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1

ÚVOD

Stanovení spalného tepla stavebního výrobku bylo provedeno na základě objednávky firmy Inoutic /
Deceuninck, spol. s r.o. v Požární zkušebně PAVUS, a.s. ve Veselí nad Lužnicí.
Zkoušky byly připraveny, provedeny a vyhodnoceny na základě těchto podkladů:
[1]

ČSN EN ISO 1716:2010 Zkoušení reakce výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla (kalorické
hodnoty)
(Reaction to fire tests for products – Determination of the gross heat of combustion (calorific value))

[2]

ČSN EN 13238:2010 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a
obecná pravidla pro výběr podkladů
(Reaction to fire tests for building products – Conditioning procedures and general rules for selection
of substrates)

[3]

Specifikace uvedená v objednávce objednatele

Pro účely tohoto protokolu platí definice uvedené v [1] a [2] spolu s následující zkratkou:
AZL

akreditovaná zkušební laboratoř
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PŘEDMĚT ZKOUŠEK

Název výrobku:

Materiál Twinson

Výrobce materiálu:

Deceuninck NV
Bruggesteenweg 164
BE-8830 Hooglede-Gits
Belgie

Složení materiálu:

50 % PVC, 50 % borovicového dřeva

Použití:

materiál pro výrobu terasových a obkladových profilů

Datum dodání vzorků: 2012-08-13
Odběr vzorků:

proveden objednatelem bez účasti zkušebny

Kondicionování:

dle [2]

Předmětem zkoušek byly tři vzorky získané navážením hmoty dodané objednatelem.
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PROVEDENÍ ZKOUŠEK

Zkoušky byly provedeny podle [1] a [2].
Použité zkušební a měřicí zařízení je uvedeno v Příloze 1.
Zkoušky proběhly ve zkušebně dne 23. srpna 2012. Teplota okolního vzduchu byla 25 °C p ři 57 % relativní
vlhkosti.
Stanovení spalného tepla bylo provedeno u všech vzorků spálením tablety v adiabatickém kalorimetru.
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PŘÍLOHA 1: ZKUŠEBNÍ A MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ, NEJISTOTY MĚŘENÍ

Evidenční číslo:

Zkušební zařízení:
Adiabatický kalorimetr IKA C4000, tlakové vybavení, chladič

0059

Klimatizační komora PO1

0057

Metrologické
evidenční číslo:

Měřicí zařízení:
Elektronický teploměr kalorimetru

3 10 57

Termo-hygro-barograf D 4130

3 13 08, 3 09 11

Digitální váha KERN EW 6000

3 04 09

Váha analytická WAX 60/220

3 04 14

Metrologická návaznost zařízení je popsána na metrologické evidenční kartě zařízení, která je
jednoznačně určena metrologickým evidenčním číslem zařízení.

Měřená veličina
Název

označení

jednotka

Rozšířená
nejistota měření

teplota okolního vzduchu

T

°C

< 0,7

teplota v kalorimetru

Q

°C

< 0,001

relativní vlhkost okolního vzduchu

ϕ

%

< 2,6

hmotnost vody

m

g

< 0,12

hmotnost vzorku

m

g

< 0,0001

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření
k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %.
Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA-16/02 a GUM.
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PŘÍLOHA 2: MĚŘENÍ
Hmotnosti komponentů a nárůst teploty při jednotlivých stanoveních:
Vzorek

Hmotnost vzorku
(g)

Hmotnost kys. benzoové
(g)

Nárůst teploty ∆T
(K)

1_052/12

0,17142

0,57380

2,004

2_052/12

0,11657

0,72436

2,323

3_052/12

0,14373

0,47179

1,660

Ve všech třech případech byl použit zapalovací drátek o tepelném obsahu 30 J a bavlněná nit o tepelném
obsahu 50 J. Spalné teplo kyseliny benzoové bylo 26 470 J/g.

Výpočet spalného tepla vzorku:

QPCS =

E (Tm − Ti + c) − b
m

kde:
QPCS ............ spalné teplo
E ................. vodní hodnota kalorimetru s příslušenstvím (v daném případě 9 277)
∆T ............... nárůst teploty (Tm – Ti)
b .................. korekce na prostředky podporující hoření
c .................. teplotní korekce na výměnu tepla s okolím (v daném případě je nulová)
m ................. hmotnost zkušebního vzorku
Výpočtem z tohoto vzorce byly získány výsledné hodnoty uvedené v kapitole 4.

(MJ/kg)
(J/K)
(K)
(MJ)
(K)
(kg)

