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Anotace 

ŠILHA, J. Textilní materiály v automobilovém průmyslu a jejich požárně technické 

charakteristiky. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU, 2012. 59 s. 

 

Práce se zabývá textilními materiály v automobilovém průmyslu a jejich poţárně 

technickými charakteristikami.  Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kde 

v teoretické části je uvedeno rozdělení druhů textilií a oblasti jejich vyuţití, zušlechťování 

textilií a poţadavky na vlastnosti textilií pouţívaných v interiérech automobilů. V praktické 

části je laboratorní měření, podle dvou metod, pro stanovení poţárně technických 

charakteristik a diskuze výsledků měření. V závěru je komentovaný přehled moţností 

stanovení poţárně technických charakteristik autotextilií a doporučení inovace vybraných 

metod měření. 

 

Klíčová slova: vlastnosti textilií, požárně technické charakteristiky textilií, textilie pro  

autopotahy 

 

Anotation 

ŠILHA, J. Textile materials in the car industry and their fire-technical characteristics. 

Diploma thesis, Ostrava: VŠB – TU, 2012. 59 s. 

 

The work deals with textile materials in the automotive industry and their fire-

technical characteristics. The work is divided into theoretical and practical part, where in the 

theoretical section gives a breakdown of types of fabrics and their application, processing of 

the textiles and the textile requirements for properties used in the car interiors. In the practical 

part of the laboratory measurements, according to two methods for determining fire technical 

characteristics and discussion of the measurement results. In conclusion, an annotated list of 

options setting fire technical characteristics of the car innovations and the recommendations 

of selected methods of measurement. 

 

Keywords:  properties of textiles, fire-technical characteristics of fabric, fabrics for seat  

covers 
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Seznam zkratek 

ABS  akrylonitril-butadien-styrenový kopolymer 

Al2(SO4)3 síran hlinitý 

Ag  stříbro 

Au  zlato 

BS   British Standard 

C  uhlík 

CA  acetát 

Cl  chlór 

CLY   lyocell 

CO
´
  bavlna  

CO   oxid uhelnatý 

CO2  oxid uhličitý 

CTA  triacetát 

Cu  měď 

CV  viskóza  

ČSN  Česká soustava norem 

DIN   Deutsche Institut für Normung 

EN  Evropské normy 

EPDM  etylen-propylen, dien-monomeru 

F  fluór 

H  vodík 

HCN   kyselina kyanovodíková 

H3PO4  kyselina fosforečná 

ISO  International Organization for Standardization   

LI  len 

LOI  Limiting Oxigen Index  

MgCl2  chlorid hořečnatý 

N2  dusík 

NH3  amoniak 

(NH4)2CO3  uhličitan amonný 

(NH4)2HPO4 hydrogenfosforečnan diamonný 

O  kyslík 



OI   Oxigen Index 

PA  polyamid 

PAI   polyamidimid 

PAN  polyakrylonitril 

PBI  polybenzimidazol 

PE  polyethylen 

PEEK  polyetheretherketon 

PEI   polyetherimid 

PEN   polyethylennaftalen 

PES  polyester 

pH  potential of hydrogen  

PO  polyolefin 

PS   polystyren 

PP  polypropylen 

PTCH   poţárně technické charakteristiky 

PTFE  polytetrafluorethylen teflon 

PUR   polyuretan 

PVA   polyvinylalkohol 

PVC   polyvinylchlorid 

SAE   Society of Automotive Engineers 

TPO  termoplastické polyolefiny 

WO  vlna 

Zn  zinek 

ZnCl2   chlorid zinečnatý  

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam symbolů 

ci koncentrace i-tého členu kyslíku [%] 

cf konečná koncentrace kyslíku [%]   

d změna koncentrace kyslíku % (V/V) 

h výška [m] 

k  faktor [-] 

l délka [m] 

m hmotnost [kg] 

n počet [-] 

OI hodnota kyslíkového čísla [%] 

p absolutní tlak [Pa] 

š tloušťka vlákna [μm] 

t doba [s] 

T teplota [°C]  

tl tloušťka [m]  

v  rychlost [mm·s
-1

] 

X průměrná doba nezapálení [s] 

σ standardní odchylka měření koncentrace kyslíku [-] 

σp pevnost [MPa] 

σt taţná pevnost [cN/dtex] 

  relativní vlhkost vzduchu [%] 
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1 Úvod 

Automobilový průmysl je jeden z největších uţivatelů technických textilií. Mobilita je 

základním poţadavkem všech lidských činností, která spadá do jedné ze dvou kategorií práci 

nebo zábavě. Osobní auta ztělesňují svobodu a vyjádření některých individualit. I přes 

problémy ţivotního prostředí, se stále více a více přeplňují silnice. V posledních letech, 

interiér dostal zvláštní význam pro výrobce textilií z různých důvodů. Lidé tráví více času ve 

svých automobilech, je to místo pro výkonu práce, schopnost komunikovat s kolegy a 

zákazníky. Vůz se ve skutečnosti stal kanceláří, obývacím pokojem a nákupní taškou na 

kolečkách.  

Textil poskytuje prostředky pro dekorace, měkká sedadla, interiér vozu, ale také jsou 

pouţity ve více funkčních aplikacích. Koberce a textilní čalounění stropu přispívají 

k celkovému pohodlí a dekoraci interiéru. Dále hrají důleţitou roli v tlumení hluku a vibrací. 

Pouţití textilu v pneumatikách přispívá na výkon, jízdní vlastnosti a dlouhou ţivotnost 

pneumatiky. Posílení textilních vláken je nezbytné pro vysokotlaké hadice a pásy. Netkané 

textilie jsou pouţívány značně u vzduchových a olejových filtrů. Vláknové kompozity jsou 

místo těţších kovových dílů, které pomáhají sníţit hmotnost vozu. Bezpečnostní pásy, airbagy 

a příslušné bezpečnostní přístroje přispívají k bezpečnosti silničního provozu a záchraně 

lidských ţivotů. V posledních letech došlo k zájmu o přírodní vlákna, jako jsou juta a sisal pro 

pouţití v automobilech, a to i v kompozitech. 

Jelikoţ se v automobilech vyskytuje nejvíce textilií v jejich interiéru, v mé práci jsem 

se zaměřil pouze na textilie pouţité na nedílnou součást interiéru vozidel, a to na autosedačky. 

Pokud je člověk dostatečně vnímavý, tak při otevření dveří vozu ho nejprve zaujme design 

autosedačky, který je dominantou interiéru celého vozu. Výroba autopotahů je nejnákladnější 

ze všech textilií pouţívaných v interiéru automobilů. 

Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na obecné rozdělení druhů 

textilií a jejich oblastí vyuţití, jejich zušlechťování a poţadavky na vlastnosti textilií 

pouţívaných v interiérech automobilů. Pro splnění cílů diplomové práce je nejdůleţitější část 

druhá, kde jsou zpracovány a vyhodnoceny výsledky získané laboratorním měřením na 

Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě a měření, které probíhalo na Fakultě 

textilní Technické univerzitě v Liberci. Výsledky těchto laboratorních prací podávají 

informace o některých  poţárně technických charakteristik textilních materiálů pouţívaných 

v interiéru automobilů. Poslední částí je komentovaný přehled poţadavků kladených na 
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poţárně technické charakteristiky autotextilií a doporučení inovace pro vybrané metody 

měření.  

Cílem diplomové práce Textilní materiály v automobilovém průmyslu a jejich požárně 

technické charakteristiky je komentovaný přehled poţadavků kladených na poţárně technické 

charakteristiky autotextilií, moţnosti jejich stanovení, diskuze výsledků laboratorních testů a 

návrh inovace. 
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2 Rešerše 

Při přípravě své diplomové práce jsem pracoval především s literaturou, která je 

uvedená níţe. Obsahuje některé kapitoly, které jsem v práci pouţil. Ostatní zdroje jsou 

uvedeny v seznamu pouţité literatury. 

 

DEMBICKÝ, J, et. al. Zušlechťování textilií. Liberec: Technická univerzita v Liberci,  

2008. 186 s. ISBN 978-80-7372-321-7 

 

V těchto skriptech jsou informace o předúpravě textilií a jejich rozdělení, potiskování 

a finální úpravy, dále nehořlavá úprava textilií, a také poţadavky nových efektů. 

V mé diplomové práci jsem se seznámil s těmito informacemi a některé jsem v práci 

pouţil. Jedna z nejdůleţitějších kapitol, kterou jsem pouţil, je o nehořlavé úpravě. 

 

FILIPI, Bohdan. Plasty. 1. vydání. Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního  

inţenýrství, 2003. 48 s. ISBN 80-86634-13-2. 

 

Tyto učební texty obsahují informace o poţárně technických vlastností polymerních 

materiálů, rozdělení polymerních materiálů, aplikace nejuţívanějších polymerních 

materiálů a sniţování hořlavosti polymerních materiálů,  

Tato tištěná monografie mi poskytla informace o polymerních materiálech, které 

zkoušené vzorky obsahovaly. 

 

FUNG, HARDCASTLE, Walter, Mike. Textiles in automotive engineering [online].  

2001 [cit. 2012-02-08]. ISBN 185573897X. Dostupné z: www.thetextilelibrary.com  

 

V knize je stručně popsán vývoj textilií v automobilech a praktická pomoc pro 

automobilové inţenýry, zabývajícími se automobilovými komponenty obsahující 

textilie. 

V této anglické knize jsem získal informace o textilních materiálech, pouţívaných 

v interiérech automobilů, a to zejména o jejich fyzikálních a mechanických 

vlastnostech, které jsou poţadovány pro volbu kvalitních autotextilií.  
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MILITKÝ, J. Textilní vlákna: Klasická a speciální. 1. vydání. Liberec: Technická  

univerzita v Liberci, 2002. 238 s. ISBN 80-7083-644-X. 

 

V knize je uvedeno rozdělení textilních vláken. Kniha obsahuje i informace o 

speciálních vláknech a jejich vlastnostech. 

Je zde dobře popsáno rozdělení textilií, ale i obecné vlastnosti vláken. Tyto informace 

jsem pouţil v první části diplomové práce. 
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3 Druhy textilií a oblasti jejich vyuţití 

Rozdělení textilií je velice sloţité a dělit se mohou podle různých kritérií. Podle druhu 

dělíme textilie na surovinu (textilní vlákno), polotovar (délkové a plošné textilie) a hotový 

výrobek, jehoţ vyuţití záleţí na typu vlákna, způsobu zpracování a dalších faktorech. Podle 

sloţení rozlišujeme textilie homogenní (např. 100% bavlna) nebo textilie heterogenní (sloţené 

ze dvou a více typů vláken) [5].  

3.1 Textilní vlákna 

Vlákna doprovázejí člověka po celou dobu jeho ţivota. Denně se setkáváme s jejich 

projevy v textilních strukturách za nejrůznějších podmínek. Kaţdý z nás má řadu vlastních 

empirických pozitivních a negativních poznatků o chování vláken, které často spojuje s jejich 

podstatou (přírodní vlákna jako synonymum komfortu). V řadě případů jsou tyto poznatky 

ovlivněny tradicí (hedvábí jako symbol ušlechtilosti atd.). To vede ke stavu, kdy stále 

přetrvávají představy o chemických vláknech jako nedokonalé náhradě vláken přírodních. 

Moderní textilní průmysl však jiţ delší dobu produkuje syntetická vlákna, která přírodní 

vlákna nejen dokonale napodobují, ale v řadě vlastností výrazně předčí.  

Vlákna v poslední době překročila oblast textilu a stávají se speciálním konstrukčním 

materiálem buď samostatně, nebo v kompozitních strukturách [7]. 

3.2 Základní charakteristika a dělení vláken 

Typickým rysem vláken je, ţe jejich tloušťka je o několik řádů menší neţ délka. 

Tloušťka běţných vláken se obyčejně pohybuje v rozsahu d=10
-6

-10
-4

 m a délka v rozsahu 

l=10
-2

-10
-1

 m. U vláken přírodních je délka i tloušťka dána podmínkami růstu vláken a je 

ovlivněna člověkem pouze nepřímo. U vláken syntetických je moţné měnit nejen délku a 

tloušťku, ale také tvar příčného řezu záměrně. To má značný význam zejména u kategorie 

mikrovláken (s tloušťkou řádově pod 2 μm). 

K rozdělení vláken je moţné přistupovat podle různých hledisek. Podle toho jak byl 

získán výchozí polymer a formováno vlákno [7].  

 

Klasifikace vláken 

Základní klasifikace vláken podle textilního hlediska (příprava polymeru a vlákna) se 

dělí na vlákna přírodní (viz tabulka č. 1), chemická z přírodních polymerů (viz tabulka č. 2) a 
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chemická ze syntetických polymerů (viz tabulka č. 3). Dále se rozdělují dle textilní struktury, 

a to podle geometrie (viz tabulka č. 4) a podle účelu pouţití (viz tabulka č. 5). 

