybraným programem a může být buď dynamické nebo 

statické. Při dynamickém zatěžování dochází k zahřívání nebo ochlazování vzorku, při 

statickém zatížení se teplota nemění. [7] 

 

Tyto metody tedy jednoznačně mohou být užitečné ke sledování účinku retardéru hoření. 

Pozorovat můžeme nejen vliv samotné teploty, ale i ovlivnění tohoto vlivu okolní atmosférou. 

V mé práci je stěžejní závislost hmotnosti na termickém zatížení, kterou se zabývá 

termogravimetrická analýza (TGA).  Proto se této metodě budu dále věnovat podrobněji. Další 

typy termických analýz jsou uvedeny v následující tabulce. [4,7] 

 

 

Tabulka 2 Přehled druhů termické [7] 

 

 

Nezávisle na tom, kterou fyzikální vlastnost sledujeme, můžeme s každou změnou 

pozorovat i změnu Gibbsovy energie. Tato energie představuje tu část celkové energie systému, 

která není vázaná k vykonávaní nezbytných pohybů elementárních částic a může tedy růst či 

klesat. Každý systém má tendenci snižovat volnou energii a tím se dostat do stavu vyšší 

stability. [8]  
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4.1 Termogravimetrická analýza (TGA) 
 

Jak již bylo zmíněno metoda TGA se zabývá závislostí změny hmotnosti na teplotě. 

Teplota nejčastěji při této metodě lineárně roste, ale může být i statická. Nárůst nebo úbytek 

váhy vzorku je během termického zatěžování monitorován pomocí tenzometrických vah.  

Výsledkem jsou pak termogravimetrické křivky, které graficky znázorňují průběh ztráty 

hmotnosti (viz obr.12 spodní křivka). [16] 

Dále můžeme určit teplotní intervaly, kdy docházelo ke změnám hmotnosti v souvislosti 

s různými procesy, jako je tepelný rozklad nebo dehydratace. Pro lepší odlišení procesu se často 

využívá derivace TG křivky. Vznikne tedy DTG křivka. [4,7] 

 

 

4.1.1 Popis termogravimetrických křivek 

 

Provádíme-li statickou analýzu, je na osu x vynášen čas (nejčastěji v min.). V případě 

dynamické analýze je na osu x vynášena teplota (ve °C nebo K). Osa y udává hmotnost vzorku, 

která může být vyjádřena v procentech původní hmotností nebo také v miligramech. Na křivce 

můžeme pozorovat následující jevy. Prodlevy – křivka je vodorovná s osou x. Jsou to úseky, 

ve kterých nedochází k žádnému úbytku hmotnosti vzorku. Ve chvíli, kdy k úbytkům začne 

docházet, se objevuje zlom. Po dosažení určité teploty pak může docházet k dalším prodlevám. 

[11] 

 

 
Obr. 16 TG a DTG křivky [9,10] 

 

Na obrázku 16 můžeme pozorovat DTG křivku v porovnání s TG křivkou, kde je popsán 

zlom, BCD – schod, B-počátek schodu, C – inflexní bod, D – konec schodu, Bi je počáteční 

teplota, Di je konečná teplota, BiDi reakční interval, FG – výška schodu, AB – přední základní 

čára, DE – zadní základní čára.  
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 Na obrázku můžeme taktéž pozorovat DTG křivku. Ta je, jak již bylo zmíněno výše, 

derivací původního temogravimetrického záznamu. Má tedy tvar dm/dt=f(T). Při analýze 

vzorku může být v některých případech vhodnějším nástrojem. A to zejména v případě, kdy 

potřebujeme analyzovat změny hmotnosti, které probíhaly v těsném sledu za sebou. V případě 

DTG křivky při analýze pozorujeme namísto zlomů píky. Vrcholy těchto píků odpovídají 

inflexním bodům původní TG křivky. [11] 

 

 

4.1.2 Vlivy na přesnost analýzy 

 

Vlivy na přesnost měření můžeme rozdělit na ty způsobené měřícím zařízením, okolním 

prostředím a samotným vzorkem. 

 

1. Měřící zařízení: jeho konstrukce a materiál, druhy a umístění termočlánků, tepelné 

zdroje, mechanismus vážení a způsob zaznamenáváni TG křivek apod. 

