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ANOTÁCIA 

 

Vývoj v oblasti renovácie drevných materiálov v posledných rokoch so sebou 

priniesol aj ich uplatnenie v domácnostiach či verejných interiéroch. Tento vývoj so 

sebou prináša aj zvýšené nebezpečenstvá vzniku poţiaru tým, ţe sa môţe zvýšiť 

poţiarne zaťaţenie budov.  

Z hļadiska prevencie je preto nutné poznať všetky vlastnosti horļavých materiálov 

a zistiť, ako sa budú správať pri poţiari. Preto je potrebné zistiť, či práve renováciou 

nábytku, kuchynskej linky sa nevedomky nezvýši nebezpečenstvo vzniku poţiaru 

zmenou povrchu takto upravovaného materiálu. 

    Teoretická časť dizertačnej práce rozoberá problematiku horenia tuhých látok (drevo) 

a polymérnych materiálov (tapety a fólie). Sú v nej zahrnuté spôsoby úpravy 

testovaného materiálu a pouţité testovacie metódy.   

     V experimentálnej časti práce sú uvedené vybrané poţiarno-technické 

charakteristiky renovačných materiálov: teplota vznietenia a vzplanutia, kyslíkové číslo, 

spalné teplo. Rovnako sú tu uvedené výsledky modelového testu reakcie povrchu 

drevotrieskových dosiek upravených fóliou a tapetou počas tepelného zaťaţovania 

sálavým zdrojom a reakcie povrchu vystavenému účinku plameňa. Hodnotiacim 

kritériom bol úbytok na hmotnosti testovaných materiálov.  

     V závere práce sú zhrnuté výsledky jednotlivých meraní a ich odporúčanie pre ďalší 

postup vo výskume a ich aplikácia pre prax. 
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ANOTATION 

 

     Development in the area of wood material renovation realized also their application      

in households or communal interiors. But the development relies increased fire danger 

by elevated fire charge of buildings. In term of prevention it is good to know all 

properties of combustible materials occurring in our vicinity and to find how they 

behave at the fire. Therefore it is necessary to find if by the renovation of furniture or 

sideboard. The fire danger will not increase caused by a surface change of the material 

adapted in such a way. 

 

     Theoretical part of the final work analyses a topic of a solids substance (wood) and 

polymers (wallpaper and foil) burning. There are covered ways of the tested material 

adjusting and the used methods in the work. 

 

     Experimental part of the final work were realized technical properties material 

renovation were tested : flash and flare temperature, oxygen number, combustion heat. 

Model test of the surface reaction adapted by a foil and wallpaper during their heat 

loading by a radiant heat source. The evaluating criteria was a weight loss the tested 

materials. 

 

     The discuses part of this work assess experimental results and their contribution for 

use     of  knowledge’s in applicable research a then application in practical life.  
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1 ÚVOD 

 

 Drevo a produkty z dreva pouţívali naši predkovia od nepamäti. Spotreba dreva 

u nás z roka na rok stúpa a výroba nábytku na Slovenku má dlhoročnú tradíciu.  

Z drevných materiálov sa nevyrába len nábytok, ale aj kuchynské linky, či iný 

spotrebný materiál vyuţívaný v našich domácnostiach. Otvorenou otázkou však ostáva 

jeho ţivotnosť. Kaţdý materiál postupom času stráca na svojej estetickej kráse, dvierka 

na kuchynských linkách sa poškodia, materiál popuká, časť sa odštiepi.  

Nákup nového nábytku či výmena starej kuchynskej linky za novú je stále drahá 

záleţitosť. Ļudia si svoje príbytky i napriek tomu túţia zveļadiť, prerobiť, vynoviť, 

a tak často vyuţívajú alternatívnejšiu cestu a to renováciu interiérového nábytku či 

renováciu kuchynských liniek a dverí (Príloha A Fotodokumentácia). Veď jeden            

z primárnych cieļov povrchovej úpravy je zvýšenie estetickej úrovne výrobku na báze 

dreva a dosiahnutie finálnej, ţelanej podoby takto upravovaného povrchu. 

Ako najvhodnejší a ekonomicky výhodný materiál z hļadiska renovácie sú fólie, 

prípadne tapety. Fólie svojimi vlastnosťami patria medzi najlepšie a najkvalitnejšie 

renovačné materiály. Renovácia týmto druhom materiálu je určená na farebnú zmenu 

povrchu za predpokladu, ţe plocha, na ktorú sa fólia aplikuje, je rovná a hladká. 

Podobne sa dajú aplikovať aj rôzne druhy tapiet. Väčšina renovačných materiálov patrí 

medzi verné napodobneniny rôznych drevných štruktúr, líšia sa pestrosťou farieb 

a rôznymi vzormi. 

Okrem uvedených kladných vlastností je potrebné venovať dostatočnú pozornosť 

ich neţiaducim vlastnostiam. Napríklad drevo je to horļavý materiál, ktorý môţe 

prispieť k vzniku a rozširovaniu poţiaru (Obrázok 1).  

Z analýzy poţiarovosti v Slovenskej republike vyplýva (Tabuļka1), ţe poţiare 

v bytovom fonde a poţiare rodinných domov zaberajú v štatistikách poţiarovosti prvé 

priečky. Neţiaduce prvenstvo zaznamenávajú kaţdoročne aj v počte usmrtených 

a zranených osôb [1-5]. 

 

 

 

 

 



  

Tabuļka 1  Prehļad základných ukazovateļov o poţiarovosti v rokoch 2005 – 2009 

                   [1-5, Šovčíková] 

       U k a z o v a t e ľ R o k 

2005 2006 2007 2008 2009 

Základné 

údaje o 

poţiarovosti 

za uvedené 

roky 

Počet poţiarov  11 294 10 260 14 366 11 045 11 991 

Usmrtené osoby       64       49        53       68       56 

 

 

Zranené osoby     166    185     234    232      245 

Z toho údaje 

o poţiaroch 

v bytovom 

fonde 

Počet poţiarov 706    678     784   769   1932 

Usmrtené osoby 11      5     10     11     33 

Zranené osoby    36   44     89     61     155 

 

 

Najčastejšími miestami vzniku poţiarov sú kuchyne 23 % a obývacie miestnosti 

14,6 % z poţiarov bytového fondu a rodinných domov. Za najčastejšie príčiny poţiarov 

v týchto priestoroch môţeme jednoznačne povaţovať zdroje tepla pri varení, fajčenie a 

nedostatky v elektrických rozvodoch a spotrebičoch, čo vyplýva i zo štatistiky 

poţiarovosti v rodinných a bytových domoch za obdobie rokov 2005 - 2009 podļa 

miesta vzniku (Tabuļka 2).  

 

 

 

Obrázok 1 Obhorená časť kuchynskej linky [6] 



  

Tabuļka 2  Poţiarovosť v rodinných a bytových domoch za obdobie rokov 2005 - 2009 

podļa miesta vzniku [1-5] 

 

Miesto vzniku Počet 

poţiarov 

Usmrtení Zranení 

Kuchyňa  vrátane komory a 

pod. 

2 636 78 175 

Obývacia miestnosť 1 082 73 141 

Pivnica   939  5  68 

Chodba  676  5  45 

Povala  562  2  14 

Lôţková časť alebo spálňa  504 61  83 

Strecha budovy  460  1  21 

Iné  miesta v rámci budov   346  0  10 

Balkón  333  0   5 

Výťah  330  0   0 

Kúpeľňa  234  4  10 

Schodisko  224  0   4 

Inštalačná šachta  125  0   3 

Bytové jadro   42  2  20 

SPOLU 8 493 231 599 

 

     Práve nábytok a kuchynské linky, ktoré sa nachádzajú v priestoroch, kde je najväčšie 

riziko vzniku poţiaru v domácnostiach, sú najčastejšie renovované. Preto sa objektom 

skúmania stali práve materiály pouţité na renováciu: samolepiace fólie a tapety a ich 

vplyv po aplikácii na moţnosť rozšírenia poţiaru v priestore. 

Z hļadiska prevencie je dobré poznať všetky vlastnosti prítomných horļavých 

materiálov a zistiť, ako sa budú správať pri poţiari. V našom prípade chceme zistiť, či 

práve renováciou nábytku, kuchynskej linky, si nevedomky nezvýšime nebezpečenstvo 

vzniku poţiaru zmenou povrchu takto upravovaného materiálu. 

     Dizertačná práca je zameraná hlavne na účinky horenia tapiet a samolepiacich fólií 

po ich aplikácii na drevný materiál a venuje sa i správaniu sa týchto materiálov pri 

horení.       



  

2  CIEĽ  DIZERTAČNEJ  PRÁCE 

 
Cieľ dizertačnej práce : 

Cieļom dizertačnej práce „VYSOKOTEPLOTNÁ DEGRADÁCIA PRÍRODNÝCH A 

SYNTETICKÝCH MATERIÁLOV PRE POVRCHOVÚ ÚPRAVU,“ je stanovenie  

dôsledkov účinku vysokoteplotnej degradácie prírodných a syntetických materiálov 

pouţitých na povrchovú úpravu materiálu na báze dreva.  

Dizertačná práca je zameraná na štúdiu chovania sa renovačných materiálov počas 

vysokoteplotnej degradácie. K tomuto cieļu boli vybrané rôzne druhy renovačných 

tapiet a fólií.  Následne sa sledoval priebeh horenia renovačnej sústavy, pozostávajúcej 

z drevotrieskových dosiek upravených fóliou a tapetou. Posudzoval sa čas vznietenia  

tejto sústavy počas tepelného zaťaţovania sálavým zdrojom, následne vplyv renovačnej 

úpravy na plameňovú propagáciu procesu horenia. Hodnotiacim kritériom bol úbytok na 

hmotnosti testovaných materiálov.  

 

Rozbor čiastkových cieľov dizertačnej práce 

S ohľadom na stanovený cieľ dizertačnej práce je potrebné vypracovať : 

a) Prehļad o vyuţití tapiet a fólií v domácnostiach, ich materiálne zloţenie a postup 

pri renovácii drevotrieskových dosiek jednotlivých renovačných materiálov. 

b) Rozbor problematiky horenia tapiet a fólií a stanovenie ich poţiarno-technickej 

charakteristiky (teploty vzplanutia a vznietenia, kyslíkové číslo, spalné teplo). 

c) Štúdium chovania sa samotných renovačných materiálov počas vysokoteplotnej 

degradácie.  

d) Štúdium zápalnosti renovačných sústav vystavených účinku plameňa. 

e) Štúdia reakcie drevotrieskových dosiek upravených fóliou a tapetou počas 

tepelného zaťaţovania sálavým zdrojom, posúdenie času vznietenia tejto 

renovačnej sústavy. 

f) Posúdenie vplyvu rýchlosti ohrevu na tvorbu uhlíkatého zvyšku renovačnej 

sústavy. 

g) Zhrnutie dosiahnutých výsledkov a doporučení pre prax. 

 

 



  

3 ZÁKLADNÉ POJMY A  DEFINÍCIE 

 

      Pre lepšie charakterizovanie poţiarneho nebezpečenstva, je potrebné oboznámiť sa 

so základnými pojmami a definíciami týkajúcich sa renovovaných materiálov, tapiet a 

fólií,  procesov horenia a šírenia poţiaru.  

 

Poţiar (Conflagration) je kaţdé neţiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na 

majetku, ţivotnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená, zranená osoba, 

uhynuté zviera, poţiar je tieţ neţiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené ţivoty a 

zdravie osôb, zvierat, majetok alebo ţivotné prostredie [7].  

 

Oheň (Fire) je riadené samovoļné horenie, ktoré bolo úmyselne pripravené na získanie 

uţitočných výsledkov  a ktorého rozsah je riadený v čase a v priestore [8].  

 

Horenie (Combustion) je exotermická reakcia (fyzikálno-chemický dej vyvolaný 

zdrojom vznietenia) horļavej látky (materiálu) s oxidantom spojená s uvoļňovaním 

tepla a svetla a ktorá je zvyčajne sprevádzaná plameňmi  a (alebo) ţeravením a (alebo) 

vývinom dymu [9].  

 

Horľavá látka (Flammable substance) je látka tuhého, kvapalného alebo plynného 

skupenstva alebo ich zmesi schopná bez ohļadu na spôsob zapálenia  a spaļovací proces 

reagovať s kyslíkom a uvoļňovať teplo v podmienkach poţiaru [9].  

 

Oxidačné činidlo (Oxidant) je chemický prvok alebo zlúčenina, ktoré môţu spôsobiť 

oxidáciu alebo podporujú horenie iných látok [9].   

 

Iniciačný zdroj ( Ignition source) je zdroj energie, ktorý iniciuje horenie [8].  

 

Nebezpečenstvo (Hazard) je termín často pouţívaný k označeniu moţného zdroja  

alebo príčiny havárie.  Nebezpečenstvo sú tieţ predmety alebo situácie vytvárajúce 

hrozbu strát [7].  



  

Poţiarna charakteristika (Fire behavior) je zmena vo fyzikálnych alebo chemických 

vlastnostiach predmetu alebo konštrukcie vystavenej ohňu [8].  

 

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiaru sú miesta, v ktorých sa 

nachádzajú horļavé látky za takých podmienok, ţe vytvárajú zvýšené riziko moţnosti 

vzniku poţiaru [7].  

 

Bezplameňové horenie (Non-flammable combustion) je horenie látok v tuhom 

skupenstve bez plameňa [9].  

 

Plameňové horenie (Flaming combustion) je horenie v plynnej fáze, zvyčajne 

s emitáciou svetla [8].   

 

Ţeravenie (Incandescence), horenie ţeravením (Glowing combustion) je horenie 

materiálu v tuhej fáze  bez plameňa, ale s emitáciou svetla zo zóny horenia. Teplota 

ţeravenia (Glowing temperature) je najniţšia teplota vzduchu, pri ktorej dochádza 

k iniciácii bezplameňového horenia skúšaného materiálu [8].   

 

Tlenie (Smoldering) je horenie materiálu bez plameňa a bez viditeļného svetla. Tlenie 

je všeobecne evidentné zvýšením teploty alebo vznikom splodín horenia [8].   

 

Samozahrievanie (Self-heating) je zvyšovanie teploty materiálu v dôsledku 

exotermickej reakcie vnútri materiálu [8].   

 

Tepelný rozklad  (Thermal decomposition) je proces, pri ktorom účinkom tepla alebo 

zvýšenej teploty predmetu nastávajú zmeny jeho chemického zloţenia [8].  

 

Teplota vzplanutia (Flame Ignition Temperature) je to najniţšia teplota, pri ktorej 

horļavá látka pri normálnom tlaku vyvinie toļko horļavých pár, ţe tieto pary v zmesi so 

vzduchom pri priloţení otvoreného plameňa vzplanú  [7, 8].   



  

Teplota vznietenia (Spontaneous Ignition Temperature) je to najniţšia teplota 

vzduchu prúdiaceho okolo vzorky, pri ktorej dôjde k zapáleniu vzorky (vznieteniu)  bez 

prítomnosti otvoreného zdroja zapálenia. Ako vznietenia sa označuje i začiatok 

chemickej reakcie zmesi plynu alebo pary so vzduchom za objavenia otvoreného 

plameňa [7, 8]. 

 

Kyslíkové číslo (Oxygen index - OI) je minimálna koncentrácia kyslíka v objemových 

percentách v zmesi kyslíka s dusíkom, privádzaná pri teplote 23 ºC± 2 ºC, ktorá je práve 

schopná udrţiavať horenie materiálu plameňom pri predpísaných podmienkach skúšky 

[7, 8]. 

 

Výhrevnosť (Heat of value) je mnoţstvo tepla uvoļneného úplným spálením 

jednotkového mnoţstva horļavej látky, pričom voda vzniknutá spálením látky zostane 

v spalinách vo forme pary [7]. Je to mnoţstvo tepla uvoļneného pri dokonalom horení 

materiálu a zachovaní vytvorenej vody v plynnom stave, za určených podmienok. 

Výhrevnosť je spalné teplo zmenšené o výparné teplo vody uvoļnenej  a vzniknutej 

z paliva počas horenia [8].     

 

Spalné teplo (Heat of combustion) predstavuje tepelný potenciál materiálu pri úplnom 

zhorení a pri úplnom skondenzovaní vytvorenej vody. Spalné teplo je mnoţstvo tepla, 

ktoré sa uvoļní pri dokonalom spálení hmotnostnej alebo objemovej jednotky horļavej 

látky v prostredí stlačeného kyslíka pri určitom tlaku. Spalné teplo je definované ako 

mnoţstvo tepla, ktoré sa uvoļní pri úplnom spálení jednotkovej hmotnosti horļavej 

látky v kalorimetrickej tlakovej nádobe v prostredí stlačeného kyslíka pri teplote 25
o
C. 

Voda, ktorú spálená horļavá látka obsahovala, sa vylúči v kvapalnom stave. Z hodnoty 

spalného tepla horļavej látky sa výpočtom stanoví výhrevnosť danej látky [7]. 

 

Poţiarna výhrevnosť je  mnoţstvo tepla, ktoré sa pri horení uvoļní z jednotkového 

mnoţstva horļavej látky, pričom vzniknutá voda zostane v spalinách vo forme pary  [7]. 

 

 

 

 

 



  

4  TEORETICKÁ ČASŤ DIZERTAČNEJ PRÁCE 
 

 

      Vývoj v oblasti renovácie drevných materiálov v posledných rokoch so sebou 

priniesol ich široké uplatnenie v domácnostiach i verejných interiéroch. Tieto pokroky 

so sebou prinášajú aj významný problém v tom, ţe materiály pouţité na ich výrobu 

patria medzi horļavé, čo má za následok, ţe svojou prítomnosťou zvyšujú celkové 

poţiarne zaťaţenie priestorov, v ktorých sa nachádzajú. 

      Na základe týchto skutočností je veļmi dôleţité poznať charakter správania sa takto 

upravených materiálov, aby sa pri vzniku poţiaru dal predpokladať ich vplyv, či uţ 

k samotnému rozvoju poţiaru, ale aj k fenoménom, ktoré poţiar sprevádzajú. 

 Nakoļko s veļkou obļubou sa v súčasnosti renovujú práve kuchynské linky 

a jedným z najčastejším miestom vzniku poţiaru v bytovom fonde a v rodinných 

domoch sú práve kuchyne, je dôleţité vedieť, ako sa bude správať renovovaný materiál 

vystavený práve tepelnému ţiareniu. 

      

4.1 Drevo ako surovina 

 

Drevo je jedna zo základných surovín, ktorú nám príroda ponúka. Bolo 

spracovávané v minulosti, spracováva sa teraz a bude sa spracovávať aj v budúcnosti. 

Preto sa neustále zvyšuje dopyt po tejto surovine, čo následne vedie k rastu jeho cien. 

Dôvodom je jeho všestranné pouţitie, výhodné fyzikálne, mechanické a aj estetické 

vlastnosti. Popri technických a estetických prednostiach prínosom dreva je i to, ţe 

vytvára pre človeka pozitívnu psychosomatickú mikroklímu [10, 11].  

 

Materiály na báze dreva 

Drevo má technické vlastnosti všeobecného pouţitia. Zhotovujú sa z neho predmety 

všetkého druhu, stavby, nábytok, hudobné nástroje ako aj predmety umeleckého 

charakteru. Na obrázku 2 je schematicky znázornené priemyselné a nepriemyselné 

vyuţitie dreva [11].  

 

 

 

 



  

 

 

Obrázok 2 Priemyselné a nepriemyselné využitie dreva [11] 



  

Materiály na báze dreva môţeme rozdeliť do dvoch základných skupín : 

1. preglejované materiály (preglejky, latovky a pod.) 

2. aglomerované materiály (drevovláknité a drevotrieskové dosky a pod.). 

 

Preglejka je doska vytvorená zlepením troch alebo viacerých dyhových listov, pričom 

smer vlákien susedných vrstiev je spravidla na seba kolmý. V preglejke vyváţenej 

konštrukcie sú vrstvy symetrické k stredu vyrobené z rovnakej dreviny, rovnakým 

spôsobom, majú rovnakú hrúbku a rovnobeţný smer vlákien. 

 

Latovka je preglejovaná doska vyrobená s jadrom z masívneho dreva. 

 

Drevotriesková doska  je formovaný doskový materiál drevný materiál, vyrobený 

lisovaním za tepla z malých drevných častíc (triesok, hoblín, pilín, lamiel, prípadne 

z iných ligno-celulózových častíc a pod.). Surovinou pre výrobu drevotrieskovej dosky 

je všetko spracovateļné drevo, menej hodnotné lesné sortimenty, drevný odpad, ktorý je 

moţné upraviť na malé časti – triesky. Na vopred pripravené a dobre vysušené triesky 

sa nanáša lepidlo. Po nanesení lepidla nesleduje vrstvenie. Jemnejšie triesky sa vrstvia 

do povrchových vrstiev, hrubšie triesky do stredových vrstiev a následne sa lisujú. Preto 

majú drevotrieskové dosky štruktúru v priereze trojvrstvovú z jemných triesok 

v povrchových vrstvách a z hrubších triesok v stredovej vrstve. 

