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Anotace 

BORKOVEC, L. Hořlavosti textilií uplatňovaných v silničních motorových vozidlech. 

Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU, 2014. 55 s. 

 

Předložená diplomová práce se věnuje problematice hořlavosti textilií uplatňovaných 

v silničních motorových vozidlech. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou, kde v 

teoretické části je zobecněn přehled použitých materiálů v interiéru osobních automobilů. 

Dále je část zaměřena na popis textilií použitých pro autopotahy, druhové rozdělení a jejich 

požadované vlastnosti. Praktická část uvádí testování tří vytipovaných materiálů, kde je 

zkoumáno chování jednotlivých materiálů, hořlavost a vznětlivost.  

Klíčová slova: autotextilie, druhy autopotahů, hořlavost textilií, požárně technické 

charakteristiky. 

 

 

Anotation 

BORKOVEC, L. Flammability of textiles used in powered road vehicles. Diploma thesis, 

Ostrava: VŠB – TU, 2014. 55 p. 

 

This diploma thesis deals with the issue of flammability of textiles used in powered 

road vehicles. The work is divided into theoretical and practical part, where the theoretical 

part is generalized overview of the materials used in the interior of cars. It is focused on the 

description of the fabrics used for car seat covers, species distributions and their required 

properties. The practical part includes testing of three selected materials, which is 

investigating the behavior of individual materials, flammability and irritability. 

Keywords: car textiles, types of car seat covers, flammability of textiles, fire technical 

characteristics 

  



 

 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 1 

Rešerše ....................................................................................................................................... 2 

1 Materiály v interiérech silničních motorových vozidel ...................................................... 3 

1.1 Textilie ......................................................................................................................... 4 

1.2 Plastické hmoty ............................................................................................................ 6 

1.3 Kovové materiály - ocel .............................................................................................. 7 

1.4 Sklo .............................................................................................................................. 8 

2 Potahové autotextilie a požadavky na jejich vlastnosti ....................................................... 9 

2.1 Druhy autopotahů podle materiálu .............................................................................. 9 

2.1.1 Autopotahy z pletenin .......................................................................................... 9 

2.1.2 Autopotahy z tkanin ........................................................................................... 10 

2.1.3 Autopotahy z usní ............................................................................................... 10 

2.1.4 Autopotahy z umělých usní ................................................................................ 10 

2.2 Požadované vlastnosti potahových autotextílií .......................................................... 11 

2.2.1 Vývoj materiálů využívaných pro autopotahy a jejich požadované vlastnosti .. 11 

2.2.2 Vlastnosti materiálů pro výrobu autopotahů ...................................................... 11 

3 Požadavky na autotextilie z hlediska mezinárodních předpisů ......................................... 12 

3.1 Hořlavost ................................................................................................................... 12 

3.2 Ostatní požadavky ..................................................................................................... 13 

4 Požárně technické zkušebnictví textilních materiálů ........................................................ 15 

4.1 Přehled hlavních metod požárně technického zkušebnictví textilních materiálů ...... 15 

5 Stanovení vytipovaných požárně technických charakteristik testovaných materiálů ....... 16 

5.1 Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 - 2 ................................................................ 18 

5.1.1 Popis měřícího zařízení a postupu stanovení kyslíkového čísla ........................ 19 

5.1.2 Stanovení kyslíkového čísla ............................................................................... 20 

5.1.3 Výsledky měření ................................................................................................ 25 

5.1.4 Diskuse výsledků měření ................................................................................... 29 

5.2 Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 - 3 ................................................................ 30 

5.2.1 Popis měřícího zařízení a postupu stanovení kyslíkového čísla ........................ 30 

5.2.2 Stanovení kyslíkového čísla za zvýšené teploty ................................................ 31 

5.2.3 Výsledky měření ................................................................................................ 36 

5.2.4 Diskuse výsledků měření ................................................................................... 39 

5.3 Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 ........................................................................ 39 



 

 

5.3.1 Popis zkušebního zařízení .................................................................................. 40 

5.3.2 Příprava vzorků .................................................................................................. 41 

5.3.3 Příklad postupu měření ....................................................................................... 41 

5.3.4 Výsledky měření ................................................................................................ 44 

5.3.5 Diskuse výsledků měření ................................................................................... 48 

6 Závěr ................................................................................................................................. 49 

7 Literatura ........................................................................................................................... 51 

8 Seznam tabulek ................................................................................................................. 53 

9 Seznam obrázků ................................................................................................................ 54 

10    Seznam příloh ................................................................................................................... 55 

 

 



1 

 

Úvod 

 Ve stále se rozvíjejícím automobilovém průmyslu zaujímá textil důležité místo. 

Mezi takové textilie v automobilech patří mimo jiné i koberce, části výplní dveří, stropy či 

potahové textilie. Textilie v interiéru automobilu jsou jeho součástí již od počátku výroby 

osobních automobilů, a jejich vývoj probíhá neustále. Tato práce je zaměřena na potahové 

textilie použité na autosedačky. Ty musí splňovat určité vlastnosti, které vycházejí 

především z požadavků zákazníků – uživatelů. Potahové textilie jsou opotřebovávány už 

jen samotným sezením v sedadle automobilu. Při jízdě, nasedání i vysedání je textilie 

velmi namáhána. Velký vliv na vlastnosti má i sluneční záření, které namáhá vlákna 

textilie. Mění se pevnost, ale i její barva. Textilie musí tedy být upraveny a zpracovány tak, 

aby vyhovovaly všem okolním vlivům a splňovaly specifické požadavky. 

Práce je dělena do dvou částí. První část prezentuje materiály použité v interiéru 

osobního automobilu, se zaměřením na textilní autopotahové látky. Rozděluje autopotahy 

podle druhů použitého materiálu a popisuje požadované vlastnosti z hlediska 

mezinárodních předpisů. 

 Nejdůležitější je druhá část diplomové práce, kde je proveden experiment třech 

vytipovaných laboratorních měření, které nám stanovují požadované vlastnosti textilie 

z hlediska hořlavosti. Na Fakultě bezpečnostního inženýrství v Ostravě, bylo měření 

zpracováno a vyhodnoceno. Tato část výsledky předkládá a informuje o požárně 

technických charakteristikách textilních materiálů použitých v interiéru osobního 

automobilu. V závěru práce je provedeno zhodnocení vytipovaných textilií a výsledky jsou 

porovnány v grafech. 

Za cíl této diplomové práce Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních 

motorových vozidlech je považován nastínit přehled textilních materiálů uplatňovaných 

v interiérech silničních motorových vozidel a požadavků na autotextilie z hlediska 

mezinárodních předpisů. Dále stanovit požárně technické charakteristiky vytipovaných 

autotextilií a vyhodnotit výsledky měření v návaznosti na požární bezpečnost. 

 



2 

 

Rešerše 

Při tvorbě diplomové práce jsem hledal vhodné zdroje informací, které se zabývají 

hořlavostí textilií uplatňovaných v silničních motorových vozidlech a věcech s tím 

spojených. Bylo využito knižních zdrojů, norem, a také zdrojů z internetu.  

Při sběru potřebných dat vztahující se k dané problematice, jsem čerpal 

z následujících zdrojů informací. Ostatní zdroje jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

 

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

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

Tyto skripta obsahují informace o polymerních materiálech, jejich rozdělení, 

požárně technické vlastnosti, aplikace nejužívanějších polymerních materiálů a snižování 

hořlavosti. Skripta mi poskytly informace o polymerních materiálech, které vzorky 

obsahovaly. 

 

FUNG, HARDCASTLE, Walter, Mike. Textiles in automotive engineering 

[online]. 2001 [cit. 2012-02-08]. ISBN 185573 493 1. Dostupné z: 

http://textilelibrary.weebly.com/ 

Kniha velmi dobře popisuje samotný vývoj textilií v automobilovém průmyslu. 

Popisuje jednotlivé materiály obsahující textil, jeho strukturu a vlastnosti. V této knize 

jsem zejména získal informace o historickém vývoji textilií. 

 

POKORNÝ, Ondřej. Textilie v interiéru osobních automobilů z hlediska 

akustických vlastností [online]. [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: http://www.kht.tul.cz/. 

Bakalářská práce. 

Bakalářská práce se zabývá textiliemi využitých v interiéru osobního automobilu a 

posuzuje vlastnosti z pohledu akustických vlastností. Práce mi poskytla informace o 

rozdělení autopotahů z hlediska použitých materiálů. 

 

PAŽOUTKOVÁ, Lucie. Vliv struktury textilií na její povrchové vlastnosti. 2009. 

Dostupné z: http://www.kht.tul.cz/. Bakalářská práce. Vedoucí práce Ing. Tunák Ph.D. 

Práce popisuje finální úpravy textilií vhodné pro potahové tkaniny. Dále je práce 

zaměřena na testování odolnosti v oděru a žmolkování. Tato bakalářská práce mi byla 

přínosem při zpracování požadavků kladených na autopotahy. 

http://textilelibrary.weebly.com/
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1 Materiály v interiérech silničních motorových vozidel 

V konstrukci automobilů se dnes ve zvýšené míře využívá netradičních materiálů 

pro snižování hmotnosti, zvyšování bezpečnosti a dalších požadavků se zdůrazněním na 

recyklovatelnost. Jen v Evropské unii se likviduje 10 milionů tun starých automobilů 

ročně. Od 1. července 2002 začalo platit zákonné nařízení, které zavazuje výrobce a 

dodavatele automobilů k odběru starých automobilů jejich značky. Potom se v 

demontážních centrech rozebírají na jednotlivé komponenty. Efektivní recyklaci umožňuje 

označení materiálů již od výrobce. Při jejich rozebrání je snadné je zařadit a roztřídit a tak 

opětovně použít 85 až 95 % z vozidla. Automobil je konstruován z různých materiálů od 

kovů, přes pryž, sklo, až po plastické hmoty. Moderní automobil obsahuje v průměru asi 

50 různých materiálů a cca 10 000 součástek.  

Materiálové zastoupení v automobilu lze zhruba popsat takto [2]: 

64,0% - ocel 

16,0% - plasty 

4,0% - pryž 

5,3% - palivo, olej a maziva 

3,1% - sklo 

2,5% - lehké kovy 

1,6% - neželezné kovy 

1,3% - elektrotechnika a kabeláž 

1,1% - tlumící materiály 

0,9% - barvy 

0,2% - ostatní 

 

U moderních vozidel se používají ve velké míře plastické hmoty. V dnešní době se 

nejedná pouze o interiér vozidla, ale z těchto materiálů jsou zhotoveny i některé části 

karoserie nebo motoru. Větší míra použití plastů však s sebou nese i značná rizika. Tyto 

organické materiály jsou hořlavé, i když ne vždy hoří plamenem. Při požáru namáháním 

vysoké teploty degradují, hoří plamenem, případně uhelnatí. Tím ztrácejí své mechanické 

vlastnosti. Další nebezpečí při požárech těchto materiálů je vývin velkého množství tepla a 

toxických zplodin hoření. Vlivem nadměrného tepla dochází k rychlému rozvoji požáru.[2] 

Detailní informace o přesných druzích hořlavých materiálů, které se vyskytují 

v osobních automobilech, bude uvedeno v dalších kapitolách se zaměřením na interiér 

vozidla.  
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1.1 Textilie 

Textilní materiál je zajímavý pro automobilový průmysl jak z hlediska funkčnosti 

(lehkost, tepelná a akustická izolace, atd.), tak i jeho mechanických vlastností.  

Textilní vlákna se využívají ve třech hlavních částech vozu, jako jsou pneumatiky, 

v interiéru automobilu a v motorové části. V interiéru automobilu jsou zejména využity 

jako: 

 

 izolace podlahy přední části automobilu, 

 izolace podlahy zadní části automobilu, 

 kobercový systém překrývající přední i zadní izolace podlahy automobilu, 

 střešní izolace (stropní panel), 

 izolace pod přístrojovou deskou, 

 izolace pod zadními sedadly navazující do zavazadlového prostoru,  

 potahová izolace (dveří, středového panelu), 

 potahový systém (autosedačky). 

 

Výše vyjmenované protihlukové izolace nejvíce ovlivňují akustiku v interiéru 

automobilů, avšak jako samotné by v ochraně posádky před nežádoucími zvuky nestačily. 

Neméně důležitou roli hrají i protihlukové izolace motorového a zavazadlového prostoru, 

které spolu s interiérovými izolacemi tvoří komplexní systém ochrany posádky. 

 

Čalounění je nezbytná součást interiéru silničních vozidel. Jeho úlohou je zpříjemnit 

pobyt v interiéru karoserie, tlumit vnější hluk a karoserii tepelně izolovat. V počátcích 

výroby automobilů se za stropní čalounění požadovalo zakrytí plechové střechy ze strany 

interiéru automobilu textilií, PVC nebo jiným materiálem jednoduše upevněným na spodní 

stranu střechy, který byl připevněn pouze malým množstvím kotvících bodů. Během 

posledních 20 let se celý systém stropního čalounění výrazně posunul k vylepšení 

akustických vlastností uvnitř automobilu. Nové řešení přináší snížení možnosti vzniku 

nepříjemných vibrací. 

V současné době je stropní čalounění připevněno pomocí silikonových tmelů. Jsou 

doplněny clony proti slunci, lemování střešního okna, stropní madla a stropní osvětlení 

interiéru. [1, 20] 
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Autopotah je jeden z materiálů pokrývající zejména sedadla. Sedadla jsou 

nepochybně nejdůležitější prvkem v interiéru vozidla. Prostřednictvím sedadel vnímá řidič 

chování vozu na vozovce, proto by měla být pohodlná. Převážná část automobilů, ať 

starších nebo nově konstruovaných, má autopotahy tkané nebo pletené. Materiály použité 

na autopotahy jsou ze všech použitých textilií v interiéru vozidla nejnákladnější.  

Sedadla automobilu se potahují z dílců, které se následně spojují šitím. Jejich 

ukotvení na pěnovou výplň sedadla se zajišťuje pomocí kovových kotvících háčků na 

spodní a zadní straně autosedačky. 

 

Obrázek č. 1 Části autosedačky [1] 

Autokoberce byly dříve považovány za znak luxusu. V současné době je to 

samozřejmostí a plní dvě základní funkce: estetickou funkci, ale hlavně pohlcují zvuk a 

vibrace. V každém automobilu je obsaženo přibližně 3,5 m
2
 až 4,5 m

2
 autokoberce.  

Jsou vyráběny všíváním a vpichováním - technologií výroby netkaných textilií. Dvě 

třetiny produkce jsou vyrobeny technologií vpichovanou, používají se zejména 

polyesterová a polypropylenová vlákna. Všívané koberce jsou odolnější proti roztržení a 

opotřebení. Všechny používané materiály na autokoberce musí mít dobré tvarovatelné 

vlastnosti a dobrou tvarovou stálost po zakomponování do automobilu. [1, 20] 

Povrch textilního materialu na dveřní výplni je přibližně stejný, jako povrch 

textilního materiálu na sedadlech automobilu. Pro dveřní výplně se používá vrstvená 

textilie, tzn. polyuretanová pěna s textilním povrchem doplněna prvky z PVC, ABS. U 

dražších automobilů to mohou být prvky dřeva, dřevěné dýhy, nebo syntetická či přírodní 

kůže. 
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1.2 Plastické hmoty 

Použití plastických hmot v konstrukci automobilů, a to především ve stavbě 

karoserií, se stále rozšiřuje. Dá se očekávat (vzhledem k současnému požadavku na 

snižování hmotnosti vozidel), že i do budoucnosti stále poroste s možností výroby celé 

konstrukce z plastů.  

O možnostech a nárůstu použití plastických hmot, při výrobě vozidel, jsou 

zpracovány různé studie. Jedna z nich např. uvádí, že ještě počátkem 70. let minulého 

století obsahoval osobní automobil běžné střední třídy pouze 6 % plastů. V roce 2000 to u 

stejné třídy vozů bylo 13 %. V současné době se nárůst použitých plastových materiálů při 

výrobě karoserií pohybuje nad 16 procenty. Předpokládá se, že v roce 2020 bude již celou 

čtvrtinu hmotnosti vozu tvořit plast. [4] 

Typickými vlastnostmi téměř všech plastických hmot jsou:  

 nízká měrná hmotnost, 

 dobrá opracovatelnost a tvárnost, 

 odolnost proti korozi, vůči kyselinám a zásadám, 

 elektrická nevodivost, malá tepelná vodivost, 

 většinou nevyžadují dokončovací operace (povrchovou úpravu), 

 dobré tlumící vlastnosti (tlumení hluku a vibrací). [3] 

Při výrobě automobilů se plasty využívají v různých částech, od palivových systémů, 

nárazníků, zrcátek, světlometů až po interiérové díly. V interiéru, jak už jsem zmínil, to 

může být výplň dveří, plastové sloupky, středový panel, palubní deska, která tvoří velkou 

část interiéru. 

 

Obrázek č. 2 Plastové výlisky jako součást palubní desky [27] 
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1.3 Kovové materiály - ocel 

Při výrobě automobilů se využívá mnoha neželezných kovů, jako je například měď, 

mosaz, bronz a chrom, ale v porovnání s ocelí je jejich zastoupení méně významné. 

