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ANOTACE 

PŘIBÍK, M. Polykarbonáty a jejich možnost použití ve stavebních konstrukcích. Bakalářská 

práce, Ostrava: VŠB-TUO, 2010, 38 s. 

Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi polykarbonátů a jejich možností uplatnění ve 

stavebních konstrukcích. Popisuje možné nebezpečí v případě požáru konstrukcí, které 

polykarbonáty obsahují. V příloze jsou uvedeny protokoly o měření některých požárně 

technický charakteristikách polykarbonátových výrobků. 
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ANNOTACION 

PŘIBÍK, M. Polycarbonates and their possible application in building construction. Bachelor 

thesis, Ostrava: VŠB-TUO, 2010, 38 s. 

Bachelor thesis deals with properties of polycarbonates and their possible use in building 

construction. Describes the possible danger in case of fire structures, which include 

polycarbonates. The Annex sets out protocols for the measurement of certain fire-technical 

characteristics of polycarbonate products. 
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1 Úvod 

V dnešní době se ve stavebnictví používá velké množství moderních materiálů objevených 

převážně ve 20. století. Jedná se o plasty, které díky svým dobrým vlastnostem a 

jednoduchostí výroby nahrazují některé tradiční přírodní materiály. Jejich využití se stále 

rozšiřuje. 

Mezi tyto materiály patří i polykarbonáty (PC), relativně mladé plasty, s jejichž výrobou se 

začalo až po roce 1952. Jedná se o termoplasty, lineární polyestery, konkrétně polyestery 

kyseliny uhličité a dihydroxysloučenin. 

Polykarbonáty se vyznačují dobrými mechanickými, tepelně izolačními a optickými 

vlastnostmi a relativně dobře odolávají ohni. Jejich využití ve stavebnictví je široké a využívá 

se v tomto odvětví především k vyplňování otvorů (nahrazuje zasklívání) a jako prosvětlovací 

prvky. 

Polykarbonáty však patří mezi hořlavé materiály. To je nutné zohlednit při navrhování a při 

aplikací konstrukcí z tohoto materiálu. V druhé části práce jsou uvedeny možné nebezpečí při 

požáru konstrukcí, které jsou zhotoveny z polykarbonátů, nebo tyto látky obsahují. 
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2 Polymery 

Plasty jsou většinou polymery. Tento název je odvozen od řeckého slova poly čili mnoho a 

slova mer, což znamená část. Mer je tvořen skupinou atomů, která se v makromolekule neboli 

velké molekule pravidelně opakuje. Makromolekuly obsahují několik set až tisíc merů. 

Polymery mohou být anorganické a organické. Mezi anorganické patří např. diamant, grafit, 

slída, křemen atd. Organické polymery se dělí na přírodní (např. polysacharidy, bílkoviny, 

kaučuk, vlna, len, hedvábí, konopí atd.) a syntetické (plasty, kaučuky). 

2.1 Rozdělení polymerů 

Polymery ve formě výrobku jsou v tuhém stavu. V určitém stádiu zpracování jsou však ve 

stavu v podstatě kapalném, který dovoluje polymery, většinou za zvýšené teploty a tlaku, 

různě tvarovat. Polymery dělíme na elastomery a plasty (viz obr.1). 

 

Obr. 1: Základní klasifikace polymerů podle jejich chování za běžné a zvýšené teploty. 

Elastomery (Elasty) 

Jedná se o vysoce elastické polymery, které můžeme za běžných podmínek malou silou 

značně deformovat bez porušení, přičemž deformace je většinou vratná. Mezi elastomery patří 

například kaučuky, ze kterých se vyrábí pryž (guma). 

Plasty 

Plasty jsou polymery za běžných podmínek většinou tvrdé. Při zvýšené teplotě se stávají 

plastickými a tvarovatelnými. Podle chování za zvýšené teploty je dělíme na termoplasty 

(plastomery) a reaktoplasty (duromery, termosety). 
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Ø  Termoplasty 

§ Změna z plastického do tuhého stavu je vratná (opakovatelná). Po zahřátí se 

tedy stávají plastickými. Po ochlazení nabudou vlastností původního materiálu. 

Mezi termoplasty patří například PE, PP, PVC, PS, PMMA, PC a další. 

Ø  Reaktoplasty 

§ Změna z plastického do tuhého stavu je nevratná, protože je výsledkem 

chemické reakce. Působením tepla při tvarování se mění jejich struktura – 

vytvrzují se. Novým zahřátím je již nelze převést do plastického stavu. Mezi 

reaktoplasty patří například fenoplasty a aminoplasty. 

2.2 Tvar makromolekulárních řetězců polymeru 

Podle tvaru makromolekul rozlišujeme polymery: 

Ø  Lineární 

Ø  Rozvětvené 

Ø  Sesíť ované 

 

Obr. 2: Schématické znázornění makromolekul a) lineárního, b) rozvětveného, 
c) sesíť ovaného polymeru 

2.3 Fázové stavy polymerů 

Vysoká molekulová hmotnost polymerů způsobuje, že jejich bod varu je velmi vysoký, je 

vyšší než teplota jejich rozkladu. Plynné skupenství polymerů tedy neexistuje. Mohou být 

pouze tuhé nebo kapalné (plastické).  

Podle uspořádání makromolekulárních řetězců v tuhé fázi rozeznáváme stav vysoce 

uspořádaný - krystalický a prakticky neuspořádaný – sklovitý (amorfní). 

Na rozdíl od nízkomolekulárních látek je pro amorfní polymery charakteristický ještě 

přechodový stav mezi stavem sklovitým a kapalným, tzv. stav kaučukovitý. V tomto stavu lze 
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polymer značně deformovat a to téměř vratně. Po oddálení deformační síly se polymerní 

řetězce vrací do výchozího stavu, který je termodynamicky výhodnější. U vysoce 

krystalických polymerů se kaučukovitý stav nevyskytuje. Polymery tedy mohou existovat ve 

čtyřech fázových stavech: 

Ø  krystalickém 

Ø  třech amorfních: 

§ sklovitém 

§ kaučukovité 

§ plastickém 

O tom, v jakém fázovém stavu se polymer nachází, rozhoduje chemické složení, molekulová 

hmotnost, struktura a teplota. 

Teplotní chování amorfního polymeru lze charakterizovat teplotou zeskelnění Tg  (z angl. 

glass – sklo). Pro teplotní chování krystalického polymeru je charakteristická teplota tání - Tm 

(z angl. melt – tavit, tavenina). Každý polymer vystihuje tzv. termomechanická křivka. Ta 

udává závislost deformace, která vzniká působením konstantní vnější síly, na teplotě. Na 

obrázku 4(A) je znázorněna teplotní závislost deformace amorfního polymeru. Obrázek 4(B) 

znázorňuje teplotní závislost vysoce krystalického polymeru s teplotou tání Tm. Pod teplotou 

Tg se amorfní polymer nachází ve sklovitém stavu. Mezi teplotou Tg a Tf se nachází 

v kaučukovitém stavu, pro který je charakteristická převážně vratná deformace. Nad Tj, tj. 

v oblasti plastického toku (v plastickém stavu) polymeru dochází při působení vnější síly 

k viskóznímu toku, který se vyznačuje nevratnou deformací. 