 

Tabulka č. 1 Přírodní vlákna [7] 

Rostlinná Ţivočišná Minerální 

ze semene, plodů: z listů: ze stonků: vlna a chlupy hedvábí asbest 

bavlna sisal len ovčí pravé čedič 

kokos agave juta mohér tussah (plané)  

 henequen konopí kašmír pavoučí  

 abaca ramie alpaka   

  kenaf vikuňa   

  kopřiva velbloud   

   králik   

 

Tabulka č. 2 Vlákna chemická z přírodních polymerů [7] 

regenerovaná celulóza deriváty celulózy regenerované bílkoviny biosyntéza ostatní 

viskózová triacetát kasein kyselina mléčná 

mědnaté hedvábí semidiacetát zein polyhydroxibutyrát 

nitrátové hedvábí  arašídová bakteriální celulóza 

lyocelová  sojová 
chitinová 

chitosanová 

z roztoku v H3PO4  regenerované hedvábí alginátová 

 

Tabulka č. 3 Vlákna chemická ze syntetických polymerů [7] 

Polyamidy Polyestery Vinylové deriváty Polyolefíny Polyuretany Speciální 

PA 6 PES (2)* PAN PE EL PBO 

PA 6.6 PEN PVC PP  PBI 

PA 4 PES (3) PVA   PEI 

nomex PES (4) PTFE   PEEK 

kevlar aromatické polystyren   novolak 

 

*číslo v závorce označuje počet metylénových skupin v glykolovém zbytku. Běţný poletylénglykoltereftalát má číslo 2. 
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Tabulka č. 4 Textilní struktury (dle geometrie) [7] 

lineární plošné prostorové 

vlákna tkaniny plstí 

příze pleteniny špalky 

nitě netkané textilie 3D tkaniny 

 pleteno/tkaniny 3D pleteniny 

 

Tabulka č. 5 Textilní struktury (dle účelu pouţití)[7] 

oděvní technické speciální 

spotřeba souvisí přímo 

s počtem lidí 

spotřeba souvisí 

s vyspělostí společnosti 

(agro, geo., kosmos atd.) 

náhrada lidské kůţe 

čidla, indikace 

oděvní elektronika 

 

Z hlediska tepelných projevů se polymerní vlákna dělí na [7]: 

Termoplasty  

Reaktoplasty 

Elastomery  

Fibroplasty  

Duroplasty 

3.3 Speciální vlákna 

Podle účelu pouţití se obyčejně vlákna dělí do dvou skupin: 

a) vlákna pro oděvní aplikace  

b) vlákna pro technické účely 

 

U vláken pro oděvní aplikace jsou rozhodující vlastnosti související s fyziologickými 

projevy (transport vlhkosti a tepla) povrchovými vlastnostmi (lesk, tření, měrný povrch, 

přítomnost skupin schopných vázat vlhkost, resp. reagovat se zušlechťovacími prostředky 

atd.) a těmi mechanickými vlastnostmi, které ovlivňují pocity při nošení, resp. estetické 

projevy jako je elastické zotavení, splývavost, mačkavost, ţmolkovitost (moduly pruţnosti, 

v ohybu, tahu tlaku, smyku atd.). 

Pro vlákna vyuţívaná u technických textilií jsou obyčejně za rozhodující vlastnosti 

poţadovány vysoká pevnost, odolnost vůči vysokým teplotám, chemikáliím a různým druhům 

záření, a jiné. Existují speciální aplikace, kde je vyţadováno vysoké protaţení s prakticky 

úplným elastickým zotavením (elastomery), vysoká odolnost vůči rázovému namáhání, resp. 
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vysoká houţevnatost (práce do přetrhu). U vláken pro lékařství je vyţadována např. 

biokompatibilita, ochrana vůči virům, mikroorganismům, vstřebatelnost v lidském těle atd. 

Klasická přírodní vlákna a chemická vlákna se pouţívají především pro oděvní účely, 

kdyţ i zde jsou tradičně některé materiály vyuţívány v technických aplikacích. Příkladem je 

konopí a len pouţívané tradičně pro plachty, lana a různé obaly, resp. viskóza, polyamidy a 

polyestery pouţívané pro jiné účely. Pro některé technické aplikace postačuje modifikace 

přípravy vláken (zejména dlouţení a temperance), modifikace chemického sloţení 

(kopolymerace, roubování) případně nánosování aktivních látek na povrch textilií (bariéry 

vůči chemikáliím, působení všech typů záření, mikroorganismům). 

Speciálně pro splnění poţadavků vysoké pevnosti, vysokého modulu a extrémní 

chemické odolnosti je nutné pouţít speciálních vláken, jejichţ pevnosti se pohybují v rozmezí 

3-6 GPa (s ohledem na měrnou hmotnost je to 20-40 cN/dtex= pro vyjádření relativní měrné 

síly pro vlákna) a moduly od 50-600 GPa, (s ohledem na měrnou hmotnost 350-1500 

cN/dtex). U klasických textilních vláken pro oděvní účely je pevnost kolem 2-7 cN/dtex a 

modul kolem 10-30 cN/dtex. Klasická textilní vlákna určená po technické aplikace mají 

pevnost aţ 10 cN/dtex a moduly aţ 100 cN/dtex. Je patrné, ţe mezi vlákny speciálními a 

vlákny klasickými připravenými pro technické aplikace existují dvoj aţ tří nasobné rozdíly 

v ultimativních mechanických vlastnostech. Speciální vlákna je moţno dělit dle jejich 

typických vlastností do těchto skupin: 

 vysoce výkonná vlákna (vysoce pevná vlákna, tepelně odolná vlákna); 

 vysoce funkční vlákna (napodobení přírodního hedvábí, vlákna odolná vůči 

mikroorganismům, mikrovlákna, speciální barevné efekty, aromatická vlákna, vlákna 

se zlepšenými teplenými vlastnostmi, vlákna se zlepšeným komfortem, vlákna 

chránící proti UV záření) 

 vlákna pro speciální aplikace (vlákna pro lékařství, vlákna pro čisté provozy, vlákenné 

absorbenty); 

 speciální polymery (biopolymery, vlákna z plísní); 

 vlákna pro kompozita (keramická vlákna) [7]. 

 

Speciální vlákna (viz tabulka č. 6) mohou být pouţita pro oděvní aplikace, i kdyţ jsou 

často navrţena pro technické aplikace a pro technické neoděvní textilie. 
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Tabulka č. 6 Přehled speciálních vláken [7] 

Aromatické polyamidy PAI vlákna Alginátová vlákna 

Aromatické polyestery PBI vlákna Vlákenné super absorbenty 

Vysoce pevná polyetylénová vlákna Polyarimidová vlákna Pavoučí hedvábí 

PBO vlákna 
Melaminoformaldehydová 

vlákna 

Vlákna z bakteriálních 

polymerů 

PS vlákna Novolaková vlákna Kovová vlákna 

PTFE vlákna Vodivé polymery Keramická vlákna 

PEEK vlákna Polyuretanové elastomery Asbestová vlákna 

PEI vlákna Alifatická polyesterová vlákna Čedičová vlákna atd. 

3.4 Oblasti jejich vyuţití 

Vyuţívání vláken je děleno do tří hlavní oblastí dle pouţití, a to do oděvní (délkové a 

plošné tkaniny, osobní prádlo, svrchní oděvy, oděvní doplňky), bytové (podlahové tkaniny, 

závěsové, potahové, záclony, loţní a stolní prádlo, prádlo osobní hygieny, gobelíny, 

tapisérie), technické (pro technické účely – plachtoviny, dopravní pásy, hnací řemeny) a 

ostatní především tkaniny určené pro zdravotnictví a pro různé zájmové aktivity - 

lehátkoviny, spací pytle, stany, slunečníky) [22]. Kaţdá z uvedených oblastí má různé 

poţadavky na vlastnosti textilií. Pro oděvní průmysl je například důleţitý komfort a příjemný 

pocit uţivatelů při nošení, v technické oblasti je obvykle poţadována vysoká pevnost. 
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4 Zušlechťování textilií 

Pro některé textilie se část zušlechťování provádí jiţ u suroviny nebo polotovarů 

(vlákenné vločky, prameny, příze). Poţadované vlastnosti výrobků se však zpravidla 

dosáhnou aţ po konečné chemické nebo mechanické úpravě. Zušlechťování lze rozdělit do 

jednotlivých fází [23]. 

4.1 Předúprava textilií 

Účelem předúpravy textilních materiálů je jejich příprava pro další operace 

zušlechťování (barvení, tisk, konečné úpravy) a zlepšení vlastností důleţitých z hlediska 

uţitných hodnot, poţadovaných pro příslušný textilní výrobek, jako je např. dodání bělosti, 

savosti, rozměrové stability, lesku, pevnosti, afinity k barvivům apod.  

Současně je účelem předúpravy odstranění nečistot přirozeného původu u nativních 

(přírodních) vláken (např. u bavlny CO´, lnu LI, vlny WO, hedvábí SE aj.) i nečistot 

z výrobního procesu u chemických (např. u viskózy CV, acetátu CA a triacetátu CTA) a 

syntetických vláken (např. u polyesteru PES, polyamidu PA, polypropylenu PP ad.). Dále pak 

je účelem předúpravy odstranění pomocných prostředků (např. aviváţí) nanesených na vlákna 

nebo přízi pro snadnější zpracování v předchozích operacích (např. při spřádání, tkaní, pletení 

apod.).  

Míra znečištění je nejvyšší u nativních vláken, proto musí být jejich předúprava velmi 

účinná. U syntetických vláken je předúprava zaměřena hlavně na odstranění všech 

nanesených pomocných prostředků, aviváţí, parafínu apod. a na zajištění vysráţení a 

stabilizace rozměru pomocí tepelné fixace. 

Kvalita celé předúpravy má velký význam pro zajištění bezvadného výsledku v dalších 

zušlechťovacích operacích. Např. většinu chyb při barvení a dalších úpravách má původ 

v nedostatečně účinné nebo chybně provedené předúpravě. 

Rozsah, způsob a intenzita předúpravy se také řídí formou zpracovávaného materiálu 

(jedná-li se o vločku, přízi, tkaninu, pleteninu) i celkovým nárokem na stupeň vyčištění 

materiálu podle toho, zda jde o operaci pomocnou (např. bělení před barvením) nebo zda se 

jedná o operaci konečnou, tj. výstupní (např. výstupní bělení). Proto je tedy nutné věnovat 

celé předúpravě náleţitou pozornost [1]. 

 

 

 

 



 

 

11 

Rozlišení kritérií předúpravy 

Předúpravu rozdělujeme do několika kritérií: 

 

a) podle stavu rozpracovanosti textilního materiálu na předúpravu 

 - volného materiálu; 

 - přizí; 

 - plošných textilií (tkaniny, pleteniny, tkaninopleteniny). 

 

b) podle druhu textilního materiálu na předúpravu (viz tabulka č. 7) 

 - bavlny CO´(a viskózy CV); 

 - lnu LI; 

 - vlny WO; 

 - syntetických vláken (PA, PES, PP); 

 - směsí vláken, např. PES/CO´, A/CO´ad. 

 

c) podle objemu výroby ve formě  

- provazce; 

- v plné šíři. 

 

d) podle plynulosti výroby způsobem 

- diskontinuálním; 

- kontinuálním; 

- polokontinuálním [1]. 
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Tabulka č. 7 Přehled operací předúpravy pro různé druhy textilního materiálu [1] 

Operace předúpravy WO CO´ LI CV 
CA 

CTA 

PA 

PES 

PAN 

PP 

PES/CO´ PA/CO´ PP/CO´ 

Praní x x x x x x x x x 

Poţehováni x x  x  PES x x x 

Odšlichtování  x x x   x x x 

Vytváření  x x x   x x  

Mercerace  x     x   

Louhování  x x x   x   

Rozměrová stabilizace     x x x x x 

Karbonizace x         

Valchování x         

Krabování, 

dekatování 

x         

Chlorování x         

Bělení x x x x x x x x x 

Optické zjasňování x x x x x x x x x 

Odvodňování x x x x x x x x x 

4.2 Barvení textilií 

Barvení je zušlechťování textilních výrobků, které jim má dodat barvu určitých 

vlastností. 

Po dlouhá tisíciletí se k barvení pouţívaly výtaţky z nerostů, rostlin nebo zvířat. 

Teprve v 19. století byla vyvinuta syntetická barviva, která postupně zcela nahradila přírodní 

látky, a z barvířského řemesla se stalo rozsáhlé průmyslové odvětví.  

Při barvení se spotřebuje na příklad u bavlněných textilií aţ 190 litrů vody na kilogram 

barveného materiálu. 

Surová voda se musí před pouţitím upravovat, aby vyhověla určitým poţadavkům 

daným především druhem barveného materiálu. Musí pak mít například určitou kyselost (pH), 

smí obsahovat jen omezené mnoţství ţeleza, manganu atd. 

Po průchodu barevnou je voda zatíţena především rozpuštěnými chemickými látkami. 

Čištění odpadních vod probíhá v několika fázích, ve kterých se často kombinují různé 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://referaty-seminarky.cz/voda/
http://referaty-seminarky.cz/kyselost/
http://referaty-seminarky.cz/odpadni-voda/
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způsoby odstraňování nečistot, zejména způsob: mechanický, chemický, fyzikální, 

biologický, reverzní osmóza atd. 

Výběr barviva vyhovujícího všem jmenovaným poţadavkům je sloţitý, zejména u 

textilií ze směsi vláken různého původu. Všeobecně platí například: 

 Disperzní barviva jsou pouţitelná pro většinu syntetických materiálů 

 Kyselá barviva jsou vhodná pro vlnu a přírodní hedvábí 

 Reaktivní barviva se dají pouţít pro bavlnu i vlnu 

 Polyamidy lze barvit prakticky se všemi druhy barviv, naproti tomu polypropylen se 

dá barvit jen ve vlákenné hmotě před spřádáním atd  [8]. 

4.3 Potiskování textilií 

Potiskováním textilií rozumíme místní barvení textilních výrobků. Po chemické 

stránce dělíme tiskařskou techniku např. na přímou (nejrozšířenější technika, při níţ na bílý 

nebo světle zabarvený potiskovaný materiál naneseme tiskací pastu), dalšími moţnostmi jsou 

tisk leptem nebo rezervou. Po mechanické stránce dělíme tisk na ruční, strojní válcový, 

filmový a speciální druh tisku (např. tryskový tisk, tisk přenosem). Při potiskování nejčastěji 

pouţíváme barvy pigmentové, reaktivní, kypové a samotný postup potiskování sestává z 

přípravy tiskací pasty, vlastního tisku, sušení, fixace a praní. 

V posledních letech dochází k mimořádně intenzivnímu vývoji v potiskování. Vzrůstá 

nejen mnoţství potiskovaných textilií, ale objevuje se velké mnoţství technických a 

chemicko-technologických inovací včetně digitálního tisku [1]. 

 

Základní technologické principy potiskování 

Tisk je vlastně místním barvením. Pouţívají se při něm prakticky stejná barviva jako 

při běţném barvení. Barvivo je obsaţeno v tiskací pastě, která je místně nanášena různými 

tiskařskými technikami na textilní materiál. Po vlastním tisku se barviva musí fixovat, aby 

vzniklé vybarvení mělo poţadované stálosti [1]. Schéma základního postupu při potiskování 

je uvedeno na obrázku č. 1. 
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Obrázek č. 1 Schéma základního postupu při potiskování [1] 

4.4 Finální úpravy textilií 

Finální či speciální úpravy patří k závěrečným úpravám textilních výrobků. 

Chemickými, fyzikálními nebo mechanickými postupy se tak dosahuje nových poţadovaných 

uţitných vlastností textilií, tj. vzhledových (např. zvýšení lesku), omakových (např. dosaţení 

měkkosti), dále nových konkrétních vlastností (např. nesráţivosti, nemačkavosti) nebo 

vlastností zajišťujících určitou ochranu (např. nepromokavost, nehořlavost) [1]. 