2. Měřený vzorek: vliv na výsledky měření mají i velikosti částic. Čím jsou jemnější, tím 

jsou i reaktivnější, což urychluje reakci. Naopak velké částice mohou rekci zpomalovat 

a mohou tak vznikat meziprodukty, které by při rychlejší reakci vymizely. Výsledky 

ovlivní i velikost vzorku, kterou zvolíme a jeho úprava. Je třeba si uvědomit, že svou 

roli hraje i způsob uložení vzorku a materiál nosiče, se kterým vzorek přijde do styku. 

Používají se misky nebo kelímky z různých materiálů. Může to být například korund, 

platina, zlato či stříbro. 

3. Podmínky měření: Jde-li o dynamické zatěžováni, je důležité, jakou rychlost růstu 

teploty zvolíme. Čím je rychlost vyšší, tím se zvyšuje i počáteční a koncová teplota 

zlomu. Nižší rychlost ohřevu a zaznamenávání umožňuje klasifikaci následných reakcí. 

Obecně se tato rychlost pohybuje v rozmezí 2-20 °C/min. Svou roli má i rychlost 

záznamu. V úvahu je třeba vzít i okolní atmosféru. Ta může mít vliv na samotné 

retardéry. Například v inertní atmosféře dusíku dochází k rozkladu látky při vyšších 

teplotách a snižuje se produkce ochranné vrstvy. V kyslíkové atmosféře, která 

podporuje hoření, dojde k zahájení rozkladu při nižší teplotě, což má za následek i 

rychlejší tvorbu ochranné vrstvy a zuhelnatělé vrstvy. [4,11,15] 

 

Provádíme-li měření více vzorků, jejichž výsledky pak chceme porovnávat, je třeba mít 

všechny výše uvedené faktory na paměti. Abychom mohli tato měření efektivně porovnat, měli 

bychom s co největší přesností dodržet stejné podmínky při každém z měření. 
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4.1.3 Princip aparatury pro TGA 

 

Zařízení, na kterých se TGA provádí se skládají z analytických vah, které měří hmotnost 

vzorku s vysokou přesností. Váhy můžou být pákové, torzní, pružinové nebo 

elektromagnetické. Na těchto vahách jsou umístěny nosiče vzorků, které zasahují do pece. 

Mohou být uchyceny různými způsoby, které můžeme vidět na obrázku 17. Dále se skládají 

z elektrické pece se zařízením pro měření a řízení teploty, které udržuje stálou teplotu při 

statickém měření, nebo ji zvyšuje dle zvoleného programu při měření dynamickém.   

 

 
 

Obr. 17 Aparatura TGA – Umístění nosiče vzorku, a – vzorek zavěšený na vodorovném 

rameni, b – vertikální podpěra vzorku, c – svisle zavěšený vzorek [15] 

 

Změny hmotnosti naměřené pomocí zmíněných vah jsou dále zaznamenávány výchylkovou 

nebo kompenzační metodou. U výchylkové metody se používá vahadlo, které je v počátku 

v rovnovážné poloze a změnou hmotnosti dochází k výchylce, která je zaznamenávaná 

elektronicky, fotograficky nebo elektromechanicky. V případě metody kompenzační je vahadlo 

taktéž vychýleno z rovnovážně polohy, ale váhu zjišťujeme pomocí vyrovnávaní výchylky 

protivahou, která je při vrácení do původní polohy shodná s aktuální hmotností vzorku. [11,15] 
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5 Praktická část 
 

5.1 Použité přístroje a zařízení  

 

• TGA – STA 449 F3 Jupiter od filmy NETZSCH 

 

Obr. 18 TGA STA 449 F3 Jupiter od filmy NETZSCH  [17] 

 

Jde o teplotní analytické zařízení, které umožňuje měření rozsáhlé škály hmotnosti 

vzorků. Vzorky lze zatěžovat teplotami v rozsahu -150 °C až 2400 °C. Vzhledem k množství 

senzorů je vhodný k měření TGA, TGA-DTA a TGA-DSC. Je zde možné zaměňovat 2 různé 

pece s různými parametry. Tungstenová pec (rozsah teplot až 2400 °C) Vysokorychlostní pec 

