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Anotace 

VYDRA, M., Vliv speciálních aditiv na požárně technické charakteristiky bezhalogenových 

polymerních směsí: diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU, 2013, 67 s.  

Diplomová práce se zabývá vlivem speciálních aditiv na požárně technické charakteristiky 

bezhalogenových polymerních směsí. Je rozdělena na dvě hlavní části a to na teoretickou část 

(kapitoly 1 – 7) a praktickou část (kapitoly 8 – 11). Teoretická část se věnuje především 

problematice hoření polymerních materiálů, funkci bezhalogenových retardérů hoření 

a synergickému účinku, který je možno při retardaci využít. V praktické části jsou provedena 

měření týkající se stanovení kyslíkových čísel a teplot vzplanutí vybraných materiálů podle 

platných norem. Práce by mohla být využita jako zdroj informací pro navazující laboratorní 

měření.  
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VYDRA, M., Effect of Special Additives on Fire Technical Characteristics of Halogen-Free 

Polymer Mixtures: diploma thesis, Ostrava: VŠB – TU, 2013, 67 p. 

This diploma thesis deals with the influence of special aditives for halogen free fire 

technical characteristics of polymer blends. It is divided into two main parts namely the 

theoretical part (chapter 1 – 7) and a practical part (chapter 8 – 11). The theoretical part 

focuses primarily on issues of burning polymer materials, the halogen-free flame retardants 

and synergistic effect, which can be used in retarding process. There are many measurements 

performed in practical part of this thesis regarding the determination of oxygen index and 

flame ignition temperature of selected materials in accordance with applicable standards. This 

thesis could be used as a source of information for subsequent laboratory measurements.  
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Úvod 

Poptávka po lepších, levnějších a bezpečnějších materiálech vedla k rychlému šíření vysoce 

výkonných a speciálních polymerů. Ty se dnes používají v nejrůznějších průmyslech, jakými 

jsou například stavebnictví, letectví nebo automobilový průmysl. S požadavkem bezpečí 

a ochrany životů a zdraví je nutné ve všech těchto oblastech snížit hořlavost polymerů. 

V diplomové práci se zabývám problematikou týkající se retardace hoření bezhalogenových 

polymerních směsí. Mým cílem v této práci je posouzení synergického účinku speciálních 

aditiv a bezhalogenových retardérů hoření přidávaných do polymerních materiálů na požárně 

technické charakteristiky.  

Práci pro přehlednost rozdělím na dva stěžejní celky, a to na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části uvedu čtenáře do problematiky hoření polymerů, kde popíšu tento proces, 

jak probíhá a co je pro něj příznačné. Největší pozornost v teoretické části věnuji 

bezhalogenovým retardérům hoření, kde z nasbíraných materiálů vypracuji jejich literární 

přehled. V praktické části se budu věnovat laboratorním měřením. Vybranými požárně 

technickými charakteristikami, sloužícími k posouzení synergismu, bude kyslíkové číslo 

a teplota vzplanutí. V práci rozeberu použité normy, měřící zařízení, postupy jednotlivých 

zkoušek a v závěru uvedu dosažené výsledky a zjištěné skutečnosti. 

Výsledkem diplomové práce tedy bude zpracovaný podrobný přehled týkající se 

bezhalogenových retardérů hoření a zároveň vyhodnocení experimentálních dat 

z laboratorních měření. Na základě těchto dat posoudím vliv synergického účinku 

bezhalogenových polymerních směsí a speciálních aditiv na požárně technické 

charakteristiky.  
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Rešerše 

Cílem této rešerše je vyhledání odborných publikací týkajících se bezhalogenových retardérů 

hoření a možnosti využití synergického účinku při aplikaci těchto retardérů v polymerních 

směsích. 

Pro tuto rešerši bylo prostudováno celkem 20 odborných vědeckých článků a publikací. 

Z celkového počtu této nasbírané literatury bylo vybráno 10 stěžejních zdrojů se zaměřením 

na výše zmíněnou problematiku. Veškeré finální materiály jsou zahraniční odborné publikace, 

webové stránky, disertační práce a články uvedené ve světových impaktovaných časopisech 

nebo na zahraničních konferencích. Většina této literatury byla vyhledána přes celosvětově 

uznávanou databázi „National institute of standarts and technology“. Jedinou výjimkou je 

česká publikace [5] autora Ivo Masaříka.  

Odborné články [9, 14] a knižní vydání [5] se zabývají obecným principem retardace hoření. 

Jsou zde uvedeny způsoby a děje jak jednotlivé druhy retardérů hoření fungují. Problematikou 

bezhalogenových retardérů hoření se zabývají články a publikace [1, 9, 11, 13], kde je udělán 

přehled těchto retardérů hoření a zároveň jsou zde uvedeny informace, pro které polymery je 

vhodné tyto retardéry využít. Detailně je zde popsán princip, jak jednotlivé typy retardérů 

hoření fungují a jaké jsou jejich výhody či nevýhody. Odborné články [10, 17, 20] jsou 

zaměřeny na retardéry hoření na bázi nanometrických částic. Jedná se o typ retardérů, který 

má z hlediska efektivity retardace a možnosti použití tohoto retardéru v mnoha polymerních 

směsích do budoucna nejlepší vyhlídky. Odborné články [9, 11] popisují princip 

spolupůsobení retardérů hoření neboli synergismus. Tyto články objasňují pojem synergismus 

a poukazují také na to, jak by měl správný synergický účinek fungovat. Literární zdroje [1, 2, 

5, 11, 13] byly mimo jiné také využity k nasbírání informací týkající se synergismu. Na 

základě těchto podkladů bylo možné vypracovat přehled polymerních materiálů s uvedením 

látek a příměsí, které je možno využít k dosažení efektivního synergického účinku. 

Je důležité zmínit, že pro vypracování teoretické části byly použity i další literární zdroje, 

avšak nebyly tak zásadními a strategickými, jako výše uvedené.  
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1 Polymery 

Polymerem se rozumí každá makromolekulární látka, která se skládá z opakujících se 

strukturních jednotek neboli merů. Ve svých molekulách obsahují většinou atomy uhlíku, 

vodíku a kyslíku, často dusíku chloru a jiných prvků. Reakce, které vedou ke vzniku 

polymeru, nazýváme polyreakce. Ty se dále dělí na polykondenzace (hydrolytická 

polymerace cyklických monomerů a prostorová), polymerace (radikálová, iontová 

a koordinační) a polyadice. [3, 4] 

Polymery můžeme rozdělit na organické a anorganické. Organické polymery se dále dělí na 

syntetické a přírodní. V praktické části diplomové práce se zabývám výhradně termoplasty 

a to polyethylenem (dále jen PE), polypropylenem (dále jen PP) 

a polyetylenem + ethylenvinylacetátem (dále jen PE + EVA), které spadají pod syntetické 

polymery. [3, 4] 

1.1 Polyethylen  

PE se vyrábí z etylenu, který musí být velmi čistý (99,9 %). Způsob polymerace, jakým bude 

vyroben, nám v konečném důsledku určí jeho vlastnosti. PE je pevná, pružná, mrazuvzdorná, 

houževnatá krystalická látka. Strukturní vzorec PE je na obrázku 1. Produkce tohoto 

polymeru je soustředěna především na dva typy. Pro jejich rozdělení máme různá kritéria. 

Prvním kritériem je rozdělení PE na základě způsobu výroby (nízkotlaký a vysokotlaký). 

Ukázalo se však, že lze připravit polymery s vlastnostmi původních nízkotlakých i za 

vysokého tlaku. Proto se začalo využívat klasifikace podle hustoty, kde rozeznáváme 

polyethylen nízké hustoty (dále jen LDPE) a polyethylen vysoké hustoty (dále jen 

HDPE).[3, 4] 

LDPE se vyrábí vysokotlakým způsobem při tlaku 150 – 200 MPa. Tento polymer je tepelně 

stálý při teplotách 90 – 100 °C. Dlouhodobější tepelná odolnost LDPE je při 60 – 75 °C. 

Teplota tání se pohybuje v rozmezí 105 – 115 °C. HDPE má teplotu tání od 120 do 

135 °C. [3, 4] 

PE se vyrábí pod mnoha obchodními názvy, jako například Taboren, Bralen, Marlex, Eltex 

a jiné z nichž nejznámější je Liten. V praxi má široké využití, například jako materiál, který je 

odolný vůči chemikáliím. Vyrábí se z něj také trubky na rozvod plynu a vody, izolace 

elektrických kabelů, kanystry, fólie, obalové materiály a celá řada předmětů pro 

domácnost. [3, 4] 
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Z hlediska požárně technických vlastností PE při zahřívání měkne, což postupně přechází 

k jeho tavení. Při tomto procesu se uvolňuje bílý kouř a v taveném vzorku vznikají bublinky. 

Po roztavení a nahřátí materiálu na teplotu pyrolýzy dochází k plamennému hoření, kdy 

plamen má oranžovou a modrou barvu. Při požárech většího množství PE dochází převážně 

k nedokonalému hoření, kdy je vylučován hustý, tmavý dým. Vznikají zdraví škodlivé plyny 

jako oxid uhelnatý, aldehydy, cyklické sloučeniny a jiné toxické látky. Účinnou hasební 

látkou je vodní mlha se smáčedly, případně těžká, střední nebo lehká pěna. [3, 4] 

 

 

 

Obrázek 1 Strukturní vzorec PE [16]  

1.2 Polypropylen 

PP se vyrábí polymerací z nenasyceného uhlovodíku propenu, ten je vyráběný z propanu. Tak 

jako u PE vzniká v závislosti na způsobu výroby dva druhy, a to nízkotlaký a vysokotlaký. PP 

(Viz obrázek 2) má vyšší mechanickou pevnost, tvrdost a lepší odolnost než PE, je schopný 

odolávat kyselinám a mnoha dalším rozpouštědlům s výjimkou aromatických 

a halogenovaných uhlovodíků. [3, 5] 

PP se vyrábí pod obchodními názvy jako Mosten, Taboren, Tatren, Moplen, Stamylan a další. 

Má široké využití, například v automobilovém průmyslu na výrobu součástek nebo se z něj 

vyrábí trubky pro horkou vodu a chemicky agresivní látky, nádrže. Uplatnění najde také 

v potravinářském průmyslu jako obalový materiál nebo ve zdravotnictví na výrobu injekčních 

stříkaček. [3, 5] 
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Obrázek 2 Strukturní vzorec PP [12] 

PP tepelným působením měkne. Dlouhodobá tepelná odolnost se pohybuje okolo 100 °C, 

krátkodobá je do 130 °C. Teplota tání PP je v rozmezí 160 – 170 °C. Jedná se o hořlavý 

polymer, který hoří namodralým plamenem téměř bez kouře (v malém množství). Při velkém 

množství se hoření PP chová podobně jako u PE, dochází k vývinu hustého, tmavého dýmu 

a vzniku oranžového plamene. Při této tepelné degradaci se uvolňují plyny jako oxid uhelnatý, 

oxid uhličitý a methylketon. [3, 5] 
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2 Princip hoření polymerních materiálů  

Vzhledem k chemické struktuře polymerů, kterou tvoří převážně uhlík a vodík, jsou 

polymerní materiály velmi hořlavé. Při procesu hoření zdroj tepla působí na polymer, dojde 

k vytvoření paliva vlivem tepelného působení a následnému plamennému hoření. Část tepla je 

absorbovaná zpět do povrchu polymeru, část udržuje tepelnou degradaci a následný vývoj 

hořlavých plynů. Průběh hoření polymerních materiálů je znázorněn na obrázku 3. [11] 

 

 

 

Obrázek 3 Hoření polymerních materiálů [14] 

 

Nízká zapalitelnost polymerních materiálů je proto jedním z prvních předpokladů ochrany 

proti požárům. Pro většinu polymerních materiálů se teplota vzplanutí pohybuje v rozmezí 

275 – 475 °C. Zapalitelnost polymerních materiálů závisí do značné míry na tom, jak rychle 

povrch polymeru dokáže nabýt teploty vzplanutí nebo vznícení. Zvláštní pozornost je třeba 

také věnovat polymerům, které se nejdříve taví. Při nižší tepelné expozici předchází tání 

zapálení povrchu a polymer může vytékat nebo odkapávat. Odkapávání je rovněž kladným 

a využívaným přínosem v retardaci hoření, kdy dochází k transportu hmoty směrem 

z prostoru hoření. [11] 
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3 Funkce a úloha zuhelnatělé vrstvy při retardaci hoření polymerů 

K tvorbě zuhelnatělé vrstvy dochází termálním rozkladem (fyzická změna) a pyrolýzou 

materiálu (chemická změna). Organické materiály, mezi které můžeme zařadit termosety 

a některé termoplasty, tvoří tuto vrstvu během pyrolýzy. Postupným rozšiřováním zuhelnatělé 

struktury tepelným působením dochází ke vzniku izolační bariéry mezi zdrojem tepla a ještě 

nespáleným palivem. Tímto dojde ke zpomalení pyrolýzy. Některé termoplasty mají tendenci 

vlivem tepelného působení měknout a nevytvářet zuhelnatělou vrstvu. Příkladem může být 

polymetylmetakrylát (dále jen PMMA), který se roztaví a nenechává žádný zbytek. Tento 

nedostatek se snažíme napravit aditivy, které přispívají k tvorbě zuhelnatělé vrstvy. [13] 