 

Podle dosaţené vlastnosti dělíme finální úpravy textilií na: 

 vzhledové  česání, postřihování, broušení, mandlování, kalandrování, dekatování,  

jsou to převáţně mechanické úpravy textilií; 

 omakové měkčící, tuţicí, plnicí; 

 stabilizační  nesráţivé, nemačkavé, neţehlivé, neplstivé, protiţmolkové, ad.; 

 ochranné hydrofobní, oleofobní, nešpinivé, antistatické, nehořlavé,  

antimikrobiální, ad. [1] 

 

Mechanické úpravy textilií 

 

Mezi nejběţnější mechanické úpravy patří česání, kterým na povrchu textilie vznikne 

vlasová pokrývka, dodávající textilii lepší termoizolační vlastnosti, a jeho konečný výsledek 

závisí především na délce vlasu, postřihování, které slouţí ke konečné úpravě délky vlasu nad 

plošnou textilií, ratinování slouţící k uspořádání krátkého vlasu do jednoduchých útvarů apod 

[1].  

 

Příprava tiskací pasty 

Vlastní tisk 

Sušení  

Fixace  

Praní po tisku 
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Úpravy omaku 

Účelem těchto úprav je nanesení vhodných substancí, které textilii dodají poţadovaný 

omak, popřípadě další uţitečné vlastnosti (sníţení elektrostatického náboje, ţmolkovitosti 

atd.). Mezi dvě základní úpravy omaku patří změkčovací úprava a tuţící úprava (nejběţnějším 

prostředkem tuţení je škrob a jeho deriváty) [1].  

 

Jiné úpravy 

Mezi další úpravy patří např. nesráţivá úprava, nemačkavá úprava, neţehlivá úprava, 

mechanické kompresivní sráţení – sanforizace, protiţmolková úprava, hydrofobní úprava, 

oleofobní úprava, nešpinivá úprava, antistatická úprava. Úprava, která nás v této práci nejvíce 

zajímá, je nehořlavá úprava [1]. 

4.5 Poţadavky nových efektů 

V současné době je velká poptávka po tzv. nových efektech textilních materiálů. 

Technologie finálních úprav je v této oblasti jednou z nejvýznamnějších. Aplikací finálních 

úprav totiţ dodáme textilnímu materiálu konečnou vlastnost, ať funkčního rázu nebo co do 

vzhledu a omaku. 

Aktuálně jsou do této kategorie zahrnuty úpravy proti zápachu, úpravy uvolňující 

vonné látky, kosmetické a medicínské přípravky. Dále je čím dál významnější pokovování 

textilií (Au, Ag, Cu nebo Zn), kterým se dosahují nové optické, elektrické a antibakteriální 

vlastnosti. Do kategorie nových efektů se také zařazuje tzv. samočisticí efekt někdy nazývaný 

lotos efekt, jehoţ podstatou je dodání ,,superhydrofobnosti”. Textilie je pak odolná vůči 

působení vody, olejů a špíny. Principem je vytvoření jemného rastru na povrchu vláken o 

tloušťce nanometrů, který zamazuje kontaktu vody, olejů nebo špíny. 

 

Jednodušší aplikace 

Zde je hlavním poţadavkem redukce nákladů díky kratšímu výrobnímu cyklu a méně 

komplikovanému strojnímu zpracování. Poţadována je menší spotřeba vody a energie, 

jednodušší kontrola procesu a jeho automatizace. 

 

Použití katalyzátorů 

Při aplikaci chemických finálních úprav je důleţitou operací výrobního procesu fixace 

úpravy. Je poţadována moţnost fixace úprav v širokém rozmezí parametrů jako je teplota, čas 

a pH. Tím dojde k zabránění vzniku vad a poškození textilií [1]. 
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4.6 Nehořlavá úprava 

Běţné typy přírodních a syntetických vláken jsou hořlavé organické látky. Proces 

hoření je sloţitá soustava fyzikálně-chemických dějů. Základem procesu je vývoj tepla 

chemickou reakcí. Teplotní reţim v procesu hoření závisí na dvou hlavních faktorech - na 

rychlosti přívodu tepla a rychlosti odvodu tepla. Proces hoření podmiňuje přítomnost tří 

základních sloţek – tepla, paliva a kyslíku [1]. 

 

Zda po zapálení bude materiál samostatně hořet, závisí na energetické bilanci. Proto 

rozlišujeme při hoření textilních vláken: 

 procesy, při kterých se energie spotřebovává; 

 procesy, při kterých se energie uvolňuje. 

 

Kdyţ je mnoţství uvolněné energie větší neţ spotřebované, materiál hoří, a naopak 

materiál je nehořlavý nebo samozhášivý, kdyţ uvolněná energie je menší neţ spotřebovaná 

[1]. 

 

Podle hořlavosti materiálu rozlišujeme: 

 vlákna hořlavá  hoří i po vyjmutí z plamene, např. bavlna, len, viskóza,   

polyakrylonitril; 

 vlákna samozhášivá hoří, ale po vyjmutí z plamene zhasnou, např. vlna, přírodní 

hedvábí, polyester, polyamid, modakryl, polypropylen; 

 vlákna nehořlavá   v plameni se případně pouze taví, po vyjmutí z plamene ihned 

zhasínají, např. polyvinylchlorid, polyvinylidenchlorid, 

oxidovaný polyakrylonitril [1]. 

 

Hořlavost textilních materiálů ovlivňuje řada faktorů, a to: 

 chemické sloţení substrátu (obsahuje: C, H, O, apod.); 

 fyzikální vlastnosti substrátu; 

 geometrická struktura textilu (jemnost příze, plošná hmotnost). 

 

Sníţení hořlavosti textilií lze docílit v podstatě dvěma způsoby: 

 pouţitím vláken se sníţenou hořlavostí; 

 povrchovou úpravou textilie. 
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Na povrchovou úpravu textilních materiálů, která se dělí v rámci textilního 

zušlechťování, se pouţívají různé typy retardérů hoření. Mechanismus jejich účinku závisí na 

vlastnostech upravovaného materiálu a na termických vlastnostech retardérů. 

 

Retardace hoření můţe nastat z několika důvodů: 

 vznikem ochranného filmu na povrchu vlákna, který zabraňuje přístupu vzduchu. 

Takový účinek má např. systém borax – kyselina boritá. 

 Ochlazováním hořící textilie dehydratací vlákna, kde je voda vázána. Tento proces je 

podporován vhodným retardérem, např. u bavlny ZnCl2 nebo Al2(SO4)3. 

 Vznikem nehořlavých plynů a par (N2, CO2), které sniţují koncentraci hořlavých 

zplodin a zabraňují přístupu vzduchu. Nejúčinnější jsou amonné soli odštěpující 

plynný NH3. 

 

Doutnání tkanin, tzv. doţeh, lze odstranit aplikací sloučenin obsahujících fosfor, např. 

H3PO4 usměrňuje oxidaci C na CO a ne na CO2. Při aplikaci nehořlavých úprav se obvykle 

kombinuje několik způsobů retardace [1]. 
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Tabulka č. 8 Příklady pouţívané nehořlavé úpravy, můţeme vidět různé typy úprav, jejich 

výhody a nevýhody [25] 

 

Úpravy 
Skupina nehořlavých 

úprav 
Výhody Nevýhody 

Úprava Ignis 2 - netrvalá nehoř. úprava 
- velmi dobrý nehořlavý 

efekt, bez doţehu 
- stálost v praní 

Úprava Mofos 
- polotrvalá nehořlavá 

úprava 

- výborný nehořlavý efekt, 

bez doţehu 

- ztráta pevnosti při trhu 

upravené textilie asi o 30 

- 40% 

Úprava KJ 
- trvalá nehořlavá 

úprava 

- dobrý nehořlavý efekt 

s místním doţehem 

- je stálá v praní 

- není stálá v chemickém 

čištění 

Úprava 

Pyrofix 

- trvalá nehořlavá 

úprava 

- poskytuje nehořlavý efekt 

s místním doţehem, bez 

ztráty pevnosti tkaniny 

-negativní ovlivnění 

omaku 

-sníţení prodyšnosti a 

v mnohých případech 

ztráta barevného odstínu 

Úprava 

PROBAN 

- trvalá nehořlavá 

úprava 

- samovolně se zháší a 

nedochází k následnému 

ţhnutí nebo doutnání 

- nesráţí se, 

- netaví ani v ní nevznikají 

otvory, kterými by plamen 

mohl pronikat. 

- nedochází k tvorbě 

roztavené hmoty, která by 

mohla přilnout k pokoţce 

člověka 

-není zdraví škodlivý ani 

nedráţdí normální zdravou 

nealergickou pokoţku 

 

 

Rozdělení nehořlavých úprav podle jejich trvanlivosti:  

 Dočasná – někdy ji označujeme jako vypratelnou (neodolává vodě, praní atd.). Z 

tohoto důvodu ji pouţíváme pouze u textilií, které do styku s vodou nepřicházejí. Pro 

tyto nehořlavé úpravy pouţíváme anorganické soli (např. MgCl2, (NH4)2CO3 apod.). 
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Nevýhodou těchto nehořlavých úprav je kromě jejich odolnosti také zhoršení omaku 

(je drsnější).  

 Polotrvalá – má vyšší odolnost vůči vypíraní oproti úpravě dočasné, ale nevyhovuje 

normám pro trvalou nehořlavou úpravu. ,,Tato úprava je zaloţena na esterifikaci, 

nejčastěji působením H3PO4 nebo (NH4)2HPO4 na celulózu v přítomnosti dusíkatých 

sloučenin, např. močoviny“. 

 Trvalá – označujeme ji také jako úpravu permanentní a docilujeme jí pouţitím 

přípravků s obsahem sloučeniny fosforu za vyuţití tzv. synergismu s dusíkem. Trvalá 

nehořlavá úprava musí odpovídat normovým stálostem ve vodě, v praní (alkalická i 

neutrální lázeň) a také stálostem v chemickém čištění (chlorovanými i nechlorovanými 

uhlovodíky). Přípravky nesmí obsahovat toxické produkty a nesmí být hygienicky 

závadné. Nejčastěji pouţívanými přípravky jsou tetrakisfosfoniumchlorid, 

trisazirinylfosfinoxid apod [5]. 
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5 Poţadavky na vlastnosti textilií pouţívaných v interiérech automobilů 

5.1 Obecný přehled 

Automobilový průmysl je největším uţivatelem technických textilií. Počty vyrobených 

automobilů v jednotlivých letech jsou v tabulce č. 9 [4].  

 

Tabulka č. 9 Počty vyrobených automobilů v jednotlivých letech (v tisících) [4] 

 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Severní Amerika 15987 16561 19593 15626 15433 15969 16448 16885 

Latinská Amerika 1864 1502 1295 1504 1671 1784 1886 1984 

Západní Evropa 13459 14431 14524 14508 14873 15029 14681 14271 

Východní Evropa 2300 2253 2117 2285 2527 2735 3006 3204 

Japonsko 4492 4094 4155 4332 4691 4899 5170 5342 

Asie / Pacifik 3082 2172 2448 2836 3171 3452 3740 4041 

Ostatní 4062 4184 4409 4866 5158 5220 5328 5354 

Svět 45246 45198 45542 45957 47523 49089 50260 51081 

5.2 Vývoj materiálů pouţívaných pro potahy sedadel automobilů 

První autopotahy byly z kůţe nebo imitace kůţe. Před érou pouţívání syntetických 

vláken se pouţívaly vlny, bavlny, hedvábí a jiná umělá vlákna, která byla k dispozici. V 

závěru první poloviny minulého století bylo mnoho autosedaček pokryto textilií z vinylových 

vláken. Tento materiál byl barvený v tavenině. Měl velmi vysokou světlostálost a také se 

snadno čistil. V době, těsně po druhé světové válce, se začal pouţívat nylon, někdy i ve 

směsích s jinými vlákny. První písemná textilní encyklopedie, uvádí hlavní poţadavky na 

autopotahy v pořadí podle významu: čištění, trvanlivost, barevnou stálost a odolnost proti 

zmačkání. V roce 1950, se potahování tkaniny polyvinylchloridem stalo velice pouţívané pro 

oblečení, domácí nábytek a autopotahy. Ty byly k dispozici v mnoha atraktivních barvách. 

Vinyl se stal hodně pouţíván jako módní materiál, který byl jemný na dotek a silně se podobal 

pravé kůţi. Autosedačky z PVC byly velmi široce pouţívány v běţné výrobě u automobilů aţ 

do počátku 1970, kdy díky rostoucí ţivotní úrovni se začalo vyţadovat více pohodlí 

v automobilech [4].  
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5.3 Současné poţadavky na potahové látky sedadel 

Nejdůleţitější poţadavkem na krytí sedačky látkou je vysoká odolnost proti oděru a 

odolnost proti UV degradaci. Ţivotnost textilie vozu musí trvat více neţ deset let. Vlastnosti 

tkanin závisí do určité míry na konstrukci a typu vláken, jemnosti vláken atd., ale také velmi 

výrazně na typu vlákna. Bavlna a ostatní celulózová vlákna na bázi jako viskózové a nová 

vlákna lyocell (zkratka CLY, je označení druhu viskózových vláken vyrobených 

„zvlákňováním v rozpouštědle“) mají výrazně niţší odolnost proti otěru neţ nylon, polyester, 

akryl a polypropylen. Akryl má nejvyšší odolnost proti UV záření, ale více se opotřebovává v 

porovnání s jinými syntetickými vlákny. Materiál, který se zvedl k výtečnosti v letech 1970 a 

1980, je nyní pouţíván ve více neţ 90% všech automobilových sedadel po celém světě, je 

polyester. Mezi jiné vlastnosti polyesteru, které jsou ideální pro autopotahy, patří vysoká 

odolnost proti roztrţení, odolnost proti plísním, nízká savost, díky čemuţ můţe být udrţovány 

v čistotě poměrně snadno, vynikající odolnost a odolnost proti zmačkání. Z akrylových vláken 

má vynikající odolnost proti UV degradaci, ale odolnost proti oděru není nijak zvlášť dobrá. 

