
 
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vliv speciálních aditiv na optickou hustotu kouře 

bezhalogenových polymerních směsí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Jakub Volný 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Lenka Herecová, Ph.D. 

Studijní obor: 3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání bakalářské práce: 15. 06. 2012 

Termín odevzdání bakalářské práce: 19. 04. 2013  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně.“ 

 

V Ostravě dne 19. 4. 2013        Jakub Volný  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Rád bych tímto poděkoval vedoucí mé diplomové práce Ing. Lence Herecové, Ph.D, 

za kladný přístup, cenné rady a celkovou podporu při měření v laboratoři a při zpracování této 

diplomové práce.   



 
 

Anotace 

VOLNÝ, J. Vliv speciálních aditiv na optickou hustotu kouře bezhalogenových polymerních 

směsí: Diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU, 2013, 51 s. 

Diplomová práce se zabývá vlivem speciálních aditiv na optickou hustotu kouře 

bezhalogenových polymerních směsí. Pro zjištění této závislosti bylo použito zkoušky podle 

normy ČSN EN ISO 5659. V teoretické části jsou popsány obecně plasty, principy hoření 

a retardace, nové směry bezhalogenových retardérů hoření a vlastnosti použitých příměsí. 

V části praktické jsou vyhodnocena naměřená data ze zkoušek optické hustoty a dále jsou 

srovnány vlivy retardérů hoření a použitých přísad na optickou hustotu. 
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VOLNÝ, J. Effect of special additives on the optical density of smoke produced 

by halogen-free polymer mixtures: Diploma thesis, Ostrava: VSB-TU, 2013, 51 p. 

 

This diploma thesis deals with the influence of special additives to the optical density 

of smoke halogen-free polymer mixtures. ČSN EN ISO 5659 was used to determine this 

dependence. The theoretical part describes common plastics, principles of combustion, 

fire retardation, new ways of halogen-free fire retardants and properties of the additives. 

The practical part evaluates the measured data from test of optical density and compares the 

influence of fire retardants and additives used in the optical density. 
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Úvod 

 Plasty nás dnes obklopují všude. Proto bych si dovolil začít odkazem na film 

The Graduate [33], který byl natočen už v roce 1967. Mladý Ben Braddock, v podání herce 

Dustina Hoffmana, dostal mezi čtyřma očima radu, která na tehdejší dobu zněla až překvapivě 

jednoduše: “Plasty, v plastech je velká budoucnost“. 

 Protože se dnes plasty využívají opravdu ve velkém množství ve všech odvětvích, 

je potřeba sledovat i jejich vlastnosti a chování za nepříznivých podmínek, jakými může být 

například různá intenzita tepelného namáhání, či dokonce požár. Přestože se výrobci snaží tuto 

problematiku řešit a zkoumat, mnohdy stačí příměs další látky v řádech procent a chování plastu 

při tepelném namáhání se může diametrálně lišit. 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil převážně na hledisko požární ochrany. Dal jsem 

si za cíl zkoumat vlivy speciálních aditiv na optickou hustotu kouře bezhalogenových 

polymerních směsí. Toho jsem se snažil dosáhnout jak v teoretické části, hledáním vhodných 

odborných publikací a článků, tak i v praktické části a to formou vlastního měření optické 

hustoty na vybraných vzorcích polymerních materiálů. Jednalo se o materiály na bázi třech 

polymerních matic, které byly retardovány pomocí bezhalogenových retardérů. Kromě retardérů 

hoření byla použita speciální aditiva, jejichž synergický účinek s daným retardérem byl 

posuzován. 

Výstupem této diplomové práce je kromě zpracování literárního přehledu v oblasti 

retardace polymerních materiálu i stanovení optické hustoty kouře pro vybrané materiály, 

vyhodnocení dosažených výsledků a dat, posouzení vlivu synergického účinku na optickou 

hustotu kouře a v neposlední řadě diskuze výsledků.  
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Rešerše 

Před samotným měřením optické hustoty a vyhodnocením získaných výsledků jsem se 

zaměřil na prozkoumání dostupné literatury zabývající se obdobnými problémy a úvahami. 

Samozřejmě jsem se v první fázi opíral o normu ČSN EN ISO 5659 [1, 2], která udává postup 

a způsob stanovení optické hustoty. Metoda stanovení optické hustoty je také jednoduše popsána 

ve skriptech [17, 24]. Touto metodou se přede mnou ve své diplomové práci [22] zabýval 

i bývalý student Aleš Kocián. Zkoumal však jiné materiály a závislost vývinu kouře na ploše 

zkoumaného vzorku. 

Dalším mým cílem bylo vyhledat konkrétní informace o použitých plastech a jejich 

příměsích. Ač se to zdálo zprvu jednoduché, tak získat vhodné a použitelné informace nebylo tak 

snadné. Kvůli úzké specifikaci zkoušených plastů jsem byl nucen čerpat převážně z dostupných 

informací na webových stránkách výrobců [8, 9, 13, 14]. Obdobně jsem pátral i po informacích 

o přidaných aditivech [3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12]. Bylo však také nutné popsat i obecné vlastnosti 

plastů, které jsem používal. Vyhledal jsem proto dostupnou studijní literaturu [18, 24, 25], 

ze které jsem dále čerpal. 

Při pátrání v zahraniční literatuře jsem narazil na publikace, které sice řešily optickou 

hustotu, ale jednalo se o materiály staré desítky let. Přesto stále existuji odkazy na tyto publikace 

i v současně používaných normách [1]. Už v roce 1978 řešil autor Tadahisa Jin ve své práci [21] 

vliv hustoty kouře na viditelnost. Tadahisa Jin se zabýval přednostně tématikou značení 

únikových cest a viditelností značek v zakouřeném prostoru. Obecně zkoumal viditelnost skrz 

zakouřený prostor za různých světelných podmínek, či množství kouře. Právě z jeho publikace 

[21] vychází graf, který je použit v normě [1] a dává do závislosti optickou hustotu a viditelnost 

(dohlednost) v prostoru. Podobnou tématikou se zabýval i H. L. Malhotra ve svém článku [23]. 

Řešil však pouze vývin kouře, jeho obecné šíření na únikových cestách a ke konci se zabýval 

i částečně vlivem kouře na viditelnost. Tento článek jsem však hlouběji při své práci nevyužil. 

Naopak publikace [20] mi přes svou stručnost posloužila dobře, protože obsahuje řadu vzorců 

a převody různých jednotek. 

V neposlední řadě jsem se zaměřil na zpracování literárního přehledu zabývajícího se 

synergickými účinky u požárně retardovaných polymerů. Jelikož se jednalo o celou řadu článků, 

věnoval jsem tak této problematice část druhé kapitoly. 

Po nashromáždění a vyhodnocení všech zdrojů informací jsem se posunul dále a to 

k samotnému měření. Na prezentaci mnou zjištěných výsledků jsem postavil stěžejní část mé 

diplomové práce.  
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1. Plasty 

Souhrnný název pro látky specifických vlastností, jejichž podstatou jsou 

makromolekulární látky na přírodní nebo syntetické bázi, je plasty. Můžeme se setkat také 

s názvem monomer a polymer. Monomer představuje jednoduchou organickou sloučeninu, která 

je schopna za určitých podmínek reagovat sama se sebou a vytvářet tak nekonečné řetězce. 

Tomuto chemickému procesu říkáme polymerace a výsledný produkt, který se skládá ze stále se 

opakujícího se řetězce, pak nazýváme polymer. Můžeme to dobře vidět například u polyetylénu 

(viz obrázek 1), kdy se z monomeru polyetylénu (levá část obrázku) změnou vnitřních vazeb 

stane polymer (pravá část obrázku). Existují také případy, kdy se polymerace střídavě účastní 

dva různé monomery. V tomto případě se bavíme o kopolymerech. [24, 25] 

 

 

Obrázek 1 Polymerace etylénu a jeho struktura 

 

Většina syntetických plastů bývá složena ze tří základních složek. Jedná se o pojivo, 

které je tvořeno základním polymerem (obecně se nazývá pryskyřice a určuje typické vlastnosti 

plastu). Další částí je plnivo, které může obsahovat různorodé anorganické a organické příměsi. 

Třetí částí plastů jsou přísady, mezi které můžeme zařadit barviva, maziva, stabilizátory, 

či změkčovadla. Příměsi v plastech ovlivňují jejich estetické, mechanické a další vlastnosti. 

[18, 25] 

Existuje celá řada způsobů, jak lze plasty rozdělit. Můžeme je dělit podle chemického 

složení (akryláty, aminoplasty, fenoplasty aj.), dle typu chemické reakce, kterou vznikly 

(polymeráty, polykondenzáty a polyadukty). Také se plasty dělí podle výchozích surovin na 

polysyntetické, či plně syntetické. Nejčastěji se však plasty dělí do tří skupin a to na: 

 Termoplasty (plastomery) jsou plasty teplem tavitelné a mají schopnost za zvýšené 

teploty na hranici teploty tání opakovaně měknout. Stávají se plastickými, dají se 

libovolně tvarovat ohýbáním, lisováním, či tažením. Po ochlazení nabývají původních 

vlastností. Jedná se například o polyetylén, polypropylén, polyvinylchlorid, polystyren 

a další. [25] 
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 Reaktoplasty (duromery, termosety) jsou naopak plasty teplem tvrditelné. Nejčastěji je 

výrobci dodávají v tekuté formě. Působením tepla pak dochází k vytvrzování materiálu. 

Opětovným zahříváním už je nelze znovu tvarovat. Zástupci reaktoplastů jsou například 

formaldehydová pryskyřice nebo polyuretanové pryskyřice. [25] 

 Elastomery (elasty) jsou plasty, které mají elastické vlastnosti. Svým způsobem je 

možné je zařadit do obou předcházejících skupin. Přestože elasticita z velké části nezávisí 

na teplotě, je možné je snadno tvarovat. Pokud však odstraníme napětí, tak plast opět 

zaujme svůj původní tvar. Důležitými elastomery jsou například přírodní a butadienový 

kaučuk. [25] 

 

 Jelikož plastů existuje nepřeberné množství, rozhodl jsem v obecném popisu zaměřit 

pouze na ty, které jsem měl k dispozici. Jednalo se o dva velice rozšířené termoplasty a to 

polyetylén a polypropylén a pak jeden kopolymer z řad elastomerů s názvem etylenvinylacetát. 