Ocel je nejvíce používaný materiál na výrobu karosérie. Hlavními důvody používání 

ocele je vysoká pevnost, snadná tvárnost (tažnost), dobrá svařitelnost, možnost spojování 

pájením, dostatečná životnost při antikorozní úpravě a v neposlední řadě i cena. Používané 

ocelové plechy jsou ve formě pásů, svitků a tabulí. Dále se používá ocel ve formě trubek 

(výztuhy, rámy, součásti kování), otevřené a uzavřené profily, tažené plné profily, výkovky 

a odlitky (temperovaná litina).  

Nevýhodou oceli je její hmotnost. Tato nevýhoda se dá eliminovat metodou, která je 

založena na sendvičovém řešení. Touto technologií lze uspořit asi 25 % hmotnosti oproti 

karosérii z ocelových plechů. Jedná se o metodu, kdy mezi dvěma tenkými ocelovými 

plechy (0,2 až 0,65 mm) je umístěn polypropylen o větší tloušťce. Ocelové plechy 

přenesou díky své vysoké pevnosti hlavní napětí a vnitřní vrstva polypropylenu zvyšuje 

celkovou pevnost. Díky této technologii je karosérie odolnější až o 80% při namáhání 

krutem a o 52 % vůči namáhání ohybem. Dalším způsobem snížení hmotnosti karosérie je 

použití různých tlouštěk plechů. Na různé části karosérie se podle potřeby použije jiný 

druh oceli s různou tloušťkou, pevností a povrchovou úpravou.  

Moderní automobilky v konstrukci karoserie osobních automobilů využívají hliníku. 

Především díky své nízké měrné hmotnosti, dobré tvárnosti a vysoké odolnosti proti korozi 

jsou materiály na bázi hliníku aplikovány při konstrukci karoserií osobních automobilů 

jako alternativa k oceli. Vzhledem k tomu, že některé mechanické vlastnosti hliníkových 

slitin jsou v porovnání s ocelemi nižší, nelze pouze nahradit ocelové plechy karoserie 

hliníkovými. Hmotnost takové karoserie by sice klesla na přibližně jednu třetinu, ale 

výrazně by poklesla její tuhost. Proto se ve většině případů při výrobě využívá obou 

materiálů. Jsou i výjimky, například automobilka Audi se pyšní tím, že vyrábí vozy 

s celohliníkovou karoserií. Kde využívá hliníkových profilů a odlitků z hliníkových slitin. 

[5, 6] 
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Obrázek č. 3 Karoserie z hliníkových slitin - Audi A8 [5] 

1.4 Sklo 

Okenní skla, používaná u dopravních prostředků, jsou bezpečnostní – zmenšují 

možnost poranění sklem při haváriích. Okenní skla se rozdělují do dvou základních typů: 

a) vrstvená  

Jsou to v podstatě dvě skla, která jsou spojena vrstvou plastické hmoty (fólie). 

Charakteristika těchto skel: 

 při nárazu sklo praská, láme se, ale střepy ulpívají na fólii a neodletují (tvoří se tzv. 

„pavučina“),  

 jejich předností je možnost řezání podle šablony při opravách,  

 nevýhodou je větší náročnost při montáži, kdy nesmí svým okrajem přijít do styku s 

kovem, a při zasklení musí být uložena bez jakéhokoli pnutí (např. průhybem),  

 původně se tato skla používala jako rovná, dnes se však vyrábějí i ohýbaná.  

 

Obrázek č. 4 Vrstvené sklo (s folií) [28] 
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b) tvrzená 

Jsou při výrobě zhotovena s tlakovým přepětím na povrchu, kterého se dosáhne 

prudkým ochlazením skla po jeho předchozím zahřátí (tzv. „kalené sklo“). Charakteristika 

těchto skel: 

 při nárazu se rozpadají na drobné neostré úlomky zrnité struktury, 

 nedají se řezat ani jinak upravovat, 

 vyrábějí se jako rovná i ohýbaná.  

Obrázek č. 5 Tvrzené sklo [29] 

2  Potahové autotextilie a požadavky na jejich vlastnosti  

Potahové autotextilie, neboli autopotahy jsou děleny z hlediska použitého 

materiálu, ale i z hlediska úpravy, která byla na materiálu použita. Dále se potahy liší podle 

způsobu využití a exkluzivity automobilu. V automobilech, které slouží jako tzv. pracovní 

vozidlo, je především využito materiálu z PVC, kvůli snadné údržbě a omyvatelnosti. 

Běžné osobní automobily mají potahy tkané a pletené.  

2.1 Druhy autopotahů podle materiálu 

2.1.1 Autopotahy z pletenin 

Pleteniny jsou textilie vyrobené z nití vytvořením a vzájemným proplétáním oček. 

Očka pletenin jsou uspořádána do sloupků a řádků. Pleteniny rozdělujeme podle soustavy 

nití na pleteniny zátažné a pleteniny osnovní. 

Současná doba umožňuje pletení autosedaček vysoce moderní technologii 3D - 

pletením. Za cíl této technologie, je plést potah s minimálním odpadem, tj. bez zbytečných 

zbytků, odřezků a s vysokou přesností. Původní pletací stroje byly obtížné na ovládání 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Safety_glass_vandalised_20050526_062_part.jpg
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žakáru (tkalcovský stav, který je schopen vytvářet složitý vzor), to se změnilo s novou 3D 

technologií, která je plně řízena počítačem.  

Pleteniny vynikají vysokou tažností, pružností a měkkostí. Strukturou pletenin je 

dobrá prodyšnost, nemačkavost. Nevýhoda je mírná náchylnost ke žmolkování. [20] 

2.1.2 Autopotahy z tkanin 

U automobilů nižší a střední třídy se ve většině případů vyskytují autopotahy tkané. 

Důvody jsou jejich dobré uživatelské vlastnosti a nízké výrobní náklady. Z tkanin jsou 

vyrobené hlavní dílce hlavové opěrky, opěradla a sedáku. Tkaniny se například kombinují 

s materiálem PVC.  

2.1.3 Autopotahy z usní 

Luxusnější automobily již většinou mají ve svém interiéru kožené autopotahy, ale 

můžeme se s nimi setkat i v běžných osobních automobilech, pokud je má výrobce 

automobilu v příplatkové výbavě. Pojem kůže se v koželužském průmyslu používá pro 

kůži, která je stažena z usmrceného obratlovce, a je určena k dalšímu zpracování. Kůže se 

přeměňuje na useň fyzikálně – chemicko – biologickým procesem. 

Jejich kvalita a krása je nesporná a můžeme i díky těmto faktům hovořit o celé řadě 

plusů. Tyto potahy vyrobené z pravé usně, se vyznačují maximální životností. V letním 

období jsou schopna držet studenou teplotu a nespornou výhodou je jejich údržba, pevnost 

a pružnost.  

Useň určená k potahování sedadel je často ošetřována z lícní strany, kde je 

lakována polyuretanovou pryskyřicí. Tím se zlepší pevnost v oděru, ale nevýhodou je, že 

se snižuje prodyšnost. Kůže v interiéru vozu je znakem luxusu, a takto potažená sedadla 

jsou velice drahá. Proto se kůže často kombinuje s textilními materiály, nebo se 

syntetickou usní.  

2.1.4 Autopotahy z umělých usní  

Umělé usně se vyrábí technologií výroby netkaných textilií. Na výrobu jsou použity 

krátké polyesterové vlákna zaujímající 68 % hmotnosti celého výrobku a zbylých 32 % 

činí hmotnost polyuretanové pryskyřice. 

Syntetické usně mají určité výhody vůči přírodním usním. Jednak je to jejich 

dostupnost, nižší hmotnost, vyznačují se stejnou kvalitou a dalšími fyzikálními 

vlastnostmi. Z hlediska životního prostředí je výroba syntetických usní šetrnější.[1] 
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2.2 Požadované vlastnosti potahových autotextílií 

Každý materiál musí splňovat specifické vlastnosti. Materiály (plošné textilie) jsou 

testovány dle oborových norem používaných v textilním odvětví pro automobilový 

průmysl (kapitola 3). Důležité je říci, že autopotahy jsou testovány až jako hotový výrobek. 

Kontrolují se běžné uživatelské vlastnosti jako oděr, stálobarevnost, prodyšnost, hořlavost, 

pevnost v ohybu, žmolkovitost, odolnost vůči vodě, oleji a pachu. Viz kapitola 3. 

2.2.1 Vývoj materiálů využívaných pro autopotahy a jejich požadované 

vlastnosti  

První vozy měly autopotahy z kůže nebo imitace kůže. Před érou syntetických 

vláken se používaly bavlny, vlny, hedvábí a různá umělá vlákna, která byla v té době 

k dispozici. V roce 1940 bylo mnoho autosedaček pokryto textiliemi z vinylových vláken. 

Tento materiál byl barvený v tavenině. Měl vysokou stálobarevnost a vyznačoval se 

snadnou údržbou. Těsně po druhé světové válce se začal využívat nylon, který se občas 

mísil i s jinými vlákny, např. bavlnou. První textilní encyklopedie uvádí hlavní požadavky 

na autopotahy, je to čistitelnost, trvanlivost, stálobarevnost a odolnost proti mačkání. 

V roce 1950, se potahování tkaniny polyvinylchloridem stalo velice používané pro 

oblečení, nábytek a autopotahy. Byly k dispozici v mnoha atraktivních barvách. Vinyl se 

také stal hodně využívaný jako módní materiál. Byl jemný na dotek a podobal se skutečné 

kůži. Autopotahy z PVC byly široce využívány v běžných vozech až do roku 1970, kdy 

s rostoucí životní úrovní rostly požadavky na vyšší komfort v automobilech. [18] 

2.2.2 Vlastnosti materiálů pro výrobu autopotahů 

Nejdůležitější požadavkem u autopotahů je vysoká odolnost proti oděru, odolnost 

proti UV degradaci. Tkanina musí mít životnost více než 10 let a po dobu 2 let nesmí 

vykázat žádnou vizuální změnu. Vlastnost tkaniny závisí do určité míry na konstrukci, 

jemnosti vláken a velmi závislá je i na typu vláken. Bavlna a jiná vlákna na bázi celulózy, 

mají výrazně nižší odolnost proti oděru, než nylon, akryl, polypropylen a polyester. Akryl 

má nejvyšší odolnosti proti UV záření, ale jeho nevýhoda je rychlé opotřebení ve srovnání 

s jinými syntetickými vlákny. 

Materiál, který se dostal do popředí mezi lety 1970 a 1980 je polyester. Nyní se 

využívá ve více než 90 % všech automobilových sedadel po celém světě. Mezi vlastnosti 

polyesteru, který je ideální pro autopotahy, patří vysoká pevnost, odolnost proti roztržení, 
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plísním a nízkou absorpcí vody. Velkou výhodou u potahů z polyesteru je udržování 

čistoty a vynikají pevností v ohybech.  

Vlny jako materiálu se také využívá při výrobě autopotahů. Má přijatelnou odolnost 

proti oděru. Vlna je tvořená z hydroskopických vláken, které jsou schopné absorbovat 

vodní páru, proto poskytuje lepší tepelný komfort, než polyester. V porovnání 

s polyesterem je snadno recyklovatelná a výrazně lehčí. [18] 

3 Požadavky na autotextilie z hlediska mezinárodních předpisů  

Technické normy můžeme rozdělit podle jejich úrovně, která je vyjádřením jejich 

rozšíření a také použitelnosti v obchodních vztazích. Rozdělení dle úrovně je mezinárodní, 

regionální, národní, podnikové a oborové.   

Automobilový průmysl má specifické požadavky na kvalitu autopotahů, proto musí 

podlehnout určitými zkouškami. Zkoušky se provádí podle zkušebních a předmětových 

norem a umožní dodavatelům proniknout do oblasti automobilového průmyslu a zároveň si 

tak usnadní přístup na celosvětový trh. 

3.1 Hořlavost 

 Pro zvýšení bezpečnosti vozu, je nehořlavost, respektive snížená hořlavost 

autopotahů jednou ze základních podmínek. Zkouší se chování při hoření autopotahů ISO 

3795, DIN 75 200, zapalitelnost svisle umístěných vzorků ČSN EN ISO 6940, rychlost 

šíření plamene svisle umístěných vzorků ČSN EN ISO 6941. 

Snížení hořlavosti - principem nehořlavých úprav je omezení, resp. zastavení 

některých procesů vedoucích k hoření. Různé typy přírodních a syntetických vláken jsou 

hořlavé organické látky. Snížení hořlavosti lze docílit dvěma způsoby: 

 použitím vláken se sníženou hořlavostí, 

 povrchovou úpravou textile ze snadno hořlavých vláken, jako např. z bavlny. 

Na povrchovou úpravu textilních materiálů, která je použita v rámci textilního 

zušlechťování, se využívá různých typů retardéru hoření. Mechanismus jejich účinku 

závisí na vlastnostech upravovaného materiálu a na termických vlastnostech retardéru. 

Retardace hoření se může uplatnit různými mechanizmy, jako např: 
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 vznikem ochranného filmu na povrchu vlákna, který zabraňuje přístupu vzduchu. 

Takový účinek má např. kyselina boritá, 

 ochlazováním hořící textilie vodou, která se uvolní a odpaří při dehydrataci vlákna, 

kde je voda skrytě vázána. Tento proces je podporován vhodným retardérem. U 

bavlny například chloridem zinečnatým, 

 vznikem nehořlavých plynů a par (dusík, oxid uhličitý), které snižují koncentraci 

hořlavých zplodin a kyslíku a zabraňují přístupu vzduchu. Nejúčinnější jsou amonné 

soli odštěpující plynný čpavek. [7, 19, 21] 

3.2 Ostatní požadavky 

a) Prodyšnost 

Norma EN ISO 9237 stanovuje metodu pro měření prodyšnosti plošných textilií. Je 

použitelná pro většinu typů textilií, které jsou prodyšné, včetně průmyslových textilií pro 

technické účely a netkané textilie. 

Prodyšnost se definuje a zjišťuje pomocí rychlosti proudu vzduchu procházejícího 

plošnou textilií. 

b) Žmolkovitost 

Podmínkou této zkoušky je zjistit odolnost textilních tkanin a pletenin proti tření. U 

textilních materiálů vlivem opotřebení, může vznikat tzv. „žmolek“. Žmolek je malý, 

většinou kulovitě tvarovaný útvar, který vznikne spletením a zamotáním konců vláken na 

posuzovaném materiálu.  

Testování může probíhat pomocí dvou metod. Na přístroji ICI BS 5811 dle ČSN 

EN ISO 12945 – 1 a na přístroji Martindale dle ČSN EN ISO 12945 – 2.  

U přístroje Martindale se zkušební vzorky textilie, určené ke zkoušce stanoveným 

postupem, odírají o stejnou textilii, případně o specifikovanou vlněnou odírací textilii. Po 

stanoveném počtu otáček se zkušební vzorky vizuálně vyhodnotí a zatřídí podle 

pětistupňové stupnice. 

U přístroje ICI BS 5811 se zkušební vzorky textilie, určené ke zkoušce, navléknou 

na polyuretanové trubice a nechají se otáčet při konstantní rychlosti ve žmolkovací komoře 

vyložené korkem. Počet otáček, po kterých má být zkouška ukončena, musí být dohodnut 
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mezi zainteresovanými stranami. Rozvláknění a žmolkování zkušebních vzorků se hodnotí 

vizuálně podle pětistupňové stupnice. [17, 15] 

c) Odolnost oděru 

Oděr materiálu je způsoben běžným používáním a způsobuje pozvolné opotřebení 

materiálu a zároveň snižuje kvalitu vzhledu. Odolnost je testována na přístroji Martindale, 

dle ČSN EN ISO 12947 – 3. U této zkoušky se za předepsaných podmínek odírá plošná 

textilie, která nám umožňuje posouzení upotřebení. Odolnost proti úbytku, je odolnost 

plošné textilie proti odírání za předepsaných podmínek. Posuzuje se hmotnostním 

poklesem nebo změnami vlastnosti materiálu, jako je změna v pevnosti tahu, nebo změna 

pružnosti apod. Dále je možné odolnost testovat na rotačním oděrači dle DIN 58 863 – 2. 

 V běžném používání, jsou textilie odlišně odírány, dle místa použití. Jejich 

zkoušení je rozděleno do několika kategorií, podle rozdílů podmínek namáhání (dle 

způsobu styku, směru namáhání, z hlediska upnutí vzorku, přídavného namáhání, 

ovlivňujících veličin jako tlak namáhání, rychlost oděru, apod.).  [14, 15] 

d) Testování stálobarevnosti 

Při testování materiálu je velký důraz kladen na stálobarevnost za různých 

podmínek. Testuje se přibližně dvacet druhů stálostí. Mezi ně patří například stálost na 

světle, ve vodě, v otěru, v potu, při profesionálním a chemickém čištění, na umělém světle, 

stálobarevnost vůči organickým rozpouštědlům, aj.  