 

Obr. 3: Schématické rozdělení jednotlivých fází v krystalickém a amorfním polymeru 
v závislosti na rostoucí teplotě. Tg – teplota skelného přechodu (teplota zeskelnění), Tm – 
teplota tání, Tf – teplota tečení polymeru 
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Obr. 4: Termomechanická křivka (A) amorfního a (B) vysoce krystalického polymeru, kde 
Tg – teplota skelného přechodu ( teplota zeskelnění ), Tm – teplota tání, Tf – teplota tečení 
polymeru 

Technologie zpracování 

K nejrozšířenějším technologiím zpracování plastů patří vytlačování, vstřikování, vyfukování a 

tvarování. 

Ø  Vytlačování 

Vytlačování patří k objemově nejrozšířenějším technologiím sloužícím převážně k výrobě 

polotovarů. Principiálně se jedná o technologickou operaci, při níž je materiál v 

plastickém stavu vytlačován „hlavou“ různého tvaru do volného prostoru.  

Ø  Vstřikování 

Je to technologie vhodná pro zpracování termoplastů i reaktoplastů. 

Ø  Vyfukování 

Dutá tělesa, jako jsou láhve, kanystry, sudy atd., se nejčastěji zhotovují vyfukováním. 
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3 Uplatnění plastických hmot ve stavebnictví 

První plast (dříve „umělá hmota“) byl vyroben roku 1862. Do té doby se používaly ke 

zhotovování nejrůznějších předmětů materiály jako dřevo, sklo, keramika, slonovina nebo 

jantar. Plasty tyto materiály v mnoha případech plně nahradily. Jsou pevné, za tepla dobře 

tvarovatelné, mají malou hustotu, jsou dobrými izolátory elektrického proudu a tepla, jsou na 

vzduchu stálé a některé jsou odolné proti účinkům žíravin a jiných chemikálií. Většina 

základních typů plastů byla objevena ve 30. a 40. letech 20. století. V dalších letech dochází 

především k technologickému zdokonalování výroby. 

3.1 Polymetylmetakrylát (PMMA) 

Polymetymetakryláty jsou estery kyseliny akrylové a metakrylové. PMMA je amorfní a 

bezbarvý. Je čirý ve velkých tloušť kách, má výbornou propustnost v celém rozsahu vlnových 

délek viditelného záření a zasahuje až do UV-oblasti. PMMA je odolný vůči vodě, zředěným 

alkáliím a zředěným kyselinám. Velmi dobře odolává povětrnostním vlivům. Za normálních 

podmínek je materiál tvrdý a křehký. Od teploty 95 °C začíná měknout. V rozmezí teplot 130 

až 140 °C má kaučukovitou konzistenci a lze velmi dobře tvarovat. Rozklad polymeru nastává 

při teplotě cca 180 °C. 

Použití ve stavebnictví 

Ve stavebnictví se PMMA používá je organické sklo, jehož využití spočívá v nahrazení 

křemičitého skla z různých důvodů, zejména mechanických a bezpečnostních. Možnost 

snadného ohýbání za studena a lisování za tepla ho navíc umožňuje využít k výrobě bodových 

a obloukových světlíků a přístřešků. Přestože je PMMA v porovnání s jinými plasty tvrdý, je 

mnohonásobně měkčí než sklo. Na druhé straně ho je však možné leštit a drobnější škrábance 

tak odstranit. PMMA je vyráběn nejen v provedení čirém, ale současně i v široké škále 

barevných odstínů, které neplní jen funkci estetickou, ale využívají se i pro snížení 

propustnosti světla. 

Požárně technické vlastnosti PMMA 

PMMA je velmi snadno zápalný, hoří modrožlutým plamenem bez vývinu dýmu. Plamen 

postupuje velmi pomalu, odhořívání probíhá rovnoměrně a postupně. Odhořívá beze zbytku, 

neodkapává, mohou se však trhat a padat hořící změklé kusy PMMA 
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3.2 Polyvinylchlorid (PVC) 

Nejčastěji se používá v čirém nebo kouřovém provedení k výrobě tvarových desek, v podobě 

vln, nebo trapézů. Užívají se pro méně exponovaná zastřešení, jako jsou například zahradní 

pergoly, zastínění balkónů nebo přístřešky.  

Použití ve stavebnictví 

PVC je pro stavebnictví velmi důležitým polymerem a přes 50 % jeho celosvětové výroby se 

uplatňuje právě v tomto odvětví. Vyrábějí se z něj: 

Ø  Okenní a dveřní profily 

Profily z PVC mají dlouhodobou životnost, minimální potřebu údržby, jsou odolné 

proti hnilobám a velmi snadno se vyrábějí. 

Ø  Potrubní systémy 

Kanalizační potrubí z PVC má vynikající technické vlastnosti. Potrubí může být 

hladké, korugované (žebrované)  nebo vícevrstvé. Korugované provedení u 

potrubí zvyšuje tuhost a snižuje hmotnost, přitom toto potrubí má hladké vnitřní 

stěny, které umožňují volný a plynulý tok. 

Ø  Obklady a fólie 

PVC fasádní obklady se vyznačují dlouhou životností a minimální údržbou. Díky 

své trvanlivosti, dobrým tepelně izolačním vlastnostem a velmi dobré odolnosti 

proti UV záření a povětrnostním podmínkám mohou obklady sloužit po desítky 

let. 

PVC fólie střešní i izolační se snadno instalují, jsou vodotěsné a odolné i vůči 

agresivním vodám, nevyžadují údržbu a jsou cenově výhodné. 
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Ø  Podlahoviny 

PVC je nejvýznamnějším materiálem pro výrobu podlahových krytin.  

Podlaha z PVC je levná, trvanlivá, dobře drží teplo a snadno se čistí. Nároky na 

její údržbu jsou minimální, je hygienická a nehořlavá. Jednotlivé části PVC 

podlahovin lze poměrně snadno spojovat svařováním. 

Požárně technické vlastnosti 

Tuhý PVC hoří pouze v přímém plameni a zbarvuje ho do zelena. Po oddálení od zapáleného 

zdroje se zháší následkem uvolňování HCl. Měkčený PVC je hořlavější a většinou hoří i po 

oddálení zapáleného zdroje. 

Relativně nižší hořlavost PVC oproti jiným plastům je způsobena uvolňování HCl v průběhu 

tepelné degradace. Běžné typy PVC obsahují cca 50 hmot. % chlóru. 

3.3 Silikony 

Silikony jsou makromolekulární sloučeniny křemíku. V přírodě se nevyskytují, jedná se o 

syntetické látky. Mají dobré vlastnosti, které jsou dány tím, že uhlíkové atomy v jejich řetězci 

jsou nahrazeny křemíkem. 