Vlna se také pouţívá u autopotahů a má přijatelnou odolnost proti otěru. Vlna můţe 

být nehořlavá na vysoké úrovni procesem Zirpro (úprava vlněných přízí Zirpro zvyšuje 

ochranný účinek vlny proti ohni, je vyuţívána především u zakázek pro oděvy ozbrojených 

sil, hasičského záchranného sboru a pracovní oděvy v průmyslu), coţ je velmi atraktivní pro 

pouţití u osobních automobilů, vlaků a letadel. Je levnější neţ polyester, je snadno 

recyklovatelná a je výrazně lehčí. V tabulce č. 10 je souhrn materiálů, který se pouţívá 

v interiérech automobilů [4]. 
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Tabulka č. 10 Souhrn materiálů pouţívaných v interiérech automobilů [4] 

      

 
Účel pouţití dekorativní kryt  

střední nebo měkký 

povrch 

přepravní prostředek nebo 

tuhá konstrukce 
 

 

sedadla 

polyesterové tkaniny (tkané / 

pletené), vlna, 

vlna/polyesterové směsi 

(tkané), kůţe 

polyuretanová pěna, 

netkaný polyester 

polštářek z polyuretanové 

pěny, kovový rám 

 

 

výplň dveří 

polyesterové tkaniny, PVC, 

PVC / ABS folie, TPO fólie, 

polyuretanové fólie, kůţe 

Polyuretanová pěna, 

polyesterové netkané 

textilie, PO pěny, kůţe PP 

pěny 

PP / přírodní vlákna, PP / 

skleněná vlákna, PU / 

skleněná vlákna, PU / přírodní 

vlákna  

 

čalounění 

stropu 

polyester netkaný, pletený 

nylon / polyester, PVC fólie 

polyuretanová pěna, 

polyesterové netkané 

textilie, PVC fólie 

pěnového PO, PP pěny 

polotuhé PU pěny / skleněná 

vlákna, lepenka 

 

 

Odkládací 

polička 

(přihrádka) 

netkaný polyester, netkané 

textilie z polypropylenu 
- 

dřevovláknité, polypropylen 

PU / skelné vlákno 
 

 
stínítko 

polyesterové tkaniny, PVC 

fólie 

polyuretanová pěna, 

polyester netkaný, PO pěna 

polotuhá PU pěna, lepenka, 

kovový rám 
 

 
koberec 

nylonové vlákno, 

polypropylenové vlákno 
- 

polyester netkaný / latex, 

pojivo, akustická bariéra, PU 

pěna  

 

palubní 

deska  

PVC / ABS, PVC, TPO, 

polyuretanové fólie 
PVC, PP pěny 

PVC, PVC / ABS, polyuretan, 

PU / skleněná vlákna, PP / 

mastek kovů  

 

zavazadlový 

prostor 

polyester netkaný, 

polypropylen netkaný 
polyuretanová pěna 

sklolaminát, polyuretanová 

pěna  

 
ABC pilíře 

PVC / ABS, PVC, PU nebo 

TPO folie 

polyuretanová pěna, 

pěnový PP, Polyester 

netkaný 

PP, PVC / ABS 

 

 airbag  tkaný nylon 66, 6, 46 - - 
 

 
bezpečnostní 

pás 
polyester tkaný - - 

 

 

Zkratky: 

 

TPO termoplastické polyolefiny 

ABS Akrylonitrilbutadienstyren 

PP polypropylen 

PU polyuretan 

 

PO  polyolefin 

PE  polyetylén 

EPDM  etylen-propylen, dien-monomeru 
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5.3.1 Technické poţadavky, vlákna a tkané struktury 

V automobilovém průmyslu jsou vysoké technické poţadavky na všechny poloţky, 

které jsou součástí vozidel. Mezi nejvýznamnější technické poţadavky patří: pevnost v tahu, 

hořlavost, pevnost švů, odolnost proti oděru, odolnost na světlo a UV degradaci. 

Polyester je nejvíce univerzální vlákno pro automobilové čalounění. Nylon je nejlepší 

pro pevnost a pruţnost, akryl pro světlostálost a polypropylen pro minimální hmotnost. 

Polyester se stal nejpouţívanějším světovým vláknem. Intenzivní výzkum nových variant 

polyesterů k dosáhnutí konkrétních výsledků, přispívá k upevnění jeho postavení jako hlavní 

sloţka pro automobily. V roce 1997 získal polyester 94 % světového trhu [4]. 

 

Vlákna 

Syntetická vlákna jsou vţdy vyráběna v nekonečných formách, které mohou být 

uchovávány v nekonečných tvarovaných přízí nebo řezané do krátkých délek, známých jako 

"základ", pro smíchání s přírodními vlákny, jako jsou vlny a předení na konvenční systémy, 

jako je krouţek nebo otevřený konec. Většina syntetických vláken, přízí a tkanin, které jsou 

pouţívána v automobilovém průmyslu, jsou termoplasty. Jedná se o důleţitou vlastnost 

syntetických vláken [4].  

 

Typy příze 

Za účelem vytvoření kvalitní, dobře navrţené, estetické tkaniny je nezbytné věnovat 

zvláštní pozornost na základní stavební kameny o struktuře. Mnoho druhů přízí se pouţívají k 

výrobě automobilových látek. 

 

Nekonečná vlákna 

Nástup syntetických vláken v polovině dvacátého století došlo k explozi nových 

ţádostí o textilní výrobky – nahrazení hedvábí punčochového zboţí, posilování pneumatiky 

vozidel, pomoc u stavebních projektů, atd. I přes tyto nové trendy se nová syntetická vlákna 

začala upravovat tak, aby byla více "přírodní" při dotyku a vzhledu. Vyšetřování nakonec 

vedlo k vytvoření toho, co dnes známe jako "texturovací" procesy. V průběhu několika let se 

tyto procesy staly extrémně všestranné a efektivní ve strojírenství přízí. Splnily specifické 

účely a měly obrovský vliv na vývoj textilu pro vyuţití v automobilovém průmyslu především 

v oblastech úpravy. V automobilovém průmyslu se musí splňovat přísné poţadavky, jako je 

odolnost a síla [4].  
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Speciální příze 

Přestoţe speciálních přízí bylo vyvinuto pouze zlomek, tak pouze několik z nich si 

našlo cestu do automobilového průmyslu, a to zejména v důsledku vysokých poţadavků na 

specifikaci, především oděru, ţmolkování, natrhnutí, atd. Nicméně, o dvou typech vláken se 

vyplatí diskutovat, protoţe byly docela úspěšné u automobilových tkanin [4]. 

 

Ţinylkové příze 

Ţinylkové příze jsou vyrobeny z nejméně dvou jemných přízí, tkaných v jádru, nebo 

jsou stočeny během tohoto procesu. Vlasové nitě jsou vloţeny v pravém úhlu a řezané do 1 aţ 

2 mm od povrchu jádra příze. Vytváří povrch, v nichţ jsou vlákna obsaţená a tvoří měkký 

povrch vlasu příze. Tam jsou dvě hlavní vlastnosti, které způsobují problémy 

v automobilovém pouţití. Hromada jich má tendenci se kroutit a srovnání v různých směrech 

způsobuje proměnlivé odrazy světla [4]. 

 

Hromada příze 

Hromady příze se nesmí zaměňovat s ţinylkovými, protoţe jsou zcela odlišné příze. 

Jsou pouţíváni v automobilovém průmyslu pro svou vysokou odolnost proti oděru a 

všestrannost. Jsou vyrobeny z nařezání hromady vláken, které jsou jen 1 nebo 2 mm na délku, 

a které jsou elektricky nabité a uloţené na jádro příze, která je potaţeno lepidlem [4].  

 

Tkané struktury–textilie 

Tři hlavní látky, které mají své místo ve výrobě v automobilovém průmyslu, jsou 

tkané, pletené a netkaná. Kaţdá má svou vlastní konkrétní technologii nebo techniku. Obecně 

řečeno tkané struktury jsou základem provázaní dvou souborů nití v pravém úhlu k sobě. 

Pletené struktury jsou základem mnoha individuálních provázání nití v různých úhlech a 

netkané struktury jsou zaloţeny na textilních strukturách přímo z vláken příze, kde se vyuţívá 

lepení nebo propichování [4]. 

 

Tkané struktury 

Tkanina je původní textilní struktura a je tvořena prokládání ze dvou sad vláken. 

Vlastností tkané struktury jsou tyto tři hlavní prvky: 

 

1. vlastnosti příze z hlediska tloušťky, povrchové vlastnosti, obsah vlákna, pevnost, 

roztaţnost atd. 
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2. tkané uspořádání nebo hustotu, ve které jsou tkané příze 

3.  způsob provázání nití známých jako tkané látky 

 

Změnou výše uvedených tří prvků je nekonečné mnoţství variací látky, jak mohou být 

vytvořeny z hlediska fyzikálních, chemických a estetických vlastností i stejně širokou škálu 

povrchového designu a barev. To je tento obrovský potenciál z hlediska designu a fyzických 

moţností, který byl pomocný ve výrobě tkaných strukturách dominantní silou v 

automobilovém průmyslu za posledních 20 let. Tkaniny mohou být dále rozděleny na tkané a 

hromadně tkané [4].  

 

Příze a tkaniny pro zpracování 

Většina tkaných autosedaček je vyrobena z polyesterového vlákna, ale stále ještě 

relativně malé mnoţství je pouţito z nylonu, vlny a akrylu. Akrylové vlákna se pouţívají na 

střeše aut a kabrioletu, díky své vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům UV 

degradaci. Vlna je a bude i nadále, pouţívaná na trhu automobilů. Metody zpracování, pouţití 

materiálu a stroje na kaţdé vlákna se liší v závislosti na typu vlákna a konstrukce tkaniny. 

Stálobarevnost musí být velmi vysoký standard a počet barviv pro kaţdý ze čtyř typů vláken, 

je relativně malá ve srovnání u jiných aplikací, jako jsou domácí nábytky. Čištění v pračce 

automobilového čalounění není moţné, proto je u nich krátká ţivotnost. Existují pouze 

metody čištění, vysávání a šamponování. Tento faktor přispěl k omezení vnitřních barev. Jsou 

obecně pouţívány tmavé odstíny, ačkoli toto se nyní mění. 

Tkaná úprava je důleţitá, protoţe pokud není provedena správně, mohou nastat váţné 

problémy ve zpracování, jakoţ i dávat podnět ke stíţnostem člověka, který si auto koupil. 

Nezbytným poţadavkem je, aby látka měla rozměrovou stálost stejně jako dobré jednotný 

vzhled. Syntetická vlákna, polyester, nylon a akrylové jsou termoplasty, coţ znamená, ţe se 

roztaví při zahřátí na dostatečně vysokou teplotu. 

Příze jsou zpravidla mazány v různých fázích zpracování, ke sníţení statickou 

elektřinou a ke zlepšení účinnosti vinutí, texturování, deformování a tkaní. Jen velmi málo 

zušlechtěných textilií se pouţívají pro automobilový průmysl ve srovnání tkanin na oblečení. 

Zpětná vrstva je někdy aplikován na tkaniny pro zlepšení odolnosti proti oděru, a v 

některých případech k udělení opatření na nehořlavost [4].  
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5.4 Hořlavost textilií 

Pro hoření musí být k dispozici hořlavý materiál, dostatečná tepelná energie a dostatek 

kyslíku. Při ohřevu vláken v přítomnosti kyslíku dochází k těmto procesům: 

Hoří pouze hořlavé plyny. Vysokou hořlavost mají polymery obsahující větší 

mnoţství vodíkových atomů (PE nebo celulóza). Niţší hořlavost mají polymery 

s aromatickými články a ty, které obsahují halogeny (Cl nebo F) [4]. 

 

Principem nehořlavých úprav je omezení, resp. zastavení některých procesů vedoucích 

k hoření. Základní jsou: 

 zabránění nebo omezení tvorby hořlavých plynů; 

 omezení rozkladu vláken zvýšením jejich teplené odolnosti; 

 vytvoření silně, izolující porézní (uhlíkové) vrstvy na povrchu vláken (intumescence). 

 

K tepelnému rozkladu dochází vlivem radikálové reakce, která probíhá paralelně 

s oxidací. Nejdříve se tvoří peroxidické skupiny, z nichţ se uvolňuje volný radikál kyslíku. 

Následně dochází k řetězové reakci, kdy postupně rozštěpují C-C vazby a tvoří se hořlavý 

plyn. Pokud jsou přítomny sloučeniny chlóru nebo brómu dochází k vzniku radikálů ·Br a ·Cl, 

které omezují tvorbu radikálů kyslíku a tím tvorbu hořlavých plynů [4]. 

Pro vyjádření hořlavosti se pouţívá LOI (Limiting Oxigen Index), která odpovídá 

mnoţství kyslíku (v procentech) ve směsi s dusíkem potřebného k hoření. Nehořlavá vlákna 

mají LOI=26 a vyšší [4]. Hodnoty LOI pro vybraná vlákna jsou uvedeny v tabulce č. 11. 
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Tabulce č. 11 Hodnoty LOI pro různá vlákna [4] 

klasifikace vlákno LOl [%] 

tepelně odolná 

nomex 30 

novoloid (kynol) 30 – 40 

teflon (PTFE) 96 

uhlíková vlákna    >60 

polybenzimidazol 41 

polyfenylénsulfid 34 

Odolná vůči hoření 

modakrylová 27 – 31  

nehořlavý PES 28 – 32  

kevlar 28 

PVC (vynilon) 35 – 37  

vlna 24 – 26  

hořlavá 

bavlna 17 – 19  

PP 19 – 20  

nylon 20 – 22  

polyester 20 – 22  

akrylová vlákna 20 

viskóza 17 – 19  

 

Je patrné, ţe vlákna jsou více či méně hořlavá. Hořlavost se výrazně zvyšuje u směsí 

přírodních celulózových vláken a vláken syntetických [4].  

 

Pouţití samozhášivé příměsí 

Sníţená hořlavost, prakticky všech textilií, je obecný poţadavek na bezpečnost 

v oblasti osobní dopravy. Hoření závisí na zdroji zapálení, na počáteční tepelné energii, palivu 

nebo materiálu schopného hoření a přívodu vzduchu, který obsahuje kyslík (nebo 

okysličovadlo). To co sniţuje tyto faktory spalování, je v podstatě chemický proces oxidace. 