 

Drevovláknitá doska je doskový materiál s hrúbkou 1,5 mm alebo väčšou, vyrábaný z 

ligno-celulózových vlákien pôsobením teploty a tlaku. Väzba vlákien vzniká buď 

splsnením vlákien a ich vlastnou lepivosťou alebo pridaním syntetického spojiva. 

 

Ako najbeţnejší materiál pouţívaný na výrobu kuchynských liniek, vyuţívaný aj      

v minulosti, je drevotrieskový materiál, ktorý je ļahko dostupný na slovenskom trhu 

a cenovo výhodný. Preto je tento drevný materiál predmetom experimentu [10, 11]. 

 

4.2  Základy teórie horenia 

 

Horenie je veļmi zloţitý fyzikálno-chemický proces, ktorého základom sú 

oxidačno- redukčné reakcie sprevádzané vývojom tepla a svetla.   



  

Účinkom tepla na horļavé materiály dochádza k viacerým paralelným a postupným 

fyzikálnym a chemickým reakciám. V prítomnosti oxidačnej látky sa za určitých 

podmienok začína predovšetkým proces tepelného horenia. Tepelné horenie je 

akýkoļvek rýchly reťazový autokatalytický reakčný mechanizmus spojený s uvoļnením 

veļkého mnoţstva tepelnej energie, ktorý môţe byť sprevádzaný výrazným svetelným 

efektom a uvoļňovaním splodín horenia [12]. 

Základným procesom všetkých reakcií horenia, ako bolo uţ spomenuté, sú oxidačno-

redukčné reakcie. Horenie vzniká a prebieha len za určitých podmienok. K tomu, aby 

vzniklo a prebiehalo horenie, sú potrebné tri základné činitele: 

 horļavá látka, 

 oxidačný prostriedok, 

 iniciačný zdroj. 

Odstránením ktoréhokoļvek činiteļa horenie zaniká. Schéma troch elementov 

horenia je znázornená na obrázku 3 „Trojuholník horenia“. 

 

 

 
 

Obrázok 3  Trojuholník horenia [13] 

 

     Vytvorený horļavý súbor nebude horieť, pokiaļ nebude horļavá látka a kyslík vo 

vzájomnom kvantitatívnom pomere a nebude mu dodané potrebné mnoţstvo energie pre 

začatie chemickej reakcie horenia - zapálenia. Túto úlohu zabezpečuje iniciačný zdroj, 

ktorým môţe byť ļubovoļný zdroj tepelnej energie (plameň, iskra, rozţeravené teleso), 

tepelný prejav chemickej (exotermickej reakcie), povrchová teplota strojov a zariadení, 

tepelné ţiarenie, teplota okolitého prostredia alebo tepelný prejav mechanickej energie 



  

(trenie, stláčanie a pod.). Pre vznik (začatie) horenia musí mať iniciačný zdroj určitú 

teplotu a dostatočnú energetickú kapacitu (zásobu tepla) [13]. 

Podļa typu zdroja iniciácie rozoznávame tieto tri základné spôsoby iniciácie procesu 

horenia: 

a) spontánne vznietenie za účinku vonkajšieho zdroja sálavého tepla, 

b) iniciácia pôsobením vonkajšieho zdroja zapálenia (otvorený plameň, iskra a 

pod.), 

c) spontánne vznietenie bez účinku vonkajšieho tepelného zdroja (samovznietenie, 

chemická reakcia) [13, 14]. 

 

     Účinkom tepla na tuhé materiály dochádza k degradácii spojenej s úbytkom na 

hmotnosti a vznikom prchavých produktov. Priebeh rozkladného procesu dreva je 

moţné rozdeliť na jednotlivé etapy (obrázok 4): 

1. iniciácia, 

2. pyrolýza, 

3. vznietenie, 

4. pyrolýza a plameňové horenie, 

5. bezplameňové horenie (tlenie). 

 

 



  

 

Obrázok 4 Delenie etáp procesu horenia [15] 

 

Podļa skupenstva jednotlivých zloţiek horļavého súboru je moţné rozdeliť horenie 

na homogénne a heterogénne. 

 

Homogénne  horenie – horļavý súbor má rovnaké skupenstvo. Sem sa zaraďuje 

horenie pár horļavých kvapalín a plynov. Medzi oxidačným prostriedkom (vzduch) 

a palivom (horļavé pary) nie je nijaká deliaca plocha (horļavý súbor je v plynnom stave 

alebo sa navzájom zmiešava ešte pred horením). Charakteristickým znakom 

homogénneho horenia je plameň [13]. 

 

 

 



  

Heterogénne  horenie  – horļavý súbor je zloţený z dvoch skupenstiev. Palivom je 

tuhá látka a oxidačným prostriedkom plyn. Charakteristickým znakom heterogénneho 

horenia je napr. tlenie na povrchu horļavej látky [13].  

Teplo, ktoré sa uvoļňuje pri horení,  sa odovzdáva do okolia.  Odovzdávanie tepla 

do okolia prebieha: 

 ţiarením ( sálaním), 

 prúdením, kde nosičom je plyn alebo kvapalina, 

 vedením, kde sa prenos tepla uskutočňuje tuhými materiálmi (konštrukciami). 

     Časť tepla, ktoré sa pri horení uvoļňuje, sa vyuţíva na ďalšiu tepelnú prípravu látok 

na horenie a časť je spotrebovaná na zohriatie súčastí splodín horenia. Mnoţstvo tepla, 

ktoré sa uvoļní pri dokonalom spálení hmotnostnej alebo objemovej jednotky horļavej 

látky, je reakčným (spalným) teplom. Spalné teplá látok a materiálov majú z hļadiska 

ochrany pred poţiarmi rozhodujúci vplyv na šírenie poţiaru, jeho priebeh a na priebeh 

rastu teplôt pri poţiari v závislosti na čase. Spalné teplo je mnoţstvo tepla uvoļnené 

dokonalým spálením látky v kyslíku. Výhrevnosť je mnoţstvo tepla, uvoļnené za 

rovnakých podmienok ako pri spalnom teple. Rozdiel medzi spalným teplom a 

výhrevnosťou je v tom, ţe pri výhrevnosti ku kondenzácii vodnej pary nedochádza, t.j. 

voda, ktorú spálená horļavá látka obsahovala, sa vylúči v plynnom stave [13, 14]. 

 

4.3 Horenie tuhých látok 

 

     Pôsobením tepla na tuhé materiály dochádza k ich degradácii spojenej s úbytkom 

hmotnosti a vznikom prchavých produktov. Ak zmes prchavých produktov je horļavá, 

dochádza pri styku s kyslíkom a iniciačným zdrojom k jej vznieteniu (zapáleniu) a 

plamennému horeniu, pričom sa uvoļňuje teplo potrebné na ďalší rozvoj procesu 

horenia. Pri väčšine tuhých látok horenie prebieha v dvoch etapách. V prvej, plamennej, 

horia plynné produkty rozkladu a v druhej etape horí uhlíkový zvyšok bezplameňovým 

horením. 

Na začiatku tepelného rozkladu tuhých látok je rýchlosť uvoļňovania plynných 

produktov malá, s nárastom teploty sa zvyšuje a dosahuje určité maximum. Ďalším 

zvyšovaním teploty pevných látok sa rýchlosť uvoļňovania plynov zmenšuje aţ na 

určitú minimálnu hodnotu. Zloţenie plynných produktov tepelného rozkladu je 



  

premenlivé a mení sa spolu so zmenou teploty tuhých látok. Pri nízkych teplotách 

prevláda oxid uhličitý a voda, pri vyšších teplotách sa uvoļňujú horļavé plyny. 

Horenie tuhých látok, tak ako horenie plynov a kvapalín, vzniká najčastejšie zapálením, 

t.j. nie zohrievaním celého objemu horļavej látky, ale len jej časti – plameňom, ţeravým 

telesom, oblúkom, iskrou a pod. Pri styku zdrojov zapálenia s tuhou látkou prebieha 

zohrievanie malej časti látky, jej rozklad a uvoļňovanie pár a plynov. Ak je teplota, 

rýchlosť a mnoţstvo uvoļnených plynných produktov dostatočné, tak vzniká plamenné 

horenie a ak tuhá látka pri zohrievaní nie je schopná uvoļňovať plynné produkty 

tepelného rozkladu, tak vzniká horenie tlením [19].  

Niektoré tuhé materiály veļmi ťaţko horia plameňom, ale majú sklon k tleniu a 

ţeraveniu. Začatie procesu horenia tuhých materiálov sa môţe povaţovať za proces, 

ktorý závisí od teploty, podmienok zahorievania a akumulácie tepla. 

Poţiarno-technickou charakteristikou, ktorá ovplyvňuje celý proces horenia, je rýchlosť 

odhorievania, ktorá je väčšinou definovaná ako mnoţstvo látky, ktoré zhorí na jednotke 

plochy za časovú jednotku. Látky s veļkou rýchlosťou odhorievania spôsobujú prudký 

vzrast teploty okolitej atmosféry a následne i samotnej horiacej látky. Vplyvom tepla, 

ktoré sa uvoļní pri horení, sa udrţuje teplota potrebná na rozklad látky pri tvorbe 

horļavých produktov. Ďalšie teplo sa spotrebuje na zahriatie vzdialenejších prvkov 

horļavého súboru a na straty tepla, ktoré sú spôsobené najmä prúdením splodín horenia 

do chladnejších častí okolitého priestoru. 

Terminácia procesu horenia je charakterizovaná poklesom teploty a k samotnému 

ukončeniu procesu horenia môţe dôjsť v týchto prípadoch: 

- zníţenie koncentrácie horļavých zloţiek, 

- pokles teploty, 

- zníţenie koncentrácie oxidovadla. 

 

Terminácia aj iniciácia patria však medzi prechodné krátko trvajúce stupne procesu 

horenia a ich štúdium je aj v modelových podmienkach zloţité. 

Medzi metódy sledujúce podmienky pre termináciu procesu horenia patria 

experimentálne skúšky stanovenia minimálnej koncentrácie kyslíka potrebného            

na horenie, intenzity dodávok hasiacich látok a tieţ účinnosti retardérov horenia [19, 

20]. 

 



  

4.4 Horenie dreva 

 

Drevo v akejkoļvek forme (surovina, polotovar, či výrobok) je horļavý materiál. 

Horenie dreva predstavuje proces, pri ktorom dochádza k termickému rozkladu väzieb 

základných zloţiek dreva a k zmene ich chemického zloţenia. 

Správanie sa základných zloţiek dreva v procese horenia je rozdielne, podrobnejšie je 

uvedené v nasledujúcej časti. 

 

Hemicelulóza  

je najmenej termicky odolnou zloţkou dreva a jej intenzívna termolýza začína uţ        

pri teplotách s rozhodujúcou mierou rozkladu od 170 °C do 240 °C. Pri teplote 240 °C 

bola zafixovaná maximálna tvorba prchavých produktov pri rozklade hemicelulóz [21]. 

 

Celulóza  

pri teplotách do 150 °C sa z celulózy odparuje koloidne viazaná voda (endotermický 

proces) a nastávajú aj určité podmienky pre jej exotermickú termooxidáciu a urýchļuje 

sa jej hydrolytická depolymerizácia. Termooxidačné, homolytické, radikálové, 

depolymerizačné reakcie sa zvýrazňujú pri teplote nad 150 °C. Komplexnejší proces 

dehydratácie celulózy nastáva v jej amorfných oblastiach pri teplotách 180 °C -             

270 °C. Pri teplotách nad 300 °C vzniká levoglukozán. Pri ďalšom postupnom 

zvyšovaní teploty do oblasti 500 °C sa levoglukozán premieňa buď na horļavé plyny 

CO, CO2 a vodu alebo sa tvoria dechtové látky a zuhoļnatený zvyšok [21]. 

 

Lignín  

Termolýza lignínu je komplikovaný proces. V rozmedzí teplôt 100 °C - 180 °C 

dochádza najskôr k jeho plastifikácii – mäknutiu. V oblasti teplôt 150 °C - 300 °C sa 

uskutočňuje štiepenie väzieb uhlíkových, éterových a väzieb fenylovo-glykozidových. 

V oblasti 300 °C - 600 °C sa štiepia uhlíkové a éterové väzby a rozkladá sa 

fenylkumaránový kruh. Pri teplotách nad 400 °C sa rozkladné medziprodukty lignínu 

premieňajú v značnej miere aj na dechtové látky v závislosti od reakčných podmienok.  

 

Odolnosť stavebných zloţiek dreva je rozdielna. Termický rozklad dreva začína    

pri teplote 170 - 240 °C, kedy sa tepelne rozkladajú hemicelulózy, ktoré sú termicky 

najmenej odolné. Odolnejšia je celulóza, ktorá podlieha termickému rozkladu pri teplote 



  

250 °C, kedy je rozklad mierny. Pri teplotnom intervale 250 - 350 °C nastáva intenzívny 

rozklad celulózy [21, 22]. Najodolnejšou stavebnou zloţkou je lignín, ktorého termický 

rozklad nastáva pri teplote 300 - 400°C (Obrázok 5). 

 

 

 

Obrázok 5  Teplotné intervaly s vyznačením rozkladu hlavných zložiek dreva, stanovené 

pomocou termogravimetrie - prostredie kyslík [22] 

 

Pri zohrievaní dreva na teploty do 100 – 110 °C sa z neho uvoļňuje vlhkosť a pri 

vyšších teplotách (cca 130 °C a viac) dochádza k jeho pomalému tepelnému rozkladu, 

pri ktorom sa uvoļňuje teplo. Pri ďalšom zvyšovaní teploty, pri cca 200 °C, sa uţ 

vytvárajú horļavé rozkladné produkty, ktoré sa za určitých podmienok môţu pri danej 

teplote vznietiť, resp. zapáliť. Pri teplote okolo 250 °C je drevo pripravené na zapálenie. 

Pri teplotách zodpovedajúcich maximálnym výťaţkom plynných produktov tepelného 

rozkladu (280 – 300 °C) je mnoţstvo tepla, ktoré sa uvoļní pri jeho rozklade tak veļké, 

ţe sa môţe drevo vznietiť. K vznieteniu alebo zapáleniu dreva však môţe prísť aj pri 

podstatne niţších teplotách v prípadoch, ţe je prítomný drevný prach, piliny alebo ak je 

drevo dlhodobo vystavené pôsobeniu teploty vyššej ako 100 °C. 

Po zapálení sa teplota dreva zvyšuje sálavým teplom plameňa a dosahuje teplotu       

290 - 300  °C. Keďţe pri tejto teplote je výťaţok plynných produktov tepelného 

rozkladu najväčší, vytvára sa aj najväčší plameň – najintenzívnejšie plamenné horenie. 

Tepelným rozkladom sa horná vrstva postupne mení na drevené uhlie a vznik plynných 

produktov v nej sa postupne prerušuje. Teplota vrstvy dreveného uhlia v tomto čase 

dosahuje    400 - 500 °C a v závislosti od zohriatia hornej vrstvy dreva a jej premeny na 

drevené uhlie prebieha zohrievanie niţších (hlbších) vrstiev dreva. Následne horenie 

dreva plameňom, pri malých vrstvách dreveného uhlia na jeho povrchu pokračuje. 



  

Postupné zväčšovanie vrstvy dreveného uhlia je charakteristické zvýšením jeho teploty 

a zmenšovaním mnoţstva tepla odovzdávaného rozkladajúcou sa vrstvou dreva. V 

dôsledku tohto sa výťaţok plynných produktov tepelného rozkladu postupne zniţuje a 

plameň uţ nie je nad celým povrchom horiaceho dreva, ale len nad trhlinami v 

zuhoļnatenej vrstve. Tento stav nastáva pri hrúbke vrstvy drevného uhlia 1,5 - 2 cm [22, 

23]. 

 

Šírenie plameňa 

Rýchlosť šírenia plameňa a intenzita termického rozkladu dreva sú parametre, ktoré 

sa potláčajú zvýšením vlhkosti dreva i nárastom hustoty dreva. Plameň sa šíri pomalšie 

na povrchoch hladkých. 

Rýchlosť odhorievania dreva závisí od vnútorných podmienok v dreve                  

i od vonkajších podmienok v okolí dreva. Odhorievanie je intenzívnejšie pri trvalej 

prítomnosti vonkajšieho energetického zdroja v blízkosti dreva, ako aj pri dostatočnom 

prívode kyslíka k drevu. 

Vonkajší energetický zdroj zohráva pri horení nezriedka iba úlohu iniciačnú, pričom 

v priebehu rozvinutého poţiaru preberá jeho úlohu samotný horļavý materiál, z ktorého 

sa pri exotermických reakciách vytvára potrebné mnoţstvo tepla pre ďalšiu propagáciu 

procesov horenia [22].  

Drevo pri horení neodhorieva okamţite aţ na popol, ale na jeho termicky 

atakovanom povrchu sa vytvára zvyčajne vrstva drevného uhlia. 

 

4.5 Vplyv fyzikálnych vlastností dreva na vznik a priebeh horenia 

 

     Popri chemickom zloţení aj fyzikálne vlastnosti dreva a materiálov na báze dreva 

podstatnou mierou ovplyvňujú priebeh horenia. Kaţdá z fyzikálnych vlastností má 

vplyv na horenie, i keď všetky nevplývajú rovnakou mierou. Medzi najvýznamnejšie 

moţno zaradiť nasledujúce : 

 

Štruktúra dreva  

    Štruktúra dreva a konštrukčná stavba materiálov na báze dreva okrem toho, ţe 

podstatne ovplyvňuje ďalšie fyzikálne vlastnosti materiálu, priamo vplýva na horenie. 



  

Jej vplyv je daný veļkosťou otvorov mikro- a makrokapilár, ktoré ovplyvňujú transport 

kyslíka do hmoty a odchod prchavých produktov z dreva. 

Samotná anatomická stavba, resp. jednotlivé bunkové elementy, ovplyvňujú proces 

horenia, hlavne jeho prvú fázu zapálenie. Je to dané predovšetkým chemickým 

zloţením a geometrickým tvarom bunkových elementov, ich rozmermi a ich počtom. 

 

Hrúbka dreva a jeho rozmery 

S hrúbkou dreva rastie čas jeho zapálenia. Pri skúmaní vplyvu hrúbky dreva           

na stupeň jeho horļavosti sa zistilo, ţe s hrúbkou rastie jeho poţiarna odolnosť. Tenké 

kúsky dreva (s hrúbkou menšou neţ 10 mm) sa zapália oveļa rýchlejšie neţ hrubé kusy 

dreva. Rozmery materiálu podstatne vplývajú na moţnosť zapálenia a zároveň regulujú 

rýchlosť a intenzitu procesu horenia. Rozmery, hlavne hrúbka, dĺţka, priemer, uhly, 

hrany, zaoblenia a iné parametre geometrického tvaru, určujú odolnosť výrobku voči 

termickému rozkladu [21].  

 

Povrch dreva 

Je fyzikálna vlastnosť dreva, ktorá významnou mierou vplýva na horenie. Drevo, 

kapilárno-pórovitý materiál, vykazuje drsnosť, ktorá okrem spôsobu opracovania závisí 

od anatomickej stavby dreva. Okrem drsnosti na kvalitu povrchu vplývajú aj 

anatomické chyby, mechanické poškodenia, nečistoty a iné, čím sa mení kvalita 

povrchu. Kvalitný hladký povrch odráţa energiu sálavého a plamenného zdroja, a tým 

je ťaţšie zápalný ako povrch drsný pri tých istých podmienkach [21]. 

 

Hustota dreva 

Hustota dreva a materiálov na báze dreva je dôleţitá vlastnosť, ktorá významne 

ovplyvňuje fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva a významne vplýva na proces 

horenia. Hustota dreva udáva hmotnosť jednotkového objemu dreva. Je ovplyvnená 

vlhkosťou.  

Drevo s vyššou hustotou (rovnakého objemu, vyššej hmotnosti) potrebuje viac 

energie pre zapálenie a horenie. Hustejšie drevo vzplanie horšie ako drevo menej husté. 

Hustota dreva nadobúda na význame pri jeho spracovaní, kde sa kladie dôraz na 

hmotnostné mnoţstvo drevnej hmoty a kde je potrebné vedieť, koļko drevnej hmoty 

obsahuje konkrétna objemová jednotka [21]. 

 



  

Vlhkosť dreva 

Pod pojmom vlhkosť dreva rozumieme mnoţstvo vody, ktoré sa nachádza v dreve.                

So zvyšujúcim obsahom vody v dreve sa zvyšuje aj odolnosť dreva voči zapáleniu. 