Silikony disponují vysokou odolností vůči tepelnému namáhání. Ta vychází z vysoké tepelné 

stability vazeb Si–O a Si–CH3. Bez problémů odolávají teplotám 180–200 °C, krátkodobě až 

300 °C. Nicméně silikony mohou být snadno rozloženy koncentrovanými kyselinami a 

zásadami už při pokojové teplotě. Silikony jsou nevodivé a mají vynikající elektroizolační 

vlastnosti. 

Použití ve stavebnictví 

Ve stavebnictví se využívá jejich hydrofobizačních vlastností (odpuzují vodu). Silikonová 

impregnační činidla a emulze se používají k průmyslové impregnaci střešních tašek, 

keramických dlaždic, cihel, sádrokartonových desek, omítek, betonu, také jako přísady do 

fasádních barev jako ochrana před povětrnostními vlivy nebo v provozech s vysokou vlhkostí. 

Silikonové těsnicí materiály bezpečně upevňují skla v rámech oken nebo skleněných 

fasádách. Elastický charakter některých silikonových těsnicích tmelů (např. ve skleněných 

fasádách) může eliminovat destrukční účinky až středně těžkých zemětřesení. 
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3.4 Polyetylentereftalát (PET, resp. PETP) 

PET se řadí mezi termoplastické polyestery na bázi polyetyléntereftalátu oplývající 

mimořádnými vlastnostmi, díky kterým je hojně využíván. 

PET má vynikající mechanickou pevnost, pružnost, výborné elektroizolační vlastnosti. Je 

odolný proti anorganickým kyselinám a zředěným alkáliím. 

Použití ve stavebnictví 

Používá se také jako folie pro výrobu bezpečnostních skel, nalepuje se na vnitřní stranu 

okenní tabule a udržuje pak celistvost při jejím rozbití. 

3.5 Styrenové polymery 

Vyrábí se polymerací styrenu. Styren je jedovatá a snadno vypařující se kapalina, a proto při 

jeho zvýšené koncentraci ve vzduchu hrozí nebezpečí otravy. Při hoření vzniká velké 

množství sazí. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších plastů s širokým využitím. 

Jeho fyzikální vlastnosti závisí na způsobu přípravy a na polymeračním stupni. Standardní 

polystyren náleží mezi amorfní (nekrystalické) tvrdé termoplasty, má výbornou propustnost 

světla (až 90 % v širokém rozmezí vlnových délek), je tvrdý, jeho povrch je lesklý. 

Polystyren není odolný proti chemikáliím. Je snadno rozpustný v acetonu, benzenu, toluenu, 

dietylétheru, v chlorovaných uhlovodících. Částečně se rozpouští v methanolu, etanolu, 

terpentýnu. Degraduje v H2SO4, částečně i v 60% NaOH, v HNO3, v kyselině chlorovodíkové 

a octové. 

Polystyren disponuje poměrně malou tepelnou odolností (jen do teploty 80 °C). 

Mezi základní typy polystyrenu patří: 

Ø  Standardní PS 

Ø  Houževnatý PS 

Ø  Pěnový PS 

Ø  Kopolymery na bázi PS 

Lehčený (pěnový) polystyren se vyrábí  ze zpěňovatelného polystyrenu, který ve hmotě 

obsahuje nadouvadla způsobující při ohřevu zpěnění polymeru. Struktura materiálu je tvořena 

jednotlivými buňkami (kuličkami), což má za následek vzniknutí tepelně izolační schopnosti. 

Polystyren není citlivý na vlhkost, odolává stárnutí a hnilobě, má nízkou objemovou hmotnost 

(15-40 kg.m-3), snadno se recykluje a zpracovává. Je však velmi hořlavý. 
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Použití ve stavebnictví 

Z lehčeného polystyrenu se vyrábějí desky pro tepelnou a zvukovou izolaci, bývá součástí 

sendvičových panelových konstrukcí, střešních desek apod. 

Nejznámějším typem lehčeného PS vyráběného v ČR je Styropor a Umapor S. 

Požárně technické vlastnosti PS 

PS je tepelně stálý do 85 až 90 °C, potom měkne a taví se, při teplotě 160 °C nastává 

povrchová oxidace PS a při 280 až 300 °C dochází k rozkladu. Polystyren je snadno zápalný a 

značně hořlavý. Nižší koeficient tepelné vodivosti a nižší hodnota měrného tepla (v porovnání 

s polyethylenem nebo polypropylenem) způsobuje, že zapalitelnost polystyrenu je i ve větších 

objemech snadná. Polystyren při hoření měkne a roztéká se, tvoří bublinky ale výrazně 

nepění. Po zapálení odkapává ve formě hořících kapek. Hoří silně čadivým svítivým 

plamenem žluto červené barvy, uvolňuje se značné množství sazí a hustého černého dýmu, 

který má mírně nasládlý zápach připomínající svítiplyn. Zahříváním nad 320°C se polystyren 

rozkládá. 

3.6 Fenolické pryskyřice 

Před 100 lety objevil americký chemik belgického původu Leo Baekeland první čistě 

syntetický polymer – fenolformaldehydovou pryskyřici (fenolickou pryskyřici), kterou nazval 

bakelit. 

Použití ve stavebnictví 

Běžně se dnes fenolické pryskyřice používají jako základ lepidel pro laminování dřeva a cca 

60 % celkové produkce fenolických pryskyřic je používáno při výrobě překližky a 

laminovaných papírových panelů. Na bázi fenolických pryskyřic je pojivo používané při 

výrobě rohoží z minerálních vláken. 

Požárně technické vlastnosti 

Fenolické pryskyřice jsou podle způsobu přípravy tepelně stálé v intervalu teplot 120 až 

175 °C. Teplota rozkladu je 300 °C. Při této teplotě začínají uhelnatět a jsou cítit po fenolu a 

formaldehydu. Hoří žlutým plamenem za tvorby světlého dýmu. Po oddálení zdroje zapálení 

se zháší. K plamennému hoření dochází v první fázi tepelného namáhání. Při dalším zahřívání 

dochází ke žhnutí. Hořlavost silně ovlivňují přidaná plniva. 
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4 Polykarbonáty 

Polykarbonáty jsou amorfní nebo slabě krystalické polymery patřící mezi lineární polyestery, 

obecně polyestery kyseliny uhličité a dihydroxysloučenin.V užším slova smyslu se pod tímto 

pojmem rozumějí polyestery kyseliny uhličité a symetrických aromatických 

dihydroxysloučenin obsahujících dvě fenolická jádra spojená můstkem, odvozeným od alkylu, 

nebo atomem kyslíku či síry. Zvláště snadno přístupné a z hlediska svých vlastností výhodné 

jsou polykarbonáty na základě 2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propanu, známého pod označením 

dian nebo Bisfenol A, chemického vzorce  

 

4.1 Výroba 

Polykarbonáty z dianu se vyrábějí dvojím způsobem, reesterifikací a přímou fosgenací. 

4.1.1 Výroba polykarbonátů reesterifikací 

Syntéza reesterifikací spočívá ve vzájemném působení dianu a difenylesteru kyseliny uhličité 

neboli difenylhydrokarbonátu. Reakce probíhá za odštěpení dvou molekul fenolu při teplotách 

od 150 °C do 300 °C v inertní atmosféře a je urychlována katalyzátory, mícháním a 

působením vakua. Reakční mechanismus reakce je: 

C

CH3

CH3

O OCH3 C CH3

O

n

2n OH+

C

CH3

CH3

OH OH + n O C O

O

n

 

 

. 