(rozsah teplot až 1250 ° C). Rychlost růstu teplotní zátěže je v závislosti na peci 0,001 K / min 

do 50 K / min. Váhový rozsah měřeného vzorku je 35 000mg. Rozlišení TG: 0,1 μg (v celém 

rozsahu vážení). Díky vakuově těsným konstrukcím je možné měřit v následujících 

atmosférách: inertní, oxidující, redukční, statické nebo dynamické. Analýzy naměřených dat 

funguji na standardních PC. [18]  
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Obr. 19 Schéma přístroje [18] 

 

Tabulka 3 Vlastnosti použitého TGA zařízení [18] 

 

 

 

 

 

 

Tepelný rozsah 

-150 °C to 2400 °C 

Tungstenová pec 

(RT až 2400 °C) 

Vysokorychlostní pec 

(RT až 1250 °C) 

 

Rychlost ohřevu a chlazení: 

0,001 K / min -50 K / min 

Rozsah vážení 

35000 mg 

Rozlišení TG 

0,1 μg (v celém rozsahu vážení) 

Rozlišení DSC 

<1 μW (v závislosti na 

snímači) 

Atmosféra 

inertní, oxidující, redukční, 

statické, dynamické 

Spínací ventil pro 2 

proplachovací plyny a 1 

ochranný plyn 

Vakuově těsná sestava 

až 10-4 mbar 
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• Halogenová sušící váha KERN 

 

 

Obr. 20 Sušící váha KERN [17] 

Jde o analyzátor vlhkosti, který využívá halogenovou metodu sušení. Tato metoda je pro účely 

měření vlhkosti vzorku nejrozšířenější. Umožňuje rovnoměrné zahřívání vzorku bez rizika jeho 

spálení, což by zapříčinilo znehodnocení měření. Zařízení obsahuje halogenový krystalový 

zářič o výhonu 400 W. Rozsah vážení je 50 g s rozlišením na 0,001 g. [19] 

• Váha OHAUS EP114C  
 

 
Obr. 21 Váha OHAUS [17]  

 

• Sušárna BMT VENTICELL ECO  
 

 

 

 

 
Obr. 22 Sušící pec [17] 
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5.2 Měřené vzorky  
 

5.2.1 Vzorek bez úpravy 

 

Pro první měření bylo zvoleno dřevo z borovice bez jakékoli úpravy, viz obr. 23 a 24. Vzorky 

byly nejdříve umístěny do výše zmíněného měřiče vlhkosti, aby posléze mohla být provedena 

zkouška vlivu vlhkosti na výslednou TG/DTG křivku. Byl zvolen doporučený program, při 

kterém je sušící teplota 120 °C a ukončení dojde v případě, že úbytek hmotnosti je ≤ 1mg během 

120 sekund.  Proběhly celkem 3 měření, jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

Obr. 23 Deska z borovice 

 

Obr. 24 Vzorky z borovice 

 

Tabulka 4 Měření vlhkosti vzorku před vysušením 

Měření  1. 2. 3. 

Původní hmotnost [g] 2,149 1,646 0,371 

Výsledná hmotnost [g]  1,901 1,474 0,327 

Doba měření [min] 14,20 13,35 7,30 

Vlhkost [%] 11,499 10,450 11,840 

Průměrná vlhkost [%]  11,263  

 

Vliv vlhkosti na TG analýzu byl zhodnocen pro vzorek před vysušením a po vysušení. Výsledné 

TG křivky jsou porovnány na obrázku. 25. Z průběhu je patrné, že nevysušený vzorek ztratil 

rychle na hmotnosti při teplotách okolo 80-130 °C, což je oblast dehydratace. Hmotnostní rozdíl 

odpovídá předchozímu měření vlhkosti. Další průběh křivek je tvarově podobný, při teplotě 

okolo 350 °C je procentuální degradace téměř stejná. Lze tedy usuzovat, že vlhkost se projeví 

pouze poklesem hmotnosti způsobeným jejím vypaření, nemá však vliv na další rozkladné 

procesy při tepelném zatížení. Celkový hmotnostní zbytek po spálení vzorku je u obou 

srovnatelný. 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Helena Woffová 

Teplotní degradace dřeva s aplikací retardérů hoření 

 

37 

 

Obr. 25 TG křivky vzorku před vysušením a po vysušení  

 

5.2.2  Vzorky ošetřené kyselinou boritou  

 

Další vzorky již byly ošetřeny. Jako retardér byla zvolena kyselina boritá. Důvodem bylo 

zejména to, že je považována za ekologicky nezávadnou, na rozdíl například od halogenových 

retardérů, jejichž použití je již zákonem značně omezeno. Výhodou oproti testování komerčních 

prostředků je také jednoduché jasně dané chemické složení a dostupnost kyseliny. 