Vysvetļuje sa to tým, ţe časť energie sa spotrebuje na odparenie vody voļnej a na 

narušenie väzieb a odparovanie vody viazanej. Vlhkosť dreva má brzdiaci efekt           

na reakcie horenia [21]. 

 

4.6 Horenie polymérnych materiálov 

 

Syntetické polyméry sú relatívne nové materiály v porovnaní s tradičnými 

materiálmi. Dnes sa pouţívajú takmer vo všetkých odboroch ļudskej činnosti. Ich 

veļkou výhodou je cena a dostupnosť suroviny a moţnosť nahradenia niektorých 

klasických materiálov – napr. dreva. Preto sa v súčasnosti na renováciu a úpravu dreva 

pouţívajú práve samolepiace fólie, ktoré vďaka jednoduchej technológii nanášania na 

povrch drevných materiálov a ich farebným povrchom pripomínajúcim štruktúru dreva, 

predurčili tieto polymérne materiály za výborný renovačný materiál. Na strane druhej 

majú však vlastnosti celkom odlišné od týchto klasických surovín.  

Polymérne materiály patria do skupiny organických, väčšinou horļavých, 

materiálov s makromolekulovou štruktúrou. Od štruktúry makromolekulového reťazca 

polyméru závisia jeho fyzikálno-chemické, a tým aj poţiarno-technické vlastnosti.  

Celkový mechanizmus horenia vychádza z degradačných reakcií makromolekúl, 

ktorý je komplikovaný tým, ţe väčšina polymérov nie sú chemické indivídua, ale 

obsahujú aj rôzne aditíva (plastifikátory, pigmenty, retardéry horenia a pod.), ktoré 

ovplyvňujú celkový mechanizmus horenia [27].    

 

Podļa pôvodu delíme polymérne materiály na prírodné a syntetické : 

- prírodné polyméry vznikajú na podklade prírodných makromolekulových látok, 

- syntetické polyméry vznikajú na podklade syntetických makromolekulových 

látok. 

 

Väčšina syntetických plastov však nebýva zloţená len z čistého polyméru. Spravidla sú 

tvorené 3 zloţkami : 

- pojivo (základný polymér alebo i viacej polymérnych látok), 



  

- plnivo (rôzne prímesi anorganické i organické), 

- prísady (stabilizátory, mazivá, zmäkčovadlá, pigmenty a pod.) [27]. 

 

Rozdelenie plastických hmôt podļa fyzikálnych vlastností a ich zmien účinkom tepla : 

1. Plastoméry (termoplasty) – sú makromolekulárne látky, ktoré sa zahrievaním 

stávajú plastickými a dajú sa ļubovoļne tvarovať (polyetylén, polypropylén,  

polyvinylchlorid, polystyrén, polymetylmetakrylát a ďalšie). Po ochladení 

nadobúdajú vlastnosti pôvodného materiálu. 

2. Duroméry (reaktoplasty, termosety) – sú makromolekulové, teplom tvrditeļné. 

Pôsobením tepla pri tvarovaní sa štruktúrne menia – vytvrdzujú. Novým 

zahriatím sa uţ nedajú previesť do plastického stavu (fenolformaldehydové 

ţivice, epoxidy, niektoré polyuretány a ďalšie). 

3. Elastoméry (elasty) – sú makromolekulové látky s elastickými vlastnosťami. 

Zahriatím sa nedajú plasticky tvarovať (prírodný kaučuk, butadienový kaučuk, 

butadién-styrénový kaučuk) [28]. 

 

Termooxidačná degradácia a termolýza polymérov 

 

Termooxidačnou degradáciou prípadne termolýzou polymérov vzniká z pôvodne 

tuhého polyméru plynné palivo. Termolýzu definujeme ako termický rozklad 

materiálov v inertnej atmosfére, kým pri termooxidácii je rýchlosť vzniku plynných 

produktov výrazne ovplyvňovaná, urýchļovaná oxidačným plynom (O2), prítomným 

v okolitej atmosfére. 

Pri plameňovom horení sa horļavý materiál dostáva do plameňa, buď laminárnym 

vyparovaním nízkomolekulových produktov degradácie, prípadne turbulentnou 

dispergáciou produktov s vyššou molekulovou hmotnosťou, pričom vzájomný podiel 

týchto dejov sa mení v závislosti od aditíva a atmosféry.   

 Vo všeobecnosti sa vysvetļuje mechanizmus horenia polymérov pomocou 

základných reakcií [28, 30]: 

1. Polymér + teplo (pomalý priebeh) → horļavé plyny + nehorļavé plyny + 

karbonizačné zvyšky + teplo. 

2.  Horļavé plyny + O2 (veļmi rýchly priebeh) → H2O  +   CO2  + CO + teplo.        



  

3.  Karbonizačné zvyšky + O2 (rýchly priebeh) → H2O + CO2 +  medziprodukty + 

                                                                                   + teplo.       

 

Z hļadiska horļavosti je dôleţitý predovšetkým priebeh reťazovej reakcie – 

depolymerizácie. Produktom tejto reakcie je  najčastejšie horļavý monomér. Iné 

spôsoby termickej degradácie (štatistické odbúravanie, odštiepovanie funkčných skupín 

a izomerizácia) vedú obyčajne k tvorbe sieťovaných štruktúr s vyššou termickou 

stabilitou.  

Z tohto hļadiska sa zistila súvislosť medzi horļavosťou a obsahom vodíka viazanom 

v hlavnom reťazci makromolekuly. Čím vyšší podiel vodíka je v polyméri, tým získa 

vyšší výťaţok horļavého monoméru, t.j. nebezpečenstvo horļavosti vzrastá  so 

stúpajúcim mnoţstvom vodíkových atómov. Pre získanie niţšieho stupňa horļavosti je 

potrebné dosiahnuť, aby sa pôsobením tepla vytváralo čo najmenej horļavých plynov 

a čo najviac karbonizačných zvyškov [28, 30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5  EXPERIMENTÁLNA ČASŤ  DIZERTAČNEJ PRÁCE 
 

     Dynamický rozvoj plastických látok zasahuje čoraz intenzívnejšie aj do 

drevospracujúceho priemyslu, najmä do nábytkárstva. 

Syntetické polyméry sa vyznačujú veļmi širokou variabilitou špecifických vlastností, 

prispôsobených jednotlivým účelom pouţitia, najmä pri pomerne nízkej cene 

v porovnaní s drevom.  Sú to najmä ich úţitkové vlastnosti ako dobrá tvrdosť, tuhosť, 

odolnosť voči chemickým vplyvom, oderu. 

Uplatňujú sa pri povrchovej úprave nábytku, ide o tzv. suché spôsoby povrchovej 

úpravy, tieto sa delia na : 

- laminovanie papiermi impregnovanými syntetickými ţivicami, 

- nalepovanie syntetických dýh, základových fólií a PVC fólií. 

Nový smer povrchovej úpravy predstavuje pouţitie PVC fólií na renováciu nábytku 

a dverí, ktoré sa nanášajú priamo na obrúsený povrch materiálu [31].  

 

Ako najvhodnejší a ekonomicky výhodný materiál sa na renováciu kuchynských 

liniek a nábytku pouţívajú samolepiace fólie, ale obļúbené sú i tapety. Tieto materiály 

sa oproti minulosti vyrábajú v oveļa vyššej kvalite, ich aplikácia a odstraňovanie sú 

nenáročné, sú ļahko dostupné a cenovo prijateļné. Jednotlivé materiály sa odlišujú 

svojim zloţením, farbou, hustotou, technológiou výroby.  

Pre experiment boli vybrané najpouţívanejšie a najviac predávané typy  tapiet a 

samolepiacich fólií na slovenskom trhu. Sortiment tapiet je veļmi rozsiahly (Príloha B 

Typy tapiet) a nie všetky druhy sa dajú pouţiť na renováciu. Pre experiment sa zvolili 

 vybraté vzorky reliéfnej vliesovej tapety a vinylovej tapety, ktoré sa v minulosti uţ 

pouţili na renováciu.  

Samolepiace fólie sú výborný renovačný materiál a na Slovensko sú distribuované tromi 

zahraničnými firmami z  Nemecka a Holandska. Samolepiace fólie sú u nás známe pod 

nasledovnými značkami : fólia D-C-FIX, fólia ALKOR a fólia PATIFIX. Pre 

experiment boli vybraté vzorky  samolepiacej fólie z kaţdej dováţanej značky.  

 

 



  

5.1 Testované vzorky tapiet a samolepiacich fólií 

 

Jednotlivým druhom vzoriek tapiet a fólií bolo pridelené značenie, pouţívané 

v ďalšej časti dizertačnej práce, ktoré je uvedené v tabuļke 3. 

 

Tabuļka 3 Prehļad označenia testovaných vzoriek 

Typ vzorky Označenie 

Vliesová tapeta Tapeta A 

Vinylová tapeta Tapeta B 

Fólia D-C-FIX Fólia A 

Fólia ALKOR Fólia B 

 Fólia PATIFIX Fólia C 

 

Popis jednotlivých vzoriek tapiet a fólií a ich základné hodnoty 

 

Vliesová tapeta 

Jedná sa o duplexový papier, ktorého horná vrstva je bezdrevná o hmotnosti           

70 - 80 g/m
2 

a spodná vrstva obsahuje drevo a má hmotnosť 90-100 g /m
2
. Tieto dve 

vrstvy sú zlepené dohromady lepidlom zn. Duvilax (Príloha C Základné informácie 

o lepidle Duvilax LS-50). Táto tapeta má stabilný tvar, je nepriesvitná, má podobné 

vlastnosti ako jednoduchá dvojvrstvová tapeta, líši sa len jej konečnou úpravou 

(Obrázok 6). Základné hodnoty vliesovej tapety sú uvedené v tabuļke 4 [32]. 

 

 

Obrázok 6  Vliesová tapeta – Tapeta A [Šovčíková, 2005] 

 



  

Tabuļka 4  Základné hodnoty vliesovej tapety 

Hrúbka tapety v mm 0,5 

Hustota tapety (kg.m
-3

) 452 

Hmotnosť na plochu (kg.m
-2

) 0,226 

 

Vinylová tapeta 

Základom vinylovej tapety (Obrázok 7) je surový papier s vrstvou PVC, najčastejšie 

90 g PVC pasty a  90 g papiera na m
2
. Takto potiahnutý papier sa tlačí hĺbkotlačou 

a tepelne sa tvaruje [32, 33]. Základné hodnoty vinylovej tapety sú uvedené v tabuļke 5. 

 

 

 

Obrázok 7 Vinylová tapeta – Tapeta B [Šovčíková, 2005] 

 

Tabuļka 5  Základné hodnoty vinylovej tapety 

Hrúbka tapety v mm 0,35 

Hustota tapety (kg.m
-3

) 626 

Hmotnosť na plochu (kg.m
-2

) 0,219 

 

Samolepiace fólie 

Majú vrchnú vrstvu z PVC fólie a na ich spodnej časti je uţ naaplikované lepidlo, 

ktoré je potiahnuté ochrannou fóliou, vďaka tomu sa jednoducho nanášajú na povrch 

a patria medzi najčastejšie vyuţívaný renovačný materiál. Podļa druhu a hrúbky vrstvy 

sa dosahuje rôzna norma stálosti vo vode a odolnosti proti umývaniu, resp. opotrebeniu. 

Podrobné materiálne zloţenie samolepiacich fólií nebolo moţné zistiť, nakoļko sa jedná 

o výrobné tajomstvo [34, 35].  



  

Fólia D-C-FIX – jedná sa o samolepiacu fóliu bielej farby so vzorom drevenej dyhy 

(Obrázok 8). Základné hodnoty samolepiacej fólie značky D-C-FIX sú uvedené 

v tabuļke 6. 

 

 

Obrázok 8  Samolepiaca fólia zn. D-C-FIX – Fólia A [Šovčíková, 2005] 

 

Tabuļka 6   Základné hodnoty fólie D-C-FIX 

Hrúbka fólie v mm  0,12 

Hustota fólie (kg.m
-3

) 1350 

Hmotnosť na plochu (kg.m
-2

) 0,162 

 

Fólia ALKOR – ide o samolepiacu fóliu zelenej farby s pruhovaným vzorom (Obrázok 

9). Základné hodnoty samolepiacej fólie značky ALKOR sú uvedené v tabuļke 7. 

 

 

Obrázok 9  Samolepiaca fólia zn. ALKOR – Fólia B [Šovčíková, 2005] 



  

Tabuļka 7  Základné hodnoty fólie ALKOR 

Hrúbka fólie v mm 0,13 

Hustota fólie (kg.m
-3

) 1054 

Hmotnosť na plochu (kg.m
-2

) 0,137 

 

Fólia PATIFIX – ide o samolepiacu fóliu hnedej farby so vzorom drevenej dyhy 

(Obrázok 10). Základné hodnoty samolepiacej fólie značky PATIFIX sú uvedené 

v tabuļke 8. 

 

Obrázok 10  Samolepiaca fólia zn. PATIFIX – Fólia C  [Šovčíková, 2005] 

 

Tabuļka 8  Základné hodnoty fólie PATIFIX 

Hrúbka fólie v mm 0,11 

Hustota fólie (kg.m
-3

) 1382 

Hmotnosť na plochu (kg.m
-2

) 0,152 

 

5.2 Aplikácia testovaných vzoriek na materiál – model experimentu 

 

Povrchová úprava materiálu - renovácia sa vykoná na drevotrieskovej doske. 

Renovačný materiál samolepiaca fólia a tapeta sa aplikuje na pripravené dosky 

o rozmeroch 50x40x18 mm (Obrázok 11-12).  



  

 

                         DTD            +        lepidlo   +  tapeta          =                    renovácia 

 

Obrázok 11  Postup pri renovácii tapetou [Šovčíková,2006] 

 

Aplikácia testovaných vzoriek na materiál vzorky je rozdielna. V prvom prípade           

pri úprave tapetou (Obrázok 11) sa lepidlo aplikuje najprv na tapetu, aby sa zabezpečilo 

zmäknutie materiálu, čo zvýhodní manipuláciu s ním a  následne sa lepidlo aplikuje    

na povrch vzorky, kde splní funkciu spojiva. Potom sa oba materiály zlepia dokopy. 

Fólie uţ majú na ich spodnej časti naaplikované lepidlo, ako som uţ spomínala 

v kapitole 5.1, ktoré je potiahnuté ochrannou fóliou, vďaka čomu sa jednoducho 

nanášajú na povrch. Po odstránení ochrannej fólie sa hneď aplikujú na upravovaný 

materiál a tlakom sa pripevnia na povrch vzorky (Obrázok 12).  

 

                    DTD            +                 fólia s lepidlom        =                    renovácia 

 

Obrázok 12  Postup pri renovácii samolepiacou fóliou  [Šovčíková,2006] 

 



  

Experiment je moţné popísať v jednoduchosti nasledovne : porovnávacia vzorka 

bude bez aplikácie skúšobných vzoriek – čistá DTD, ďalej sa bude aplikovať 

samolepiaca fólia a tapeta na pripravenú drevotrieskovú dosku (Obrázok 13).  

 

 

 

Obrázok 13 Upravené vzorky  [ Šovčíková, 2007] 

(vľavo  : nechránená vzorka- čistá DTD, stred : DTD s tapetou, vpravo : DTD s fóliou) 

 

5.3 Testovacie metódy 

 

     V prvom rade bolo potrebné stanoviť základné poţiarno-technické charakteristiky 

materiálov pouţitých na renováciu – tapiet a samolepiacich fólií (teplotu vznietenia 

a teplotu vzplanutia, kyslíkové číslo, spalné teplo), nakoļko dané poţiarno–technické 

charakteristiky nie sú v odbornej praxi známe a v odbornej literatúre uvedené (Obrázok 

14).  

     Tepelné podmienky iniciácie procesu horenia látok sú obvykle charakterizované 

pomocou teploty vzplanutia a vznietenia. Teplota vzplanutia je najniţšia teplota, pri 

ktorej dôjde pôsobením vonkajšieho zápalného zdroja k zapáleniu zmesi plynných 

produktov rozkladu. Teplota vznietenia (rovnako ako aj teplota vzplanutia) je dôleţitá 

pre prvú fázu rozvoja poţiaru. Ďalšou dôleţitou vlastnosťou je určenie kyslíkového 

číslo, ktoré je potrebné na určenie minimálneho mnoţstva kyslíka v zmesi s dusíkom 

potrebného na to, aby palivo práve horelo, počas tejto skúšky máme moţnosť i vizuálne 

pozorovať plameň a šírenie plameňového horenia. Mnoţstvo tepla, ktoré sa uvoļní pri 



  

dokonalom spálení hmotnostnej alebo objemovej jednotky horļavej látky, nám určí 

hodnota spalného tepla. 

Ak chceme úspešne predchádzať poţiarom, musíme v prvom rade poznať vlastnosti 

a charakteristiky materiálov, ktoré by mohli danú neţiaducu udalosť spôsobiť. Je preto 

nevyhnutné venovať pozornosť skúmaniu týchto vlastností, ich sprístupneniu 

a zavedeniu do praxe. 

Jednotlivé testované renovačné materiály boli v experimentálnej časti podrobené 

normovaným testom pre tuhé látky a plasty, z ktorých sme pouţili nasledovné metódy :  

a) Metóda stanovenia zápalnosti v teplovzdušnej peci, pomocou nej zistíme hodnoty 

teploty vznietenia a teploty vzplanutia a čas do vznietenia pouţitých renovačných 

materiálov, pouţitá metodika: STN ISO 871 : 1999, Plasty. Stanovenie zápalnosti 

v teplovzdušnej peci [38]. 

b) Metóda kyslíkového čísla (OI), ktorou zistíme hodnotu kyslíkového čísla 

renovačných materiálov, pouţitá metodika : STN EN ISO 4589-1a2 : 2001, Plasty. 

Stanovenie horļavosti metódou kyslíkového čísla [36, 37]. 

c) Metóda skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň, vďaka ktorej stanovíme 

spalné teplo materiálov, pouţitá metodika : STN EN ISO 1716 : 2003, Reakcia 

stavebných výrobkov na poţiarne skúšky. Stanovenie spalného tepla [39]. 

 

     Po stanovení základných poţiarno–technických charakteristík materiálov pouţitých 

na renováciu drevného materiálu, bolo potrebné sledovať priebeh vysokoteplotnej 

degradácie daných materiálov a následne vypracovať štúdiu priebehu termolýzy 

a horenia tapiet a fólií. 

Metódy termickej analýzy umoţňujú sledovať pochody prebiehajúce pri zahrievaní 

alebo ochladzovaní pevných látok. Tieto pochody môţu byť sprevádzané zmenou 

hmotnosti, príp. objemu skúmanej látky, uvoļnením alebo pohltením energie (tepla), 

vývojom alebo pohlcovaním plynov, zmenou elektrickej vodivosti, magnetických 

vlastností a pod. 

K tomuto účelu boli pouţité metódy termickej analýzy termogravimetria (TG) a 

diferenčná snímacia kalorimetria (DSC), ktoré charakterizujú správanie sa materiálov 

pri vysokoteplotnej degradácii. 

 

 

 



  

Pouţili sa nasledovné metódy : 

a) STN EN ISO 11358 : 2000, Plasty - Termogravimetria polymérov. Všeobecné 

princípy [35].  

b)   STN ASTM E 537 : 2002 Štandardná skúšobná metóda stanovenia tepelnej stability 

chemických látok metódami termickej analýzy [40].  

 

     Následne sa sledoval priebeh horenia vytvorenej renovačnej sústavy pozostávajúcej  

z drevotrieskovej dosky upravenej samolepiacou fóliou a tapetou. Posudzoval sa čas do 

iniciácie (vznietenia) tejto sústavy počas tepelného zaťaţovania sálavým zdrojom, 

nakoļko sálavý zdroj je najčastejším iniciátorom vzniku poţiaru v bytovom fonde 

a rodinných domoch, podļa Ročenky HaZZ za rok 2008. Hodnotiacim kritériom bol 

úbytok na hmotnosti testovaných materiálov (Obrázok 15).   

     Na dosiahnutie tohto cieļa dizertačnej práce sa zvolila metodika, podļa ktorej sa 

experimentálne merala rýchlosť odhorievania renovovaného materiálu vplyvom 

sálavého tepla, čas vznietenia a samovoļného dohorenia renovačnej sústavy. Získané 

výsledky boli vyhodnocované graficky. Vzorky renovovaného materiálu sa porovnávali 

so vzorkou bez povrchovej úpravy. 

 

     Ďalším cieļom experimentálnej časti dizertačnej práce je zistenie správania sa týchto 

materiálov v simulovaných podmienkach poţiaru a získanie informácií o ich príspevku k 

šíreniu plameňa. Cieļom je zistiť, či budú skúmané vzorky horieť plameňom a aké zmeny 

nastanú na skúmanej vzorke. Na dosiahnutie stanoveného cieļa bola pouţitá metóda podļa 

normy ČSN EN ISO 11925-2 : Skúška zápalnosti stavebných výrobkov (skúška bola 

vykonaná na TU v Ostrave, na Fakulte bezpečnostního inţenírství), metóda pouţívaná 

na Slovensku: STN EN ISO 11925-2 Metóda stanovenia šírenia plameňa [42]. 