Tepelná energie prvně zapříčiní rozpad molekul na menší části, tzv. "volné radikály", které 

jsou nestabilní a proto velmi reaktivní. Spalování probíhá od vzniku těchto volných radikálů a 

od jejich následné reakce s kyslíkem [4].  

5.5 Textilie pouţívané pro automobilové čalounění 

Textilie je zajímavý materiál pro automobilový průmysl s ohledem na jeho 

funkčnost (lehkost, akustická a tepelná izolace, atd.) a jeho mechanické vlastnosti. Textilní 
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vlákna se uplatňují u tří hlavních komponentů vozu: v interiéru, motoru a u pneumatik. 

Interiér vozu se výrazně vyvinul v posledním desetiletí a stal se jedním z klíčových prvků pro 

zákazníka. V současné době, spotřebitel věnuje zvláštní pozornost prostředí uvnitř vozu. 

Proto, faktory pohodlí, krása (harmonie barev a vzorů) a bezpečnost se staly hlavními faktory 

prodeji vozidla. Od 90. let, při výrobě automobilů se významně zvýšila vyuţívanou textilií v 

interiéru. Ve skutečnosti váha evropského vozidel obsahuje 11 kg textilie na ploše16 m² [2].  

Příklady automobilových sedadel jsou znázorněny na obrázku č. 2. 

 

 

(a)                            (b)              (c) 

Obrázek č. 2 Čalouněná sestava autosedaček [2] 

 

a) struktura 

b) pěnová madrace 

c) průřez sestavou 
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6 Stanovení některých poţárně technických charakteristik 

V rámci této diplomové práce bylo první laboratorní měření provedeno na Vysoké 

škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, na Fakultě bezpečnostního inţenýrství (FBI), 

kde se zkoušely vzorky podle normy ČSN ISO 4589 – 2. Druhé měření bylo provedeno na 

Technické univerzitě v Liberci, na Fakultě textilní (Katedra oděvnictví), kde se zkoušely 

vzorky podle normy ČSN EN ISO 6940. 

 

Zkoušené materiály 

V současné době jsou pro potahy sedadel automobilů pouţívány látky zejména na bázi 

syntetických vláken, případně s částečným podílem vlny. Největší tuzemský výrobce 

autopotahů, tzn. ve FEZKO-THIERRY, a.s., se sídlem ve Strakonicích, vyrábí potahy pro 

řadu automobilek, jako např.: Audi, Avia, BMW, Chrysler, Citroen, Daimler, Fiat, Ford, 

Hyundai, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Subaru, Suzuki, Škoda, Tatra, Toyota, Volkswagen, 

Volvo,atd. Jsou zde pouţívány textilie s převládajícím obsahem polyesterových vláken.  

Pro diplomovou práci byly vytipovány textilie autopotahů pro vozy značky Daimler, 

Opel a Škoda (viz tab. 12). 

 

Tabulka č. 12 Přehled zkoušených vzorků z FEZKO-THIERRY, a.s. 

Číslo vzorku Obchodní název materiálu Sloţení materiálu Uplatnění 

1 MANDO 58 % PES + 42 % PUR OPEL 

2 AMORUN/SILVER 71 % PES + 29 % PUR ŠKODA 

3 KUBO 89 % PES + 11 % WO DAIMLER 

 

V rámci této diplomové práce byly testovány jednak textilie získané přímo z FEZKO-

THIERRY, a.s. a jednak textilní materiály, pouţívané pro šití dodatečných autopotahů 

různými firmami. Konkrétně jsem měřil kyslíkové číslo u materiálů z FEZKO-THIERRY, 

a.s., s obchodním názvem MANDO, AMORUN/SILVER a KUBO, viz tabulka č. 12. U 

testovaných látek pro dodatečné autopotahy nebyly obchodní názvy známé, ve 

zpracovatelském podniku byly evidovány jen pod identifikačním číslem. Proto jsou 

v diplomové práci označeny jen číslem vzorku, s uvedením jejich sloţení, které sdělil daný 

zpracovatelský podnik, či firma. Přehled zkoušených vzorků dodatečných autopotahů, 

testovaných při zpracovávání diplomové práce je v tabulce č. 13. 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=fezko%20strakonice&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fezko.cz%2Fcz%2Findex.php%3Flevel%3Dhistorie&ei=CJldT6iWJ9HIsgbYudTrCw&usg=AFQjCNEQJEufkcisu_wADIF0GzUqNpsD8Q
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=fezko%20strakonice&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fezko.cz%2Fcz%2Findex.php%3Flevel%3Dhistorie&ei=CJldT6iWJ9HIsgbYudTrCw&usg=AFQjCNEQJEufkcisu_wADIF0GzUqNpsD8Q
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=fezko%20strakonice&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fezko.cz%2Fcz%2Findex.php%3Flevel%3Dhistorie&ei=CJldT6iWJ9HIsgbYudTrCw&usg=AFQjCNEQJEufkcisu_wADIF0GzUqNpsD8Q
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=fezko%20strakonice&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fezko.cz%2Fcz%2Findex.php%3Flevel%3Dhistorie&ei=CJldT6iWJ9HIsgbYudTrCw&usg=AFQjCNEQJEufkcisu_wADIF0GzUqNpsD8Q
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=fezko%20strakonice&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fezko.cz%2Fcz%2Findex.php%3Flevel%3Dhistorie&ei=CJldT6iWJ9HIsgbYudTrCw&usg=AFQjCNEQJEufkcisu_wADIF0GzUqNpsD8Q
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=fezko%20strakonice&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fezko.cz%2Fcz%2Findex.php%3Flevel%3Dhistorie&ei=CJldT6iWJ9HIsgbYudTrCw&usg=AFQjCNEQJEufkcisu_wADIF0GzUqNpsD8Q
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Tabulka č. 13 Přehled zkoušených vzorků dodatečných autopotahů 

Číslo vzorku 
Obchodní název materiálu  

(barevné rozlišení) 
Sloţení materiálu Uplatnění 

4 - (zelený) 60 % Akryl + 40 % PES 
Různé druhy 

vozidel 
5 - (černý) 60 % Akryl + 40 % PES 

6 - (oranţová) 100 % PES 

 

 Polyestery – PES 

Polyestery představují velkou skupinu polymerů, jejichţ charakteristickým znakem je 

přítomnost esterových vazeb (R-CO-O-R), kde R = uhlíkový zbytek nebo řetězec v hlavních 

řetězcích. Lze je zásadně rozdělit na typy lineární a termoplastické (polyestery kyseliny 

tereftalové a uhličité) a na typy reaktoplastické, rozvětvené a v konečném stavu aplikace 

zesíťované (alkydy jednoduché, nenasycené polyesterové pryskyřice a polydiallylftaláty). Má 

dobrou odolnost vůči světlu, povětrnostním vlivům a mikroorganismům. Jeho vlastnosti se 

dají zlepšovat chemickými nebo mechanickými procesy (např. zvýšení pevnosti). 

Polyesterová vlákna se mohou vyskytovat prakticky ve všech textilních výrobcích v oděvním 

průmyslu (často v kombinaci s jinými vlákny, např. s bavlnou), pro bytové textilie (záclony) a 

technické textilie (dopravní pásy) [3].  

 Polyurethany– PUR 

Pod pojmem polyurethany rozumíme širokou skupinu polymerů vzniklých reakcí více 

funkčních isokyanátů a více funkčních alkoholů. Charakteristickou vazební jednotkou je 

uretanová skupina R-NH-CO-O-R. Poţárně nebezpečným se stává PUR jiţ při teplotách nad 

100 °C. Při teplotách 200-300 °C PUR degraduje za vzniku prchavého ţlutého dýmu, přičemţ 

zůstává pevný polyolový zbytek. V uvedené oblasti teplot degradují polyoly v převáţné míře 

na uhlovodíky a jejich oxidační produkty. PUR měkká pěna (např. molitan) se při tom mění 

na tekutinu podobnou fermeţi. PUR je lehce zápalný i slabším zdrojem, např. zápalkou. Proto 

se dnes vyrábějí některé typy PUR v samozhášivé úpravě. Vzhledem k tomu, ţe při hoření 

PUR pěnových materiálů vzniká velké mnoţství dýmu a jedovatých plynů včetně HCN 

(kyanovodíku) [3]. 

 Vlna  

 Jedná se o vlákno ţivočišného původu. Nejpouţívanější je vlna z ovcí, jejímţ 

základem je keratin (rohovina sloţená z uhlíku, vodíku, dusíku, kyslíku a síry). Nejkvalitnější 

vlnu získáváme z ovcí plemene Merino. Ovčí vlna je poměrně taţná (25-35%), má dobré 

izolační schopnosti, je prodyšná a nemačkavá. Vlna se pouţívá k výrobě lehkých tkaných a 
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pletených oděvů, k výrobě kobercové příze, jako výplň do prošívaných přikrývek, polštářů 

atd. [9].  

 Polyakryl/Akryl 

 Syntetické vlákno s nízkou hustotou, které lze snadno nadýchat. Má texturu jako vlna, 

snadno nezfilcovatí, nesráţí se a snadno se pere. Tento materiál je citlivý na vysoké teploty, 

ale zpravidla se snadno ţehlí. Pouţívá se například k výrobě pletených a plyšových výrobků: 

povrchové látky, pokrývky, čalounické materiály a koberce [26]. 

6.1 Laboratorní měření podle ČSN ISO 4589 – 2 

ČSN ISO 4589-2, je jednou z norem, pomocí které lze testovat hořlavost plastických 

hmot. Kyslíkové číslo je minimální koncentrace kyslíku v objemových procentech ve směsi 

kyslíku s dusíkem, přiváděna při teplotě (23 ± 2) °C, která je právě schopna udrţovat hoření 

materiálu za předepsaných podmínek zkoušky [11]. 

6.1.1 Měřicí zařízení a postup stanovení kyslíkového čísla 

Měření prováděna v laboratořích na FBI probíhala na zkušebním zařízení Stanton 

Redcroft. Zařízení se skládalo ze zkušební trubice, drţáku zkušebního tělesa, tlakových lahví 

s kyslíkem a dusíkem, měřících a regulačních zařízení pro přívod plynu, zapalovacího hořáku 

a zařízení k odsávání kouře. Pro měření času byly vyuţity stopky schopné měřit časové 

intervaly do 5 minut s přesností ± 0,5 s.  

V souladu s  ČSN ISO 4589 – 2 se zkušební těleso upevnilo vertikálně do středu 

zkušební trubice. Nastavil se průtok směsi plynů kyslík/dusík tak, aby protékal trubicí 

konstantní rychlostí 40 ± 2 mm·s
-1

. Kolem kaţdého tělesa proudila tato směs nejméně po 

dobu 30 sekund, aby byla okolní atmosféra ve zkušební trubici pročištěna. Tělesa byla 

zapalována metodou B podle ČSN ISO 4589 – 2 (při zapalování podporujícím vertikální 

hoření se zdroj plamene pouţije pro zapálení horního povrchu a částečně i vertikálních ploch 

zkušebního tělesa) [11].  

Výška plamene se nastavila na 16 ± 4 mm a plamen se přikládal po dobu nejdéle 30 s. 

Pokud po oddálení plamene hořela celá horní část tělesa déle neţ 5 s, povaţovalo se těleso za 

zapálené. Poté se prováděla měření jednotlivých zkušebních těles, dokud se nedocílilo dvou 

hodnot kyslíkového čísla v maximálním rozmezí koncentrace kyslíku ve směsi plynů 1 % 

(např. 26 – 27 %), přičemţ jedna koncentrace dosahovala odezvy „X“ (těleso hořelo po 

zapálení déle neţ 180 sekund, nebo délka odhořené části pod vrchní plochu tělesa byla větší 

neţ 100 milimetrů) a druhá koncentrace dosahovala odezvy „O“ (nebyla splněna ani jedna 



 

 

32 

podmínka). Z této dvojice hodnot se zaznamenala ta, která dosahovala odezvy „O“ a s 

pouţitím koncentrační změny d = 0,2 % se zkoušely ostatní tělesa, dokud nebylo dosáhnuto 

odezvy „X“.  

Dosaţením odezvy „X“ se následně zkoušela další čtyři tělesa při zachování 

koncentrační změny d = 0,2 %. Kaţdá další odezva „X“ znamenala, ţe se koncentrace kyslíku 

o d = 0,2 % zmenší. Analogicky to platilo pro odezvu „O“, kdy se koncentrace o d = 0,2 % 

zvyšovala [11].  

Naměřené hodnoty jsem zaznamenával do tabulek. Poté jsem vypočítal standardní 

odchylku měření koncentrace kyslíku, viz rovnice č. 1. Pokud byla splněna podmínka 

uvedená v normě, viz kapitola č. 6.1.5, stanovil jsem platné kyslíkové číslo.  

6.1.2 Příklad stanovení kyslíkového čísla 

V této části je uveden, vzorový výpočet kyslíkového čísla zkušebního vzorku s 

označením MANDO. Vstupní údaje, pro vzorek č. 1 s obchodním názvem MANDO, jsou 

v tabulce č. 14.  

Tabulka č. 14 Vstupní údaje vzorku č. 1 

Vzorek č. 1  

Sloţení: 58 % PES + 42 % PUR 

Prostředí, kde byl vzorek skladován 
Teplota 21,4 °C 

Relativní vlhkost vzduchu 27,3 % 

Laboratoř 

Teplota 22,2 °C 

Relativní vlhkost vzduchu 39,9 % 

Absolutní tlak 100 kPa 

Informace o vzorku 

Tloušťka 7 mm 

Délka 140 mm 

Šířka 52 mm 

Hmotnost 25,35 g 

Jiné informace 

(viz ČSN ISO 4589 – 2) 

Změna koncentrace kyslíku (d) 0,2 % (V/V) 

Způsob zapalování B 

Typ zkušebního tělesa V 

6.1.3 Naměřené hodnoty 

V tabulce č. 16, jsou uvedeny hodnoty, které byly naměřeny pro vzorek č. 1. 