V inertní atmosféře se roztaví za přítomnosti katalyzátoru směs dianu s difenilkarbonátem. Při 

teplotě 150 až 200 °C se za vakua 270 až 660 Pa oddestiluje 80 až 90 % teoretického 
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množství fenolu vzniklého kondenzací, načež se teplota zvýší až na 300 °C za současného 

snižování tlaku pod 1,3 Pa. Za těchto podmínek se oddestilují i poslední zbytky fenolu. 

S postupující reesterifikací se zvětšuje viskozita taveniny a současně roste molekulová 

hmotnost polykarbonátu. Po dosažení určitého stupně kondenzace, jehož  horní mez je dána 

viskozitou taveniny, se katalyzátor obvykle zneutralizuje a tavenina se zpracuje na granule.  

Nevýhodou tohoto způsobu výroby polykarbonátů je nutnost pracovat v uzavřených 

reaktorech v inertním prostředí a za vysokého vakua a teplot. Těmito podmínkami je omezena 

velikost výrobního zařízení. Kvůli velké viskozitě taveniny není možno vyrobit tímto 

způsobem polykarbonát neomezeně velké molekulární hmotnosti, což je pro některé aplikace 

nedostačující. 

Výhoda tohoto způsobu výroby spočívá v tom, že se může použít dian znečištěný fenolem. 

Přitom vzniklý produkt je velmi čistý a v tuhé formě, ze které se může přímo zpracovat na 

požadované výrobky. 

4.1.2 Výroba polykarbonátů přímou fosgenací 

Výroba polykarbonátů přímou fosgenací je založena na reakci zásaditého vodného roztoku 

dianu s fosgenem za přítomnosti sloučenin, které reagují se vznikajícím chlorovodíkem, podle 

rovnice: 

OH C

CH3

CH3

OHn 2 COCl2
+

C

CH3

CH3

O OCH3 C CH3

O

n

2n HCl+

 

Jako prostředku, který váže vznikající chlorovodík, se používá buď vodných roztoků alkálií, 

nebo pyridinu. Proto se taky hovoří o pyridinovém způsobu nebo způsobu voda a inertní 

rozpouštědlo. 

Ø  V způsobu voda a inertní rozpouštědlo se jako akceptoru chlorovodíku používá 

hlavně vodného roztoku hydroxidu sodného za přítomnosti inertních rozpouštědel. 

Tato rozpouštědla buď rozpouštějící pouze uváděný fosgen, ale nerozpouštějí 

vznikající polykarbonát, který vypadá z roztoku v nabotnalé formě (tzv. heterogenní 
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způsob přípravy), nebo rozpouštějí jak fosgen, tak i polykarbonát (tzv. homogenní 

způsob přípravy). 

Ø  Při pyridinovém způsobu váže pyridin uvolněný chlorovodík a rozpouští i uváděný 

fosgen a vznikající polykarbonát. Pyridin působí současně jako katalyzátor reakce.  

Všechny uvedené postupy přímé fosgenace probíhají za mírných reakčních podmínek a ve 

zcela jednoduchém zařízení. Výhodou tohoto způsobu výroby je, že lze získat polymery 

s téměř neomezenou molekulovou hmotností. Hlavním předpokladem pro dosažení dostatečné 

molekulární hmotnosti polykarbonátů a lineárního tvaru řetězců je vysoká čistota všech 

monofunkčních a více než difunčních hydroxysloučenin. Dalším požadavkem je pečlivé 

dodržování technologického postupu a čistoty během výrobního procesu. 

4.2 Úprava a zpracování polykarbonátu 

Vzniklá polymerní směs se granuluje. Polykarbonátům ve formě granulí se působením tepla a 

tlaku uděluje požadovaný tvar. Nejběžnějšími metodami zpracování jsou vytlačování 

(extruze) a vstřikování. 

Zvláštní důraz je kladen na vysušení PC při zpracování v tavenině, neboť  již malý obsah 

vlhkosti způsobuje zhoršení jeho vlastností (výrobky křehnou, hnědnou).  

4.2.1 Granulace 

Granulací se převádí polymerní směs na tzv. granulát, tj. tvar granulí, který je vhodný pro 

další zpracování. Granule jsou stejnoměrné oblé nebo hranaté částice o velikosti většinou 

několika milimetrů. Stejnoměrný tvar granulí je výhodný pro plnění násypek vytlačovacích a 

vstřikovacích strojů, protože umožňuje pravidelný posun materiálu ke zpracování. 

Při granulaci polykarbonátu se obvykle postupuje tak, že roztavený materiál je vytlačován 

z reakčního kotle ve tvaru struny, která se po ochlazení seká na stejnoměrné kousky. 

Ochlazený granulát se suší, následně se pod vakuem plní do plechovek a vzduchotěsně 

uzavírá. 

4.2.2 Vytlačování (extruze) 

Materiál v plastickém stavu je vytlačován hlavou různého tvaru do volného prostoru, kde 

tuhne. Tato metoda se používá k výrobě profilů, trubek, fólií a plných (kompaktních) i 

dutinkových desek. 
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Obr. 5: Princip vytlačování 

4.2.3 Vstřikování 

Roztavený granulát PC se vstřikuje do ochlazené formy. Po vyplnění tvářecích dutin tavenina 

tuhne. Tato metoda se používá k výrobě optických médií (CD a DVD), plášť ů elektronických 

zařízení a domácích potřeb, součástek pro automobilový průmysl atd. 

5 Vlastnosti polykarbonátových výrobků 

5.1 Mechanické vlastnosti 

Polykarbonátové desky se vyznačují velmi dobrými mechanickými vlastnostmi. Ty jsou jen 

málo ovlivněny teplotou (od –70 °C do 135 °C se příliš nemění) a nepůsobí na ně na ně 

vlhkost vzduchu, neboť  polykarbonátové desky jsou málo nasákavé. Výstižným ukazatelem je 

rázová pevnost, která charakterizuje chování desek při dynamickém zatížení (dopadající 

těleso). Polykarbonátové desky dosahují až dvěstěkrát vyšší odolnosti než sklo.  

Gardnerův test padajícího trnu 

Gardnerův test padajícího trnu zkouší odolnost desky proti průrazu. Vzorek desky leží na 

kroužku o vnitřním průměru 25,4 mm připevněném na měřícím stole. Kovový trn se 

zaobleným čelem o průměru 12,7 mm je volně položen na vzorek materiálů. Závaží o 

hmotnosti 4 kg vedené v kalibrované trubce je spuštěno z výšky 1000 mm na kovový trn. 

Test je pokládán za vyhovující, jestliže povrch vzorku v oblasti nárazu nevykazuje viditelné 

praskliny. 



