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Anotace 

Šrajer, D. Požárně technické charakteristiky materiálů tepelně exponovaných 

oděvů. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU, 2016. 60 s. 

Práce se zabývá textilními materiály používanými k výrobě teplotně odolných 

oděvů a jejich požárně technickými charakteristikami. Práce je rozdělena na teoretickou a 

praktickou část; v teoretické části jsou uvedeny požadavky na vlastnosti textilií 

používaných k výrobě teplotně odolných oděvů, na klasifikaci tepelně odolných textilních 

vláken a na oblasti jejich využití a principy zušlechťování těchto vláken a textilií. Praktická 

část se věnuje stanovení požárně technických charakteristik třemi metodami, a dále diskuzi 

výsledků měření. V závěru práce se vyhodnocují výsledky měření vybraných požárně 

technických charakteristik tepelně odolných textilií a je doporučena inovace daných metod 

měření. 

Klíčová slova: tepelně odolná textilie; tepelně odolné vlákno; požárně technická 

charakteristika; ochranný oděv 

 

Summary 

Šrajer, D. Fire Technical Characteristics of Materials of Clothing Exposed to Heat. 

Diploma thesis, Ostrava: VŠB – TU, 2016. 60 s. 

The thesis is about textile materials that are used in production of thermal resistant 

clothing and their fire technical features. The work is divided into two parts, theoretical 

and practical. The theoretical part is focused on requirements on characteristics of fabrics 

used in thermal resistant clothing and on thermal resistant textile fibers classification. 

Furthermore, it concentrates on thermal resistant fiber and fabric usage and on methods of 

fiber and fabric upgrading. Practical part determines fire technical characteristic according 

to free methods of laboratory measurements, and discusses the results. In conclusion, the 

thesis evaluates the results of the laboratory measurements and gives recommendations for 

innovation of selected measurement methods. 

 

Keywords: thermal resistant fabrics; thermal resistant fibers; fire technical characteristics; 

protective clothing 
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Seznam použitých zkratek: 

(NH4)2CO3  uhličitan amonný 

(NH4)2HPO4  hydrogenfosforečnan amonný 

APO   trisazirinylfosfinoxid 

CO   bavna 

CP    parametr chemického složení polymerních řetězců 

CPAN   karbonizovaná akrylová vlákna 

CV   viskóza 

ČSN   česká technická norma 

ISO   International Organization for Standardization 

EN   Evropská norma 

ES   Evropské společenství 

FIT   teplota vzplanutí 

FR   flame retarded (omezená hořlavost) 

H3PO4   kyselina fosforečná 

HBr   kyselina bromovodíková 

HCL   kyselina chlorovodíková 

LKČ   limitní kyslíkové číslo 

LOI   limiting Oxygen Index 

MAC   vinylidenchlorid 

MF   melaninoformaldehyd 

MgCl2   chlorid hořečnatý 

Na2MoO4  molybdenan sodný  

NaVO3   vanadičnan sodný 

NH4Br   bromid amonný 



 

 

NH4Cl   chlorid amonný 

NV   nařízení vlády 

OOP   osobní ochranné pomůcky 

PA   polyamid  

PAL   polyamidimid 

PAN   polyakrylnitril 

PANO   oxidovaný PAN 

PBI   polybenzimidazol 

PBO   polyfenylénbenzoxasol 

PE   polyetylén 

PES   polyester 

PHE   fenolaldehyd 

PI   polyimid 

PMIA   meta-aramid 

PP   polypropylen 

PPS    polyfenylénsulfid 

PPTA   para-aramid 

PPTAC  para-aramid, kopolymer 

PS   polysulfanová 

PTFE   polytetrafluoretylen 

PVC   polyvinilchlorid 

SiC   karbid křemíku 

SIT   teplota vznícení 

THPC   tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchlorid 

WO   vlna 



 

 

Seznam použitých symbolů: 

     měrná tepelná kapacita [ Jkg
-1

K
-1

]    

∂Q   množství tepla [kJkg
-1

] 

∂T   rozdíl teplot [K] 

∆H   spalné teplo [kJkg
-1

] 

cv   specifické měrné teplo [Jkg
-1

K
-1

] 

K   konstanta typická pro každý polymer 

n   nezapálení v určitém případě 

t   doba působení plamene v určitém případě [s] 

Tg   teplota zeskelnění vlákna [°C] 

Tp   teplota pyrolýzy vlákna [°C] 

Tt   teplota tání vlákna [°C] 

Tz   teplota hoření vlákna [°C] 

vz   rychlost šíření zvuku v polymeru [ms
-1

] 

λ   součinitel tepelné vodivosti  [Wm
-1

K
-1

] 

ρ   měrná hmotnost [kgm
-1

] 

    průměrná doba nezapálení [s] 
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1 Úvod 

Problematika tepelně exponovaných ochranných oděvů pravděpodobně provází 

lidstvo od chvíle, kdy člověk začal používat oheň. V počátcích se jednalo o použití 

jednoduchých kožených chráničů například při vypalování hrnčířských výrobků nebo při 

tepelném zpracování kovů. Později tyto kožené chrániče začaly doplňovat výrobky tkané z 

různých textilních vláken. Používaná vlákna však byla více či méně hořlavá, a tak u těchto 

výrobků vznikla potřeba zvyšovat jejich odolnost vůči účinkům plamene, respektive 

vysokých teplot. Nejprve se jednalo o pouhé smáčení ve vodě nesoucí s sebou riziko 

opaření vznikající párou nebo např. o nanášení vrstvy jílu. V moderní době lidé začali 

textilie zušlechťovat smáčením v různých chemických roztocích, například v roztoku 

boraxu a síranu hořečnatého. Tyto úpravy však přinášely riziko zdravotních problémů pro 

uživatele.  

V současné době se vývoji tohoto segmentu textilního průmyslu věnuje nemalá 

pozornost. Vývoj v této oblasti nesměřuje jen ke snížení hořlavosti, ale jedná se o 

multidisciplinární výzkum zohledňující také působení zušlechťovacích prostředků na 

zdraví uživatele, vliv technologií na životní prostředí, možnosti zpracování textilních 

vláken a v neposlední řadě komfort uživatele při užívání hotového výrobku.  

Obor, který se věnuje prokazování požadovaných vlastností textilních vláken a 

výrobků, lze obecně označit jako textilní zkušebnictví.  

Tato práce, věnovaná právě textilnímu zkušebnictví, je rozdělena do dvou částí. 

První část je zaměřena na přiblížení problematiky požárně technických vlastností a na 

požadavky na vlastnosti textilií používaných k výrobě tepelně exponovaných oděvů. 

Seznamuje s rozdělením tepelně odolných textilií, s jejich zušlechťováním a s oblastmi 

jejich využití. V druhé, praktické části jsou zpracovány a vyhodnoceny výsledky získané 

laboratorním měřením na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Výsledky 

těchto laboratorních měření podávají informace o některých požárně technických 

charakteristikách textilních materiálů používaných k výrobě tepelně exponovaných oděvů. 

Cílem diplomové práce Textilní materiály k výrobě tepelně exponovaných oděvů a jejich 

požárně technické charakteristiky je vytvořit komentovaný přehled materiálů používaných 

k výrobě tepelně exponovaných oděvů, seznámit s požadavky souvisejících norem, 
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zkoumat vybrané požárně technické charakteristiky textilií a zhodnotit výsledky 

laboratorních testů. 
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2 Rešerše 

Při zpracování této práce jsem čerpal zejména z následujících publikací (další 

zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury): 

 

MILITKÝ, Jiří. Textilní vlákna: klasická a speciální. 2012. V Liberci: Technická 

univerzita v Liberci, 2012, 374 s. ISBN 978-80-7372-844-1. 

Kniha obsahuje přehlednou klasifikaci textilních vláken podle jejich původu a 

chemického složení a jsou zde důležité informace o vláknotvorných polymerech a o 

obecných vlastnostech vláken. Kniha nabízí přehled vláken nejen klasických, ale také 

speciálních s řadou specifických vlastností a ve stručnosti také uvádí i některé chemické, 

resp. mechanicko-fyzikální pojmy a charakteristiky, které s probíranou tématikou souvisí. 

 

DEMBICKÝ, Josef. Zušlechťování textilií. vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 

2008, 186 s. 

Tato skripta podávají informace o předúpravě textilií a o jejich rozdělení, 

potiskování a finálních úpravách, dále o nehořlavých úpravách textilií. Obsahují také velmi 

důležitou kapitolu o nehořlavé úpravě. 

  

FILIPI, Bohdan. Plasty. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 

2003, 48 s. ISBN 80-866-3413-2. 

Tato publikace poskytuje informace o polymerních materiálech a jejich rozdělení. 

Zabývá se jejich požárně technickými vlastnostmi a aplikacemi nejužívanějších 

polymerních materiálů a snižování hořlavosti. Obsahuje také informace o požárně 

technických parametrech polymerních materiálů. 
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3 Textilie pro tepelně exponované ochranné oděvy a požadavky na jejich 

vlastnosti 

Textilie pro tepelně exponované oděvy musí plnit několik funkcí. Mají zabránit 

zapálení a šíření ohně a také chránit jako bariéra před pronikáním ohně a vysokých teplot 

do dalších vrstev oděvů nebo na povrch těla. Z toho vyplývá, že samotná nehořlavost je 

nedostačující, a tak další požadavky kladené na tyto textilie jsou i jejich tepelná odolnost, 

tepelná izolace a odrazivost tepelného záření a další hlediska ovlivňující komfort uživatele.  

Textilní vlákna se s ohledem na hořlavost dělí do těchto skupin:  

- Materiály z přírodních vláken (celulózových) a jejich směsí se syntetickými 

vlákny, které jsou hořlavé za běžných podmínek na vzduchu. 

- Omezeně hořlavé materiály, jako jsou vlněná vlákna, a jejich směsi se 

syntetickými vlákny, modakrylová vlákna a nehořlavě upravená viskózová resp. 

acetátová vlákna. 

- Organická vlákna, která jsou nesnadno hořlavá, ale odolávají teplotám do 500°C, 

jako jsou aromatické polyamidy, PVC, polyimidy, polyfenylénsulfidy atd.     

- Materiály, které jsou prakticky nehořlavé a jejich tepelná odolnost je kolem 

1000°C (uhlíková, keramická a některá kovová vlákna) [5].    

Textilie pro výrobu tepelně exponovaných ochranných oděvů se dají rozdělit na: 

- Hořlavé textilie s úpravou omezující hoření; 

- Tepelně odolné textilie; 

- Tepelně odolné textilie s reflexní vrstvou; 

- Textilie z nepolymerních (např. minerálních) vláken. 

 

3.1 Hořlavost textilií  

Hoření je oxidační proces, probíhající za vývinu tepla a světla, vzniká a probíhá při 

splnění tří podmínek hoření – přítomnost hořlaviny, oxidačního prostředku a dostatečné 

iniciační energie, viz obrázek 1.   
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Obrázek 1: Schéma podmínek procesu hoření [2] 

Při ohřevu hořlavé textilie dojde k nárůstu teploty a v okamžiku dosažení teploty 

tepelného rozkladu dochází k  narušování chemických vazeb a k degradačním reakcím. 

Jsou produkovány plyny jak hořlavé (CO, H2 a oxidovatelných organických molekul), tak 

nehořlavé (CO2, oxidů dusíku a síry), dalším produktem je zuhelnatělý zbytek dehtové 

kapaliny. Při vyšších teplotách dochází i k tepelnému rozkladu dehtu, a tím se dále 

navyšuje podíl hořlavých i nehořlavých plynů. Při dosažení teploty hoření reagují hořlavé 

plyny s okysličovadlem a v následné řadě reakcí tvoří volné radikály. Reakce jsou silně 

exotermní a produkují značné množství tepla a světla. Toto vygenerované teplo podporuje 

další tepelný rozklad, a tím se uvolňuje další množství hořlavých plynů do probíhající 

reakce [5]. Při ohřevu vláken v přítomnosti oxidačního prostředku dochází tedy k těmto 

procesům: 

- absorpce tepla a tepelný rozklad (pyrolýza); 

- generování hořlavých plynů vlivem tepelného rozkladu vláken; 

- zapálení hořlavých plynných produktů 

- vývin tepla, které dále zvyšuje vývin hořlavých plynů[6]. 

Hořlavost textilních materiálů ovlivňuje řada faktorů, a to: 

• chemické složení vlákna (obsah C, H, O apod.); 

• fyzikální vlastnosti substrátu, sráživost, tavitelnost; 
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• geometrická struktura textilu (jemnost příze, plošná hmotnost, dostava
1
) [2]. 

3.2 Požárně technické charakteristiky textilních vláken 

Požárně technické charakteristiky umožňují posoudit chování textilních vláken 

v případě jejich vystavení působení vysokých teplot. Mezi tyto charakteristiky patří 

například: 

- Limitní kyslíkové číslo; 

- Teplota vzplanutí, vznícení a hoření; 

- Teplota zeskelnění, tání a pyrolýzy vlákna; 

- Tepelná kapacita; 

- Tepelná vodivost. 