Pozoroval jsem také, jak se jednotlivá zkušební tělesa chovají, výška a barva plamene, zda 

uhelnatí nebo odkapávají, jestli vytváří velké mnoţství kouře či nikoliv. Na základě 

naměřených hodnot jsem podle ČSN ISO 4589 – 2 určil odezvu s označením „X“ nebo „O“.  
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Tabulka č. 15 Naměřené hodnoty vzorku č. 1 (MANDO) 

Číslo 

vzorku 

Koncentrace 

[%] 

Doba 

zapálení [s] 

Doba 

hoření [s] 
X/O 

Prohoření 

[mm] 
Poznámka 

1 21,2 30 - O - 
nezapálil se 

 

2 22,2 30 - O - 
nezapálil se 

 

3 23,2 24 16 O 18 
slabý 

plamen 

4 23,4 14 16 O 23 
slabý 

plamen 

5 23,6 10 97 X 100 
černý dým, 

odkapávání 

6 23,4 13 12 O 10 
slabý 

plamen 

7 23,6 10 18 O 16 
slabý 

plamen 

8 23,8 15 96 X 100 
černý dým, 

odkapávání 

9 23,6 9 25 O 22 
slabý 

plamen 

10 23,8 8 27 O 18 
slabý 

plamen 

11 24,0 10 57 O 75 
slabý 

plamen 

12 24,2 10 82 X 100 
černý dým, 

odkapávání 

 

V tabulce č. 16 jsou setříděny hodnoty pro stanovení kyslíkového čísla vzorku č. 1, 

podle kterých vypočítáme standardní odchylku a následně i kyslíkové číslo. 
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Tabulka č. 16 Setřídění hodnot pro stanovení kyslíkového čísla 

Zkušební vzorek č. 1 

 

Provedená měření (viz tab. č. 15) 

Měření provedená do dosaţení 

odezvy „X“ 
 

Další 4 měření provedená od odezvy 

„X“ 
 

Koncentrace 

kyslíku [%] 
23,6 23,4 23,6 23,8 23,6 23,8 24,0 24,2 

Doba hoření 

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

Délka odhořelé 

části [mm] 
>100 <100 <100 >100 <100 <100 <100 >100 

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

Číslo vzorku 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

6.1.4 Výpočet standardní odchylky měření koncentrace kyslíku 

 

Tabulka č. 17 Verifikace odstupňování změny koncentrace kyslíku d [%] 

Posledních 6 vzorků 
Koncentrace kyslíku [%] (V/V)

*
 

ci
*
 OI ci - OI (ci – OI)

2
 

cf
*
 1 24,2 23,95 0,25 0,0625 

 2 24,0 23,95 0,05 0,0025 

 3 23,8 23,95 -0,15 0,0225 

 4 23,6 23,95 -0,35 0,1225 

 5 23,8 23,95 -0,15 0,0225 

n
*
 6 23,6 23,95 -0,35 0,1225 

Celková  
2

 OIci  0,355 

*Pozn.: Sloupec ci obsahuje koncentrace kyslíku pouţité pro měření jak cf (označení koncentrace 

kyslíku pouţité při zkoušení posledního tělesa), tak pro kaţdé z pěti předchozích měření, pro n = 6; 

koncentrace kyslíku, % (V/V)  

 

Stanovení standardní odchylky měření koncentrace kyslíku viz ČSN ISO 4589 – 2 

 

 
2/1

2

1 



















n

OIci
      (1) 



 

 

35 

 

kde je ci postupně kaţdá koncentrace kyslíku v procentech pouţívaná při měření  

posledních šesti odezev v řadě měření [%] 

n počet měření koncentrace kyslíku podílejících se na  
2

 OIci  

  standardní odchylka měření koncentrace kyslíku [-] 

OI hodnota kyslíkového čísla [%] 

 

Po dosazení hodnot, které jsou v tabulce č. 17, do rovnice č. 1 byla standardní 

odchylka: 

267,0
5

355,0
2/1









  

6.1.5 Ověření podmínky pro platnost kyslíkového čísla a stanovení kyslíkového čísla 

 

Pro platnost kyslíkového čísla se musí ověřit podmínka platnosti kyslíkového čísla. 

Pokud je tato podmínka splněna, tak hodnota kyslíkového čísla platí. Pokud podmínka 

splněna není tak, se hodnota d musí zvýšit nebo sníţit, viz níţe. 

 

Kdyţ 5,1
3

2
 d


nebo kdyţ 

2

3
2,0


 d je kyslíkové číslo platné. 

Jinak 

kdyţ d
3

2
, opakuje se s pouţitím vyšší hodnoty d, 

nebo 

kdyţ  d
3

2
, opakuje se s pouţitím niţší hodnoty d. 

 

Potom se odstupňování ověří znovu a učiní se další změny ve velikosti d, dokud jedno 

z ověřených kritérií není splněno. Nerovnicí č. 2, ověříme podmínku platnosti kyslíkového 

čísla. 




.5,1
3

.2
 d      (2) 

kde je d změna koncentrace kyslíku % (V/V), %2,0d  

    standardní odchylka měření koncentrace kyslíku [-], 267,0  
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Po dosazení do nerovnice č. 2, ověříme podmínku pro platnost kyslíkového čísla. 

 

267,0.5,12,0
3

267,0.2
  

 3998,02,01778,0  Podmínka pro platnost kyslíkového čísla je splněna 

Stanovení kyslíkového čísla 

 dkcOI f .      (3) 

kde je OI hodnota kyslíkového čísla [%] 

k  faktor získaný z tabulky č. 18 [-], k = -1,25 

cf konečná koncentrace kyslíku, vyjádřené v objemových procentech s přesností  

na jedno desetinné místo [%], cf = 24,2 % 

d interval mezi koncentracemi kyslíku, vyjádřený v objemových procentech  

s přesností nejméně na jedno desetinné místo [%], d = 0,2 % 

 

  %95,232,0.25,12,24 OI  

 

Tabulka č. 18 Odečet hodnoty „k“ pro výpočet kyslíkového čísla [11] 

 
 

Podmínka pro platnost kyslíkového čísla byla splněna, zkušební vzorek  č. 1 s 

označením MANDO má hodnotu kyslíkového čísla 23,95 %. 

Měřilo se šest různých vzorků. Hodnoty kyslíkového čísla a naměřené hodnoty pro 

různé vzorky jsou v příloze č. 1. 
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6.1.6 Diskuze výsledků měření 

Při měření kyslíkového čísla pro šest různých vzorků (vzorek č. 1 aţ č. 6), jsem 

pozoroval, jak se vzorky chovají v průběhu hoření při různých hodnotách kyslíkového čísla.  

Důleţitý jev, který jsem během zkoušky pozoroval, byl kouř. Vzorky, které 

odkapávaly, vytvářely zpravidla černý kouř. Naopak, ty vzorky, které během měření tekly, tak 

vykazovaly slabý kouř. Další jev, který jsem sledoval, byl vyvíjený zápach během hoření. Ty 

vzorky, které měly vysoké kyslíkové číslo, vykazovaly méně výrazný zápach, neţ testované 

textilní vzorky s niţším kyslíkovým číslem.  

Na obrázku č. 3, jsou zaznamenány v grafu výsledky měření. Je patrné, ţe největší 

hodnoty kyslíkového čísla dosahoval vzorek č. 2, vyznačuje se tedy větší odolností proti 

vznícení a hoření.  

 

 
 

Obrázek č. 3 Grafické znázornění stanovených hodnot kyslíkových čísel testovaných vzorků 
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Z výsledků měření a vyhodnocení kyslíkového čísla je moţné konstatovat, ţe: 

 při porovnání dvou vzorků vyrobených z PES a PUR (vzorek č. 1 a 2) se při niţším 

obsahu PES ve vzorku poměrně výrazně sníţilo i kyslíkové číslo této textilie, 

 malý obsah vlněného vlákna (11%) ve tkanině s většinovým podílem vláken PES, viz 

vzorek č.3, vykazuje obdobné hodnoty kyslíkového čísla dané textilie, jako u vzorku 

č. 1 (sloţení PES a PUR), při obsahu aţ 42 % PUR, 

  namátkově vybrané vzorky textilií, pouţívané pro dodatečné šití autopotahů 

v různých firmách, vykázaly ve dvou případech (vzorky č. 5 a 6) poněkud niţší OI neţ 

u klasických potahovin a u jednoho typu textilie (vzorek č. 4) bylo kyslíkové číslo 

v podstatě srovnatelné s klasickými potahovinami pouţívanými v FEZKO-THIERRY. 

 

V tabulce č. 19, uvádím vyhodnocení sledovaných charakteristik, tzn. průvodní jevy 

testovaného vzorku při hoření. Např. vzorek č. 4 a vzorek č. 5, které mají stejné sloţení (40 % 

PES + 60 % Akryl), se při hoření chovají odlišně. Vzorek č. 5 má silnější zápach a černý 

kouř, vzorek č. 4 má naopak slabý zápach a světlý kouř. Tento rozdíl u vzorků stejného 

sloţení, můţe být způsoben odlišným barvením, systémem tkaní a také rozdílnou plošnou 

hmotností. Z těchto výsledků je moţno usuzovat, ţe poţárně technické charakteristiky 

textilních materiálů mohou být ovlivněny jednak chemickým sloţením, ale rovněţ dalšími 

parametry, jako např. fyzikálními vlastnostmi, technologií zpracování, geometrickou 

strukturou tkaniny, finální úpravou apod. Existují různé moţnosti sníţení hořlavosti textilních 

materiálů, viz kapitola 4.6. 

Tabulka č. 19 Chování vzorků při hoření 

 Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 3 Vzorek č. 4 Vzorek č. 5 Vzorek č. 6 

 

Černý kouř 
ANO NE ANO NE ANO ANO 

 

Světlý kouř 
NE ANO NE ANO NE NE 

 

Odkapává 
ANO NE ANO NE NE ANO 

 

Teče 
NE ANO NE ANO ANO NE 

Silný 

zápach 
ANO NE ANO NE ANO NE 

Slabý 

zápach 
NE ANO NE ANO NE ANO 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=fezko%20strakonice&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fezko.cz%2Fcz%2Findex.php%3Flevel%3Dhistorie&ei=CJldT6iWJ9HIsgbYudTrCw&usg=AFQjCNEQJEufkcisu_wADIF0GzUqNpsD8Q
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Obrázek č. 4 Zkušební vzorek č. 3 

(KUBO) OI = 21,3 % 

 

Obrázek č. 5 Zkušební vzorek č. 3 

(KUBO) OI = 24,1% 

 

 
Obrázek č. 6 Zkušební vzorek č. 1 (MANDO) OI 21,2 % aţ 23,4 % 

 

 
Obrázek č. 7 Zkušební vzorek č. 2 (AMORUN/SILVER) při OI 29,0 % aţ 31,8 % 
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Na obrázku č. 4 aţ č. 7, jsou vyfotografovány zkoumané vzorky. Můţeme na nich 

sledovat, jak se chovaly za různých hodnot kyslíkového čísla.  

Na obrázku č. 4 a č. 5, je vzorek č. 1 při různých naměřených hodnotách OI. Můţeme 

si všimnout, ţe při počáteční hodnotě měření (OI = 21,3 %) se prvek nezapálil. Na obrázku č. 

5, je vzorek při druhém měření (OI = 24,1%). Při této hodnotě se testovaný materiál zapálil, 

délka odhořené části pod vrchní plochu tělesa byla větší neţ 100 milimetrů, hořící vzorek 

doprovázel silný zápach, černý kouř a také v průběhu hoření odkapával.  

Na obrázku č. 6, je vzorek č. 2 (hodnoty OI 21,2 % aţ 23,4 %). Oproti vzorku č. 3, se 

tento vzorek při hodnotě OI = 24,1% ani nezapálil. Zapálil se a hořel, aţ při vyšších 

hodnotách (viz. obrázek č. 7). Při hoření vzorku č. 2, se uvolňoval světlý kouř, slabý zápach a 

docházelo k částečnému tavení a odkapávání (viz obrázek č. 7).  

6.2 Laboratorní měření podle ČSN EN ISO 6940 

Tato mezinárodní norma stanoví metodu pro měření snadnosti zapálení u svisle 

umístěných plošných textilií a průmyslových výrobků ve formě jednokomponentních nebo 

vícekomponentních textilií při vystavení působení malého, definovaného plamene [12]. 

Na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci, jsem pouţil 6 různých vzorků, pro 

které jsem testoval snadnosti zapálení u svisle umístěných plošných textilií. 

6.2.1 Popis měřícího zařízení 

Měření probíhalo na zkušebním zařízení AutoFlamm Tester (model M233B). Je to 

automatické zařízení pro zkoušky zapalitelnosti, znázorněném na obrázku č. 8.  
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Obrázek č. 8 Zkušební zařízení (AutoFlamm Tester) [24] 

 

6.2.2 Postup měření 

 Zkušební vzorek, o rozměrech 200 mm x 80 mm, se umístil na hroty drţáku vzorku 

tak, aby hroty procházely body označenými pomocí šablony a zadní strana byla vzdálena 

minimálně 20 mm od obdélníkového kovového rámu drţáku zkušebního vzorku. Drţák 

zkušebního vzorku se upevnil na upínací rám tak, aby byl vzorek ve svislé poloze (viz 

obrázek č. 9) [12]. 
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Obrázek č. 9 Poloha zkušebního vzorku  

 

Hořák se umístil kolmo k povrchu zkušebního vzorku tak, aby byla osa hořáku 20 mm 

nad spojnicí spodních hrotů a aby protínala svislou středovou přímku přední strany 

zkušebního vzorku. Hořák se nastaví do svislé pohotovostní polohy. Zapálí se a předehřívá se 

nejméně 2 min. Pak se hořák přemístí do vodorovné pohotovostní polohy a plamen se seřídí 

rovněţ do vodorovné polohy na výšku 25 mm ± 2 mm, měřeno jako vzdálenost mezi 

vrcholem stabilizátoru hořáku a špičkou ţluté části plamene. Výška plamene u svislé polohy 

hořáku je 40 mm ± 2 mm, měřeno jako vzdálenost mezi vrcholem stabilizátoru hořáku a 

špičkou ţluté části plamene [12]. 

Do drţáku vzorku se umístí nový zkušební vzorek. Při měření jsem pouţil z důvodu 

malého mnoţství vzorku jen podélný směr. Na přístroji se zaznamená doba působení 

plamene, a zda došlo k zapálení. 

Pokud došlo u předchozího vzorku k zapálení, zkrátí se doba působení plamene o 1 s. 

Pokud u předchozího vzorku k zapálení nedošlo, prodlouţí se doba působení plamene o 1 s. 

Ve zkoušení se pokračuje tak dlouho, dokud se nedosáhne nejméně pěti případů zapálení a 

pěti případů, kdy k zapálení nedošlo.  