 15

 

Obr. 6: Princip Gardnerova testu 

 

Graf 1: Výsledky PC Lexan  skla a PMMA v Gardnerově testu 

Simulace krupobití 

Vzorky desek Lexan Thermoclear byly testované simulací krupobití vyvinutém nizozemském 

testovacím institutu TNO. Vzorky byly ostřelované z tlakového děla polyamidovými 

kuličkami o průměru až 30 mm. Každý vzorek je upnut do kovového rámečku o rozměrech 

3,2 m x 4,0 m. Průměr kuliček a dopadová rychlost jsou během testu měněny. Po ukončení 

testu nebyla na vzorku žádná viditelná poškození. Pravé kroupy o průměru 20 mm dosahují 

konečné rychlosti až 20 m/s. Sklo a PMMA v těchto podmínkách nevyhoví. Při poškození 

desek nedochází k tříštění, nehrozí tedy zranění střepinami. 

Následující tabulka ukazuje výsledky testů se čtyřmi materiály a třemi různými průměry 

kuliček.  Uvedena je rychlost kuliček při dopadu, u které materiál selhal.
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Tab. 1: Výsledky testů různých materiálů 

Průměr kuliček 

[mm] Materiál 

10 20 30 

 
Dopadová rychlost kuliček, u které materiál selhal 

[m.s-1] 

Akrylátová 

dutinková deska 
16-20 7-14 4-10 

Sklo 4 mm 30 10 8 

PC lexan 

Thermoclear 10 mm 
>50 44 28 

PC lexan 

Thermoclear 16 mm 
>50 44 28 

Dopadová rychlost 

srovnatelných krup 
14 21 25 

5.2 Tepelně izolační vlastnosti 

Tam, kde se požaduje dobrá tepelná izolace, se využívá dutinkové polykarbonátové desky. 

Způsob uspořádání dutin a tloušť ka desek má vliv na součinitel přestupu tepla. Platí přímá 

úměra, že se zvětšující se tloušť kou desky a se stoupajícím počtem vnitřních stěn (a její 

složitější geometrií) roste schopnost tepelné izolace. 

 

Obr. 7: Dutinkové polykarbonátové desky – různé uspořádání dutin 
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V tabulce 2 jsem uvedl hodnoty prostupu tepla polykarbonátových desek Lexan Thermoclear 

při různých tloušť kách desek a různých typech profilů. 

Tab. 2 

Materiál 
Tloušť ka 

[mm] 

Typy struktur Prostup tepla 

[W.m-2.K-2] 

Lexan Thermoclear 4,5 
 

3,9 

Lexan Thermoclear 6,0 
 

3,5 

Lexan Thermoclear 8,0 
 

3,3 

Lexan Thermoclear 10,0 
 

3,0 

Lexan Thermoclear 16 
 

2,4 

Lexan Thermoclear 16 
 

2,0 

Lexan Thermoclear 20 

 

1,8 

Lexan Thermoclear 25 
 

1,5 

Lexan Thermoclear 32 

 

1,4 

 

Obr. 8: Znázornění prostupu tepla přes desku Lexan Thermoclear tloušť ky 6 mm při 
venkovní teplotě -10 °C a vnitřní teplotě +20 °C 
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Obr. 9: Porovnání desky Lexan Thermoclear s klasickým jednoduchým sklem. Z obrázku je 
patrné, že za stejných teplotních podmínek bude teplota povrchu skla uvnitř kolem 0 °C. 
K-hodnota udává hodnotu součinitele přestupu tepla [W.m-2.K-1]. 

5.3 Teplotní roztažnost 

Teplotní roztažnost polykarbonátů je podobně jako u většiny plastů docela vysoká. Hodnota 

součinitele teplotní roztažnosti je 0,065 mm.m-1·K-1. Při použití desek ve vnějším prostředí v 

našich klimatických podmínkách je nutné počítat s délkovou roztažností 3 mm/m v obou 

směrech. 

Graf 2: Délková roztažnost PC 
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5.4 Optické vlastnosti 

Optické vlastnosti určuje zejména součinitel propustnosti světla udávaný v procentech. V 

případě čirých desek se propustnost pohybuje v rozmezí 50 – 88 %. V případě nejméně 

propustných opálově zbarvených pohybuje v rozmezí 50 – 10 %. Desky propouštějí převážně 

část spektra viditelného a infračerveného světla. 

Zemský povrch zachycuje elektromagnetické vlnění v rozsahu vlnové délky od 295 do 2140 

nanometrů. Elektromagnetické spektrum můžeme rozdělit do následujících oblastí: 

• Středovlnné UV záření (UV-B) 280-315 nm 

• Krátkovlnné UV záření (UV-A) 315-380 nm 

• Viditelné světlo 380-780 nm 

• Krátkovlnné infračervené (IR) 780-1400 nm 

• Středovlnné infračervené (IR) 1400-3000 nm 

Stejně jako u většiny plastů dochází v důsledku UV záření k degradaci polykarbonátové 

hmoty. Z tohoto důvodu bývají polykarbonátové desky opatřeny vrstvou UV filtru. UV filtr 

obsahuje světelné stabilizátory (absorbéry UV záření). Ty absorbují ultrafialové záření, které 

přeměňují na chudší pro polykarbonát neškodné (např. tepelné) záření, jehož energie musí být 

nižší, než energie potřebná k degradaci polykarbonátů. Ochranný UV filtru je na desku 

aplikován koextruzí během výroby desky. 

 

Obr. 10: Široké spektrum světelné propustnosti u transparentních PC desek až do oblasti IR. 
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Obr. 11: Při dopadu slunečního záření na PC desku je část záření odražena, větší část je buď 
přímo propuštěna, nebo absorbována materiálem. Část absorbované energie je vyzářeno do 
interiéru a část do exteriéru 

5.5 Zvuková izolace 

Účinek zvukového utlumení materiálem závisí především na jeho tuhosti, mohutnosti a 

fyzikální struktuře. 

5.6 Odolnost proti chemikáliím 

PC se vyznačují dobrou odolností proti chemikáliím. 

5.7 Odolnost proti povětrnostním vlivům 

Molekuly polykarbonátu mají málo polární charakter, což je příčinou nízké nasákavosti vody. 

Rozměrové změny vlivem vlhkosti jsou nepatrné. Odolávají tropickým podmínkám (42 °C při 

90% vlhkosti vzduchu) i pouštnímu klimatu (55 °C při 10% relativní vlhkosti vzduchu). 

5.8 Tepelné vlastnosti 

Polykarbonáty jsou charakterizovány, na rozdíl od jiných polymerů, poměrně vysokou 

teplotou zeskelnění Tg. Její hodnota činí 149 °C. To se vysvětluje značně omezenou možností 

otáčení aromatických zbytků okolo centrálních alkylidenových skupin. Molekula PC je velmi 

tuhá a segmenty vláknitých molekul získávají pohyblivost teprve při relativně vysokých 

teplotách, přičemž molekula jako celek zůstává pevně fixovaná. Hodnota modulu pružnosti 

zůstává konstantní až do 135 °C, to znamená, že polykarbonáty jsou jediným termoplastem, 

který má až do této teploty dobrou rozměrovou stálost. 
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Tab. 3: Teploty zeskelnění různých polymerů 

Polymer 
Tg 

[°C] 

Polymetylmethaakrylát (PMMA) 105 

Polyvinylchlorid (PVC) 75 

Polystyren (PS) 90 

Polyetylentetraftalát (PETP, PET) 70 

Polykarbonát (PC) z dianu 149 

Při zahřívání PC na teplotu blízkou teplotě zeskelnění dochází částečnému ztužení, které je 

označováno jako fyzikální zesítění. Toto ztužení se projevuje hlavně zlepšením některých 

mechanických vlastností (pevností v tahu a tlaku) a zvýšením tvarové odolnosti za tepla asi o 

10 %. 