Zkoušení stálobarevnosti řeší norma ČSN EN ISO 105. Norma je rozdělena do 

několika podskupin. V první části jsou uvedeny všeobecné principy, další části obsahují 

zkoušky stálosti a stupnice šedi pro hodnocení změny odstínu a zapuštění.  

Například zkouška stálosti v otěru (ČSN EN ISO 105 – X12) se provádí pomocí 

přístroje Crockmeter, kde zkoumaný materiál je otírán suchou nebo také vlhkou otěrovou 

tkaninou. Vzorky se po zkoušce vyhodnocují pomocí stupnice šedi, nebo šedého klínu 

(Šedý klín je složen z pěti stupňů. Pět párů matných, šedých barevných destiček nebo 

přířezů tkaniny, které představují barevné odstupy, jimž jsou přiřazena čísla od 5 do 1). 

[15,16] 

e) Pevnost a tažnost 

Nejběžnější stanovovanou fyzikálně mechanickou veličinou je pevnost. Pevnost je 

také nejdůležitější vlastností z hlediska bezpečnostních charakteristik. Na zkušební vzorek 
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se působí tahovou silou a udávají se hodnoty deformačních veličin. K jejímu stanovení se 

používají různé metody, vycházející zejména ze zkoušeného tělesa. Pevnost se zkouší na 

délkových  textiliích metodami jednotlivých vláken, nebo jejich svazků. 

Norma ČSN EN ISO 13934 zjišťuje maximální síly a tažnosti při maximální síle 

pomocí metody „Strip“. Zjištění maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí 

metody „Grab“ řeší norma ČSN EN ISO 13934 – 2. Norma ČSN EN ISO 1421 specifikuje 

metodu pro stanovení pevnosti a tažnosti při přetržení povrstvených pryží. [15] 

f) Změna rozměrů 

Jeden z požadavků je i kladen na změnu rozměrů. Změna je testována praním 

v pračce dle ČSN EN ISO 6330, ČSN EN 25 077, ČSN EN ISO 3759, ISO 5077 a také 

chemickým čištěním v čistírně v provozních podmínkách dle ČSN EN ISO 3175 1,2. [15] 

4 Požárně technické zkušebnictví textilních materiálů 

Textilní zkušebnictví představuje aplikování souboru znalostí, dovedností, 

předpisů, zkušebních zařízení a výpočtových metod sloužících ke stanovení těch vlastností, 

které jsou důležité pro hodnocení kvality textilie.  

4.1 Přehled hlavních metod požárně technického zkušebnictví textilních 

materiálů 

ČSN EN 1103 Textilie – Hořlavost - Plošné textilie pro oděvy - Podrobný postup pro 

zjišťování chování při hoření u plošných textilií pro oděvy. 

Tato norma stanoví postup pro zjišťování chování při hoření u textilií pro oděvy 

způsobem zapálení povrchu podle EN ISO 6941 [22] 

 

ČSN EN ISO 6940:2004 Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle 

umístěných zkušebních vzorků 

Tato mezinárodní norma stanoví metodu pro měření snadnosti zapálení u svisle 

umístěných plošných textilií a průmyslových výrobků ve formě jednokomponentních nebo 

vícekomponentních textilií (povrstvených, prošívaných, vícevrstvých, se sendvičovou 

konstrukcí a v podobných kombinacích) při vystavení působení malého, definovaného 
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plamene. Dále je možné touto metodou zjišťovat vliv švů na chování plošných textilií, kdy 

se šev umísťuje tak, aby byl vystaven plamenu. [23] 

 

ČSN EN ISO 6941:2004 Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene u svisle 

umístěných zkušebních vzorků  

Norma popisuje metodu pro měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných 

plošných textilií určených pro oděvy, záclony, závěsy a velké stany včetně přístřešků a 

markýz, a to jak u textilií jednokomponentních tak i vícekomponentních. Metodou lze 

stanovit i dobu šíření plamene, vliv švů apod. [24] 

 

ČSN EN 597-1 Hodnocení zápalnosti matrací a lůžek s pevným čalouněním - Část 1: Zdroj 

zapálení - žhnoucí cigareta 

Tato část normy je jednou ze série norem, které se týkají zápalnosti matrací a lůžek 

s pevným čalouněním při použití různých zdrojů zapálení. V této normě je zdrojem 

zapálení žhnoucí cigareta. [25] 

 

ČSN EN ISO 9239-1 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení 

chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla 

Tato Evropská norma se používá pro všechna měření a popisy vlastností 

podlahových krytin v reakci na teplo a plameny. [26] 

5 Stanovení vytipovaných požárně technických charakteristik 

testovaných materiálů 

V této diplomové práci bylo laboratorní měření provedeno na Vysoké škole báňské 

– Technické univerzitě v Ostravě, na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Vytipované 

vzorky se zkoušely dle normy ČSN 64 0149, která se týká stanovení vznětlivosti materiálů. 

Dále stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla při okolní teplotě, dle normy ČSN 

ISO 4589 – 2. Poslední měření dle normy ČSN EN ISO 4589 – 3, týkající se stanovení 

hořlavosti metodou kyslíkového čísla při zvýšené teplotě. 
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Testované materiály 

V dnešní době se pro potahy automobilových sedadel využívají látkové materiály na 

bázi syntetických vláken, případně s určitým podílem vlny. Pro tuto diplomovou práci bylo 

využito 3 materiálů získané u společnosti Fezko – Thierry, a.s. V současnosti je tato 

společnost majitelem firmy přejmenovaná na společnost Johnson Controls Fabrics 

Strakonice a.s. Vytipované materiály jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1 Testované autopotahové materiály a jejich složení 

Číslo vzorku Obchodní název materiálu Složení Uplatnění 

1 MANDO 58 % PES + 42 % PUR OPEL 

2 KUBO 89 % PES + 11 % VLNA DAIMLER 

3 FOFR 74 % PES + 26 % PUR ŠKODA 

 

Tyto materiály se výhradně používají pro šití autopotahů zmiňovaných značek Opel, 

Daimler, Škoda.  

 

 Polyestery – PES 

Polyestery představují velkou skupinu polymerů, jejichž charakteristickým znakem je 

přítomnost esterových vazeb (-CO-O-). Rozlišují se na 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). Rozvětvené, resp. zesíťované PES mají charakter reaktoplastů. 

Polyesterová vlákna se mohou vyskytovat prakticky ve všech textilních výrobcích. 

K nejdůležitějším kladným vlastnostem patří vysoká odolnost na světle, vůči povětrnosti a 

mikroorganizmům a malá navlhavost (rychlé sušení), odolnost vůči kyselinám a alkáliím, 

odolnost proti oděru. Některé vlastnosti lze zlepšit chemickými nebo mechanickými procesy 

(například žmolkovitost a pevnost). Polyesterová vlákna mají široké uplatnění ve všech 

textilních výrobcích, v oděvním průmyslu (v kombinaci s jinými vlákny), ale i bytových 

textiliích (záclony) a technických textiliích (dopravní pásy). Označením polyesterová vlákna 

jsou zpravidla míněny výrobky z PET (polyethylentereftalát), ze kterého velká většina 

vláken pochází. PES jsou tepelně stálé do 120 °C, některé typy (např. PET láhve) jen do 85 

°C, nad touto teplotou dochází k měknutí plastu. Rozklad probíhá pro polykondenzáty 

standartním mechanizmem – tedy karbonizací. Ta nastává při teplotě nad 300 °C. Hoří 
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jasným žlutým plamenem, za vzniku poměrně hustého černého dýmu. Při hoření 

zanechává tuhý uhlíkatý zbytek. [9] [10]  

 Polyurethany – PUR 

Pod pojmem polyurethany rozumíme širokou skupinu polymerů vzniklých reakcí 

vícefunkčních isokyanátů a vícefunkčních alkoholů. Nejčastěji se vyrábějí polyadiční 

reakcí. Charakteristickou vazební jednotkou je urethanová skupina –NH-CO-O-. 

Polyurethan má vynikající izolační vlastnosti. Požárně nebezpečným se stává PUR již při 

teplotách nad 100 °C. Při teplotách 200 – 300 °C PUR degraduje za vzniku prchavého 

žlutého dýmu, přičemž zůstává pevný polyolový zbytek. V uvedené oblasti teplot 

degradují polyoly v převážné míře na uhlovodíky a jejich oxidační produkty. PUR měkká 

pěna (např. molitan) se při tom mění na tekutinu podobnou fermeži. PUR jsou lehce 

zápalné i slabším zdrojem, například zápalkou. Proto se dnes vyrábějí některé typy PUR 

v samozhášivé úpravě. Při hoření PUR pěnových materiálů vzniká velké množství dýmu a 

jedovatých plynů včetně HCN (kyanovodíku). [9] 

 Vlna 

Vlna je vlákno živočišného původu. Čisté vlákno se skládá z keratinu, pigmentu a 

chemicky vázané vlhkosti. Z chemických prvků je z 50 % zastoupen uhlík, s dalšími 40 % 

kyslík a dusík. Povrch vlákna je šupinovitý. Zvláštní struktura řetězcové molekuly dává 

vláknu vynikající pružnost a ohebnost. Vlna je proto téměř nemačkavá, ale tím také méně 

pevná, než jiná textilní vlákna. Prakticky celá produkce vlněných vláken se zpracovává 

dvěma základními technologiemi. Výroba česaná příze a výroba mykaná příze. V suchém 

teple kolem 115 °C ztrácí vlna chemicky vázanou vodu, kterou již nemůže pojmout zpět. 

Při zahřívání na vyšší teploty (180 °C) se uvolňuje sirovodík a amoniak. Vlna vlivem vlhka 

ztrácí 10 až 20 % ze své původní pevnost, stává se však tvárnou. Suché teplo o 100 až 106 

°C působí po delší době velmi nepříznivě, vlna ztrácí svou tvárnost a křehne. [1] 

5.1 Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 - 2 

Tato část normy ISO 4589 uvádí stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla 

zkouškou při teplotě okolí. Kyslíkové číslo je zde definováno jako minimální koncentrace 

kyslíku v objemových procentech ve směsi kyslíku s dusíkem, přiváděné při teplotě (23 ± 
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2) °C, která je právě schopna udržovat hoření materiálu za předepsaných podmínek 

zkoušky. [8] Výsledky jsou definovány jako hodnoty kyslíkového čísla. 

5.1.1 Popis měřícího zařízení a postupu stanovení kyslíkového čísla 

V laboratořích na fakultě FBI, bylo prováděno měření na zkušebním přístroji, 

nesoucí název Stanton Redcroft FTA flammability unit. Zkušební zařízení se skládá 

z držáku zkušebního tělesa, skleněné trubice, měřících a regulačních zařízení pro přívod 

plynu. Dále je k měření potřeba tlakových lahví se stlačeným plynným kyslíkem a 

dusíkem, zapalovacího hořáku, zařízení pro měření času, zařízení pro odsávání kouře.  

Vždy před měřením bylo provedeno justování měřicího přístroje Stanton Redcroft. 

Dle normy ČSN ISO 4589 – 2 tabulky č. 2, byl stanoven typ zkušebního tělesa. V našem 

případě typ č. 5, který má předepsané rozměry v délce 140 mm, šířce 52 ± 0,5 mm a 

tloušťce menší jak 10,5 mm. Vzorek o těchto rozměrech, se připevnil do zkušebního 

držáku a vertikálně se vložil do středu zkušební trubice. Průtok směsi plynů kyslíku a 

dusíku se nastavil tak, aby protékal zkušební skleněnou trubicí konstantní rychlostí 40 ± 2 

mm
.
s

-1
. Tato směs proudila před zahájením zkoušky kolem každého tělesa minimálně po 

dobu 30 sekund, aby koncentrace směsi byla v celém objemu trubice stejná. Tělesa byla 

zapalována metodou „B“, viz [8]. Při zapalování metodou „B“ se zdroj plamene použije 

pro zapálení horního povrchu a částečně i vertikální plochy zkušebního tělesa. Výšku 

plamene zapalovacího hořáku jsem nastavil dle normy [8] a to na (16 ± 4) mm při 

vertikální poloze hořáku. Plamen jsem ke vzorku přikládal nejdéle po dobu 30 sekund. 

Na každém vzorku byly znázorněné referenční značky, ve vzdálenosti 20 mm a 100 

mm od zapalovaného okraje. Pokud plamen dosáhl první referenční značky (20 mm), tak 

se vzorek považoval za zapálený a mohla se spustit doba měření.  

Dále probíhalo měření jednotlivých zkušebních vzorků. Dle normy [8] jsem 

stanovil předběžnou koncentraci kyslíku. Maximální rozmezí předběžné koncentrace 

nesmí být větší jak 1 %, přičemž například spodní mez koncentrace dosáhne odezvy „X“ 

(vzorek hoří po překročení první značky déle než 180 sekund, nebo plamen dosáhl druhé 

referenční značky a to 100 mm od zapalovaného konce) a horní mez koncentrace dosáhla 

odezvy „O“ (u vzorku nebyla splněna ani jedna podmínka). Z této dvojice se zaznamená ta 

koncentrace, která dosáhne odezvy „O“ a použije se jako předběžná koncentrace kyslíku. 

Pomocí následné koncentrační změny d = 0,2 % se zkouší další vzorky do té doby, než 

dosáhneme odezvy „X“. 



20 

 

Po této odlišné odezvě provedeme ještě čtyři další zkoušky se zachováním 

koncentrační změny d = 0,2 %. Pro další postup měření se při dosažení odezvy „X“ 

koncentrace kyslíku sníží o d = 0,2 % a při odezvě „O“ se naopak zvýší o d = 0,2 %. 

Podrobnější postup je vysvětlen v [8]. 

 Naměřené hodnoty i časy jsem zaznamenával do tabulky. Z posledních šesti odezev 

v řadě, se dle normy vypočte tzv. standardní odchylka měření koncentrace kyslíku ̂ . 

Jestliže je splněna podmínka nerovnice (3) dle [8], tak můžeme stanovit kyslíkové číslo, 

viz rovnice (1). 

5.1.2 Stanovení kyslíkového čísla  

V této kapitole uvedu příklad stanovení a výpočtu kyslíkového čísla u zkušebního 

vzorku s názvem Mando (pro vozy značky Opel). Základní informace o zkušebním vzorku 

Mando a podmínky laboratoře, uvádí tabulka č. 2 a č. 3.  

 

Tabulka č. 2 Základní informace o vzorku Mando 

Vzorek MANDO 

Informace o vzorku 

Obchodní název MANDO 

Složení 58 % PES + 42 % PUR 

Automobilka * OPEL 

Parametry vzorku 

Průměrná délka 140 mm 

Průměrná šířka 52 mm 

Průměrná tloušťka 7 mm 

Průměrná hmotnost ** 4,47 g 

* - Automobilka, která tento materiál využívá   

** - Průměrná hmotnost z hodnot viz tab. č. 4   
 

Tabulka č. 3 Podmínky v laboratoři 

Hodnoty v 
laboratoři 

Tlak 997 mbar 

Teplota 24,0 °C 

Vlhkost 33,3% 
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a) Naměřené hodnoty 

V  tabulce č. 4 jsou pro konkrétní čísla vzorků uvedeny stanovované hodnoty. 

Hmotnost jednotlivého vzorku, čas zapalování, čas prohoření, popřípadě uhasnutí, tzv. 

odezvu (X nebo O) a koncentraci kyslíku v procentech. Odezvu „X“ nebo “O“ jsem určil 

na základě naměřených hodnot dle [8]. 

Tabulka č. 4 Naměřené hodnoty materiálu MANDO 

Číslo 
vzorku 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Koncentrace 
kyslíku 

[%] 

Čas 
zapalování 

[s] 

Čas 
prohoření 

[s] 

Čas 
uhasnutí 

[s] 

Odezva 
[X/O] 

1 4,48 24 10 31 # X 

2 4,45 23 15 47 # X 

3 4,33 22 30 * 59 O 

4 4,32 22 25 ** O 

5 4,54 22,2 20 * 7 O 

6 4,52 22,4 20 * 4 O 

7 4,54 22,6 15 * 2 O 

8 4,50 22,8 15 * 4 O 

9 4,53 23 15 46 # X 

10 4,39 22,8 25 * 2 O 

11 4,51 23 15 51 # X 

12 4,48 22,8 15 57 # X 

13 4,55 22,6 15 73 # X 

*   -  Tento čas prohoření nebyl stanoven, vzorek uhasnul. 
** - Nedošlo k prohoření první referenční značky (nedošlo k zapálení vzorku). 
#   -  Nedošlo k uhasnutí, byl stanoven čas prohoření. 