Limitní kyslíkové číslo 

Důležité údaje o hořlavosti materiálů a účinnosti nehořlavých úprav poskytuje 

limitní kyslíkové číslo (LKČ, neboli LOI: Limiting Oxygen Index). LOI vyjadřuje 

„nejnižší koncentraci kyslíku ve směsi s dusíkem (v %), která je právě schopna udržovat 

hoření materiálu za předepsaných podmínek zkoušky“ [2]. Výpočet % koncentrace 

následuje podle vzorce (1) [2]. 

     
    

         
                                              (1) 

kde je LOI Limiting Oxygen Index [%]; 

 O2  objem kyslíku [m
3
];  

N2  objem dusíku [m
3
].  

Bylo zjištěno že existuje poměrně silná korelace mezi LOI a parametrem 

chemického složení polymerních řetězců CP který lze vypočítat podle vzorce (2) [1].  

    
 

 
         

 

 
 
 

       
  

 
 
 

                            (2) 

                                                 

1
 Dostava tkaniny vyjadřuje počet nití na určitou délku podle ČSN 1049-2. Dostava tkaniny je 

definovaná zvlášť pro osnovní a zvlášť pro útkovou soustavu nití. 
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kde CP  je parametr chemického složení polymerních řetězců; 

  
 

 
 ,  

 

 
 ,  

  

 
    jsou poměry počtu atomů v polymerní jednotce.  

Platí, že pro CP > 1 jsou LOI pod 20 (tj. vlákna se zvýšenou hořlavostí) a pro CP < 

1 jsou vlákna se sníženou hořlavostí. Čím je CP menší, tím jsou vlákna méně hořlavá. 

Vysokou hořlavost mají polymery s větším obsahem vodíkových atomů (PE, celulóza). 

Menší hořlavost mají polymery s aromatickými články a ty, které obsahují například Cl, F 

[1]. Rozdělení hořlavosti podle LOI pro vybraná vlákna jsou uvedena v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Rozdělení hořlavosti vláken dle LOI [6] 

Klasifikace Vlákno LOI [%] 

Nehořlavá Sklo Nehoří 

Tepelně odolná 

Nomex 30 

Teflon 95 

Uhlíková vlákna > 60 

 

Odolná vůči hoření 

Modakrylová 27 - 31 

Nehořlavý PES 28 - 32 

KEVLAR 28 

PVC 35 - 37 

Vlna 24 - 26 

 

Hořlavá 

Bavlna 17 - 19 

PP 19 - 20 

Nylon 20 - 22 

PES 20 - 22 

Akrylová vlákna 20 

Viskóza 17 - 19 
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Lze konstatovat, že materiály s LOI vyšším než 21 jsou na vzduchu špatně hořlavé 

a materiály s LOI o hodnotě 26 a vyšší nehoří na vzduchu vůbec [5, 6]. Hodnoty LOI pro 

vybraná vlákna s omezenou hořlavostí jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Hodnoty LOI vláken s omezenou hořlavostí [5] 

Vlákno Zkratka Název LOI [%] 

Para-aramid PPTA KEVLAR, Twaron 27 – 29 

Para-aramid (Kopolymer) PPTAC Technora 25 

Meta-aramid PMIA NOMEX, Conex 29 – 32 

Polyamidimid PAL Kermel 32 

Nehořlavá viskóza CV Lenzing FR 28 

Modakrylové PAN MAC Protex 33 - 34 

Polyfenylénbenzoxasol PBO Zylan 68 

Polybenzimidazol PBI Celanese PBI 41 

Polytetrafluoretylen PTFE Teflon, Profilen >90 

Melaninoformaldehyd MF Basofil 32 

Fenolaldehyd PHE Kynol 30 - 34 

Polyimid PI P84 37 

Polyfenylénsulfid PPS Torcon, Procon 34 

Oxidovaný PAN PANO Panox, Kastan >50 

 

Působení tepla na textilní vlákna 

Působením tepla na textilní materiály dochází ke změnám některých vlastností 

vláken a při dalším zvyšování teploty k postupné degradaci vláken. V praxi se využívá 

několik typických teplotních ukazatelů charakteristických pro určitou tepelnou degradaci 

vláken. Mezi tyto ukazatele patří teplota zeskelnění vlákna Tg, teplota tání Tt, teplota 
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pyrolýzy Tp a teplota hoření Tz [1, 5]. Hodnoty teplot pro vybraná vlákna jsou uvedeny 

v tabulce 3. 

   

Tabulka 3: Tepelné charakteristiky vláken [5] 

Vlákno Tg  [°C] Tt  [°C] Tp  [°C] Tz  [°C] Templast. vlákno 

Bavlna - - 350 350 Ne 

Vlna - - 245 600 Ne 

Viskózové - - 350 420 Ne 

PP 20 165 470 550 Ano 

PVC 80 180 180 450 Ano 

Polyamid 6 50 215 430 450 Ano 

Polyamid 66 50 265 400 530 Ano 

Modakrylové 80 240* 273 690 Ano 

NOMEX 275 375 410 500 Ano 

KEVLAR 340 560 590 550 Ne 

* vlákno se rozkládá 

Následující diagram naznačuje, k jakému typu změn dochází při dosažení dané 

teploty:  

   Fyzikální změny - Tg, Tt 

Teplo + vlákno  

   Chemické změny - Tp, Tz 

Fyzikální změny: jedná se o projevy fázových přechodů 

Chemické změny: nastává rozklad chemických vazeb a dochází k degradačním reakcím 

(viz kap. 3.1).    
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Teplota vzplanutí a vznícení 

 Teplota vzplanutí (FIT) je definována jako „nejnižší teplota vzduchu, proudícího 

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

plynných produktů rozkladu“ [13]. Teplota vznícení (SIT) je definována jako „nejnižší 

teplota vzduchu, proudícího kolem vzorku, při které dojde k samostatnému zapálení 

vzorku nebo produktů jeho rozkladu bez přítomnosti vnějšího zápalného zdroje“ [13]. 

Dalším parametrem ovlivňujícím hořlavost materiálů je spalné teplo ∆H [kJkg
-1

] které je 

definováno jako „množství tepla vybaveného soustavou při izobarickém spálení 1 molu 

látky v plynném kyslíku na konečné oxidační produkty (CO2 (g), H2O (g), N2 (g), SO2 (g)) 

s maximálním dosažitelným oxidačním číslem za daných podmínek“ [33]. Hodnoty FIT, 

SIT a ∆H pro vybraná vlákna jsou uvedeny v tabulce 4.  

 

Tabulka 4: Teploty FIT, SIT a ∆H pro vybraná vlákna [5] 

Materiál FIT [°C] SIT [°C] ∆H [kJ kg
-1

] 

PE 340 350 46 500 

PP 320 350 46 000 

Polystyrén 350 490 42 000 

PVC 390 450 20 000 

Polyakrylonitryl 480 560 - 

Polyamid 6 420 450 32 000 

Polyamid 66 490 530 32 000 

Bavlna 210 400 17 000 

   

Tepelná kapacita 

Tepelnou kapacitu vláken je možné definovat jako „množství tepla    potřebné 

k ohřátí jednoho kilogramu vlákna o jeden teplotní stupeň    při stálém tlaku“ [27]. Je 

funkcí molekulární a nemolekulární struktury vláken, teploty a rychlosti ohřevu. 

 Měrná tepelná kapacita      při konstantním tlaku je dána vztahem (3) [27]: 
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kde je      měrná tepelná kapacita [        ]; 

 ∂Q množství tepla [kJkg
-1

]; 

 ∂T rozdíl teplot [K]. 

 

Tabulka 5: Hodnoty tepelné kapacity pro některá vlákna [27] 

Vlákno cp [ Jkg
-1

K
-1

]   (20°C) 

Acetát 1,46 – 1,88 

PA 6 1,40 – 1,50 

PES 1,34 

PP 1,46 

 

Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost vyjadřuje rychlost přestupu tepla v materiálu. Ovlivňuje tepelně 

izolační procesy, ohřev i chlazení. Tepelnou vodivost vyjadřuje součinitel tepelné 

vodivosti  λ. Ten je definován jako „množství tepla, které musí za jednotku času projít 

tělesem, aby na jednotkovou délku byl jednotkový teplotní spád“ [27]. Přitom se 

předpokládá, že teplo se šíří pouze v jednom směru. Součinitel tepelné vodivosti souvisí se 

specifickým měrným teplem při stálém objemu, s měrnou hmotností polymeru a s rychlostí 

šíření zvuku v polymeru, viz vzorec (4) [27].   

                [Wm
-1

K
-1

] (4) 

kde je λ součinitel tepelné vodivosti [Wm
-1

K
-1

]; 

K konstanta typická pro každý polymer; 

    měrná hmotnost polymeru [kgm
-1

]; 

 cv specifické měrné teplo při stálém objemu [Jkg
-1

K
-1

]; 

 vz rychlost šíření zvuku v polymeru [ms
-1

]; 
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 Vychází se z představy „fotonového“ modelu. Tepelná energie se šíří v kvantech rychlostí 

zvuku po jednotlivých vrstvách polymeru. Některé hodnoty tepelné vodivosti a související 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6 [27].  

 

Tabulka 6: Hodnoty tepelné vodivosti a související hodnoty pro vybraná vlákna [23] 

Polymer λ [Wm
-1

K
-1

] cv *10
3
 [Jkg

-1
K

-1
] vz  [ms

-1
] 

PP 0,172 2,14 1750 

PVC 0,168 0,96 2000 

PES 0,218 1,13 2140 

elastan 0,147 1,17 1710 

  

Transport tepla a vlhkosti 

Při řešení problematiky ochrany proti zvýšeným teplotám se musí vzít v úvahu, 

jakým typům transportu tepla budou oděvy vystaveny. Pokud bude oděv vystaven kontaktu 

s teplým tělesem, dochází k transportu tepla kondukcí (vedením), bez kontaktu se teplo šíří 

vzduchem konvekcí (prouděním) nebo radiací (sáláním). Ve většině případů lze 

předpokládat kombinaci těchto transportních jevů. Pokud má textilie chránit uživatele proti 

působení vnějšího tepla nebo plamene, má také ochranou funkci vůči okolí, a tak neumožní 

odvod tepla od těla uživatele. Tím dochází ke ztrátě komfortu nošení a nástupu tepelného 

zatížení pro uživatele/nositele. Dalším nežádoucím aspektem je snížení prodyšnosti a 

snížení transportu vlhkosti směrem od uživatele do vnějšího prostředí. Jedním z možných 

řešení je použití směsi vláken (například s obsahem viskózových vláken typu FR
2
) [5]. 

                                                 

2
 vlákna FR(flame retarded) , vlákna s omezenou hořlavostí 
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3.3 Omezení hořlavosti 

Principem omezování hořlavosti je omezení či zastavení některých procesů 

vedoucích k hoření. Mezi tyto principy patří: 

- omezení nebo zabránění tvorby hořlavých plynů; 

- generování nehořlavého plynu při rozkladu vláken, a tím omezení kontaktu 

s kyslíkem; 

- ředění hořlavých plynů nehořlavými; 

- podpora odkapávání vláken při tání, čímž je vlákno oddělováno od zóny hoření; 

- snížení dodávky tepelné energie (endotermní rozklad) s využitím nehořlavých 

materiálů; 

- vytvoření silné porézní (uhlíkové) vrstvy na povrchu vláken (intumescence) [5]. 

K omezení nebo zabránění tvorby hořlavých plynů je možno využít látek, které 

mají při svém rozkladu velkou spotřebu tepla, čímž dochází k ochlazení textilie pod bod 

tepelného rozkladu. Mezi tyto látky patří například hydroxid hlinitý a uhličitan vápenatý. 

Hydroxid hlinitý při rozkladu uvolňuje vodní páru a uhličitan vápenatý uvolňuje oxid 

uhličitý, a tím dochází i k dalšímu jevu, k ředění hořlavých plynů.  

Další možností je vytvoření izolující nehořlavé vrstvy kolem vláken při teplotách 

nižších, než je teplota tepelného rozkladu vláken. Příkladem je použití kyseliny borité a 

jejích hydratovaných solí. Tyto látky mají relativně nízký bod tání, uvolňují vodní páru a 

na povrchu vláken tvoří porézní skelnou vrstvu oxidu boritého. Tato vrstva funkčně vytváří 

tepelnou izolaci a zároveň brání přístupu vzduchu k vláknům [5]. 