Ztužení, které probíhá nejrychleji při teplotách kolem 130 °C, se vysvětluje jako předzvěst 

krystalizace, i když ani při dlouhodobém zahřívání na tuto teplotu nevzniká morfologická 

struktura. Ztužení je částečně vratné a zmírní se zahřátím na teplotu zeskelnění Tg, při 

roztavení úplně vymizí. Při zahřívání nad teplotou zeskelnění přechází PC ze sklovitého stavu 

do stavu kaučukovitého. Ten se nemění asi až do 220 °C. Nad touto teplotou PC taje. Tento 

teplotní interval (hlavně v rozmezí od 170 do 180 °C) je vhodný některé další zpracování 

polykarbonátů. 

6 Současné využití polykarbonátů ve stavebních 

konstrukcích 

Ve stavebnictví se používají polykarbonáty především k opláštění (zasklívání). Díky vysoké 

rázové houževnatosti dobře čelí krupobití a částečně odolávají také vandalismu (např. 

neukáznění fanoušci na sportovních stadionech), v případě rozbití se netříští. Navíc je možné 

na jejich povrch nanést silikonovou vrstvu, tím se stanou polykarbonáty odolnější proti otěru 

a také proti útokům sprejerů. Nízká hmotnost polykarbonátů (oproti sklu) dovoluje odlehčení 

stavby, může být tedy použito menší množství nosných částí. Polykarbonáty se také můžou 

upotřebit k opláštění (prosklení) staveb, u kterých by použití skla z důvodu přílišného zatížení 

konstrukce nebylo možné. 

Pro stavební účely se vyrábějí polykarbonátové desky dutinkové, kompaktní (plné), trapézové 

a vlnité, polykarbonátové zámkové panely a sendvičové panely. 
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6.1 Dutinkové polykarbonátové desky 

Obsahují komůrky (dutiny), jejichž tvar, velikost a uspořádání se u jednotlivých výrobků liší. 

To ovlivňuje především tepelně izolační vlastnosti. Velkou výhodou je možnost ohýbání za 

studena, čehož se využívá např. při výrobě pergol. 

 

Obr. 12: Dutinkové PC desky 

6.2 Kompaktní (plné) polykarbonátové desky 

Využívají se tam, kde je požadována co nejlepší propustnost světla. Pouhým okem jsou od 

skla nerozpoznatelné, jejich hmotnost je však o polovinu nižší a rázová houževnatost 200krát 

(některé zdroje uvádějí až 250krát) vyšší než u skla. Využívají se jako náhrada skla a také 

tam, kde je vyžadována ochrana proti neúmyslnému nebo úmyslnému rozbití (bankovní 

přepážky, výplně zábradlí a balkónů, squashová hřiště). 

6.3 Trapézové a vlnité polykarbonátové desky 

Trapézové a vlnité polykarbonátové desky se používají k zastřešení objektů. Vyrábí se hladké, 

nebo s povrchovou krupičkovou úpravou. Ta slouží k rozptýlení světla. Dopadající světlo 

totiž neprochází přímo, jak je to u hladké čiré desky, část dopadajícího světla se totiž láme 

pod jiným úhlem a část je vedena materiálem desky. V důsledku toho vzniká tzv. efekt 

rozsvícení desky při dopadu slunečního záření. 
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Obr. 13: Trapézový polykarbonát s krupičkovou úpravou 

6.4 Polykarbonátové zámkové panely 

Jedná se o dutinkové desky opatřené zámky na principu pero a drážka. Ten umožňuje jejich 

vzájemné spojení bez dalších pomocných nosných prvků. Panely se kotví po obvodu do 

typizovaných hliníkových profilů a spojují se zaklapnutím odpovídajících konců (pero-

drážka). 

 

Obr. 14: Schéma polykarbonátových zámkových panelů 

6.5 Sendvičové panely 

Sendvičové panely jsou složeny z  voštinového jádra, které je vyrobeno z polykarbonátu, a na 

které jsou laminací naneseny krycí desky z polykarbonátu.  

Ø  Výroba voštinového jádra 

Pevná deska z polykarbonátu je vložena do otevřené nahřáté formy a pouze působením 

mírného tlaku na formu dojde k adhezi povrchu desky k horké formě. Forma je nahřívána až 

do plastického stavu polykarbonátu. Při oddálení desek a formy začíná roztavený plast 

expandovat. Díky sofistikovanému vzorování formy vzniká jednotná geometrická 3D 

struktura. Tato metoda umožňuje vyrobit jádro o tloušť ce až 80 mm. 
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Obr. 15: Výroba voštinového jádra: PC deska vložena do nahřáté formy – forma zahřívána do 
plastického stavu desky – proces rozpínání – zchlazené jádro vyjmuto z formy 

Ø  Laminace jádra 

Na laminační lince dochází ke slepení jádra s krycími deskami. Krycí desky jsou vyrobeny 

z polykarbonátu. 

Sendvičové panely mají dobrou tuhost, mechanickou odolnost. Struktura jádra dává deskám 

dobré tepelně- a zvukově-izolační vlastnosti (koeficient tepelné ztráty dosahuje hodnot až  

K = 1,1 W/m2.K, dochází k redukci hladiny hluku až o 30 dB). 

  

Obr. 16: Sendvičové panely z PC a ukázka jejich použití 

Dále v kapitole uvádím typické využití polykarbonátů ve stavebnictví s ilustračními 

fotografiemi. 

6.6 Ploché a obloukové opláštění 

Největší množství PC ve stavebnictví se využívá k plochému i obloukovému opláštění 

(zasklívání a zastřešení). K opláštění se používá průhledný, ale i barevný PC, díky kterému 

lze ovlivnit množství prošlého světla. 

Ø  Sportovní stadiony 

Olympijský stadion v Aténách je zastřešen polykarbonátovými deskami Marlon a je největší 

zastřešenou plocho na světě (25 000 m2). Dalším stadionem, který je zastřešený PC je 

BayArena v Leverkusenu. Bylo použito polykarbonátových desek Makrolon. 
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Obr. 17: Olympijský stadion v Aténách a BayArena v Leverkusenu 

 

Ø  Průmyslové haly , obchodních budovy  

 

Obr. 18: Ukázka opláštění PC hal 

Zastřešení atrií 

  

Obr. 19: VŠCHT Praha, zastřešení atria polykarbonátem 
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Ø  Zimní zahrady, verandy a pergoly, skleníky 

  

Obr. 20: Vpravo skleník z PC, vlevo zimní zahrada z PC 

Ø  Balkony, lodžie, výplně dveří a zábradlí 

Ø  Markýzy 

Vchodové markýzy jsou určeny pro ochranu vchodových dveří domů, chrání proti dešti a 

v zimě. 