1.1 Polyetylén 

Polyetylén je vyráběn polymerací čistého etylénu (strukturní vzorec je vyobrazen na 

obrázku 2). Důležité je dodržet maximální čistotu materiálu, protože případné nečistoty 

negativně ovlivňují konečné vlastnosti materiálu. Polyetylén je pevný a odolný. Má také dobrou 

mrazuvzdornost. Bez přidaných barviv je výsledný plast matný a mléčně bílý. [18, 24] 

 

 

Obrázek 2 Strukturní vzorec polyetylénu [18] 

 

Produkce polyetylénu se nejčastěji omezuje na dva základní typy a to na vysokotlaký 

polyetylén nebo na nízkotlaký polyetylén. 

Vysokotlaký polyetylén bývá také označován jako polyetylén nízké hustoty (Low 

density PE). Za vysokých tlaků vzniká polyetylén s rozvětvenými řetězci o nižší hustotě 

(915 – 925 kg/m
3
). Teplotní stálost vysokotlakého polyetylénu se pohybuje přibližně v rozsahu 

90 až 120 °C. Teplota tání je udávána při 105 až 115 °C. Tyto údaje se mohou lišit v závislosti 

na použité literatuře. [18] 
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Nízkotlaký polyetylén je naopak značen jako polyetylén vysoké hustoty 

(High density PE). Díky jeho lineárním vazbám a vyšší hustotě (940 - 960 kg/m
3
) je tvrdší 

a pevnější než vysokotlaký polyetylén. Také jeho teplotní stálost je vyšší. Například teplota tání 

se pohybuje v rozsahu 120 až 135 °C. [18, 24] 

1.2 Polypropylén 

 Polypropylén je plast s vlastnostmi velice podobnými polyetylénu. Vyrábí se polymerací 

propénu a to opět ve formě nízkotlakého nebo vysokotlakého polypropylénu. Hustota 

polypropylénu je o něco nižší než u polyetylénu a to přibližně 900 až 920 kg/m
3
. Strukturní 

vzorec polypropylénu je znázorněn na obrázku 3. Výhodou polypropylénu před polyetylénem je 

jeho schopnost snášet vyšší teplotu. Dlouhodobá tepelná odolnost je 100 °C, krátkodobá 

až 135 °C. Teplota tání je dokonce až rozmezí 160 – 170 °C. To umožňuje využití polypropylénu 

nejen v průmyslu (výroba automobilových součástek a izolačního materiálu), ale i v lékařství 

nebo v potravinářském průmyslu. [18, 24] 

 

Obrázek 3 Strukturní vzorec polypropylénu [18] 

1.3 Etylenvinylacetát 

 Etylenvinylacetát je obecně kopolymer etylénu a vinylacetátu. Etylén je ve sloučenině 

převažující nad vinylacetátem. Etylenvinylacetát je vyráběn v několika stupních, kdy množství 

vinylacetátu se pohybuje v rozmezí 5 až 50 hmotnostních procent. Strukturní vzorec je 

znázorněn na obrázku 4. Jako polymer se řadí mezi elastomery a to díky své měkkosti 

a pružnosti. Může však být zpracován i jako ostatní termoplasty. Etylenvinylacetát je lesklý, 

houževnatý při nízké teplotě, velice pružný a ohebný, vhodný jako voděodolný spojovací 

materiál. Je také odolný vůči UV záření. V průmyslu se nejvíce využívá v automobilovém 

a slaboproudém odvětví. [28] 

 

Obrázek 4 Strukturní vzorec etylenvinylacetátu [28]  
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2. Retardace polymerních materiálů 

Plasty jsou rozšířeny po celém světě ve všech odvětvích a stále častěji nahrazují původní 

materiály, jakými byly dřevo a kov. S přibývajícím množstvím různých plastů však rostou 

i nároky na jejich vlastnosti. Nejedná se pouze o požadavky chemické, mechanické, či estetické, 

ale je třeba brát zřetel i na požadavky ze strany požární bezpečnosti. 

 

2.1 Proces hoření 

K tomu, aby mohlo dojít k hoření, je zapotřebí splnit tzv. trojúhelník hoření (viz 

obrázek 5). Musí být k dispozici hořlavá látka, oxidační činidlo a iniciační zdroj. 

Sloučením hořlavého materiálu (paliva) a oxidačního činidla (vzduchu) dojde k vytvoření 

hořlavého souboru. Poté stačí vystavit materiál působení tepelných účinků, aby došlo ke vzniku 

paralelních a postupných fyzikálních a chemických reakcí. Tyto reakce se projevují především 

tepelným hořením. Tepelné hoření je rychlý autokatalytický proces, při kterém se uvolňuje 

množství energie (nejčastěji ve formě tepla a světla). [15] 

 

Obrázek 5 Schéma tří elementů hoření [15]  
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2.2 Základní způsoby retardace 

 Zdroje [16, 18 a 24] uvádí tři základní způsoby, jak lez aplikovat retardér hoření na 

polymery (obecně na plasty). 

Pokud se látky s přísadami přidávají do polymeru za účelem změny jejich vlastností, 

tak se jedná o aditivní retardéry. Množstvím a vzájemným poměrem polymeru a aditivního 

retardéru je možno ovlivňovat požárně technické charakteristiky žádoucím způsobem. Mohou se 

však negativné projevovat na ostatních parametrech plastu (např. mechanické a chemické 

vlastnosti). Problém také nastává při dlouhodobém působení vnějších vlivů (sluneční svit, 

teplota, vlhkost aj.) na povrch materiálu, kdy už nelze plně zaručit homogenitu aditivních 

retardérů. Tohoto způsobu retardace se nejčastěji využívá u termoplastů. [18, 24] 

Pokud jsou příměsi látky přítomny už při polymeraci a vstupují přímo do řetězce, 

kde jsou chemicky vázány, jde o reaktivní retardéry. Tyto retardéry už netrpí nevýhodami, 

jako jsou adaptivní retardéry, ale jejich aplikace je finančně a technologicky mnohem náročnější. 

Využívají se nejčastěji u pryskyřic určených pro reaktoplasty. Metoda reaktivních retardérů se 

používá také společně s aditivními retardéry pro zvýšení účinnosti retardace. [18, 24] 

Poslední možností retardace je směs látek, které utvoří na povrchu ochrannou vrstvu. 

Nazývají se povrchové retardéry. Tato možnost je finančně a technologicky nejdostupnější, 

neovlivňuje vlastnosti plastu a dá se snadno aplikovat. Nedostatky představuje především 

přilnavosti retardéru k povrchu plastu a dále pak zhoršená dlouhodobá odolnost vůči vnějším 

vlivům. Této metody se často využívá při ochraně kabelů a vodičů. [18, 24] 

Na rozdělení retardérů hoření lze však pohlížet i jinak. Můžeme je rozdělit podle fáze, 

ve které k přerušení hoření dochází. U přerušení hoření v plynné fázi se využívá fyzikálních 

mechanismů ve smyslu chladícího účinku inertních plynů a zároveň zředění množství hořlavých 

plynů a par. Dá se zde také využít chemického mechanismu, kdy se přidáním vhodných retardérů 

(nejčastěji halogenů) docílí zpomalení potřebných chemických reakcí a tak i kinetiky celé 

reakce. [15, 16, 18] 

Principu přerušení hoření v kondenzované fázi se využívá opět ve dvou úrovních. Na 

fyzikální úrovni se jedná o příměsi v samotné struktuře materiálu, do kterého je přidáno inertní 

plnivo. Inertní plnivo částečně zabraňuje uvolňování pyrolýzních plynů a absorbuje část 

uvolňovaného tepla. Druhou možnost tvoří využití endotermních chemických reakcí, 

které probíhají současně s rozkladem plastu. Endotermní reakce buďto přímo omezují vývin 

hořlavých plynů, nebo se při jejich průběhu uvolňují sloučeniny, které eliminují vlastní průběh 

hoření (například molekuly vody). [15, 16, 18] 
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2.3 Speciální přísady a bezhalogenové retardéry hoření 

 V dnešní době se upouští od retardérů obsahující halogenové příměsi pro jejich 

necitlivost k životnímu prostředí. Jedním z cílů mé diplomové práce bylo sledování synergických 

účinků v oblasti retardace polymerních materiálů, proto jsem se snažil vypátrat články 

dokumentující nové metody, kterými se v současnosti upravují plasty, aby byla snížena, 

nebo dokonce eliminována, jejich hořlavost. 

Aby se docílilo lepších výsledků přísad v retardaci hoření polymerů a plastů obecně, 

využívá se tzv. synergického účinku. Synergický účinek neboli synergie pochází z řeckého 

slova synergos, což znamená pracovat společně (doslova spolupracovat). Často se tak význam 

synergismu pro jednoduchost prezentuje následovně: „celek je víc, než součet všech jeho částí“. 

V oblasti retardérů hoření se využívá synergických účinku pro snížení požárního nebezpeční 

materiálů a to při zachování jejich stávajících vlastností. [16] 

 Autoři článku [16] Serge Bourbigot a Sophie Duquesne se zaměřili na aplikaci 

nanoplniv jako retardéru hoření. Sledovali vznik tzv. „otoku“, který vzniká při hoření 

napěněním svrchní vrstvy materiálu a může tak sloužit jako vhodný tepelný štít zabraňující 

dalšímu tepelnému rozkladu. Autoři uvádí, že v této oblasti probíhá množství výzkumných prácí. 

V nedávné době se objevily nové vhodné molekuly a další možné koncepty řešení. Základní 

mechanismus je vždy stejný, ale tyto moderní přístupy umožňují vývoj nových aplikací. 

Nanokompozity představují relativně nové technologie v oblasti retardérů hoření, proto se 

objevují situace, kdy fungují výborně jako retardéry hoření při působení tepelného toku, 

ale selhávají v jiných zkouškách hořlavosti (např. kyslíkové číslo nebo americká zkouška 

hořlavosti UL-94). Proto se zatím využívají nanokompozity spolu s tradičními retardéry hoření, 

což vede ke vzniku synergismu. V článku [16] se ještě diskutuje použití plazmy nanesené 

v tenké ochranné vrstvě na povrchu polymeru. Účinnost retardéru hoření je výrazně posílena 

a jsou pozorovány i synergické účinky. Dle autorů se jedná o velmi perspektivní případ, 

protože pouze jedno ošetření vrstvou tlustou asi 10 μm na polymeru má za následek výrazné 

snížení hořlavosti. Dal by se tak očekávat vývoj nových multifunkčních materiálů. [16] 

 Při dalším hledání jsem objevil článek, který se také zabýval synergickými účinky. 