Hořlavost lze snížit například i generováním nehořlavého plynu, to znamená 

ovlivněním složení plynů vznikajících při tepelném rozkladu. K tomu se využívá 

organických látek obsahujících fosfor. Tepelným rozkladem těchto látek vzniká kyselina 

fosforečná reagující s hydroxylovými skupinami celulózových vláken jako zesíťovadlo při 

uvolňování vody. Tím dochází k ředění hořlavých plynů nehořlavými a k vytvoření 

zuhelnatělých zbytků. Kyselina fosforečná může také působit jako katalyzátor procesů 

dehydratace celulózy a zabránit vzniku levoglukosanu, který se velmi snadno rozkládá na 

hořlavé plyny [5]. 
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Je důležité zohlednit, v jaké fázi dochází k omezení hořlavosti na procesy 

probíhající v pevné fázi (v rozkládaném vlákně) nebo na procesy v plynné fázi (v průběhu 

vlastního hoření). Procesy probíhající v pevné fázi ovlivňují proces tepelného rozkladu 

vláken, katalyzují dehydrataci a zlepšují strukturu zuhelnatělých zbytků, fungujících jako 

bariéra pronikání kyslíku k vláknu a zároveň jako tepelná bariéra. Pro vytvoření jejich 

trvalé vazby na vlákna se musí většinou použít vícestupňové postupy aktivace povrchu 

vláken, to znamená vytvoření reakčních skupin na prostředcích pro nehořlavou úpravu a 

jejich následnou polykondenzaci. Prostředky, které působí v plynné fázi, mají ovlivnit 

složení hořlavých plynů a procesy oxidace probíhající v plameni. Tyto prostředky 

především snižují aktivitu radikálů, které urychlují oxidační procesy. Jako aktivní složka 

těchto prostředků se např. v procesu pryskyřičných úprav běžně používaly sloučeniny 

brómu a antimonu. Jejich použitím však vzniká problém ekologického charakteru, neboť 

při reakcích mohou vznikat halogenované dioxiny a furany [5]. 

Dalším způsobem standardně používaným k omezení hořlavosti je zásah do procesů 

probíhajících v plameni. V procesu se nahrazují velmi reaktivní radikály H
*
 a 

*
OH méně 

reaktivními radikály spojenými se vznikem nehořlavých plynů. Jde o využití sloučenin 

obsahujících chlór nebo bróm, podporujících za vyšších teplot tvorbu příslušných kyselin 

(HCL, HBr), které jsou schopné tvořit málo reaktivní radikály a uvolňují při reakci 

nehořlavé plyny [5].    

Při použití prostředků omezujících hořlavost dochází k těmto jevům [5]: 

- ředění zplodin hoření nehořlavými plyny N2, Br2, Cl2; 

- tvorba inertní atmosféry kolem vláken pomocí CO2, H2O nebo HCL; 

- snížení teploty vláken pod mez, kdy začíná výrazná pyrolýza, přídavkem 

absorbentů tepelné energie, které nedegradují (Na2MoO4, NaVO3); 

- snížení tendence k depolymerizaci; 

- odstranění vody. 

3.4 Používané nehořlavé úpravy textilií 

Rozdělení nehořlavých úprav podle jejich trvanlivosti: 
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- Dočasná: Tato úprava neodolává vodě, praní atd., proto se tento druh úpravy 

používá pouze u textilií, které nepřicházejí do styku s vodou. K tomuto typu 

úprav se používají například anorganické soli ((NH4)2CO3, MgCl2, NH4Cl, 

NH4Br atd.). Příkladem je úprava Ignis 2.  

- Polotrvalá: Má vyšší odolnost vůči vypírání, ale nevyhovuje předpisům pro 

trvalou nehořlavou úpravu. Principem této úpravy je esterifikace, nejčastěji 

působením H3PO4 nebo (NH4)2HPO4 na celulózová vlákna v přítomnosti 

dusíkatých sloučenin, např. močoviny. Do této skupiny patří například úprava 

Mofos. 

- Trvalá (permanentní): Výroba spočívá v působení sloučenin fosforu na vlákno 

(tzv. synergismus s dusíkem), mezi nejpoužívanější přípravky patří tetrakis 

(hydroxymethyl) fosfoniumchlorid (THPC) a trisazirinylfosfinoxid (APO). 

Trvalá nehořlavá úprava musí splňovat normové požadavky na stálost ve vodě, 

stálost v praní a stálost v chemickém čištění. Po úpravě nesmí vlákno obsahovat 

toxické produkty a musí být hygienicky nezávadné. Zástupci jsou úprava KJ, 

Pyrofix a PROBAN [2,23].   

Přehled nehořlavých úprav (jejich výhody a nevýhody) je uveden v tabulce 7. 

 

Tabulka 7: Přehled vybraných nehořlavých úprav textilií [23] 

Úpravy 

Skupina 

nehořlavých 

úprav 

Výhody Nevýhody 

Ignis 2 
- netrvalá nehořlavá 

úprava 

- velmi dobrý 

nehořlavý efekt, bez 

dožehu 

- stálost v praní 

Mofos 
- polotrvalá nehořlavá 

úprava 

- výborný nehořlavý 

efekt, bez dožehu 

- ztráta pevnosti při 

trhu upravené textilie 

asi o 30 - 40% 

KJ 
- trvalá nehořlavá 

úprava 

- dobrý nehořlavý 

efekt s místním 

dožehem 

- je stálá v praní 

- není stálá v 

chemickém čištění 
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Úpravy 

Skupina 

nehořlavých 

úprav 

Výhody Nevýhody 

Pyrofix 
- trvalá nehořlavá 

úprava 

- poskytuje nehořlavý 

efekt s místním 

dožehem, bez ztráty 

pevnosti tkaniny 

- negativní ovlivnění 

omaku 

- snížení prodyšnosti a 

v mnohých případech 

ztráta barevného 

odstínu 

PROB AN 
- trvalá nehořlavá 

úprava 

- samovolně se zháší a 

nedochází k 

následnému žhnutí 

nebo doutnání 

- nesráží se, 

- netaví se, ani v ní 

nevznikají otvory, 

kterými by plamen 

mohl pronikat. 

- nedochází k tvorbě 

roztavené hmoty, 

která by mohla 

přilnout k pokožce 

člověka 

- není zdraví škodlivý 

ani nedráždí normální 

zdravou nealergickou 

pokožku 

 

 

Úprava PROBAN 

Vzhledem k tomu že textilie s úpravou PROBAN zaujímají na trhu nemalý podíl, a 

v praktické části této práce bude použit vzorek textilie s touto úpravou, věnuji tuto kapitolu 

seznámení s technologií PROBAN. Tato nehořlavá úprava textilií je patentovaná a 

licencovaná společností Rhodia. PROBAN je polymerní látka s nízkou molekulovou 

hmotností, jejímž základem je fosforizovaná sůl tetrakis (hydroxymethyl) 

fosfoniumchlorid (THPC). Princip retardace spočívá v uvolňování nehořlavých plynů a ve 

vytvoření inertní atmosféry. Polymer vzniká při reakci THPC s močovinou a následně se 

nanáší na tkaninu. Dalším krokem je sušení a vytvrzování v plynném amoniaku. Poté 

následuje oxidační proces působením peroxidu vodíku. V poslední fázi probíhá 
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neutralizace a sušení. Tento polymer se používá zejména k zušlechtění bavlny, ale lze jej 

využít i k úpravě jiných celulózových vláken a jejich směsí. Trvanlivost úpravy výrobci 

zaručují na 50 pracích cyklů [24, 30]. Znázornění zušlechťovacího procesu PROBAN je na 

obrázku 2.    

 

 

Obrázek 2: Schéma průběhu zušlechťovacího procesu PROBAN [24] 

 

3.5 Vlákna s omezenou hořlavostí  

Do kategorie vláken s omezenou hořlavostí používaných k výrobě osobních 

ochranných pomůcek (OOP) můžeme zařadit vlákna převážně organického původu, která 

jsou schopná za normálních podmínek na vzduchu hořet. Omezení hořlavosti u těchto 

vláken lze docílit modifikací vlákna ve stádiu výroby vlákna (viskóza FR), zušlechtěním 

vlákna ve finální fázi výroby textilie (bavlna FR) nebo smísením s jiným typem vlákna při 

výrobě textilie (vlna FR).  

Viskóza 

Viskózová vlákna (mezinárodní zkratka: CV) jsou výrobky z regenerované 

celulózy. Celulóza, jako základní surovina pro výrobu viskózy, je přírodní polymer, tedy 
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organická sloučenina s molekulovým řetězcem. Vedle základního typu vlákna se vyrábí 

modifikované druhy, např. vysoce pevné, modalové nebo polynomické. Zástupcem 

skupiny s omezenou hořlavostí je vlákno Lenzing FR, výrobce Lenzing, jehož LOI = 28 %. 

Lenzing FR jsou celulózová vlákna, která chrání uživatele před tepelným stresem a 

nabízejí ochranu proti teplu a ohni v celé řadě různých aplikací. Vlákna jsou vyráběna 

pomocí procesu Lenzing Modal, který pomocí FR činidla zajišťuje trvalou nehořlavou 

odolnost vláken [5, 29]. 

Bavlna 

Bavlna (mezinárodní zkratka: CO) je vlákno rostlinného původu a pro své 

vlastnosti patří i dnes mezi nejpoužívanější suroviny v textilním průmyslu. Jednou z 

nejdůležitějších vlastností bavlny je její velmi dobrá pevnost v tahu a v oděru. Na omak je 

příjemným materiálem a dokáže nasát velké procento vlhkosti. Bez úpravy je její LOI = 

19 %, tudíž patří mezi vlákna hořlavá. Zušlechtěním ve finální fázi výroby textilie lze 

omezit její hořlavost (např. úpravou PROBAN), LOI = 32 % [5, 30].  

Vlna  

Vlna z ovce (mezinárodní zkratka: WO) je vedle bavlny nejčastěji používaným 

přírodním materiálem v textilním průmyslu. Chemicky tato vlákna patří mezi keratinová 

vlákna. Struktura keratinového řetězce poskytuje vláknu některé specifické vlastnosti 

(tažnost, zotavovací schopnost atd.). Vlněná vlákna jsou ceněna pro své vynikající 

vlastnosti, jsou pružná, hygroskopická, prodyšná, hřejí v chladu i za mokra a v horkém 

počasí naopak chladí. Vlna je omezeně hořlavá, její LOI se pohybuje v rozmezí 24 – 26 %, 

je antistatická, odpuzuje nečistoty a prach. Hořlavost lze snížit smísením s jiným druhem 

vlákna nebo finální úpravou například s použitím sloučenin titanu, případně zirkonu. U 

vlny FR lze docílit LOI = 33 %.  V segmentu OOP se vlna využívá například k výrobě 

spodního (termo)prádla [34].   

3.6 Vlákna s vysokou tepelnou odolností 

K odstranění některých negativních vlastností a ke zlepšení požadovaných 

vlastností textilií se využívají postupy modifikace vláken. Modifikovaná vlákna se 

označují jako vlákna II. generace. U těchto modifikovaných vláken nevyjadřuje název dle 
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složení jejich fyzikální vlastnosti ani přesné složení vláken, pouze převažující chemické 

složení. Modifikovaná vlákna jsou v současnosti obsáhlou skupinou syntetických vláken 

aplikovaných v oblastech jak oděvních, tak technických textilií. Modifikovaná vlákna lze 

dělit podle toho, v jakém stádiu výroby se modifikace provádí. Pro zlepšení požárně 

technických charakteristik textilního vlákna probíhá modifikace převážně v průběhu 

přípravy polymeru, a to [6]:     

- pomocí komonomerů obsahujících například atomy brómu a chlóru vznikají 

kopolymery (blokové, statistické);  

- přídavkem aditiv, kde aditiva nejsou zabudována do polymerních řetězců, ale 

zůstávají dispergována ve hmotě polymerů. Pro snížení hořlavosti se jedná 

převážně o sloučeniny obsahující fosfor [5, 6].    

Do kategorie vláken s vysokou tepelnou odolností řadíme vlákna, u kterých je 

omezená hořlavost způsobena chemickým složením vlákna. Taková vlákna nejsou 

termoplastická a odolávají pyrolýze do cca 400°C. Nad touto teplotou tvoří aromatické 

zuhelnatělé struktury, které stále mají dostatečné mechanické vlastnosti pro alespoň krátké 

použití. Takto se chovají jak aromatické polyamidy, tak celá řada dalších polymerů, jejichž 

LOI je větší než 30 %. Nejznámější z této skupiny jsou polyamidimidy (PAI), 

polybenzimidazol (PBI), novoloid (Kynol) a částečně karbonizovaná akrylová vlákna 

(CPAN). Bylo zjištěno, že tendence ke tvorbě zuhelnatění (měřeno jako pyrolýza 

zuhelnatělého zbytku při 850°C) souvisí přímo právě s LOI. Vysokou tepelnou odolností 

se obecně vyznačují aramidová vlákna, která si zachovávají vysokou pevnost v tahu a 

počáteční modul. Vlákna tvořená para-orientovanou strukturou mají Tg vyšší než 300°C. 

Nižší hodnoty v rozmezí 265–275°C odpovídají vláknům s meta-orientovanou strukturou. 

Aramidová vlákna nemají definovanou teplotu tání, k jejich degradaci a rozkladu dochází 

při vysokých teplotách. Některé zdroje uvádí teplotu měknutí přibližně okolo 520°C u 

para-orientované struktury [6]. 