 Nejdříve byly připraveny dva její roztoky o různých koncentracích. Jejich složení je 

uvedeno v tabulce 5. Pro ošetření vzorků byla zvolena metoda namáčení popsaná v kapitole 

3.3. Tato metoda je i přes zmíněné nedostatky pro laboratorní potřeby a zhodnocení 

termogravimetrické analýzy dostačující. Vzorky byly ponořeny do roztoku a máčeny 90 minut, 

viz obr. 26.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Ošetření vzorků kyselinou boritou 
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Tabulka 5 Složení roztoků kyseliny borité 

Vzorek  2 3 

Kyselina boritá [g] 3,75 7,5 

Voda [ml] 200 200 

 

Roztok s vzorky byl průběžné promícháván, aby došlo k co nejrovnoměrnějšímu 

nasycení povrchu. Poté byly vzorky vyjmuty a zváženy s přesností na 0,1 mg. Následně byly 

vzorky umístěny do předem vysušených a zvážených váženek. Váženky byly umístěny do 

předem nahřáté sušárny o teplotě 150 ± 2 °C. Při těchto podmínkách se nechaly sušit přibližně 

3 hodiny. Po vyjmutí z pece byly vloženy do exsikátoru. Po jejich vychladnutí proběhlo opět 

vážení. Abychom se ujistili, že doba sušení byla dostačující k úplnému odstranění vlhkosti, byl 

vzorek ještě vložen do nahřáté sušárny na další hodinu. Proces byl opakován a provedeno 

kontrolní převážení. Váha vzorku se již nezměnila. Došlo tedy k úplnému vysušení vzorku. 

Materiál byl připraven k provedení TG analýzy.  

 

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Helena Woffová 

Teplotní degradace dřeva s aplikací retardérů hoření 

 

39 

6 Výsledky měření 
 

6.1 Podmínky měření 
 

 Měření probíhalo v atmosféře dusíku a kyslíku v poměru 79:21. Zároveň také docházelo 

k dalšímu vhánění dusíku do prostoru, aby došlo k vytvoření inertní atmosféry. Množství 

zmíněných plynů je na obrázku 29 znázorněno zelenou barvou a je uváděno v ml/min. Rychlost 

teplotního růstu byla 10 K/min až po dosažení celkového teplotního rozsahu 650 °C, kde 

následovala teplotní výdrž. Tyto podmínky byly dodrženy při všech měřeních, aby bylo 

dosaženo srovnatelných výsledků. 

 

6.2 Vyhodnocení křivek  
 

6.2.1 Neošetřené vzorky 

 

Z výsledků prvního měření zobrazeného na obrázku 29 je patrné, že počáteční prostoj, než 

začalo docházet k výraznější hmotnostní ztrátě trval přibližně 13 minut, poté rychlost degradace 

začala pozvolně růst. V 13. minutě byla překročena teplota 90 °C a rychlost degradace vzrostla 

na -1,02 %/min. Maximální rychlost degradace byla dosažena na konci 15. minuty (15.87 min) 

a činila -1,44%/min. Teplota v tomto bodu dosahovala 117,79° C. Konec schodu se nachází 

přibližně ve 20. minutě, kdy je rychlost degradace menší než 0,3 %/min a teplota se blíží 180° 

C. Dle fází hoření a pyrolýzy vysvětlených v kapitole 2, je tento první hmotnostní úbytek 

způsoben dehydratací polysacharidů. Dochází k prvním změnám mechanických vlastností, 

zejména houževnatosti.  Na obrázcích 27 a 28 jsou fotky vzorku před a po spálení. Je vidět, že 

došlo k téměř úplné degradaci vzorku.  