Jednalo se o dokument [19] amerického národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (zkráceně 

NASA). Dle něj bylo zkoušeno přibližně 300 vzorků převážně na toxicitu při požáru. Zkoušené 

přírodní (např. vlna, kůže, hedvábí) i umělé (např. nylon, polyuretanová pěna) materiály byly 

podrobeny řadě pokusů (rozdílné namáhání vzorků vysokou teplotou při rozdílném proudění 

vzduchu apod.), při kterých se sledovala závislost toxicity kouře na působící teplotě. Jelikož 

synergické účinky byly sledovány převážně u přírodních materiálů bez retardéru hoření, 
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dokument jsem tak dále nevyužil. Navíc dokument pocházel z roku 1977, a proto jsem se zaměřil 

na hledání novějších a aktuálnějších zdrojů. [19] 

 Z novějších jsem nalezl třeba články [27] a [32]. V článku [27] se autoři zabývají 

práškem železa jako synergickým činidlem u intumescentních retardérů hoření 

polypropylénových kompozitů. Měřením se prokázalo, že prášek železa může zvyšovat tepelnou 

stabilitu polypropylénových kompozitů při vysoké teplotě a změnit způsob rozkladu 

polypropylénu. To vede k účinnému snížení parametrů, jakými jsou například rychlost 

uvolňování tepla nebo tvorba oxidu uhelnatého. Bylo tak potvrzeno, že vhodné množství 

železného prášku vytváří synergický účinek v kompozitech intumescentních retardérů hoření. 

[27] 

Autoři Weil a Patel v článku [32] řeší efektivní retardéry hoření pro polyamidy. Vhodný 

kandidát byl nalezen u anorganických sloučenin železa s oxidy polyfenylu a boritanu 

zinečnatého. Co se týče halogenových systémů, tak zde byly sloučeniny železa svými 

synergickými účinky v retardační schopnosti požáru známy dlouho, ale u bezhalogenových 

směsí byla jejich užitečnost do značné míry opomíjená. V článku jsou také stručně zmíněny 

příznivé výsledky z několika nedávných studií sloučenin železa v bezhalogenových systémech. 

[32] 

Obdobně i autoři článku [30] popisují problematiku retardérů hoření spolu s příměsí 

chelátů (cyklické sloučeniny) kovů. Naproti tomu skupina autorů v článku [31] řeší převážně 

ekologickou stránku věci. Zkoumají, jak šetřit omezené fosilní zdroje a omezit skládky 

polymerních materiálů. V článku je prezentován vývoj kompozitu, který využívá rozložitelných 

škrobů na bázi pryskyřice jako matrici a obyčejného čedičového vlákna jako výztuže. 

K pryskyřici bylo přistoupeno také z důvodu zvýšení retardace hoření a použitelnosti kompozitu. 

Další z řady autorů Rongcai Xie a Baojun Qu ve svém článku [29] publikují synergické 

účinky expandovaného grafitu s bezhalogenovými retardéry hoření ve směsích polyolefinů. 

Výsledky jsou potvrzeny opět řadou zkoušek a měřeními. 

Posledním zmiňovaným článkem, ve kterém je řešena otázka synergického účinku 

u retardérů hoření, je článek [26] od autorů Demir, Arkis, Balkose a Ulku. Autoři sledovali 

využití zeolitu jako možného synergického činidla retardéru hoření, což se jim povedlo při 

kombinaci vhodné koncentrace zeolitu a polyfosforečnanu amonného, nebo pentaerytritolu. 
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3. Zkoušený materiál 

Pro zkoumání vlivu optické hustoty a synergického účinku jsem měl k dispozici tři 

základní druhy materiálů. Jednalo se o zástupce polyetylénu, polypropylénu a etylenvinylacetátu. 

Tyto materiály byly dále doplněny o příměsi retardérů hoření a speciálních aditiv. Složení 

a označení jednotlivých vzorků je uvedeno v tabulkách 3.1, 3.2 a 3.3. 

V literatuře se můžeme častokrát setkat se zkrácenými výrazy PE, PP nebo EVA. V této 

práci jsou tak ale označovány pouze (čisté) vzorky, které neobsahují žádné retardéry hoření, 

ani další příměsi. Proto na tento fakt upozorňuji, aby nedošlo k chybné interpretaci. 

3.1 Liten FB 85 F 

 Polyetylén je zastoupen 100% Litenem s přesným označením FB 85 F (š.5137/2011). 

Použitý granulát vzorku je vidět na obrázku 6. Jednalo se o pevný, hladký granulát bílé barvy. 

Výrobce uvádí, že Liten FB 85 F je kopolymer s širokou distribucí molekulových hmotností 

vhodný pro výrobu tubulárních fólií. Používá se při výrobě technických izolačních fólií pro 

stavebnictví, pro výrobu obalových fólií, či pytlů na odpad. Liten FB 85 F taktéž splňuje 

požadavky na výrobky určené pro styk s pokrmy a potravinami. [14] 

 

Obrázek 6 Vzorek čistého polyetylénu Liten FB 85 F 

 

 Jako retardér hoření byl použit Irganox B 225 a ADK FP 2200. Irganox B 225 neslouží 

jen jako retardér hoření, ale i jako dlouhodobý teplotní stabilizátor. Využívá synergických 

účinků směsi Irgafos 168 a Irganox 1010. [5] Oproti tomu ADK FP 2200 je retardér hoření 

založený na principu synergismu dusíku a fosforu, který se využívá převážně pro polyolefiny 

(nearomatické polymery, které se skládají pouze z atomů uhlíku a vodíku). Dle výrobce ADK FP 

2200 při tepelném namáhání omezuje uvolňování tepla, vývin kouře a má dobrou tepelnou 

stabilitu, barevnou stálost a voděodolnost. [3] 
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 Ze speciálních příměsí byly aplikovány keramické mikrokuličky Filite 106 a Perkalite 

F 100 S. Duté křemičitanové kuličky slouží primárně ke snížení hmotnosti plastů, gumy 

a pryskyřic. Kuličky také omezují deformační účinky a navíc snižují absorpci vody, působí jako 

retardér hoření a vylepšují chemickou odolnost výsledné směsi. [10] Perkalite je organicky 

modifikovaný syntetický jíl, který je založen na hydroxidech. Jako aditivum kladně pozměňuje 

mechanické, samozhášecí a tepelné vlastnosti směsí. [4] 

 

Tabulka 3.1 Složení vzorků na bázi polyetylénu 

Složka (hmot. %) PE PE+R PE+R+K PE+R+P 

Liten FB 85 F (š.5137/2011) 100 83,7 79,7 82,7 

Irganox B 225   0,3 0,3 0,3 

ADK FP 2200   16 16 16 

Keramické mikrokuličky Filite 106     4   

Perkalite F 100 S       1 

 

3.2 Mosten GB 506 

Čistý vzorek polypropylénu (zobrazen na obrázku 7) reprezentuje 100% Mosten GB 

506/0495/2011. Vzhledově byl granulát ve tvaru pevných granulí bílé barvy. Výrobce uvádí, 

že Mosten GB 506 je víceúčelový blokový kopolymer, vhodný pro vstřikování technických dílu 

a součástí s vysokými nároky na rázovou houževnatost. Tento druh plastu je také vhodný pro 

výrobu extrudovaných fólií, které jsou určeny pro následné tvarování. Navíc Mosten GB 506 

splňuje požadavky na výrobky určené pro styk s pokrmy a potravinami. [13] 

 

Obrázek 7 Vzorek čistého polypropylénu Mosten GB 506   
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Jako retardér hoření je stejně jako u polyetylénu použit Irganox B 225, ale ADK FP 2200 

byl nahrazen Exolitem AP 766. Exolit je bezhalogenový retardér hoření založený na 

synergických účincích fosforu a dusíku (podobně jako ADK FP 2200). Dosahuje však 

retardačních účinků skrz napěnění, kdy při expozici vznikne stabilní pěnová bariéra. Ochranná 

vrstva poskytuje tepelně izolační efekt, omezuje přístupu kyslíku a zabraňuje odkapávání 

roztaveného polymeru. [6] 

Použité speciální příměsí byly identické s příměsemi u kompozitů na bázi polyetylénu. 

Jednalo se o keramické mikrokuličky Filite 106 a Perkalite F 100 S. 

 

Tabulka 3.2 Složení vzorků na bázi polypropylénu 

Složka (hmot. %) PP PP+R PP+R+K PP+R+P 

Mosten GB 506/0495/2011 100 83,7 81,7 82,7 

Irganox B 225   0,3 0,3 0,3 

Exolit AP 766   16 16 16 

Keramické mikrokuličky Filite 106     2   

Perkalite F 100 S       1 

 

3.3 Ultra EVA UL + LDPE EVA LD 

Poslední materiál (viz obrázek 8) se na první pohled odlišuje od obou předchozích, 

protože je velice pružný, měkký a jeho základní zbarvení je čiré. Skládá se ze směsi dvou látek 

a to Ultra EVA UL 02528, jenž se používá při výrobě a izolaci drátů a kabelů, a LDPE EVA LD 

361 BW, která se pro své dobré mechanické a tepelně stálé vlastnosti používá v široké řadě 

ochranných fólií. [8, 9] 

 

Obrázek 8 Vzorek čistého etylenvinylacetátu  
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Jako retardér hoření byl opět použit Irganox B 225 pro své retardační účinky, tentokrát 

společně s Duhorem C-043/S. Duhor se používá jako retardér hoření a prvek potlačující tvorbu 

kouře v kabelových směsích na bázi polyetylénu a jeho směsí. [7] 

Speciální přísady tvořil Micrograf 99505 UJ a stejně jako v obou předchozích případech 

byl také použit Perkalite F 100 S. Micrograf je aditivum, které tvoří přírodní grafit. Dle výrobce 

zlepšuje fyzikální vlastnosti materiálu. [11] 

 

Tabulka 3.3 Složení vzorků na bázi etylenvinylacetátu 

Složka (hmot. %) EVA EVA+R EVA+R+M EVA+R+P 

Ultra EVA UL 02528 89 34,7 33,7 33,7 

LDPE EVA LD 361 BW 11 5 5 5 

Irganox B 225   0,3 0,3 0,3 

Duhor C-043/S   60 60 60 

Micrograf 99505 UJ     1   

Perkalite F 100 S       1 
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4. Stanovení optické hustoty kouře 

Kouř představuje pro osoby jedno z hlavních nebezpečí při požáru. Jednak obsahuje 

toxické složky, které lidi ohrožují přímo na životech, ale také díky absorpci a rozptylu světla 

znesnadňuje orientaci osob, které se snaží opustit objekt. Ztráta orientace pak vede k rozšíření 

paniky, nervozity a případným úmrtím v neznámých objektech. Proto je důležité volit při stavbě 

budov takové materiály, které při tepelném namáhání produkují co nejméně kouře a toxických 

zplodin (převážně na únikových cestách). 