 

 

 

 



  

 

Obrázok 14 Schéma experimentálnej časti dizertačnej práce I [Šovčíková, 2007] 



  

 

Obrázok 15  Schéma experimentálnej časti dizertačnej práce II [Šovčíková, 2007] 



  

5.4   Metódy pre stanovenie poţiarno-technických charakteristík   

materiálov pouţitých na renováciu 

 

5.4.1 Metóda stanovenia zápalnosti v teplovzdušnej peci 

 

     Zápalnosť tuhých materiálov je moţné definovať ako schopnosť prechodu horļavej 

látky pod vplyvom tepelného zdroja do nestabilného stavu, pričom dochádza k iniciácii 

a k termooxidačným procesom, ktoré sa prejavujú emisiou svetla a tepla [43]. Zápalnosť 

sa charakterizuje časom do zapálenia látok, materiálov a závisí od :  

1. teploty vznietenia, 

2. termických vlastnostiach materiálu, 

3. kritického tepelného toku. 

 

Zápalnosť sa najčastejšie hodnotí ako určitá medzná teplota materiálu alebo jeho okolia 

alebo ako tepelný výkon, ktorý je potrebný dodať zapaļovanému materiálu. Na obrázku 

16 sú znázornené kritické teploty, ktoré určujú proces zapaļovania [43].  

 

 

Obrázok 16  Medzné teploty pri stanovení vznietenia materiálov [38] 

 

Skúšaný materiál vloţíme do prostredia s teplotou T. Sledujeme priebeh teploty 

materiálu 1, ktorý sa nahrieva na teplotu prostredia T, ktorú si udrţuje, sledovaný 

materiál sa nevznieti (krivka 1), čiţe k jeho zapáleniu nedôjde.  Materiál sa ohreje na 

teplotu 2, pri ktorej sa aktivujú vnútorné tepelné zdroje. Toto vznikajúce teplo ohreje 



  

materiál na teplotu vyššiu, ako je teplota okolia, ale produkované rozkladné splodiny 

nie sú v týchto podmienkach samozápalné, a preto po vyčerpaní vnútorných zdrojov sa 

teplota zníţi späť na teplotu okolia. Materiál sa zahrieva pri teplote 3 podobne ako 

materiál pri teplote 2. Pri teplote, na ktorú sa vnútornými zdrojmi zahreje, uvoļňuje 

dostatočné mnoţstvo horļavých plynov, ktoré sú v daných podmienkach samozápalné. 

Materiál sa pri teplote 3 vznieti [46]. 

 

     Najrozšírenejšou metódou stanovenia zápalnosti tuhých materiálov je tzv. 

Setchkinov test. Ide o laboratórnu metódu stanovenia teploty (bodu) vzplanutia 

a vznietenia v peci s horúcim vzduchom, ktorá je spracovaná do normovanej 

štandardizovanej skúšky STN ISO 871. Plasty: Stanovenie zápalnosti v teplovzdušnej 

peci [38].   

 

Podstata skúšky spočíva v zahrievaní vzorky materiálu prúdom vzduchu o určitej 

konštantnej teplote a konštantnej rýchlosti prúdenia vzduchu, pričom sa sleduje, či 

v priebehu 10 minút nedôjde k vzplanutiu alebo vznieteniu materiálu. Skúšobné 

zariadenie tvorí zapaļovacia teplovzdušná pec (podļa Setchkina), ktorá pozostáva 

z elektrickej vyhrievacej jednotky a z drţiaka vzorky [38]. Prierez teplovzdušnej pece je 

znázornený na obrázku 17. 



  

 

Obrázok 17 Prierez teplovzdušnej zapaľovacej pece [30] 

A - termočlánok TC2, B – ohňovzdorný kruhový kryt, C – tesniaci krúžok, D – koncovky 

vykurovacej špirály, E – nosná tyč, F – termočlánok TC1, G – otvor (priemer 25 mm),                

H – zapaľovací plameň, I – termočlánok TC3, J – prietokomer (nie je súčasťou pece), K – vlna 

z minerálneho vlákna, L - tangenciálne prúdenie vzduchu k valcu, M – miska na vzorku,            

N – 50-závitová špirála z chróm niklu č. 16 v tepelne odolnom tuneli, O – tri dištančné podložky 

na umiestnenie vnútorného valca a jeho oporu, P – tepelná izolácia (snímateľná), R – kontrolný 

uzáver (vyberací), S – kovové upevňovacie svorky 

 

Teplota vzplanutia sa stanoví priloţením malého zapaļovacieho plameňa 

smerovaného na otvor krytu pece, aby sa zapálili uvoļnené plyny. Teplota vznietenia sa 

stanoví rovnakým spôsobom ako teplota vzplanutia, ale bez zapaļovacieho plameňa. 

 

Aparatúra  

Na experimentálne stanovenie teploty vzplanutia a vznietenia sa pouţije 

zapaļovacia teplovzdušná pec. Uvedené zariadenie spĺňa poţiadavky stanovené normou 

STN ISO 871. Celkový pohļad na zariadenie je na obrázku 18. 

 



  

 

Obrázok 18  Prístroj na stanovenie zápalnosti tuhých materiálov tzv. Setchkinova pec 

[Šovčíková, 2005] 

 

Táto metóda neposkytuje priame meranie horļavosti alebo rýchlosti horenia 

materiálu a nevyhodnocuje poţiarne nebezpečenstvo alebo riziko poţiaru materiálov 

v podmienkach konkrétneho poţiaru. Získané hodnoty predstavujú najniţšiu teplotu 

okolitého vzduchu, pri ktorej nastane zapálenie materiálu v podmienkach tejto skúšky. 

 

Príprava skúšobných vzoriek a podmienky skúšky 

Jednotlivé vzorky boli skúšané nasledovne. Vzorka bola skúšaná v tvare zvitku 

o hmotnosti 3g. Pri fóliách bola najprv zo vzoriek pred skúškou odstránená papierová 

ochranná fólia. Teplota v skúšobnej miestnosti bola (23±1) ºC a relatívna vlhkosť 

vzduchu (63±1) %. 

 

5.4.2 Metóda kyslíkového čísla 

 

Metóda kyslíkového čísla (LOI) má široké uplatnenie pri sledovaní relatívnej 

zápalnosti materiálov, či uţ čistých alebo upravených retardérom horenia. Veļkou 

prednosťou tejto metódy je jej dobrá reprodukovateļnosť a moţnosť poskytnúť číselné 

výsledky pre celý rad materiálov v širokom rozsahu hodnôt. 

Limitné kyslíkové číslo je najniţšia koncentrácia kyslíka v zmesi s dusíkom 

vyjadrená objemovým podielom kyslíka zo 100 objemových dielov zmesi N2 + O2,     

pri ktorej skúmaná vzorka ešte horí definovaným spôsobom za podmienok  skúšky. 



  

                                 100  
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Metóda LOI nadobudla na význame a je normalizovanou skúškou                       

(STN EN ISO 4589- 1 a 2 : 2001 Plasty [36, 37]. Stanovenie horļavosti metódou 

kyslíkového čísla) vo väčšine priemyselne rozvinutých štátov hlavne preto, ţe umoţňuje 

kvantitatívne vyjadriť relatívnu horļavosť materiálu s pomerne veļkou presnosťou. 

Podstata tejto skúšky spočíva v tom, ţe skúšobná vzorka, v našom prípade 

samolepiaca fólia a tapeta, sa upevní vo vertikálnej polohe v zmesi kyslíka a dusíka 

prúdiacich smerom nahor priehļadnou trubicou. Zapáli sa horný koniec vzorky 

a vizuálne sa pozoruje plameň a šírenie plameňa v riadenej oxidačnej atmosfére. 

Porovnáva sa doba horenia alebo dĺţka ohorenej časti telesa s limitnými hodnotami 

určenými pre daný typ horenia. Za týchto podmienok sa skúšajú skúšobné vzorky        

pri rôznych koncentráciách kyslíka, čím sa určí minimálna koncentrácia kyslíka [47]. 

 

Aparatúra  

Na experimentálne stanovenie kyslíkového čísla bol pouţitý prístroj Stanton 

Redcroft – modul FTA, ktorý sa pouţíva na stanovenie horļavosti plastov metódou 

kyslíkového čísla. Uvedené zariadenie spĺňa poţiadavky stanovené normou STN EN 

ISO 4589- 1 a 2 : 2001. Celkový pohļad na zariadenie je  na obrázku 19 a podrobná 

schéma zariadenia na obrázku 20. 

 

Obrázok 19 Prístroj na stanovenie horľavosti plastov metódou kyslíkového čísla 

[Šovčíková, 2005] 



  

 

Obrázok 20  Schéma zariadenia na stanovenie horľavosti plastov metódou kyslíkového 

čísla [48] 

 

Príprava skúšobných vzoriek a podmienky skúšky 

Skúšané vzorky boli upravené podļa príslušnej normy STN EN ISO 4589- 1 a 2 : 

2001 (skúšobné telesá typu V. – ohybné dosky a fólie, filmy)  na obdĺţnikový tvar 

rozmerov 140 x 52 mm, ktoré (u fólií aţ po odstránení ochrannej fólie) boli umiestnené 

do podporného oceļového rámčeka. (Obrázok 21 a 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 21  Úprava vzorky pred meraním  [Šovčíková, 2005] 

 



  

Podmienky skúšky jednotlivých vzoriek sú uvedené v tabuļke 9. Dané skúšky boli 

merané v Poţiarnotechnickom a expertíznom ústave (ďalej len „PTEÚ“) v Bratislave. 

 

Tabuļka 9  Podmienky, pri ktorých boli vykonané skúšky [PTEÚ, Šovčíková, 2005] 

Skúšaná 

vzorka 

Kondiciovanie 

Čas /hod.           Teplota   ºC      Vlhkosť vzduchu % 

Teplota skúšobnej 

miestnosti ºC 

Relatívna vlhkosť 

vzduchu % 

Tapeta A 117 23±2 50±5 23±1 68±5 

Tapeta B 164 23±2 50±5 24±1 64±5 

Fólia A 216 23±2 50±5 25±1 60±5 

Fólia B 264 23±2 50±5 25±1 60±5 

Fólia C 358 23±2 50±5 25±1 65±5 

 

Zdrojom zapálenia bol plynový horák (podļa čl. 5.5 normy STN EN ISO 4589-2 : 2001) 

[32]. Pouţitý plyn bol propán bez primiešaného vzduchu, spôsob zapaļovania B. 

 

Počet vzoriek  

20 kusov z kaţdej vzorky 

 

Postup skúšky  

    Vzorka sa zapaļuje na hornom konci nosiča t.j. vertikálne uloţenie a sleduje sa 

plameňové horenie šíriace sa proti smeru prúdenia okysličovadla,  ktoré pretrváva 

najmenej 180 sekúnd alebo v dĺţke 80 mm u nášho skúšobného telesa typu V. Rýchlosť 

prúdenia plynov, ide o zmes kyslíka a dusíka je (40 ± 2) mm.s
-1

. K prístroju je napojená 

kyslíková a dusíková fļaša. Ihlovým ventilom sa nastavuje presné mnoţstvo kyslíka 

a dusíka. Na hlavnom prietokomeri sa odčíta mnoţstvo - koncentrácia kyslíka v zmesi 

s dusíkom, ktoré následne prechádza cez spaļovaciu trubicu. Vzorka sa umiestňuje do 

ohňovzdornej spaļovacej  trubice, do nosiča vzorky. Po otvorení prítokov plynov sa 

vzorka zapáli plynovým horákom a sleduje sa čas, za ktorý prehorí - doba horenia 

v sekundách (obrázok 18).  Zariadenie na stanovenie LOI súčasne umoţňuje namerať 

lineárnu rýchlosť šírenia sa plameňa po povrchu polymérnych materiálov - dĺţku 

obhorenej časti v mm a taktieţ modelovať bezplameňový proces propagácie. 

Proces horenia pri stanovení LOI sa vyhodnocuje vizuálnym pozorovaním plameňa 

a šírenie plameňa v riadenej oxidačnej atmosfére [47, 48]. 

 



  

5.4.3  Metóda stanovenia spalného tepla 

 

       Znalosť hodnoty spalného tepla je dôleţitá z hļadiska represívnych zásahov pri 

poţiaroch, je základom pre stanovenie poţiarneho zaťaţenia a následne poţiarneho 

rizika objektu. Spalné teplo a výhrevnosť sú dôleţité poţiarno-technické charakteristiky 

horļavých materiálov. 

      Hodnoty spalného tepla boli namerané podļa normy STN EN ISO 1716 : 2003 

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stanovenie spalného tepla [39]. 

Stanovenie spalného tepla spočíva v úplnom spálení naváţky (0,5 g vzorky s  0,5 g 

kyseliny benzoovej) v kyslíku pod tlakom v kalorimetrickej tlakovej nádobe 

za izotermických alebo  adiabatických podmienok. Spálením vzorky sa vyvinie určité 

mnoţstvo tepla a v dôsledku toho sa zvýši teplota kvapaliny v kalorimetrickej nádobe, 

v ktorej je kalorimetrická tlaková nádoba umiestnená. Vzostupom teploty kvapaliny, 

tepelnej kapacity kalorimetrického systému a hmotnosti naváţky analytickej vzorky sa 

po uplatnení predpísaných korekcií získajú výpočtom poţadované hodnoty spalného 

tepla. 

 

Aparatúra  

Na experimentálne stanovenie spalného tepla sa pouţilo kalorimetrické zariadenie 

KALORIMETER IKA C 5000. Uvedené zariadenie spĺňa poţiadavky stanovené 

normou  STN EN ISO 1716 : 2003. Schéma kalorimetrického zariadenia je na obrázku 

22 

 

 



  

Obrázok 22  Zloženie kalorimetra [43] 

1- miešadlo, 2- veko plášťa, 3- zapaľovacie vodiče, 4- teplomer, 5- kalorimetrická nádoba,       

6- plášť, 7- kalorimetrická bomba 

 

Kalorimetrické zariadenie pozostáva z nasledovných častí: 

Kalorimetrická tlaková nádoba vyobrazená na obrázku 22 je vyrobená 

z kyselinovzdornej ocele. Objem nádoby je 0,35 dm
3
 (350 ml). Tlaková nádoba je 

uzatváraná hlavicou, ktorej povrch je leštený. Hlavica má dva ventily (napúšťací 

a vypúšťací) a elektródu. Napúšťací ventil je predĺţený smerom do nádoby. Na tomto 

ventile je upevnená objímka drţiaca spaļovaciu misku. Napúšťaný kyslík sa privádza 

pod naváţku. Vypúšťací ventil okrem vypúšťania plynov z nádoby slúţi aj ako 

elektróda. Ventil je ovládaný pomocou regulačnej skrutky. Tlaková nádoba sa tesní 

pomocou kruhového tesnenia a kovového krúţku, ktoré sa zakladajú na hlavicu bomby. 

Pevné uzatvorenie nádoby sa zabezpečuje ručným zatiahnutím prstencovej matice 

a natlakovaním nádoby kyslíkom (Obrázok 23). 

 



  

 

Obrázok 23 Zloženie kalorimetrickej tlakovej nádoby [49]  

1 – teleso bomby, 2 – elektróda, 3 – prstencová matica, 4 – kruhové tesnenie, 5 – kovový krúžok, 

6 – napúšťací ventil, 7 – vypúšťací ventil, 8 – elektróda, 9 – spaľovacia miska, 10 – držiak,      

11 – svorky drôtika, 12 – izolované kontakty, 13 – kryt, 14 – hlavica bomby. 

 

Okrem kalorimetrického zariadenia s príslušenstvom, sa pri experimente pouţijú: 

Analytické váhy s označením WA 35, typ PRLT A14. Váhy váţia naváţku 

s hmotnosťou maximálne 100 g s presnosťou 0,0001 g 

Spaľovací drôtik (spalné teplo q = 6740,7 J g
-1

) s priemerom 0,1 mm na zapálenie 

naváţky paliva. 

Merač času (hodinky, stopky).  

 

Príprava  skúšobných  vzoriek  a  podmienky skúšky 

Jednotlivé vzorky boli skúšané pri teplote skúšobnej miestnosti počas merania, ktorá 

bola (25,6±0,2) ºC. Skúška bola vykonaná na kalorimetri IKA C 5000. Vodný 

ekvivalent kalorimetra 0,01 MJ.K
-1

.  

 

Postup skúšky  

Zapne sa hlavný sieťový spínač, následne sa zapnutím spínača miešadla uvedie   

do pohybu miešadlo, spustí sa odčítavanie času.  V priebehu  5 - 10 minút dochádza 



  

k vyrovnaniu teploty, zapne sa spínač osvetlenia teplomera a pristúpi sa k zapisovaniu 

teploty v kalorimetrickej nádobe. Začína prvý úsek kalorimetrického stanovenia: 

 

Počiatočná fáza slúţi pre výpočet výmeny tepla kalorimetrického systému s okolitým 

prostredím a trvá 5 minút. Teplota sa odčítala v prvej minúte na začiatku minúty a        

na konci minúty a potom sa odčítala teplota vţdy na konci minúty. 

 

Hlavná fáza. Teplota sa odčítava kaţdú minútu, pokiaļ zmeny teploty nie sú 

rovnomerné. Prvé 2-3 merania pri rýchlom náraste teploty moţno merať s presnosťou 

0,01 °C. Ďalšie merania sa robia s presnosťou 0,001 °C. Posledná teplota pred 

dosiahnutím rovnomerných zmien je konečnou teplotou hlavnej fázy.  

 

Konečná fáza slúţi pre výpočet výmeny tepla kalorimetrického systému s okolitým 

prostredím po spálení naváţky. Trvá 5 minút. Posledná teplota hlavnej fázy je prvou 

teplotou konečnej fázy [49, 50]. 

 

Spôsob vyhodnotenia 

Hodnota spalného tepla  sa vypočíta pre jednotlivé skúšky podļa vzťahu: 
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kde:  qv gr  - hodnota spalného tepla [J.g
-1
] 

          ε(n)    - tepelná kapacita kalorimetra stanovená pri kalibrácii [J.°C
-1

] 

      Qs    - oprava na síru z vodného roztoku kyseliny sírovej na plynný oxid  siričitý  [J] 

           m1   - hmotnosť vzorky [g] 

           m2     - hmotnosť pomocnej spaľovacej látky ak sa používa [g] 

          qv2      - hodnota spalného tepla pomocnej spaľovacej látky ak sa používa [g] 

            θ     - opravný teplotný vzostup [°C] 

          Qfuse  - podiel tepla zo spálenia zapaľovacieho prostriedku [J] 

           QN     - podiel tepla uvoľneného vznikom kyseliny dusičnej [J] 

 



  

5.4.4 Termoanalytické metódy 

 

Metódy termickej analýzy termogravimetria a diferenčná snímacia kalorimetria 

charakterizujú správanie sa materiálov pri vysokoteplotnej degradácii. 

Termogravimetria 

Termogravimetria (TG) je termoanalytická metóda, ktorá sa pouţíva pri štúdii 

priebehu termolýzy a horenia polymérov. Ide o metódu, pri ktorej sa sledujú zmeny 

hmotnosti zahrievanej vzorky. 

Podstatou skúšky bolo zahrievanie vzorky konštantnou rýchlosťou podļa teplotného 

programu a zmena hmotnosti sa merala ako funkcia teploty a bola zaznamenávaná na 

termogravimetrickej krivke. Meranie bolo uskutočnené za nasledovných podmienok : 

 sledovanie vplyvu rýchlosti ohrevu na rozklad tapety A a B a fólie A, B, C. Bolo 

uskutočnené pri rýchlosti 10 °C.min
-1

,  

 termogravimetrická analýza bola vykonaná do teploty 600 °C, 

 meranie bolo uskutočnené v dynamickej atmosfére vzduchu, 

 sledované boli počiatočné a konečné teploty aktívneho rozkladu, maximálne 

teploty pre najrýchlejší úbytok na hmotnosti vzorky, rezistentné zvyšky pri 

príslušnej teplote. 

Zreteļné časti krivky na zázname prestavujú tzv. termické efekty, zapríčinené buď 

fyzikálnymi alebo chemickými zmenami [33, 45]. 

Termická analýza bola uskutočnená prístrojom Mettler-Toledo TG 50 za pouţitia 

keramických téglikov v prietoku vzduchu 200 ml/min. a pri spomínanej rýchlosti 

ohrevu 10 °C.min
-1

, podļa STN EN ISO 11358 : 2000, Plasty - Termogravimetria 

polymérov. Všeobecné princípy [35]. 