 

 
Obr. 27 Vzorek před spálením 

 
Obr. 28 Zbytky vzorku po spálení 
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Kolem 27. minuty, kdy teplota dosahuje 250 °C začíná další schod. Vrchol největšího píku 

DTG křivky je na konci 34. minuty (34.92 min) a teplotě 331.21 °C. Rychlost degradace zde 

dosahuje -8.91 %/min, dochází ke zlomu a rychlost degradace pozvolna klesá až k úplnému 

rozložení vzorku. Není již patrný výraznější prostoj. Tato degradace je již způsobena 

depolymerizací – pyrolýza polysacharidů a ligninu. V důsledku toho jsou hojně uvolňovány 

plyny, což také způsobuje vysokou rychlost ztráty hmotnosti. Celé měření trvalo 90 minut, 

z grafu je však patrné, že po 72 minutách byl vzorek, jehož původní hmotnost byla 279,95 mg, 

již zcela degradován. 

 

Obr. 29 TGA/DTG nevysušeného vzorku 

 

Na obrázku 30 jsou zobrazeny DTG křivky před a po sušení. Vyznačena je oblast 

dehydratace v tepelných hodnotách cca 200 °C.  Průběhy výsledných rozkladných reakcí 

znázorňujících rozklad ligninu, hemicelulózy a celulózy je srovnatelný pro oba vzorky, lze tak 

posoudit vliv zvoleného retardéru na rozkladné procesy. 
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Obr. 30 DTG vysušeného a nevysušeného vzorku 

 

6.2.2 Ošetřené vzorky 2 a 3 

 

Průběh rozkladu ošetřených vzorků 2 a 3 byl vložen do jednoho společného grafického 

zobrazení také s neupraveným vzorkem 1, aby bylo umožněno vizuálně hodnotit průběh křivek. 

Na obrázku 31 je teplotní úbytek v závislosti na čase a na obrázku 32 je zobrazeno stejné 

měření, tentokrát však v závislosti na teplotě. Pro potřeby hodnocení byly křivky rozděleny do 

dvou oblastí. 

 

Obr. 31 TGA - porovnání degradace vzorků - závislost úbytku hmotnosti na čase 

Oblasti dehydratace vzorků  
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Obr. 32 TGA – porovnaní degradace vzorků – závislost úbytku hmotnosti na teplotě 

 

▪ Oblast první fáze degradace vzorků 

 Na obrázku 33 můžeme pozorovat vliv retardéru v první fázi degradace. Pohybujeme 

se tedy v teplotním rozsahu do 300° C. Křivky jsou si tvarově podobné. U vzorku 2, ošetřeného 

kyselinou boritou v nižší koncentraci, je degradace na počátku dokonce rychlejší. Vzorek 2 se 

dostal na 95 % původní hmotnosti při 149,1 °C, zatímco neošetřený vzorek 1 až při 154,7 °C. 

Oproti tomu u vzorku 3 ošetřeného koncentrovanějším roztokem kyseliny borité je zpomalení 

jasně patrné. 95 % hmotnosti je dosaženo až při 226,4 °C. V čase je to zpomalení o více než     

5 minut. Tento teplotní rozdíl je dostatečné velký, můžeme jej tedy připsat vlivu použitého 

retardéru. Podle teoretických základu položených v kapitole 3 lze usuzovat, že zpomalení 

degradace v první oblasti je způsobeno nízkou teplotou tání retardéru. Tento proces 

spotřebovává teplo, což zpomalí degradaci ošetřeného materiálu. Dalším sledovaným bodem 

na grafu je 90 % hmotnosti vzorků. Zde se již zpomalení projeví i u vzorku 2, neboť neošetřený 

vzorek 1 dosáhne 90 % při teplotě 261,1 °C, vzorek 2 při 265,7 °C a vzorek 3 při 273,1 °C.  

Tyto hodnoty jsou společně s časovými údaji uvedeny v tabulce 6. Přestože zde při obou 

koncentracích došlo k jistému posunu, není rozdíl dostačující k jednoznačnému prokázaní vlivu 

retardéru. Při přechodu do další, rychlejší fáze degradace, se křivky opět přibližují.  