Norma ČSN EN ISO 5659-1 definuje optickou hustotu jako míru stupně neprůhlednosti, 

či jako negativní dekadický logaritmus relativní prostupnosti světla. [1] 

Problematikou optické hustoty kouře (zkráceně OHK) a světelné prostupnosti se v 

minulosti zabývala řada autorů. Například pohybem kouře na únikových cestách 

a problematikou optické hustoty se už v 60. letech zabýval H. L. Malhotra (autor uvádí optickou 

hustotu jako světelnou absorpci). Při výpočtech využívá stejných postupů a matematických 

vztahů jako norma ČSN EN ISO 5659. Zabývá se také vývinem kouře z experimentálních 

vzorků, množstvím kouře a vlivem kouře na dohlednost. Popisuje také funkci kouřového 

generátoru „2MB“. [23] 

Optická hustota může být na první pohled pro neznalé osoby dostatečně nevypovídající 

hodnota, proto se častokrát přepočítává na hodnotu dohlednosti (či viditelnosti). Samozřejmě, 

že tuto hodnotu v prostředí také ovlivňuje řada faktorů (intenzita světelného zdroje, proudění 

kouře, toxicita kouře a její účinky na lidské oči apod.). Problém snižování dohlednosti 

v prostředí budov řešil už v dřívějších dobách zahraniční autor Tadahisa Jin. Ve své práci uvádí, 

že při úniku z budovy zaplněné kouřem hraje vliv jednak seznámení s prostředním budovy, 

ale také podráždění očí způsobené kouřem (tzn. složení kouře). Autor se zabýval především 

viditelností evakuačních a informačních tabulí na únikových cestách. Zkoumal také viditelnost 

různých reflexních materiálů za různých podmínek. [21] 

Jeden z grafů autora Tadahisa Jin, kde je vztažená dohlednost na optické hustotě, 

se dodnes používá a je použit i v normě ČSN EN ISO 5659-1. Na obrázku 9 je znázorněn graf, 

ze kterého se dá vyčíst vztah, že obrácená hodnota optické hustoty se rovná dohlednosti 

(v intervalu hodnot udaných grafem).  
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Obrázek 9 Vztah mezi optickou hustotou a dohledností [1] 

V praxi lze vidět závislost optické hustoty a dohlednosti třeba na zkoušeném vzorku PE 

(Liten FB 85F bez retardérů hoření a speciálních aditiv) a to na obrázku 10. Levá osa y 

reprezentuje nárůst optické hustoty. „Roztřepené“ konečné hodnoty jsou způsobeny situací, kdy 

fotometr pracoval na hranici citlivosti, a proto vznikaly skoky mezi hodnotami, což se projevilo 

i na grafu. Na pravé ose y je pak možné sledovat úbytek dohlednosti v logaritmickém tvaru. 

K největšímu poklesu dohlednosti docházelo do páté minuty zkoušky, do desáté minuty byl 

pokles mírnější a od desáté minuty už nebyl pokles vizuálně rozpoznatelný. 

 
Obrázek 10 Graf závislostí optické hustoty a dohlednosti na čase pro vzorek PE 

(při výkonu 25 kW/m
2
 bez zkušebního plamene)  

0,1 

1 

10 

100 

0,01 0,1 1 10 

D
o

h
le

d
n

o
st

 [
m

] 

Optická hustota [-] 

0 

1 

10 

100 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

0:00:00 0:05:00 0:10:00 0:15:00 

D
o

h
le

d
n

o
st

 [
m

] 

O
p

ti
ck

á 
h

u
st

o
ta

 [
-]

  

Čas  [h:mm:ss] 



18 
 

4.1 Popis zkoušky 

Norma ČSN EN ISO 5659-2 se zabývá stanovením optické hustoty v jednoduché 

komoře. Zkouška reprezentuje ve zjednodušené formě chování vzorku při požáru, kde převládá 

složka sálavého tepla. Nedá se však přirovnávat k chování vzorku při skutečném požáru. 

Tato zkouška ovšem může být použita pro vzájemné srovnání jednotlivých materiálů a jejich 

intenzity vývinu kouře. Metoda je přednostně určena pro výzkum, vývoj a požární bezpečnostní 

inženýrství budov, vlaků, lodí a dalších. Nemá však sloužit jako základ pro hodnocení a pro 

vytváření norem nebo pro podobné účely. [1, 2] 

Na obrázku 11 je vyfocena zkušební komora, která je umístěna ve školních laboratořích. 

V levé části se nachází elektronický datový zapisovač Omega RD8800, který je připojen na 

výstupy fotometru. Pod panelem fotometru se nalézá regulátor teploty. V pravé části se nalézá 

vlastní zkušební komora s pozorovacími dvířky.  

 

Obrázek 11 Zkušební komora (ČSN EN ISO 5659-2) 

 

Na schématu (viz obrázek 12) lze vidět útroby zkušební pece. Pec se skládá 

z uzavíratelné kouřotěsné testovací komory, která je uvnitř vybavena kónickým zářičem 

(s termočlánkem pro udržení konstantní teploty), držákem vzorků, zkušebním hořákem, 

fotometrem a optickou sondou. Dále jsou v komoře umístěna dvě optická okna o průměru 74 

mm (spodní sonda je vybavena ohřevem, který zabraňuje kondenzaci kouře na optické ploše). 

Vnitřní rozměry pece jsou 914 x 914 x 610 mm. 
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Obrázek 12 Schéma zkušební komory [2] 

Níže na obrázku 13 je vyfocen kónický zářič, který se nachází uvnitř zkušební komory. 

Pod zářičem je vidět mechanické stínidlo a podstavec, na který se umisťovaly vzorky. Pro možné 

srovnání jsem přidal i normové schéma, které na obrázku 14 znázorňuje celkové uspořádání 

zářiče a jeho příslušenství. 

 

 
 

Obrázek 13 Fotografie kónického 

tepelného zářiče a držáku 

Obrázek 14 Schematické umístění zářiče, držáku 

a zkušebního hořáku v testovací komoře [2] 
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4.2 Průběh zkoušky a odchylky od normy 

Před započetím zkoušky bylo vždy třeba provést kontrolu zkušební komory, uzavřít 

klapky pro přívod vzdušin a odvod spalin, ve vnitřní části uzavřít stínidlo zářiče a řádně vyčistit 

obě optické sondy fotometru od všech nečistot. 

U každého materiálu byly zkoušeny tři vzorky při tepelném výkonu 25 kW/m
2
 a tři 

vzorky při 50 kW/m
2
. Norma uvádí, že zkouška má probíhat v režimu bez a poté s přítomnosti 

zapalovacího plamene při obou zmíněných výkonech. Proto byla první série měření provedena 

bez zkušebního plamene (pro oba výkony) a další se zkušebním plamenem (rovněž pro oba 

výkony). Celkem bylo tedy u každého materiálu zkoušeno 12 vzorků. 

Pro dosažení požadovaného tepelného výkonu kónického zářiče sloužil regulátor teploty. 

Z technických důvodů nemohl být vzorek umísťován na podstavec do vzdálenosti 25 mm 

od spodní části kónického zářiče (bránilo tomu fyzicky stínidlo zářiče). Proto byl podstavec 

zafixován v nejvyšší možné poloze pod stínidlem a následně byly kalibrační sondou stanoveny 

hodnoty 611 °C pro tepelný výkon 25 kW/m
2
 a 782 °C pro 50 kW/m

2
.  

Dle normy má být vzorek ve formě zkušebních čtvercových desek o rozměrech 75 x 75 

mm a o maximální tloušťce 25 mm. Dodané vzorky plastů však byly ve formě granulátu. Tento 

problém již přede mnou řešil Aleš Kocián ve své diplomové práci [22]. Stanovil tak, že pro 

měření bude zachována konstantní plošná hmotnost 0,406 g/cm
2
. Proto jsem výpočtem určil, 

že do kovové misky o rozměrech 75 x 75 mm bude nasypán granulát o navážce 22,8 g. 

Po dosažení požadované teploty na regulátoru teploty byla zkušební komora ustalována 

na dané teplotě po dobu 5 minut. Indikovaná teplota na regulátoru teploty však neustále kolísala 

v přibližném teplotním intervalu ±5 °C. Tento negativní jev se nepodařilo eliminovat 

a doprovázel všechna provedená měření. 

Po ustálení teploty byl zapnut zapisovač a vzorek byl vložen do zkušební komory 

(stínidlo zářiče bylo následně odkryto). Dle normy ČSN EN ISO 5659-2 je trvání zkoušky 

stanoveno na 10 minut. Z důvodu hledání maximální optické hustoty materiálu byl časový 

průběh stanoven následovně. Minimální délka zkoušky byla 15 minut. Pokud bylo dosaženo 

minimální hodnoty na zapisovači a po dobu následujících 5 minut nedošlo k jejímu dalšímu 

poklesu, byla zkouška ukončena. Pokud však hodnota na zapisovači stále klesala a minimální 

hodnota nebyla nalezena do 60. minuty, byla zkouška ukončena. U vzorků zkoušených 

s přítomností zkušebního plamene byla z časových důvodů maximální délka zkoušky zkrácena 

na 30 minut. U režimů se zkušebním plamenem probíhalo primárně sledování počáteční fáze 

zkoušky, která se značně lišila od zkoušky bez zkušebního plamene. 
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Co se týče použitého plynu pro zkušební hořák, tak místo 95% propanu byla použita 

tlaková láhev se směsí propan-butanu. Jelikož nemohl být dodržen ani normový požadavek na 

konstantní tlak plynu, uchýlil jsem se ke kalibraci délky plamene dle normy [2] na stanovenou 

délku 30 mm ± 5 mm. 

Po ukončení zkoušky byla zkušební komora odvětrána, vzorek vyjmut a data získána 

ze zapisovače byla převedena do počítače. Zkušební komora byla vyčištěna a připravena na další 

měření. Celý pracovní postup je přesně uveden v normě ČSN EN ISO 5659-2. [2] 

4.3 Postup výpočtu 

Postup provedení výpočtu optické hustoty a měrné optické hustoty je znázorněn na 

konkrétním vzorku kompozitu EVA+R při výkonu 50 kW/m
2
 bez zkušebního plamene. Nejedná 

se tedy o výslednou průměrnou hodnotu reprezentující vzorek. Pro připomenutí se jedná 

o kompozit na bázi etylenvinylacetátu s příměsí retardéru hoření bez speciálních aditiv. Výpočet 

pro zkoušky o nižším výkonu 25 kW/m
2
 ani pro materiály zkoušené s přítomností plamene se 

neliší. 

Výstupní hodnoty napětí ze zapisovače byly pomocí programu Companion Omega 

840/850/8600/8800 převedeny do textového souboru. Pomocí programu MS Excel byly hodnoty 

napětí převedeny do stejného měřítka (hodnoty různých citlivostí byly převedeny na jednu 

společnou výchozí citlivost). 