 

Tabulka č. 5 Hodnoty NT série měření podle [8] 

Materiál 
MANDO 

NT série měření 

Měření provedená do 
dosažení odezvy "X" 

Další čtyři měření provedená od 
odezvy "X" cf 

Číslo vzorku 7 8 9 9 10 11 12 13 

Koncentrace 
kyslíku [%] 

22,6 22,8 23 23 22,8 23 22,8 22,6 

Doba hoření [s] <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 

Délka ohořelé 
části [mm] 

<100 <100 >100 >100 <100 >100 >100 >100 

Odezva o o x x o x x x 
Pozn.:  

Tabulka je vytvořena z  hodnot tabulky č. 4 

cf - konečná hodnota koncentrace kyslíku, vyjádřená v objemových procentech. cf = 22,6 %  
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Po změření všech třinácti vzorků, následovalo stanovení kyslíkového čísla z hodnot 

tabulky č. 4. 

Uspořádání naměřených hodnot pro stanovení kyslíkového čísla dle normy [8] 

prezentuje tab. č. 5. Tato tabulka obsahuje posledních sedm vzorků, kde jsou uvedena 

měření provedená do dosažení odezvy „X“ a další čtyři měření provedená od odezvy „X“. 

Dále tabulka č. 5 znázorňuje podmínky, které stanovuje norma [8], tzn. jestli vzorek hořel 

déle, nebo méně než 180 sekund a zda délka ohořelé části přesáhla referenční značku 100 

mm.  

Symbol cf je konečná hodnota koncentrace kyslíku a je důležitá pro výpočet 

kyslíkového čísla dle rovnice (1). 

 

b) Stanovení kyslíkového čísla a odstupňování změny koncentrace kyslíku (dle 

[8]) 

Abych ověřil, zda postup byl správný a výsledky které jsem získal, jsou pravdivé, 

musím stanovit kyslíkové číslo OI, které je vyjádřené v objemových procentech. Kyslíkové 

číslo vypočteme dle vzorce: 

OI = cf + kd     (1) 

kde: 

 cf – konečná hodnota koncentrace kyslíku, vyjádřená v objemových procentech, 

s přesností na jedno desetinné = 22,6 [%], 

 

 d – interval mezi koncentracemi kyslíku, vyjádřený v objemových procentech 

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

 

 k – faktor získaný z tabulky č. 6. Tento faktor je závislý na typu odezev 

zkušebních těles. Stanovení k, je popsáno v normě [8].  

 

Po dosazení: 

 

OI = 22,6 + (0,76 * 0,2) 

 

Kyslíkové číslo OI stanovené podle rovnice (1) a zaokrouhlené na dvě desetinná 

místa je 22,75 %.  
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Tabulka č. 6 Hodnoty k, pro výpočet kyslíkového čísla  

Odezvy pro 
posledních pět 
měření 

Hodnoty k, u nichž pro prvních NL stanovení platí 

  
a)         O OO OOO OOOO 

XOOOO -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 OXXXX 

XOOOX -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 OXXXO 

XOOXO 0,37 0,38 0,38 0,38 OXXOX 

XOOXX -0,17 -0,14 -0,14 -0,14 OXXOO 

XOXOO 0,02 0,04 0,04 0,04 OXOXX 

XOXOX -0,5 -0,45 -0,45 -0,45 OXOXO 

XOXXO 1,17 1,24 1,25 1,25 OXOOX 

XOXXX 0,61 0,73 0,76 0,76 OXOOO 

XXOOO -0,3 -0,27 -0,26 -0,26 OOXXX 

XXOOX -0,83 -0,76 -0,75 -0,75 OOXXO 

XXOXO 0,83 0,94 0,95 0,95 OOXOX 

XXOXX 0,3 0,46 0,5 0,5 OOXOO 

XXXOO 0,5 0,65 0,68 0,68 OOOXX 

XXXOX -0,04 0,19 0,24 0,25 OOOXO 

XXXXO 1,6 1,92 2 2,01 OOOOX 

XXXXX 0,89 1,33 1,47 1,5 OOOOO 

  

Hodnoty k, u nichž pro prvních NL stanovení platí, 

Odezvy pro 
posledních pět 
měření 

b)          X XX XXX XXXX 

jsou stejné jako hodnoty uvedené výše v této tabulce proti odpovídajícím 
odezvám ve sloupci 6, ale s opačným znaménkem, tj. OI = cf - kd 

 

 

Kyslíkové číslo jsem stanovil, abych mohl získat změny koncentrace kyslíku z 

posledních 6 měření a tím stanovit odchylku měření. Uvedené odstupňování změny 

koncentrace kyslíku znázorňuje tabulka č. 7. 

Sloupec ci uvádí koncentrace kyslíku v procentech, použité pro posledních šest 

měření. Od těchto hodnot je odečtené kyslíkové číslo (ci – OI).  

Z tabulky č. 7 zjistíme celkovou hodnotu (ci – OI)
2
, nutnou pro stanovení 

standardní odchylky měření koncentrace kyslíku, viz „Stanovení standardní odchylky 

měření a stanovení platnosti kyslíkového čísla“. 
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Tabulka č. 7 Verifikace odstupňování změny koncentrace kyslíku 

Posledních 6 výsledků 
Koncentrace kyslíku % 

ci OI ci - OI (ci - OI)2 

cf 1 22,6 22,75 -0,15 0,0225 

 
2 22,8 22,75 0,05 0,0025 

 
3 23,0 22,75 0,25 0,0625 

 
4 22,8 22,75 0,05 0,0025 

 
5 23,0 22,75 0,25 0,0625 

n 6 22,8 22,75 0,05 0,0025 

Celková suma (ci - OI)2 0,155 

 

c) Stanovení standardní odchylky měření a stanovení platnosti kyslíkového čísla  

Standardní odchylka ̂  měření koncentrace kyslíku se vypočte dle rovnice (2). 

Když dosadíme hodnoty z tabulky č. 7, tak vypočteme standardní odchylku, která je rovna: 

 

 
176,0

16

155,0

1
ˆ

2/1
2/1

2































n

OIci
   (2) 

 

kde: 

ci koncentrace kyslíku v procentech jednotlivých vzorku MANDO, použitých 

při měření [%], 

OI hodnota kyslíkového čísla v procentech vypočtena dle normy [8], 

n počet měření koncentrace kyslíku podílejících se na ∑(ci – OI)
2
, 

̂  standardní odchylka měření koncentrace kyslíku [-]. 

Ověření podmínky platnosti kyslíkového čísla vyjadřuje nerovnice 3, viz [8]. 

Pokud je podmínka splněna, tak měření považujeme za úspěšné. Pokud by však podmínka 

splněna nebyla, hodnota d se buď sníží, nebo zvýší. Úpravu hodnoty d řeší [8]. 

Ověření spočívá v tom, že se porovnává hodnota standardní odchylky ̂  

s intervalem mezi koncentracemi kyslíku d.   
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Ověření podmínky provedeme podle nerovnice č. 3 a dosazením hodnoty 

standardní odchylky z rovnice č. 2. 

3

ˆ2
 < d < 

2

ˆ3
      (3) 

 

kde:  

d interval mezi koncentracemi kyslíku, vyjádřený v objemových procentech 

s přesností na jedno desetinné místo. V mém případě d = 0,2 %, 

̂  standardní odchylka měření koncentrace kyslíku,  ̂  = 0,176 [-]. 

Po dosazení:  

3

176,0*2
< 0,2 < 

2

176,0*3
 

0,117 < 0,2 < 0,264 

 

Podmínka pro platnost kyslíkového čísla viz [8] je splněna 

 

Kyslíkové číslo OI pro vzorek MANDO, má hodnotu 22,75 % dle rovnice (1). 

Podmínka platnosti, kterou určuje [8], byla splněna - měření je platné. Tudíž toto měření 

považuji za úspěšné. 

Tato metoda byla uplatňována i pro další dva vzorky (KUBO, FOFR). Výsledky 

těchto dvou materiálů jsou uvedeny v příloze A.  

5.1.3 Výsledky měření  

Měření kyslíkového čísla bylo provedeno pro tři různé druhy materiálů. Materiál 

Mando se složením (58 % PES + 42 % PUR), materiál Fofr (74 % PES + 26 % PUR) a 

materiál Kubo se složením (89 % PES + 11 % vlna).  

U těchto tří vzorků jsem zároveň pozoroval celý průběh hoření, například vývin 

chování plynných zplodin hoření, uhelnatění, zbarvení plamene, zbarvení dýmu, 

odkapávání materiálů, zbarvení materiálu po působení plamene (tabulka č. 8).  

Vzorek Mando, vykazoval horší zapalitelnost oproti ostatním vzorkům. U tohoto 

materiálu se plamen pohyboval rychleji po textilní straně. Ze strany molitanu se spékal a 

tvořil hnědé kapičky, které po vychladnutí vytvořily vazký povrch. Plamen se šířil po 

textilní straně díky tomu, že tato strana se vlivem plamene rozpouštěla a tekla. Ze strany 
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molitanu bylo spíše zpozorováno, že měla snahu uhasínat. Zápach tohoto materiálu byl 

nasládlý, připomínající karamel. Dým byl světlý, bez většího množství sazí. 

Vzorek Kubo, vytvářel černý hustý dým s množstvím velkých sazí. Plamen byl sytě 

oranžový a ze strany textilie byl zespod mírně namodralý. Materiál tvořil kapky, které 

rychle šířily plamen a ovlivňovaly rychlost šíření plamene. Kubo, byl kyselého zápachu 

podobný spálené gumě. 

Vzorek Fofr tvořil světlý dým s nepatrným množstvím sazí. Materiál po působení 

plamene tekl. Jeho uhlíkatý zbytek je černé, lesklé barvy. Tento materiál vytvářel nejslabší 

zápach ze všech měřených vzorků. Zápach byl štiplavý, připomínající síru. 

Tabulka č. 8 znázorňuje všechny zpozorované znaky, během měření jednotlivých 

vzorků. Materiál Kubo, vzhledem k tomu, že obsahuje 11 % vlny, vytvářel jako jediný 

značné množství sazí a černého kouře. Značně znečišťoval části laboratorního přístroje, 

zejména stěny skleněné trubice. Všechny tři materiály při působení plamene se tavily, tekly 

a vytvářely specifický zápach.  

 

Tabulka č. 8 Specifické znaky materiálů, při stanovení kyslíkového čísla 

Materiál 
Slabý 

zápach 
Silný 

zápach 
Materiál se 
taví - teče 

Materiál se 
taví - 

odkapává 

Světlý 
kouř 

Černý 
kouř 

Tvorba 
sazí 

MANDO NE ANO ANO ANO ANO NE NE 

KUBO NE ANO ANO NE NE ANO ANO 

FOFR ANO NE ANO NE ANO NE NE 

 

Grafické znázornění výsledků měření viz obrázek č. 6, kde je patrné, že hodnoty 

koncentrace kyslíku u vzorku Fofr jsou největší a to přibližně o 3 %.  
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Obrázek č. 6 Grafické znázornění koncentrace kyslíku u jednotlivých vzorků 

Čísla 1 až 6 nám znázorňují posledních 6 měření kyslíkového čísla stanovených u 

každého z měřeného vzorku. 

 

Obrázek č. 7 Materiál Mando a) vzorek č. 10, b) vzorek č. 13 
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Obrázek č. 8 Materiál Kubo a) vzorek č. 1, b) vzorek č. 2, c) vzorek č. 9 

 

 

Obrázek č. 9 Materiál Fofr a) vzorek č. 1, b) vzorek č. 1, c) vzorek č. 9 

Obrázek č. 7 znázorňuje vzorky Manda.  Na obrázku č. 7 a) je pohled na část, kde 

proběhlo hoření. Po působení plamene materiál vytvářel kapičky, které se po uhasnutí do 

materiálu vsákly. Po zchladnutí vzorku, kapičky vytvářely mastné skvrny. Plamen textilní 

stranu rozpouštěl a vyvářel pramínky uhlíkatého zbytku, který velice dobře šířil plamen.  

Na obrázku č. 8 je vzorek Kubo. Obrázek č. 8 a) znázorňuje první měření vzorku 

Kubo, kde jsem stanovoval předběžnou koncentraci. Nastavená koncentrace byla 23 %. 

Vzorek vykázal odezvu „X“, proto jsem při následném měření vzorku č. 2 snížil 
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koncentraci na 22 %. Při této koncentraci plamen nedosáhl první referenční značky, proto 

u vzorku číslo 2 byla odezva „O“. U obrázku č. 8 c) je vzorek č. devět, kde plamen dosáhl 

téměř druhé referenční značky, ale k prohoření nedošlo, proto vykázal odezvu „O“, při 

nastavené koncentraci kyslíku 22 %. Vzorek Kubo, obsahuje 11 % vlny. U obrázku č. 8 a) 

vidíme příznaky tohoto složení. Jediný vzorek Kubo, vytvářel „mapy“ spáleného textilu, 

které držely při sobě. 

Na dalším obrázku č. 9 je vzorek Fofr. Na obr. č. 9 a) máme pouze vzorek umístěný 

ve zkušebním držáku a otočený z textilní pohledové strany. U tohoto materiálu bylo 

stanoveno nejvyšší kyslíkové číslo, proto předběžná koncentrace kyslíku začíná na 27 %, 

viz obrázek č. 9 b). Na obrázku č. 9 c) je vzorek číslo devět umístěný ve skleněné trubici, 

kde proudí zespod nastavená koncentrace směsi kyslíku a dusíku. 

5.1.4 Diskuse výsledků měření 

Z výsledků měření a vyhodnocení kyslíkových čísel je možné konstatovat, že obsah 

vlněného vlákna „11 %“ ve tkanině a velký podíl PES „89 %“ u vzorku Kubo, vykazuje 

podobné hodnoty kyslíkového čísla, jak textilní vzorek Mando, který má složení 58 % PES 

+ 42 % PUR. 

Vzorek Fofr s velkým podílem 74% PES a zbylým podílem 26 % vykazuje oproti 

ostatním vytipovaným vzorkům vysoké kyslíkové číslo (OI). OI je přibližně o 4 % vyšší. 

Tento vzorek se při hoření vyznačoval nejméně výraznými průvodními charakteristikami 

jako je zápach a znečištění okolí. 

Při stanovení kyslíkového čísla a samotného rozvoje hoření má velký význam tavení 

materiálu a jeho následné stékání taveniny. Toto stékání materiálu ve velké míře ovlivňuje 

šíření plamene a rychlý rozvoj hoření. 

Ze stanovených výsledků můžeme usuzovat, že jsou ovlivňovány jednak chemickým 

složením materiálu, ale i dalšími parametry jako například fyzikálními vlastnostmi, 

technologií zpracování a strukturou tkaniny. Významným ovlivňujícím faktorem je i 

případná aplikace nehořlavé úpravy s uplatněním retardérů hoření.  
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5.2 Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 - 3 

Tato část normy ČSN ISO 4589 [11] byla vytvořena za účelem rozšíření metod 

stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla [8] o charakteristické zvýšené teploty, jimž 

může být daný materiál za určitých podmínek vystaven.  

Norma [11] uvádí metodu stanovení minimální koncentrace kyslíku ve směsi 

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

poloze za předepsaných podmínek zkoušky v rozsahu teplot 25 °C až 150 °C. Výsledky 

jsou definovány jako hodnoty kyslíkového čísla. Kyslíkové číslo při zvýšené teplotě je 

minimální koncentrace kyslíku v objemových procentech ve směsi kyslíku s dusíkem, 

přiváděné při dohodnuté zkušební teplotě větší než 25 °C, při které materiál ještě hoří za 

předepsaných podmínek zkoušky [8]. 

5.2.1 Popis měřícího zařízení a postupu stanovení kyslíkového čísla 

Zkouška probíhala v laboratořích na fakultě FBI, na zkušebním přístroji pro 

zjišťování teplotního indexu FTT Temperature Index, viz obrázek č. 12. Zkušební zařízení 

se skládá z řídící jednotky, která obsahuje regulátor teploty, indikátor teploty zkušebního 

vzorku, průtokoměr, tlačítkové vypínače (napájení, čerpadlo, předehřívání a kolona) a 

přívod vzduchu pro kolonu. Dále se zkušební zařízení skládá z vyhřívaného skleněného 

zkušebního válce a držáku zkušebního tělesa. K měření je potřeba tlakových lahví se 

stlačeným plynným kyslíkem a dusíkem, zapalovacího hořáku, zařízení pro měření času a 

zařízení pro odvod kouře.  

Typ zkušebního tělesa se stanovil dle normy [8] a její tabulky č. 2., která odpovídá 

parametrům jak u stanovení kyslíkového čísla při teplotě okolí (typ č. 5, délka 140 mm, 

šířce 52 ± 0,5 mm a tloušťce menší jak 10,5 mm). Po ustálení zvolené teploty ve 

skleněném válci jsem mohl zahájit měření. Vzorky materiálu byly předehřívány na teplotu 

75 °C v sušárně Binder, pro přesnější výsledky a rychlejší ustálení teploty ve skleněném 

válci.  

Označování zkušebních těles dle [8]. 