Funkce vrstvy je úzce spojena s požární odolností polymerů. Čím více se zuhelnatělá vrstva 

tvoří tím méně spalitelných materiálů je k dispozici k dalšímu hoření a tohle vše má za 

následek zvýšení retardační schopnosti materiálu. Účinný způsob snížení hořlavosti polymerů 

je ve snížení rychlosti výroby spalitelných plynů a zároveň ve zvýšení rychlosti utváření 

vrstvy v pevné fázi, která slouží jako tepelná bariéra. Kromě toho tato vrstva obvykle snižuje 

tvorbu kouře a ostatních produktů. [13] 

3.1 Vytvoření vrstvy 

Teplota na povrchu hořícího polymeru při tepelné degradaci se nachází v rozmezí 300 – 

600 °C. Spodní část vrstvy, v blízkosti povrchu polymeru, je při rozmezí těchto teplot, 

zatímco na horní straně vrstvy může být polymer vystaven teplotám až do 1500 °C. Proto se 

problematika retardérů hoření zabývá mimo jiné i vrstvami, které mohou být vytvořeny 

v rozmezí 300 – 1500 °C. Při tvorbě vrstvy polymer prochází těmito kroky:  

 

1. Utváření příčných (křížových) vazeb 

2. Aromatizace 

3. Fůze aromátů 

4. Tvorba turbostratické vrstvy (vzniká neúplným procesem grafitizace probíhajícím při 

teplotě 500 – 700 °C) 

5. Grafitizace 

 

V terminologii týkající se retardérů hoření se také můžeme setkat s rozdělení polymerů do tří 

skupin vzhledem k tomu, zda jsou schopny vytvářet vrstvu nebo ne. První skupinou jsou 

polymery, kde se řetězce snadno štěpí, dochází k vypařování polymeru a vytvoření 
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zanedbatelného množství vrstvy. Zde patří například polystyren (dále jen PS), PP nebo 

PMMA. Druhou skupinou jsou polymery, které během procesu spalování ztrácí vodíkové 

atomy v hlavním řetězci a vedou k přiměřené tvorbě vrstvy jako například polyvinylchlorid 

(dále jen PVC). Třetí skupinu tvoří polymery obsahující aromatické skupiny, které jsou 

schopny vytvářet příčné vazby a současně s reakcemi vedoucími k rozštěpení řetězce 

produkují vrstvy, které významně přispívají k retardaci hoření. Do této skupiny lze zařadit 

polyamidy (dále jen PA), polyestery (dále jen PES), polykarbonáty (dále jen PC) nebo 

polyimidy (dále jen PI). [13] 

3.2 Látky podporující vytváření vrstvy 

Když polymer přirozeně nevytváří ochrannou vrstvu nebo ji vytváří jen malé množství, 

mohou být reakce vedoucí k vytvoření této vrstvy posíleny o speciální aditiva. Jedním z nich 

jsou i Lewisovy kyseliny. Tyto kyseliny představují široké spektrum chemických látek, které 

jsou schopné přijmout elektronový pár a vytvořit koordinační vazbu. Některé polymery 

s velkou elektronegativitou potom mohou za pomocí Lewisových kyselin změnit 

mechanismus v rozkladu polymeru. Tyto kyseliny poté zvýši schopnost procesu vytvářet větší 

podíl izolační vrstvy. V polymerech nesoucí aromatické kruhy, které přirozeně dobře formují 

izolační vrstvy, může přídavek Lewsových kyselin ještě více urychlit tento proces. [13]  

K dalším vhodným aditivům se řadí oxidy železa. Jejich použití zlepšuje morfologii vytvořené 

vrstvy, ta je kontinuální, lesklá a bez prasklin. Navíc sloučeniny železa vykazují synergický 

účinek s bezhalogenovými retardéry hoření, snižují hořlavost polymeru a tvorbu kouře. 

Tvorbu vrstvy a zlepšení jejich vlastností lze dosáhnout přidáním aditiv na bázi fosforu, 

především červeného fosforu. [13] 

Vrstva (izolační bariéra) je tedy komplexní materiál mající fyzikální, chemické a mechanické 

vlastnosti. Skládá se z mnoha chemických aromatických – alyfatickcých sloučenin, často 

s heteroatomem (kyslík, dusík, fosfor a síra). Morfologicky se vrstva skládá z krystalickcých 

a amorfních oblastí. Některé z fyzikálních (ale i mechanických) vlastností vrstvy se odvíjí na 

chemické struktuře a podmínkách přípravy polymeru. [13] 
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4 Bezhalogenové retardéry hoření 

Tato kapitola se týká bezhalogenových retardérů hoření, mezi které patří retardéry hoření na 

bázi fosforu, melaminu, minerálů, křemíku a manometrických částic. V praxi se můžeme 

setkat také s halogenovanými retardéry hoření. V současné době se však snažíme od těchto 

retardérů hoření ustupovat především kvůli jejich nepříznivému vlivu na životní prostředí. 

Proto se dnes drtivá většina výzkumů, týkajících se retardace hoření nejen polymerních 

materiálů, zabývá především bezhalogenovými retardéry hoření. 

O retardérech hoření lze říci, že jsou to látky nebo materiály, které mají za úkol zpomalit nebo 

úplně zamezit vzniku ohně a následného požáru. Samotný termín „retardéry hoření“ se 

nevztahuje na určitý chemický proces nebo fyzikální děj, nýbrž jen popisuje funkci 

zpomalení, brzdění vzniku plamene. Tento pojem není vždy dobře chápán. [14] 

Retardéry hoření jsou začleněny do různých materiálů s cílem snížit riziko vzniku požáru a to 

tak, že nám buď poskytnou zvýšenou odolnost proti vznícení, případně vzplanutí materiálu 

nebo zpomalují proces spalování a tím oddalují rozvoj a šíření plamenů při samotném požáru. 

Tento faktor může zásadním způsobem přispět k bezpečnosti lidí, zvířat a materiálu. [14] 

Obecně se retardéry hoření dělí dle povahy do dvou skupin (fyzikální a chemický způsob 

retardace). Podle způsobu jejich použití můžeme retardéry hoření rozdělit do čtyř skupin 

(aditivní, reaktivní, povrchové nátěry, intumescentní). Níže si jednotlivé skupiny dále 

rozebereme. [14] 

Fyzikální způsob retardace 

Tento způsob retardace pracuje na třech základních principech. Prvním z nich je chlazení, kde 

přísada nebo chemicky indukované uvolňování vody vede k ochlazení polymeru na teplotu, 

která již není schopná dále šířit plamen. Druhým principem je vytvoření povrchové vrstvy, 

která chrání polymer před přístupem tepla a kyslíku potřebného k samotnému spalování. 

Poslední způsob funkce těchto retardéru je ředění, kdy chemicky neaktivní látky a přidaná 

aditiva se během tepelného působení promění v nehořlavé plyny, které následně naředí palivo 

v plynné fázi a tato směs plynů již není schopna dále šířit plamenné hoření. [9] 

Chemický způsob retardace  

Jedná se o efektnější způsob retardace oproti fyzikálnímu. Nastává v plynné nebo 

kondenzované fázi. V plynné fázi pracuje tak, že při požáru dochází k uvolňování určitých 

(specifických) radikálů. Ty se umí navázat na vysoce reaktivní radikály vzniklé při požáru 
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(například radikál vodíku) a tím vytvoří méně reaktivní nebo dokonce inertní molekuly. Při 

tomto procesu dojde k celkovému poklesu teploty a redukci produktů vzniklých při hoření. 

Reakcí v kondenzované fázi dochází k vytvoření vrstvy (krusty), která zabraňuje přístupu 

vzduchu a taky chrání polymer proti tepelnému působení. [9] 

Aditivní retardéry hoření 

Tyto retardéry se přidávají spolu s jinými přísadami do polymerů za účelem úpravy jejich 

vlastností. Výhodou těchto retardérů je technologický proces výroby, který se téměř neliší od 

běžné výroby polymerů. V současné době existuje velké množství aditivních retardérů, které 

můžeme využít jak samotné tak v kombinaci s jinými pro zvýšení celkové účinnosti 

retardačního efektu. Vhodnou volbou koncentrací a vzájemného poměru aditivních retardérů 

můžeme ovlivňovat požárně technické charakteristiky plastů. Nevýhodou aditivních retardéru 

je negativní dopad na různé vlastnosti plastů (mechanické, elektrické a chemické). [5] 

Reaktivní retardéry hoření 

Výroba probíhá tak, že látky, které jsou součástí reakční směsi při syntéze polymeru 

(polymeraci) vstupují do makromolekulárního řetězce a jsou v něm trvale chemicky vázány. 

Tato výroba je technologicky náročnější, dražší a složitější, než v případě aditivních retardérů. 

Proto není v současnosti tak rozšířená. Nicméně je to retardace velmi účinná. [5] 

Povrchové retardéry hoření 

Jedná se o povrchové nátěry, nástřiky, nánosy a obaly. Z hlediska výroby jde o levnou 

a nejméně náročnou technologii. Tyto povrchové úpravy neovlivňují vlastnosti chráněného 

polymeru. Určitou nevýhodou je aplikace takovýchto nátěrů a nástřiků na samotný polymer, 

kde nemusí dojít k dokonalému nanesení retardéru. [5] 

Intumescentní retardéry hoření 

Jde o kombinaci aditivních a povrchových retardéru hoření. Skládají se z více složek a do 

samotného polymeru se přidávají aditivní formou. Následnou reakcí těchto složek 

s polymerem při tepelném působení dojde k procesu zuhelnatění a uvolnění plynů, které 

působí jako nadouvadlo. To vede k vytvoření pěnové vrstvy, která zabraňuje přístupu 

vzduchu a chrání polymer před tepelným působením. [5] 
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4.1 Retardéry hoření na bázi fosforu 

Jeden z nejrozšířenějších retardérů hoření. Využití retardérů obsahujících fosfor je v praxi 

extrémně široké a univerzální, neboť prvek fosfor jako takový existuje hned v několika 

oxidačních stavech. Jsou to fosfáty, fosfiny, fosfináty, oxidy fosfinů a červený fosfor. [5, 13] 

Retardéry hoření na této bázi mohou působit jak v kondenzované fázi, tak v pevné fázi, kde 

podporují uhelnatění polymeru a zároveň vypařují plyny, což vede ke vzniku radikálů, které 

jsou schopny se vázat na reaktivní radikály. [13] 

V kondenzované fázi dochází k účinné retardaci především u polymerů obsahujících kyslík 

nebo dusík (PES, PA, celulóza a další). U většiny retardérů pracujících v kondenzované fázi 

dochází k vytvoření kyseliny fosforečné, ze které se vytvoří pyrofosforečnan a voda. 

Uvolněná voda ředí plynnou fázi. Navíc kyselina fosforečná a vzniklý pyrofosforečnan 

můžou spustit dehydrujíci reakci alkoholů a dojde k vzniku dvojné uhlíkové vazby. Při 

vysoké teplotě se může z této vazby vytvořit zuhelnatělá vrstva. Tato vrstva omezuje 

vypařování paliva a zabraňuje tvorbě nových radikálů, limituje difúzi plynů, které snižují 

spalování, a izoluje polymer od tepelného působení. [13] 

Fosforové retardéry hoření mohou také působit v plynné fázi, kde dochází k utváření 

aktivních radikálů (PO2·, PO· a  HPO·) a ty působí jako ničitelé vzniklých reaktivních 

radikálů (H· nebo OH·). Aktivní radikály fosforu se řadí mezi jedny z nejúčinnějších. 

V porovnání s halogenovanými retardéry hoření jsou pětkrát účinnější než bromované 

a desetkrát účinnější než chlorované radikály. Při hoření polymerů retardovaných fosforovými 

retardéry hoření dochází k nejhojnějšímu vzniku těchto radikálů: HPO2·, PO·, PO2· a HPO·. 

Chování některých těchto radikálů je znázorněno v rovnici 1 a 2. [13] 

 

Rovnice 1, 2 Pohlcování reaktivních radikálů vodíku pomocí retardérů na bázi fosforu [13] 

                     (1) 

                      (2) 

4.1.1 Červený fosfor 

Červený fosfor (Viz obrázek 4) je nejvíce využívaným retardačním prostředkem. Používá se 

v malých množstvích (méně než 10 %) a je velmi účinný v polymerech (zvlášť u PES, PA 

a polyurethanů – dále jen PUR). První zmínky o použití červeného fosforu jako retardéru se 

datují k roku 1965, kdy byl využit k retardaci PUR. Nicméně jeho funkce nebyla ještě zcela 

objasněna. Zpočátku se myslelo, že červený fosfor vykazuje retardační účinky jen u polymerů 



13 

 

obsahující atomy kyslíku (PES, PA, PUR apod.). Na základě těchto poznatků se tudíž 

předpokládalo, že červený fosfor funguje jako ničitel reaktivních radikálů obsahujících kyslík. 