Mezi nejpoužívanější aramidová vlákna paří NOMEX, který dlouhodobě odolává 

teplotám až 300°C a zachovává rozměrovou stabilitu a vysokou hodnotu pevnosti v tahu. 

Vlákno KEVLAR je stabilní do teploty 150°C a jeho mechanické vlastnosti se sníží po 

osmihodinové expozici teplotě 250°C zhruba o 30 %. Ve skupině vláken z aromatických 

polymerů existují typy s podstatně vyšší tepelnou odolností, použití těchto vláken však 
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omezuje jejich nedostatečná mechanická odolnost. Příkladem těchto vláken jsou například 

vlákna Kaisol a Kinol krátkodobě odolávající teplotám 1000-2500°C [6]. 

Dalším postupem zvyšujícím teplotní odolnost textilních vláken je využití 

intumescentních systémů vytvářejících silnou uhlíkovou pěnu izolující proti teplu a ohni. 

Většina těchto systémů obsahuje fosforečnan amonný (získání silně kyselého pH), 

melamin a jeho sloučeniny (pěnící prostředek) a sloučeniny pentaerythritolu (tvoří 

zuhelnatělou strukturu). Při teplotách nad 210°C se uvolní kyselina fosforečná, která 

vytváří cyklické fosfáty s pentaerythritolem. Mezi 280-330°C dochází k rozkladu těchto 

struktur a zbobtnání. Efekt je ještě podpořen pěnícím prostředkem (melaminem), který 

uvolňuje plynné produkty při 270-400°C. Tím vzniká zuhelnatělá zesítěná pěnová vrstva. 

Při kombinaci nehořlavých viskózových vláken a hybridních viskózových vláken VISIL 

AP (s obsahem částic křemíku) s intumescentními systémy lze připravit textilní struktury 

schopné odolávat teplotám až 1200°C na vzduchu po dobu 10 minut. Této extrémní 

odolnosti dosahují tato vlákna uvolňováním kyseliny polykřemičité z VISILu a kyseliny 

polyfosforečné z nehořlavě upravené viskózy, které spolu s intumescentním systémem 

vytvoří zuhelnatělou fázi obsahující křemíkovou matrici. U organických vláken se 

standardně uvádí horní limit tepelné odolnosti 500°C, v současnosti však již existují 

polymery s maximem kolem 700°C [6]. 

 Tepelná odolnost vlákna se posuzuje nejen podle maximální tepelné expozice, ale 

také zohledňuje dobu působení (viz tabulka 8).  

          

Tabulka 8: Odolnost vlákna v závislosti na tepelné expozici a času [6] 

Typ T0 [°C] 200 hod T0 [°C] 2000 dní 

PE 70 - 100 60 – 90 

PA 100 - 150 80 – 100 

PES 140 - 200 100 – 135 

PS 160 - 180 140 – 160 

aramid 250 - 300 180 – 230 

PI 300 – 350 180 – 250 
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Typ T0 [°C] 200 hod T0 [°C] 2000 dní 

PTFE  300 - 350 180 – 250 

PBI 350 - 400 250 - 300 

 

V této tabulce jsou uvedena vlákna s označením PS – polysulfanová, PI – 

polyimidová, PBI – polybenzimidazolová. 

Anorganická vlákna mají teplotu T0 ještě podstatně vyšší. Vlákna z karbidu 

křemíku (SiC) ztrácejí pevnost kolem 800°C, speciální vlákno TYRANNO odolává až do 

teploty 2000°C a pro uhlíková vlákna je T0 = 600°C [6]. 

    3.7 Přehled speciálních vláken 

Aromatické polyamidy 

Komerční výroba vláken této skupiny započala na začátku šedesátých let 20. století. 

Prvním vláknem z meta-aromatických polyamidů (M-aramidy) byl NOMEX vyráběný 

firmou DuPont. Toto vlákno z takzvané třídy vysoce výkonných speciálních vláken je 

zajímavé především pro svoji termickou odolnost, elektrické izolační vlastnosti, je odolné 

proti organickým chemikáliím, alkáliím, bělidlům a záření beta a gama. 

Ochranné oděvy z vlákna NOMEX (zásahové obleky, staniční uniformy či 

rukavice) používají jak profesionální a dobrovolní hasiči na celém světě, tak policie a 

armáda, a také např. astronauti a piloti Formule 1. Pracovníci v průmyslu, petrochemii a 

energetice zvláště oceňují pohodlí při nošení ochranných oděvů z vlákna NOMEX 

Comfort, jejich permanentní antistatické vlastnosti, odolnost vůči agresivním chemikáliím 

i trvanlivost a stále dobrý vzhled těchto oděvů. 

Ochranné vlastnosti vlákna NOMEX jsou stálé a nemění se ani opakovaným 

praním. Nehořlavost je inherentní vlastností, není tedy získána chemickou apretací
3
 [21]. 

Dalším vláknem vyráběným firmou DuPont je para-aramidové vlákno KEVLAR 

vyvinuté v roce 1971, původně jako náhrada za ocel pro výztuhy pneumatik. Ukázalo se, 

                                                 

3
 Apretace: konečná úprava tkanin, kůže nebo papíru pro dosažení lepších vlastností. 
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že jeho možnosti využití jsou mnohem širší. Dnes se používá všude tam, kde je třeba 

mimořádně vysoké pevnosti a výjimečné teplotní stability.  

Osobní ochranné pomůcky vyrobené z vlákna KEVLAR chrání pracovníky v 

mnoha průmyslových odvětvích, zejména v automobilovém, kovozpracujícím a sklářském 

průmyslu. Ochranné oděvy, rukávce a rukavice účinně chrání proti pořezání i popálení. 

Rukavice z vlákna KEVLAR mají ve srovnání s koženými 5x vyšší odolnost vůči řezu a 2-

3x větší odolnost než rukavice bavlněné a polyamidové. To výrazně přispívá ke snížení 

úrazovosti, zejména úrazů rukou a paží, které činí až 53 % všech úrazů [20]. 

V roce 1972 vyvinula holandská firma AKZO svůj první para-aramid, který se 

později stal známým jako Arenka. V roce 1982 se začalo s průmyslovou výrobou, v roce 

1984 bylo vlákno přejmenováno na Twaron. Od roku 2000 převzala výrobu firma Teijin, 

Twaron od roku 2007 patří ke skupině čtyř výrobků pod společným názvem Teijin Aramid. 

Twaron je vedle vlákna KEVLAR od 80. let minulého století dominující značka na trhu 

s para-aramidovými vlákny [6, 32].  

Dalšími zástupci používaných meta-aramidových vláknen jsou vlákna Conex 

(Teijin), Apyeil (Unitika) a jejich další modifikace. Pro speciální ochranu vůči 

intenzivnímu teplu se používá směsí vláken, například NOMEX III, který je směsí vláken 

95 % NOMEXU a 5 % KEVLARU 29. Textilie X-fire (Teijin) je kombinací meta-

aramidového vlákna CONEX a para-aramidového vlákna TECHNORA. Tato textilie 

odolává teplotě až 1200°C po dobu 40-60 s [5].   

Aromatické polyestery 

Vlákna z aromatických polyesterů mají vynikající odolnost vůči vzájemnému otěru 

a odolnost vůči cyklickému ohybu je vyšší než u aramidů. Jejich LOI = 30 % (vlákno je 

nehořlavé). Vlákna jsou odolná vůči působení kyselin a zásad. Nevýhodou je nízká 

odolnost vůči UV záření, takže je nutné použít UV absorbéry. Tato vlákna se používají ve 

směsích ke zlepšení mechanických vlastností textilií. Mezi zástupce těchto vláken řadíme 

Vectran a Econol [6]. 

PBO a PBT vlákna 

Vlákna PBO na bázi poly (p-fenylén, 2,6-benzolisoxasolu) mají jak vynikající 

mechanické vlastnosti (předčí vlákna uhlíková), tak výbornou tepelnou odolnost (o 100°C 
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vyšší než aramidy) a zároveň jsou poměrně flexibilní. Jejich modul patří k nejvyšším 

z kategorie vysoce pevných vláken. Nahrazením kyslíku v PBO atomy síry vzniká poly (p-

fenylén-benzobisthiazol) PBT. PBO vlákna mají LOI = 68 %, což je jedna z nejvyšších 

hodnot mezi organickými vlákny. Teplota rozkladu je 650°C a po tepelné expozici při 

500°C po dobu 60 sekund zůstane zachováno 90 % původní pevnosti. Při srovnání 

s aramidovými vlákny mají PBO vlákna větší tepelnou odolnost a menší ztrátu pevnosti za 

vyšších teplot. Mají výbornou odolnost vůči organickým rozpouštědlům, ale v silných 

kyselinách dochází ke ztrátě pevnosti. Nevýhodou PBO vláken je velmi nízká pevnost 

v tlaku, malá odolnost vůči slunečnímu a UV záření. Kromě aplikací v kompozitech a 

ochranných oděvech se uvažuje o využitelnosti těchto vláken jako náhrady asbestu. 

Příkladem těchto vláken je tepelně zpracované vlákno Zylon (výrobce Toyobo). Vlákna 

PBT mají podobné vlastnosti jako vlákna PBO [6]. 

PTFE vlákna 

PTFE patří k extrémně inertním materiálům odolávajícím i působení horkých 

chemikálií. LOI vláken je 98 %, jsou špatně tavitelná a použitelná do teploty 290°C. Jejich 

nejznámější vlastností je extrémně nízký koeficient tření. Špatná tavitelnost a 

nerozpustnost vyžaduje speciální způsob přípravy. Nevýhodou těchto vláken je poměrně 

výrazná trvalá deformace za vyšších teplot, tato vlastnost se dá částečně omezit použitím 

vláken ve směsi s para-aramidy. Tato vlákna nacházejí uplatnění při výrobě vlhkostních 

membránových bariér. Mezi nejznámější prodyšné membrány na bázi PTFE patří 

membrány GORE-TEX nebo Crosstech Moisture Barrier vyrobené firmou W. L. GORE 

[6]. 

Polyimidová vlákna 

Aromatické polyimidy patří do skupiny vláken s výjimečnou tepelnou a chemickou 

odolností. Původně se používaly ve formě fólií, prášků a pěn. Polyimidy se na vzduchu 

rozkládají při teplotě cca 450°C, LOI je 38 % a pro dlouhodobé použití se uvádí maximální 

teplota 260°C. Zástupcem v této skupině je vlákno vyvinuté firmou Lenzing pod 

označením P84. Tato vlákna jsou pro svou velkou povrchovou plochu vhodná pro filtraci 

horkých plynů. V oděvním průmyslu je P84 využíváno pro své termoizolační vlastnosti [6, 

31]. 
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Melaminoformaldehydová vlákna 

Vlákenná hmota vzniká kondenzací melaminu s formaldehydem. Příkladem těchto 

vláken je BASOFIL vyvinutý skupinou BASF. LOI je 32 %, trvalé zatížení horkem 200°C, 

vlákna se netaví, mají nízkou odolnost proti kyselinám a v porovnání s materiály 

podobných vlastností jsou cenově velmi výhodná. Příkladem použití jsou těžké ochranné 

oděvy z vícevrstvých textilií [6]. 

Novoloidová vlákna 

Novoloidová vlákna jsou textilní materiály vyrobené speciální technologií z fenol-

formaldehydové pryskyřice za vzniku amorfních, zesítěných třírozměrných struktur. Jediná 

známá výrobní značka je Kynol japonské firmy Gun Ei. Tato vlákna jsou schopná odolávat 

extrémním teplotám cca 1200°C po dobu 12 s. Při dlouhodobé expozici na vzduchu vlákna 

degradují již při teplotě 150°C, při tepelné degradaci uvolňují pouze málo kouře. LOI 

vlákna je 33 %. Kynol se využívá jako součást bariérových textilií a také jako náhrada 

asbestu [6]. 

Polyuretanové elastomery 

Jako elastomery se podle ASTM (American Society of Testing and Materials) 

označují materiály, které jsou za normální teploty schopné protažení o nejméně 

dvojnásobek své délky a po odstranění napětí okamžitého zkrácení na přibližně původní 

délku. Pro vláknařské účely vyhovují požadavkům na elastomery především segmentové 

polyuretany, i když ve skutečnosti jde o kopolymery, kde polyuretanové můstky spojují 

měkké a tvrdé segmenty. Měkké segmenty tvoří většinou alifatické polymery nebo 

kopolyestery (65-90 % z hmoty vlákna). Tvrdé segmenty jsou většinou tvořeny 

aromatickými polymočovinami. Základní technologie výroby byla patentována firmou 

Bayern. V současné době patří mezi zástupce takových vláken například Lycra (DuPont), 

Dorlastan (Asahi Kasei), Spandex a další [6].   