 

Diferenčná snímacia kalorimetria  

 

Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC) je postup, ktorým sa rozdiel medzi 

tepelným tokom (energiou) dodávaným skúšobnej vzorke a referenčnej vzorke meria 

ako funkcia teploty a času, pričom skúšobná a referenčná vzorka sú vystavené 

zvolenému teplotného programu. DSC pouţíva prídavný zdroj, ktorým sa vyrovnáva 

teplotná diferencia medzi rovnomerne zahrievanou vzorkou a porovnávacou látkou. 

Pritom sa meria priamo energia k tomuto vyrovnaniu spotrebovaná [39, 46]. 

 



  

Diferenčná snímacia kalorimetria bola uskutočnená na termoanalyzátore firmy Mettler 

DSC 20 v prietoku vzduchu 50 ml/min. a pri rýchlosti ohrevu 10 °C min
-1

 podļa       

STN ASTM E 537 : 2002 Štandardná skúšobná metóda stanovenia tepelnej stability 

chemických látok metódami termickej analýzy [41].  

  

5.5 Metóda pre stanovenie reakcie na oheň povrchovej úpravy 

skúšobných vzoriek 

 

Skúška zápalnosti stavebných výrobkov 

 

    Skúška je určená k stanoveniu zápalnosti stavebných výrobkov. Zápalnosť 

stavebných výrobkov podļa tohto testu je jednou z charakteristík pre určenie Eurotriedy 

pre stavebné výrobky i pre podlahové krytiny. Ide o  normalizovanú skúšku  ČSN EN 

ISO 11925-2 : Skúška zápalnosti stavebných výrobkov [42].  

Podstata tejto skúšky spočíva v tom, ţe skúšobná vzorka o rozmeroch 250 x 90 mm, 

v našom prípade renovovaný drevotrieskový materiál samolepiacou fóliou a tapetou, sa 

upevní vo vertikálnej polohe a je vystavená účinku malého plameňa.  

 

Aparatúra  

Na experimentálne stanovenie zápalnosti skúšaných výrobkov sa pouţije prístroj, 

ktorý spĺňa poţiadavky stanovené normou ČSN EN ISO 11925-2. Celkový pohļad na 

zariadenie je  na obrázku  24. 

 



  

 

Obrázok 24 Prístroj na stanovenie zápalnosti stavebných výrobkov [Šovčíková, 2008] 

 

Príprava skúšobných vzoriek a podmienky skúšky 

Skúšané vzorky boli upravené podļa príslušnej normy (Obrázok 25). Teplota 

v skúšobnej miestnosti bola 25,6 ºC a relatívna vlhkosť vzduchu 51,6 %, atmosférický 

tlak 983 Pa. 

 Zdrojom zapálenia bol plynový horák, výška plameňa 20 mm. Spôsob zapaļovania B. 

 

 

Obrázok 25  Úprava vzorky pred meraním  [Šovčíková, 2008] 

 

 



  

Počet vzoriek  

3 kusy z kaţdej vzorky 

 

Postup skúšky  

Pred začatím vlastného merania je nutné skontrolovať pozíciu horáka, nakoļko je 

horák posuvný. Na vzorkách sa označí priečna linka vo vzdialenosti 150 mm od miesta 

zapaļovania. Vzorka skúšaného materiálu sa upne do kovového drţiaka. Spodná hrana 

vzorky je vţdy posunutá o 30 mm od spodného okraja drţiaka (Obrázok 26).  Správna 

poloha horáka sa zafixuje pri vzdialenosti spodného okraja ústia horáku od povrchu 

vzorky 5 mm, os horáka pretína pozdĺţnu os vzorky 40 mm od jej spodnej hrany. Pri 

zapaļovaní na spodnom okraji vzorky je vzdialenosť ústia horáka od povrchu vzorky  

16 mm. Plameň sa sklopí do pracovnej polohy, t.j. os horáka zviera s vodorovnou 

rovinou uhol 45° a v tejto polohe sa zaistí aretačným šraubom. Materiál sa zapáli 

plameňom a sleduje sa počas 30 sekúnd (určený podļa typu materiálu a predpokladu 

začlenenia v Eurotriede), čas sa začína merať od okamihu kontaktu plameňa so vzorkou 

(Obrázok 27). Sleduje sa, či sa v priebehu skúšky plameň rozšíri zvislo hore do 

vzdialenosti 150 mm od miesta aplikácie plameňa. Po uplynutí času 30 s od 

zapaļovania sa horák odsunie od vzorky, ale plameň sa nezhasína [42]. 

 

 

Obrázok 26  Vzorka skúšaného materiálu upnutá do kovového držiaka- - pred meraním 

[Šovčíková, 2008] 

 



  

 

Obrázok 27  Vzorka skúšaného materiálu počas priloženia horáka - počas merania 

[Šovčíková, 2008] 

 

5.6 Metóda pre stanovenie vplyvu povrchovej úpravy na úbytok 

hmotnosti podkladového materiálu  

 

Vplyvom teploty sa mení štruktúra, chemické zloţenie, fyzikálne a mechanické 

vlastnosti horļavého materiálu. Pri tepelnom pôsobení dochádza k jeho degradácii, 

ktorá je spojená s úbytkom hmotnosti. Okrem úbytku hmotnosti sledujeme aj rýchlosť 

odhorievania. 

Rýchlosť odhorievania nazývame mnoţstvo horļavej látky, ktorá zhorí za časovú 

jednotku z jedného metra štvorcového. Hodnota rýchlosti odhorievania nie je stála, 

závisí predovšetkým od druhu látky a od podmienok horenia. Závisí od pomeru povrchu 

k objemu, od vlhkosti, hustoty, špecifického mnoţstva horļaviny, prístupu vzduchu 

a iných faktorov.  Čím je pri tuhej látke väčší pomer povrchu ku objemu, tým rýchlejšie 

sa táto vznecuje a horí väčšou rýchlosťou [53]. 

Pri horení tuhých látok sa pouţíva hmotnostná rýchlosť odhorievania. Je to 

mnoţstvo horļavej látky zhorené z jednotky plochy horenia za jednotku času. 

Hmotnostná rýchlosť odhorievania (vm) je závislá od podmienok poţiaru (tepelného 

namáhania), predovšetkým od teploty (čím je vyššia teplota, tým väčšia rýchlosť 

odhorievania), ale aj od výmeny plynov. Vysokú hodnotu rýchlosti odhorievania 



  

vykazujú pevné horļavé látky, ktoré sa beţne pouţívajú ako palivo. Ďalej sú to plastické 

hmoty, guma, kaučuk, bavlna, papier a ďalšie. 

 

Tepelné zaťaţovanie vzoriek 

 

Cieļom ďalšej časti dizertačnej práce je štúdia vplyvu renovačných materiálov       

na podkladový materiál (v našom prípade na DTD), počas ich tepelného zaťaţovania 

sálavým zdrojom, pričom hodnotiacim kritériom bude úbytok na hmotnosti testovaných 

materiálov. Na dosiahnutie stanoveného cieļa bol pouţití modelový test, kde sa           

na imitáciu sálavého zdroja pouţilo infračervené ţiarenie z tepelného ţiariča s výkonom 

1000 W, pričom na vzorkách bola zachovaná homogenita teplotného poļa [54]. 

 

Aparatúra 

Pre tepelné zaťaţovanie skúšobných vzoriek sálavým teplom bolo skonštruované 

jednoduché zariadenie (Obrázok 28).  

 

Obrázok 28 Zariadenie pre tepelné zaťažovanie [54] 

1 – infračervený tepelný žiarič, 2 – nosný rám, 3 – stojan, 4 – držiak vzorky, 5 – váhy Sartorius, 

6 – PC 

 

Na meranie úbytku hmotnosti sa pouţili elektronické váhy Sartorius Basic Plus typ 

BDBC 200 od firmy Sartorius AG, I. triedy presnosti s neautomatickou činnosťou 

(Obrázok 29). Merajú s presnosťou na dve desatinné miesta. Ich výhodou je moţnosť 

prepojenia s počítačom, na ktorom môţeme pomocou programu Sartorius Sarto connect 



  

zaznamenávať v určených časových intervaloch zmenu hmotnosti váţeného telesa a 

vyhodnocovať namerané výsledky [53, 54]. 

 

 

Obrázok  29  Váhy Sartorius Basic Plus [54] 

 
1 – miska váh, 3 – metrologické parametre váh, 4 – prepínač, 5 – ustavovacia nožička,              

6- tarovanie, 7 – tlač dát, 8 – tlačidlo funkcií, 9 – kalibrácia, 10 – čistiaca funkcia, 11 – hlavný 

vypínač, 12 – zobrazenie hmotnosti, 13 – DC zásuvka, 14 – overovacia CID nálepka,                   

15 – nálepka výrobcu s CE značkou, 16 – dátový výstup, 17 – libela, 18 – zabezpečovacie 

zariadenie, 22- absorber šoku 

 

Na zaznamenávanie údajov sú váhy Sartorius pripojené na počítač s programom 

Sarto Connect. Pred začatím pokusu je potrebné tepelný ţiarič rozohriať na 10 min. 

Vzdialenosť infračerveného ţiariča od skúšobného telesa zostáva počas celého pokusu 

konštantná:  25 mm. Dĺţka pôsobenia sálavého tepla na skúšobné telesá predstavuje      

15 min. Ak by došlo k tomu, ţe teleso zhorí skôr ako uplynie časový limit 15 minút, 

pokus sa ukončí [55].  



  

Na riešenie tejto úlohy bol pouţitý infračervený ţiarič typovej rady T-5, ktorého 

výrobcom je firma Elektro Prag. Ţiarič má tvar roviny zahnutej do mierneho oblúka 

v smere pozdĺţnej osi telesa. Rozmery a parametre ţiariča sú uvedené v prílohe D. 

Teleso ţiariča je opatrené tenkou hliníkovou parabolou. Jej úlohou je odraz ţiarenia, 

ktoré produkuje zadná plocha telesa.  

Celkový pohļad na zariadenie je na obrázku 30. 

 

 

Obrázok 30 Prístroj na meranie úbytkov  hmotnosti [Šovčíková, 2007] 

 

Počet vzoriek 

5 skúšobných telies pre kaţdý renovovaný materiál. 

 

Postup skúšky 

Pred začatím pokusu zistíme hmotnosť a rozmery vzorky, vypočítame hustotu        

pri danej vlhkosti. Skúšobné telieska sa vkladajú pod tepelný ţiarič tak, ţe súčasne s jeho 

umiestnením sa spúšťa program Sarto connect. Zaznamenávame hmotnosť skúšobného 

telieska kaţdých 10 sekúnd. Po uplynutí 15 minút sa program Sarto connect zastaví. Ak 

skúšobné teliesko zhorí skôr ako uplynie 15 minút, pokus sa ukončí [54]. 



  

6  VYHODNOTENIE A DISKUSIA 

6.1 Vyhodnotenie zápalnosti materiálov pouţitých na renováciu  

 

Namerané hodnoty teploty vznietenia a vzplanutia renovačných materiálov sú uvedené 

v tabuļke 10-11 a hodnoty časov do vzplanutia a vznietenia v tabuļke 12-13. 

 

Tabuļka 10  Namerané hodnoty tapiet- teplota vznietenia a vzplanutia  [PTEÚ, 2005] 

Tabuļka 11  Namerané hodnoty fólií - čas teplota vznietenia a vzplanutia  [PTEÚ, 2005] 

 

Podļa výsledkov skúšky je moţné konštatovať, ţe samolepiace fólie majú oveļa 

vyššiu teplotu vzplanutia i teplotu vznietenia ako tapety, čo ovplyvňuje ich zloţenie 

(viď. kapitola 5.1). Hodnota teploty vzplanutia fólií sa pohybovala v rozmedzí 300-

340°C  a teplota vznietenia 480-490°C. U tapiet sú teploty oveļa niţšie, teplota 

vzplanutia 270°C a teplota vznietenia v rozmedzí 350-370°C.  

 

 Keď si porovnáme časy do vznietenia jednotlivých vzoriek (Tabuļka 14 a 15) 

najdlhší čas mala vzorka Tapeta B a Fólia C, tieto vzorky majú najhladší povrch, bez 

nerovností preto i najlepšie odráţajú infračervené ţiarenie, a ich čas do vznietenia bol 

dlhší ako u ostatných vzoriek, čo však v prípade reálneho poţiaru nemá aţ taký význam, 

nakoļko ide o veļmi malú renovačnú vrstvu. Čas do vzplanutia bol u jednotlivých 

vzoriek pribliţne rovnaký, bez výrazných rozdielov. 

Materiál Teplota vznietenia 

[ºC] 

Teplota vzplanutia 

[ºC] 

Rozšírená neistota 

[ºC] 

Tapeta A 370 270 10 

Tapeta B 350 270 10 

Materiál Teplota vznietenia 

[ºC] 

Teplota vzplanutia 

[ºC] 

Rozšírená neistota 

[ºC] 

Fólia  A 480 340 10 

Fólia B 490 310 10 

Fólia C 480 300 10 



  

Tabuļka 12  Namerané hodnoty tapiet- čas do vznietenia a vzplanutia  [PTEÚ, 2005] 

 

Tabuļka 13  Namerané hodnoty fólií - čas do vznietenia a vzplanutia  [PTEÚ, 2005] 

 

6.2 Vyhodnotenie kyslíkového čísla materiálov pouţitých na renováciu 

 

Namerané hodnoty kyslíkového čísla jednotlivých materiálov sú uvedené v tabuļke   

14-15 a znázornené na grafe 1. 

 

Tabuļka 14 Namerané hodnoty tapiet - kyslíkové číslo [PTEÚ, Šovčíková, 2005] 

Materiál Kyslíkové číslo  

[obj. % O2] 

Rozšírená neistota 

[obj. % O2] 

Tapeta A 20,8  0,3  

Tapeta B 22,1  0,6  

 

 Tabuļka 15 Namerané hodnoty fólií - kyslíkové číslo [PTEÚ, Šovčíková, 2005] 

Materiál Kyslíkové číslo 

[obj. % O2] 

Rozšírená neistota 

[obj. % O2] 

Fólia  A 26,3  0,6  

Fólia  B 26,3  0,5  

Fólia  C 30,6  0,2  

 

Materiál Čas do vznietenia [s] Čas do  vzplanutia [s]  Rozšírená neistota [s] 

 

Fólia  A 9 405 1 

Fólia B 78 251 1 

Fólia C 242 387 1 

Materiál Čas do vznietenia [s] Čas do  vzplanutia [s]  Rozšírená neistota [s] 

 

Tapeta A 71 288 1 

Tapeta B 211 309 1 



  

 

Graf 1 Hodnoty kyslíkového čísla jednotlivých renovačných  materiálov  

 

Metóda OI je v súčasnosti jedna z dôleţitých základných skúšok laboratórneho 

stanovenia horļavosti polymérnych materiálov. Nakoļko koncentrácia kyslíka              

za normálnych podmienok pri poţiari neprevyšuje 21 % obj. O2, dá sa očakávať, ţe 

látky, ktoré budú mať OI väčšie ako 21 budú len ťaţko horieť. Niekedy sú materiály 

s kyslíkovým číslom 27 a vyšším označované ako samozhášavé materiály. 

Z výsledných hodnôt, ktoré sú uvedené v tabuļke 10-11 a vynesené do grafu 1       

na porovnanie, môţeme zhrnúť nasledovne : 

Hodnota OI pri vzorke Tapeta A bola stanovená na 20,8 obj. %  O2, kde základom je 

duplexový papier, čiţe jej zloţenie zodpovedá zloţeniu papiera, literatúra udáva 

hodnotu OI papiera 20,8 obj.  % O2 . 

Pri vzorke Tapeta B bola stanovená hodnota OI na 22,1 obj. % O2, vyššiu hodnotu 

kyslíkového čísla u tejto vzorky ovplyvnila jej povrchová úprava, nakoļko základom je 

surový papier s jemnou vrstvou PVC. 

Vyššiu hodnotu kyslíkového čísla majú jednoznačne fólie, Fólia A a B majú 

hodnotu 26,3 obj. % O2, najvyššiu hodnotu OI mala vzorka fólie C - 30,6 obj. %  O2. 

Hodnotu kyslíkového čísla danej renovačnej fólie mohla ovplyvniť jej pomerná hustota 

a hmotnosť. Samolepiace fólie sú vyrobené z mäkčeného PVC, literatúra udáva hodnotu 

OI pre PVC 26,9 obj. % O2.  Z výsledných nameraných hodnôt je moţné jednoznačne 



  

potvrdiť, ţe renovačné fólie môţeme zaradiť medzi materiály so zníţenou horļavosťou, 

čo nám potvrdilo i ich zhášanie plameňa pri pokuse. 

 

6.3 Vyhodnotenie priebehu vysokoteplotnej degradácie materiálov    

pouţitých na renováciu 

 

     Pri termogravimetrii (TG) sa sledujú zmeny hmotnosti skúmanej látky v závislosti na 

teplote. Postupuje sa tak, ţe sa plynule  zvyšuje teplota vzorky skúmanej látky a sleduje 

sa priebeh závislosti m = f (T), čím sa získa tzv. termogravimetrická krivka. 

 

Termická analýza syntetických vlákien poukazuje na diferenciálny priebeh ich 

rozkladu. Polypropylénové vlákno pozostáva len z atómov vodíka  a uhlíka, má  teda 

najvyššiu horļavosť, dochádza k úplnému rozkladu vzorky. Oveļa komplikovanejší 

priebeh termickej degradácie vykazujú polyamidové, polyuretánové a 

polyvinylchloridové vlákna, u ktorých dochádza k postupnej degradácií v troch 

stupňoch. 

 

6.3.1 Termogravimetrická analýza renovačných materiálov 

 

           Z nameraných TG kriviek renovačných materiálov je moţné vyčítať nasledujúce 

hodnotenie dejov, ktoré prebiehajú pri plynulom ohreve vzoriek. Konkrétne hodnoty sú 

uvedené v tabuļke 16 a znázornené na obrázkoch v prílohe E. 

 

Zmena hmotnosti materiálu ako funkcia teploty a rozsah tejto zmeny sú 

ukazovateļmi termickej stability materiálu. Údaje TG krivky je preto moţné pouţiť     

na zhodnotenie relatívnej termickej stability polymérov rovnakého druhu.  

 

Z termogravimetrických záznamov vyplynulo, ţe rozklad tapiet prebiehal v dvoch 

stupňoch (Obrázok 1-2 v Prílohe E).  Hlavnému termickému rozkladu zodpovedal prvý 

stupeň. Pri rovnakej rýchlosti ohrevu sa počiatok teploty hlavného teplotného rozkladu 

tapiet posúval k vyšším hodnotám, pri ktorých bol zaznamenaný i výrazný úbytok                  

na hmotnosti vzoriek.  

 



  

Tabuļka 16  Teplotná charakterizácia jednotlivých medzistupňov rozkladu materiálov 

pouţitých na renováciu pri rýchlosti ohrevu 10 °C.min
-1

. 

 

Vzorka Medzi 

stupne 

rozkladu 

Teplotný 

interval 

aktívneho 

rozkladu [ ºC] 

Úbytok na 

hmotnosti 

[%] 

Teplota pri 

max. rýchlosti 

úbytku [ ºC] 

Rezistentný 

zvyšok [%] 

Tapeta A I. stupeň 172,3–362,1 63,38 282,3 35,08 

II. stupeň 362,1-522,6 26,85 443,3 8,24 

Tapeta B I. stupeň 189,0-345,9 51,71 291,7 46,55 

II. stupeň 345,9-551,8 22,85 443,3 23,70 

 

Fólia A 

I. stupeň 200,5-408,4 56,30 294,0 42,83 

II. stupeň 408,4-492,2 11,89 457,9 30,95 

III. stupeň 492,2-583,0 14,32 511,0 16,63 

 

Fólia B 

I. stupeň 213,7-391,4 61,51 287,0 36,77 

II. stupeň 391,4-583,2 31,55 499,3 5,22 

 

Fólia C 

I. stupeň 193,5-369,2 54,10 287,0 44,82 

II. stupeň 369,2-588,3 33,27 505,5 11,55 

 

U fólií (Obrázok 3-5 v Prílohe E) je moţné vidieť na TG krivkách u vzoriek B a C 

dva medzistupne rozkladu. Pri vzorke A tri medzistupne rozkladu, pričom hlavný 

rozklad u všetkých vzoriek samolepiacich fólií zodpovedá prvému stupňu, pri ktorom 

bol zistený aj najväčší úbytok na hmotnosti podobne ako u tapiet. 

    Najvyšší úbytok na hmotnosti zo všetkých renovačných materiálov bol pri vzorke 

Tapeta A, ktorému prislúcha i najmenšia teplota pôsobenia 282,3 °C pri max. rýchlosti 

úbytku. 