Později však bylo odhaleno, že červený fosfor je také aktivní u PE a ostatních bezkyslíkatých 

polymerů. Z toho plyne odlišný způsob účinku červeného fosforu, který se depolymerizuje do 

bílého fosforu. Ten se za vysokých teplot může vypařovat a působit tak v plynné fázi nebo 

může rovněž dojít ke vzniku kyseliny fosforečné, jejíž funkce již byla popsána. [13] 

 

 

Obrázek 4 Strukturní vzorec červeného fosforu [8] 

 

 

Navíc při retardaci PE červeným fosforem se zjistilo, že působí jak v plynné tak 

v kondenzované fázi. V plynné fázi působí především radikál PO· vyrobený spalováním 

červeného fosforu. V kondenzované fázi snižuje vývin tepla a zároveň zachytává volné 

radikály. Tento jev zlepšuje výsledky týkajících se tepelné stability polymerů. Zároveň 

dochází k poklesu výroby paliva schopného se podílet na probíhajícím procesu hoření. [13] 

Výhodou červeného fosforu je tedy jeho využití v retardačním účinku při nízkých 

koncentracích (od 2 – 10 %). Nemá vliv na mechanické vlastnosti polymerů a zachovává nebo 

dokonce i zlepšuje elektrické vlastnosti. Má výbornou tepelnou stabilitu (až do 300 °C) 

a zabraňuje vytváření toxického kouře a tepla. Přes to všechno má červený fosfor jednu 

velkou nevýhodu. V průběhu tavení se může uvolňovat vysoce toxický fosfín (PH3). [13] 
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4.1.2 Organické fosfáty 

I když velké množství organických fosfátů vykazuje retardační vlastnosti, jen malá část z nich 

je v praxi k samotné retardaci použita. Hlavní důvod je ten, že některé retardéry na této bázi 

se vlivem rozdílných pracovních teplot při výrobě nedají zakomponovat do polymeru. Do 

kategorie použitelných retardérů spadají například arylestery kyseliny fosforečné, jejímž 

nejvýznamnějším zástupcem je rezorcinol difenylfosfát (Viz obrázek 5), dále trifenylfosfát, 

tributylfosfát, trikresylfosfát, kresildifenylfosfát a jiné. Tyto retardéry působí zejména 

v kondenzované fázi, kde tepelným rozkladem dochází ke vzniku kyseliny fosforečné. 

Mechanismus působení kyseliny fosforečné je stejný jako v ostatních případech. Organické 

fosfáty můžeme použít k retardaci PVC, PE, PMMA, PA, PC, PUR a lineárních 

polyesterů. [5, 9] 

 

 

Obrázek 5 Rezorcinol difelnyl fosfát je nejvíce využívaný pro retardaci PC [8] 

 

4.1.3 Anorganické fosfáty 

Do skupiny anorganických fosfátů patří zejména polyfosfát amonný (Viz obrázek 6) 

a polyfosforečnan amonný. Vliv retardačního účinku těchto retardérů je úzce spojen s délky 

jejich řetězců. Bylo zjištěno, že u kratších řetězců (n < 100, kde „n“ je délka řetězce) je 

tepelná stabilita těchto fosfátů nižší (teplota rozkladu nad 150 °C). Naopak u delších řetězců 

(n > 1000) jsou tyto fosfáty tepelně stabilnější s teplotou rozkladu pohybující se okolo 300 °C. 

Na základě těchto zjištění je třeba přizpůsobit rozkladné teploty retardéru s rozkladnými 

teplotami jednotlivých polymerů. [9, 18] 
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Obrázek 6 Strukturní vzorec polyfosfátu amonného [18] 

 

Z hlediska retardační funkce působí tyto přípravky stejně jako většina retardérů na bázi 

fosforu. Při tepelné degradaci dochází k vytvoření zuhelnatělé vrstvy, zmírňuje se vývin kouře 

a korozivita vzniklých plynů a dochází ke zřeďování hořlavých plynných zplodin. Retardační 

účinek polyfosfátu amonného je navíc obohacen o utváření intumescentní vrstvy, která vzniká 

uvolňováním amoniaku. [9, 18] 

4.2 Retardéry hoření na bázi melaminu  

Melamin (Viz obrázek 7) je unikátní produkt obsahující 67 obj. % dusíku. Má vysokou 

tepelnou stabilitu a tvoří tepelně stabilní soli se silnými kyselinami. Melamin, melamin 

kyanurát, melamin fostát, melamin pyrofosfát a melamin polyfosfát jsou komerčně dostupné 

aditiva mající široké uplatnění v retardaci. Melamin fosfáty mají rovněž specifické výhody 

z důvodu přítomnosti fosforu v molekule. [11] 

 

 

Obrázek 7 Strukturní vzorec melaminu [19] 

 

Melamin se nejčastěji používá u pružných PUR pěn v kombinaci s alkylfosforečnanem a také 

u intumescentních nátěrů v kombinaci s polyfosforečnanem amonným a pentaerylthiolem. 

Melamin se při tepelné degradaci netaví, sublimuje okolo 350 °C. Po sublimaci je velké 

množství energie pohlceno, což snižuje teplotu povrchu polymeru. V horkých plamenech se 
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může melamin dále rozkládat a vytvářet tak kyanamid, který působí endotermicky. Vlivem 

stálého zahřívání může melamin kondenzovat a vyvinout amoniak. Tento jev vede ke vzniku 

stabilních kondenzátů jako melam, melem a melon. Tato reakce soupeří se samotným 

uvolňováním melaminu a je mnohem výraznější, pokud je vypařování melaminu zabráněno, 

například tím, že je zachycován díky vzniku zuhelnatělé vrstvy. [11] 

Melamin má při retardaci polymerů široké využití (PUR, PA a jiné). Jeho výhodou je vysoká 

retardační účinnost docílená synergickým účinkem melaminu a kyseliny fosforečné. 

Synergismus nastává také při kombinaci melamin fosfátu se zinkem nebo hliníkem. Tato 

kombinace se používá výhradně při retardaci PA. [11] 

4.3 Retardéry hoření na bázi minerálů  

Mezi nejčastěji používané látky z této skupiny jsou kovové hydroxidy, hydroxikarbonáty 

a boritan zinečnatý. Při vzrůstající teplotě se tyto látky endotermicky rozkládají a tím 

absorbují energii, uvolňují nehořlavé molekuly vody a oxidu uhličitého, ředí hořlavé plyny 

a podporují tvorbu ochranné keramické nebo sklovité vrstvy. Hlavními zástupci této skupiny 

jsou hydroxid hořečnatý a hydroxid hlinitý. Tyto dva materiály tvoří více jak 50 % 

z celosvětového prodeje retardéru hoření. [13] 

4.3.1 Hydroxid hlinitý 

Podstata funkce hydroxidu hlinitého spočívá v endotermické reakci. Při této reakci dojde ke 

vzniku oxidu hlinitého a vody (znázorněno v rovnici 3). Vše se odehrává v rozmezí teplot 

200 – 300 °C. Literatura [11] uvádí, že k uvolňování vody dochází při 220 °C. Endotermický 

proces zpomaluje rychlost rozkladu polymeru a tím i uvolňování hořlavých plynů. [5, 11] 

 

Rovnice 3 Vznik oxidu hlinitého a vody z hydroxidu hlinitého [9] 

                         (3) 

 

Hydroxid hlinitý (Viz obrázek 8) je nutné užívat při vyšších koncentracích, jedině potom má 

kvalitní retardační účinek. Důsledkem toho dochází u polymerů ke zhoršení zpracovatelských 

a ostatních vlastností. Částečně lze tuto nevýhodu odstranit úpravou hydroxidu hlinitého tak, 

že se upraví velikost a povrch jeho částic (dojde ke zjemnění povrchu). Na základě této 

úpravy je však stále nutné používat vysoké koncentrace retardéru, nicméně zde odpadá 

problém špatné zpracovatelnosti polymeru a zároveň zde dochází ke zlepšení mechanických 

vlastností. [5, 11] 
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Obrázek 8 Strukturní vzorec hydroxidu hlinitého [15] 

 

Výhodou hydroxidu hlinitého je jeho hygienická nezávadnost a produkty jeho rozkladu při 

tepelném namáhání nejsou korozivní. Celkový vývin kouře u polymerů retardovaných tímto 

přípravkem je menší. Používá se k retardaci polymerů určených k izolaci kabelů a vodičů 

(PVC, elastomery). Jako příklad můžeme zmínit PVC, kde při použití 70 % hydroxidu 

hlinitého dosáhneme kyslíkového čísla okolo 30 – 40 %. [5, 11] 

Autor literatury [11] uvádí také poznatky v tom, že hydroxid hlinitý nepůsobí primárně jen 

jako endotermické činidlo. Jako další mechanismus uvádí, že vzniklý oxid hlinitý se může 

chovat katalitycky. To vede k celkové dehydrataci polymeru a posílení v utváření zuhelnatělé 

vrstvy. 

4.3.2 Hydroxid hořečnatý 

Stejně jako v případě hydroxidu hlinitého i hydroxid hořečnatý (Viz obrázek 9) funguje na 

principu endotermickém. Opět vzniká voda (průběh reakce v rovnici 4), která chladí daný 

polymer, vzniklá vodní pára ředí hořlavé plynné produkty a také částečné zabraňuje přístupu 

vzduchu. Vše probíhá při teplotě okolo 330 °C. Literatura se v tom však přesně neshoduje, 

protože jsou uváděny i teploty 300 °C [15], nebo rozmezí teplot 340 – 440 °C. [5] 

 

Rovnice 4 Vznik vody z hydroxidu hořečnatého tepelným namáháním [9] 

                      (4) 

K účinné retardaci hydroxidem hořečnatým (Viz obrázek 9) je potřeba vysoké koncentrace. 

Nastává zde stejný problém se zpracovatelností a zhoršením mechanických vlastností jako 

u hydroxidu hlinitého. Tento problém je však efektně řešen používáním hydroxidu 

hořečnatého o vysoké chemické čistotě s jemnými částicemi o velikosti menší než 

1 mikrometr. Výhodou hydroxidu hořečnatého je jeho chemická nezávadnost. Produkty 

rozkladu nejsou toxické ani korozivní. [5, 11] 
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Obrázek 9 Hydroxid hořečnatý [15] 

 

Využívá se především k retardaci termoplastů. K docílení kvalitního retardačního účinku je 

třeba použít procentuální přimísení v rozmezí 35 – 65 %. Jako příklad lze uvést polymery, 

které obsahovaly 60 % hydroxidu hořečnatého a dosahovaly hodnot kyslíkových čísel 

přesahujících 40 %. [5] 

V současné době je hydroxid hlinitý a rovněž i hydroxid hořečnatý zkoušen v kombinaci 

s červeným fosforem, silikony a nanočásticemi. Na základě těchto pokusů bylo zjištěno, že 

dochází k výraznému zlepšení fyzikálních vlastností. [11] 

4.3.3 Boritany  

Anorganické retardéry, z nichž se nejčastěji používají boritany zinku (Viz obrázek 10), 

konkrétně boritan zinečnatý. Retardační účinek spočívá na rozkladu boritanu zinečnatého při 

tepelném působení od 290 – 450 °C. Dochází k uvolňování vody, oxidu zinečnatého a oxidu 

boritého. [11] 

 

Obrázek 10 Příklad strukturního vzorce boritanů zinku [15] 

Uvolněním vody nastane endotermický proces. Boritan zinečnatý a následně vzniklý oxid 

boritý je vhodný k retardaci polymerů obsahujících halogen. Například při retardaci PVC 

dojde k tomu, že přibližně 40 % zinku se dostane do plynné fáze hoření v podobě chloridu 

zinečnatého a oxychloridu zinku. Ty pak působí jako lapače vznikajících reaktivních radikálů. 

Zároveň dochází také k dehydrataci polymeru a následnému vytváření zuhelnatělé 

vrstvy. [11] 
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Boritan zinečnatý je vhodné kombinovat například s hydroxidem hlinitým. Synergickým 

účinkem těchto látek dochází k vytvoření keramické vrstvy, která má mnohem lepší vlastnosti 

než vrstva zuhelnatělá (větší tepelná ochrana polymeru, lepší zamezení přístupu vzduchu). 

Další výhodou tohoto synergického účinku je včasnější a rychlejší utvoření keramické vrstvy 

oproti zuhelnatělé. Rovněž je možné používat boritan zinečnatý s fosforem nebo organickými 

fosfáty k retardaci polyofelinů nebo směsi polykarbonátu. [11] 

4.4 Retardéry hoření na bázi křemíku 

Pod touto hlavičkou jsou zahrnuty všechny chemické sloučeniny obsahující křemík. Po 

dlouhou dobu jsou tyto sloučeniny považovány za účinné aditivum v retardačních systémech. 