První rovnice (4.3.1) stanovuje výpočet optické hustoty dosažené v 10. minutě, zatímco 

výpočet v rovnici (4.3.2) uvádí maximální optickou hustotu během měření (a to v době před 

nebo po 10. minutě zkoušky). Je důležité si uvědomit, že maximální optické hustoty může být 

dosaženo i dříve než v 10. minutě. 

         
  

   
    

      

         
        (4.3.1) 

 

          
  

    
    

      

         
        

(4.3.2) 

D(10) …optická hustota v 10. minutě 

D(max) …maximální optická hustota 

T0 …počáteční intenzita světelného paprsku 

T10 …intenzita světelného paprsku v 10. minutě 

T(min) …min. intenzita světelného paprsku (hodnota byla nalezena v čase 0:14:22) 
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Podobných výpočtů a rovnic bylo použito i pro výpočet měrné optické hustoty 

v 10. minutě (4.3.3) a maximální měrné optické hustoty (4.3.4). Zde se dá uvažovat, že pokud 

zkušební komora odpovídá požadavkům a parametrům normy [1], tak lze poměr V/AL nahradit 

za číselnou konstantu 132. [1, 2, 20] 

        
 

   
                        (4.3.3) 

 

         
 

   
                         (4.3.4) 

Ds(10) …měrná optická hustota v 10. minutě 

Ds(max) …maximální měrná optická hustota 

V …objem zkušební komory v metrech krychlových 

A …exponovaná plocha vzorku v metrech čtverečních 

L …délka světelné cesty v metrech 

Stejně byl proveden výpočet i pro další dva vzorky téhož materiálu. Ze získaných hodnot 

byly následně vypočteny hodnoty průměrné, které reprezentovaly materiál. Průměrné hodnoty 

materiálu byly nakonec porovnávány s ostatními materiály. Jednotlivé průběhy měření se v první 

minutě od průměrné hodnoty mohly lišit v extrémních případech až o 87 %. Proto je na tento 

fakt potřeba brát zřetel při hodnocení výsledků. U vzorků se také sledovalo, v jakém čase nastala 

maximální optická hustota, kdy vzorek začal hořet a kdy uhasl. Zde byl brán vždy nejkratší čas 

ze všech tří měření. Tento čas následně reprezentoval daný materiál. Pro představu lze srovnání 

hodnot optických hustot a průměrné optické hustoty materiálu EVA+R vidět na obrázku 15. 

 

Obrázek 15 Znázornění průměrné optické hustoty kompozitu EVA+R 
(při výkonu 50 kW/m

2
 bez zkušebního plamene)  
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4.4 Hodnocení využitelnosti metody 

Před uvedením normy [1, 2] byly provedeny předběžné laboratorní zkoušky, 

které sloužily pro vyhodnocení dat. Zkoušeno bylo celkem 16 materiálů v 8 vybraných 

laboratořích. Zkouškami bylo zjištěno, že rozptyl hodnot měrné optické hustoty částečně roste 

u materiálů, které při výkonu 25 kW/m
2
 nezačaly hořet a dále u materiálů, které vykazovaly 

vyšší hodnoty Ds(10) při neplamenném hoření. Navíc je v normě [1, 2] uvedeno, 

že opakovatelnost a reprodukovatelnost je zvláště u některých plastů velice nízká. 

Opakovatelnost, r, vyjadřuje těsnost shody mezi výsledky měření stejného zkoušeného 

materiálu provedených stejnou metodou, stejným pracovníkem, na stejném přístroji a místě, 

za stejných podmínek v krátkém časovém intervalu. [2] 

Reprodukovatelnost, R, těsnost shody mezi výsledky mezi výsledky měření stejného 

zkoušeného materiálu provedených stejnou metodou, ale za rozdílných podmínek (jiná laboratoř, 

jiný pracovník, jiný přístroj). [2] 

Předběžná mezi-laboratorní studie tak naznačila, že není vhodné citovat pouze jednu 

hodnotu pro možný výsledek zkoušky. Zjištěné údaje dokazují, že hodnota Ds(10) závisí 

především na náchylnosti materiálu k zapálení a časy zapálení jsou dále závislé na intenzitě 

záření (výkonu zářiče). Proto je jasné, že musí být věnována pozornost především měření 

intenzity záření a udržení její stability. Z toho vyplývá, že optická hustota kouře je metoda velmi 

složitě opakovatelná a reprodukovatelná. Metoda je jednak náročná na technické zázemí 

a vybavení laboratoře, ale i na obsluhu a na potřebný čas pro provedení a následné vyhodnocení 

měření. Přesto všechno je metoda vhodná pro dostatečné rozlišení materiálů s nízkým a vysokým 

vývinem kouře za neměnných podmínek. [1, 2]  
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5. Vyhodnocení výsledků 

V následující kapitole prezentuji zjištěné výsledky pro lepší přehlednost formou tabulek 

a grafů. Pro každý materiál jsem zvolil čtyři základní grafy s časovým rozsahem 15 minut 

(přestože zkouška mohla trvat i déle!) a to z důvodu lepšího srovnání mezi jednotlivými 

materiály. Měřením se totiž prokázalo, že nejvýraznější změna optické hustoty byla 

do 15. minuty měření a poté už byl nárůst nebo pokles mírnější. 

5.1 Kompozity na bázi polyetylénu 

Všechna naměřená data s polyetylénem jsem vyhodnotil a uvedl je v tabulce 5.1. Tabulka 

obsahuje testované materiály na bázi polyetylénu ve všech zkoušených režimech. Kromě optické 

hustoty jsou v tabulce dále doplněny i informace o čase, kdy bylo dosaženo maximální hustoty. 

Také byl sledován a zaznamenám čas, kdy došlo k zapálení vzorku a k jeho uhasnutí. 

Pro přehlednost je každý vzorek označen jeho základní matricí a dále písmenem, které značí jeho 

další příměsi. R znamená retardér hoření, K označuje keramické kuličky a P je příměs Perkalitu. 

Tabulka 5.1 Výsledky měření optické hustoty u kompozitů na bázi polyetylénu 

Vzorek D(10) D(max) Ds(10) Ds(max) 

Čas 

dosažení 

D(max) 

Čas 

zapálení 

Čas 

uhasnutí 

Délka 

zkoušky 

25 kW/m
2
 bez zkušebního plamene 

PE 6,5053 7,2834 858,6979 961,4138 0:12:24 --- --- 0:15:00 

PE+R 1,9935 2,5286 263,1424 333,7774 0:19:40 --- --- 0:30:00 

PE+R+K 1,7879 2,0926 235,9989 276,2281 0:17:16 --- --- 0:30:00 

PE+R+P 2,2028 2,5982 290,7749 342,9572 0:17:14 --- --- 0:30:00 

50 kW/m
2
 bez zkušebního plamene 

PE 2,7910 4,4452 368,4069 586,7699 0:13:02 0:02:20 0:09:30 0:15:00 

PE+R 1,6374 1,6540 216,1366 218,3323 0:06:00 0:00:51 0:15:00 0:15:00 

PE+R+K 2,0879 2,1569 275,6025 284,7115 0:07:26 0:00:47 0:15:00 0:15:00 

PE+R+P 1,8759 1,9133 247,6218 252,5581 0:04:38 0:00:45 0:06:24 0:15:00 

25 kW/m
2
 se zkušebním plamenem 

PE 1,3846 2,9221 182,7654 385,7132 0:19:58 0:01:20 0:14:40 0:20:00 

PE+R 1,2573 1,2858 165,957 169,7244 0:08:48 0:00:50 0:07:47 0:15:00 

PE+R+K 2,1266 2,2183 280,7149 292,8204 0:07:34 0:02:15 0:11:30 0:20:00 

PE+R+P 1,0645 1,1055 140,5112 145,9240 0:06:56 0:01:10 0:06:20 0:15:00 

50 kW/m
2
 se zkušebním plamenem 

PE 4,0610 4,8856 536,0462 644,9016 0:11:46 0:00:35 0:07:30 0:15:00 

PE+R 1,9306 2,4562 254,8334 324,2190 0:17:16 0:00:25 0:26:30 0:30:00 

PE+R+K 1,8169 1,8928 239,8265 249,8449 0:07:52 0:00:20 0:30:00 0:30:00 

PE+R+P 1,4582 1,4725 192,4854 194,3684 0:08:32 0:00:15 0:11:05 0:15:00 



25 
 

5.1.1 Kompozity na bázi polyetylénu v režimu bez zkušebního plamene 

 
Obrázek 16 Graf závislosti optické hustoty na čase u kompozitů na bázi polyetylénu 

(při výkonu 25 kW/m
2
 bez zkušebního plamene) 

 
Obrázek 17 Graf závislosti optické hustoty na čase u kompozitů na bázi polyetylénu 

(při výkonu 50 kW/m
2
 bez zkušebního plamene) 

 

Na obrázcích 16 a 17 je vidět část průběhu zkoušky při výkonu 25 a 50 kW/m
2
 v režimu 

bez zkušebního plamene. Je důležité poznamenat, že při výkonu 25 kW/m
2
 nedošlo ke vznícení 

jediného vzorku. V tomto režimu se od ostatních vzorků nejvíce odlišoval vzorek PE, 

který dosahoval maximálních hodnot až na hranici citlivosti optické sondy. Když byly vzorky 

vystaveny působení zářiče o výkonu 50 kW/m
2
 (viz obrázek 17), došlo v počáteční fázi 

k  intenzivnějšímu odpařování par ze vzorku a následně ke vznícení. U vzorku PE došlo ke 

vznícení až po druhé minutě a uhasl v polovině desáté minuty. Po uhasnutí se opět začala 

navyšovat optická hustota v prostředí pece. U ostatních kompozitů došlo ke vznícení už okolo 

50. sekundy. Z dalšího průběhu je patrné, že došlo k ustálení hodnoty optické hustoty.  
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5.1.2 Kompozity na bázi polyetylénu v režimu se zkušebním plamenem 

 

Obrázek 18 Graf závislosti optické hustoty na čase u kompozitů na bázi polyetylénu 
(při výkonu 25 kW/m

2
 se zkušebním plamenem) 

 

Obrázek 19 Graf závislosti optické hustoty na čase u kompozitů na bázi polyetylénu 
(při výkonu 50 kW/m

2
 se zkušebním plamenem) 

Když byl ke zkoušce přidán zkušební plamen, tak se průběh výrazně změnil. U výkonu 

25 kW/m
2
 (viz obrázek 18) byly páry vznikající tepelnou degradací materiálu iniciovány mezi 

první až druhou minutou. Odhořívání plynů a par omezilo vznik kouře, což zapříčinilo nižší 

optickou hustotu. U vzorku PE došlo k roztavení granulátu a k jeho úplnému odhoření. Ostatní 

kompozity mírně nabobtnaly, hořely výrazně menším plamenem a fakticky uhasly do 

10. minuty. Vyjma kompozitu PE+R+K, kde docházelo k prošlehávání malých plamínků až do 

poloviny 12. minuty. Navíc u tohoto kompozitu došlo viditelně ke zhoršení hodnot OHK. 