   

Obr. 21: Markýzy 

Ø  Bazény 

 

Obr. 22: Zastřešení bazénu polykarbonátem 
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Ø  Zastávek MHD, čekáren, čerpacích stanic 

 

Obr. 23: Zastřešení polykarbonátem 

Ø  Spojovací chodby a tunely 

  

Obr. 24: Spojovací chodby 

6.7 Polykarbonátové desky na fasády 

Jedná se o poměrně nové uplatnění PC ve stavebnictví. Svou oblibu nacházejí u řady 

architektů. Fasády polykarbonátových desek mohou vytvářet barevné efekty, působí tak jako 

estetický prvek. 

 

Obr. 25: Tělocvična Majau v Bruggách s polykarbonátovou fasádou Danpalon 
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6.8 Protihlukové bariéry 

Protihlukové bariéry (akustické zábrany) se používají k omezení hluku např. na mostech, u 

dálnic, chladících věží, na letištích. 

 

Obr. 26: Protihluková stěna z polykarbonátu 

6.9 Světlíky a prosvětlovací panely  

Světlíky slouží k prosvětlení budovy přirozeným světlem, k odvětrávání a také k odvádění 

zplodin požáru. Světlíky jsou např. bodové, pásové, obloukové, sedlové, šedové. Na výplně 

světlíků (zasklení) se používá polykarbonát nebo sklo. Velká výhoda použití skla je v jeho 

životnosti. Konstrukce světlíku je však robustnější a více zatěžuje stavbu, je dražší. 

Polykarbonátové výplně jsou lehké, tím odlehčí stavbě a jeho cena je nižší.  

   

 Obr. 27: Sedlový světlík a prosvětlovací stěna z PC 

6.10 Další využití 

Polykarbonáty se ve stavebnictví dále používají ke zhotovení nebo jako součást dělicích 

příček, přepážek, mantinelů stadionů, průhledných squashových stěn, k výplní zábradlí, dveří, 

k bezpečnostnímu zasklení, podhledů. 
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7 Požárně technické vlastnosti 

Polykarbonáty patří k samozhášivým materiálům. Hoří jasným žlutým plamenem, při hoření 

vzniká poměrně hustý kouř. Zanechávají relativně velký uhlíkový zbytek. 

Hodnota spalného tepla polykarbonátů se pohybuje kolem 30 MJ.kg-1. Teplota vzplanutí FIT 

je 440 - 460 °C a teplota vznícení SIT je 560 - 580 °C. 

Z hlediska třídy reakce na oheň jsou např. dutinkové polykarbonátové desky MACROLUX 

6 mm – MACROLUX 25 mm klasifikovány jako Bs1d0 (PAVUS, a.s.). 

Některé další požárně technické charakteristiky jsem měřil v laboratoři a vyhodnotil jsem je 

formou protokolů, které jsou uvedeny v přílohách. O naměřených hodnotách pojednávám 

v následující kapitole. 

8 Měření 

V laboratoři jsem zkoumal některé požárně technické charakteristiky polykarbonátových 

desek komůrkových a kompaktních (plných). Jednotlivá měření jsem neprováděl na jednom 

druhu polykarbonátového výrobku od jednoho výrobce, neboť  jsem nesehnal žádný z nich 

v dostatečném množství. Konkrétně jsem měřil dutinkový polykarbonát Quinn SPC, 

kompaktní (plný) polykarbonát Quinn PC a dutinkový polykarbonát Marlon. 

Snažil jsem se od výrobců zjistit přesnější složení polykarbonátových výrobků, zda, jaké a 

v jakém množství další látky obsahují. Všichni oslovení výrobci mi potvrdili stoprocentní 

nebo téměř stoprocentní obsah polykarbonátu ve výrobcích. 

Provedl jsem stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla podle ČSN 64 0756, zkoušku 

zapalitelnosti podle ČSN EN ISO 11925-2, stanovení šíření plamene po povrchu deskových a 

plošných materiálů metodou dvoustopého tunelu a jednokomorový test ČSN EN ISO 5659-2. 

Výsledky jsem vyhodnotil formou laboratorních protokolů, které jsou přiloženy v přílohách.  

Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla podle ČSN 64 0756 

Chtěl jsem jednoduchým způsobem zkoumat zapalitelnost polykarbonátů. Měření jsem 

prováděl na dutinkovém polykarbonátu (Quinn SPC dvoustěnný a třístěnný) a kompaktním 

(plném) polykarbonátu. 

Zjišť oval jsem také, zda je zapalitelnost dutinkového polykarbonátu ovlivněna orientací 

dutinek. Provedl jsem proto u jednoho typu vzorku měření v příčném i podélném směru. 

Rozdíl v naměřených hodnotách OI nebyl významný. 

U všech testovaných vzorků jsem OI stanovil vyšší, než je obj. koncentrace kyslíku 

v atmosféře. Dalo by se tedy předpokládat, s větší pravděpodobností u kompaktního PC, že by 
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v případě zapálení PC nedošlo k propagaci hoření a materiál by se sám uhasil. To se ale 

v praxi nepotvrdilo, viz další zkoušky. 

Pro srovnání např. OI PMMA, které se ve stavebnictví používá na opláštění stejně jako PC, je 

kolem 17,3. 

Protokol o měření je uveden v příloze 1. 

Tab. 4: Naměřené hodnoty OI polykarbonátových desek 

Vzorek 
OI 

[obj. %] 

PC komůrkový-dvoustěnný-příčný řez 25,9 

PC komůrkový-dvoustěnný-podélný řez 25,6 

PC komůrkový-třístěnný 25,7 

PC kompaktní 27,4 

Zkouška zapalitelnosti podle ČSN EN ISO 11925-2 

Zkoušku jsem prováděl na dutinkovém polykarbonátu (třístěnný, obchodní název Marlon). 

Testoval jsem tři vzorky při expozici plamene 15 s. U žádného z nich nedošlo k rozšíření 

plamene do 15 mm od místa zapalování. Zkoušený materiál tedy podle této zkoušky splnil 

požadavky na třídu E. To znamená, že vzorek je schopen odolávat působení malého plamene 

po krátký časový interval bez významného rozšíření plamene. 

Výrobce polykarbonátů Marlon uvádí, že výrobek spadá do třídy reakce na oheň B, což 

provedená zkouška nevylučuje. Tzn., že výrobek splňuje přísnější požadavky, než ty, které 

uvádím: Výrobek vyhovuje kriteriím pro třídu E a je schopen odolávat působení malého 

plamene po delší časový interval bez jeho významného rozšíření. Kromě toho při tepelném 

působení jednotlivého hořícího předmětu vykazuje omezené rozšíření plamene. 

Protokol o měření je uven v příloze 2. 