V souladu s [11] byl způsob zapalování u měření kyslíkového čísla za zvýšené 

teploty odlišný, od měření kyslíkového čísla při teplotě okolí. Plamen se přiblíží ke 

koncovému povrchu vzorku a k jeho vertikálním povrchům tak, aby byl přibližně o 6 mm 

snížen od koncového povrchu. Nechá se působit až 30 sekund, přičemž se každých 5 

sekund oddálí, aby bylo možné pozorovat vzorek. Zapálení se považuje za úspěšné, pokud 
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celý vertikální povrch stabilně hoří, nebo když viditelně hořící část dosáhne úrovně první 

referenční značky. Časovač se spustí, jakmile jakákoliv část viditelně hořícího povrchu 

dosáhne úrovně první referenční značky. Výšku plamene u zapalovacího hořáku jsem 

nastavil dle [8], (16 ± 4) mm při vertikální poloze hořáku. 

Dále probíhalo měření jednotlivých zkušebních vzorků. Teplotní čidlo měřicího 

přístroje jsem vždy umístil do místa, kde se nacházel horní konec zkušebního držáku. Když 

byla teplota ve skleněném válci stabilní a odpovídala tolerancím [11], tak zkušební držák 

obsahující vzorek byl upevněn do středu válce. Průtok směsi plynů kyslíku a dusíků ve 

skleněné trubici byl nastaven na konstantní rychlost 40 ± 0,8 mm
.
s

-1
 [11]. Za účelem 

ustálení nastavené koncentrace, se kolem každého tělesa před jeho zapálením, nechal 

proudit plyn, po dobu nejméně 30 sekund. Následující body probíhaly dle [8]: 

 předběžné stanovení koncentrace kyslíku, 

 hodnocení hořlavosti jednotlivých zkušebních těles, 

 změny koncentrace kyslíku, 

 výpočty a vyjádření výsledků. 

 

5.2.2 Stanovení kyslíkového čísla za zvýšené teploty 

Pro názornost je stanovení a výpočet kyslíkového čísla za zvýšené teploty 

znázorněn u zkušebního vzorku s názvem FOFR. Základní informace o měřeném vzorku 

Fofr jsou uvedeny v tabulce č. 9. Podmínky v jakých laboratorní měření probíhalo a jak byl 

měřicí přístroj nastaven, jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

Tabulka č. 9 Základní informace o vzorku Fofr 

Vzorek FOFR 

Informace o vzorku 

Obchodní název FOFR 

Složení 74 % PES + 26 % PUR 

Automobilka * ŠKODA 

Parametry vzorku 

Průměrná délka 140 mm 

Průměrná šířka 52 mm 

Průměrná tloušťka 3 mm 

Průměrná hmotnost ** 3,38 g 

*  -  Automobilka, která tento materiál využívá 

** - Průměrná hmotnost z hodnot viz tab. č. 11 
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Tabulka č. 10 Podmínky laboratoře a měřicího přístroje 

Hodnoty v laboratoři 

Tlak 972 mbar 

Teplota 23,0 °C 

Vlhkost 37,8 % 

Teplotní hodnoty 

Na čidle (u vzorku) 75 °C 

Mezi skleněnými válci * 83 °C 

Přístroje 26,1 °C 

* - Skleněný válec je tvořen dvěma válci o menší a větším průměru, mezi nimiž je omotán drátek a  
      je nahříván na nastavenou teplotu. 

 

a) Naměřené hodnoty 

Stanovované hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 11. Tabulka uvádí číslo vzorku, 

hmotnost jednotlivého vzorku, čas prohoření, popřípadě uhasnutí, tzv. odezvu a 

koncentraci kyslíku v procentech. Odezvu „X“ nebo „O“ jsem určil na základě 

naměřených hodnot dle [8]. 

Tabulka č. 11 Naměřené hodnoty materiálu Fofr 

Číslo 
vzorku 

Hmotnost  
vzorku 

[g] 

Koncentrace 
kyslíku 

[%] 

Čas 
prohoření 

[s] 

Čas uhasnutí 
[s] 

Odezva 
[X/O] 

1 3,43 26,0 19 # X 

2 3,40 25,0 28 # X 

3 3,35 24,0 * 17 O 

4 3,33 24,0 * 19 O 

5 3,32 24,2 * 8 O 

6 3,51 24,4 * 9 O 

7 3,41 24,6 * 14 O 

8 3,40 24,8 34 # X 

9 3,42 24,6 39 # X 

10 3,41 24,4 * 8 O 

11 3,35 24,6 * 33 O 

12 3,40 24,8 23 # X 

*   -  Tento čas prohoření nebyl stanoven, vzorek uhasnul.   

#   -  Nedošlo k uhasnutí, byl stanoven čas prohoření.   
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Tabulka č. 12 Hodnoty NT série měření podle [8] 

Materiál  
FOFR 

NT série měření 

Měření provedená do 
dosažení odezvy "X" 

Další čtyři měření provedená od 
odezvy "X" cf 

Číslo vzorku 6 7 8 8 9 10 11 12 

Koncentrace 
kyslíku [%] 

24,4 24,6 24,8 24,8 24,6 24,4 24,6 24,8 

Doba hoření [s] <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 

Délka ohořelé 
části [mm] 

<100 <100 >100 >100 >100 <100 <100 >100 

Odezva O O X X X O O X 

Pozn.:  

Tabulka je vytvořena z  hodnot tabulky č. 11 

cf - Konečná hodnota koncentrace kyslíku, vyjádřená v objemových procentech. cf = 24,8 % 

 

Uspořádání hodnot pro stanovení kyslíkového čísla dle [8]. 

 

b) Stanovení kyslíkového čísla a odstupňování změny koncentrace kyslíku  

Ověření pravosti výsledků, probíhá dle [8]. Stanovíme kyslíkové číslo vyjádřené 

v objemových procentech OI. Kyslíkové číslo vypočteme dle rovnice 1:  

 

OI = cf + kd      (1) 

kde: 

 cf – konečná hodnota koncentrace kyslíku, vyjádřená v objemových procentech, 

s přesností na jedno desetinné místo = 24,8 %, 

 d – interval mezi koncentracemi kyslíku, vyjádřený v objemových procentech 

s přesností na jedno desetinné místo = 0,2 %, 

 k – faktor získaný z tabulky č. 13. Tento faktor je závislý na typu odezev 

zkušebních těles. Stanovení k, je popsáno v normě [8].  

Po dosazení: 

 

OI = 24,8 + (-0,75 * 0,2) 

 

Kyslíkové číslo OI stanovené podle rovnice (1) a zaokrouhlené na dvě desetinná 

místa je 24,65 %.  
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Tabulka č. 13 Hodnoty k, pro výpočet kyslíkového čísla 

Odezvy pro 
posledních pět 
měření 

Hodnoty k, u nichž pro prvních NL stanovení platí 

  
a)         O OO OOO OOOO 

XOOOO -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 OXXXX 

XOOOX -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 OXXXO 

XOOXO 0,37 0,38 0,38 0,38 OXXOX 

XOOXX -0,17 -0,14 -0,14 -0,14 OXXOO 

XOXOO 0,02 0,04 0,04 0,04 OXOXX 

XOXOX -0,5 -0,45 -0,45 -0,45 OXOXO 

XOXXO 1,17 1,24 1,25 1,25 OXOOX 

XOXXX 0,61 0,73 0,76 0,76 OXOOO 

XXOOO -0,3 -0,27 -0,26 -0,26 OOXXX 

XXOOX -0,83 -0,76 -0,75 -0,75 OOXXO 

XXOXO 0,83 0,94 0,95 0,95 OOXOX 

XXOXX 0,3 0,46 0,5 0,5 OOXOO 

XXXOO 0,5 0,65 0,68 0,68 OOOXX 

XXXOX -0,04 0,19 0,24 0,25 OOOXO 

XXXXO 1,6 1,92 2 2,01 OOOOX 

XXXXX 0,89 1,33 1,47 1,5 OOOOO 

  

Hodnoty k, u nichž pro prvních NL stanovení platí, 
Odezvy pro 
posledních pět 
měření 

b)          X XX XXX XXXX 

jsou stejné jako hodnoty uvedené výše v této tabulce proti odpovídajícím 
odezvám ve sloupci 6, ale s opačným znaménkem, tj. OI = cf - kd 

 

Změny koncentrace kyslíku z posledních šesti měření a stanovení celkové hodnoty (ci – 

OI)
2
 dle normy [8]. 

Tabulka č. 14 Verifikace odstupňování změny koncentrace kyslíku 

Posledních 6 výsledků 
Koncentrace kyslíku % 

ci OI ci - OI (ci - OI)2  

cf  1 24,8 24,65 0,15 0,0225 

  2 24,6 24,65 -0,05 0,0025 

  3 24,4 24,65 -0,25 0,0625 

  4 24,6 24,65 -0,05 0,0025 

  5 24,8 24,65 0,15 0,0225 

n 6 24,6 24,65 -0,05 0,0025 

Celková suma (ci-OI)2  0,115 
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c) Stanovení standardní odchylky měření koncentrace kyslíku  

Postup odhadu standardní odchylky ̂ měření koncentrace kyslíku za zvýšené 

teploty je stejný, jak při stanovení koncentrace kyslíku při teplotě okolí. Pomocí rovnice 

(2) stanovíme standardní odchylku. 
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kde: 

ci koncentrace kyslíku v procentech jednotlivých vzorku FOFR, použitých při 

měření [%], 

OI hodnota kyslíkového čísla v procentech vypočtena dle normy [8], 

n počet měření koncentrace kyslíku podílejících se na ∑(ci – OI)
2
,
 
 

̂  standardní odchylka měření koncentrace kyslíku [-]. 

Ověření podmínky platnosti kyslíkového čísla vyjadřuje nerovnice 3, viz [8]. 

Pokud je toto ověření platné, tak stanovená hodnota kyslíkového čísla platí. Pokud by však 

podmínka splněna nebyla, tak se musí upravit hodnota d, buď snížit, nebo zvýšit. Postup 

ověření platnosti kyslíkového čísla a úprava hodnoty d je totožná s kapitolou 1.1.2 

v odstavci d) 

 

3

ˆ2
 < d < 

2

ˆ3
      (3) 

 

kde:  

d interval mezi koncentracemi kyslíku, vyjádřený v objemových procentech 

s přesností na jedno desetinné místo. V mém případě d = 0,2 %, 

̂  standardní odchylka měření koncentrace kyslíku [-], ̂  = 0,152. 

Po dosazení:  

3

152,0*2
< 0,2 < 

2

152,0*3
 

0,10 < 0,2 < 0,23 

Podmínka pro platnost stanoveného kyslíkového čísla viz [8] je splněna 
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Kyslíkové číslo OI, za zvýšené teploty pro vzorek FOFR, má hodnotu 24,65 % dle 

rovnice (1). Podmínka platnosti, kterou určuje [8] byla splněna - měření je platné. Tudíž 

toto měření považuji za úspěšné. 

Pomocí této metody jsem odměřil i zbylé dva vzorky (KUBO, MANDO). Výsledky 

těchto dvou materiálů jsou uvedeny v příloze. 

5.2.3 Výsledky měření  

Měření kyslíkového čísla za zvýšené teploty se stanovovalo pro tři druhy materiálů. 

Vzorek Mando se složením (58 % PES + 42 % PUR), vzorek Fofr (74 % PES + 26 % 

PUR) a vzorek Kubo se složením (89 % PES + 11 % vlna).  

Vzorky jsem pozoroval s pohledu chování materiálu během hoření, například 

uhelnatění, odkapávání, zbarvení materiálu po působení plamene, zbarvení dýmu, zbarvení 

plamene a zápachu, který daný materiál vyvíjel.  

Teplotu okolí při stanovení kyslíkového čísla se zvýšenou teplotou, jsem zvolil 75 

°C. Tato teplota je předpokládanou teplotou v interiéru vozu, v letních dnech, kdy teplota 

ve stínu přesahuje třicet stupňů celsia. Teplotu 75 °C jsem zvolil na základě výsledků 

zahraničních testů, viz [12].  

Testy probíhaly v osobním automobilu s černou metalízou, parkujícím na 

nestíněném parkovišti. Na počátku měření byl vůz zchlazen klimatizací na 23 °C. Do vozu 

byla umístěna tři teplotní čidla, která monitorovala situaci v interiéru. Po čtvrt hodině 

stoupla teplota o 10 °C. Po půl hodině teploměr ukázal teplotu přes 50 °C. Teplotu 63 °C 

naměřili v 50 minutě od začátku měření. Konec měření a konečná teplota po hodině a půl 

se vyšplhala na teplotu 73 °C. Dále teplota nerostla. Teplotních testů provedených za 

letních teplot v interiérech automobilů bylo provedeno více, a to při různých podmínkách 

(různá teplota okolí, barva vozu apod.) [12]. Avšak při porovnání se jejich výsledné 

hodnoty podstatně nelišily a teploty v interiérech automobilů se pohybovaly do 75 °C 

Teplota v místnosti laboratoře u stanovení kyslíkového čísla při teplotě okolí byla 

průměrně 23 °C. Při stanovení kyslíkového čísla při zvýšené teplotě, byla teplota ve 

skleněném válci nastavena na přesných 75 °C. Přibližný rozdíl teplot mezi těmito 

laboratorními zkouškami je 50 °C. 

Obrázek č. 10 porovnává posledních 6 koncentračních hodnot za zvýšené teploty.  
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Obrázek č. 10 Grafické znázornění koncentrace kyslíku u vzorků – test podle [11] 

V tabulce č. 15 jsou prezentována stanovená kyslíková čísla (OI) za zvýšené teploty 

a při teplotě okolí. Z uvedených hodnot je zřejmé, že OI za zvýšené teploty je v průměru o 

2 % menší. Z toho vyplívá, že teplota okolí má vzhledem k jeho hořlavosti na materiál 

vliv. Materiály v interiéru automobilu se se zvyšující teplotou zahřívají, v mém případě 

autopotahy a koncentrace kyslíku potřebná pro hoření se snižuje. Grafické porovnání 

tabulky č. 15 je prezentováno obrázkem č. 11.  

Na obrázku č. 12 vidíme přístroj FTT Temperature Index, na kterém jsem prováděl 

měření kyslíkového čísla za zvýšené teploty. 

Tabulka č. 15 Stanovená kyslíková čísla OI dle normy [8] 

Název 
vzorku 

Stanovené OI 

Teplota okolí  
ČSN ISO 4589 – 2 

Zvýšená teplota okolí  
ČSN ISO 4589 - 3  

Mando 22,75% 20,35% 

Kubo 22,19% 20,41% 

Fofr 26,45% 24,65% 
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Obrázek č. 11 Grafické porovnání kyslíkových čísel  

 

 

Obrázek č. 12 Přístroj na stanovení kyslíkového čísla při zvýšené teplotě 
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5.2.4 Diskuse výsledků měření 

Z výsledků měření je patrné, že u vzorku Mando a Kubo bylo chování materiálu 

přibližně stejné. Vykazovaly podobné posuny koncentračních hodnot směsi kyslíku u 

jednotlivých měření. Jak už bylo u stanovení kyslíkového čísla za teploty okolí, tak i 

v tomto případě materiál s označením Fofr vykázal nejlepší vlastnosti a bylo u něj 

stanoveno kyslíkové číslo 24,65 %. V porovnání s ostatními o 4 % vyšší hodnota OI, viz 

obrázek č. 10. Z toho plyne, že Fofr je z těchto tří měřených vzorků nejvíce odolný proti 

hořlavosti. Jeho složení je (74 % PES + 26 % PUR). 

Tabulka č. 15 prezentuje rozdíly stanovení kyslíkového čísla při teplotě okolí a při 

zvýšené teplotě. Výsledky ukazují, že teplota má na stanovení kyslíkového čísla (OI) 

značný vliv. Dle mých měření a jejich výsledků, rozdíl 50 °C sníží hodnotu OI o ± 2%. 

Výsledky jsou závislé na zkušebních podmínkách, kde se můžou hodnoty lišit od 

reálných podmínek. Například umístění materiálu, poloha materiálu (vertikální, 

horizontální), druh iniciačního zdroje, stáří materiálu a jeho znečištění, atd.. 

Ovlivňovat výsledky může i technologie zpracování, struktura tkaniny, fyzikální 

vlastnosti a vlhkost materiálu. 

5.3 Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

Tato norma stanovuje vznětlivost materiálů metodou dle Setchkina. Norma obecně 

platí pro stanovení vznětlivosti pevných materiálů v různých formách. Dále umožňuje 

srovnání charakteristik vznětlivosti různých materiálů stanovených za daných 

laboratorních podmínek a poskytuje orientační informaci o minimálních teplotách, které 

mohou způsobit vzplanutí nebo vznícení materiálů.  

 Vznětlivost je schopnost materiálu zapálit se při zahřívání za zvýšených teplot. 

Vyjadřuje se teplotou vzplanutí a vznícení. 

 V rámci diplomové práce bylo prováděno laboratorní měření, týkající se vzplanutí 

materiálu. Teplota vzplanutí je nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při 

které dojde působením vnějšího zápalného zdroje k zapálení směsi plynných produktů 

rozkladu. [13] 
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5.3.1 Popis zkušebního zařízení 

Podstata zkoušky spočívá v tom, že vzorek materiálu je zahříván proudem vzduchu 

o specifické teplotě a konstantní rychlosti a pozorujeme, zda během 15 minut nedojde ke 

vzplanutí či vznícení materiálu. Vznik plamene se zjišťuje vizuálně a současně sledováním 

průběhu teploty vzorku s časem během stanovení. 