U výkonu 50 kW/m
2
 (viz obrázek 19) byly páry iniciovány už do půl minuty od počátku 

zkoušky. Vlastní hoření vzorků také probíhalo mnohem déle (kromě PE, protože u něj došlo 

k roztavení a k téměř úplnému odpaření a odhoření veškeré navážky) díky vysokému tepelnému 

výkonu zářiče. 
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5.1.3 Diskuze výsledků kompozitů na bázi polyetylénu 

 

Obrázek 20 Graf se srovnáním optické hustoty u kompozitů na bázi polyetylénu 
(bez zkušebního plamene) 

 

Obrázek 21 Graf se srovnáním optické hustoty u kompozitů na bázi polyetylénu 
(se zkušebním plamenem) 

 

Na grafech (viz obrázek 20 a 21) je vidět porovnání hodnot optických hustot kouře 

v 10. minutě a dále maximální naměřené OHK v průběhu zkoušky. Z grafů lze usoudit, 

že vzorek polyetylénu bez jakýchkoliv příměsí (PE) vytvářel velké množství kouře převážně při 

výkonu 25 kW/m
2
 bez použití zkušebního plamene. Při stejných podmínkách dosahoval vzorek 

PE+R opatřený příměsí retardérů hoření třetinových hodnot OHK. Pokud došlo k navýšení 

výkonu zářiče na 50 kW/m
2
 (bez zkušebního plamene), tak následovalo snížení hodnoty OHK. 

Důvodem bylo vznícení plynných produktů uvolňovaných ze vzorků a snížení množství 

nespálených zbytků v prostoru zkušební pece. 

Použitím zkušebního plamene byly velice rychle iniciovány páry uvolňované ze vzorků, 

což změnilo celý průběh zkoušky. Opět se nejvíce odlišoval čistý vzorek polyetylénu (PE). 
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Při zkoušce došlo velice rychle k jeho roztavení a úplnému vyhoření až na ochrannou alobalovou 

vrstvu zkušební misky (viz obrázek 23). Ostatní vzorky, které byly doplněny o retardéry a další 

příměsi, mírně napěnily a hořely výrazně slaběji, ale o to delší dobu. V momentě, kdy došlo 

k uhasnutí plamene, byl sledován opětovný a pozvolný nárůst OHK. Ve zkušebním režimu 

s plamenem dosahoval nejnižších hodnot OHK vzorek PE+R+P (tedy kompozit na bázi 

polyetylénu s retardéry hoření a s příměsí Perkalitu). Jelikož hodnota OHK v režimu 50 kW/m
2
 

s přítomností zkušebního plamene u kompozitu PE+R+P byla o rovných 40 % nižší než 

u kompozitu PE+R, lze tak uvažovat, že se v tomto případě mohly projevit synergické účinky 

mezi retardéry hoření a aditivy. 

U zbylých kompozitů na bázi polyetylénu nebyly synergické účinky mezi retardéry 

hoření a aditivy jednoznačně pozorovány. Například kompozit PE+R+K (opatřený retardéry 

hoření a keramickými kuličkami) dosahoval sice při vyšších tepelných výkonech se zkušebním 

plamenem až o 23 % nižší hodnoty OHK než kompozit PE+R, ale při výkonu 25 kW/m
2
 se 

zkušebním plamenem byla hodnota OHK u PE+R+K o 35 % větší než u vzorku PE (bez 

retardérů hoření a speciálních aditiv) a dokonce o 41 % větší než u vzorku PE+R (s retardérem 

hoření). 

5.1.4 Komentáře k fotodokumentaci kompozitů na bázi polyetylénu 

 V této kapitole jsou zobrazeny fotografie vzorků na bázi polyetylénu. Na snímcích je 

možné vidět, jaký vliv mělo tepelné namáhání vzorků při různých výkonech zářiče bez nebo 

s přidaným zkušebním plamenem. Už na vzorcích před zkouškou lze pozorovat jistý vizuální 

rozdíl v zabarvení. Vzorek PE je stejně jako vzorky PE+R a PE+R+P sněhově bílý, zatímco 

vzorek PE+R+K je zabarven do šedého odstínu. 

Na sérii obrázků 23 lze vidět, že došlo k úplnému vyhoření vzorku PE (kromě režimu při 

25 kW/m
2
 bez použití zkušebního plamene – první zleva) až na ochrannou alobalovou vrstvu 

misky. Oproti tomu na obrázcích 24 až 26 už lze pozorovat vliv retardérů hoření, protože došlo 

k viditelnému napěnění jednotlivých granulí, což znemožnilo roztavení materiálu a jeho následné 

rychlé odhoření.  

 

Obrázek 22 Série fotek vzorků na bázi polyetylénu před zkouškou 
(zleva PE, PE+R, PE+R+K a PE+R+P) 
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Obrázek 23 Série fotek vzorků PE po zkoušce 
(zleva 25 kW/m

2
, 25 kW/m

2
 s plamenem, 50 kW/m

2
, 50 kW/m

2
 s plamenem) 

 

 

Obrázek 24 Série fotek vzorků PE+R po zkoušce 
(zleva 25 kW/m

2
, 25 kW/m

2
 s plamenem, 50 kW/m

2
, 50 kW/m

2
 s plamenem) 

 

 

Obrázek 25 Série fotek vzorků PE+R+K po zkoušce 
(zleva 25 kW/m

2
, 25 kW/m

2
 s plamenem, 50 kW/m

2
, 50 kW/m

2
 s plamenem) 

 

 

Obrázek 26 Série fotek vzorků PE+R+P po zkoušce 
(zleva 25 kW/m

2
, 25 kW/m

2
 s plamenem, 50 kW/m

2
, 50 kW/m

2
 s plamenem)  
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5.2 Kompozity na bázi polypropylénu 

Stejně jako u polyetylénu, tak jsem i všechna naměřená data kompozitů na bázi 

polypropylénu vyhodnotil a uvedl je v tabulce 5.2. Opět je každý vzorek označen jeho základní 

matricí a dále písmenem R, které znamená příměs retardéru hoření, K označuje keramické 

kuličky a P je příměs Perkalitu. 

Tabulka 5.2 Výsledky měření optické hustoty u kompozitů na bázi polypropylénu 

Vzorek D(10) D(max) Ds(10) Ds(max) 

Čas 

dosažení 

D(max) 

Čas 

zapálení 

Čas 

uhasnutí 

Délka 

zkoušky 

25 kW/m
2
 bez zkušebního plamene 

PP 6,3326 7,2869 835,9053 961,8653 0:12:50 --- --- 0:15:00 

PP+R 2,6852 2,7006 354,4487 356,4841 0:09:00 --- --- 0:15:00 

PP+R+K 3,7824 4,7625 499,2768 628,6540 0:59:52 --- --- 1:00:00 

PP+R+P 4,0036 4,0329 528,4690 532,3416 0:12:22 --- --- 0:15:00 

50 kW/m
2
 bez zkušebního plamene 

PP 4,8552 5,7031 640,8893 752,8148 0:12:28 0:01:03 0:08:30 0:15:00 

PP+R 1,1998 1,6965 158,3687 223,9420 0:21:22 0:00:29 0:30:00 0:30:00 

PP+R+K 1,6159 1,6350 213,2945 215,8166 0:20:32 0:00:49 0:25:00 0:25:00 

PP+R+P 1,1391 1,1488 150,3558 151,6356 0:11:36 0:00:31 0:20:00 0:20:00 

25 kW/m
2
 se zkušebním plamenem 

PP 2,5856 4,5118 341,2988 595,5579 0:14:54 0:01:48 0:12:42 0:15:00 

PP+R 1,0558 1,2452 139,3611 164,3645 0:15:00 0:01:14 0:02:10 0:15:00 

PP+R+K 0,9798 1,1814 129,3293 155,9508 0:15:00 0:01:12 0:02:20 0:15:00 

PP+R+P 0,8572 1,0968 113,1522 144,7767 0:15:00 0:00:52 0:03:10 0:15:00 

50 kW/m
2
 se zkušebním plamenem 

PP 6,8015 6,8015 897,7924 897,7924 0:09:12 0:00:25 0:06:20 0:15:00 

PP+R 0,9996 2,2899 131,9473 302,2618 0:29:58 0:00:20 0:26:30 0:30:00 

PP+R+K 0,9169 0,9524 121,0307 125,7104 0:12:58 0:00:15 0:30:00 0:30:00 

PP+R+P 0,9135 0,9621 120,5877 126,9979 0:12:42 0:00:12 0:30:00 0:30:00 
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5.2.1 Kompozity na bázi polypropylénu v režimu bez zkušebního plamene 

 

 Obrázek 27 Graf závislosti optické hustoty na čase u kompozitů na bázi polypropylénu 
(při výkonu 25 kW/m

2
 bez zkušebního plamene) 

 

Obrázek 28 Graf závislosti optické hustoty na čase u kompozitů na bázi polypropylénu 
(při výkonu 50 kW/m2 bez zkušebního plamene) 

 

Na obrázku 27 je znázorněna zkouška při výkonu 25 kW/m
2
, kde stejně jako u vzorků 

s polyetylénem, nedošlo ke vznícení jediného vzorku. Přestože nejvyšší optické hustoty dosáhl 

vzorek PP, tak je z grafu dobře patrné, že vzorky s aditivy PP+R+K a PP+R+P měly znatelně 

rychlejší nárůst OHK a tudíž větší vývin kouře v prvních minutách. Retardovaný kompozit PP+R 

bez dalších příměsí na tom byl o něco lépe než předchozí kompozity, protože nedosahoval 

takových hodnot OHK. Průběh při výkonu 50 kW/m
2
 je vidět na obrázku 28. Přibližně do jedné 

minuty zkoušky došlo k zapálení všech vzorků. V tomto případě se výrazně odlišoval pouze 

vzorek PP, který neustále nabýval na optické hustotě. Po jeho uhasnutí v polovině deváté minuty 

došlo k viditelnému nárůstu OHK. Zbylé kompozity se chovaly sobě velice podobně a hořely 

rovnoměrně až do konce zkoušky.  
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5.2.2 Kompozity na bázi polypropylénu v režimu se zkušebním plamenem 

 

Obrázek 29 Graf závislosti optické hustoty na čase u kompozitů na bázi polypropylénu 
(při výkonu 25 kW/m

2
 se zkušebním plamenem) 

 

Obrázek 30 Graf závislosti optické hustoty na čase u kompozitů na bázi polypropylénu 
(při výkonu 50 kW/m