 

6.3.2  Diferenčná snímacia kalorimetria  

 

     Renovačné materiály boli vystavené totoţnému teplotnému programu – ohrievali sa 

lineárne rýchlosťou 10 °C.min
-1 

v oxidačnej atmosfére. Grafickým výstupom analýzy 

boli DSC - termogramy znázornené v prílohe F.  



  

Z  DSC–termogramov sme vyhodnotili zmenu entalpie, počiatočnú teplotu aktívneho 

termického rozkladu renovačných materiálov a teplotu pri maxime píku. Konkrétne 

hodnoty sú uvedené v tabuļke 17. 

 

Tabuļka 17  Zmeny reakčnej entalpie materiálov pouţitých na renováciu pri rýchlosti 

ohrevu 10 °C.min
-1

 

Vzorka Tepelný efekt Teplotný interval 

ºC 

Zmena reakčnej 

entalpie 

J.g
-1

 

Teplota pri 

max.píku ºC 

Tapeta A exo 249,8-578,9 7 535,7 474,4 

Tapeta B exo 240,1-575,8 6 433,9 489,9 

Fólia A exo 299,1-600,0 7 264,2 569,6 

Fólia B exo 300,0-590,1 6 371,1 521,7 

Fólia C exo 290,0-600,0 7 640,0 521,5 

 

Z uvedených výsledkov – záznamov DSC kriviek vidieť, ţe vzorky materiálov 

pouţitých na renováciu degradujú pribliţne rovnako, aj keď ide o rozdielne typy 

materiálov. Všetky vzorky vykazujú exotermické efekty. Extrapolovaná nástupná 

teplota exo-efektu bola u tapiet okolo 250 °C  a u  samolepiacich fólií 300 °C. Teplotné 

intervaly, ktoré predstavujú hranice exotermických píkov sú pribliţne rovnaké. Najväčší 

rozsah sa prejavil pri fólii C, čomu zodpovedá aj najväčšia plocha exotermického píku. 

Táto vzorka dosiahla najväčšiu hodnotu reakčného tepla 7 640,0 J.g
-1

. Maximum píku 

bolo zaznamenané pri teplote 521,5 °C , čo zodpovedá najväčšej rýchlosti tvorby tepla 

pri termickej degradácii skúšobnej vzorky. Vysoký rozsah teplôt bol zaznamenaný i pri 

vzorke Fólia A, táto vzorka dosiahla hodnotu reakčného tepla 7 535,7 J.g
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.4 Vyhodnotenie spalného tepla materiálov pouţitých na renováciu  

 

Namerané hodnoty sú uvedené v tabuļke 18 -19 a znázornené v grafe 2. 

 

Tabuļka 18  Namerané hodnoty tapiet  – spalné teplo  [PTEÚ, 2005] 

Materiál Spalné teplo  

MJ.kg 
-1 

Rozšírená neistota 

MJ.kg 
-1

 

Tapeta A 21,975  0,129  

Tapeta B 15,610  0,191  

 

Tabuļka 19 Namerané hodnoty fólií  – spalné teplo  [PTEÚ, 2005] 

Materiál Spalné teplo  

MJ.kg 
-1 

Rozšírená neistota 

MJ.kg 
-1

 

Fólia  A 21,056  0,218  

Fólia B 23,627  0,261  

Fólia C 24,046  0,224  

 

 

 

Graf 2 Hodnoty spalného tepla jednotlivých materiálov použitých na renováciu 

 

Z výsledných hodnôt spalného tepla, moţno konštatovať, ţe najvyššiu hodnotu 

spalného tepla má vzorka : Fólia C  24,046 MJ.kg 
-1

. Vyššia hodnota spalného tepla 



  

bola zaznamenaná aj pri ostatných vzorkách fólií. Vyššie hodnoty spalného tepla sú 

ovplyvnené štruktúrou a hustotou materiálu, ale samozrejme aj od chemického zloţenia. 

Hustota samolepiacich fólií je vyššia ako u tapiet (viď. kapitola 5.1), čo zvyšuje i 

hodnotu spalného tepla daných materiálov. Výkyv v porovnaní s ostatnými vzorkami 

bol zaznamenaný pri vzorke Tapeta A, kde sme predpokladali niţšiu hodnotu spalného 

tepla, výsledok však mohol byť ovplyvnený práve zloţením vzorky, ktorá pozostáva z 

dvoch vrstiev tapety zlepenej dohromady lepidlom, preto i hrúbka a hmotnosť vzorky 

na plochu je vyššia ako u ostaných vzoriek (viď. kapitola 5.1) .  

 

Zhrnutie 

 

     Výsledné hodnoty poţiarno-technických charakteristík (teplota vzplanutia, teplota 

vznietenia, kyslíkové číslo a spalné teplo) sú spracované formou tabuļky 20. 

 

Tabuļka 20  Namerané hodnoty renovačných materiálov  

Nakoľko sa v praxi tapety a fólie aplikujú na drevný materiál (kuchynské linky, nábytok) 

je potrebné ďalej sledovať:  

1. Ako sa budú správať naše renovačné materiály po aplikácii na drevný materiál. 

2. Či budú tapety a fólie pôsobiť na drevný materiál ako ochranný prvok alebo 

práve naopak budú podporovať horenie a rozširovať tak následne vzniknutý 

poţiar v interiéri. 

 

 

 

 

Materiál Teplota 

vznietenia ºC 

Teplota 

vzplanutia ºC 

Kyslíkové číslo 

obj. % O2 

Spalné teplo 

MJ.kg 
-1 

Tapeta A 370 270 20,8 21,975 

Tapeta B 350 270 22,1 15,610 

Fólia  A 480 340 26,3 21,056 

Fólia B 490 310 26,3 23,627 

Fólia C 480 300 30,6 24,046 



  

6.5 Vyhodnotenie zápalnosti renovovaného drevotrieskového materiálu 

 

V tejto časti sú spracované výsledné údaje o reakcii renovovaného materiálu na 

účinok plameňa. Pre porovnanie sa pouţila vzorka drevotrieskovej dosky – DTD bez 

povrchovej úpravy.   

 

DTD bez povrchovej úpravy 

Vzorky po priloţení plameňa sa správali nasledovne : vzorky 2 a 3 sa po priloţení 

plameňa zapálili v 12 sekunde a pozvoļne horeli pribliţne 15 sekúnd za nepatrnej 

tvorby dymu. Pri vzorke 1 došlo k horeniu aţ v 18 sekunde. Plameň šíriaci sa po vzorke 

neprekročil hranicu 150 mm. Farba plameňa bola ţltá. Po odstavení horáka je na vzorke 

viditeļná zmena farebného odtieňa s nepatrným poškodením povrchu (Obrázok 31), 

veļkosť poškodenej časti plochy vzorky je v priemere 51 mm (Tabuļka 21).  

 

Tabuļka 21  Namerané hodnoty DTD bez povrchovej úpravy 

 

DTD - 

pôvodná 

Veľkosť 

poškodenej časti 

vzorky [mm] 

Lineárna rýchlosť 

horenia  

 [mm/min] 

Vzorka 1 49 98 

Vzorka 2 53 106 

Vzorka 3 52 104 

 

 

 

Obrázok 31  Vzorka pôvodnej DTD po experimente [Šovčíková, 2008] 

 



  

DTD upravená tapetou A 

Vzorky po priložení plameňa sa správali nasledovne :  

Vzorka 1 sa po priloţení plameňa zapálila v  10 sekunde, pozvoļne horela aţ do 21 

sekundy, kedy zhasla, vzorka 2 sa zapálila v 13 sekunde a horela plameňom do 22 

sekundy, pri tejto vzorke bolo sledované prešļahnutie plameňa, ktorý sa zastavil pod 

hranicou 150 mm. Vzorka 3 sa zapálila v 9 sekunde a horela pribliţne do 25 sekundy. 

Pri horení bola pozorovaná výrazná tvorba dymu za sprievodu bublín, ktoré sa vytvárali 

pri samotnom horení. Farba plameňa bola výrazne ţltá aţ svietivá. Plameň šíriaci sa po 

vzorkách neprekročil hranicu 150 mm. Po odstavení horáka sú na jednotlivých vzorkách 

viditeļné zmeny farebného odtieňa s poškodením povrchu - zuhoļnatením, menšie 

zuhoļnatenie je vo vliesoch tapety. Na vzorkách je viditeļná čierna stopa po stúpajúcich 

splodinách horenia (Obrázok 32). Veļkosť poškodenej časti vzorky je v priemere 71 

mm (Tabuļka 22).  

 

Tabuļka 22 Namerané hodnoty DTD + Tapeta A 

 

DTD + 

Tapeta A 

Veľkosť 

poškodenej časti 

vzorky [mm] 

Lineárna rýchlosť 

horenia  

 [mm/min] 

Vzorka 1 66 132 

Vzorka 2 73 146 

Vzorka 3 76 152 

 

 

 

Obrázok 32  Vzorka upravenej DTD + Tapeta A po experimente [Šovčíková, 2008] 



  

DTD upravená tapetou B 

Vzorky upravené tapetou B sa pri pokuse správali takmer rovnako. Po priloţení 

plameňa sa zapálili pribliţne v 8 sekunde a pozvoļne horeli do 22 sekundy, kedy zhasli.  

Pri horení bola jasne pozorovaná výrazná tvorba dymu za sprievodu praskania, ktoré 

sprevádzalo samotné horenie. Farba plameňa bola výrazne ţltá. Plameň šíriaci sa po 

vzorkách neprekročil hranicu 150 mm. Po odstavení horáka sú na jednotlivých vzorkách 

viditeļné zmeny farebného odtieňa s výrazným zuhoļnatením, výrazne viditeļná je tu 

stopa i po stúpajúcich splodinách horenia (Obrázok 33). Veļkosť poškodenej časti 

vzorky je v priemere 65 mm (Tabuļka 23).  

 

Tabuļka  23 Namerané hodnoty DTD + Tapeta B 

 

DTD + 

Tapeta B 

Veľkosť 

poškodenej časti 

vzorky [mm] 

Lineárna rýchlosť 

horenia   

[mm/min] 

Vzorka 1 67 134 

Vzorka 2 63 126 

Vzorka 3 67 134 

 

 

 

 

Obrázok 33  Vzorka upravenej DTD + Tapeta B po experimente [Šovčíková, 2008] 

 

 



  

DTD upravená fóliou A 

Vzorky upravené fóliou A sa pri pokuse správali takmer rovnako. Po priloţení plameňa 

sa zapálili pribliţne v 8 sekunde, krátko horeli malým plameňom za vytvárania 

pļuzgierikov. Pri horení bola pozorovaná tvorba dymu za sprievodu praskania, ktoré 

sprevádzalo samotné horenie. Farba plameňa bola ţltá, po okrajoch miestami zelená. 

Plameň šíriaci sa po vzorkách neprekročil hranicu 150 mm. Po odstavení horáka sú na 

jednotlivých vzorkách viditeļné zmeny farebného odtieňa s výrazným zuhoļnatením, 

výrazne viditeļná je tu stopa poškodenia materiálu v okolí zuhoļnatenia, ide o lokálne 

prepálenia materiálu (Obrázok 34). Veļkosť poškodenej časti vzorky je v priemere 72 

mm, zuhoļnatenej plochy 52 mm (Tabuļka 24).  

 

Tabuļka 24 Namerané hodnoty DTD + Fólia A 

 

DTD - 

pôvodná 

Veľkosť 

poškodenej časti 

vzorky [mm] 

Lineárna rýchlosť 

horenia  

 [mm/min] 

Vzorka 1 73 146 

Vzorka 2 70 140 

Vzorka 3 72 144 

 

 

 

Obrázok  34 Vzorka upravenej DTD + Fólia A po experimente [Šovčíková, 2008] 

 

 

 



  

DTD upravená fóliou B 

Vzorky upravené fóliou B sa po priloţení plameňa zapálili pribliţne v 5 sekunde, krátko 

horeli malým plameňom za vytvárania pļuzgierikov. Pri horení bola pozorovaná malá 

tvorba dymu za sprievodu praskania, ktoré sprevádzalo samotné horenie. Farba plameňa 

bola ţltá, po okrajoch miestami zelená. Plameň šíriaci sa po vzorkách neprekročil 

hranicu 150 mm. Po odstavení horáka sú na jednotlivých vzorkách viditeļné zmeny 

farebného odtieňa s výrazným zuhoļnatením, výrazne viditeļná je tu stopa poškodenia 

materiálu v celom okolí zuhoļnatenia, ide o bodové prepálenia materiálu (Obrázok 35). 

Veļkosť poškodenej časti vzorky je v priemere 72 mm, zuhoļnatenej plochy 49 mm 

(Tabuļka 25).  

 

Tabuļka 25 Namerané hodnoty DTD + Fólia B 

 

DTD - 

pôvodná 

Veľkosť 

poškodenej 

časti vzorky 

[mm] 

Lineárna rýchlosť 

horenia  

 [mm/min] 

Vzorka 1 80 160 

Vzorka 2 76 152 

Vzorka 3 75 150 

 

 

 

Obrázok 35  Vzorka upravenej DTD + Fólia B po experimente [Šovčíková, 2008] 

 



  

DTD upravená fóliou C 

Vzorky upravené fóliou C sa po priloţení plameňa zapálili pribliţne v 5 sekunde, ich 

horenie bolo sprevádzané svetelným efektom pribliţne v 7 sekunde, 15 sekunde 

a u vzorky 3 i v 20 sekunde. Pri horení bola pozorovaná tvorba pļuzgierov a následná 

hustá tvorba dymu za sprievodu praskania. Farba plameňa bola ţltá, po okrajoch 

miestami zelená, pri svetelnom efekte červená. Plameň šíriaci sa po vzorkách 

neprekročil hranicu 150 mm. Po odstavení horáka sú na jednotlivých vzorkách viditeļné 

zmeny farebného odtieňa s výrazným zuhoļnatením, výrazne viditeļná je tu stopa 

poškodenia materiálu v samotnom mieste zuhoļnatenia, ide o bodové prepálenia 

materiálu (Obrázok 36). Viditeļná stopa je tu i po stúpajúcich splodinách horenia, 

v okolí ktorej je poškodený i farebný odtieň povrchového materiálu. Veļkosť 

poškodenej časti vzorky je v priemere 77 mm (Tabuļka 26).  

 

Tabuļka 26 Namerané hodnoty DTD + Fólia C 

 

DTD - 

pôvodná 

Veľkosť 

poškodenej časti 

vzorky [mm] 

Lineárna rýchlosť 

horenia   

[mm/min] 

Vzorka 1 80 160 

Vzorka 2 76 152 

Vzorka 3 75 150 

 

 

 

Obrázok 36  Vzorka upravenej DTD + Fólia C po experimente [Šovčíková, 2008] 

 



  

Zhrnutie 

 

     Pri horení čistej DTD bola farba plameňa ţltá. Po odstavení horáka je na vzorke 

viditeļná zmena farebného odtieňa s nepatrným poškodením povrchu. 

Pri horení DTD + tapeta bola pozorovaná výrazná tvorbu dymu za sprievodu bublín, 

ktoré sa vytvárali pri horení. Farba plameňa bola výrazne ţltá, aţ svietivá. Na 

jednotlivých vzorkách sú viditeļné zmeny farebného odtieňa s poškodením povrchu - 

zuhoļnatením, menšie zuhoļnatenie je vo vliesoch tapety. Na vzorkách je viditeļná 

čierna stopa po stúpajúcich splodinách horenia. 

Pri horení DTD + fólia bola pozorovaná tvorba dymu za sprievodu praskania, ktoré 

sprevádzalo samotné horenie. Farba plameňa bola ţltá, po okrajoch miestami zelená. Na 

jednotlivých vzorkách sú viditeļné zmeny farebného odtieňa s výrazným zuhoļnatením, 

výrazne viditeļná je tu i stopa poškodenia materiálu v okolí zuhoļnatenia, ide o lokálne 

prepálenia materiálu. 

Plameň šíriaci sa po vzorke neprekročil hranicu 150 mm. Renovačné materiály je 

moţné zaradiť do Eurotriedy E. 

 

6.6 Vyhodnotenie úbytku na hmotnosti renovovaného 

drevotrieskového materiálu 

 

V tejto časti sú spracované výsledné údaje o úbytku drevotrieskovej dosky – DTD, 

bez povrchovej úpravy (čistá DTD), a DTD upravenej tapetou A, B a DTD 

upravenej fóliou A, B, C. Výsledné hodnoty sú uvedené v tabuļkách a ďalej 

dokumentované v grafoch ako priemerné hodnoty úbytku hmotnosti jednotlivých 

materiálov.  

 

DTD bez úpravy 

Počiatočnú hmotnosť vzorky pri t=0 sekúnd a hmotnosť vzorky po vychladnutí           

po čase t=900 sekúnd bola odváţená a zapísaná do tabuļky 27. Podrobné výsledky 

merania sú uvedené v prílohe G. Na obrázku 37 je vyobrazená vzorka po experimente. 

 

 

 

 



  

Tabuļka  27  Namerané hodnoty čistej DTD  

čistá 

DTD   

Vzorka 1 Vzorka 2 Vzorka 3 Vzorka 4 Vzorka 5 Priemer 

m1 g

 22,66 22,24 22,36 23,44 23,60 

 

22,86 

m2 g

6,53 6,25 6,42 6,80 6,86 6,57 

hm [%] 

71,18 71,89 71,28 70,98 70,93 71,25 

 
m1- počiatočná hmotnosť vzorky,  m2- hmotnosť vzorky po vychladnutí,  hm - hmotnostný   

úbytok vzorky 

 

Priebeh úbytku hmotnosti DTD je vidieť v grafe 3. Priemerná hmotnosť upravených 

vzoriek bola pred začiatkom pokusu 22,86 g. K vznieteniu vzorky došlo pribliţne v 50 

sekunde po vloţení vzorky pod zdroj sálavého tepla. Úbytok hmotnosti vzorky postupne 

klesal v rozmedzí 0,20-0,36 g . Po 15 minútach tepelného namáhania bola hmotnosť 

vzoriek v priemere 6,57 g, čiţe úbytok hmotnosti predstavuje 16,29 g (71,25 % 

hmotnostný úbytok). 

 

 

Graf  3  Priemerný  hmotnostný  úbytok  čistej DTD 

 



  

 

Obrázok 37 Vzorka čistej DTD po experimente [Šovčíková, 2007] 

 

 

DTD upravená tapetou A 

Počiatočnú hmotnosť vzorky pri t=0 sekúnd a hmotnosť vzorky po vychladnutí           

po čase t=900 sekúnd bola odváţená a zapísaná do tabuļky 28. Podrobné výsledky 

merania sú uvedené v prílohe H. 

 

Tabuļka 28 Namerané hodnoty DTD s povrchovou úpravou – tapeta A 

DTD + 

tapeta A 

Vzorka 1 Vzorka 6 Vzorka 3 Vzorka 4 Vzorka 5 Priemer 

m1 g

 29,65 29,22 29,65 30,87 31,58 

 

30,19 

m2 g

11,20 10,92 11,57 12,24 11,13 11,41 

hm [%] 

62,22 62,62  60,97 60,35 64,75 62,18 

 
m1- počiatočná hmotnosť vzorky,  m2- hmotnosť vzorky po vychladnutí,  hm - hmotnostný 

úbytok vzorky 

 

Priebeh úbytku hmotnosti DTD upravenej tapetou A je vidieť v grafe 4. Priemerná 

hmotnosť upravených vzoriek bola pred začiatkom pokusu 30,19 g. K vznieteniu 

vzorky došlo krátko po vloţení vzorky pod zdroj sálavého tepla. Úbytok hmotnosti 

vzorky postupne klesal v rozmedzí 0,31 -0,37 g . Po 15 minútach tepelného namáhania 



  

bola hmotnosť vzoriek v priemere 11,41 g, čiţe úbytok hmotnosti predstavuje 18,78 g 

(62,18 % hmotnostný úbytok). 

 

 

Graf  4 Priemerný hmotnostný úbytok DTD a tapety A 

 

DTD upravená tapetou B 

Počiatočnú hmotnosť vzorky pri t=0 sekúnd a hmotnosť vzorky po vychladnutí      

za čas t=900 sekúnd, bolo potrebné odváţiť a následne zapísať do pripravenej tabuļky 

(Tabuļka 29). Podrobné výsledky merania sú uvedené v prílohe I. 