 

Tabulka 6 Teplotní a časové rozdíly v první oblasti 

Vzorek 95 % hmotnosti 90 % hmotnosti 

1 154,7 °C 19,3 min 261,1 °C 28,7 min 

2 149,1 °C 18,8 min 265,7 °C 29,2 min 

3 226,4 °C 25,51 min 273,1 °C 29,8 min 

 

Oblast první fáze degradace 

Oblast druhé fáze degradace 
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Obr. 33 Detail první fáze degradace vzorků 

 

▪ Oblast druhé fáze degradace vzorků 

Další průběh degradace můžeme pozorovat na obrázku 34. Zde je možně vidět, že při 

teplotách lehce překračujících 300 °C se křivky téměř setkají. Vliv retardéru je tedy při této 

teplotě minimální. To může být způsobeno tím, že teplo potřebné k tání kyseliny borité již bylo 

spotřebováno, ale nebylo ještě dosaženo dostatečné teploty k vytvoření sklovité vrstvy. Po 

překonání tohoto bodu se opět degraduje neošetřené dřevo pomaleji. Zpomalení vlivem 

retardérů znovu nastává při zhruba 350 °C, kde je jasně parné.  Opět ve větší míře u vzorku 3. 

 V Tabulce 1 popsané v teoretické části byl uveden úbytek hmotnosti dřeva 81 % 

při   500 °C u vzorku ošetřeného právě kyselinou boritou. Neupravený vzorek ztratil při 

dosažení stejné teploty 93 % původní hmotnosti. V uvedené tabulce se tedy podařilo zpomalit 

pokles hmotnosti o 13 %. V našem případě ztratil neošetřený vzorek při 500 °C 82 % a vzorek 

ošetřený koncentrovanějším roztokem 77 %. Zvýšení zachování hmotnosti bylo tedy v našem 

případě pouze 8 %. Tento výsledek může být způsobený nižší koncentrací kyseliny borité. Její 

zvýšení by tedy mohlo vést ke zvýšení účinnosti.  
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Obr. 34 Detail druhé fáze degradace vzorků 

 

Na obrázku 35 je vyobrazeno srovnání prvních derivací TG křivek měřených vzorků 

v závislosti na teplotě.  

 

Obr. 35 Srovnání DTG křivek vzorků 1,2 a 3 
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6.3 Zvýšení koncentrace – vzorek 4  

 
Důležité při použití retardérů je najít optimální množství. Dokonce i u látek 

pouvažovaných za netoxické a šetrné k životnímu prostředí by nemělo docházet 

k nadbytečnému používání. Jedním z důvodů je to, že ošetřené dřeviny mohou být nakonec 

likvidovány ve spalovnách. Jejich použití může mít vliv na vzniklé částice. Tato problematika 

je v současné době hojně diskutována a zkoumána.  

V provedených měřeních byl prokázán příznivý vliv kyseliny borité na tepelnou odolnost 

dřeva. Tento vliv byl patrnější při vyšší koncentraci. Lze tedy předpokládat, že její další zvýšení 

by mohlo vést k lepším výsledkům. Toto tvrzení je však třeba prokázat. Mohlo již být dosaženo 

maximální účinnosti a další zvýšení koncentrace by v tom případě již nebylo vhodné.  

Vzorek 4 byl ošetřen stejným způsobem jako vzorky předchozí. Tentokrát za použití 

nasyceného roztoku. Na obrázku 36 je zobrazen tento vzorek před spálením. Úprava je zde 

patrná i vizuálně – bíla vrstva na povrchu vzorku. Nespálený zbytek po provedení analýzy je 

evidentně větší, než tomu bylo u předchozích vzorků, viz obr. 37. Již na základě tohoto efektu 

lze usuzovat, že došlo k dalšímu ovlivnění procesu tepelné degradace.  

 
Obr. 36 Vzorek 4 před spálením 

 
Obr. 37 Vzorek 4 po spálení 

 Velikost tohoto vlivu bude srovnávána s výsledky předchozích měření. V tabulce 7 jsou 

znovu uvedeny výsledná data z předchozích měření doplněné o nově získané hodnoty. Stejná 

data jsou graficky znázorněna TG křivkami na obrázku 38. 

 

Tabulka 7 Teplotní a časové rozdíly v první oblasti II  

Vzorek 95 % hmotnosti 90 % hmotnosti 

1 154,7 °C 19,3 min 261,1 °C 28,7 min 

2 149,1 °C 18,8 min 265,7 °C 29,2 min 

3 

4 

226,4 °C 

268,4 °C 

25,5 min 

29,4 min 

273,1 °C 

288,9 °C 

29,8 min 

31,2 min 
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Obr. 38 Detail první fáze degradace vzorků II 

 

Při hodnocení celkového průběhu (viz obr. 39), není o zvýšení účinnosti pochyb. 