Nedávný výzkum, zejména u polykarbonátů, opět vyvodil značnou pozornost využití 

křemíku. [11] 

Mechanismus retardace působení silikonů je především v kondenzované fázi a ve vytváření 

zuhelnatělé vrstvy. Jako příklad lze uvést silikonové polymery použité v polykarbonátech. 

Výsledná retardace těchto retardérů závisí především na druhu skupin vázaných na hlavním 

silikonovém řetězci. V tomto případě je dosaženo nejvyšší účinnosti retardace u derivátů 

silikonů s rozvětveným řetězcem s aromatickými skupinami. [5, 11] 

Při laboratorním měření hodnot kyslíkového čísla polykarbonátu retardovaného 10 % 

silikonového polymeru došlo ke vzrůstu kyslíkového čísla z 27,5 % na 33 %. Během měření 

docházelo k vytváření zuhelnatělé vrstvy, což se potvrdilo i následnou analýzou povrchové 

vrstvy polykarbonátu po samotném měření, kde byl zjištěn vyšší obsah křemíku oproti uhlíku. 

Zároveň bylo zjištěno, že 10 % přimísení retardéru má minimální dopad na pokles 

mechanických vlastností polykarbonátu. Výhodou silikonového polymeru je také jeho vysoká 

tepelná odolnost. Deriváty silikonů při tepelné degradaci nejsou toxické a neuvolňují 

nebezpečné plyny. [5, 9, 11] 

Uplatnění silikonových polymerů není jen při retardaci polykarbonátu. Modifikací silikonů 

pomocí organických skupin vázaných v polymerním řetězci lze vytvořit polydimetylsiloxan, 

který je účinný při retardaci PP a PS. [5, 9, 11] 

Stejně jako u předešlých retardérů hoření se i zde vyskytuje možnost využití synergického 

účinku. Na základě výsledků laboratorních zkoušek se doporučuje kombinace oxidu 

křemičitého s uhličitanem draselným v koncentraci okolo 10 %. Tento synergismus podporuje 

vznik zuhelnatělé vrstvy u PP, PMMA a PA. Zároveň dochází k potlačení vývinu tepla při 
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hoření. Další možnou kombinací je například oxid křemičitý s oxidem hlinitým, oxidem 

antimonitým nebo uhličitanem vápenatým hojně využívaný při retardaci PVC, PUR 

a epoxidů. [5, 9, 11] 

4.5 Retardéry hoření na bázi nanometrických částic 

Nanočástice představují nový vývoj v oblasti retardérů hoření. Ačkoliv byly poprvé popsány 

již v roce 1961, jejich používání a velký výzkum začal až v roce 1990. Polymerní nanočástice 

jsou již součástí významného celosvětového podnikání jako například v elektronice 

a elektrotechnice, v částech automobilů, výrobky pro domácnost, v leteckém průmyslu 

a  bezpečnostních výrobcích. [10, 17, 20] 

Nanočástice jsou do polymeru vnášeny v několika fázích míchání. To má za následek kvalitní 

roznesení nanočástic a zvýšení tepelných, mechanických, elektrických a ohnivzdorných 

vlastností. Zlepšení tepelné stability a odolnosti proti ohni striktně závisí na chemické 

struktuře a geometrii nanočástic v polymeru. Jednou z výzev v tomto výzkumu je proto dostat 

se v této oblasti nad rámec pouhého rozmíchání polymeru s nanočásticemi tím, že se podaří 

vyvinout trojrozměrnou morfologii nanoplniv. To by vedlo k maximálnímu zlepšení výše 

zmíněných vlastností polymeru. [10, 17, 20] 

Mechanismus nanočástic jako retardéru hoření spočívá v utvoření vysoce výkonné vrstvy 

(zuhelnatělé až jílovité), která kvalitně izoluje polymer, zároveň ředí vzniklé hořlavé 

plyny. Nejvíce studovanými nanočásticemi pro retardaci polymerů jsou uhlíkaté nanovlákna. 

Mohou se vyrábět několika způsoby (například laserovou ablací). Existují dva typy uhlíkatých 

nanovláken  a to uhlíkaté nanovlákna malých rozměrů (1 – 2 nanometry) a velkých rozměrů 

(10 – 100 nanometrů). Uhlíkaté nanovlákna téměř nezatěžují polymerní matrici, zároveň 

zvyšují funkční vlastnosti (mechanické, reologické a samožhášivé. Lze je využít při retardaci 

PP, PS, EVA, PA, PMMA a LDPE. U těchto polymerů vykazovaly při procentuálním 

přimísení menším než 3 % zlepšení retardačních vlastností. [9, 10, 20] 

Nicméně i když nanočástice velmi málo hoří, snižují celkové uvolňování tepla a čas 

samotného zapálení, je vhodné a zároveň i nutné jejich používání v kombinaci s jinými 

látkami k dosažení ještě lepších retardačních výsledků. K tomu se využívají například 

křemičitany jílu, oxid křemičitý, oxid titaničitý nebo oxid hlinitý. [10, 17, 20] 

Přidání látek na bázi křemíku modifikuje v polymerech viskozitu, mechanické vlastnosti 

a z hlediska požární bezpečnosti dochází k snížení uvolňování tepla. Využití najdou například 
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v PP, PE nebo PA. Procentuální přimísení těchto retardérů se pohybuje v různých množstvích. 

Příkladem může být 1 % přimísení v PP, díky kterému se výrazně zvýšilo vytváření 

zuhelnatělé vrstvy. Při retardaci PP se ještě navíc k látkám na bázi křemíku přidává zinek 

nebo hliník. Tento synergismus ještě výrazněji snižuje celkové uvolňované teplo a omezuje 

uvolňování oxidu uhelnatého a uhličitého. Oxid titaničitý a oxid hlinitý se používají při 

retardaci PMMA. Kvalita jejich retardačního účinku závisí na velikosti částic. Na základě 

laboratorních měření se jako ideální zatím jeví rozměr okolo 20 nanometrů. [9] 

Jedním z těch, kteří se především zabývali výzkumem retardačního účinku nanočástic, byl 

i Takashi Kashiwagi, který dospěl k názoru, že tento typ retardéru je zdaleka nejefektnějším 

a vůbec nejlepším řešením při retardaci polymerů. Ze všech těch výhod lze zmínit například 

minimální procentuální přimísení retardéru v polymeru, zvýšení mechanických, elektrických 

a tepelných vlastností.  
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5 Synergismus  

Pojem synergismus se velmi často používá k docílení optimalizace v retardaci hoření. Podle 

definice tento termín znamená lepší výkon směsi ze dvou a více složek ve srovnání 

s výkonem jednotlivých přísad o stejné koncentraci. Při nesprávné kombinaci látek může dojít 

k antagonistickému účinku, kdy takto retardovaný polymer naopak vykazuje vyšší hořlavost. 

Synergismus také používáme k získání kombinace různých mechanismu retardace hoření 

(fyzikálního spojeného s chemickým) nebo nám slouží k posílení jednoho z těchto 

mechanismů. [9, 11] 

Jako příklad dosažení kombinace dvou mechanismů lze uvést vytváření zuhelnatělé vrstvy 

pomocí retardérů hoření na bázi fosforu s halogenovanými retardéry hoření působících 

v plynné fázi. Důležité je zmínit, že i když se snažíme od halogenovaných retardérů hoření 

ustupovat, pořád jsou jedny z nejpoužívanějších retardérů vůbec (Viz kapitola 6) a dosahují 

kvalitních retardačních účinků. Synergismus posilující jeden mechanismus je docílen 

například pomocí nanočástic a retardérů hoření na bázi fosforu, kdy obě tyto látky působí 

v kondenzované fázi. [9, 11] 

Jednou z nejčastěji používaných kombinací je synergismus fosforu a dusíku, který urychluje 

vytváření kyseliny fosforečné. Vazba fosfor – dusík je více reaktivní než vazba fosfor – 

kyslík, na základě toho je fosfor delší dobu držen v kondenzované fázi což má za následek 

intenzivnější utváření zuhelnatělé vrstvy. [9, 11] 

Velmi dobrého synergismu lze dosáhnout mezi polyfosfátem amonným a některými 

anorganickými minerálními soli a oxidy. Mechanismus této kombinace je v interakci kyseliny 

fosforečné a sloučeninami obsahujících kov. Díky vzniklým kationtům kovu během tepelného 

namáhání dochází k utváření stabilnější zuhelnatělé vrstvy. Pokud jsou však minerální složky 

přidány v této kombinaci ve velkém množství, dochází k utváření pevných krystalických 

fosfátů a následnému popraskání vrstvy a ztráty veškerých izolační vlastností. [9, 11] 
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5.1 Přehled retardérů hoření s možností využití synergismu 

Při sestavení níže uvedené tabulky jsem vycházel z odborných literatur a publikací. V prvním 

sloupci  tabulky 1 jsou uvedeny polymerní materiály. V druhém sloupci se nachází retardéry 

hoření, které je možné využít k retardaci daného polymeru. Ve sloupci třetím jsem vybral 

látky používající se k dosažení kladného synergického účinku. V některých případech není 

uveden žádný synergický účinek, protože literatura, se kterou jsem pracoval, se o něm 

nezmiňuje.  

 

Tabulka 1 Přehled retardérů hoření s využitím synergismu [1, 2, 5, 11, 13] 

POLYMER POUŽITELNÝ RETARDÉR SYNERGISMUS 

Polyethylen 

Hydroxid hořečnatý 

Hydroxid hlinitý 

Polyfosfát amonný 

Organické fosfáty 

Boritan Zinečnatý 

Uhličitan vápenatý 

Červený fosfor 

Hydroxid hlinitý + Organické 

fosfáty 

Hydroxid hlinitý + Boritan 

zinečnatý  

Uhlíkaté nanovlákna + Křemík 

Polypropylen 

Hydroxid hořečnatý 

Hydroxid hlinitý 

Polyfosfát amonný 

Boritan Zinečnatý 

Křemík 

Uhlíkaté nanovlákna 

Polyfosfát amonný + Melamin 

Oxid křemičitý + Uhličitan 

draselný 

Uhlíkaté nanovlákna + Křemík 

Polystyren 

Organické fosfáty 

Deriváty melaminu 

Křemík 

Uhlíkaté nanovlákna 

Polyfosfát amonný + Hydroxid 

hořečnatý 

Polyvinylchlorid 

Organické fosfáty 

Oxid antimonitý 

Hydroxid hlinitý 

Boritan zinečnatý 

Cíničitan železitý 

Polyfosfát amonný 

Oxid antimonitý + Sloučeniny 

zinku, cínu a hořčíku 

Oxid křemičitý + Oxid hlinitý 

+ Uhličitan vápenatý 
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Tabulka 1 - Pokračování 

POLYMER POUŽITELNÝ RETARDÉR SYNERGISMUS 

Polymetylmetakrylát 

Organické fosfáty 

Boritan zinečnatý 

Polyfosfát amonný 

Uhlíkaté nanovlákna 

Boritan zinečnatý + Hydroxid 

hlinitý 

Oxid křemičitý + Uhličitan 

draselný 

Polyethylentereftalát 

Organické fosfáty 

Boritan zinečnatý 

Polyfosfát amonný 

- 

Polykarbonát 

Organické fosfáty 

Silikony 

Boritan zinečnatý 

Deriváty melaminu 

- 

Polyamidy 

Organické fosfáty 

Červený fosfor 

Deriváty melaminu 

Boritan zinečnatý 

Polyfosfát amonný 

Silikony 

Uhlíkaté nanovlákna 

Fosfor + Oxidy kovů + 

Deriváty melaminu + Hydroxid 

hořečnatý 

Oxid křemičitý + Uhličitan 

draselný 

Polyurethan 

Polyfosfát amonný 

Organické fosfáty 

Červený fosfor 

Deriváty melaminu 

Oxid křemičitý 

Oxid křemičitý + Oxid 

antimonitý + Uhličitan 

vápenatý 

Oxid křemičitý + Oxid hlinitý 

+ Uhličitan vápenatý 

Polyester 

Červený fosfor 

Hydroxid hlinitý 

Boritan Zinečnatý 

Polyfosfát amonný 

- 

Epoxidy 

Organické fosfáty 

Boritan Zinečnatý 

Hydroxid hlinitý 

Polyfosfát amonný 

Oxid křemičitý + Oxid 

antimonitý + Uhličitan 

vápenatý 
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6 Celosvětová spotřeba retardérů hoření  

V této kapitole je uvedena statistika, aby čtenář nabyl představu o tom, jak hojně jsou 

retardéry hoření v polymerech využívány. Celosvětová spotřeba látek užívaných k retardaci 

hoření polymerů činí pro rok 2012 dva milióny tun. Podle této tržní studie se celková spotřeba 

těchto látek za poslední 4 roky extrémně zvýšila a počítá se s každoročním zvýšením spotřeby 

o 4 – 5 %. Největším spotřebitelem retardérů hoření je Severní Amerika, která z celkového 

počtu 2 miliónu tun odebírá zhruba 30 %. V obrázku 11 je uvedeno procentuální rozdělení 

globální spotřeby retardérů hoření z celkového množství dvou tun. Uvedeny jsou 

i halogenované retardéry hoření, které se stále řadí k jedněm z nejpoužívanějších. [21] 

 

 

 

Obrázek 11 Procentuální rozdělení globální spotřeby retardérů hoření z celkového množství 

dvou tun [21] 
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7 Budoucí trendy a inovace 

Není pochyb o tom, že mnoho chemických látek vysoké toxicity je uvolněno během 

rozsáhlých požárů. Pokud však mají lidé šanci uniknout ohni, jsou tyto toxické látky 

v uvozovkách bezpředmětné. Retardační schopnost látky zpomalit hoření a šíření požáru musí 

být tedy uznána za důležitější faktor než relativní toxicita těchto látek, pokud dojde k jejich 

rozkladu během požáru. [11, 22, 23]  

Během jedné studie týkající se množství zkoušek, které se zabývaly vznikem emisí při požárů, 

bylo zjištěno, že největší dopad na životní prostředí mají vysoce karcinogenní polyaromatické 

uhlovodíky uvolněné hořením nábytku neretardovaného žádnými přípravky. Zatím co dopad 

na životní prostředí dioxinů vzniklých tepelnou degradací halogenovaných retardérů hoření na 

bázi bromu a chloru, od kterých se dnešní společnost snaží ustupovat, je mnohem menší. 