Uhlíková vlákna 

Uhlíkové vlákno (nebo také karbonové vlákno – z anglického carbon fibre) je druh 

vlákna obsahující uhlík v jeho různých modifikacích. Karbonové vlákno je dlouhý a tenký 

pramen materiálu o průměru 5–8 μm. Skládá se převážně z atomů uhlíku a je využíváno 

pro výrobu pevných a odolných tkanin používaných v různých oborech. Atomy uhlíkového 
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vlákna jsou spojena v krystaly orientované paralelně k dlouhé ose vlákna. Díky takovému 

uspořádání mikroskopických krystalů vyniká uhlíkové vlákno na svou velmi malou 

tloušťku vysokou pevností.  Vlákna mají asi desetinásobnou tuhost a poloviční hustotu 

proti skleněným, pevnost je nižší než u skla nebo aramidu. Mají také minimální teplotní 

roztažnost, vynikající tepelné vlastnosti a jsou tepelně stabilní do 1000°C, při ochraně před 

oxidací do 2000°C. Jejich LOI je 55 %. Uhlíková vlákna jsou elektricky vodivá. Obsahují 

různé procento grafitu. Jejich zástupcem používaným v ochranných oděvech je vlákno 

CarbonX (Chapman Innovations) [19, 22, 33].  
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4 Specifika údržby tepelně exponovaných oděvů 

Tepelně odolné oděvy jsou specifickým prostředkem, který má sloužit k ochraně 

uživatelova těla před účinky tepla, plamene, mechanických rizik a dalších vlivů dle určení 

použití. Z předchozí definice vyplývá potřeba sofistikované technologie materiálů, 

technologického vývoje, jakosti výroby a v neposlední řadě údržby těchto oděvů. 

Materiály používané k výrobě této skupiny ochranných pomůcek jsou ve většině případů 

vícevrstvé směsi několika komponent s různými vlastnostmi a rozdílnými požadavky na 

postupy při provozování a údržbě. Důležitým požadavkem je nalezení optimálních postupů 

při běžné údržbě (praní, sušení, atd.). Dalším aspektem, který se musí při používání tepelně 

odolných ochranných oděvů zohlednit, je nutnost udržení požadovaných ochranných 

vlastností po celou dobu životnosti, případně jejich obnova (například impregnace), a 

možnost oprav při poškození. 

4.1 Kontrola technického stavu 

Účelem kontrol technického stavu ochranných oděvů je: 

- ověření, zda je oděv stále schopen poskytovat nositeli/uživateli při vykonávání 

činnosti stanovenou ochranu před působením daného rizika.  

- evidence četnosti praní, oprav a dalších technologických postupů k udržení 

funkčnosti oděvu. Tento podklad slouží k vyhodnocení potřeby předání oděvu k prohlídce 

na odborném pracovišti (po předepsané době používání nebo počtu pracích cyklů), nebo k 

rozhodnutí o vyřazení oděvu z provozu a jeho likvidaci (po předepsané době životnosti).  

Kontroly se provádějí v několika úrovních [9]: 

- kontrola prováděná uživatelem: vizuální kontrola před a po skončení činnosti. 

Uživatel vizuální prohlídkou zjišťuje stav znečištění, opotřebení nebo poškození oděvu. 

Pokud vyhodnotí potřebu vyčištění, vyprání nebo opravy zajistí potřebná opatření. 

- kontrola prováděná proškoleným pracovníkem: pracovník provádí kontroly 

dle předpisu výrobce v daných časových intervalech a v předepsaném rozsahu. Rozhoduje 

o předání oděvu k zajištění opravy či impregnace hydrofobním prostředkem. Kontroluje 

rozsah poškození a opotřebení, rozhoduje o předání oděvu k opravě. Oděv po opravě 
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překontroluje a předá do užívání. Po určeném čase používání zajišťuje podrobnou 

prohlídku oděvu na odborném pracovišti.  

- kontrola odborným pracovištěm: autorizované odborné pracoviště zajišťuje 

podrobnou kontrolu technického stavu oděvu po určené době používání nebo po určeném 

počtu pracích cyklů. Podrobně kontroluje každou část ochranného oděvu včetně vnitřních 

vrstev, vlhkostních bariér a tepelných vložek. Posoudí s ohledem na rozsah poškození 

opravitelnost a cenu potřebných oprav. Na základě objednávky následně oděv opraví nebo 

navrátí majiteli bez opravy s návrhem dalšího řešení.    

4.2 Praní a sušení 

Praní textilií je soubor postupů za účelem odstranění nečistot a dalších nežádoucích 

jevů (roztoči, zápach) usazených na vláknech textilie. Většinou se jedná o mokré procesy, 

ve kterých se vodný roztok saponátu (detergentu) buď nanáší na povrch textilie, nebo se 

textilie namáčí v tomto roztoku a následně se mechanickou cestou nečistoty odstraní. Praní 

můžeme rozdělit do několika dílčích kroků následujících po sobě v tomto pořadí:  

- Třídění: v tomto kroku se oděvy třídí podle materiálového složení a stupně 

zašpinění. Je možné vyjmutí odpínatelné tepelné vložky oděvu (dle doporučení výrobce). 

Také se musí zhodnotit potřeba další úpravy v průběhu pracího a sušícího programu 

(potřeba určitého stupně impregnace atd.). 

- Namáčení: působením namáčecího prostředku se uvolní největší množství 

nečistot. Tato operace bývá součástí pracího programu pračky. 

- Praní: v této části dochází k odstranění detergentem uvolněných částic s využitím 

mechanické práce. Při praní se musí správně zvolit teplota prací lázně dle doporučení 

výrobce (uvedené v návodu k použití nebo na štítku oděvu), druh a množství pracího 

prostředku (detergentu) a jeho formy (prášek, gel, roztok atd.). V neposlední řadě je 

důležité nastavení délky pracího cyklu.  

- Máchání je odstranění zbytků pracího prostředku a nečistot z textilií. Zpravidla se 

máchání provádí několikrát. Poslední lázeň může být obohacena o impregnační roztok. 

- Ždímání: rozumí se odstranění vody z textilie působením odstředivé síly v pračce 

nebo ždímačce. Provádí se dle návodu výrobce oděvu. 
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- Sušení: odstranění zbytkové vlhkosti z oděvu převážně po pracím cyklu. Může 

být provedeno vyvěšením oděvu na sušáku nebo vysušením v sušičce za působení zvýšené 

teploty a proudícího vzduchu. Vysušení v sušičce se doporučuje po provedení hydrofobní 

impregnace, čímž dojde k dokonalému přilnutí impregnačního prostředku na nosnou 

textilii. 

4.3 Impregnace 

Impregnace je nasycování savých materiálů vhodnými přírodními nebo 

chemickými látkami, v textilním průmyslu pak impregnace tkanin má omezovat jejich 

mačkavost, zajistit nepromokavost, snadnou omyvatelnost, popřípadě jiné požadované 

vlastnosti. V případě údržby ochranných oděvů se převážně jedná o hydrofobní 

impregnace, kterými se potlačuje smáčivost a zvyšuje se voduodpudivost textilie. 

V oděvnictví se zejména užívá prodyšných hydrofobních úprav. Tento typ úprav můžeme 

rozdělit do dvou skupin:  

- s odperlujícím efektem, který se vytváří tak, že se jednotlivá vlákna obalí tenkým 

hydrofobním filmem zabraňujícím průniku vody. Propustnost pro vzduch zůstává 

zachována. 

- nepromokavá, která je schopná vodu nejen odrážet, ale i zabránit jejímu 

pronikání tkaninou. Prodyšnost tkaniny je touto úpravou částečně omezena [25]. 

Pro obnovení impregnace ochranných oděvů je nutné postupovat dle pokynů 

výrobce oděvu a používat pouze impregnační prostředky, postupy a intervaly aplikace 

doporučené v návodech k používání a údržbě daného ochranného oděvu. Nedodržení 

těchto pokynů by mohlo mít negativní vliv na funkci ochranného oděvu. Příkladem může 

být poškození funkčních membrán nebo snížení tepelné odolnosti ochranného oděvu [25]. 

4.4 Oprava poškození   

Opravy ochranných tepelně odolných oděvů by měly být prováděny v odborných 

výrobcem autorizovaných pracovištích s důrazem na dodržení technologických postupů 

daných výrobcem. Při opravách musí být dodrženo několik základních podmínek: 
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- k plošným opravám používat pouze materiály, které jsou kompatibilní 

s materiálem příslušné části oděvu; 

- k šití užívat výhradně příslušné nitě; 

- všechny opravy (např. přešívání a přišívání) by měly být provedeny stejným 

typem strojového stehu; 

- nadměrně namáhané plochy oděvu by měly být zesíleny; 

- u vícevrstvých oděvů se nesmí stehem prošít všechny vrstvy; 

- při poškození reflexních prvků musí být provedena jejich výměna v plné délce; 

- pokud se musí část oděvu rozpárat, musí být opětovně zašita tak, jak byla původně 

od výrobce; 

- opravy nebo změny, které by porušily původní vlastnosti nebo celistvost oděvu, 

jsou zakázány [9]. 

4.5 Symboly údržby textilií  

Rozmanitost vláken materiálů a úprav používaných při výrobě textilií spolu s 

vývojem postupů čištění způsobují, že je obtížné a často nemožné určit vhodný postup 

čištění pro každý výrobek při pouhém pohledu na něj. Na pomoc těm, kteří takováto 

rozhodnutí dělají (zpravidla uživatel, ale také prádelny a chemické čistírny), byly 

stanoveny grafické symboly pro trvalé označování textilních výrobků informacemi o 

správném způsobu ošetřování. Tyto symboly definuje ČSN EN ISO 3758, která nahrazuje 

ČSN EN 23 758. Tato norma zavádí mezinárodní systém grafických symbolů určených pro 

použití při trvalém označování textilních výrobků. Symboly pro údržbu daného oděvu jsou 

uvedeny v návodu k použití a údržbě a na výrobním štítku oděvu [11]. Přehled symbolů 

pro údržbu je uveden na obrázku 3.  
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Obrázek 3 Symboly pro ošetřování textilií [11] 
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5 Požárně technické zkušebnictví textilních materiálů ochranných oděvů 

Ochranné oděvy jsou skupinou výrobků označovaných jako Osobní ochranné 

prostředky (OOP). Spadají do oblasti povinné certifikace vyplývající z NV č. 21/2003, 

kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Pro účely tohoto 

nařízení se za osobní ochranný prostředek považuje každé „zařízení nebo prostředek 

určený k nošení nebo držení jednotlivcem pro ochranu před jedním nebo více zdravotními 

a bezpečnostními riziky“ [28]. Za osobní ochranný prostředek se podle výše uvedeného 

nařízení rovněž považuje:  

a) technická sestava, tvořená několika výrobcem nedílně spojenými zařízeními 

nebo prostředky, pro ochranu jednotlivce proti jednomu nebo více potenciálně současně 

působícím rizikům 

b) ochranné zařízení nebo prostředek spojené oddělitelně nebo neoddělitelně s 

osobní výstrojí bez ochranného účinku, nošenou nebo drženou jednotlivcem při provádění 

určité činnosti 

c) vyměnitelná součástka osobního ochranného prostředku, která je nezbytná pro 

jeho bezchybnou funkci a je použita výhradně pro tento prostředek.  

Před uvedením osobního ochranného prostředku na trh výrobce nebo jeho 

zplnomocněný zástupce shromáždí technickou dokumentaci v rozsahu stanoveném v 

příloze č. 3 k NV č. 21/2003, aby mohla být v případě potřeby předložena orgánům 

dozoru. ES zajišťuje přezkoušení typu, s výjimkou osobních ochranných prostředků, které 

jsou uvedeny v odstavci 2 přílohy, a dále postupuje podle § 7. U osobních ochranných 

prostředků složité konstrukce určených k ochraně proti smrtelnému nebezpečí nebo proti 

nebezpečím, která mohou vážně a nevratně poškodit zdraví, a u prostředků, jejichž 

bezprostřední účinky uživatel nemůže včas rozpoznat, zajišťuje výrobce kromě postupu 

uvedeného v odstavci 1 přílohy podle své volby kontrolu vyráběných osobních ochranných 

prostředků buď postupem podle § 5, nebo § 6. Jestliže vzorek výrobku odpovídá základním 

požadavkům, notifikovaná osoba vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát 

obsahuje závěry přezkoušení, podmínky spojené s jeho vydáním a popisy a zobrazení 

certifikovaného osobního ochranného prostředku nezbytné pro jeho identifikaci [28]. 
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Jako legislativní rámec požadavků pro posouzení shody OOP slouží EN resp. ČSN 

EN normy. Tyto normy popisují vlastnosti OOP, např. požadavky na pevnost, pružnost, 

atd., stanovují zkušební metody, povinný obsah návodu na použití a povinné označování 

OOP. Tento legislativní rámec lze rozdělit na normy obecné a další normy obsahující 

požadavky na určité ochranné vlastnosti.  

5.1 Základní přehled obecných norem 

 

ČSN 83 2700 Ochranné oděvy - Slovník 

Tento dokument je seznamem termínů, které jsou často užívány v normalizační činnosti 

pro ochranné oděvy a ochranné prostředky nošené na těle, a definice těchto termínů. 