Nakonec se vypočítá průměrná hodnota ze zaznamenaných dob zapálení nebo 

nezapálení, podle toho, kterých se vyskytlo nejméně [12]. 
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6.2.3 Výpočet průměrné doby zapálení – zpracovaný příklad 

V této části si uvádím příklad výpočtu doby zapálení u vzorku č. 1. Postup je v normě 

ČSN EN ISO 6940 v Příloze B. Teploty a relativní vlhkosti v laboratoři při 24 hodinovém 

klimatizování je uvedeno v tabulce č. 20. 

 

Tabulka č. 20 Vstupní údaje pro vzorek č. 1 

Vzorek č. 1  

Sloţení: 58 % PES + 42 % PUR 

Prostředí, kde byl vzorek klimatizován 
Teplota 22,0 °C 

Relativní vlhkost vzduchu 65,0 % 

Laboratoř 

Teplota 20,0 °C 

Relativní vlhkost vzduchu  62,0 % 

Absolutní tlak 100 kPa 

 

Výsledky zkoušky 

Výsledky čtrnácti zkoušek vzorku č. 1 je v tabulce č. 21. Pro zaznamenání výsledků se 

pouţívá označení kříţkem (X) při zapálení a označení nulou (0) při nezapálení. 

 

Tabulka č. 21 Výsledky zkoušek 

Číslo zkoušky 

Doba 

působení 

plamene [s] 

Výsledek Číslo zkoušky 

Doba 

působení 

plamene [s] 

Výsledek 

1 10 X 8 5 0 

2 9 X 9 6 0 

3 8 X 10 7 0 

4 7 X 11 8 0 

5 6 0 12 9 X 

6 7 X 13 8 X 

7 6 X 14 7 0 

 

Výpočty 

Na základě výsledků byla sestavena tabulka č. 22, která shrnuje počty případů zapálení 

a nezapálení, zaznamenané při kaţdé době působení plamene. 
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Tabulka č. 22 Shrnutí výsledků 

Doba působení plamene t [s] Počet případů zapálení Počet případů nezapálení n 

t1 10 1 n1 0 

t2 9 2 n2 0 

t3 8 2 n3 1 

t4 7 2 n4 2 

t5 6 1 n5 2 

t6 5 0 n6 1 

 

Tabulka č. 22 ukazuje, ţe se vzorek nezapálil v šesti případech. Průměrná hodnota 

zaznamenaných dob, kdy nedošlo k zapálení, se vypočítá podle vzorce č. 4. 

 

     
       

X
n

tntntntn





3344556.6 ...

    (4) 

 

kde je X průměrná doba nezapálení [s] 

n nezapálení v určitém případě 

t doba působení plamene v určitém případě [s] 

 

       
s5,6

6

8.17.26.25.1



 

Průměrná doba zapálení (průměr zaznamenaných dob nezapálení plus 0,5 s) je 

 6,5+0,5 = 7 s. Takto jsem postupoval u všech šesti vzorků. Přehled naměřených hodnot a 

vypočítaných průměrných dob zapálení a nezapálení je v příloze č. 2. 

Tato metoda se pouţívá pro zjišťování průměrné doby zapálení, coţ je minimální doba 

působení plamenem potřebná pro dosaţení trvalého hoření za stanovených podmínek 

zkoušení, vypočítané na nejbliţší sekundu. Přesnost metody závisí do značné míry na 

mnohých faktorech, včetně typu materiálu, který se zkouší [12]. 

6.2.4 Výpočet chyby u přímého měření 

Jelikoţ chyby měření u této metody nejsou normativně dány, tak jako u metody ČSN 

ISO 4589-2, uvádím obecné zásady pro jejich výpočet. 

Měříme-li fyzikální veličinu vícekrát, provedeme n měření veličiny x. Naměřené 

hodnoty x1, x2, x3, ….., xn. Nejpravděpodobnější hodnotou měřené veličiny x (tj. hodnotou, 

která se skutečné hodnotě x nejvíce blíţí) je aritmetický průměr viz rovnice č. 5 [27]: 



 

 

45 

n

xxxx
x n


...321       (5) 

kde je  x veličina 

n počet měření 

 

Jako směrodatnou (standardní) absolutní chybu, viz rovnice č. 6, provedených měření 

definujeme odmocninu z rozptylu hodnot měření [27]: 

 

)1.(

1

2










nn

x

x

n

i

i

        (6) 

 

kde 11 xxx  ,.., nn xxx   jsou zdánlivé odchylky (tj. odchylky naměřených 

hodnot od aritmetického průměru)  

        x      je směrodatná (standardní) absolutní chyba 

 

Výsledek se zapíše ve tvaru viz rovnice 7: xxx       (7) 

 

Bylo provedeno čtrnáct měření doby působení plamene t. Naměřené hodnoty jsou  

uvedeny v tabulce č. 23.  
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Tabulka č. 23 Naměřené hodnoty vzorku č. 1 

i ti [s] ∆ti [s] ∆ti
2
 [s] 

1 10 -2,64 6,97 

2 9 -1,64 2,69 

3 8 -0,64 0,41 

4 7 0,36 0,13 

5 6 1,36 1,85 

6 7 0,36 0,13 

7 6 1,36 1,85 

8 5 2,36 5,57 

9 6 1,36 1,85 

10 7 0,36 0,13 

11 8 -0,64 0,41 

12 9 -1,64 2,69 

13 8 -0,64 0,41 

14 7 0,36 0,13 

  
i

it 103   
i

it 04,0  22,25
2
 i

i

t  

 

Po dosazení do rovnice č. 8, jsem vypočítal aritmetický průměr doby působení 

plamene. Z rovnice č. 9, jsem určil směrodatnou absolutní chybu. 

 

s
n

tttt
t n 4,7

14

103...321 


     (8) 

s
nn

t

t i

i

i 4,0
182

22,25

)1.(

2









    (9) 

Pro provedená měření je stanovená doba působení plamene  st 4,04,7   

6.2.5 Diskuze výsledků měření 

Na obrázku č. 10, jsou zaznamenány v grafu výsledky průměrných dob zapálení a 

nezapálení pro jednotlivé vzorky (vzorek č. 1 aţ č. 6). 

Je patrné, ţe nejdelší doby zapálení a nezapálení má vzorek č. 1, dále to jsou dva 

identické vzorky (vzorek č. 4 a 5). U těchto dvou vzorků, které mají stejné sloţení (60 % 

Akryl + 40 % PES) a jiný vizuální vzhled, jsem předpokládal stejné doby zapálení. Při měření 

byly stejné doby zapálení prokázány. Další vzorek s kratšími dobami zapálení a nezapálení, 
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byl vzorek č. 3, dále vzorek č. 2 a nejlépe se zapaloval vzorek č. 6. Projevilo se sloţení u 

vzorků. Tam, kde je největší obsah polyesteru, a to u vzorku č. 2 a vzorku č. 6, tak vzorky 

mají kratší doby zapálení i nezapálení.  

 

Obrázek č. 10 Grafické znázornění průměrných dob zapálení a nezapálení různých druhů 

vzorků 

 

 

Obrázek č. 11 Vzorek č. 2 (AMORUN/SILVER) 

a) působení plamene po dobu 1 s 

b) působení plamene po dobu 2 s; prohoření vzorku 

b) a) 
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Obrázek č. 12 Vzorek č. 5 

a) působení plamene po dobu 5 s 

b) působení plamene po dobu 6 s; prohoření vzorku 

 

Na obrázku č. 11, je vzorek č. 2 při působení plamene po dobu 1 s (a)) a při působení 

plamene po dobu 2 s (b)). Při působení plamen po kratší dobu (1 s), u vzorku nedošlo 

k prohoření, tak jako při působení plamene po dobu 2 s. Tento testovaný materiál prohořel při 

kratší době, oproti vzorku č. 5 (viz obrázek č. 12). Vzorek č. 5 při testování prohořel, aţ při 

působní plamene po dobu 6 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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7 Komentovaný přehled moţností stanovení poţárně technických 

charakteristik autotextilií, doporučení inovace 

 

Podle § 1 písmene i) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/ 2001 Sb., o stanovení 

podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární 

prevenci), se pod pojmem poţárně technická charakteristika rozumí vlastnost látky, kterou 

můţeme vyjádřit měřitelnou hodnotou, vlastnost, kterou můţeme stanovit na základě 

měřitelných hodnot více dílčích vlastností, nebo jev vystihující chování látky při procesu 

hoření či jev s ním související [10]. Mezi PTCH patří např. teplota vzplanutí, hoření, vznícení, 

výbuchové charakteristiky teplotní hranice výbušnosti atd. U textilních materiálů posuzujeme 

jen limitní obsah kyslíku, snadnost zapálení, spalné teplo, výhřevnost, prostup tepla 

materiálem, rychlost šíření plamene po povrchu materiálu a tepelnou odolnost. 

Metody, které zkouší hořlavost textilií, se dělí podle toho, v jaké oblasti je textilie 

pouţita. Existují zcela odlišné podmínky při zapálení a hoření. V rámci testovacích metod 

jsou známa 4 geometrická uspořádání vzorků v prostoru, tzn. vodorovné - metoda H, svislé - 

metoda V, šikmé a obloukové. Po stránce uspořádání způsobů zapálení rozeznáváme zapálení 

na hraně a zapálení plošné [25]. 

Metoda s vodorovným uloţením vzorku se zapaluje na hraně, šíření plamene je 

nejpomalejší. Zapálí se předem definovaným plamenem po dobu 30s a měří se doba hoření, 

doţeh a zuhelnatělá plocha. Metoda, kde je vzorek uloţen v šikmém směru, se vzorek 

zapaluje nejčastěji pod úhlem 45° nebo 60°. Metoda má jednoduché provedení, nízkou 

spotřebu materiálu a dobrou reprodukovatelnost. U obloukové metody je vzorek upnutý v 

půlobloukovém drţáku a na jednom konci se vystaví plameni hořáku. Na stupnici se odečítá 

úhel, do kterého zkouška prohořela a doba hoření [25].  

Pro stanovení PTCH autotextilií jsem pouţil při laboratorním měření dvě metody typu 

V. První metoda, podle které jsem měřil, byla metoda stanovení minimální koncentrace 

kyslíku ve směsi s dusíkem podle ČSN ISO 4589-2. Výsledky jsou definovány jako hodnoty 

kyslíkového čísla. Druhou metodu, podle které jsem v laboratořích měřil, byla podle ČSN EN 

ISO 6940 (snadnost zapálení svisle umístěných zkušebních vzorů). 

 Další metody, které existují a podle kterých by bylo moţné stanovovat PTCH 

autotextilií, jsou metody podle ČSN ISO 3795 [13], ČSN EN ISO 6941 [14], ČSN EN 1021-1 

[15], ČSN EN ISO 1716 [21] a metoda podle anglické normy BS 5438 [16].  

Jiné metody s moţností stanovení PTCH pro autotextilie jsou SAE J369 [17] a DIN 

75200 [18]. Tyto normy jsem neměl k dispozici. 
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 ČSN ISO 3795: 1994 – Stanovení hořlavosti materiálů pouţitých v interiéru 

vozidla 

Tato mezinárodní norma stanoví metodu pro určení vodorovné rychlosti hoření 

materiálů, pouţívaných v prostoru pro cestující silničních vozidel (např. osobních automobilů, 

nákladních automobilů kombi, autobusů), traktorů, zemědělských strojů a strojů pro lesní 

práce po vystavení malému plameni. 

Tato metoda umoţňuje zkoušení materiálů a součástí vnitřního vybavení vozidel 

jednotlivě nebo v kombinaci do tloušťky 13 mm. Pouţívá se k posouzení jednotnosti 

výrobních skupin těchto materiálů z hlediska jejich chování při hoření. 

Vzhledem k mnoha rozdílům mezi skutečnou světovou situací (tlouštěk materiálů, 

podmínek uţívání, zdroje zapálení atd.) a přesnými podmínkami stanovenými v této 

mezinárodní normě, nemůţe být tato metoda povaţována jako zcela vhodná pro vyhodnocení 

mnoha skutečných charakteristik hoření ve vozidle [13]. 

 

 ČSN EN ISO 6941: 2004 – Textilie – Hořlavost – Měření rychlosti šíření plamene 

u svisle umístěných zkušebních vzorků 

Tato mezinárodní norma stanoví metodu pro měření rychlosti šíření plamene 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 malého, definovaného plamene. 

 Definovaný plamen ze specifického hořáku působí 10 s na plochu nebo na spodní 

hranu textilních zkušebních vzorků umístěných ve svislé poloze. Zaznamenávají se doby 

šíření plamene v sekundách potřebné k tomu, aby přední část plamene přešla mezi 

značkovacími nitěmi umístěnými nad povrchem zkušebního vzorku ve třech vzdálenostech 

 od zapalovacího plamene [14]. 

            Pro moţnost testování i vícevrstvých skladeb autotextilií, pro moţnost stanovení 

rychlosti šíření plamene a v neposlední řadě i pro jednoduchost reţimu zkušebního testu je 

tato metoda vhodná. 

 

 ČSN EN 1021-1: 2006 – Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – 

Část 1: Zdroj zapálení – ţhnoucí cigareta 

Tato evropská norma stanoví zkušební metodu pro zkoušení zápalnosti skladby 

kombinací materiálů, jako jsou potahy a výplně pouţívané při výrobě čalouněného nábytku, 



 

 

51 

kdy zdrojem zapálení je ţhnoucí cigareta. Zkouška zjišťuje pouze zápalnost finálních sestav 

kombinace materiálů pouţitých na čalouněný sedací nábytek, a ne zápalnost jednotlivých 

materiálů pouţitých na jeho výrobu.  

Sestava je uspořádána v podobě spojení mezi sedadlem a opěradlem (viz obrázek  

č.13), jako u typické ţidle. Zápalnost se určí pomocí hořící cigarety [15]. 

Přesto, ţe je tato metoda určena pro čalouněný nábytek, odpovídá reţim testu moţné 

situaci zapadlé hořící cigarety mezi sedák a opěradlo sedadla v interiéru automobilu. Rovněţ 

testování kompletní sestavy všech vrstev materiálů, tvořících čalounění je vhodnější, neţ 

testování PTCH dílčích čalounických materiálů, tvořících finální sestavu. Z těchto důvodů  je 

tato zkušební metoda vhodná pro určení PTCH v interiéru vozidel. 