Nicméně i tento fakt nepřidává halogenovaným retardérům šanci na to, aby byly v budoucnu 

plně nahrazeny bezhalogenovými retardéry hoření. [11, 22, 23] 

Většina uveřejněných prací se v dnešní době zabývá nahrazením halogenovaných retardérů 

hoření těmi bezhalogenovými kvůli jejich nepříznivému vlivu na životní prostředí. V Evropě 

a Japonsku bylo užívání retardérů na bázi halogenů již zakázáno. Důležitou roli hrál i fakt, že 

plasty retardované halogenovanými přípravky nejsou vhodné pro recyklaci nebo k ekologické 

likvidaci případným spalováním. [11, 22, 23] 

Jako nejvhodnější retardér hoření se do budoucna jeví retardéry na bázi nanometrických částí, 

jejichž výhody jsou výše podrobně rozebrány. Nicméně je důležité si uvědomit, že při výběru 

retardéru je nutné postupovat podle určité matice (Viz obrázek 12). Ne každý retardér je 

kompatibilní s daným polymerem, různé druhy retardérů hoření mají větší či menší efekt 

u různých polymerů apod. Rozhodujícím faktorem při výběru retardéru hoření bývá však 

cena. [11, 22, 23] 
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Obrázek 12 Rozhodovací matice při výběru retardéru [22] 

 

V budoucnu můžeme očekávat, že během samotné výroby polymerů budou retardéry 

kompatibilní s daným polymerem běžně přidávány do polymerní matrice, aniž by docházelo 

k jakémukoliv ovlivnění původních vlastností, které od daného polymeru očekáváme. Tímto 

zásahem by se udělal velký pokrok týkající se jak retardační schopnosti materiálů, tak 

zefektivnění a zlepšení vlastností vyráběných koncových prvků.  
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8 Laboratorní měření  

V praktické části jsem prováděl laboratorní měření týkající se stanovení kyslíkového čísla 

a teploty vzplanutí u polymerních materiálů. Tyto požárně technické charakteristiky sloužily 

k posouzení synergismu speciálních aditiv a bezhalogenových retardérů hoření v polymerních 

směsích. Výše zmíněné požárně technické charakteristiky byly vybrány proto, že jsem chtěl 

také ověřit vliv speciálních aditiv a bezhalogenových retardérů hoření jak na hořlavost, tak na 

vznětlivost. K ověření hořlavosti a zároveň i synergismu se v odborné literatuře běžně 

používá kyslíkové číslo. Teplota vzplanutí se v praxi pro hodnocení synergismu a retardérů 

hoření moc nepoužívá, nicméně to byla jediná vhodná a dostupná metoda, kterou se mohla 

vznětlivost ověřit. Při prováděných měřeních jsem postupoval podle dvou norem.  

První z nich byla norma ČSN ISO 4589 – 2, Plasty – Stanovení kyslíkového čísla, Část 2: 

Zkouška při teplotě okolí. Celý můj postup při jednotlivých měřeních a získané a zpracované 

výsledky jsou v kapitole 10. Druhou použitou normou byla ČSN 64 0149 – Stanovení 

vznětlivosti materiálů. Pomocí této normy jsem stanovoval teploty vzplanutí vybraných 

materiálů. Dosažené výsledky a rovněž postupy při měřeních jsou uvedeny v kapitole 11. 

Veškerá měření probíhala v laboratořích nacházejících se na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.  

Zkoušený materiál byl poskytnutý výzkumnou a vývojovou organizací POLYMER 

INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. a v následující kapitole je podrobně popsán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

9 Zkoušený materiál 

Zkoušený materiál byl pro stanovení kyslíkového čísla a teploty vzplanutí stejný. Skládal se 

ze tří hlavních plastů a to PP, PE a PE + EVA. V tabulkách 2 – 4 jsou rozděleny jednotlivé 

plasty a je zde uvedeno, kolik hmotnostních procent použitých základních, retardačních a 

speciálních příměsí je obsaženo v jednotlivých zkušebních tělesech. Každý plast byl 

retardován nebo obohacen různými přísadami, které v kapitole 9.1 blíže popíšu. Osvětleno je 

zde také barevné označení nacházející se v tabulkách.  

Tabulka 2 Složení jednotlivých zkušebních těles z PP  

 Označení materiálu 

Složka [hmot. %] Čistý PP  PP/R PP/R/K2 PP/R/K4 PP/R/PAN2 

Mosten GB 506 100 83,7 81,7 79,7 81,7 

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

Exolit AP 766 - 16 16 16 16 

Keram. 

mikrokuličky Filite 

106 

- - 2 4 - 

Pangel S-9 - - - - 2 

Tabulka 2 Pokračování 

 Označení materiálu 

Složka 

[hmot. %] 
PP/R/PAN4 PP/R/M1 PP/R/M2 PP/R/PER1 PP/R/PER2 

Mosten GB 

506 
79,7 82,7 81,7 82,7 81,7 

Irganox 

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

Exolit AP 766 16 16 16 16 16 

Pangel S-9 4 - - - - 

Micrograf 

99505 UJ 
- 1 2 - - 

Perkalite F 

100 S 
- - - 1 2 
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Tabulka 3 Složení jednotlivých zkušebních těles z PE 

 Označení materiálu 

Složka [hmot. %] Čistý PE PE/R PE/R/K2 PE/R/K4 PE/R/PAN2 

Liten FB 85 F  100 83,7 81,7 79,7 81,7 

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

ADK FP 2200 - 16 16 16 16 

Keram. 

mikrokuličky Filite 

106 

- - 2 4 - 

Pangel S-9 - - - - 2 

Tabulka 3 Pokračování 

 Označení materiálu 

Složka 

[hmot. %] 
PE/R/PAN4 PE/R/M1 PE/R/M2 PE/R/PER1 PE/R/PER2 

Liten FB 85 F  79,7 82,7 81,7 82,7 81,7 

Irganox B 

225 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

ADK FP 

2200 
16 16 16 16 16 

Pangel S-9 4 - - - - 

Micrograf 

99505 UJ 
- 1 2 - - 

Perkalite F 

100 S 
- - - 1 2 
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Tabulka 4 Složení jednotlivých zkušebních těles z PE + EVA 

 Označení materiálu 

Složka 

[hmot. %] 

Směs 

PE+EVA 
PE+EVA/R PE+EVA/R/K2 EVA/R/K4 EVA/R/PAN2 

Ultra EVA  87 34,7 32,7 30,7 32,7 

LDPE EVA  13 5 5 5 5 

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

Duhor C- 43/S - 60 60 60 60 

Keramické 

mikrokuličky 

Filite 106 

- - 2 4 - 

Pangel S-9 - - - - 2 

Tabulka 4 pokračování 

 Označení materiálu 

Složka 

[hmot. %] 
EVA/R/PAN4 EVA/R/M1 EVA/R/M2 EVA/R/PER1 EVA/R/PER2 

Ultra EVA  30,7 33,7 32,7 33,7 33,7 

LDPE 

EVA   
5 5 5 5 4 

Irganox B 

225 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Duhor C-

043/S 
60 60 60 60 60 

Pangel S-9 4 - - - - 

Micrograf 

99505 UJ 
- 1 2 - - 

Perkalite F 

100 S 
- - - 1 2 
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9.1  Popis složek zkoušeného materiálu 

Jednotlivé složky zkoušeného materiálu jsou blíže specifikovány a rozděleny do tří 

podkapitol.  

9.1.1 Základní složky 

V tabulkách 2 – 4 a 11 - 13 jsou vyznačeny pro zvýšení přehlednosti na oranžovém pozadí. 

Mosten GB 506 

Jedná se o čistý PP, vyráběný pod názvem Mosten GB 506. Tvořil základní složku 

polypropylenových retardovaných zkušebních těles. Mosten BG 506 se používá například pro 

výrobu obalů pro potravinářský průmysl, nebo k výrobě produktů využitelných 

v automobilovém průmyslu. [26] 

Liten FB 85 F  

Obchodní označení pro čistý PE. Tvořil základní složku polyethylenových retardovaných 

zkušebních těles. Vhodný je pro výrobu tubulárních fólií nebo technických  izolačních fólií 

pro stavebnictví,  obalových fólií, pytlů na odpad, apod. [27] 

Ultra EVA  

Kopolymer ethylenu a vinyl acetátu. Používá se pro výrobu bužírek na kabely. [28] 

LDPE EVA  

Polyethylen o nízké hustotě v kombinaci s etylen - vinyl acetátem. Tato složka zaručuje 

polymerní směsi tepelnou stabilitu a zlepšení mechanických vlastností. [29] 

9.1.2 Bezhalogenové retardéry hoření  

V tabulkách 2 – 4 a 11 - 13 jsou vyznačeny pro zvýšení přehlednosti na zeleném pozadí. 

Irganox B 225 

Jedná se o systém retardéru hoření složený z Irgofosu 168, který se řadí mezi retardéry hoření 

na bázi fosforu, a Irganoxu 1010, což je směs, která má zaručit danému polymeru 

dlouhodobou tepelnou stabilitu. Kombinace těchto dvou složek funguje na synergickém 

účinku. Výrobce doporučuje používání Irganoxu B 225 při retardaci PE, PP nebo PUR. [24] 

Exolit AP 766 

Retardér hoření na bázi polyfosfátu amonného působící intumescentně. Exolit AP 766 má 

polymeru zaručit dobrou tepelnou stabilitu a snížení uvolňování kouře. Výrobce uvádí, že 
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tento přípravek nemá vliv na mechanické vlastnosti polymeru. Doporučen je jako retardér 

hoření u pryskyřic nebo PP. [25] 

Duhor C-043/S 

Povrchově upravený bílý prášek, který se používá jako retardér hoření potlačující vývin 

kouře. [35] 

ADK FP 2200 

Retardér hoření na bázi dusíku a fosforu. Polymerům zvyšuje tepelnou stabilitu a mechanické 

vlastnosti. Snižuje uvolňování kouře a korozivních plynů. Výrobce doporučuje tento retardér 

pro PP, PE a EVA. [34] 

9.1.3 Speciální aditiva 

V tabulkách 2 – 4 a 11 - 13 jsou vyznačeny pro zvýšení přehlednosti na fialovém pozadí. 

Keramické mikrokuličky Filite 106 

Duté keramické kuličky obsahující oxid hlinitý, oxid křemičitý a oxid železitý, které se 

primárně používají pro zredukování hmotnosti polymerů. Jejich další výhodou je zvýšená 

chemická odolnost, redukují absorpci vody a zlepšují retardační vlastnosti polymeru. 