Zkušebním zařízením je elektrická odporová pec (viz obr. 13).  

 

Obrázek č. 13 Zkušební zařízení [13] 

Na obrázku č. 13 je zkušební zařízení pro měření vznětlivosti materiálu a jeho 

jednotlivé části jsou [13]:  

1 - vnější topný válec 

2 - vnitřní válec 

3 - topné vinutí 

4 - izolační materiál 

5 - vnější plášť 

6 - příruba 

7 - víko 

8 - vyjímatelný uzávěr 

9 - trubička pro přívod vzduchu 

10 - fixační bloky 

11- držák vzorku 

12 - vodící tyč 

13 - termočlánek (čidlo) regulátoru 

14 - termočlánek pro měření teploty 

       vzduchu 

15 - termočlánek pro měření teploty 

       vzorku 

16 - podstavný prstenec (bloky)  
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5.3.2 Příprava vzorků 

Přípravu zkušebního vzorku nám určuje norma [13], vzorky mají vážit 2 až 3 g. 

Měkké lehčené fólie, měkké fólie a v mém případě textilie, se zkouší ve tvaru smotku šířky 

15 mm až 20 mm ovinutého tenkým drátkem.  

Zkušební vzorky jsem upravoval na hmotnost 2 ± 0,02 g v souladu s [13].  Vzorek 

byl proužek o šířce 20 mm a délka se pohybovala v závislosti na hmotnost. Po smotání se 

vytvořil smotek (viz obr. č. 14) o výšce 20 mm. Šířka smotku byla závislá na tloušťce 

materiálu. Materiál Mando, měl šířku smotku 20 mm a zbylé dva materiály Kubo a Fofr 

měly po smotání 18 mm. Smotek byl ovinutý tenkým drátkem, vždy uprostřed jedním 

omotáním. 

 

Obrázek č. 14 Zkušební vzorek ve formě smotku viz [13] 

5.3.3 Příklad postupu měření  

Zkoušku provádíme při konstantní rychlosti proudění vzduchu
 
vnitřním válcem 

pece. 

Předpokládanou teplotu vzplanutí testovaných vzorků, jsem volil na základě 

výsledků podobných textilních materiálů.  

Další krok laboratorního měření spočívá v tom, že je do pece vpuštěn vzduch o 

objemovém průtoku odpovídajícím konstantní rychlosti proudění 25 mm
.
s

-1
. Objemový 

průtok vzduchu stanoveného za normální teploty je nutno zregulovat vzhledem ke zvolené 

teplotě vzduchu v peci. Regulace průtoku vzduchu Setchkinovou pecí v závislosti na 

teplotě, je upravována na základě grafu viz obrázek č. 15. 
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Obrázek č. 15 Průtok vzduchu Setchkinovou pecí v závislosti na jeho teplotě 

Teplotu nastavuji a udržuji v peci při konstantní hodnotě pomocí regulátoru teploty 

vzduchu.  

Pro zapisování teploty v peci je použito zapisovače teploty, na který jsou napojeny 

termočlánky umístěné v peci.  

Před vložením vzorku do pece se stanoví teplota na termočlánku umístěného v peci. 

Na zapisovači se odečte počet dílků, ze kterých se přepočtem podle nastaveného rozsahu 

na zapisovači stanoví napětí na termočlánku v mV. Přepočet hodnot napětí v mV na 

teplotu, bylo provedeno pomocí dostupné tabulky č. 16, která je doplňkem měřícího 

zařízení v laboratoři na fakultě FBI v Ostravě.  
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Tabulka č. 16 Tabulka pro stanovení teploty v peci dle napětí na termočlánku  

Cejchovní řada termoelektrických napětí článku Chromel - Alumel 

[°C] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

  0,04 0,04 0,04 0,041 0,042 0,041 0,042 0,041 0,042 0,042   

0 -0,80 -0,40 0,00 0,40 0,81 1,22 1,63 2,05 2,46 2,88 3,30 

  0,041 0,041 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04   

100 3,30 3,71 4,12 4,53 4,93 5,33 5,73 6,13 6,53 6,93 7,33 

  0,04 0,04 0,041 0,04 0,041 0,041 0,041 0,041 0,042 0,041   

200 7,33 7,73 8,13 8,54 8,94 9,35 9,76 10,17 10,58 11,00 11,41 

  0,041 0,042 0,041 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042   

300 11,41 11,82 12,24 12,65 13,07 13,49 13,91 14,33 14,75 15,17 15,59 

  0,043 0,042 0,042 0,042 0,042 0,043 0,043 0,043 0,042 0,043   

400 15,59 16,02 16,44 16,86 17,28 17,70 18,13 18,56 18,98 19,41 19,84 

  0,043 0,042 0,043 0,042 0,043 0,043 0,042 0,043 0,043 0,042   

500 19,84 20,27 20,69 21,12 21,54 21,97 22,40 22,82 23,25 23,68 24,10 

  0,042 0,043 0,043 0,042 0,043 0,042 0,042 0,042 0,043 0,042   

600 24,10 24,52 24,95 25,38 25,80 26,23 26,65 27,07 27,49 27,92 28,34 

  0,042 0,042 0,042 0,042 0,041 0,042 0,042 0,041 0,042 0,041   

700 28,34 28,76 29,18 29,60 30,02 30,43 30,85 31,27 31,68 32,10 32,51 

  0,04 0,04 0,04 0,04 0,039 0,04 0,041 0,04 0,04 0,04   

800 32,51 32,91 33,32 33,74 34,14 34,55 34,95 35,36 35,76 36,16 36,56 

  0,04 0,04 0,04 0,04 0,039 0,04 0,039 0,039 0,039 0,039   

900 36,56 36,96 37,36 37,76 38,16 38,55 38,95 39,34 39,73 40,12 40,51 

  0,039 0,038 0,039 0,039 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038   

1000 40,51 40,80 41,28 41,67 42,06 42,44 42,82 43,20 43,58 43,96 44,34 

  0,038 0,037 0,038 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,036 0,037   

1100 44,34 44,72 45,09 45,47 45,84 46,21 46,58 46,95 47,32 47,68 48,05 

  0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,035 0,036 0,035 0,035 0,035   

1200 48,05 48,41 48,77 49,13 49,49 49,85 50,20 50,56 50,91 51,26 51,61 

 

Je-li teplota v peci ustálená, zkontrolován a nastaven průtok vzduchu, je vzorek 

vložen do pece a je zahájeno měření. S vložením zkušebního vzorku do pece, začíná 

měření času pomocí stopek. Proces vkládání vzorku musí být menší jak 20 sekund, dle 

normy [13], aby nedošlo k poklesu teploty vzduchu v peci. 

 Od této chvíle sledujeme průběh zkoušky a okamžik vzplanutí. Vzplanutí vzorku 

můžeme zjistit vizuálně a rovněž se může projevit zvukový efekt. Pozorovaný okamžik se 

projeví i na stupnici zapisovače teploty. Vytipované vzorky (Mando, Fofr, Kubo) vzplanutí 

projevily uhasnutím pomocného zápalného zdroje a mírným zvukovým efektem. 
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Jestliže ke vzplanutí nedošlo do 15 minut od začátku spuštění stopek, opakuje se 

stanovení vždy s novým zkušebním vzorkem při postupně se zvyšujících teplotách 

vzduchu v peci o 10 °C až do teploty, kdy ke vzplanutí našeho zkušebního vzorku dojde do 

stanoveného času 15 minut. 

Jestliže ke vzplanutí došlo do 15 minut od začátku spuštění stopek, opakuje se 

stanovení vždy s novým zkušebním vzorkem při postupně se snižujících teplotách vzduchu 

v peci o 10 °C až do teploty, kdy ke vzplanutí našeho zkušebního vzorku nedojde do 

stanoveného času 15 minut. 

Protože přibližné teploty vzplanutí testovaných materiálů nebyly předem známy, 

tak snižování nebo zvyšování teplot, bylo realizováno po 20 °C. Po zjištění předběžné 

teploty vzplanutí, jsem postupoval dle normy [13], tzn. změnou teplot po 10 °C. 

Konečná minimální teplotou vzplanutí zkušebního vzorku se zaokrouhluje na 

nejbližších 10 °C nebo 5 °C. [13] 

5.3.4 Výsledky měření 

Stanovení vznětlivosti materiálů dle normy [13], jsem stanovil pro vzorek Mando, 

Kubo a Fofr. Popis těchto vytipovaných materiálů uvádí kapitola 5.  

V tabulce číslo 17, je stanovení teploty vzplanutí pro vzorek Mando, kde je 

uvedena hmotnost, nastavená teplota na regulátoru přístroje, teplota v peci zjištěná pomocí 

tabulky č. 14, průtok vzduchu zjištěný z obrázku č. 15. Dále je uvedeno, zda vzorek 

vzplanul a v souladu s [13] zaokrouhlená teplota vzplanutí.  

U vzorku č. 1 až 3 jsem hledal přibližnou teplotu, kdy vzorek ještě vzplane, proto 

jsem postupoval po 20 °C do doby, než jsem zjistil teplotu, kdy vzorek nevzplanul. Poté už 

jsem postupoval dle normy [13] a teplotu jsem upravil po 10 °C. 

U vzorku číslo 4 byla nastavena teplota na regulátoru 360 °C. Teplota v peci byla 

vypočtena na 370,5 °C. Tuto hodnotu jsem dle normy [13] zaokrouhlil. Teplotu vzplanutí u 

vzorku Mando, jsem stanovil na 370 °C. 
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Tabulka č. 17 Stanovení teploty vzplanutí u vzorku Mando 

Materiál Mando 

Číslo 
vzorku 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Teplota na 
regulátoru 

[°C] 

Teplota 
v peci 
[°C] 

Zaokrouhlená 
teplota 

vzplanutí 
[°C] 

Průtok 
vzduchu 
[l.min-1] 

Vzplanutí 
[ano/ne] 

1 2,00 390 401,2 400 3,2 ano 

2 1,98 370 381,2 380 3,3 ano 

3 2,01 350 359,8 360 3,4 ne 

4 1,99 360 370,5 370 3,35 ano 

 

 V průběhu měření bylo pozorováno i specifické vlastnosti chování materiálu. Po 

vložení vzorku do pece a spuštění stopek, jsem zpozoroval přibližně po dvaceti sekundách 

zbarvení plamene. Ten se znatelně zbarvil do světlé oranžové barvy s menším nazelenalým 

odstínem ze spodní strany. Plamen také zvětšil svůj objem, především došlo k rozšíření do 

stran. Mírný dým se začal objevovat po uplynutí dvou minut. Dým byl světle žlutého 

zbarvení. Před vzplanutím plamen začal vždy pulzovat, v některých případech byl i 

vtahován přes otvor víka do pece. Ve všech případech po vzplanutí došlo k uhasnutí 

pomocného zápalného zdroje.  

 U obrázku č. 16 je průběh záznamu ze zapisovače teploty. Záznam znázorňuje 

průběh teploty v peci, který je vztažený ke vzorku Mando a k tabulce č. 17. Na obrázku 

jsou poznamenány i časy jednotlivých vzplanutí. 
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Obrázek č. 16 Průběh záznamu ze zapisovače teploty pro vzorek Mando 
 

V tabulce č. 18 jsem uvedl stanovené teploty vzplanutí všech tří vzorků, dle normy 

[13]. U materiálu Kubo a Mando, jsou výsledky podrobněji rozebrány v příloze C. V této 

tabulce, pouze uvádím konečné měření jednotlivých vzorků, u kterého byla zjištěna teplota 

vzplanutí.  

Tabulka č. 18 Teplota vzplanutí u jednotlivých materiálů 

Materiál 
Hmotnost 

vzorku 
[g] 

Teplota na 
regulátoru 

[°C] 

Teplota v 
peci 
[°C] 

Zaokrouhlená 
teplota vzplanutí 

[°C] 

Průtok 
vzduchu 
[l.min-1] 

Fofr 2,01 390 399,5 400 3,22 

Kubo 2,00 400 410,7 410 3,18 

Mando 1,99 360 370,5 370 3,35 
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Na obrázku č. 17 až 19 vidíme vzorky po vyjmutí ze Setchkinovy pece. 

Na obrázku č. 17 a) je vzorek Mando, který byl vystaven laboratorní zkoušce. 

Tento vzorek vytvořil spečený povrch, který tvořil dutinu v celém obsahu misky. Povrch 

byl matný s lesklým okrajem kolem stěny misky. Po odkrytí spečeného povrchu, bylo vidět 

(obr. č. 17 b), že stěny misky jsou lesklé, pokryté uhlíkatým zbytkem. 

Na obrázku č. 18 je vzorek Kubo, který obsahuje 89 % PES + 11 % vlny. Na 

obrázku č. 18 a) vidíme spečený smotek. Díky obsahu vlny tento smotek zanechal své 

tvary i po vystavení laboratorní zkoušce. Vzorek Kubo, byl specifický v tom, že po 

vytažení z pece vytvářel zvukové efekty v podobě praskání. Na obr. 18 b) jsou zbytky 

uhlíkatého materiálu. 

Materiál Fofr po stanovení vznětlivosti, viz obr. č. 19, byl lesklý po celém povrchu. 

Po vytažení z pece vzorek bublal a celá miska až po okraj byla pokryta roztaveným 

materiálem. Vzorek v misce vytvářel pevný uhlíkatý zbytek bez dutin.  

Na obrázku č. 20 je zobrazeno pracoviště pro stanovení vznětlivosti materiálu dle 

ČSN 64 0149.  

 

Obrázek č. 17 Vzorek Mando a), b)     

 

 

Obrázek č. 18 Vzorek Kubo a), b) 
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Obrázek č. 19 Vzorek Fofr a), b) 

 

 

Obrázek č. 20 Pracoviště pro ČSN 640149 

5.3.5 Diskuse výsledků měření 

Stanovená teplota vzplanutí vzorku Fofr byla 400 °C a u vzorku Kubo 410 °C. 

Nižší teplota vzplanutí byla stanovena u vzorku Mando 370 °C. Viz tabulka č. 18.  

Z těchto získaných hodnot je patrné, že obsah PES má značný vliv na teplotu 

vzplanutí. Čím menší obsah PES je, tím nižší je teplota vzplanutí. Jelikož je teplota 

vzplanutí závislá i na zkušebních podmínkách (druh zařízení, množství zkoušené látky, 

atd.), může se její hodnota od reálných podmínek lišit. 

Vhodné je zmínit i možnou úpravu materiálu z hlediska hořlavosti, která by měla 

určitý vliv. Ale i přes kontaktování výrobců, se mi nepodařilo zjistit, zda tato úprava byla 

použita a v jakém rozsahu. Na ovlivňování výsledků, má také určitý vliv technologie 

zpracování, struktura tkaniny, fyzikální vlastnosti a vlhkost materiálu. 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit přehled textilních materiálů běžně 

uplatňovaných v interiérech silničních motorových vozidel a požadavků na autotextilie 

z hlediska mezinárodních předpisů. Dále stanovit požárně technické charakteristiky 

vytipovaných autotextilií – potahových látek a vyhodnotit výsledky měření v návaznosti na 

požární bezpečnost. 

Interiér vozu obsahuje velký rozsah použití textilií, proto jsem se v této práci 

zaměřil na autopotahy, respektive povrchovou úpravu čalounění sedadel automobilu. První 

část diplomové práce se týká všeobecného seznámení s textilními materiály, použitých 

v interiéru automobilu. Dále je uveden souhrn používaných potahových autotextilií a 

sumarizace jejich požadovaných vlastností, které stanovují mezinárodní předpisy. Pro 

vytipované textilní vzorky autopotahů jsem pomocí tří zkušebních metod určil jejich 

významné požárně technické charakteristiky. První metoda se týkala stanovení hořlavosti 

metodou kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589 – 2, při teplotě okolí. Pro srovnání a 

ověření, zda má teplota okolí vliv na měření kyslíkového čísla, byla vybrána druhá metoda 

podle ČSN ISO 4589 – 3, při zvýšené teplotě okolí. Třetí měření se týkalo stanovení 

teploty vzplanutí textilních materiálů - potahové látky dle ČSN 64 0149.  

Měřeny byly tři vzorky textilní látky obchodního názvu Mando, Kubo a Fofr, viz 

tab. č. 1. Metodou stanovení kyslíkového čísla bylo zjištěno, že materiály Mando a Kubo 

se chovaly přibližně stejně i navzdory odlišnému složení. Nejlepších výsledků dosáhl 

materiál Fofr, u kterého v porovnání s ostatními vzorky bylo naměřeno kyslíkové číslo o 4 

% vyšší. Z toho plyne, že materiál Fofr je ze třech testovaných vzorků nejvíce odolný vůči 

hořlavosti. Tato skutečnost se projevila u obou metod měření kyslíkových čísel a tj. při 

teplotě okolí a při zvýšené teplotě. Zajímavou skutečnost při stanovení kyslíkového čísla 

při teplotě okolí a při zvýšené teplotě prezentuje tabulka č. 15, kde jsou naznačeny rozdíly 

OI. Výsledky znázorňují, že teplota okolí má na stanovení kyslíkového čísla určitý vliv. 