2
 se zkušebním plamenem) 

Při zkoušce o výkonu 25 kW/m
2
 se zkušebním plamenem (viz obrázek 29) došlo sice 

k iniciaci vzorku PP nejpozději, ale zato vzorek hořel až do poloviny třinácté minuty. Ostatní 

kompozity byly zapáleny už kolem první minuty zkoušky, ale z důvodu silného napěnění 

a zuhelnatění povrchu nedocházelo k dostatečnému uvolňování pyrolýzních plynů a došlo tak 

k uhasnutí u všech vzorků mezi druhou a třetí minutou zkoušky. Následný vývin kouře a zplodin 

hoření byl tak minimální. Zářič o výkonu 50 kW/m
2
 už však poskytoval dostatek energie pro 

dlouhodobou degradaci zkoušených materiálů (viz obrázek 30). Vzorek PP hořel po dobu šesti 

minut jasným plamenem, dokud nevyhořel. Ostatní vzorky začaly hořet během první půlminuty, 

hoření však nebylo tak intenzivní a jeho průběh byl rovnoměrný. Vzorek PP+R uhasl 

ve 26. minutě, zbylé dva vzorky hořely až do konce zkoušky.  
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5.2.3 Diskuze výsledků kompozitů na bázi polypropylénu 

  
Obrázek 31 Graf se srovnáním optické hustoty u kompozitů na bázi polypropylénu 

(bez zkušebního plamene) 

  
Obrázek 32 Graf se srovnáním optické hustoty u kompozitů na bázi polypropylénu 

(se zkušebním plamenem) 

 

Výše uvedené grafy (viz obrázky 31 a 32) poskytují přehled o dosažených hodnotách 

optické hustoty kouře (hodnotu v 10. minutě a hodnotu maximální). Na první pohled je patrné, 

že vzorek PP vyvíjí ve všech zkoumaných režimech znatelně více kouře a zplodin než vzorek 

PE. Pokud se zaměříme na režimy výkonu 25 a 50 kW/m
2
 bez zkušebního plamene, tak aplikací 

retardérů hoření (kompozit PP+R) bylo dosaženo výrazného snížení množství vyvíjeného kouře. 

V režimu při 50 kW/m
2
 bez zkušebního plamene došlo ke snížení OHK až o 75 % (při stejném 

výkonu se zkušebním plamenem došlo ke snížení OHK dokonce o 85 %). Zvláštní jev byl 

pozorován u vzorků s příměsemi PP+R+K a PP+R+P, kdy hodnota OHK výrazněji přesahovala 

hodnoty u vzorku PP+R (při výkonu 25 kW/m
2
 bez zkušebního plamene). 
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Naproti tomu při režimu s výkonem 50 kW/m
2
 a zkušebním plamenem, byly maximální 

hodnoty OHK u kompozitů PP+R+K a PP+R+P méně jak poloviční oproti kompozitu PP+R. 

Je však nutno poznamenat, že do 10. minuty byl průběh kompozitů PP+R, PP+R+K a PP+R+P 

shodný a k většímu rozkolu naměřených hodnot došlo až po 12. minutě zkoušky. Hoření 

kompozitu PP+R nebylo na pohled tolik intenzivní jako u vzorků PP+R+K a PP+R+P. 

Navíc u kompozitu PP+R došlo k uhasnutí plamenů ještě před ukončením zkoušky, zatímco 

kompozity PP+R+K a PP+R+P hořely až do konce zkoušky. Intenzivní odhořívání kompozitů 

mohla ovlivnit použitá aditiva, to však nejsem v tomto případě schopný potvrdit ani vyvrátit. 

Proto nelze s určitostí snížení hodnoty OHK přisoudit synergickým účinkům použitých aditiv. 

5.2.4 Komentáře k fotodokumentaci kompozitů na bázi polypropylénu 

 Na pohled jsou kompozity na bázi polypropylénu od kompozitů polyetylénu téměř 

nerozeznatelné a to jak barvou, tak i povrchem a tvarem granulí. V této kapitole jsou zobrazeny 

všechny vzorky, jejichž základní složku tvořil polypropylén. Když přeskočím vzorky před 

zkouškou, tak lze vidět chování vzorku PP (viz obrázek 34), který je bez jakýchkoliv příměsí 

a retardérů hoření. V režimu 25 kW/m
2
 bez zkušebního plamene došlo pouze k natavení hmoty, 

ale v dalších režimech už vzorek bezezbytku odhořel. 

Mezi kompozity PP+R a PP+R+K (viz obrázky 35 a 36) není viditelný větší rozdíl. 

Uplatnily se zde však přidané retardéry hoření, které při působení tepla vytvořily „otok“ nad 

celým povrchem vzorku. Hoření tak mohlo probíhat pouze po okraji vzorku, nebo malými 

dírkami, které vznikly na povrchu. Těmito dírkami unikaly hořlavé plyny a páry, které následně 

odhořívaly. U vzorku PP+R+P (viz obrázek 37) byl zpěňovací efekt ještě účinnější, 

než u předchozích dvou vzorků. Také je zde vidět hlavní rozdíl mezi chováním vzorků na bázi 

polyetylénu a polypropylénu. U polyetylénu docházelo k napěnění jednotlivých granulí, které se 

daly po zkoušce pohledem rozlišit. U polypropylénu však došlo působením tepla ke spojení 

granulí a silnému napěnění, čímž vznikl souvislý povrch, který zabraňoval další tepelné 

degradaci materiálu. 

 
Obrázek 33 Série fotek vzorků na bázi polypropylénu před zkouškou 

(zleva PP, PP+R, PP+R+K a PP+R+P) 
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Obrázek 34 Série fotek vzorků PP po zkoušce 

(zleva 25 kW/m
2
, 25 kW/m

2
 s plamenem, 50 kW/m

2
, 50 kW/m

2
 s plamenem) 

 

 
Obrázek 35 Série fotek vzorků PP+R po zkoušce 

(zleva 25 kW/m
2
, 25 kW/m

2
 s plamenem, 50 kW/m

2
, 50 kW/m

2
 s plamenem) 

 

 
Obrázek 36 Série fotek vzorků PP+R+K po zkoušce 

(zleva 25 kW/m
2
, 25 kW/m

2
 s plamenem, 50 kW/m

2
, 50 kW/m

2
 s plamenem) 

 

 
Obrázek 37 Série fotek vzorků PP+R+P po zkoušce 

(zleva 25 kW/m
2
, 25 kW/m

2
 s plamenem, 50 kW/m

2
, 50 kW/m

2
 s plamenem)  
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5.3 Kompozity na bázi etylenvinylacetátu 

Tabulka 5.3 prezentuje hodnoty kompozitů etylenvinylacetátu. Základní matricí je EVA 

a dále je písmenem R označen kompozit s retardérem hoření, M označuje použitou příměs 

Micrograf a P je příměs Perkalitu. 

Tabulka 5.3 Výsledky měření optické hustoty u kompozitů na bázi etylenvinylacetátu 

Vzorek D(10) D(max) Ds(10) Ds(max) 

Čas 

dosažení 

D(max) 

Čas 

zapálení 

Čas 

uhasnutí 

Délka 

zkoušky 

25 kW/m
2
 bez zkušebního plamene 

EVA 0,4351 0,9006 57,4320 118,8817 0:34:52 --- --- 0:40:00 

EVA+R 0,0574 0,2451 7,5810 32,3549 0:45:10 --- --- 1:00:00 

EVA+R+M 0,0420 0,2099 5,5465 27,7156 0:58:52 --- --- 1:00:00 

EVA+R+P 0,0579 0,2184 7,6409 28,8254 0:44:14 --- --- 1:00:00 

50 kW/m
2
 bez zkušebního plamene 

EVA 4,2344 4,2949 558,9369 566,9214 0:09:30 0:03:52 0:20:00 0:20:00 

EVA+R 4,4841 4,9246 591,8978 650,0533 0:13:20 --- --- 0:20:00 

EVA+R+M 4,3538 4,7159 574,6992 622,5006 0:12:26 --- --- 0:20:00 

EVA+R+P 5,4115 5,6278 714,3189 742,8649 0:11:46 --- --- 0:20:00 

25 kW/m
2
 se zkušebním plamenem 

EVA 1,7944 2,7781 236,8620 366,7112 0:19:32 0:02:40 0:08:30 0:25:00 

EVA+R 0,0289 0,2601 3,8226 34,3385 0:30:00 --- --- 0:30:00 

EVA+R+M 0,0261 0,3267 3,4511 43,1258 0:29:58 --- --- 0:30:00 

EVA+R+P 0,0512 0,1932 6,7645 25,5011 0:30:00 --- --- 0:30:00 

50 kW/m
2
 se zkušebním plamenem 

EVA 4,2060 4,3663 555,1955 576,3473 0:10:42 0:00:30 0:08:20 0:15:00 

EVA+R 1,1412 1,2551 150,6423 165,6796 0:07:34 0:01:20 0:10:25 0:15:00 

EVA+R+M 1,0923 1,2514 144,1848 165,1840 0:06:52 0:00:50 0:10:30 0:15:00 

EVA+R+P 1,1464 1,3120 151,3281 173,1855 0:06:54 0:01:15 0:10:00 0:15:00 
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5.3.1 Kompozity na bázi etylenvinylacetátu v režimu bez zkušebního plamene 

 

Obrázek 38 Graf závislosti optické hustoty na čase u kompozitů na bázi etylenvinylacetátu 
(při výkonu 25 kW/m

2
 bez zkušebního plamene) 

 

Obrázek 39 Graf závislosti optické hustoty na čase u kompozitů na bázi etylenvinylacetátu 
(při výkonu 50 kW/m

2
 bez zkušebního plamene) 

 

Vzorky s obsahem etylenvinylacetátu při výkonu 25 kW/m
2
 bez zkušebního plamene jsou 

vyobrazeny na obrázku 38. Na první pohled na graf je patrné, že vývin kouře (až na vzorek 

EVA) byl téměř nulový. Jednalo se o vůbec nejnižší naměřené hodnoty ve všech zkoušených 

režimech. Ani u jednoho vzorku také nedošlo ke vznícení. Výkon 50 kW/m
2
 (bez zkušebního 

plamene) je možné vidět na obrázku 39. Zde už byl vývin kouře dobře znatelný, navíc u vzorku 

EVA došlo i ke vznícení uvolňujících se plynů a par. Čas vznícení je na grafu dobře patrný a lze 

jej vypozorovat v polovině čtvrté minuty, kdy začalo docházet ke snižování hodnoty OHK. 