Uplatnění najdou například v PVC nebo PES. [30] 

Pangel S-9 

Nejedná se o retardér hoření. Pangel S-9 je bíly prášek, který se primárně přidává do 

materiálů, jakými jsou například asfaltové emulze, tmely, antikorozní nátěry apod. Pangel S-9 

má zvyšovat mechanickou odolnost materiálů. [31] 

Micrograf 99505 UJ 

Jedná se o přírodní grafit, jehož částice dosahují velikosti 3 – 47 mikrometrů. Jako příměs má 

tato složka zlepšovat fyzikální vlastnosti materiálu. Výrobce v poskytnuté literatuře neuvádí 

bližší informace týkající se retardace hoření. [32] 

Perkalite F 100 S 

Retardér hoření obsahující hydroxid křemičitý a hydroxid hlinitý. Hojně využívaný 

k synergickým účinkům. Snižuje uvolňování kouře a zlepšuje mechanické vlastnosti. Využívá 

se k retardaci PP, PA, LDPE, HDPE, EVA. Přesto, že se jedná o retardér hoření, je pro účely 

této diplomové práce uveden v podkapitole speciálních aditiv, protože se zkoumal synergický 

účinek i této složky. [33] 
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10 Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla  

Laboratorní měření probíhalo dle normy ČSN ISO 4589 – 2. Metoda slouží ke stanovení 

kyslíkového čísla plastů při teplotě okolí. Kyslíkové číslo odpovídá minimální koncentraci 

kyslíku v objemových procentech ve směsi kyslík – dusík při teplotě 23 ± 2 °C, která je 

schopna udržovat hoření materiálu za předepsaných podmínek zkoušky. [6] 

10.1   Popis zkušebního zařízení 

Měření probíhala na přístroji Stanton Redcroft (Viz obrázek 13). Zkušební zařízení se 

skládalo z mnoha částí, které budou níže popsány.  

 

Obrázek 13 Zkušební zařízení pro stanovení hodnoty kyslíkového čísla (Stanton Redcroft) 

Zkušební trubice 

Skládala se z žáruvzdorného skla a byla upevněná v horizontální poloze na desce, kterou byla 

přiváděna směs plynů obsahující kyslík (Viz obrázek 14). Podložka pod trubicí zaručovala 

ustavení trubice do vodorovné polohy. Rozměr trubice odpovídal normativním požadavkům, 

kde je uvedena výška trubice 450 mm a průměr 95 mm. Trubice byla po každém měření 

čištěna a ochlazena na okolní teplotu. Teprve potom se zahájilo další měření. 
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Obrázek 14 Zkušební trubice měřícího zařízení [6] 

Tlakové láhve 

K měření se používaly tlakové láhve se stlačeným plynným kyslíkem a dusíkem. Norma [6] 

uvádí, že by měla být čistota těchto plynů nejméně 98 %. V mém případě byly použity láhve, 

které měly čistotu plynů blížící se 99,5 %.  

Měřící a regulační zařízení pro přívod plynu 

Norma [6] vyžaduje zařízení, které je schopno měřit koncentraci kyslíku ve směsi plynů 

vstupující do trubice s přesností ± 0,1 % pro směs plynů proudící rychlostí 40 ± 2 mm·s
-1 

a při 

teplotě 23 ± 2 °C. Veškeré tyto požadavky vybavení laboratoře splňovalo. 

Zapalovací hořák 

Zapalovací hořák měl tvar trubky, která byla na konci zúžena na 2 ± 1 milimetr. Výška 

plamene byla seřízena tak, aby dosahovala 16 ± 4 milimetry ve vertikální poloze hořáku 

zasunutého do zkušební trubice. Jako topný plyn norma [6] vyžaduje propan bez příměsi 

vzduchu. V tomto případě byl vzhledem k vybavení laboratoře použit zemní plyn.  

 

Trubice 

výška 450 mm 

průměr 95 mm 

Zkušební těleso 

Držák zkušebního tělesa 

Drátěná síťka pro 

ohořelé zbytky 

Difuzní prstenec 

Směs kyslík - dusík 
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Ostatní části zařízení  

K měření času sloužily stopky, které měřily jednotlivé intervaly s přesností ± 0,5 s. Odsávání 

kouře se provádělo pomocí vzduchotechnika v laboratoři. Ta se vždy spouštěla až po 

jednotlivých měřeních, aby neovlivnila rychlost proudění plynů nebo teplotu trubice. Rovněž 

byla po každém měření čištěna drátěná síťka, ve které se nacházely zbytky zkušebních těles. 

10.2   Příprava zkušebních těles 

Z každého zkoušeného materiálu se připravilo nejméně 15 zkušebních těles. Ty se pak 

využívaly k jednotlivým měřením. Nastaly i případy, kdy si měření vyžádalo až 26 

zkušebních těles vzhledem k tomu, že nebyly známy přibližná kyslíková čísla daných 

retardovaných polymerních směsí.  

Jednotlivá zkušební tělesa byla nařezána tak, aby odpovídala požadavkům normy na zkušební 

těleso typu římská jedna. Délka takto upravených těles měla být 80 až 150 milimetrů, šířka 

10 ± 0,5 milimetrů a tloušťka 4 ± 0,25. Jednotlivá tělesa byla před zahájením měření 

převážena, přeměřena a označena příčnou ryskou ve vzdálenosti 50 milimetrů od 

zapalovaného konce. Zkušební tělesa se uchovávala v uzavřeném prostoru přímo v laboratoři, 

kde se po dobu měření a uskladnění pohybovala vlhkost v rozmezí 41,4 – 58,4 % a teplota od 

25,5 – 28,1 °C.  

10.3   Postup při stanovení kyslíkového čísla 

Po přípravě zkušebních těles se přešlo k samotnému měření. Ve zkušebním zařízení se 

udržovala teplota 23 ± 2 °C. Jednotlivá tělesa se upevnila v držáku a instalovala se zkušební 

trubice. Nastavil se požadovaný průtok směsi kyslík – dusík proudící rychlostí 40 ± 2 mm·s
-1

. 

Následně se zvolila počáteční koncentrace kyslíku, kde ve všech případech došlo jen 

k odhadnutí hodnoty koncentrace, protože v žádných materiálech se hodnoty kyslíkových 

čísel takto retardovaných polymerů nenacházejí. Poté se vždy vyčkalo minimálně 30 sekund, 

aby došlo k pročištění okolní atmosféry.  

Zkušební tělesa typu římská jedna se zapalovala vždy na horním povrchu, kde se plamen 

přikládal nejdéle po dobu 30 sekund. Dle normy [6] se těleso považovalo za zapálené, pokud 

celá jeho horní část po oddálení hořáku hořela po dobu 5 sekund. Po zapálení tělesa se 

zahájilo měření doby hoření a pozorovalo se chování tělesa. Pokud doba hoření nedosáhne 

limitu 180 sekund nebo délka odhořelé části není 50 milimetrů pod vrchní plochou tělesa, 

odezva se označí „O“. V opačném případě, kdy bude splněna alespoň jedna podmínka, se 

odezva označí jako „X“.  
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Měření pokračovala do té doby, dokud se nedocílilo intervalu v rozmezí maximálně 1 % 

a minimálně 0,6 %, kde jedna hodnota vykazovala odezvu „O“ a druhá hodnota vykazovala 

odezvu „X“. Tímto jsem dosáhl intervalu, v kterém by se měla nacházet výsledná koncentrace 

kyslíku. Následující postup byl takový, že se od odezvy „O“ nově prováděla další měření 

s použitím koncentrační změny d = 0,2 %, dokud se nedocílilo odezvy „X“. Po opětovném 

dosažení odezvy „X“ se prováděla poslední 4 měření, kde po dosažení odezvy „X“ se 

koncentrace kyslíku o 0,2 % snížila a po dosažení odezvy „O“ se koncentrace kyslíku o 0,2 % 

zvýšila. 

Z naměřených hodnot se sestavila tabulka, kde se dle normy [6] dosadily požadované hodnoty 

a následně se podle daného vzorce vypočetla standardní odchylka. Při splnění podmínek 

uvedených pro standardní odchylku v normě [6] se přešlo k výpočtu kyslíkového čísla (viz 

kapitola 10.4).  

Během jednotlivých měření se rovněž zaznamenávalo chování tělesa při hoření (například 

jestli vytvářely velké množství kouře, uhelnatěly nebo odkapávaly apod.) 

10.4   Ukázka výpočtu kyslíkového čísla 

Ukázka výpočtu kyslíkového čísla je detailně rozebrána v následujících částech této kapitoly. 

Naměřená data 

V úvodu každého měření se zapsaly laboratorní podmínky. V tomto případě byla teplota 

26,6 °C, tlak 987 mbar a relativní vlhkost vzduchu 49,5 %. Veškerá ostatní naměřená data 

jsou uvedena v tabulce 5. V tabulce 6 a 7 se nachází údaje, které nám poslouží pro výpočet 

standardní odchylky a kyslíkového čísla (označeného v tabulkách a výpočtech jako OI). 
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Tabulka 5 Naměřené hodnoty  

Materiál PE (PE/R/PAN2) 

Číslo 

zkušeb

ního 

tělesa 

Délka 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Doba 

zapalování 

[s] 

Doba 

hoření 

[s] 

OI 

[%] 

Délka odhořelé 

části [mm] 

Odezva 

[X/O] 

1 136 10 4 9 >180 27,0 >50 X 

2 136 10 4 10 >180 26,0 >50 X 

3 136 10 4 15 >180 25,0 >50 X 

4 136 10 4 15 85 24,0 <50 O 

5 136 10 4 14 78 24,0 <50 O 

6 136 10 4 15 97 24,2 <50 O 

7 136 10 4 15 112 24,4 <50 O 

8 136 10 4 13 120 24,6 <50 O 

9 136 10 4 13 127 24,8 <50 O 

10 136 10 4 13 68 25,0 <50 O 

11 136 10 4 13 >180 25,2 >50 X 

12 136 10 4 12 74 25,0 <50 O 

13 136 10 4 13 >180 25,2 <50 X 

14 136 10 4 14 >180 25,0 <50 X 

15 136 10 4 14 63 24,8 <50 O 
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Tabulka 6 Odstupňování použité pro změny koncentrace kyslíku d = 0,2 % [6] 

Materiál PE (PE/R/PAN2) 

 

Posledních 9 měření (Viz tabulka 2) 

Měření provedená do dosažení 

odezvy „X“ 

Další 4 měření provedená od odezvy 

„X“ 

Koncentrace 

kyslíku [%] 
24,4 24,6 24,8 25,0 25,2 25,0 25,2 25,0 24,8 

Doba hoření 

[s] 
<180 <180 <180 <180 >180 <180 >180 >180 <180 

Délka 

odhořelé 

části [mm] 

<50 <50 <50 <50 >50 <50 <50 <50 <50 

Odezva 

[X / O] 
O O O O X O X X O 

Číslo vzorku 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

Tabulka 7 Verifikace odstupňování změny koncentrace kyslíku d = 0,2 % [6] 

Posledních 6 

výsledků 

Koncentrace kyslíku [%] (V/V) 

ci OI ci - OI (ci – OI)
2 

cf 

 

 

 

 

n 

1 24,8 25,05 -0,25 0,0625 

2 25,0 25,05 -0,05 0,0025 

3 25,2 25,05 0,15 0,0225 

4 25,0 25,05 -0,05 0,0025 

5 25,2 25,05 0,15 0,0225 

6 25,0 25,05 -0,05 0,0025 

Celková      –   
 
                                                                                                  0,115         

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Výpočet kyslíkového čísla, výpočet standardní odchylky, ověření podmínky 

V následující části jsou provedeny konečné výpočty. Nejprve se provedl výpočet kyslíkového 

čísla. Jeho hodnota se dosadila do tabulky 7.  Z hodnot tabulky 7 se podle vzorce vypočetla 

standardní odchylka. Dle normy [6] se následně provedlo ověření podmínky pro platnost 

kyslíkového čísla.  

Kyslíkové číslo 

        %   (Viz tabulka 7) 

          (odečtení hodnoty „k“ se provede dle normy [6] pomocí Dixonovy 

schodišťové metody) 

       %   

 

                            

                    

 

Standardní odchylka 

   
     –    

   
 
 
   

     

 
 

 
 

        

        

 

Ověření podmínky 

  
 

 
         

  
     

 
               

                 

 

Po ověření podmínky má kyslíkové číslo pro materiál s označením PE/R/PAN2 hodnotu 

25,00 %. 
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10.5   Výsledky experimentu  

Výsledky jsou zpracovány do tabulek 8 – 10, kde jsou uvedeny hodnoty kyslíkových čísel, 

vypočtené objemové hmotnosti zkoušených materiálů. Dále se zde nachází stručná 

charakteristika kouře, plamene a také chování zkušebních těles, zda odkapávala nebo 

uhelnatěla během jednotlivých měření. Pro přehlednost jsou v obrázcích 15 – 17 graficky 

znázorněny výsledné hodnoty kyslíkových čísel. 