Dle naměřených hodnot a stanovených výsledků, rozdíl teplot okolí 50 °C změní hodnotu 

OI o 2 %. Pro vznik a šíření požáru v interiéru silničních motorových vozidel to znamená, 

že při zvyšování teploty v interiéru vozidla se snižuje minimální koncentrace kyslíku, 

potřebná pro iniciaci samotného textilního materiálu, čímž se zvyšuje riziko zapalitelnosti 

autopotahů. U metody stanovení teploty vzplanutí byla nejnižší teplota naměřena u vzorku 

Mando, a to 370 °C. U vzorku Fofr 400 °C a vzorku Kubo 410 °C. U této zkoušky jsem 
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získal poznatek, že obsah PES má určitý vliv na teplotu vzplanutí. Čím nižší obsah PES 

v materiálu je, tím nižší je teplota vzplanutí materiálu. Autopotahy silničních vozidel 

s nižším obsahem PES jsou z hlediska požární bezpečnosti rizikovější.  

Z dosažených výsledků laboratorních měření je zřejmé, že autopotahy, které 

používají automobilky Škoda, Opel a Daimler z textilních materiálů Fofr, Mando a Kubo 

vykazují z hlediska požární bezpečnosti některé pozitivní vlastnosti, které byly v této 

diplomové práci stanoveny. Vyšší hodnoty sledovaných charakteristik nejsou ovlivněny 

výhradně složením, tzn. v případě testovaných materiálů obsahem PES, PUR a vlny. Jak u 

kyslíkového čísla, tak u teploty vzplanutí ověřovaných autopotahových textilií jsou totiž 

tyto hodnoty vyšší, než běžně udávané hodnoty pro jednotlivé složky testovaných 

materiálů. Tato skutečnost může být ovlivněna i dalšími parametry, jako je např. struktura, 

technologie zpracování, případně synergický účinek složek autopotahoviny, vlastnosti 

použitých barviv, přísad, apod. Podstatným efektem by se projevilo zejména použití 

retardérů hoření. Informace o jejich aplikaci však výrobce neposkytuje. 

           Závěrem je možno konstatovat, že v diplomové práci stanovované požárně 

technické charakteristiky testovaných materiálů používaných pro autopotahy, jsou 

v souladu s mezinárodním trendem dosahování vyšší požární bezpečnosti interiérů 

silničních vozidel. 
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Bc. Luděk Borkovec, Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových  

vozidlech 

Příloha č. A Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 2 

Tabulka č. 1 Informace o materiálu Mando 

Vzorek MANDO 

Informace o vzorku 

Obchodní název MANDO 

Složení 58 % PES + 42 % PUR 

Automobilka * OPEL 

Parametry vzorku 

Průměrná délka 140 mm 

Průměrná šířka 52 mm 

Průměrná tloušťka 7 mm 

Průměrná hmotnost ** 4,47 g 

* - Automobilka, která tento materiál využívá 

** - Průměrná hmotnost z hodnot viz tab. č. 2 

 

Tabulka č. 2 Naměřené hodnoty materiálu Mando 

Číslo 
vzorku 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Koncentrace 
kyslíku 

[%] 

Čas 
zapalování 

[s] 

Čas 
prohoření 

[s] 

Čas 
uhasnutí 

[s] 

Odezva 
[X/O] 

1 4,48 24 10 31 # X 

2 4,45 23 15 47 # X 

3 4,33 22 30 * 59 O 

4 4,32 22 25 ** O 

5 4,54 22,2 20 * 7 O 

6 4,52 22,4 20 * 4 O 

7 4,54 22,6 15 * 2 O 

8 4,50 22,8 15 * 4 O 

9 4,53 23 15 46 # X 

10 4,39 22,8 25 * 2 O 

11 4,51 23 15 51 # X 

12 4,48 22,8 15 57 # X 

13 4,55 22,6 15 73 # X 

*   -  Tento čas prohoření nebyl stanoven, vzorek uhasnul. 

** -  Nedošlo k prohoření první referenční značky (nedošlo k zapálení vzorku). 

#   -  Nedošlo k uhasnutí, byl stanoven čas prohoření. 
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Bc. Luděk Borkovec, Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových  

vozidlech 

Příloha č. A Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 2 

 

Tabulka č. 3 Hodnoty NT série měření podle [8] pro vzorek Mando 

Materiál Mando  

NT série měření 

Měření provedená do 
dosažení odezvy "X" 

Další čtyři měření provedená od 
odezvy "X" cf 

Číslo vzorku 7 8 9 9 10 11 12 13 

Koncentrace 
kyslíku [%] 

22,6 22,8 23 23 22,8 23 22,8 22,6 

Doba hoření [s] <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 

Délka ohořelé 
části [mm] 

<100 <100 >100 >100 <100 >100 >100 >100 

Odezva o o x x o x x x 

Poznámka:  

Tabulka je vytvořena z hodnot tabulky č. 2 

cf - konečná hodnota koncentrace kyslíku, vyjádřená v objemových procentech. cf = 22,6 % 

 

 

Výpočet standardní odchylky měření 
 

Tabulka č. 4 Verifikace odstupňování změny koncentrace kyslíku 

Posledních 6 výsledků 
Koncentrace kyslíku % 

ci OI ci - OI (ci - OI)2  

cf  1 22,6 22,75 -0,15 0,0225 

  2 22,8 22,75 0,05 0,0025 

  3 23,0 22,75 0,25 0,0625 

  4 22,8 22,75 0,05 0,0025 

  5 23,0 22,75 0,25 0,0625 

n 6 22,8 22,75 0,05 0,0025 

Celková suma (ci-OI)2  0,155 
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vozidlech 

Příloha č. A Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 2 

 

Stanovení standardní odchylky měření dle ČSN ISO 4589 – 2 
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Ověření podmínky platnosti kyslíkového čísla  

 

3

ˆ2
 < d < 

2

ˆ3

 
Po dosazení:  

  d = 0,2 % 

  ̂ = 0,176 

3

176,0*2
< 0,2 < 

2

176,0*3
 

0,117 < 0,2 < 0,264 

„Podmínka pro platnost kyslíkového čísla je splněna“ 

 

Stanovení kyslíkového čísla 

   

OI = cf + (k * d) 

 

Po dosazení:  cf = 22,6 % 

  d = 0,2 % 

k = 0,76 

  

  OI = 22,6 + (0,76 * 0,2) = 22,75 % 

 

 

U zkušebního vzorku Mando, byla stanovena hodnota kyslíkového čísla 22,75 % 
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Grafické znázornění naměřených hodnot vzorku Mando, dle tabulky č. 2 
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Bc. Luděk Borkovec, Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových  

vozidlech 

Příloha č. A Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 2 

 

Tabulka č. 5 Informace o materiálu Fofr 

Vzorek FOFR 

Informace o vzorku 

Obchodní název FOFR 

Složení 74 % PES + 26 % PUR 

Automobilka * ŠKODA 

Parametry vzorku 

Průměrná délka 140 mm 

Průměrná šířka 52 mm 

Průměrná tloušťka 3 mm 

Průměrná hmotnost ** 3,39 g 

* - Automobilka, která tento materiál využívá 

** - Průměrná hmotnost z hodnot viz tab. č. 6 

 

 

Tabulka č. 6 Naměřené hodnoty materiálu Fofr 

Číslo 
vzorku 

Hmotnost 
vzorku 

 [g] 

Koncentrace 
kyslíku 

[%] 

Čas 
zapalování 

[s] 

Čas 
prohoření 

[s] 

Čas 
uhasnutí 

[s] 

Odezva 
[X/O] 

1 3,41 27 5 32 # X 

2 3,41 26 10 * 30 O 

3 3,38 26 10 * 32 O 

4 3,42 26,2 5 * 15 O 

5 3,38 26,4 10 * 23 O 

6 3,38 26,6 10 * 8 O 

7 3,38 26,8 5 42 # X 

8 3,35 26,6 5 36 # X 

9 3,36 26,4 5 43 # X 

10 3,43 26,2 5 * 18 O 

11 3,37 26,4 10 37 # X 

#   -  Nedošlo k uhasnutí, protože byl stanoven čas prohoření. 
 

*   -  Tento čas prohoření nebyl stanoven, vzorek uhasnul. 
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Bc. Luděk Borkovec, Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových  

vozidlech 

Příloha č. A Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 2 

 

Tabulka č. 7 Hodnoty NT série měření podle [8] pro vzorek Fofr 

Materiál Fofr  

NT série měření 

Měření provedená do 
dosažení odezvy "X" 

Další čtyři měření provedená od 
odezvy "X" cf 

Číslo vzorku 5 6 7 7 8 9 10 11 

Koncentrace 
kyslíku [%] 

26,4 26,6 26,8 26,8 26,6 26,4 26,2 26,4 

Doba hoření [s] <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 

Délka ohořelé 
části [mm] 

<100 <100 >100 >100 >100 >100 <100 >100 

Odezva o o x x x x o x 

Pozn.:  
Tabulka je vytvořena z hodnot tabulky č. 6 
cf - konečná hodnota koncentrace kyslíku, vyjádřená v objemových procentech. cf = 26,4 % 

 

 

Výpočet standardní odchylky měření 
 

Tabulka č. 8 Verifikace odstupňování změny koncentrace kyslíku 

Posledních 6 výsledků 
Koncentrace kyslíku % 

ci OI ci - OI (ci - OI)2  

cf  1 26,4 26,45 -0,05 0,0025 

  2 26,2 26,45 -0,25 0,0625 

  3 26,4 26,45 -0,05 0,0025 

  4 26,6 26,45 0,15 0,0225 

  5 26,8 26,45 0,35 0,1225 

n 6 26,6 26,45 0,15 0,0225 

Celková suma (ci-OI)2  0,235 
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Stanovení standardní odchylky měření dle ČSN ISO 4589 – 2 
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Ověření podmínky platnosti kyslíkového čísla  

 

3

ˆ2
 < d < 

2

ˆ3

 
Po dosazení:  

  d = 0,2 % 

  ̂ = 0,217 

3

217,0*2
< 0,2 < 

2

217,0*3
 

0,145 < 0,2 < 0,326 

„Podmínka pro platnost kyslíkového čísla je splněna“ 

 

Stanovení kyslíkového čísla 

   

OI = cf + (k * d) 

 

Po dosazení:  cf = 26,4 % 

  d = 0,2 % 

k = 0,25 

  

  OI = 26,4 + (0,25 * 0,2) = 26,45 % 

 

 

U zkušebního vzorku Fofr, byla stanovena hodnota kyslíkového čísla 26,45 % 
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Grafické znázornění naměřených hodnot vzorku Fofr, dle tabulky č. 6 
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Bc. Luděk Borkovec, Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových  

vozidlech 

Příloha č. A Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 2 

Tabulka č. 9 Informace o materiálu Kubo 

Vzorek KUBO 

Informace o vzorku 

Obchodní název KUBO 

Složení 89 % PES + 11 % VLNA 

Automobilka * DAIMLER 

Parametry vzorku 

Průměrná délka 140 mm 

Průměrná šířka 52 mm 

Průměrná tloušťka 4 mm 

Průměrná hmotnost ** 4,08 g 

* - Automobilka, která tento materiál využívá 

** - Průměrná hmotnost z hodnot viz tab. č. 10 

 

 

Tabulka č. 10 Naměřené hodnoty materiálu Kubo 

Číslo 
vzorku 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Koncentrace 
kyslíku 

[%] 

Čas 
zapalování 

[s] 

Čas 
prohoření 

[s] 

Čas 
uhasnutí 

[s] 

Odezva 
[X/O] 

1 4,04 23,0 20 88 # X 

2 4,10 22,0 20 ** O 

3 4,07 22,0 25 * 68 O 

4 4,05 22,2 15 * 33 O 

5 4,01 22,4 15 138 # X 

6 4,05 22,2 15 107 # X 

7 4,13 22,0 15 * 34 O 

8 4,13 22,2 15 164 # X 

9 4,12 22,0 15 * 155 O 

*   -  Tento čas prohoření nebyl stanoven, vzorek uhasnul. 

** -  Nedošlo k prohoření první referenční značky (nedošlo k zapálení vzorku). 

#   -  Nedošlo k uhasnutí, byl stanoven čas prohoření. 
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Bc. Luděk Borkovec, Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových  

vozidlech 

Příloha č. A Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 2 

 

Tabulka č. 11 Hodnoty NT série měření podle [8] pro vzorek Kubo 

Materiál Kubo  

NT série měření 

Měření provedená do 
dosažení odezvy "X" 

Další čtyři měření provedená od 
odezvy "X" cf 

Číslo vzorku 3 4 5 5 6 7 8 9 

Koncentrace 
kyslíku [%] 

22,0 22,2 22,4 22,4 22,2 22,0 22,2 22,0 

Doba hoření [s] <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 

Délka ohořelé 
části [mm] 

<100 <100 >100 >100 >100 <100 >100 <100 

Odezva o o x x x o x o 

Pozn.:  

Tabulka je vytvořena z hodnot tabulky č. 10 

cf - konečná hodnota koncentrace kyslíku, vyjádřená v objemových procentech. cf = 22,0 % 

 

Výpočet standardní odchylky měření 
 

Tabulka č. 12 Verifikace odstupňování změny koncentrace kyslíku 

Posledních 6 výsledků 
Koncentrace kyslíku % 

ci OI ci - OI (ci - OI)2  

cf  1 22,0 22,19 -0,19 0,0361 

  2 22,2 22,19 0,01 0,0001 

  3 22,0 22,19 -0,19 0,0361 

  4 22,2 22,19 0,01 0,0001 

  5 22,4 22,19 0,21 0,0441 

n 6 22,2 22,19 0,01 0,0001 

Celková suma (ci-OI)2  0,117 
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Stanovení standardní odchylky měření dle ČSN ISO 4589 – 2 
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Ověření podmínky platnosti kyslíkového čísla  

 

3

ˆ2
 < d < 

2

ˆ3

 
Po dosazení:  

  d = 0,2 % 

  ̂ = 0,153 

3

153,0*2
< 0,2 < 

2

153,0*3
 

0,102 < 0,2 < 0,230 

„Podmínka pro platnost kyslíkového čísla je splněna“ 

 

Stanovení kyslíkového čísla 

   

OI = cf + (k * d) 

 

Po dosazení:  cf = 22,0 % 

  d = 0,2 % 

k = 0,94 

  

  OI = 22,0 + (0,94 * 0,2) = 22,19 % 

 

 

U zkušebního vzorku Kubo, byla stanovena hodnota kyslíkového čísla 22,19 %. 
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Grafické znázornění naměřených hodnot vzorku Kubo, dle tabulky č. 10 
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Bc. Luděk Borkovec, Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových  

vozidlech 

Příloha č. B Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 3 

Tabulka č. 13 Informace o materiálu Mando 

Vzorek MANDO 

Informace o vzorku 

Obchodní název MANDO 

Složení 58 % PES + 42 % PUR 

Automobilka * OPEL 

Parametry vzorku 

Průměrná délka 140 mm 

Průměrná šířka 52 mm 

Průměrná tloušťka 7 mm 

Průměrná hmotnost ** 4,47 g 

*  -  Automobilka, která tento materiál využívá 

** - Průměrná hmotnost z hodnot viz tab. č. 15 

 

Tabulka č. 14 Podmínky laboratoře a měřicího přístroje 

Hodnoty v laboratoři 

Tlak 997 mbar 

Teplota 24,0 °C 

Vlhkost 33,3% 

Teplotní hodnoty 

Na čidle (u vzorku) 75 °C 

Mezi skleněnými válci * 82 °C 

Přístroje 25,6 °C 

* - Skleněný válec je tvořen dvěma válci o menší a větším průměru, mezi nimiž je   
     omotán drátek a je nahříván na nastavenou teplotu. 