Zatímco hodnoty OHK u ostatních vzorků stále mírně narůstaly, tak plameny nad vzorkem EVA 

spalovaly velké množství vzniklých plynných produktů.  
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5.3.2 Kompozity na bázi etylenvinylacetátu se zkušebním plamenem 

 

Obrázek 40 Graf závislosti optické hustoty na čase u kompozitů na bázi etylenvinylacetátu 
(při výkonu 25 kW/m

2
 se zkušebním plamenem) 

 

Obrázek 41 Graf závislosti optické hustoty na čase u kompozitů na bázi etylenvinylacetátu 
(při výkonu 50 kW/m

2
 se zkušebním plamenem) 

 

Při nastavení výkonu 25 kW/m
2
 a použití zkušebního plamene (viz obrázek 40) se průběh 

zkoušky změnil pouze u vzorku EVA. Ostatní vzorky opět nevyvinuly dostatek plynných 

produktů, aby mohly být iniciovány zkušebním plamenem nebo aby více ovlivnily optickou 

hustotu ve zkušební peci. Režim 50 kW/m
2
 se zkušebním plamenem (viz obrázek 41) 

už způsobil zapálení všech čtyř kompozitů. Vzorek EVA byl iniciován v polovině první minuty 

zkoušky. Nárůst OHK u nemodifikovaného vzorku se dal předpokládat. V tomto režimu lze 

vypozorovat, že zkušební plamen inicioval hoření, které bylo schopné spálit většinu 

produkovaných plynů a částic a tím došlo k výrazné eliminaci hodnot OHK. 
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5.3.3 Diskuze výsledků kompozitů na bázi etylenvinylacetátu 

 

Obrázek 42 Graf se srovnáním optické hustoty u kompozitů na bázi etylenvinylacetátu 
(bez zkušebního plamene) 

 

Obrázek 43 Graf se srovnáním optické hustoty u kompozitů na bázi etylenvinylacetátu 
(se zkušebním plamenem) 

 

 Kompozit na bázi etylenvinylacetátu se od zbylých dvou předchozích materiálů nelišil 

pouze vzhledem, ale i svých chováním při vystavení tepelnému záření. Z grafu (viz obrázek 42) 

je patrné, že výkon 25 kW/m
2
 (bez zkušebního plamene) sice dokázal materiál natavit, 

ale uvolněné plyny a páry netvořily základ pro nárůst optické hustoty. Při navýšení výkonu na 

50 kW/m
2
 už byly hodnoty naprosto rozdílné. Přestože ke vznícení došlo jen u vzorku EVA, 

ostatní vzorky na tom byly s vývinem kouře ještě hůře. Iniciované hoření par a plynů bylo proto 

v tomto případě výhodou. 

To však nelze říct o režimu 25 kW/m
2
 s použitím zkušebního plamene (viz obrázek 43). 

Jediný hořící vzorek EVA vyprodukoval nesrovnatelně vyšší množství zplodin než vzorky 

ostatní. A podobně tomu bylo i u výkonu 50 kW/m
2
 s použitím zkušebního plamene. Zde se opět 

odlišoval pouze vzorek EVA bez retardérů a přísad. Kompozity EVA+R, EVA+R+M a 
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EVA+R+P sice vykázaly mírný nárůst optické hustoty, ale v porovnání s čistým vzorkem 

etylenvinylacetátu byl výsledek asi čtvrtinový. 

I v tomto případě se od sebe odlišují výrazně pouze kompozity modifikované retardéry a 

aditivy od kompozitů čistých, proto bych si zde nedovolil hovořit o vzniku synergického účinku 

mezi použitým retardérem hoření a speciálními aditivy a jeho vlivem na OHK. Přestože se 

v úvodu zmiňuji o tom, že se jedná o metodu nevhodnou pro vznik dalších normových podkladů, 

tak se tato metoda naopak hodí na porovnání jednotlivých materiálů mezi sebou. A pokud vezmu 

v úvahu počet měření, které jsem vykonal a shodnost výsledku, tak ani retardéry hoření společně 

s dalšími příměsemi v kompozitech na bázi etylenvinylacetátu nevykazují možnost synergie. 

5.3.3 Komentáře k fotodokumentaci kompozitů na bázi etylenvinylacetátu 

 Čistý vzorek etylenvinylacetátu (EVA) se od obou předchozích matric liší kromě 

zbarvení i dalšími vlastnosti. Vzorek EVA je čirý a velice pružný. Dalším rozdílným vzorkem 

byl EVA+R+M, jenž byl kromě přidaných retardérů hoření obohacen i o příměs Micrografu, 

který dal vzorku černou barvu. Vše je vidět na sérii fotek před zkouškou (viz obrázek 44). 

 Vzorek EVA bez příměsí a retardérů je po zkoušce zobrazen na obrázku 45. Velice rychle 

došlo k jeho roztavení a následně (kromě prvního zkušebního režimu) k úplnému vyhoření. 

Ostatní vzorky se však od prvního výrazně lišily (obrázky 46 až 48). Použití retardéru hoření 

zabránilo roztavení vzorku a jeho následnému hoření (až na zkušební režim 50 kW/m
2
 se 

zkušebním plamenem). Vzorek se nenatavil, ale granule jemně nabobtnaly a zčernaly. Vizuálně 

se vzorky po zkoušce daly špatně rozlišit, daly se však rozlišit použité zkušební režimy, 

kdy vzorek při 25 kW/m
2
 bez zkušebního plamene zčernal, mírně nabobtnal a jeho povrch byl 

částečně zbarven do běla. Po použití zkušebního plamene vypadaly vzorky velice podobně, 

jako v předchozím režimu. Výkon 50 kW/m
2
 způsobil, že vzorek zmodral a zkřehnul. Pokud byl 

přidán ještě zkušební plamen, tak byly výsledné vzorky šedomodré barvy, zkřehlé a po doteku se 

snadno drolily. 

 

 

Obrázek 44 Série fotek vzorků na bázi etylenvinylacetátu před zkouškou 
(zleva EVA, EVA+R, EVA+R+M a EVA+R+P)  
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Obrázek 45 Série fotek vzorků EVA po zkoušce 
(zleva 25 kW/m

2
, 25 kW/m

2
 s plamenem, 50 kW/m

2
, 50 kW/m

2
 s plamenem) 

 

 

Obrázek 46 Série fotek vzorků EVA+R po zkoušce 
(zleva 25 kW/m

2
, 25 kW/m

2
 s plamenem, 50 kW/m

2
, 50 kW/m

2
 s plamenem) 

 

 

Obrázek 47 Série fotek vzorků EVA+R+M po zkoušce 
(zleva 25 kW/m

2
, 25 kW/m

2
 s plamenem, 50 kW/m

2
, 50 kW/m

2
 s plamenem) 

 

 

Obrázek 48 Série fotek vzorků EVA+R+P po zkoušce 
(zleva 25 kW/m

2
, 25 kW/m

2
 s plamenem, 50 kW/m

2
, 50 kW/m

2
 s plamenem)  
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Závěr 

Má práce se dá rozdělit na dvě části. V teoretické části jsem pátral po článcích, ve kterých 

by byla popisována problematika synergických účinků u bezhalogenových retardérů hoření 

a dalších speciálních aditiv. Proto jsem svou pozornost obrátil na vědecké databáze Web of 

Knowledge, Web of Science a ScienceDirect. Zjistil jsem, že současný výzkum se zaobírá 

především možností využití nanokompozitů a plazmy. Oba tyto směry umožňují vznik nových 

multifunkčních materiálů. Článek, který by se přímo zabýval vlivem synergického účinku 

speciálních aditiv a bezhalogenových retardérů hoření na optickou hustotu kouře, se mi sice 

vypátrat nepodařilo, ale o to větší smysl přikládám praktické části mé diplomové práce. 

V praktické části jsem měl za úkol stanovit optickou hustotu pro vybrané materiály 

pomocí zkušební metody uvedené v ČSN EN ISO 5659-2 a posoudit na základě vyhodnocených 

dat vliv synergického účinku bezhalogenových retardérů hoření a speciálních aditiv na optickou 

hustotu kouře. Vyhodnocením všech experimentálních dat a jejich diskuzí jsem došel k závěru, 

že synergický účinek nebyl ani v jednom případě s jistotou prokázán. 

Z naměřených dat bylo patrné, že rozdíl v hodnotách optické hustoty kouře 

u nemodifikovaných vzorků a vzorků opatřených pouze retardéry hoření je výrazný. To se však 

nedalo říct o srovnání retardovaných vzorků a vzorků s příměsí dalších speciálních aditiv. 

Už v samotném úvodu použité normy je totiž nepřímo napsáno, že se jedná o metodou vhodnou 

pouze pro rozlišení vzorků, zda vyvíjí málo nebo hodně kouře. Proto nepatrné rozdíly 

v naměřených hodnotách OHK nemohou být brány jako zásadní. Navíc pokud se projevil na 

nějakém kompozitu možný účinek synergismu, tak vždy pouze v určitém režimu zkoušky. 

Tento případ lze sledovat například u kompozitu na bázi polyetylénu s příměsí retardérů hoření 

a Perkalitu (PE+R+P) při výkonu 50 kW/m
2
 se zkušebním plamenem nebo u kompozitu na bázi 

polypropylénu s příměsí retardéru hoření a Perkalitu (PP+R+P) taktéž při výkonu 50 kW/m
2
 se 

zkušebním plamenem. V prvním případě došlo k poklesu hodnoty OHK až o 40 % oproti 

kompozitu na bázi polyetylénu s příměsí retardéru hoření (PE+R). Ve druhém případě klesla 

hodnota OHK téměř na polovinu hodnoty OHK kompozitu PP+R, který byl modifikován pouze 

retardéry hoření (bez speciálních aditiv). U kompozitů na bázi etylenvinylacetátu nebyl 

pozorován ani jeden případ, kdy by došlo ke snížení hodnot OHK vlivem speciálních příměsí 

v jakémkoliv zkušebním režimu. Kompozity na bázi etylenvinylacetátu s obsahem speciálních 

aditiv vykazovaly vždy stejné nebo větší hodnoty OHK než kompozity obohacené pouze 

o příměsi retardérů hoření. 

Průběh zkoušky však ovlivňoval i další důležitý faktor a to hoření vzorku. Plameny totiž 

dokázaly spálit velké množství produktů tepelného rozkladu, což následně ovlivnilo i výslednou 
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optickou hustotu kouře. Proto výsledné hodnoty při použití této metody nemusely být vždy 

shodné a jednoznačné. Výsledky měření nelze přisuzovat k chování materiálů ve skutečných 

podmínkách požáru, mohou však sloužit pro srovnání s dalšími materiály. Pro další zkoumání 

této problematiky bych doporučil se zaměřit především na zkoušení kompozitů pomocí přesnější 

metody a sledovat také složení a toxicitu vzniklých zplodin.  
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