 

Tabulka 8 Dosažené výsledky – PP 

Označení 

materiálu 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Kyslíkové 

číslo [%] 

Odkapává 

/ Uhelnatí 

Charakteristika 

kouře 

Charakteristika 

plamene 

Čistý PP  907 18,6 Odkapává Světlý 
Modrý/žlutý, 

výška do 2 cm 

PP/R 980 31,3 Uhelnatí Bílý/šedý 
Žlutý, výška do 

1 cm 

PP/R/K2 986 30,2 Odkapává Tmavý 
Žlutý, výška do 

3 cm 

PP/R/K4 968 29,7 Odkapává Světlý 
Modrý/žlutý, 

výška do 3 cm 

PP/R/PAN2 994 27,4 Odkapává Tmavý 
Žlutý, výška 

mezi 3-5 cm 

PP/R/PAN4 1011 21,7 Odkapává Tmavý 
Žlutý, výška 

mezi 3-5 cm 

PP/R/M1 983 29,8 Uhelnatí Tmavý 
Modrý/žlutý, 

výška 3-4 cm 

PP/R/M2 984 27,0 Uhelnatí Tmavý 
Žlutý, výška 

mezi 3-5 cm 

PP/R/PER1 984 30,3 Odkapává Tmavý 
Žlutý, výška 

mezi 3-5 cm 

PP/R/PER2 946 25,3 Odkapává Tmavý 
Žlutý, výška do 

5 cm 
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Obrázek 15 Grafické znázornění kyslíkových čísel - PP 
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Tabulka 9 Dosažené výsledky – PE 

Označení 

materiálu 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Kyslíkové 

číslo [%] 

Odkapává 

/ Uhelnatí 

Charakteristika 

kouře 

Charakteristika 

plamene 

Čistý PE 947 20,4 Odkapává Světlý 
Modrý/žlutý, 

výška do 2 cm 

PE/R 1029 27,7 Odkapává Světlý 
Žlutý, výška 1-2 

cm 

PE/R/K2 991 26,5 Odkapává 

Tmavý 

(velké množství 

sazí) 

Žlutý, výška do 

3 cm 

PE/R/K4 1004 26,6 Odkapává Tmavý 
Žlutý, výška 3-

5 cm 

PE/R/PAN2 853 25,0 Odkapává Tmavý 
Žlutý, výška 3-

5 cm 

PE/R/PAN4 862 22,5 Uhelnatí Tmavý 
Žlutý, výška 3-

5 cm 

PE/R/M1 1027 23,1 Odkapává Světlý 
Žlutý, výška 

4 cm 

PE/R/M2 1025 22,8 Odkapává Světlý 
Žlutý, výška 

5 cm 

PE/R/PER1 992 27,5 Odkapává Tmavý 
Žlutý, výška do 

3 cm 

PE/R/PER2 836 21,4 Odkapává Světlý 
Žlutý, výška do 

3 cm 
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Obrázek 16 Grafické znázornění kyslíkových čísel - PE 
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Tabulka 10 Dosažené výsledky – PE + EVA 

Označení 

materiálu 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Kyslíkové 

číslo [%] 

Odkapává 

/ Uhelnatí 

Charakteristika 

kouře 

Charakteristika 

plamene 

Směs 

PE + EVA 
938 22,2 Odkapává Světlý 

Modrý/žlutý, 

výška do 2 cm 

EVA/R 1556 51,2 Odkapává Světlý 

Výrazný, 

svítivý, bohatý 

na kyslík, výška 

do 1 cm 

EVA/R/K2 1527 44,5 Odkapává Světlý 
Žlutý, výška do 

3 cm 

EVA/R/K4 1556 48,6 Odkapává Světlý 
Žlutý, výška do 

3 cm 

EVA/R/PAN2 1477 48,9 Odkapává Světlý 
Žlutý/modrý, 

výška do 3 cm 

EVA/R/PAN4 1377 47,1 Odkapává Světlý 

Modrý, 

nevýrazný do 1 

cm 

EVA/R/M1 1436 60,6 Odkapává Světlý 

Výrazný, 

svítivý, bohatý 

na kyslík, výška 

do 1 cm 

EVA/R/M2 1452 60,2 Odkapává Světlý 

Výrazný, 

svítivý, bohatý 

na kyslík, výška 

do 1 cm 

EVA/R/PER1 1408 52,1 Odkapává Světlý 
Žlutý, výška 3-5 

cm 

EVA/R/PER2 1572 49,8 Odkapává Světlý 
Žlutý, výška 3-5 

cm 
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Obrázek 17 Grafické znázornění kyslíkových čísel – PE + EVA 
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10.6   Diskuze výsledků  

Diskuze výsledků je rozdělena na tři hlavní části – Polypropylenové směsi, Polyethylenové 

směsi a Polyethylen + ethylvinylacetátové směsi. V každé části je nejprve rozebráno chování 

jednotlivých zkušebních těles při samotné zkoušce týkající se především plamene a kouře. 

Poté jsem prodiskutoval nejvyšší, případně nejnižší dosažené hodnoty kyslíkových čísel. Dále 

jsem posoudil synergismus bezhalogenových retardérů hoření a speciálních aditiv. Výsledky 

jsou doplněny o obrázky zkušebních těles z měření. V závěru jsem vyhodnotil, která speciální 

aditiva jsou vhodné pro využití k synergismu s bezhalogenovými retardéry hoření a která 

nikoliv. 

Polypropylenové směsi 

Prvním zkoušeným materiálem byly tělesa tvořená polymerní směsí z PP (Viz tabulka 8). 

Většina zkušebních těles při jednotlivých měření odkapávala. Během měření tělesa vytvářela 

výrazný plamen žluté barvy dosahující výšky až 5 centimetrů a produkovala především tmavý 

kouř. Ukázka vzhledu vzorku po měření je v obrázku 18. 

 

 

Obrázek 18 Zkušební těleso PP/R/PER1 po provedeném měření 

 

Nejvyšší hodnota kyslíkového čísla, konkrétně 31,3 %, byla naměřena u zkušebního tělesa 

s označením PP/R, který byl obohacen bezhalogenovými retardéry hoření Irganox B 225 
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a Exolit AP 766. V ostatních provedených měření na zbylých zkušebních vzorcích je patrné, 

že s přidáváním speciálních aditiv se hořlavost jednotlivých zkoušených materiálů zvyšovala. 

Jako příklad lze uvést zkušební tělesa s označením PP/R/PAN2 a PP/R/PAN4. Těleso 

PP/R/PAN2 obsahující navíc 2 % speciálního aditiva Pangel S-9 dosahovalo kyslíkového 

čísla 27,4 %. Těleso PP/R/PAN4 obsahující již 4 % tohoto aditiva dosahovalo 21,7 % 

kyslíkového čísla. Na tomto příkladě je názorně vidět, jak se hořlavost přidáváním speciálního 

aditiva zvyšovala. 

Polyethylenové směsi 

Druhým zkoušeným materiálem byly PE směsi (Viz tabulka 9). S výjimkou zkušebního tělesa 

PE/R/PAN4, které uhelnatělo, všechna ostatní zkušební tělesa během měření odkapávala. 

Uhelnatění tělesa PE/R/PAN4 mohlo být způsobeno vyšším procentuálním přimísením 

speciálního aditiva Pangel S-9. Zkoušená tělesa vytvářela rovněž výrazný žlutý plamen 

dosahující výšky až 5 centimetrů a kouř světlé i tmavé barvy. 

Jako v předchozím případě u zkušebních těles z PP se i zde projevil nejvýraznější retardační 

účinek při použití pouze bezhalogenových retardérů hoření, konkrétně Irganoxu B 225 

a ADK FP 2200. Zkušební těleso PE/R (Viz obrázek 19), které obsahovalo výše zmíněné 

retardéry, dosáhlo hodnoty 27,7 % kyslíkového čísla. Všechna ostatní zkušební tělesa 

obohacená o speciální aditiva nevykazovala dobře fungující synergismus a docházelo ke 

zvýšení hořlavosti.  

 

Obrázek 19 Zkušební těleso PE/R po provedeném měření 
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Polyethylen + ethylenvinylacetátové směsi 

Posledním zkoušeným materiálem byl PE+EVA (Viz tabulka 10). V tomto případě všechna 

zkušební tělesa odkapávala. Během měření docházelo k vytváření různorodého plamene 

modré i žluté barvy, který se od ostatních případů lišil zejména svou svítivostí, která byla 

mimo jiné způsobena i vysokými hodnotami kyslíku v měřící atmosféře. Při jednotlivých 

měřeních nedocházelo k výraznějšímu vývinu kouře, což bylo způsobeno 60% přimísením 

bezhalogenového retardéru hoření Duhor C-043/S, který slouží k potlačení vývinu kouře.  

Díky takto vysokému procentuálnímu přimísení tohoto retardéru dosahovala zkušební tělesa 

hodnot kyslíkového čísla daleko přes 40 %. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána u tělesa 

EVA/R/M1 (ukázka v obrázku 20), kde došlo v kombinaci dvou bezhalogenových retardérů 

hoření Duhor C-043/S a Irganox B 225 a speciálního aditiva Micrograf 99505 UJ 

k nejvýraznějšímu synergickému účinku. Hodnota kyslíkového čísla tělesa EVA/R/M1 byla 

60,6 %. Naopak v ostatních případech, kde docházelo k přidávání speciálních aditiv, se 

hořlavost jednotlivých těles zvyšovala. Důležité je však zmínit, že i přes vynikající výsledky 

hodnot kyslíkového čísla dojde zcela určitě k ovlivnění mechanických vlastností polymeru 

vlivem vysokého procentuálního přimísení retardéru  Duhor C-043/S. 

 

 

Obrázek 20 Zkušební těleso EVA/R/M1 po provedeném měření 
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Zjištěné skutečnosti 

Závěrem lze říci, že z veškerých provedených měření nám k dosažení výraznějšího 

retardačního účinku vždy sloužila kombinace bezhalogenových retardérů hoření. Přidáváním 

speciálních aditiv se jednoznačně prokázalo, že se zhoršují retardační vlastnosti 

bezhalogenových retardérů hoření. Proto není vhodné tyto aditiva (Perkalite F 100 S, 

Keramické mikrokuličky Filite 106, Pangel S-9, Micrograf 99505 UJ) používat k synergismu.  

Jedinou zjištěnou výjimkou je použití speciálního aditiva  Micrograf 99505 UJ u PE + EVA 

směsí. Zde toto aditivum v kombinaci s bezhalogenovými retardéry hoření (Irganox B 225 

a Duhor C-043/S) vytvořilo dobře fungující synergismus. 
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11 Stanovení vznětlivosti materiálů podle ČSN 64 0149 

Norma ČSN 64 0149 se vztahuje na stanovení vznětlivosti pevných materiálů včetně plastů 

v různých formách (prášek, granulát apod.) pomocí teploty vzplanutí nebo vznícení. V mém 

případě jsem stanovoval teplotu vzplanutí, což je dle normy [7] nejnižší teplota vzduchu 

proudícího kolem vzorku, při které dojde působením vnějšího zápalného zdroje k zapálení 

směsi plynných produktů rozkladu. 

11.1   Zkušební zařízení 

Měření probíhala na zkušebním zařízení (Viz obrázek 21), které se skládalo z několika částí.  

 

 

Obrázek 21 Zkušební zařízení sloužící ke stanovení teploty vzplanutí  

 

Hlavní částí byla elektrická odporová pec (Viz obrázek 22), sestávající se ze dvou 

soustředných válců ze žáruvzdorného materiálu. Dle normy [7] má mít vnější válec průměr 

100 milimetrů a výšku 210 -  250 milimetrů a soustředný válec průměr 75 milimetrů a výšku 

210 -250 milimetrů. Tyto podmínky vybavení laboratoře splňovalo.  
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Vnější válec byl tepelně izolovaný a opatřen topným vynutím. Zkušební těleso se vkládalo do 

držáku vzorku v nerezové misce. Držák vzorku byl umístěn na vodící tyči, díky které se 

zkušební těleso rychle a plynule vkládalo a vyjímalo z pece. V blízkosti nad kruhovým 

výstupním otvorem ve víku pece byl umístěn plynový hořák, který sloužil jako zdroj zapálení 

plynných produktů při stanovení teploty vzplanutí. Plamen se seřizoval na délku 20 ± 1 

milimetry. [7] 

Dále byl součástí zkušebního zařízení zdroj vzduchu s průtokoměrem, na kterém se dal 

regulovat průtok. Pec byla vybavena regulátorem teploty schopným udržet teplotu vzduchu 

v peci až do 750 °C. Teploty byly snímány pomocí termočlánků. Termočlánek pro měření 

teploty vzduchu v peci byl zaveden spodem do vnitřku pece ve vzdálenosti 10 milimetrů od 

spodní hrany misky a zároveň byl napojen na zapisovač teploty, který nám zaznamenával 

časový průběh teploty vzduchu v peci. [7] 
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Obrázek 22 Elektrická odporová pec a její části [7] 
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11.2   Příprava zkušebních těles a postup při stanovení teploty vzplanutí 

Nejprve se navážil granulát o hmotnosti pohybující se mezi 2 – 3 gramy. Nastavila se 

požadovaná teplota vzduchu v peci a zapálil se plynový hořák nad víkem pece. Rychlost 

proudění vzduchu vnitřním válcem byla vždy 25 milimetrů za sekundu. Po ustálení teploty 

vzduchu v elektrické peci se pec otevřela a do držáku zkušebních těles se vložila miska 

s naváženým materiálem a začal se měřit čas. Dle normy [7] vložení vzorku do pece musí 

proběhnout nejdéle do 20 sekund, aby nedošlo k poklesu teploty vzduchu v elektrické peci. 