 

Tabulka č. 15 Naměřené hodnoty materiálu Mando 

Číslo 
vzorku 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Koncentrace 
kyslíku 

[%] 

Čas 
prohoření 

[s] 

Čas 
uhasnutí 

[s] 

Odezva 
[X/O] 

1 4,57 21,0 43 # X 

2 4,58 20,0 * 19 O 

3 4,46 20,0 * 14 O 

4 4,53 20,2 * 16 O 

5 4,48 20,4 78 # X 

6 4,54 20,2 62 # X 

7 4,70 20,0 * 9 O 

8 4,48 20,2 * 22 O 

9 4,62 20,4 * 19 O 

#   -  Nedošlo k uhasnutí, protože byl stanoven čas prohoření. 
 

*   -  Tento čas prohoření nebyl stanoven, vzorek uhasnul. 
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Bc. Luděk Borkovec, Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových  

vozidlech 

Příloha č. B Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 3 

 

Tabulka č. 16 Hodnoty NT série měření podle [8] pro vzorek Mando 

Materiál 
Mando 

NT série měření 

Měření provedená do 
dosažení odezvy "X" 

Další čtyři měření provedená od 
odezvy "X" cf 

Číslo vzorku 3 4 5 5 6 7 8 9 

Koncentrace 
kyslíku [%] 

20,0 20,2 20,4 20,4 20,2 20,0 20,2 20,4 

Doba hoření 
[s] 

<180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 

Délka ohořelé 
části [mm] 

<100 <100 >100 >100 >100 <100 <100 <100 

Odezva O O X X X O O O 

Pozn.:  
Tabulka je vytvořena z hodnot tabulky č. 15 
cf - Konečná hodnota koncentrace kyslíku, vyjádřená v objemových procentech. cf = 20,4 % 

 

 

Výpočet standardní odchylky měření 
 

Tabulka č. 17 Verifikace odstupňování změny koncentrace kyslíku 

Posledních 6 výsledků 
Koncentrace kyslíku % 

ci OI ci – OI (ci - OI)2  

cf  1 20,4 20,35 0,05 0,0025 

  2 20,2 20,35 -0,15 0,0225 

  3 20,0 20,35 -0,35 0,1225 

  4 20,2 20,35 -0,15 0,0225 

  5 20,4 20,35 0,05 0,0025 

n 6 20,2 20,35 -0,15 0,0225 

 Celková suma (ci-OI)2  0,195 
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Bc. Luděk Borkovec, Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových  

vozidlech 

Příloha č. B Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 3 

 

Stanovení standardní odchylky měření dle ČSN ISO 4589 – 2 
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Ověření podmínky platnosti kyslíkového čísla  

 

3

ˆ2
 < d < 

2

ˆ3

 
Po dosazení:  

  d = 0,2 % 

  ̂ = 0,197 

3

197,0*2
< 0,2 < 

2

197,0*3
 

0,131 < 0,2 < 0,296 

„Podmínka pro platnost kyslíkového čísla je splněna“ 

 

Stanovení kyslíkového čísla 

   

OI = cf + (k * d) 

 

Po dosazení:  cf = 20,4 % 

  d = 0,2 % 

k = -0,27 

  

  OI = 20,4 + (-0,27 * 0,2) = 20,35 % 

 

 

U zkušebního vzorku Mando, byla stanovena hodnota kyslíkového čísla 20,35 %. 
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Bc. Luděk Borkovec, Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových  

vozidlech 

Příloha č. B Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 3 

 

Grafické znázornění naměřených hodnot vzorku Mando, dle tabulky č. 15 
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Bc. Luděk Borkovec, Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových  

vozidlech 

Příloha č. B Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 3 

Tabulka č. 18 Informace o materiálu Fofr 

Vzorek FOFR 

Informace o vzorku 

Obchodní název FOFR 

Složení 74 % PES + 26 % PUR 

Automobilka * ŠKODA 

Parametry vzorku 

Průměrná délka 140 mm 

Průměrná šířka 52 mm 

Průměrná tloušťka 3 mm 

Průměrná hmotnost ** 3,38 g 

* - Automobilka, která tento materiál využívá 

** - Průměrná hmotnost z hodnot viz tab. č. 20 
 

Tabulka č. 19 Podmínky laboratoře a měřicího přístroje 

Hodnoty v laboratoři 

Tlak 972 mbar 

Teplota 23,0 °C 

Vlhkost 37,8% 

Teplotní hodnoty 

Na čidle (u vzorku) 75 °C 

Mezi skleněnými válci * 83 °C 

Přístroje 26,1 °C 

* - Skleněný válec je tvořen dvěma válci o menší a větším průměru, mezi nimiž je  
     omotán drátek a je nahříván na nastavenou teplotu. 

 

Tabulka č. 20 Naměřené hodnoty materiálu Fofr 

Číslo 
vzorku 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Koncentrace 
kyslíku 

[%] 

Čas 
prohoření 

[s] 

Čas uhasnutí 
[s] 

Odezva 
[X/O] 

1 3,43 26,0 19 # X 

2 3,40 25,0 28 # X 

3 3,35 24,0 * 17 O 

4 3,33 24,0 * 19 O 

5 3,32 24,2 * 8 O 

6 3,51 24,4 * 9 O 

7 3,41 24,6 * 14 O 

8 3,40 24,8 34 # X 

9 3,42 24,6 39 # X 

10 3,41 24,4 * 8 O 

11 3,35 24,6 * 33 O 

12 3,40 24,8 23 # X 

#   -  Nedošlo k uhasnutí, protože byl stanoven čas prohoření. 
 

*   -  Tento čas prohoření nebyl stanoven, vzorek uhasnul. 
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Bc. Luděk Borkovec, Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových  

vozidlech 

Příloha č. B Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 3 

 

Tabulka č. 21 Hodnoty NT série měření podle [8] pro vzorek Fofr 

 Materiál Fofr 

NT série měření 

Měření provedená do 
dosažení odezvy "X" 

Další čtyři měření provedená od 
odezvy "X" cf 

Číslo vzorku 6 7 8 8 9 10 11 12 

Koncentrace 
kyslíku [%] 

24,4 24,6 24,8 24,8 24,6 24,4 24,6 24,8 

Doba hoření [s] <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 

Délka ohořelé 
části [mm] 

<100 <100 >100 >100 >100 <100 <100 >100 

Odezva o o x x x O O X 

Pozn.:  

Tabulka je vytvořena z hodnot tabulky č. 20 

cf - Konečná hodnota koncentrace kyslíku, vyjádřená v objemových procentech. cf = 24,8 % 

 

 

Výpočet standardní odchylky měření 
 

Tabulka č. 22 Verifikace odstupňování změny koncentrace kyslíku d [%] 

Posledních 6 výsledků 
Koncentrace kyslíku % (V/V) 

ci OI ci - OI (ci - OI)2  

cf  1 24,8 24,65 0,15 0,0225 

  2 24,6 24,65 -0,05 0,0025 

  3 24,4 24,65 -0,25 0,0625 

  4 24,6 24,65 -0,05 0,0025 

  5 24,8 24,65 0,15 0,0225 

n 6 24,6 24,65 -0,05 0,0025 

Celková suma (ci-OI)2  0,115 
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Bc. Luděk Borkovec, Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových  

vozidlech 
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Stanovení standardní odchylky měření dle ČSN ISO 4589 – 2 
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Ověření podmínky platnosti kyslíkového čísla  

 

3

ˆ2
 < d < 

2

ˆ3

 
Po dosazení:  

  d = 0,2 % 

  ̂ = 0,152 

3

152,0*2
< 0,2 < 

2

152,0*3
 

0,101 < 0,2 < 0,228 

„Podmínka pro platnost kyslíkového čísla je splněna“ 

 

Stanovení kyslíkového čísla 

   

OI = cf + (k * d) 

 

Po dosazení:  cf = 24,8 % 

  d = 0,2 % 

k = -0,75 

  

  OI = 24,8 + (-0,75 * 0,2) = 24,65 % 

 

 

U zkušebního vzorku Fofr, byla stanovena hodnota kyslíkového čísla 24,65 %. 
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Grafické znázornění naměřených hodnot vzorku Fofr, dle tabulky č. 20 
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Tabulka č. 23 Informace o materiálu Kubo 

Vzorek KUBO 

Informace o vzorku 

Obchodní název KUBO 

Složení 89 % PES + 11 % VLNA 

Automobilka * DAIMLER 

Parametry vzorku 

Průměrná délka 140 mm 

Průměrná šířka 52 mm 

Průměrná tloušťka 4 mm 

Průměrná hmotnost ** 3,99 g 

* - Automobilka, která tento materiál využívá 

** - Průměrná hmotnost z hodnot viz tab. č. 25 
 

Tabulka č. 24 Podmínky laboratoře a měřicího přístroje 

Hodnoty v laboratoři 

Tlak 984 mbar 

Teplota 23,6 °C 

Vlhkost 28,2% 

Teplotní hodnoty 

Na čidle (u vzorku) 75 °C 

Mezi skleněnými válci * 83 °C 

Přístroje 26,3 °C 

* - Skleněný válec je tvořen dvěma válci o menší a větším průměru, mezi nimiž je omotán  
     drátek a je nahříván na nastavenou teplotu. 

 

Tabulka č. 25 Naměřené hodnoty materiálu Kubo 

Číslo 
vzorku 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Koncentrace 
kyslíku 

[%] 

Čas 
prohoření 

[s] 

Čas uhasnutí 
[s] 

Odezva [X/O] 

1 4,01 23 58 # X 

2 3,92 22 62 # X 

3 3,94 21 122 # X 

4 4,00 20 * 81 O 

5 4,00 20 * 49 O 

6 4,00 20,2 * 52 O 

7 4,02 20,4 162 # X 

8 4,05 20,2 * 80 O 

9 4,00 20,4 138 # X 

10 4,04 20,2 * 8 O 

11 3,89 20,4 * 108 O 

#   -  Nedošlo k uhasnutí, protože byl stanoven čas prohoření. 
 

*   -  Tento čas prohoření nebyl stanoven, vzorek uhasnul. 
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Tabulka č. 26 Hodnoty NT série měření podle [8] pro vzorek Kubo 

Materiál Kubo  

NT série měření 

Měření provedená do 
dosažení odezvy "X" 

Další čtyři měření provedená od 
odezvy "X" cf 

Číslo vzorku 5 6 7 7 8 9 10 11 

Koncentrace 
kyslíku [%] 

20,0 20,2 20,4 20,4 20,2 20,4 20,2 20,4 

Doba hoření [s] <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 

Délka ohořelé 
části [mm] 

<100 <100 >100 >100 <100 >100 <100 <100 

Odezva O O X X O X O O 

Pozn.:  

Tabulka je vytvořena z hodnot tabulky č. 25 
cf - Konečná hodnota koncentrace kyslíku, vyjádřená v objemových procentech. cf = 20,4 % 

 

 

Výpočet standardní odchylky měření 
 

Tabulka č. 27 Verifikace odstupňování změny koncentrace kyslíku 

Posledních 6 výsledků 
Koncentrace kyslíku % 

ci OI ci - OI (ci - OI)2  

cf  1 20,4 20,41 -0,01 0,0001 

  2 20,2 20,41 -0,21 0,0441 

  3 20,4 20,41 -0,01 0,0001 

  4 20,2 20,41 -0,21 0,0441 

  5 20,4 20,41 -0,01 0,0001 

n 6 20,2 20,41 -0,21 0,0441 

Celková suma (ci-OI)2  0,133 
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Stanovení standardní odchylky měření dle ČSN ISO 4589 – 2 
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Ověření podmínky platnosti kyslíkového čísla  

 

3

ˆ2
 < d < 

2

ˆ3

 
Po dosazení:  

  d = 0,2 % 

  ̂ = 0,163 

3

163,0*2
< 0,2 < 

2

163,0*3
 

0,109 < 0,2 < 0,245 

„Podmínka pro platnost kyslíkového čísla je splněna“ 

 

Stanovení kyslíkového čísla 

   

OI = cf + (k * d) 

 

Po dosazení:  cf = 20,4 % 

  d = 0,2 % 

k = 0,04 

  

  OI = 20,4 + (0,04 * 0,2) = 20,41 % 

 

 

U zkušebního vzorku Kubo, byla stanovena hodnota kyslíkového čísla 20,41 %. 
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Grafické znázornění naměřených hodnot vzorku Kubo, dle tabulky č. 25 
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Příloha č. C Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

 

Naměřené a nastavené hodnoty vzorku Mando 

Tabulka č. 28 Stanovení teploty vzplanutí u vzorku Mando 

Materiál Mando 

Číslo 
vzorku 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Teplota na 
regulátoru 

[°C] 

Teplota v 
peci 
[°C] 

Zaokrouhlená 
teplota 

vzplanutí 
[°C] 

Průtok 
vzduchu 
[l.min-1] 

Vzplanutí 
[ano/ne] 

1 2,00 390 401,2 400 3,20 ano 

2 1,98 370 381,2 380 3,30 ano 

3 2,01 350 359,8 360 3,40 ne 

4 1,99 360 370,5 370 3,35 ano 

 

Průběh záznamu ze zapisovače teploty pro vzorek Mando 
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Informace o průběhu zkoušky 

 

a) Výsledná teplota vzplanutí zkušebního vzorku: 370 °C 

b) Doba od začátku zkoušky do okamžiku vzplanutí: 6:23 minut 

c) Shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: po vložení zkušebního vzorku do 

pece, došlo po několika sekundách ke znatelnému  rozšíření plamene do stran. 

Plamen se znatelně zbarvil do světlé oranžové barvy s menším nazelenalým 

odstínem ze spodní strany. Mezi 2 a 3 minutou se začal objevovat mírný dým. Byl 

stálý a měl světle žluté zbarvení. Před vzplanutím plamen začal pulzovat a po 

vzplanutí vzorku došlo k uhasnutí pomocného zápalného zdroje. Obrázek č. 1 

prezentuje vzorek Mando po vystavení laboratorní zkoušce. Vzorek tvořil spečený 

matný povrch, který tvořil dutinu v celém obsahu misky. 

d) Datum provedení zkoušky: 10. 10. 2013 

e) Teplota v laboratoři: 22 °C 

f) Tlak v laboratoři: 978 mbar 

g) Vlhkost v laboratoři: 50,2 % 

 

Obrázek č. 1 Vzorek Mando 
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Naměřené a nastavené hodnoty vzorku Fofr 

Tabulka č. 29 Stanovení teploty vzplanutí vzorku Fofr 

Materiál Fofr 

Číslo 
vzorku 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Teplota na 
regulátoru 

[°C] 

Teplota v 
peci 
[°C] 

Zaokrouhlená 
teplota 

vzplanutí 
[°C] 

Průtok 
vzduchu 
[l.min-1] 

Vzplanutí 
[ano/ne] 

1 1,99 380 389,5 390 3,25 ne 

2 2,01 390 399,0 400 3,22 ano 

Pro potvrzení správností výsledků, bylo měření provedeno dvakrát. Výsledky se shodovaly. 

 

Průběh záznamu ze zapisovače teploty pro vzorek Fofr 
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Informace o průběhu zkoušky 

 

a) Výsledná teplota vzplanutí zkušebního vzorku: 400 °C 

b) Doba od začátku zkoušky do okamžiku vzplanutí: 9:25 minut 

c) Shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: Po vložení vzorku do pece nebylo 

do sedmé minuty nic k pozorování, vzorek nevykázal žádné vizuální projevy. Poté 

se začal objevovat mírný bílý dým, který byl doprovázen kyselým zápachem. 

Plamen byl po celou dobu měření beze změny, až do doby vzplanutí vzorku, kdy 

došlo k následnému uhašení plamene. Po vyjmutí vzorku ze Setchkinovy pece 

materiál bublal a celá miska až po okraj byla pokryta lesklým roztaveným 

materiálem, viz obr. č. 2. Vzorek v misce vytvořil pevný uhlíkatý zbytek. 

d) Datum provedení zkoušky: 14. 10. 2013 

e) Teplota v laboratoři: 22,2 °C 

f) Tlak v laboratoři: 981 mbar 

g) Vlhkost v laboratoři: 44,1 % 

 

Obrázek č. 2 Vzorek Fofr 
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Naměřené a nastavené hodnoty vzorku Kubo 

Tabulka č. 30 Stanovení teploty vzplanutí vzorku Kubo 

 

Průběh záznamu ze zapisovače teploty pro vzorek Kubo 

 

Materiál Kubo 

Číslo 
vzorku 

Hmotnost 
vzorku 

[g] 

Teplota na 
regulátoru 

[°C] 

Teplota v 
peci 
[°C] 

Zaokrouhlená 
teplota 

vzplanutí 
[°C] 

Průtok 
vzduchu 
[l.min-1] 

Vzplanutí 
[ano/ne] 

1 2,02 420 433,3 430 3,10 ano 

2 2,00 410 419,0 420 3,12 ano 

3 2,01 400 410,7 410 3,18 ano 

4 1,99 390 401,2 400 3,20 ne 
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Informace o průběhu zkoušky 

 

a) Výsledná teplota vzplanutí zkušebního vzorku: 410 °C 

b) Doba od začátku zkoušky do okamžiku vzplanutí: 9:02 minut 

c) Shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: Po vložení vzorku do pece a 

uplynutí jedné minuty, se začal objevovat mírný zápach. Ve třetí minutě už byl 

zápach znatelný, připomínající spálenou gumu. Dým byl mírný, bílého zabarvení. 

Před vzplanutím plamen začal pulzovat a poté došlo k uhasnutí pomocného 

zápalného zdroje. Na obrázku č. 3 vidíme vzorek po vytažení z pece. Díky obsahu 

vlny v měřeném materiálu, zanechal smotek své přibližné tvary. Tento materiál byl 

specifický v tom, že po vytažení vytvářel zvukové efekty v podobě praskání. 

d) Datum provedení zkoušky: 3. 10. 2013 

e) Teplota v laboratoři: 23,4 °C 

f) Tlak v laboratoři: 998 mbar 

g) Vlhkost v laboratoři: 31,1 % 

 

Obrázek č. 3 Vzorek Kubo 

 