Stanovení šíření plamene po povrchu deskových a plošných materiálů metodou 

dvoustopého tunelu – ASTM D3806 

Stanovoval jsem šíření plamene podle této zahraniční normy, neboť  v laboratoři nebylo 

vybavení pro jinou metodu k jeho stanovení. 

Zkoušeným materiálem byly polykarbonátové dutinkové desky (obchodní název Quinn SPC 

4). Vzorky byly orientovány v podélném směru dutinek. Průměrná hodnota indexu šíření 

plamene (I) byla 40 %. Maximální naměřená hodnota pak činila 46,67 %. Tzn., že plamen se 
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během zkoušky rozšířil nejvýše do 46,67 % délky vzorku. Vypočetl jsem také průměrnou 

hodnotu rychlosti šíření plamene, která činila 3,034 mm.s-1, jelikož ale I nebylo rovno 100 %, 

slouží hodnota jen jako orientační údaj. V průběhu zkoušky tedy došlo k rozšíření plamene, 

vzorek byl prohořelý skrz. V případě požáru by tedy polykarbonátový výrobek přispěl k šíření 

požáru. 

Během zkoušky se ze vzorku odtavovaly malé části ve tvaru vláken a odpadávaly. Odpadlé 

části se rychle ochlazovaly. Nemůžu vyloučit, že při vystavení materiálu vysokým teplotám 

při požáru nedojde k odpadávání hořících částí. Ty by mohly ohrozit (např. při požáru 

světlíků, podhledů, střechy apod.) osoby uvnitř budovy a také by mohlo dojít k rozšíření 

požáru těmito částicemi. 

Protokol o měření je v příloze 3. 

Jednokomorový test ČSN EN ISO 5659-2 

Zkoumal jsem kompaktní polykarbonát (obchodní název Quinn PC), neboť  se u něho dala 

předpokládat z důvodů větší plošné hmotnosti (absence komůrek - více materiálu) oproti 

dutinkových polykarbonátů vyšší naměřená hodnota měrné optické hustoty kouře v porovnání 

s jinými polykarbonátovými výrobky (dutinkový polykarbonát). Měření jsem tedy prováděl 

na polykarbonátovém výrobku, jehož měrná optická hustota kouře vychází nejnepříznivěji. 

Během zkoušky byl zkoumaný materiál tepelně namáhán ve dvou režimech, při hustotě 

tepelného toku 25 kW.m-2 a 50 kW.m-2. V obou dvou režimech proběhlo testování bez 

pomocného zapalovacího plamínku a s pomocným zapalovacím plamínkem. 

Optická měrná hustota kouře při hustotě tepelného 25 kW.m-2 byla nízká, nejvyšší hodnota 

činila 39,16. Tvořilo se malé množství světlého kouře. 
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Graf 3: Časová závislost transmitance světla (T) při hustotě tepelného toku 25 kW.m-2 
bez pomocného zapalovacího plamínku 
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Graf 4: Časová závislost průměrný hodnot transmitance světla (T) při hustotě tepelného toku 
25 kW.m-2 s pomocným zapalovacím plamínkem 
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Při hustotě tepelného toku 50 kW.m-2 se ze zkoumaného materiálu uvolňovalo velké množství 

černého kouře. Ten tvořily relativně velké částice. Zkušební komora byla velmi zakouřená. 

Nejvyšší naměřené hodnota měrné optické hustoty kouře činila 713,66. Jednalo se o limitní 

hodnotu, kterou bylo možné v daných podmínkách testu v laboratoři stanovit. 

Doplňková klasifikace s1 u některých polykarbonátových desek, např. MACROLUX 25 mm, 

budí nedůvěru. 
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Graf 5: Časová závislost transmitance (T) při hustotě tepelného toku 50 kW.m-2 
bez pomocného zapalovacího plamínku 
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Graf 6: Časová závislost transmitance světla (T) při hustotě tepelného toku 50 kW.m-2 
s pomocným zapalovacím plamínkem 
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Při požáru střech (a dalšího opláštění) a světlíků zhotovených z polykarbonátu by množství 

vznikajícího kouře pravděpodobně nevadilo, neboť  by se rozptýlilo do okolí. 

Problém by však mohl nastat v případě požáru staveních konstrukcí z polykarbonátů o větší 

ploše v uzavřených prostorech (např. dělící příčky, přepážky). Kvůli velké produkci kouře a 

následnému zakouření by byla viditelnost velmi omezená. To by znemožňovalo hledání 

únikového východu popř. evakuaci, čímž by se zvyšovalo riziko ohrožených osob. Také 

protipožární zásah jednotek požární ochrany by byl obtížnější. Docházelo by navíc ke 

snižovaní koncentrace kyslíku a k uvolňovaní plynných produktů (oxid uhelnatý, oxid 
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uhličitý), což by nepříznivě ovlivňovalo činnost dýchacích orgánů a docházelo by k ohrožení 

osob na zdraví a na životě. 

Ve srovnání PMMA, které při neprodukuje velké množství kouře, vychází PC v tomto ohledu 

hůře. 

Protokol o měření je v příloze 4. 

 

Obr. 28: Viditelnost v zakouřeném prostoru 

 

9 Závěr 

Polykarbonáty jsou polymerní materiály, které ve stavebnictví naleznou a stále nalézají řadu 

uplatnění díky svým dobrým vlastnostem. Protože se jedná o transparentní materiál, můžou 

polykarbonáty v některých případech dobře nahradit křemičité sklo. Zejména tam, kde je 

požadována nízká hmotnost a odolnost proti rozbití. Použití polykarbonátů tedy odlehčí 

stavbě a je možné je použít i tam, kde by to z důvodů vysokého zatížení v případě použití 

křemičitého skla nebylo možné. Při použití polykarbonátu se také sníží finanční náklady na 

stavbu. I přes poměrně dobrou tvrdost oproti jiným plastům je ale stále mnohonásobně měkčí 

než křemičité sklo. 

Je nutné si uvědomit, že PC je hořlavý materiál. Polykarbonátové výrobky jsou schopny 

odolávat působení malého plamene. V plně rozvinutém požáru ale dojde k jejich zapálení a 

požár se bude šířit dále. 

Nelze vyloučit, že v případě dosažení vysokých teplot při požáru nedojde k odpadávaní 

hořících částí. Při požáru světlíků, podhledů a zastřešení z polykarbonátů by mohlo tedy dojít 

k ohrožení osob uvnitř budovy a šíření požáru těmito částmi. 

Největší problém vidím v tom, že hořící polykarbonát produkuje velké množství kouře. 

Zejména u konstrukcí v uzavřených prostorech obsahujících velké plochy tohoto materiálu, 
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jako jsou dělící příčky, přepážky, podhledy, hrozí v případě požáru rychlé zakouření a z toho 

plynoucí nebezpečí. 

Ve stavebnictví se k podobným účelům jako polykarbonáty využívá i jiný plast – 

polymetylmetakrylát. Oproti polykarbonátům má však nižší rázovou houževnatost, odolává 

nižším teplotám, je snadněji zapalitelný. Při jeho hoření se mohou trhat a padat hořící změklé 

kusy. Ovšem na druhou stranu hoří bez vývinu kouře. 
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