 

Tabuļka 29 Namerané hodnoty DTD s povrchovou úpravou – tapeta B 

DTD - 

čistá 

Vzorka 1 Vzorka 2 Vzorka 3 Vzorka 4 Vzorka 5 Priemer 

m1 g



 

28,08 

 

29,52 

 

28,65 

 

29,95 

 

28,29 
 

28,90 

m2 g



 

9,03 

 

9,58 

 

9,91 

 

6,44 

 

8,50 
 

8,69 

hm [%] 

 

 

67,84 

 

67,54 

 

65,41 

 

78,49 

 

69,95 
 

69,84 

 
m1- počiatočná hmotnosť vzorky,  m2- hmotnosť vzorky po vychladnutí,  hm - hmotnostný 

úbytok vzorky 

 

Na základe grafického spracovania údajov je moţné charakterizovať priebeh 

procesu horenia vzorky DTD dosky s povrchovou úpravou. Priemerná hmotnosť 

upravenej vzorky DTD na začiatku pokusu bola 28,90 g. Ako je moţné vyčítať z grafu 



  

5, prvých 20 sekúnd po vloţení vzorky pod tepelný ţiarič sa hmotnosť vzorky 

významne nemení. Úbytok je vidieť pri 20 s, kedy prestavuje hodnoty v rozmedzí od 

0,07 do 0,12 g. Po 40 sekunde úbytok hmotnosti narastá, čo má za následok vznietenie 

vzorky, úbytok prestavuje hodnoty 0,21–0,50 g. Pôsobenie sálavého tepla bolo 

ukončené po uplynutí 15. minúty. Vzorka bola následne vybraná spod tepelného ţiariča 

a nechala sa vychladnúť (Obrázok 38). Po vychladnutí bola odváţená jej hmotnosť. Jej 

priemerná hodnota bola 8,69 g, teda úbytok hmotnosti predstavoval v priemere 20,21 g 

(69,84 % hmotnostný úbytok).  

 

 

Graf  5 Priemerný hmotnostný úbytok   DTD  a tapety B 

 

 

Obrázok  38 Vzorka  DTD + tapeta B po experimente [Šovčíková, 2007] 

 



  

DTD upravená fóliou A 

Počiatočnú hmotnosť vzorky pri t=0 sekúnd a hmotnosť vzorky po vychladnutí      

za čas t=900 sekúnd, bolo potrebné odváţiť a následne zapísať do pripravenej tabuļky 

(Tabuļka 30).  Podrobné výsledky merania sú uvedené v prílohe J. 

 

Tabuļka 30 Namerané hodnoty DTD s povrchovou úpravou – fólia A 

DTD + 

fólia A 

Vzorka 1 Vzorka 2 Vzorka 3 Vzorka 4 Vzorka 5 Priemer 

m1 g

 24,05 23,57 23,66 23,02 23,23 

 

23,50 

m2 g

7,32 6,62 7,09 6,75 6,96 6,95 

hm [%] 

 69,56 71,91 70,03 70,67 70,03 70,44 
 

m1- počiatočná hmotnosť vzorky,  m2- hmotnosť vzorky po vychladnutí,  hm - hmotnostný 

úbytok vzorky 

 

Priebeh úbytku hmotnosti DTD upravenej fóliou A je vidieť na grafe 6. Priemerná 

hmotnosť upravených vzoriek bola pred začiatkom pokusu 23,50 g. K vznieteniu 

vzorky došlo krátko po vloţení vzorky pod zdroj sálavého tepla. Úbytok hmotnosti 

vzorky postupne klesal v rozmedzí 0,29 - 0,50 g . Po 15 minútach tepelného namáhania 

bola hmotnosť vzoriek v priemere 6,95 g, čiţe úbytok hmotnosti predstavuje 16,55 g 

(70,44 %  hmotnostný úbytok). 

 
 

Graf 6 Priemerný  hmotnostný úbytok  DTD a fólie A 



  

DTD upravená fóliou B 

Počiatočnú hmotnosť vzorky pri t=0 sekúnd a hmotnosť vzorky po vychladnutí,       

t=900 sekúnd bola odváţená a zapísaná do tabuļky 31. Podrobné výsledky merania sú 

uvedené v prílohe K. 

 

Tabuļka 31 Namerané hodnoty DTD s povrchovou úpravou – fólia B 

DTD + 

fólia B 

Vzorka 1 Vzorka 2 Vzorka 3 Vzorka 4 Vzorka 5 Priemer 

m1 g

 22,75 23,56 22,26 23,57 23,41 

 

23,11 

m2 g

6,78 7,07 6,15 6,85 8,69 7,12 

hm [%] 

 70,20 69,99 72,37 70,94 62,88 69,27 

 
m1- počiatočná hmotnosť vzorky,  m2- hmotnosť vzorky po vychladnutí,  hm - hmotnostný 

úbytok vzorky 

 

Priebeh úbytku hmotnosti DTD upravenej fóliou B je vidieť v grafe 7. Priemerná 

hmotnosť upravených vzoriek bola pred začiatkom pokusu 23,11 g. K vznieteniu 

vzorky došlo krátko po vloţení vzorky pod zdroj sálavého tepla. Úbytok hmotnosti 

vzorky postupne klesal v rozmedzí 0,29 -0,50 g . Po 15 minútach tepelného namáhania 

bola hmotnosť vzoriek v priemere 7,12 g, čiţe úbytok hmotnosti predstavuje 15,99 g 

(69,27 %  hmotnostný úbytok). 

.  

Graf 7 Priemerný  hmotnostný úbytok  DTD a fólie B 



  

DTD upravená fóliou C 

Počiatočnú hmotnosť vzorky pri t=0 sekúnd a hmotnosť vzorky po vychladnutí,       

t=900 sekúnd bola odváţená a zapísaná do tabuļky 32. Podrobné výsledky merania sú 

uvedené v prílohe L. Na obrázku 39 je vyobrazená vzorka po experimente. 

 

Tabuļka 32 Namerané hodnoty DTD s povrchovou úpravou – fólia C 

DTD + 

fólia C 

Vzorka 1 Vzorka 2 Vzorka 3 Vzorka 4 Vzorka 5 Priemer 

m1 g
27,61 28,49 29,01 27,50 29,88 

 

28,49 
m2 g

10,86 9,57 12,16 10,04 11,62 

 

10,85 

hm [%] 

 60,66 66,41 58,08 63,49 61,11 

 

61,95 

 
m1- počiatočná hmotnosť vzorky,  m2- hmotnosť vzorky po vychladnutí,  hm - hmotnostný 

úbytok vzorky 

 

Graf 8 nám graficky určuje priebeh úbytku hmotnosti DTD upravenej fóliou C. 

Počiatočná priemerná hmotnosť DTD vzoriek s fóliou bola 28,49 g, táto hmotnosť 

pomaličky menila do 50 s, kde sme zaznamenali najvýraznejší úbytok na hmotnosti. Po 

15 minútach bola hmotnosť vzorky 10,85 g. Celkový úbytok predstavuje 17,64 g    

(61,95 %  hmotnostný úbytok). 

. 

 

Graf 8 Priemerný  hmotnostný úbytok  DTD a fólie C 

 



  

 

Obrázok 39 Vzorka DTD + fólia  C po experimente [Šovčíková, 2007] 

 

 

Doplňujúce výsledky 

 

Počas jednotlivých meraní sa sledovali časy vznietenia jednotlivých vzoriek a časy 

samovoļného dohorenia vzoriek. Na porovnanie jednotlivých výsledkov sme si vybrali 

po jednej zo vzoriek renovačných materiálov a to vzorky DTD upravenej tapetou A a 

vzorky DTD upravenej fóliou C následne porovnali s časmi vznietenia a samovoļného 

dohorenia čistej DTD. 

 

Tabuļka 33  Časy vznietenia a samovoļného dohorenia čistej DTD 

Vzorka Vznietenie 

[s] 

Koniec 

horenia [s] 

Samovoľné 

dohorenie [s] 

1 0,48 10,45 645 

2 0,46 10,36 636 

3 0,42 9,02 542 

4 0,49 14,58 898 

5 0,37 13,12 792 

Priemer 0,44  703 

 

 

 

 



  

Zo získaných výsledkov (Tabuļka 33) môţem konštatovať, ţe DTD bez povrchovej 

úpravy sa vznietila za 44 sekúnd a samovoļne dohorela  za 11 minút a 43 sekúnd. 

 

Tabuļka 34 Časy vznietenia a samovoļného dohorenia DTD + tapeta A 

Vzorka Vznietenie 

[s] 

Koniec 

horenia [s] 

Samovoľné 

dohorenie [s] 

1 0,18 9,25 565 

2 0,25 9,42 582 

3 0,17 8,32 512 

4 0,20 9,14 554 

5 0,21 12,43 763 

6 0,16 9,18 558 

7 0,18 9,08 548 

8 0,20 9,38 578 

9 0,19 10,54 654 

10 0,19 9,32 572 

Priemer 0,19  589 

 

 

Zo získaných výsledkov (Tabuļka 34) môţeme konštatovať, ţe DTD s povrchovou 

úpravou, na ktorú sa pouţila tapeta A, sa vznietila za 19 sekúnd a samovoļne dohorela 

za 9 minút a 49 sekúnd. 

 

DTD s povrchovou úpravou, na ktorú sa pouţila renovačná fólia C, sa vznietila za 

55 sekúnd a samovoļne dohorela za 8 minút a 54 sekúnd (Tabuļka 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabuļka 35 Časy vznietenia a samovoļného dohorenia DTD + fólia C 

 

Vzorka Vznietenie 

[s] 

Koniec 

horenia [s] 

Samovoľné 

dohorenie [s] 

1 1,14 - - 

2 0,58 7,57 477 

3 1,07 12,00 720 

4 0,54 8,00 480 

5 0,55 8,07 487 

6 0,55 10,36 636 

7 0,42 8,04 484 

8 0,39 7,35 455 

9 0,52 10,00 600 

10 0,57 7,47 467 

Priemer 0,55  534 

 

 

Vyhodnotenie merania 

 

Z grafu 9 môţeme vyčítať, ţe vzorka DTD + tapeta A sa vznietila ako prvá pribliţne 

v 19 sekunde od začatia pôsobenia sálavého zdroja a vzorka DTD + fólia C sa vznietila 

ako posledná pribliţne v 55 sekunde od pôsobenia zdroja.  

 

 

Graf 9  Časy  vznietenia jednotlivých vzoriek 

 



  

Z výsledkov môţeme usúdiť, ţe na čas vznietenia jednotlivých vzoriek má vplyv 

povrchová úprava vzorky, kde jasne vidieť, ţe vzorka s pouţitou tapetou nie je 

z hļadiska poţiarnej bezpečnosti vhodná na povrchovú úpravu, čiţe na renováciu 

nábytku a kuchynských liniek, nakoļko pri pôsobení niţších teplôt, okolo 350 °C (viď 

kapitola 6.2 Stanovenie zápalnosti) sa materiál na renovovanom povrchu vznieti a môţe 

prispieť k ďalšiemu rozšíreniu poţiaru v interiéri. Naopak samolepiaca fólia sa javí ako 

vhodný renovačný materiál, nakoļko jej teplota vznietenia je okolo 490 °C a vznietila sa 

na povrchu renovovaného materiálu pribliţne v 55 sekunde od začatia pôsobenia zdroja 

sálavým teplom. V grafe 10  je moţné vidieť čas samovoļného dohorenia jednotlivých 

vzoriek. Najkratší čas samovoļného dohorenia má vzorka DTD + fólia C. 

 

 

Graf 10  Čas samovoľného dohorenia vzoriek 

 

 

Namerané údaje potvrdili, ţe na proces horenia má vplyv hustota materiálu, ale aj 

iné faktory, napr. povrchová úprava. Úpravou drevného materiálu sa zmenil nielen jeho 

vzhļad, ale i jeho vlastnosti. Renovačné materiály sa správali pri pôsobení sálavého 

zdroja rôzne. Najrýchlejšie sa na upravenom povrchu vznietila tapeta za 19 sekúnd, 

fólia sa vznietila ako posledná v 55 sekunde.  

Pri vzájomnom porovnaní vybraných renovačných materiálov tapeta A a fólie C 

(Tabuļka 35), vzorky s povrchovou úpravou dosiahli lepšie výsledky oproti vzorkám 

neupraveným. Najniţší hmotnostný úbytok bol zaznamenaný pri povrchovej úprave 

vzorky fóliou C, ktorá zaznamenala i najniţší percentuálny úbytok na hmotnosti 

testovaných vzoriek.  



  

7 PRÍNOS PRE VEDU A  PRAX 
  

 

PRÍNOS DIZERTAČNEJ PRÁCE PRE PRAX 

 

Na základe experimentálnych skúšok boli stanovené základné poţiarno-technické 

charakteristiky renovačných materiálov tapiet a samolepiacich fólií (teplota vznietenia 

a vzplanutia, kyslíkové číslo, spalné teplo). Tieto poţiarno-technické charakteristiky 

boli doplnené do databázy poţiarno-technických charakteristík (Priemyselné výrobky, 

zmesi výrobkov a prírodné látky).  

Na základe výsledkov na skúšobných vzorkách tapiet a samolepiacich fólií môţeme  

konštatovať : 

1. samolepiace fólie majú vyššiu teplotu vznietenia a vzplanutia ako tapety, 

teplota vznietenia fólií sa pohybuje v rozmedzí 480-490 °C. Teplota vzplanutia 

tapiet bola v rozmedzí 300-340 ºC,   

2. hodnoty kyslíkového čísla boli namerané u fólií vyššie ako u tapiet, fólia A a B 

mala hodnotu OI - 26,3 obj.  %, fólia C - 30,6 obj. %, u tapiet sa hodnota OI 

pohybovala v rozmedzí  20,8 obj. % -  22,1 obj.  % . 

3. najvyššia hodnota spalného tepla bola zaznamenaná u fólie C - 24,046 MJ.kg 
-1

, 

vyššie hodnoty spalného tepla boli zaznamenané aj u ostatných vzoriek fólií. 

 

Na základe porovnania stanovených poţiarno-technických charakteristík vzoriek u 

fólií sme zaznamenali zníţenú horľavosť v porovnaní s tapetami a z výsledkov 

môţeme jednoznačne povedať, ţe samolepiace fólie sú vhodný renovačný materiál.  

 

Výsledky vyššie uvedených skúšok boli sprístupnené i širšej odbornej verejnosti 

prostredníctvom výročnej správy pre HaZZ SR o prehļade skúšok horļavosti PTEÚ 

MV SR, publikované v odbornom časopise Spravodajca poţiarnej ochrany 

a záchranných zloţiek a v zborníkoch z  vedecko–odborných a medzinárodných 

konferencií, kde sa budú môcť nielen „hasiči“ s nimi oboznámiť, a tak ich vyuţívať pre 

svoju odbornú prax.  

 

 

 



  

Z výsledkov štúdie vplyvu povrchovej úpravy na úbytok na hmotnosti boli zistené 

nasledovné skutočnosti : 

1. Z nameraných hodnôt môţeme jednoznačne povedať, ţe na proces horenia nemá 

vplyv len hustota materiálu, ale aj iné faktory, napr. povrchová úprava. 

Úpravou drevného materiálu sa zmení nielen jej vzhļad, ale i  vlastnosti. Renovačné 

materiály sa správali pri pôsobení sálavého zdroja a priblíţení plameňa rôzne : 

 vzorka DTD + tapeta A sa vznietila ako prvá pribliţne v 19 sekunde od začatia 

pôsobenia sálavého zdroja a vzorka DTD + fólia C sa vznietila ako posledná 

pribliţne v  55 sekunde od pôsobenia zdroja, čo je podobné ako u samotných 

renovačných materiáloch, kde vzorka tapety A sa vznietila v 71 sekunde a oproti nej 

fólia C v 242 sekunde. Samotné vznietenie jednotlivých vzoriek ovplyvňoval ich 

štruktúrovaný povrch, kde v prípade tapety A bol povrch nerovný s mnoţstvom 

vliesov a povrch tapety C bol rovný, hladký bez nerovností, a tým lepšie odráţal 

infračervené ţiarenie zo zdroja a oddialil tak samotné vznietenie vzoriek tapety (čas 

vznietenia čistej DTD bol v 44 sekunde),  

 najkratší čas samovoļného dohorenia tj. 534 sekúnd mala vzorka DTD + fólia C, čas 

samovoļného dohorenia vzorky DTD + tapeta A bol porovnateļný s fóliou t.j. 589 

sekúnd. Čas samovoļného dohorenia neupravenej  DTD bol 733 sekúnd,  

 najvyšší hmotnostný úbytok bol zaznamenaný pri nerenovovanom povrchu DTD, 

najniţší pri úprave DTD fóliou C, 

 na vzorkách zrenovovaného povrchu po vystavení účinku plameňa boli viditeļné 

výrazné zmeny farebného odtieňa s rozsiahlym zuhoļnatením, u fólií bola výrazná i 

stopa po stúpajúcich splodinách horenia. Poškodená plocha u tapiet + DTD bola v 

priemere 68 mm,  u vzoriek fólií + DTD v priemere 75 mm, s lineárnou rýchlosťou 

horenia 120 – 143 mm.min
-1

. U čistej DTD sme zaznamenali nepatrné poškodenie 

povrchu s veļkosťou poškodenej časti plochy vzorky je v priemere 51 mm s 

lineárnou rýchlosťou horenia 102 mm.min
-1

.  

 

2. Z experimentálnej štúdie správania sa renovačných materiálov pri ich aplikácii na 

drevný materiál a pri ich vystavení účinkom poţiaru v interiéri môţem konštatovať, 

ţe tapety a samolepiace fólie sú vhodný renovačný materiál s ľahkou aplikáciou 

a údrţbou. Napriek tomu, ţe tapeta, tak aj samolepiaca fólia, sú materiály 

horľavé, dokáţu lepšie odráţať sálavé teplo oproti materiálu neupravenému.  



  

V prípade pôsobenia účinku plameňa na renovovaný povrch sa však v porovnaní s 

materiálom neupraveným rýchlejšie iniciujú a za určitých podmienok môţu  

prispieť k rozšíreniu poţiaru v interiéri. 

 

 Výsledky skúšok úbytku na hmotnosti renovovaného drevotrieskového materiálu 

boli publikované a prezentované na medzinárodnej konferencii „Teplo, oheň, 

materiály“ a prostredníctvom Fóra mladých odborníkov protipoţiarnej ochrany na 

TU vo Zvolene,  

 na základe prevedených experimentálnych skúšok vieme, ako sa správajú renovačné 

materiály po aplikácii na drevný materiál a aká je ich reakcia pri následnom 

vystavení sálavému teplu a plameňu, získané výsledky sú prínosné pre poţiarnych 

špecialistov.  

 

 

PRÍNOS DIZERTAČNEJ PRÁCE PRE VEDNÝ ODBOR 

 

 Na základe zhrnutia údajov o vzniku a priebehu horenia dreva a polymérnych 

materiálov bol sledovaný priebeh vysokoteplotnej degradácie a termolýzy 

renovačných materiálov tapiet a samolepiacich fólií. Na základe prevedených 

experimentov sú zaznamenané pochody prebiehajúce pri zahrievaní, tieto pochody 

boli sprevádzané zmenou hmotnosti, uvoļňovaním i tieţ pohltením energie (tepla), 

vývojom plynov, atď., 

 boli stanovené časy iniciácie (vznietenia) renovačnej sústavy počas tepelného 

zaťaţovania sálavým zdrojom a časy samovoļného dohorenia, 

 bol spracovaný priebeh zápalnosti zrenovovaného drevotrieskového materiálu, pri 

ktorom sa sledoval poškodený povrch po vystavení účinku plameňa, jeho zmena 

farebného odtieňa, viditeļné stopy po stúpajúcich splodinách a priebeh lineárnej 

rýchlosti horenia. 

 
 

 

 



  

 

8 ZÁVER  
 

 

Dizertačná práca je venovaná problematike vysokoteplotnej degradácie prírodných 

a syntetických materiálov pouţitých na povrchovú úpravu materiálov na báze dreva.  

Hlavným testovaným materiálov boli  samolepiace fólie a tapety, ktoré boli pouţité na 

renováciu drevného materiálu. 

 

Oblasť vyuţitia tapiet a fólií v domácnostiach je nám všetkým dobre známa. 

V minulosti sa vyuţívali hlavne na skrášlenie stien, ale v dnešnej dobe majú oveļa širšie 

uplatnenie. Faktory, ako dostupnosť výrobku, jeho nenáročnosť na aplikáciu, dobrá 

priļnavosť, odolnosť voči vode a opotrebovaniu, vzhļad a v neposlednom rade jeho 

cena, sú veļmi významnými faktormi. Je však potrebné, aby medzi tieto faktory patrila 

aj horļavosť a spolu s ostatnými faktormi tak rozhodovala napríklad o vhodnosti 

pouţitia materiálu.  

 

Dizertačná práca sa zameriava na testovanie renovačných materiálov – fólií a tapiet. 

Medzi limitujúce vlastnosti týchto materiálov patrí zápalnosť a horļavosť, preto aj 

testovanie vzoriek bolo zamerané v prvom rade na stanovenie poţiarno-technických 

charakteristík renovačných materiálov : 

 teploty vzplanutia a teploty vznietenia,  

 minimálnej koncentrácie kyslíka potrebnej na horenie, 

 spalného tepla. 