Okamžik vzplanutí se zjistí vizuálně (po zhasnutí hořáku), zároveň dojde k rychlému růstu 

teploty na záznamu zapisovače.  

Pokud do 15 minut od počátku zkoušky dojde ke vzplanutí, opakuje se stanovení teploty 

vzplanutí s nově naváženým materiálem. Zároveň se sníží nastavená teplota vzduchu 

v elektrické peci o 10 °C až do teploty, dokud nedojde ke vzplanutí v určeném časovém 

intervalu 15 minut. Teplota o 10 °C vyšší, při které docházelo ke vzplanutí, je výslednou 

minimální teplotou vzplanutí, která se zaokrouhlí na nejbližších 5 °C nebo 10 °C.  

Analogicky se postupuje v případě, pokud při zkoušce nedojde ke vzplanutí v časovém limitu 

15 minut. Každý další zkoušený materiál je vkládán do elektrické pece, kde se teplota 

proudícího vzduchu nastaví o 10 °C vyšší než předchozí. Konečnou minimální teplotou 

vzplanutí je opět teplota, při které dojde ke vzplanutí do 15 minut a zaokrouhlí se také na 

nejbližších 5 °C nebo 10 °C. 

V laboratořích se pro co nejpřesnější výsledky vždy při dosažení teploty vzplanutí prováděly 

kontrolní měření. Navážil se zkoušený materiál, teplota proudícího vzduchu v elektrické peci 

se snížila o 10 °C a následně se provedly ještě dvě kontrolní měření, která ověřily, že ke 

vzplanutí opravdu nedojde. 

Zkoušeným materiálem byly, stejně jako v případě stanovení kyslíkového čísla, polymerní 

směsi PP, PE a PE+EVA .Vzhledem k časové náročnosti této metody a velkému množství 

zkušebních těles bylo po konzultaci s vedoucí diplomové práce rozhodnuto, že se měření 

provedou pouze pro vybraná zkušební tělesa. Vybraná tělesa, jejich složení a dosažené teploty 

vzplanutí jsou uvedeny v kapitole 11.3. 
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11.3   Výsledky experimentu 

Změřené teploty vzplanutí jsou spolu se složením zkušebních těles uvedeny v tabulkách 11 – 

13. Rozděleny jsou podle základních složek na PP, PE a PE + EVA. Výběr zkušebních těles 

byl následující. Měřily se 4 zkušební tělesa z každé polymerní směsi. Vždy se změřila teplota 

vzplanutí základního materiálu, který nebyl retardován nebo obohacen speciálními příměsemi. 

Poté se stanovila teplota vzplanutí u zkušebního tělesa s příměsí bezhalogenových retardérů 

hoření bez speciálních aditiv. Poslední dvě zkušební tělesa obsahovaly jak příměs 

bezhalogenových retardérů hoření tak speciálních aditiv. Výběr těchto těles se odvíjel od 

nejvyšších naměřených hodnot kyslíkových čísel. Výsledné teploty vzplanutí jsou zde 

zaznamenány v intervalu pohybujícím se v rozmezí maximálně 10 °C, jak je to běžně 

uváděno v odborné literatuře. 

Tabulka 11 Složení vybraných zkušebních těles a výsledné teploty vzplanutí – PP 

 Označení materiálu 

Složka [hmot. %] Čistý PP PP/R PP/R/K2 PP/R/PER1 

Mosten GB 506 100 83,7 81,7 82,7 

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

Exolit AP 766 - 16 16 16 

Keram. 

mikrokuličky Filite 

106 

- - 2 - 

Perkalite F 100 S - - - 1 

Teplota vzplanutí 

[°C] 
345 – 350 375 – 385 380 – 390 390 – 400  
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Tabulka 12 Složení vybraných zkušebních těles a výsledné teploty vzplanutí – PE 

 Označení materiálu 

Složka [hmot. %] Čistý PE PE/R PE/R/K4 PE/R/PER1 

Liten FB 85 F 100 83,7 79,7 82,7 

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

ADK FP 2200 - 16 16 16 

Keram. 

mikrokuličky Filite 

106 

- - 4 - 

Perkalite F 100 S - - - 1 

Teplota vzplanutí 

[°C] 
390 – 400 430 – 440  405 – 415 435 – 445 

 

Tabulka 13 Složení vybraných zkušebních těles a výsledné teploty vzplanutí – PE + EVA 

 Označení materiálu 

Složka 

[hmot. %] 

Směs 

PE + EVA 
PE+EVA/R EVA/R/M1 EVA/R/PER1 

Ultra EVA  87 34,7 33,7 33,7 

LDPE EVA 13 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 

Teplota 

vzplanutí [°C] 
420 – 425 445 – 455 445 – 455 450 – 460 
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11.4   Diskuze výsledků 

V následující podkapitole jsou výsledky prodiskutovány ve třech hlavních částech a to: 

Polypropylenové směsi, Polyethylenové směsi a Polyethylen + ethylvinylacetátové směsi. 

V jednotlivých částech jsem zhodnotil výsledné teploty vzplanutí a také synergické účinky 

bezhalogenových retardérů hoření a speciálních aditiv. 

Polypropylenové směsi 

Nejprve se změřily teploty vzplanutí u PP směsí (Viz tabulka 11). Teplota vzplanutí čistého 

PP byla stanovena v rozmezí 345 – 350 °C. Zkušební těleso PP/R obsahující bezhalogenové 

retardéry hoření Irganox B 225 a Exolit AP 766 vykázalo zvýšené hodnoty teploty vzplanutí 

pohybující se v rozmezí 375 – 385 °C. Přidáním navíc 2 % speciálního aditiva, kterým 

byly  keramické mikrokuličeky Filite 106 došlo k nepatrnému vzrůstu teploty vzplanutí, která 

byla u zkušebního tělesa PP/R/K2 v rozmezí 380 – 390 °C. Správně fungující synergismus 

byl zjištěn také u zkušebního tělesa PP/R/PER1, kde k bezhalogenovým retardérům hoření 

(Irganox B 225 a Exolit AP 766) bylo přidáno navíc 1 % speciálního aditiva 

Perkalite F 100 S. Hodnota teploty vzplanutí vzrostla do rozmezí 390 – 400 °C.  

Polyethylenové směsi 

Druhým zkoušeným materiálem byly vybrané PE směsi (Viz tabulka 12). Čistý PE dosáhl 

teploty vzplanutí 390 – 400 °C. Tato teplota vzplanutí se dá považovat jako velmi vysoká, 

protože některé literatury [3] uvádí teplotu vzplanutí čistého PE okolo 360 °C. Stejně jako 

v předchozím případě se i u těchto zkušebních těles nejvýrazněji projevil retardační účinek při 

použití bezhalogenových retardérů hoření Irganox B 225 a Exolit AP 766. Konkrétně  tomu 

tak bylo u tělesa PE/R, kde teplota vzplanutí vzrostla až o 40 °C na rozmezí hodnot 430 – 440 

°C. V opačném případě přidáním k těmto retardérům hoření navíc speciální aditivum (4 % 

keramických mikrokuliček Filite 106) vedlo ke zvýšení vznětlivosti a poklesu teploty 

vzplanutí na hranici 405 – 415 °C u tělesa PE/R/K4. K nepatrnému zvýšení teploty vzplanutí 

oproti zkušebnímu tělesu PE/R došlo u zkušebního tělesa PE/R/PER1. V tomto případě byly 

skombinovány bezhalogenové retardéry hoření Irganox B 225, Exolit AP 766 a speciální 

aditivum Perkalite F 100 S. Výsledná teplota vzplanutí byla o 5 °C vyšší a pohybovala se 

v rozmezí 435 – 445 °C. 
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Polyethylen + ethylvinylacetátové směsi 

Nakonec se odměřila vybraná zkušební tělesa z PE + EVA (Viz tabulka 13). Základní, čistá 

směs PE + EVA měla teplotu vzplanutí 420 – 425 °C. Zkušební těleso PE+EVA/R obsahující 

dva bezhalogenové retardéry hoření, konkrétně  Duhor C-043/S a Irganox B 225, dosáhlo 

teploty vzplanutí 445 –455 °C. V tomto případě došlo ke zvýšení teploty vzplanutí o 20 °C 

oproti neretardované směsi PE + EVA. Nicméně se jedná o poměrně malé zvýšení teploty 

vzplanutí při použití velkého množství retardéru hoření Duhor C-043/S (zkušební těleso 

PE+EVA/R obsahovalo 60 % retardéru Duhor C-043/S). V případě zkušebního tělesa 

EVA/R/M1, které obsahovalo navíc oproti tělesu PE+EVA/R 1 % speciálního aditiva 

Micrograf 99505 UJ nedošlo ke změně teploty vzplanutí. Ta byla stejně jako v předešlém 

případě 445 – 455 °C. Posledním zkoušeným materiálem bylo těleso EVA/R/PER1, kde 

spolupůsobily bezhalogenové retardéry hoření Irganox B 225 a Duhor C-043/S) a speciální 

aditivum Perkalite F 100 S. Teplota vzplanutí tohoto zkušebního tělesa byla 450 – 460 °C. 

Došlo zde tedy ke vzrůstu teploty vzplanutí o 5 °C. Tudíž byl docílen kladný, ale přesto 

nevýrazný synergismus.  

Zjištěné skutečnosti 

Z provedených měření lze vypozorovat, že bezhalogenové retardéry hoření vždy pracovaly 

správně v polymerních směsích a docházelo ke kvalitním retardačním výsledkům. Přidáváním 

speciálních aditiv k těmto retardérům nevedlo k výraznému zvýšení teplot vzplanutí. 

Aditivum Micrograf 99505 UJ nikterak nepřispělo ke zvýšení ani snížení teploty vzplanutí 

zkoušených těles. V případě použití speciálního aditiva Perkalit F 100 S vždy došlo 

k nepatrnému vzrůstu teploty vzplanutí o 5 °C. Stejně tak tomu bylo u polypropylenových 

směsí, kde přidáním speciálního aditiva Keramické mikrokuličeky Filite 106 došlo ke vzrůstu 

teploty vzplanutí o 5 °C. V případě polyethylenových směsí Keramické mikrokuličeky Filite 

106 prokazatelně zvyšovaly vznětlivost a tudíž nejsou vhodné pro využití k synergismu 

u těchto směsí. Aditiva Micrograf 99505 UJ a Perkalit F 100 S vzhledem k žádným nebo 

nepatrným účinkům rovněž nedoporučuji využívat k synergismu s bezhalogenovými retardéry 

hoření. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posouzení synergického účinku speciálních přísad 

a bezhalogenových retardéru hoření přidávaných do polymerních materiálů na požárně 

technické charakteristiky. Práci jsem rozdělil na dvě stěžejní části a to na teoretickou 

a praktickou část. 

V teoretické části jsem zpracoval literární přehled retardérů hoření, na základě kterého bylo 

zjištěno, že se k retardaci polymerních materiálů hodí více druhů retardérů. Tato skutečnost 

závisí na mnoho faktorech, především však na kompatibilitě retardéru hoření s určitým 

polymerem. Nejlepším východiskem do budoucna se jeví využití synergismu retardéru hoření 

na bázi nanometrickcýh částic s ostatními příměsemi (např. oxid hlinitý nebo oxid křemičitý). 

Jejich výhodou je široká použitelnost, možnost implementace samotného retardéru do 

polymerní matrice a nízké procentuální přimísení retardéru. To má za následek minimální 

ovlivnění především mechanických vlastností polymeru. Navíc při aplikaci některých 

nanočástic dochází ke zlepšení těchto vlastností. 

V praktické části jsem pomocí vybraných požárně technických charakteristik (kyslíkové číslo 

a teplota vzplanutí) posuzoval vliv speciálních aditiv na retardační účinek bezhalogenových 

retardérů. Průběhy měření a dosažené výsledky jsou v jednotlivých kapitolách podrobně 

popsány a tyto výsledky jsou následně prodiskutovány se zaměřením na synergické účinky 

bezhalogenových retardérů hoření a speciálních aditiv.  

Z výsledků této práce vyplývá, že lze aplikovat do polymerů širokou škálu bezhalogenových 

retardérů hoření. Využití bezhalogenových retardérů hoření v mnoha případech vedlo 

k dosažení výborných retardačních výsledků, na kterých je možno v budoucnu dále 

pokračovat. Zároveň došlo také ke zjištění, že přidáním speciálních aditiv se retardace hoření 

polymerních směsí ve většině případů především zhoršují, než zlepšují. V návaznosti na tuto 

práci by bylo vhodné na základě laboratorních měření ověřit, jak jednotlivé procentuální 

přimísení retardérů hoření a speciálních aditiv ovlivní ostatní (především mechanické) 

vlastnosti polymerních materiálů. 
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