Definice mají za cíl sjednotit používání uvedených termínů [15]. 

 

ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy – Obecné požadavky 

Tato mezinárodní norma určuje „obecné požadavky na provedení ochranných oděvů z 

hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, kompatibility a značení 

ochranných oděvů a na informace, které jsou dodávány výrobcem s ochrannými oděvy“ 

[16]. Tato norma nemůže být používána samostatně, ale pouze v kombinaci s další normou 

obsahující požadavky na specifické provedení výrobku poskytujícího ochranu (viz tabulka 

9). 

 

ČSN 83 2705 Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného 

oděvu 

Informace v této směrnici byly sestaveny tak, aby pomohly zaměstnavatelům, 

obchodníkům nebo dodavatelům, technickému dozoru, pojišťovnám atd.) při rozhodování 

o výběru, použití, ošetřování a údržbě ochranných oděvů [17].    
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Tabulka 9: Přehled norem pro certifikaci OOP [26]. 

Oděvy průmysl 

 

EN ISO 13688 Ochranné oděvy - všeobecné podmínky. 

 

EN ISO 11612 

Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teplu (s výjimkou 

oděvů pro hasiče a svářeče). 

A B C D E F 

A - omezené šíření plamene (úroveň A1 / A2) 

B - konvekční teplo (úroveň B1 - B3) 

C - radiační (sálavé) teplo (úroveň C1 - C4) 

D - postřik roztaveným hliníkem (úroveň D1 - D3) 

E - postřik roztaveným železem (úroveň E1 - E3) 

F - kontaktní teplo (úroveň F1 - F3) 

 

EN ISO 14116 
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Materiály a sestavy 

materiálů s omezeným šířením plamene. 

 

EN ISO 11611 Ochranný oděv pro použití při svařování a příbuzných procesech. 

 

EN 1149-5 Ochranné oděvy - elektrostatické vlastnosti. 

 

EN 61482-1-2 
Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem 

elektrického oblouku. 

 

IEC 61482-2 
Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem 

elektrického oblouku. 

 

EN 13034+A1 

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím – Požadavky na provedení 

pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu 

proti kapalným chemikáliím. 

 

EN ISO 20471 
Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití - 

Metody zkoušení a požadavky. 

 

EN 343 Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti. 

 

EN 14058 
Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému 

prostředí. 
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Tabulka 10: Přehled norem pro certifikaci OOP (pokračování tabulky 9) [26]. 

Rukavice 

 

EN 420 Ochranné rukavice - všeobecné podmínky. 

 

EN 407 

Ochranné rukavice proti tepelným rizikům - teplu nebo ohni. 

A B C D E F 

A- Chování při hoření (úroveň 1 - 4) 

B- Kontaktní teplo (úroveň 1 - 4) 

C- Konvekční teplo (úroveň 1 - 4) 

D- Radiační (sálavé) teplo (úroveň 1 - 4) 

E- Malé rozstřiky roztaveného kovu (úroveň 1 - 4) 

F- Velká množství roztaveného kovu (úroveň 1 - 4) 

 

EN 388 

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. 

A B C D 

A- Odolnost proti oděru (úroveň 1 - 4) 

B- Odolnost proti proříznutí (úroveň 1 - 5) 

C- Odolnost proti roztržení (úroveň 1 - 4) 

D- Odolnost proti propíchnutí (úroveň 1 - 4) 

 

EN 12477+A1 Ochranné rukavice pro svářeče. 

 

EN 511 Ochranné rukavice proti chladu. 

Oděvy hasiči 

 

EN 1486 
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní 

oděvy pro speciální hašení ohně. 

 

EN 469 
Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy 

pro hasiče. 

 

EN 15614 

Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické 

požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném 

terénu. 

 

EN 13911 
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a metody zkoušení pro kukly 

pro hasiče. 

 

EN 659 Ochranné rukavice pro hasiče. 
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6 Výběr laboratorních zkušebních metod pro diplomovou práci 

 

ČSN EN ISO 6940 - Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle 

umístěných zkušebních vzorků. 

Tato mezinárodní norma stanoví metodu pro měření snadnosti zapálení u svisle 

umístěných plošných textilií a průmyslových výrobků ve formě jednokomponentních nebo 

vícekomponentních textilií (povrstvených, prošívaných, vícevrstvých, se sendvičovou 

konstrukcí a v podobných kombinacích) při vystavení působení malého, definovaného 

plamene. Metoda se používá k posuzování vlastností plošných textilií při kontaktu s 

plamenem za stanovených podmínek. Výsledky nelze aplikovat na situace, kdy je omezen 

přístup vzduchu nebo je materiál vystaven velkému zdroji intenzivního tepla [20]. 

 

ČSN EN ISO 15025 - Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda 

zkoušení pro omezené šíření plamene. 

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení vlastností při omezeném 

šíření plamene svisle orientovaných textilií a průmyslových výrobků ve formě 

jednoduchých nebo vícesložkových textilií (povrstvených, prošívaných, vícevrstvých, 

laminovaných a podobných kombinací), když jsou vystaveny malému definovanému 

plameni. Tato zkušební metoda není vhodná na materiály, jež vykazují rozsáhlé tavení 

nebo srážení [19].  

 

ČSN ISO 4589-2 - Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - 

Část 2: Zkouška při teplotě okolí. 

Tato část normy předepisuje metody stanovení minimální koncentrace kyslíku ve 

směsi s dusíkem, která je ještě schopna udržet hoření malých zkušebních těles ve vertikální 

poloze za předepsaných podmínek zkoušky. Výsledky jsou definovány jako hodnoty 

kyslíkového čísla [21]. 
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7 Stanovení požárně technických charakteristik textilií 

Pro zpracování diplomové práce byly poskytnuty vzorky tkanin používané k výrobě 

tepelně odolných ochranných oděvů společností VOCHOC Trade, s.r.o., která se od roku 

1996 zabývá vývojem a výrobou osobních ochranných prostředků proti tepelným rizikům 

pod vlastní značkou GoodPRO a GoodPROFireProgram (značková výstroj pro hasiče).  

 

Bavlna - kepr  (označení vzorku - bavlna kepr) 

Plošná hmotnost:  200 g/m² 

Složení: 100 % bavlna 

Použití:  REFERENČNÍ VZOREK 

  

Utexbel 6965 (označení vzorku - 6965) 

Plošná hmotnost: 180 g/m²  

Složení: 45 % Kermel, 44 % Lenzing FR, 10 % Technora, 1 % Antistat 

Použití:  FR4 FireBull - speciální třívrstvý ochranný zásahový oděv pro hasiče určený 

pro zásahy a likvidaci požárů v nejsložitějších podmínkách. 

 

Obrázek 4: Vzorek 6965 
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Santanderina  8627 Jackal RS (označení vzorku - 8627) 

Plošná hmotnost: 215 g/m²       

Složení: 56 % Conex, 36 % Lenzing FR, 6 % Twaron, 2 % Belltron  

Použití:  FR3 FireHorse plus - speciální třívrstvý ochranný zásahový oděv pro hasiče 

určený pro zásahy a likvidaci požárů v těch nejsložitějších podmínkách zejména 

v uzavřených prostorách. 

  

Obrázek 5: Vzorek 8627 

Utexbel 6907 (označení vzorku - 6907)  

Plošná hmotnost: 230 g/m² 

Složení: 53 % Kermel, 39 % Lenzing FR, 6 % Technora, 2 % Antistat 

Použití:  FR3 FireHorse -  speciální třívrstvý ochranný zásahový oděv pro hasiče určený 

pro zásahy a likvidaci požárů v těch nejsložitějších podmínkách a v extrémních poměrech 

ohňových polygonů. 

 

Obrázek 6: Vzorek 6907 
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FRISCHE NOMEX    44 115 197 607 392 RS (označení vzorku - 7392) 

Plošná hmotnost: 195 g/m² 

Složení: 75 % NOMEX, 23 % KEVLAR, 2 % P-140 

Použití:  FR3 FireWolf - profesionální třívrstvý ochranný zásahový oděv pro hasiče určený 

pro zásahy a likvidaci požárů v těch nejsložitějších podmínkách zejména v uzavřených 

prostorách. 

  

Obrázek 7: Vzorek 7392 

Santanderina  8633 Alexandra (označení vzorku - 8633) 

Plošná hmotnost: 250 g/m² 

Složení: 65 % LenzingFR, 22 % Aramid, 12 % polyamid, 1 % Belltron 

Použití:  FR2 FireSnake - lehký jednovrstvý ochranný zásahový oděv pro hasiče, SF1 

Oliver - univerzální multinormní ochranný oděv s využitím v energetice, plynárenství, 

petrochemii, ADR přepravě a chemickém průmyslu. 

  

Obrázek 8: Vzorek 8633 
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TenCate BG 9025 Tecapro (označení vzorku - 9025) 

Plošná hmotnost: 260 g/m² 

Složení: 79 % bavlna, 20 % polyester, 1 % Antistat, úprava PROBAN 

Použití:  PS2 FR7 Jakub - pracovní stejnokroj II pro hasiče, FR7 Jakub - základní 

multinormní ochranný oděv s nehořlavou úpravou a mnohostranným využitím. 

  

Obrázek 9: Vzorek 9025 

 

Carrington P3111  PROBAN (označení vzorku - 3111) 

Plošná hmotnost: 340 g/m² 

Složení: 100 % bavlna – trvalá nehořlavá úprava PROBAN  

Použití:  FR5 Katka - svářečský ochranný oděv proti tepelným rizikům, FR1 Martin - 

základní ochranný oděv proti tepelným rizikům. 

 

Obrázek 10: Vzorek 3111  
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7.1 Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 6940 

Měření bylo prováděno na automatickém zařízení pro zkoušky hořlavosti SDL 

Atlas M223B, viz obrázek 4, kterým se stanovuje odolnost vůči hořlavosti vertikálně 

umístěných tkanin. Zařízení měří dobu šíření plamene na vzorcích tkanin, které hoří za 

řízených podmínek vlivu plamene. 

  

 

Obrázek 11: zkušební zařízení SDL Atlas M223B [18] 
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7.1.1 Stanovení průměrné doby zapálení - vzor 

V této části uvádím zpracovaný příklad výpočtu provedený na referenčním vzorku 

bavlna kepr. Postup měření a výpočtu je stanoven v ČSN EN ISO 6940. Této metody se 

využívá pro zjištění průměrné doby zapálení, což je minimální doba působení plamenem 

potřebná pro dosažení trvalého hoření za stanovených podmínek zkoušení, vypočítané na 

nejbližší sekundu [11].  

Měření bylo provedeno postupem A (zapálení povrchu) dle části 9.1 výše uvedené 

ČSN. Tímto postupem jsem pracoval se všemi vzorky. Přehled naměřených hodnot je 

uveden v příloze A této diplomové práce.  

 Identifikační údaje vzorku, zkušební podmínky a další údaje jsou uvedeny 

v tabulce 11. 

 

Tabulka 11: Vstupní údaje zkoušky dle ČSN EN ISO 6940 (bavlna kepr) 

Zkouška dle ČSN EN ISO 6940  

Vzorek: bavlna kepr  

Složení: 100 % bavlna 

Podmínky 

klimatizování vzorku 

Teplota 20°C 

Relativní vlhkost vzorku 65 % 

Podmínky 

laboratoř 

Teplota 23°C 

Relativní vlhkost vzduchu 23 % 

Absolutní tlak 100 kPa 

Zkušební zařízení SDL Atlas M223B Výr. číslo 124J0005 

Datum 16. 03. 2006 Druh plynu Propan 
Typ 

zapálení 
Povrchu  
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Výsledky osmnácti zkoušek vzorku „bavlna kepr“ v jednom směru zapálení 

(rovnoběžně s hlavní strukturou) jsou uvedeny v tabulce 12. Pro zaznamenání výsledků se 

používá označení křížkem (X) při zapálení a označení (0) při nezapálení [11]. 

 

Tabulka 12: Výsledky zkoušek dle ČSN EN ISO 6940 (bavlna kepr) 

Výsledky zkoušek 

Číslo 

zkoušky 

Doba 

působení 

plamene 

[s] 

Výsledek Číslo 

zkoušky 

Doba 

působení 

plamene 

[s] 

Výsledek 

1 6 X 10 3 X 

2 5 X 11 2 0 

3 4 X 12 3 X 

4 3 0 13 2 0 

5 4 X 14 3 X 

6 3 X 15 2 0 

7 2 X 16 3 X 

8 1 0 17 2 0 

9 2 0 18 3 X 

 

Na základě výsledků byla sestavena tabulka 13, která shrnuje počty případů 

zapálení a nezapálení zaznamenané při každé době působení plamene [11]. 
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Tabulka 13: Shrnutí výsledků zkoušek dle ČSN EN ISO 6940 (bavlna kepr) 

Doba působení plamene 

t [s] 

Počet případů zapálení Počet případů nezapálení  

n 

t1 6 1 n1 0 

t2 5 1 n2 0 

t3 4 1 n3 0 

t4 3 6 n4 1 

t5 2 1 n5 5 

t6 1 0 n6 1 

 

Výpočet průměrné doby zapálení: 

Z tabulky 13 je zřejmé, že se vzorek nezapálil v sedmi případech. Průměrná 

hodnota zaznamenaných dob, kdy nedošlo k zapálení, se vypočítá podle vzorce (5). 