 

a) zkušební zařízení 

b) zkušební zařízení s krytem a výplní 

c) svislý řez 

X detail montáţe 

1 výplň 

2 koncová deska rámu 

3 krytí 

4 překrytí 20 mm 

5 klipy 

6 rozkládací kryt 

 

Obrázek č. 13 Zkušební zařízení [15]
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 BS 5438: 1989 – Methods of test for flammability of textile fabrics when 

subjected to a small igniting flame applied to the face or bottom edge of vertically 

oriented specimens 

Tato britská norma popisuje zkoušení hořlavosti textilních materiálů, kdyţ se podrobí 

malému plameni na plochu nebo spodní okraj svisle umístěných vzorků (Hořlavost svisle 

umístěných vzorků). Zkušební vzorky mohou být z jednoho materiálu nebo kombinací 

materiálů, např. vícevrstvé tkaniny. 

 Malý plamen se aplikuje na přední část zkušebního vzorku po předepsanou dobu 

trvání. Měření doby hoření skončí, kdyţ plamen dosáhne posledního měřícího bodu nebo 

kdyţ plamen zhasne před dosaţením posledního měřícího bodu. Shořelá vzdálenost je ta část 

vzorku, která je hořením poškozená na povrchu nebo uvnitř [16]. 

Tato metoda je vhodná pro určení PTCH v interiéru vozidel, jelikoţ díky ní můţeme 

stanovit rychlost šíření plamene. 

 

Doporučení inovace 

Pro normy jako ČSN EN ISO 6940 a ČSN EN ISO 6941, navrhuji doporučení inovace 

v tom, ţe tyto normy nám poskytují pouze metodu, pro snadnost zapálení svisle umístěných 

zkušebních vzorů resp. pro stanovení rychlosti šíření plamene, pouze pro zkoušené vzorky ve 

svislém směru. Je potřeba si uvědomit, ţe autosedačky mají vertikální i horizontální část, 

takţe při zkoušení zápalnosti nebo šíření plamene je potřeba testovat i horizontální směr, 

který v těchto normách chybí. Proto je vhodná pro tuhle zkoušku, vertikálního i 

horizontálního směru, např. norma ČSN EN 1021-1 [15]. 

Další inovace se týká zkoušení v laboratořích. Většina norem, udává zkoušení vzorků 

při okolní teplotě. Tedy v rozmezí 10 °C aţ 30 °C a relativní vlhkosti 15 % aţ 80 %. I kdyţ 

v reálném prostředí můţe dojít k zapálení autopotahů i při niţších nebo vyšších teplotách 

okolí. Zkoušky zápalnosti či šíření plamene by se měly zkoušet tedy i při niţších nebo vyšších 

teplotách. 

Jak jsem jiţ zmínil na začátku této kapitoly, tak po stránce uspořádání způsobů 

zapálení rozeznáváme zapálení na hraně a zapálení plošné. Podle mě, můţe být i jiný způsob 

zapalování. Můţeme daný materiál zapalovat i na rohu textilie. Jelikoţ tento způsob zapálení 

má určitě jiný průběh hoření a rychlost hoření bude také jiná, vyšší (např. zapalování papíru). 

Laboratoře musí být vybaveny klimatizací tak, aby nám naše měření nebylo 

ovlivňováno. Klimatizace je určitě potřebná kvůli zplodinám hoření, ale taky nám můţe u 
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některých zkušebních metod ovlivňovat rychlost odhořívání vzorků. Při odvádění zplodin 

hoření nám daný odvod zvýší rychlost hoření vzorku. 

Asi nejvýznamnější problém při zapálení autopotahů vykazuje toxicita zplodin hoření 

textilií. Textilie pouţívané na autopotahy obsahují plasty, nebo spíše sloţení textilií je 

z polymerních materiálů. Problém, který doprovází hoření plastů je mnoţství chemických 

látek vyskytující se v plynných zplodinách hoření. Hodnocení toxických účinků zplodin 

vznikajících při hoření organických látek a materiálů na bázi organických látek patří mezi 

nejzávaţnější problematiku oboru poţární vědy [6]. 

Téměř všechny organické materiály, jak přírodní, tak syntetické, podléhají při poţáru 

tepelnému rozkladu a plynné produkty tohoto rozkladu spolu se spalinami tvoří pestré směsi 

s více či méně toxickým účinkem. Ze statistik poţárů vyplývá, ţe více neţ polovina úmrtí při 

poţárech je způsobena právě toxickými zplodinami hoření. Proto byly během let vyvinuty 

laboratorní metody pro stanovení toxicity plynných zplodin hoření materiálů [6]. 

Velká pozornost problému toxicity zplodin hoření byla a je posledním desetiletím 

věnována v technické normalizační komisi ISO TC 92 [6]. 

Norma, podle které by se tato toxicita v interiérech automobilů mohla ověřovat, je 

ČSN EN 60695-7-1 [19]. 

 

 ČSN EN 60695-7-1: 2010 – Toxicita zplodin hoření – Všeobecný návod 

Pro realistické posouzení toxického nebezpečí způsobeného poţáry neexistuje 

jednotná zkouška. Zkoušky v malém měřítku týkající se toxické vydatnosti nejsou samy o 

sobě schopny posouzení širokého okruhu aspektů poţárního nebezpečí. Dnešní zkoušky 

toxicity měří toxickou vydatnost (míra mnoţství toxické látky, potřebného k vyvolání 

specifického toxického účinku) laboratorně vytvořených zplodin hoření. Toxická vydatnost 

nemá být zaměňována s toxickým nebezpečím (moţnost poškození zdraví v důsledku 

vystavení toxickým produktům hoření). Zplodiny hoření představují sloţitou směs pevných 

částeček, kapalných aerosolů a plynů. Ačkoli zplodiny vytvářené ohni v průběhu tepelné 

degradace mohou mít velmi rozdílná sloţení, zkoušky toxicity ukázaly, ţe hlavním činitelem 

vyvolávajícím akutní toxické účinky jsou plyny. Převaţující akutní toxické účinky lze rozdělit 

do dvou skupin: dusivé účinky a podráţení smyslů a/nebo horních dýchacích cest. 

Reţim testovacích metod pro stanovení toxicity je u testů v malém měřítku. Je 

v podstatě sestaven ze dvou částí, a to podmínek rozkladu (fyzikálně modelovaného poţáru), 

které mají být takové, aby vytvářely zplodiny hoření o stejném poměrném sloţení jako ty, 

které by vznikaly v dané fázi poţáru. Dále metody hodnocení zplodin hoření za účelem 

http://shop.normy.biz/d.php?k=87868&PHPSESSID=Yoh4FnT6J2ZIw40ikkoG66-mzrf
http://shop.normy.biz/d.php?k=87868&PHPSESSID=Yoh4FnT6J2ZIw40ikkoG66-mzrf
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odhadu nebo vypočtení toxické vydatnosti. Toto hodnocení lze provádět buď kontrolovaným 

vystavením zvířat zplodinám hoření a monitorováním jejich odezvy, nebo chemickou 

analýzou zplodin hoření a odhadem toxické vydatnosti z jejich koncentrací [19]. 

Tato norma je vhodná pro určení PTCH v interiéru vozidel, jelikoţ díky ní můţeme 

stanovit toxicitu. 

 

 

Na základě poznatků, které jsem získal při zpracovávání diplomové práce doporučuji a 

navrhuji stanovení uceleného souboru jednotných mezinárodních, případně alespoň 

evropských standardů, vhodných pro zkoušení autotextilií. Tyto metody by se měly týkat 

zapalitelnosti materiálu a rychlosti šíření plamene. Do souboru těchto mezinárodních 

zkušebních metod doporučuji začlenit i stanovení toxicity zplodin hoření, a to s ohledem na 

zdraví a ţivoty osob. Tak bude moţno vyloučit současnou nesrovnalost a nejednotnost 

v hodnocení poţárně technických charakteristik textilních materiálů, pouţívaných pro 

automobilový průmysl. 
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8 Závěr 

 

Cílem diplomové práce byl komentovaný přehled poţadavků kladených na poţárně 

technické charakteristiky autotextilií, moţnosti jejich stanovení, diskuze výsledků 

laboratorních testů a doporučení inovace. 

Jelikoţ se v interiéru automobilů nachází více oblastí pouţití textilií, proto jsem se 

v mé práci zaměřil pouze na textilie pouţívané na autopotahy, respektive povrchové vrstvy 

čalouněných sestav sedadel automobilů. Pro vytipované textilní vzorky autopotahů jsem 

pomocí dvou metod určil jejich poţárně technické charakteristiky. První metoda byla zkouška 

podle ČSN ISO 4589-2 při teplotě okolí, kterou jsem provedl na FBI v Ostravě. Jedná se o 

jednu z nejrozšířenějších zkušebních metod ke stanovení PTCH u textilních materiálů. Druhá 

metoda se týkala snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků podle ČSN EN ISO 

6940, kterou lze aplikovat jak u jednovrstvých textilií, tak i textilií sloţených z více vrstev při 

vystavení působení malého plamene. Tuto metodu jsem si vytipovat z důvodu většího 

předpokladu svislého zapálení, poţár se v tomto směru šíří rychleji. Pro měření, podle této 

metody, jsem navázal kontakt s Fakultou textilní v Liberci, jelikoţ tamní originální zkušební 

zařízení je pro svou finanční náročnost v České republice v podstatě ojedinělé.  

V současné době jsou pro potahy sedadel automobilů pouţívány látky zejména na bázi 

syntetických vláken, nejvíce jsou pouţívány textilie s převládajícím obsahem polyesterových 

vláken. V rámci mé diplomové práce jsem testoval tři různé druhy textilií, které jsem získal 

přímo z největšího tuzemského podniku pro šití autopotahů, FEZKO-THIERRY, a.s. Tento 

podnik, na který jsem se obrátil, vyrábí autopotahy pro různé světové automobilky jako 

Daimler, Opel, Škoda, Ford, VW a mnohé další. Pro srovnání s těmito textiliemi, jsem pouţil 

ještě tři různé vzorky textilií od různých firem, které šijí dodatečné autopotahy. Obě skupiny 

vzorků, testovaných v rámci diplomové práce, jsou charakteristické obsahem různých 

materiálů. 

První skupina vzorků, a to textilie z podniku FEZKO-THIERRY, a.s., nevykazovaly 

při laboratorních měření optimální výsledky, které jsem předpokládal. Vzorek č. 2, 

s obchodním názvem AMORUN/SILVER, měl u metody podle ČSN ISO 4589-2 velmi 

pozitivní výsledek, naopak u metody podle ČSN EN ISO 6940 měl jeden z nejhorších 

výsledků, jelikoţ jeho průměrná doba zapálení byla jedna z nejniţších. Při porovnání dvou 

vzorků stejného sloţení, se při první metodě objevily velké rozdíly, naopak u druhé metody 

byly výsledky naprosto totoţné. Textilní materiály pro dodatečné šití autopotahů různými 

firmami v některých případech byly srovnatelné, nebo i lepší, v porovnání s vzorky z podniku 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=fezko%20strakonice&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fezko.cz%2Fcz%2Findex.php%3Flevel%3Dhistorie&ei=CJldT6iWJ9HIsgbYudTrCw&usg=AFQjCNEQJEufkcisu_wADIF0GzUqNpsD8Q
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=fezko%20strakonice&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fezko.cz%2Fcz%2Findex.php%3Flevel%3Dhistorie&ei=CJldT6iWJ9HIsgbYudTrCw&usg=AFQjCNEQJEufkcisu_wADIF0GzUqNpsD8Q
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FEZKO-THIERRY, a.s. Z těchto výsledků je moţno usuzovat, ţe poţárně technické 

charakteristiky textilních materiálů mohou být ovlivněny jednak chemickým sloţením, ale 

rovněţ dalšími parametry, jako např. fyzikálními vlastnostmi, technologií zpracování, 

geometrickou strukturou tkaniny, finální úpravou apod. 

 Součástí mé diplomové práce bylo i doporučení inovace. Podle mého názoru, by se 

nemělo zapomínat i na to, jak jsou tyto pouţívané materiály (autopotahy) při hoření 

nebezpečné pro osoby nacházející se uvnitř automobilu při vzniku poţáru. Tyto materiály jsou 

na bázi syntetických polymerů, jejichţ zplodiny hoření při poţáru vykazují nebezpečné 

účinky na lidský organismus. Proto by se měla, v rámci zkoušení hořlavosti textilních 

materiálů v interiéru vozidla, nutně zkoušet i toxicita. 

Látky, které jsem získal od největšího tuzemského výrobce autopotahů, tzv. FEZKO-

THIERRY, a.s., se sídlem ve Strakonicích, zkouší nehořlavost u sedaček vozidel podle 

amerického zákona FMVSS 302 (Federální bezpečnostní standardy pro motorová vozidla). 

Z tohoto zákona vychází i normy DIN 75200 [18], ISO 3795 [13], TL 1010 [20], atd. Kaţdá 

automobilka má jiné poţadavky a normy na testování, které rozhodují o hoření materiálů 

v prostoru pro cestující motorových vozidel. Pro sjednocení zkoušení materiálů v interiéru 

vozidel, doporučuji soubor zkušebních testů, tak aby všechny zkušebny zkoušely podle 

stejných metod. Soubor zkušebních testů by měl obsahovat zejména tři základní oblasti 

zkoušení materiálů v interiéru vozidel, a to zapalitelnost materiálu, rychlost šíření plamene a 

toxicitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=fezko%20strakonice&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fezko.cz%2Fcz%2Findex.php%3Flevel%3Dhistorie&ei=CJldT6iWJ9HIsgbYudTrCw&usg=AFQjCNEQJEufkcisu_wADIF0GzUqNpsD8Q
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=fezko%20strakonice&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fezko.cz%2Fcz%2Findex.php%3Flevel%3Dhistorie&ei=CJldT6iWJ9HIsgbYudTrCw&usg=AFQjCNEQJEufkcisu_wADIF0GzUqNpsD8Q
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=fezko%20strakonice&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fezko.cz%2Fcz%2Findex.php%3Flevel%3Dhistorie&ei=CJldT6iWJ9HIsgbYudTrCw&usg=AFQjCNEQJEufkcisu_wADIF0GzUqNpsD8Q
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10 Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Laboratorní měření podle ČSN EN ISO 4589-2 

Příloha č. 2 Laboratorní měření podle ČSN EN ISO 6940  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