V hodnoceném bodě 500 °C ztratil vzorek 4 70 % své původní hmotnosti. To znamená, že se 

nám podařilo zpomalit hmotností ztráty vzhledem k tomuto bodu o 15 %. Tento výsledek je 

s ohledem na možné odlišnosti podmínek měření srovnatelný s poznatky z tabulky 1. 

 

Obr. 39 Celkový průběh všech měření 
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ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo provést literární rešerši poskytující dostatečné podklady pro 

výběr vhodného retardéru hoření, zvolení jeho optimální aplikace, provedení termické analýzy 

a její vyhodnocení. Pro svou zdravotní nezávadnost, dostupnost a jasně dané chemické složení 

byla zvolena kyselina boritá.  

Aby mohlo být provedeno hodnocení jejího účinku, bylo nejprve nutné provést analýzu 

neošetřeného vzorku. Za tímto účelem proběhla dvě měření – vzorek zcela neupravený a vzorek 

upravený pouze sušením. Je zřejmé, že u nevysušeného vzorku dojde v první fázi tepelné 

degradace – dehydrataci, k rychlejšímu úbytku hmotnosti. Následující rozkladné procesy však 

nebyly touto úpravou téměř vůbec ovlivněny.  

Další vzorky byly ošetřeny kyselinou boritou. Zvolena byla metoda namáčení a použity 2 různé 

koncentrace roztoků. Vzorek ošetřený roztokem o nižší koncentraci vykazoval jisté změny 

průběhu. Tyto změny však nebyly dostatečně velké k prokázání příznivého vlivu kyseliny 

borité. V úplném počátku byla degradace dokonce rychlejší. Vyšší koncentrace vedla 

k jasnějším výsledkům. Zde průběh odpovídal předpokladům na základě teoretických znalostí. 

Bylo možno pozorovat dva oddělené mechanismy ovlivňující degradaci. Při nižších teplotách 

– do 300 °C jde o zpomalení degradace díky nízké teplotě tání kyseliny. Tato endotermní reakce 

pohlcuje teplo a tím je dřevo do jisté míry ochlazeno. Kyselina také omezuje žhnutí, což 

napomáhá zpomalení procesů. Následuje pásmo rychlé degradace, která je způsobena rychlou 

depolymerizací celulózy, majoritní složky dřeva. Zde ošetřený vzorek degraduje rychleji. To 

může být způsobeno akumulací energie z předchozích procesů. Při překonání teploty zhruba 

350 °C je opět patrné zpomalení vlivem retardéru. Tento vliv lze přisuzovat tvoření skelného 

přechodu impregnované látky (H3BO3). 

Ke zhodnocení dosažené účinnosti byl použit údaj z teoretické části, kde byl v bodě 500 °C 

hmotnostní úbytek potlačen o 13 %. V našem případě to bylo pouze o 8 %. Bylo tedy provedeno 

další měření za účelem zjistit, zda další zvýšení koncentrace povede k ještě lepším výsledkům. 

Další vzorek byl tedy ošetřen nasyceným roztokem. Předpoklad zvýšení vlivu byl prokázán. 

Nasycený roztok ve zmíněném bodě úbytek potlačil o 15 %. 

Vliv kyseliny borité na proces hoření byl jasně prokázán. Nabízí se mnoho možností pro další 

pokračovaní této práce. Jednak provedení měření kyseliny borité s různými dalšími aditivy, 

která by mohla způsobit další zlepšení účinků. Důležitým tématem jsou již zmíněná zdravotní 

rizika. Základní termogravimetrická analýza by tedy mohla být rozšířena o přístroj na měření 

velikosti částic. To by umožnilo zkoumání změn spalin. 
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m           Hmotnost 𝐾𝑔 

 Teplota °C 

T Termodynamická teplota 𝐾 

t Čas 𝑠 

n  polymerační stupeň 

TGA  termogravimetrická analýza 

DTA  diferenční termická analýza 

DSC  diferenční skenovací kalorimetrie 

TMA   termomechanická analýza 
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TOA  termooptometrie 
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