 

  
                       

  
  (5) 

kde je     průměrná doba nezapálení [s] 

 n nezapálení v určitém případě 

 t doba působení plamene v určitém případě [s] 

 

                    

 
         

Průměrná doba zapálení vypočítaná dle ČSN EN ISO 6940 (průměr 

zaznamenaných dob nezapálení plus 0,5 [s]) je 2,0 + 0,5 = 2,5 s.  

Po zaokrouhlení na nejbližší sekundu je průměrná doba zapálení 3 s. 
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7.1.2 Diskuze výsledků měření dle ČSN EN ISO 6940 

Měření prokázalo skutečnost, že všechny vzorky tepelně odolných textilií odolávaly 

působení plamene zkušebního zařízení, a i po předepsaném maximálním 

dvacetisekundovém působení plamenem nedošlo k jejich zapálení. S ohledem na 

pozorování chování textilií v průběhu zkoušky bylo zřejmé, že další prodlužování doby 

působení plamene (nad rámec předepsané maximální doby působení) na zkušební vzorky 

je bezpředmětné.  

Během měření jsem prováděl subjektivní pozorování vzorků a jejich reakcí na 

působení zkušebního plamene. Soustředil jsem se zejména na projevy hoření (barva a 

intenzita plamene), produkci zplodin hoření (barva a intenzita kouře) a tepelně degradační 

změny zkušebních vzorků po expozici zkušebním plamenem.  

U všech vzorků se projevilo krátké vzplanutí hořlavých plynů uvolněných při 

působení zkušebního plamene. Toto vzplanutí lze přisoudit produkci hořlavých plynů 

během tepelné degradace textilie. Jeho projevy skončily ještě před zhasnutím zkušebního 

plamene, proto tento projev nelze považovat za zapálení, které je definováno v části 3.2 

příslušné ČSN.  

Dalším sledovaným projevem byla produkce zplodin hoření. Všechny zkušební 

vzorky vykázaly vyšší produkci kouře na straně odvrácené od zkušebního plamene.  

Posledními sledovanými parametry jsou srážlivost textilie a délka tepelné 

degradace materiálu vystaveného tepelné expozici. Poznatky ze subjektivního pozorování 

jsou uvedeny v tabulce 14. 
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Tabulka 14: Výsledky subjektivního pozorování 

Vzorek 6965 8627 6907 7392 8633 9025 3111 

Vzplanutí
4
 4 - 10 3 - 7 4 - 7 9 - 11 4 - 12 6 - 15 6 - 9 

Barva 

plamene 

oranžová oranžovo-

červená 

oranžovo-

červená 

téměř 

bez 

barvy 

červeno-

fialová 

červeno-

oranžová 

světle-

žlutá 

Intenzita 

plamene 

střední střední nízká nízká střední vysoká nízká 

Barva 

kouře 

světle 

šedá 

šedo-

červená 

světlý 

oranžový 

šedá oranžovo-

červená 

oranžová, 

šedá 

šedá 

Intenzita 

kouře 

střední střední střední nízká střední silný nízká 

Sražení ne ano ne ne ano ano ne 

Délka
5
 

degradace 
116 130 145 43 113 114 91 

 

Pro ověření správného postupu při provádění měření jsem do skupiny testovacích 

vzorků zařadil referenční vzorek bavlny bez nehořlavé úpravy. Výsledek měření s použitím 

tohoto vzorku je zpracován v kapitole 7.1.1. Průměrný čas zapálení referenčního vzorku 

byl 3 s. 

7.2 Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 15025 

Měření bylo prováděno na automatickém zařízení pro zkoušky hořlavosti SDL 

Atlas M223B, viz kapitola 7.1. S ohledem na výsledky měření dle ČSN EN ISO 6940 a 

předběžných zkoušek dle ČSN EN ISO 15025 jsem vybral čtyři textilie obsahující vlákno 

                                                 

4
 Průměrný čas od začátku působení zkušebního plamene, kdy došlo ke vzplanutí (první hodnota) do 

skončení projevu vzplanutí (druhá hodnota) [s].  

5
Průměrná délka tepelné degradace textilie při expozici 20 s [mm]). 
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Lenzing FR a přiřadil referenční vzorek. Provedl jsem tři měření postupem A (zapálení 

povrchu) dle části 8.1.2 normy ČSN EN ISO 15025, a tři měření postupem B (zapálení 

dolní hrany) dle části 8.1.3 normy ČSN EN ISO 15025. Přehled naměřených hodnot je 

uveden v příloze B této diplomové práce. 

7.2.1 Stanovení vlastností při omezeném šíření plamene – vzor 

 V této části uvádím zpracovaný příklad stanovení provedený na referenčním 

vzorku bavlna kepr. Postup měření a výpočtu je stanoven v ČSN EN ISO 15025. Princip 

této zkoušky je působení definovaného plamene z předepsaného hořáku po dobu 10 s na 

povrch nebo spodní hranu svisle orientovaných vzorků. Zaznamenává se rozšíření 

plamene, dohořívání plamenem, tvar odpadlé částice nebo otvor vzniklý prohořením. Doba 

dohořívání plamenem a doba dohořívání žhnutím se zaznamenává [10]. 

Identifikační údaje vzorku, zkušební podmínky a další údaje jsou uvedeny v tabulce 

15. 

Tabulka 15: Vstupní údaje zkoušky dle ČSN EN ISO 15025 (bavlna kepr) 

Zkouška dle ČSN EN ISO 15025 

Vzorek: bavlna kepr  

Složení: 100 % bavlna 

Podmínky 

klimatizování vzorku 

Teplota 20°C 

Relativní vlhkost vzorku 65 % 

Podmínky 

laboratoř 

Teplota 23°C 

Relativní vlhkost vzduchu 22 % 

Absolutní tlak 100 kPa 

Zkušební zařízení SDL Atlas M223B Výr. číslo 124J0005 

Datum 16. 03. 2006 Druh plynu Propan 
Typ 

zapálení 

1-3 Povrchu 

4-6 Hrany       
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Výsledky šesti zkoušek v jednom směru jsou uvedeny v tabulce 16. Pro 

zaznamenání výsledků se používá označení křížkem (X) pro ano a označení (0) pro ne 

[19]. 

Tabulka 16: Výsledky zkoušek dle ČSN EN ISO 15025 (bavlna kepr) 

Výsledky zkoušek 

Měření č. 1 2 3 4 5 6 

Doba dohořívání plamenem [s] 8,3 8,9 8,6 1,8 2,1 1,5 

Doba dohořívání žhnutím [s] 3,5 3,0 4,2 4,2 5,1 4,8 

Rozšíření plamene (X/0) X X X X X X 

Výskyt odpadlé částice (X/0) 0 0 0 0 0 0 

Zapálení od odpadlé částice (X/0) 0 0 0 0 0 0 

Výskyt díry (X/0) X X X X X X 

7.2.2 Diskuze výsledků měření dle ČSN EN ISO 15025 

Výsledky měření prokazují, že žádný ze vzorků tepelně odolných textilií po dobu 

10 s působení zkušebního plamene nebyl zapálen a neprojevily se žádné známky 

dohořívání žhnutím.  Proto lze konstatovat, že všechny zkoušené textilie můžeme zařadit 

do skupiny výrobků, které podle části 9 (shodnost) ČSN EN ISO 15025 vykazují malé 

nebo žádné dohořívání plamene. Tento výsledek koresponduje s výsledky měření v kap. 

7.1.1, během kterého byly zkoumané vzorky vystaveny působení zkušebního plamene po 

dobu 20 s bez projevu hoření. 

Pro ověření postupu při provádění měření jsem do skupiny testovacích vzorků 

zařadil referenční vzorek textilie bez nehořlavé úpravy. Výsledek měření s použitím tohoto 

vzorku je zpracován v kapitole 7.2.1. U tohoto vzorku plamenné hoření postoupilo k horní 

hraně zkoušeného vzorku ve všech případech zapálení. Lze konstatovat, že zkoušenou 

textilii (100% bavlna) můžeme zařadit do skupiny výrobků, které podle části 9 (shodnost) 

ČSN EN ISO 15025 hoří úplně.   
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7.3 Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589-2 

Měření bylo prováděno na zkušebním zařízení Stanton Redcroft ev. číslo 

30502069/0.  

Princip zkoušky je sledování schopnosti malého zkušebního tělesa udržet hoření při 

dané koncentraci O2. Vzorek je vertikálně umístěný v průhledné skleněné trubici, kterou 

proudí směs kyslíku a dusíku. Horní konec tělesa je zapálen definovaným způsobem a 

sledují se charakteristiky hoření. Porovnává se doba hoření nebo délka ohořelé části tělesa 

s limitními hodnotami pro daný typ hoření. Za těchto podmínek se zkouší řada zkušebních 

těles při různých koncentracích kyslíku, z čehož lze stanovit minimální koncentraci kyslíku 

[12].   

7.3.1 Stanovení kyslíkového čísla - vzor 

Měření bylo provedeno postupem B (zapálení podporující vertikální hoření) dle 

části 8.2.3 výše uvedené ČSN. Tímto postupem jsem pracoval se čtyřmi vybranými vzorky 

typu V. (stejné vzorky jako v kap. 7.2.1). Přehled naměřených hodnot je uveden v příloze 

C této diplomové práce. Identifikační údaje vzorku, zkušební podmínky a další údaje jsou 

uvedeny v tabulce 17. 

Tabulka 17: Vstupní údaje zkoušky dle ČSN ISO 4589-2 (vzorek 8627) 

Zkouška dle ČSN ISO 4589-2  

Vzorek: Santanderina 8627 

Složení: Složení: 56 % Conex, 36 % Lenzing FR, 6 % Twaron, 2 % Belltron    

Podmínky 

Klimatizování vzorku 

Teplota 23°C 

Relativní vlhkost vzorku 50 % 

Podmínky 

Laboratoř 

Teplota 23°C 

Relativní vlhkost vzduchu 23 % 

Absolutní tlak 100 kPa 

Zkušební zařízení Stanton Redcroft ev. číslo 30502069/0 

Datum 17. 03. 2006 
Typ zkuš. 

tělesa 
V. 

Způsob 

zapálení 
B 
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Výsledky měření daného vzorku jsou uvedeny v tabulce 18. Odstupňování pro 

následné změny koncentrace kyslíku d = 0,2 %. Pro zaznamenání výsledků se používá 

označení křížkem (X) při překročení odpovídající limitní hodnoty a označení (0), pokud 

není přesažena odpovídající limitní hodnota [12]. 

Tabulka 18: Výsledky měření dle ČSN ISO 4589-2 (vzorek 8627) 

Výsledky měření 

Číslo 

zkoušky 

Koncentrace 

[%] 

Doba 

hoření [s] 

Prohoření 

[mm] 

X/0 Poznámka 

1 34,4 60 ˃ 100 X  

2 32,4 -  0  

3 33,4 -  0  

4 33,8 61 ˃ 100 X  

5 33,6 60 ˃ 100 X  

6 33,4 -  0  

7 33,2 -  0  

8 33,6 63 ˃ 100 X  

9 33,4 -  0  

10 33,6 49 ˃ 100 X  

11 33,4 -  0  

12 33,6 53 ˃ 100 X  

 

V tabulce 18 jsou setříděny hodnoty pro stanovení kyslíkového čísla vzorku 8627, podle 

kterých vypočítáme kyslíkové číslo, a následně i standardní odchylku měření. Symbol cf je 

konečná hodnota koncentrace kyslíku; ta je důležitá pro výpočet kyslíkového čísla dle 

rovnice 6. 
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Tabulka 19: Setřídění hodnot pro stanovení kyslíkového čísla (vzorek 8627) 

Vzorek: Santanderina 8627 

Série měření dle 8.6.1 a 8.6.2 8.6.3 cf 

Koncentrace O2 [%] 33,8 33,6 33,4 33,2 33,6 33,4 33,6 33,4 33,6 

Doba hoření [s] 61 61 - - 49 - 49 - 63 

Délka odhoř. Části 

[mm] 

˃ 

100 

˃ 

100 

  ˃ 

100 

 ˃ 

100 

 ˃ 

100 

Odezva (X,0) X X 0 0 X 0 X 0 X 

Faktor k, viz tabulka 4 (ČSN ISO 4589-2):  - 0,46 

 

Výpočet kyslíkového čísla 

           (6) 

kde je  OI kyslíkové číslo [%]; 

cf konečná hodnota koncentrace kyslíku [%]; 

 d interval mezi koncentracemi kyslíku = 0,2 [%]; 

 k faktor získaný z tabulky v ČSN ISO 4589-2. Tento faktor je závislý na typu 

odezev zkušebních těles. Stanovení k je popsáno v normě [12]. 

 

                      

            

Kyslíkové číslo bylo vypočítáno pro získání změny koncentrace kyslíku z 

posledních šesti měření pro stanovení standardní odchylku měření. Uvedené odstupňování 

změny koncentrace kyslíku jsou uvedeny v tabulce 19. 



51 

 

Tabulka 20: Verifikace odstupňování změny koncentrace O2 d [%] (vzorek 8627) 

Posledních 6 výsledků 

Koncentrace O2 [%] 

ci OI ci - OI (ci – OI)
2 

cf 1 33,6 33,51 0,09 0,0085 

 

2 33,4 33,51 -0,11 0,0117 

3 33,6 33,51 0,09 0,0085 

4 33,4 33,51 -0,11 0,0117 

5 33,6 33,51 0,09 0,0085 

n 6 33,2 33,51 -0,31 0,0949 

∑(ci – OI)
2 

 = 0,144      

 

Stanovení standardní odchylky měření 

Standardní odchylka měření koncentrace kyslíku se vypočte dle rovnice (7), viz 

ČSN ISO 4589-2. 

    
          

   
 
 

  

  (7) 

kde je  σ standardní odchylka měření koncentrace kyslíku; 

ci koncentrace kyslíku použitá při měření posledních šesti odezev [%]; 

 OI hodnota kyslíkového čísla vypočtena dle normy; 

 n počet měření koncentrace kyslíku podílejících se na ∑(ci – OI)
2
 [12].  

 

 Dosazením hodnot z tabulky 19 vypočteme standardní odchylku měření, která je 

rovna: 
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Ověření podmínky pro platnost kyslíkového čísla 

Ověření podmínky provedeme podle ČSN ISO 4589-2 z nerovnice (8) a dosazením 

hodnoty standardní odchylky měření z rovnice (7). 

  

 
      

  

 
   (8) 

kde je d interval mezi koncentracemi kyslíku, vyjádřený v objemových procentech 

s přesností na jedno desetinné místo; 

σ standardní odchylka měření koncentrace kyslíku [12]. 

 

       

 
      

       

 
 

                   

Podmínka pro platnost kyslíkového čísla je splněna,              

7.3.2 Diskuze výsledků měření dle ČSN ISO 4589-2 

Stanovení kyslíkového čísla pro čtyři různé vzorky tepelně odolných textilií 

poskytlo měřítko charakteristik hoření těchto textilií za určitých laboratorních podmínek. U 

měřených vzorků byla zkouškou a následným výpočtem prokázána neschopnost hoření za 

běžných podmínek. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 20.  

Tabulka 21: Výsledky měření OI 

Vzorek Hodnota OI [%] 
Zaokrouhlená hodnota OI 

[%] 

8633 28,77 28,8 

6965 30,19 30,2 

6907 30,30 30,3 

8627 33,51 33,5 
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Hodnota OI  u zkoušených textilií se pohybovala nad hranicí 26 %, tudíž mohou 

být prohlášeny za nehořlavé.  

V průběhu zkoušky došlo ke zjištění, že vzorky reagují ve velmi malém intervalu 

změny koncentrace kyslíku. Při zapalování docházelo v podstatě ke dvěma situacím. V  

případě odezvy „0“ vůbec nedocházelo k zapálení zkušebního vzorku, tzn. při zapalování 

žádná část plamene nedosáhla horní referenční značky, vyznačené na zkušebním vzorku. 

V případě odezvy „X“ došlo vždy k prohoření plamene dolní referenční značkou 

vyznačenou na vzorku v daném časovém intervalu.  

Dalším parametrem ovlivňujícím kyslíkové číslo je složení textilie. Porovnáním 

vzorků lze prokázat vliv složení textilie na velikost kyslíkového čísla. Budeme li uvažovat 

vlákno Lenzing FR (LOI = 28%) jako základní, přimísením dalších typů vláken například 

vlákna Kermel (LOI = 32 %) můžeme LOI textilie pozitivně ovlivnit. Možným negativním 

důsledkem smíšení vláken je ovlivnění jiných vlastností textilie například mechanické 

vlastnosti (viz projev sražení vzorku 8627 po působení zkušebního plamene).  

Textilie v průběhu zkoušky nevykazovaly žádné známky odkapávání.   
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8 Zhodnocení provedených zkoušek v návaznosti na požární bezpečnost 

8.1 Zkoušky dle ČSN EN ISO 6940 

Zkoušky probíhaly ve standardně vybaveném měřícím stanovišti, které je 

uzpůsobeno k měření dle ČSN EN ISO 6940. Zkušební přístroj je možno obsluhovat pouze 

dle návodu výrobce, nelze tudíž měnit parametry měření, především pokud se jedná o 

velikost plamene. Měření je plně dostačující pro hořlavé materiály, kde lze simulovat 

pravděpodobné podmínky zapálení a získat vypovídající údaje o době zapálení materiálu.  

U tepelně odolných materiálů lze, a dokonce je nutno předpokládat, že podmínky 

jejich použití v rámci OOP mohou být diametrálně odlišné. Je třeba počítat s užíváním 

těchto textilií v extrémních podmínkách, jako je např. hašení požárů, vysoká tepelná 

expozice ve slévárnách apod. Pro přesnější simulaci těchto podmínek při zkoušení tepelně 

odolných textilií doporučuji pro tuto metodu stanovit jiné podmínky zapálení, než jsou 

předepsány touto normou.    

Výhodou této zkoušky možné využití zkušebního postupu a zkušebního zařízení 

k subjektivnímu pozorování chování zkušebního vzorku a jeho reakcí na působení 

zkušebního plamene. Jde zejména o projevy vzplanutí, produkci zplodin hoření a tepelně 

degradační změny zkušebních vzorků po expozici zkušebním plamenem. V tomto případě 

je možné malý iniciační zdroj považovat za výhodný, neboť degradační reakce a projevy 

hoření jsou pozvolné a dobře sledovatelné.  

8.2 Zkoušky dle ČSN EN ISO 15025 

Zkoušky probíhaly ve standardně vybaveném měřícím stanovišti, které je 

uzpůsobeno k měření dle ČSN EN ISO 15025. Jak už bylo uvedeno v kap. 8.1, zkušební 

přístroj je možno obsluhovat pouze dle návodu výrobce, a nelze tedy měnit parametry 

experimentů. Měření je plně dostačující pro hořlavé materiály, kde lze simulovat 

pravděpodobné podmínky omezeného šíření plamene. 

Tepelně odolné materiály jsou ale určeny k použití v náročnějších až extrémních 

podmínkách. Takové podmínky pomocí tohoto měření nelze napodobit. Omezení této 

zkoušky spočívá především v nedostatečně dlouhém působení zkušebního plamene a v 

nemožnosti zvýšit zatížení tepelným tokem.  
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Pro simulaci omezeného šíření plamene u tepelně odolných textilií by bylo vhodné 

rozšířit experiment o zatížení zvýšeným tepelným tokem, přičemž by zůstalo zachováno 

působení zkušebního plamene v rozsahu daném normou. Toto rozšíření by mohlo 

podmínky zkoušky přiblížit reálným situacím při používání OOP, jako je rozstřik žhavého 

kovu ve slévárně apod. 

Jako alternativu tedy navrhuji pro měření omezeného šíření plamene použít 

zkoušku dle ČSN EN 13772 - Měření šíření plamene u svisle umístěných vzorků s velkým 

zdrojem zapálení. Tato metoda není určená ke zkouškám tepelně odolných textilií, ale 

přidáním zářiče působícího na zadní část zkušebního vzorku za účelem podpořit místně a 

dočasně zapálení zkušebního vzorku může lépe simulovat účinek většího zdroje zapálení. 

Při tomto kombinovaném zdroji zapálení se mohou vznítit i některé materiály, které nelze 

zapálit malým plamenem. 

8.3 Zkoušky dle ČSN ISO 4589-2 

Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla dle ČSN ISO 4589-2 je metoda, 

kterou lze získat objektivní a využitelný požárně technický parametr určující meze 

použitelnosti zkoušeného materiálu. Pro kvalitnější posouzení chování tepelně odolných 

textilií v podmínkách, pro které jsou určeny, by bylo vhodné ověření výsledků měření 

zkušební metodou dle ČSN ISO 4589-3 Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového 

čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě. Touto metodou lze simulovat tepelné zatížení 

vzorku během zkoušky zvýšením teploty ve zkušebním zařízení a to v rozsahu 25 °C až 150 

°C, tím by bylo možné podmínky zkoušky přiblížit reálnému zatížení materiálů používaných 

k výrobě osobních ochranných pomůcek. 
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9 Závěr 

Předkládaná diplomová práce se zabývala textilními vlákny a materiály pro tepelně 

exponované oděvy, jejich charakteristikami, úpravami pro zvýšení tepelné odolnosti a 

požadavky na údržbu tepelně odolných materiálů a osobních ochranných pomůcek z nich 

vyrobených. Na základě existujících norem experimentálně ověřovala odolnost materiálů 

vůči hořlavosti vertikálně umístěného vzorku, omezení šíření plamene a stanovovala 

kyslíkové číslo materiálů. 

Zkoumané textilie byly vybrány na základě jejich použití při výrobě osobních 

ochranných pomůcek, resp. ochranných oděvů. Mezi tyto materiály patří NOMEX, 

Lensing FR či např. bavlna s trvalou úpravou PROBAN. Pozornost se kromě požárně 

technických parametrů textilií zaměřila především na nehořlavé úpravy textilií, např. 

PROBAN. 

Vlastní kapitola byla věnována údržbě tepelně exponovaných ochranných oděvů, 

především nastínění postupů a technologií při kontrole, údržbě a opravách těchto pomůcek 

tak, aby jejich požadované vlastnosti, především ochranné, zůstaly zachovány po celou 

dobu životnosti výrobku. 

V praktické části práce byl nejprve vytvořen přehled norem týkajících se požárně 

technického zkušebnictví osobních ochranných pomůcek. Blíže jsou komentovány 

konkrétní normy ČSN EN ISO 6940, ČSN EN ISO 15025 a ČSN ISO 4589-2, podle 

kterých probíhaly laboratorní zkoušky vybraných požárně technických charakteristik. 

První soubor experimentů byl zaměřen na snadnost zapálení vertikálně umístěného 

zkušebního vzorku. Podle očekávání se prokázalo, že všechny vzorky zkoumaných tepelně 

odolných textilií odolávaly působení plamene zkušebního zařízení, a i po předepsaném 

maximálním dvacetisekundovém působení plamenem nedošlo k jejich zapálení. Průměrný 

čas zapálení referenčního vzorku ze 100% bavlny byl 2,5 s. 

Druhá sada laboratorního měření byla zaměřena na omezení šíření plamene na 

povrchu tepelně odolných textilií. Všechny zkoušené textilie lze na základě výsledků 

zkoušky zařadit do skupiny výrobků, které podle části 9 ČSN EN ISO 15025 vykazují 

malé nebo žádné dohořívání plamene. U referenčního vzorku ze 100% bavlny postoupilo 

plamenné hoření k horní hraně zkoušeného vzorku ve všech případech zapálení. 



57 

 

Zkoušenou referenční textilii (100% bavlna) můžeme zařadit do skupiny výrobků, které 

podle části 9 ČSN EN ISO 15025 hoří úplně.   

Poslední soubor experimentů měl za úkol stanovit hodnotu kyslíkového čísla 

vybraných tepelně odolných materiálů. Hodnota kyslíkového čísla u zkoušených textilií se 

pohybovala nad hranicí 26 %, tudíž mohou být považovány za nehořlavé.  

Závěrečná kapitola práce byla věnována zhodnocení provedených zkoušek 

v návaznosti na požární bezpečnost. Měření požárně technických charakteristik tepelně 

odolných textilií na základě norem ČSN EN ISO 6940 a ČSN EN ISO 15025 dle mého 

názoru neposkytuje dostatečné informace o chování těchto materiálů v reálných 

podmínkách, kdy může dojít k jejich extrémnímu zatížení. Právě tyto informace jsou však 

nezbytně nutné pro vyhodnocování rizik spojených s užíváním tepelně odolných materiálů 

v osobních ochranných pomůckách i pro další technologický vývoj v této oblasti. 

Částečným řešením tohoto problému by mohlo být využití už existující normy ČSN EN 

13772 při měření omezeného šíření plamene, podle které by bylo možno využít při 

experimentech zvýšeného tepelného toku. 

Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla dle ČSN ISO 4589-2 je zkouška, 

kterou lze získat objektivní a využitelný požárně technický parametr určující meze 

použitelnosti zkoušeného materiálu. 

Zkušební metody zvolené pro diplomovou práci potvrdily u zkoušených textilních 

materiálů používaných pro výrobu osobních ochranných prostředků odolnost vůči 

zapalitelnosti, hořlavosti a šíření plamene. 
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