 

Priebeh termolýzy renovačných materiálov s vyuţitím termogravimetrie ukázal 

správanie sa tapiet a fólií, ktoré boli vyhodnocované na základe : 

 úbytku hmotnosti v jednotlivých teplotných intervaloch termického rozkladu, 

 teploty pri maximálnej rýchlosti úbytku hmotnosti, 

 hodnoty rezistentného zvyšku pre jednotlivé teploty. 

 



  

Diferenčnou snímacou kalorimetriou za obdobných podmienok boli sledované 

exotermické resp. endotermické procesy pri vysokoteplotnom rozklade vzoriek. 

V meraniach bola stanovená zmena reakčnej entalpie a teplota pri maxime píku. 

 

V druhej časti experimentálnej práce sa skúmala reakcia renovačnej sústavy 

vystavenej  zdroju sálavého tepla.  Pre tepelné zaťaţovanie skúšobných vzoriek sálavým 

zdrojom bolo skonštruované jednoduché zariadenie, pozostávajúce z tepelného ţiariča, 

drţiaku vzoriek a váhy Sartorius pripojenej na počítač s programom Sarto Connect. 

Pri skúške vplyvu povrchovej úpravy na úbytok  hmotnosti boli sledované hodnoty : 

 úbytku na hmotnosti jednotlivých vzoriek, 

 času vznietenia upraveného povrchu, 

 času samovoļného dohorenia jednotlivých vzoriek. 

 

V ďalšej časti experimentálnej práce sa skúmala zápalnosť renovačnej sústavy 

vystavenej účinku plameňa.   

Pri reakcii na plameň sa sledoval : 

 postup plameňa po vzorke, 

 farba plameňa, 

 tvorba dymu, 

 tavenie vzorky, vznik trhlín, ţeravenie. 

 

Na základe nameraných výsledkov na skúšobných vzorkách tapiet a samolepiacich fólií 

môţeme konštatovať, ţe u vzoriek samolepiacich fólií sme zaznamenali zníţenú 

horļavosť v porovnaní s tapetami a z výsledkov môţeme jednoznačne povedať, ţe 

samolepiace fólie sú vhodný renovačný materiál.  

Medzi ďalšie kladné vlastnosti fólií, ktoré sme zaznamenali pri ich aplikácií na 

renovovaný materiál a manipulácii s nimi (v porovnaní s tapetami), môţeme zaradiť:  

 lepšiu manipuláciu,  

 kratší čas schnutia, 

 ļahšiu údrţbu, 

 odolnosť voči oderu a namáhaniu. 

 



  

Na základe toho, ţe v dizertačnej práci boli hodnotené len dva druhy povrchového 

materiálu pouţitého na renováciu a jeden podkladový drevný materiál, odporúčame 

v budúcnosti otestovať aj iné druhy týchto materiálov, lebo ako vidieť zo získaných 

predbeţných výsledkov, povrchový renovačný materiál ovplyvňuje zapálenie a horenie 

podkladového materiálu. 
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PRÍLOHA A 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

Renovácia kuchynskej linky 
 

 
 

Obrázok 1 Kuchynská linka pred renováciou [Šovčíková 2006] 

 

 
 

Obrázok 2 Kuchynská linka po renovácii [Šovčíková 2006] 



  

PRÍLOHA B 

TYPY TAPIET 

MATERIÁL POUŢITÝ NA POVRCHOVÚ  ÚPRAVU - TAPETA 

 
 

1. HISTÓRIA  

 

S tapetami ļudstvo ţije uţ od najstarších čias. Ktovie, či pračlovek, ktorý si na stenu 

zavesil diviačiu koţušinu, vnímal okrem úţitkovej hodnoty – zateplenia – aj jej krásu. 

Na steny palácov sa o pár tisícročí neskôr umiestňovali prekrásne ručné papierové 

a textilné tapety. 

Masovejšie sa začali tapety vyuţívať koncom 19. storočia, keď sa začali tlačiť rotačnou 

tlačou aţ z 18 farieb. Aj naša generácia si ich veļmi dobre pamätá, veď v kaţdej 

domácnosti boli panelové steny vyzdobené týmto dekoračným stavebným materiálom.  

 

2. ROZDELENIE TAPIET 

 

Jednovrstvové tapety 

Boli vyrábané z papiera, ktorý bol zároveň nosnou a dekoračnou vrstvou. Klasické 

papierové jednovrstvové tapety vznikali potlačou na tlačiarenských valcoch. 

V súčasnosti sa uţ u nás nevyrábajú. Motív tapety sa pravidelne opakoval. 

 

Tabuļka 1   Základné hodnoty jednovrstvovej tapety 

Hrúbka tapety v mm 0,14 

Hustota tapety (kg.m
-3

) 836 

Hmotnosť na plochu (kg.m
-2

) 0,117 

 

Dvojvrstvové tapety 

Skladajú sa z dvoch vrstiev – nosnej a dekoračnej. 

Reliéfne papierové tapety nadobúdajú štruktúrovaný povrch tlačením medzi plošným 

a reliéfnym valcom, ako aj striekaním spenenej farby. 

 

Tabuļka 2   Základné hodnoty dvojvrstvovej tapety 

Hrúbka tapety v mm 0,18 

Hustota tapety (kg.m
-3

) 811 



  

Hmotnosť na plochu (kg.m
-2

) 0,146 

Reliéfne vliesové tapety sú tieţ trojrozmerné. Nosná papierová vrstva je však nahradená 

vliesom (špeciálnym materiálom podobným papieru z viskózy, buničitých 

a polyesterových vlákien a polymérového spojiva), ktorý sa netrhá ani nezmršťuje. Sú 

odstrániteļné za sucha a bezo zvyšku. 

 

Tabuļka 3   Základné hodnoty vliesovej tapety 

Hrúbka tapety v mm 0,5 

Hustota tapety (kg.m
-3

) 452 

Hmotnosť na plochu (kg.m
-2

) 0,226 

 

Vinylové tapety majú na papierovom podklade nanesenú vinylovú vrstvu z 

kompaktného vinylu alebo vinylovej peny, ktorá je fúkaná do plastického vzoru. Ļahko 

sa nalepujú, ale aj strhávajú, dajú sa umývať (z kompaktného vinylu aj drhnúť kefou). 

Špeciálne druhy odolávajú dokonca aj tečúcej vode. 

 

Tabuļka 4   Základné hodnoty vinylovej tapety 

Hrúbka tapety v mm 0,35 

Hustota tapety (kg.m
-3

) 626 

Hmotnosť na plochu (kg.m
-2

) 0,219 

 

V súčasnosti sa vyrába veļký výber tapiet. Odlišujú sa farbou, odolnosťou, druhom 

pouţitého materiálu, ale aj konštrukciou. Patria medzi najpraktickejšie materiály, ktoré 

slúţia nielen      na zušļachtenie stien. Ich hlavnou výhodou je, ţe oproti iným 

obloţeniam stien sú hotovým   v baloch dodávaným materiálom, ktorý po nalepení 

nepotrebuje ďalšie ošetrenie. Keďţe slovenský trh sa stále a čoraz viac prispôsobuje 

európskym podmienkam, aj tieto materiály si nachádzajú cestu k svojim zákazníkom.  

 

Zmeny nastali v hlavných oblastiach, ktoré konečný zákazník pocíti hlavne pri práci s 

nimi, údrţbou a neskoršou ich demontáţou. V súčasnosti medzi najpredávanejšie tapety 

s príjemnými vzormi a veļkým mnoţstvom farebných odtieňov patria reliéfne vliesové 

tapety, ktoré boli donedávna vyrábané na Slovensku.  

 



  

 

Špeciálne tapety 

Medzi špeciálne tapety môţeme zaradiť nasledovné typy tapiet : 

Textilné tapety majú svoj vzor v minulosti. Zväčša to bola pevnejšie látka pripevnená na 

stenu drevenými lištami. Dnes sa papierový základ poťahuje niťami, či hotovými 

látkovými štruktúrami.  

Keramické, porcelánové a kamenné tapety (ligotavé aj matné, svietivé aj drsné) 

vznikajú nanášaním rôznych druhov keramických a nerastných vločiek na povrch 

papiera. 

Kovové tapety si za krátky čas získali značnú obļubu. Papierový podklad je potiahnutý 

kovovou (obyčajne hliníkovou) fóliou, upravenou oxidovaním, lisovaním či leptaním. 

Sklovláknité tapety sú hitom najmä v namáhaných priestoroch – na schodištiach či 

v predsieňach. Majú vysokú mechanickú pevnosť. 

 

Vyrábajú sa tieţ tapety s antistatickými vlastnosťami (nesadá na ne prach), nehorļavé, 

baktericídne a pod. Môţu byť samolepiace alebo sa upevňujú pomocou lepidla [46].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

PRÍLOHA C 



  

 
PRÍLOHA D 



  

 

ROZMERY A PARAMETRE ŢIARIČA 

 

 

 
 

Obrázok :  Tvar a rozmery tepelného žiariča [46] 

 

 

Tabuļka 1 :  Rozmery tepelného ţiariča [46] 

 

Parameter Symbol Hodnota 

Dĺţka ţiariča (mm) l 245 

Pracovná dĺţka ţiariča (mm) lp 200 

Vonkajšia šírka ţiariča (mm) š1 85 

Vnútorná šírka ţiariča (mm) š2 64 

Hrúbka ţiariča (mm) h 5 

Výška ţiariča (mm) v 30 

 

 

Teleso ţiariča je opatrené tenkou hliníkovou parabolou. Jej úlohou je odraz ţiarenia, 

ktoré produkuje zadná plocha telesa. Veličiny nutné pre základné charakterizovanie 

ţiariča sú uvedené v tabuļkách 1 a 2. 

 

 

 

 

Tabuļka 2  Parametre tepelného ţiariča [46] 



  

Veličina Symbol Hodnota Jednotka 

Príkon P 1000 W 

Povrchová teplota telesa Tp 652,7 °C 

Maximálna vlnová dĺţka λ max 3,11 μm 

Plocha ţiarenia – sálania Sc 0,0318 m-2 

Emisivita ε 0,89 - 

Intenzita vyţarovania Ev 3,055 W.cm-2 

Účinnosť ţiariča η 97,158 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA E 



  

TG KRIVKY RENOVAČNÝCH MATERIÁLOV 

 

Obrázok 1  TG záznam Tapety A pri rýchlosti ohrevu 10 °C/min. 

 

Obrázok 2  TG záznam Tapety B pri rýchlosti ohrevu 10 °C/min. 

 



  

 

Obrázok 3  TG záznam Fólie A pri rýchlosti ohrevu 10 °C/min. 

 

Obrázok 4  TG záznam Fólie B pri rýchlosti ohrevu 10 °C/min. 



  

 

Obrázok 5  TG záznam Fólie C pri rýchlosti ohrevu 10 °C/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PRÍLOHA F 

DSC KRIVKY RENOVAČNÝCH MATERIÁLOV 

 

Obrázok  1  DSC záznam Tapety A pri rýchlosti ohrevu 10 °C/min. 

 



  

Obrázok  2 DSC záznam Tapety B pri rýchlosti ohrevu 10 °C/min. 

 

Obrázok 3  DSC záznam Fólia A pri rýchlosti ohrevu 10 °C/min. 

 

 

  Obrázok 4  DSC záznam Fólia B pri rýchlosti ohrevu 10 °C/min. 

 



  

 

Obrázok  5 DSC záznam Fólia C pri rýchlosti ohrevu 10 °C/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRÍLOHA  G 

VÝSLEDKY MERANIA –DTD bez povrchovej úpravy  
(počet vzoriek 5) 

 
ČISTÁ DTD      

vzorka 1 2 3 4 5  

čas (s)       

0 22,66 22,24 22,36 23,44 23,60  

10 22,65 22,23 22,35 23,42 23,59  

20 22,60 22,19 22,31 23,38 23,53  

30 22,53 22,15 22,25 23,32 23,48  

40 22,44 22,03 22,15 23,22 23,38  

50 22,31 21,92 22,05 23,07 23,26  

60 22,11 21,77 21,87 22,87 23,09  

70 21,75 21,43 21,65 22,47 22,80  

80 21,18 20,82 21,16 21,84 22,19  

90 20,66 20,22 20,52 21,30 21,63  

100 20,12 19,73 19,97 20,76 21,10  

110 19,74 19,28 19,47 20,27 20,60  

120 19,32 18,86 19,00 19,80 20,13  

130 18,86 18,44 18,55 19,37 19,63  

140 18,47 17,98 18,13 18,92 19,24  

150 18,07 17,60 17,72 18,54 18,70  

160 17,71 17,19 17,35 18,16 18,41  

170 17,36 16,80 16,98 17,75 18,02  

180 17,00 16,40 16,64 17,36 17,64  

190 16,67 16,04 16,24 17,00 17,30  

200 16,38 15,68 15,90 16,67 16,94  

210 16,08 15,32 15,55 16,37 16,62  

220 15,77 14,98 15,24 16,07 16,30  

230 15,47 14,66 14,92 15,75 16,04  

240 15,18 14,40 14,62 15,48 15,75  

250 14,90 14,10 14,33 15,19 15,40  

260 14,65 13,85 14,05 14,90 15,15  

270 14,42 13,60 13,82 14,65 14,88  

280 14,20 13,38 13,60 14,42 14,65  

290 13,98 13,13 13,35 14,18 14,38  

300 13,77 12,92 13,13 13,92 14,13  

310 13,56 12,68 12,91 13,60 13,90  

320 13,33 12,46 12,68 13,40 13,68  

330 13,15 12,24 12,49 13,27 13,47  

340 13,00 12,04 12,32 13,07 13,27  

350 12,82 11,91 12,11 12,88 13,00  

360 12,65 11,74 11,91 12,70 12,86  

370 12,50 11,59 11,72 12,52 12,64  

380 12,34 11,40 11,54 12,36 12,48  

390 12,20 11,23 11,36 12,20 12,28  

400 12,00 11,06 11,22 12,05 12,09  

410 11,75 10,88 11,07 11,88 11,86  

420 11,48 10,71 10,00 11,74 11,68  

430 11,25 10,59 10,76 11,60 11,50  

440 11,08 10,45 10,62 11,42 11,34  

450 10,88 10,30 10,51 11,28 11,17  

460 10,75 10,18 10,38 11,10 11,03  



  

vzorka      1        2        3        4      5  

čas(s)       

470 10,61 10,05 10,25 10,96 10,89  

480 10,48 9,93 10,14 10,80 10,74  

490 10,32 9,79 10,03 10,66 10,61  

500 10,21 9,71 9,91 10,54 10,47  

510 10,08 9,57 9,81 10,40 10,34  

520 9,96 9,46 9,68 10,28 10,22  

530 9,84 9,35 9,57 10,14 10,10  

540 9,73 9,24 9,46 10,06 9,96  

550 9,61 9,13 9,36 9,94 9,88  

560 9,46 9,03 9,24 9,83 9,77  

570 9,40 8,92 9,11 9,72 9,64  

580 9,29 8,81 9,01 9,60 9,54  

590 9,17 8,71 8,92 9,50 9,42  

600 9,08 8,63 8,79 9,40 9,34  

610 8,98 8,52 8,70 9,28 9,24  

620 8,86 8,41 8,60 9,18 9,13  

630 8,78 8,32 8,49 9,07 9,04  

640 8,67 8,23 8,40 8,97 8,94  

650 8,55 8,13 8,32 8,86 8,81  

660 8,48 8,04 8,22 8,76 8,72  

670 8,37 7,93 8,14 8,65 8,64  

680 8,27 7,85 8,06 8,56 8,55  

690 8,19 7,75 7,95 8,47 8,45  

700 8,09 7,66 7,86 8,40 8,38  

710 8,01 7,59 7,78 8,28 8,29  

720 7,91 7,49 7,70 8,20 8,20  

730 7,84 7,42 7,61 8,12 8,10  

740 7,73 7,34 7,53 8,02 8,02  

750 7,63 7,26 7,43 7,94 7,94  

760 7,56 7,20 7,37 7,85 7,86  

770 7,47 7,12 7,29 7,76 7,81  

780 7,41 7,03 7,22 7,68 7,71  

790 7,32 6,97 7,12 7,60 7,63  

800 7,24 6,89 7,07 7,51 7,54  

810 7,15 6,82 7,00 7,44 7,48  

820 7,09 6,73 6,95 7,35 7,40  

830 7,01 6,67 6,87 7,29 7,33  

840 6,93 6,61 6,80 7,21 7,27  

850 6,85 6,56 6,74 7,14 7,21  

860 6,80 6,50 6,67 7,07 7,12  

870 6,72 6,44 6,62 7,00 7,06  

880 6,65 6,38 6,53 6,94 6,99  

890 6,59 6,31 6,47 6,87 6,93  

900 6,53 6,25 6,42 6,80 6,86  

       

Úbytok %       67,84      67,55       65,41 78,50       69,95  

 

 

 

 

 

 



  

PRÍLOHA H 

VÝSLEDKY MERANIA –  DTD + TAPETA A 

(počet vzoriek 5) 

 

DTD + tapeta A     

Vzorka 1 2 3 4 5 

čas (s)      

0 29,65 27,81 29,65 30,87 31,58 

10 29,63 27,79 29,62 30,85 31,57 

20 29,52 27,73 29,52 30,78 31,52 

30 29,13 27,52 29,12 30,40 31,13 

40 28,83 27,14 28,84 30,10 30,85 

50 28,52 26,82 28,51 29,82 30,72 

60 28,17 26,49 28,12 29,48 30,42 

70 27,78 26,12 27,78 29,12 30,04 

80 27,41 25,72 27,42 28,78 29,68 

90 27,06 25,34 27,05 28,42 29,30 

100 26,68 24,92 26,65 28,03 28,97 

110 26,29 24,57 26,21 27,68 28,58 

120 25,95 24,20 25,91 27,28 28,22 

130 25,60 23,84 25,52 26,91 27,85 

140 25,29 23,51 25,20 26,53 27,48 

150 24,97 23,19 24,83 26,16 27,11 

160 24,65 22,84 24,46 25,78 26,75 

170 24,34 22,50 24,12 25,43 26,38 

180 24,01 22,25 23,77 25,07 26,03 

190 23,63 21,92 23,45 24,75 25,72 

200 23,37 21,64 23,14 24,42 25,38 

210 23,06 21,39 22,87 24,09 25,08 

220 22,79 21,09 22,58 23,76 24,78 

230 22,51 20,81 22,30 23,45 24,47 

240 22,22 20,54 22,00 23,16 24,17 

250 21,95 20,28 21,70 22,84 23,92 

260 21,67 20,00 21,31 22,57 23,63 

270 21,40 19,73 20,87 22,27 23,38 

280 21,13 19,45 20,62 21,96 23,09 

290 20,85 19,18 20,36 21,65 22,82 

300 20,61 18,94 20,11 21,37 22,58 

310 20,33 18,72 19,89 21,14 22,28 

320 20,07 18,52 19,66 20,90 22,02 

330 19,81 18,30 19,40 20,65 21,75 

340 19,55 18,08 19,16 20,42 21,48 

350 19,29 17,87 18,94 20,22 21,22 

360 19,07 17,67 18,71 19,98 20,97 

370 18,87 17,46 18,53 19,77 20,75 

380 18,65 17,29 18,35 19,54 20,53 

390 18,43 17,09 18,17 19,29 20,31 

400 18,24 16,87 17,97 19,06 20,11 

410 18,05 16,70 17,79 18,85 19,92 

420 17,88 16,52 17,58 18,64 19,70 

430 17,68 16,35 17,40 18,45 19,50 

440 17,50 16,20 17,22 18,23 19,30 

450 17,30 16,02 17,05 18,11 19,12 

460 17,07 15,87 16,88 17,95 18,94 



  

Vzorka 1 2 3 4 5 

čas (s)      

490 16,33 15,42 16,44 17,45 18,35 

500 16,12 15,27 16,30 17,31 18,18 

510 15,90 15,12 16,14 17,16 17,96 

520 15,72 15,00 16,04 17,00 17,75 

530 15,54 14,87 15,89 16,85 17,52 

540 15,37 14,71 15,80 16,71 17,28 

550 15,23 14,59 15,66 16,57 17,07 

560 15,09 14,45 15,52 16,46 16,81 

570 14,93 14,32 15,42 16,31 16,55 

580 14,82 14,13 15,27 16,18 16,30 

590 14,69 14,05 15,14 16,06 16,07 

600 14,57 13,92 15,03 15,94 15,85 

610 14,43 13,79 14,92 15,80 15,65 

620 14,32 13,67 14,81 15,70 15,43 

630 14,19 13,55 14,68 15,55 15,24 

640 14,08 13,43 14,55 15,44 15,02 

650 13,95 13,31 14,44 15,31 14,76 

660 13,85 13,20 14,34 15,17 14,53 

670 13,72 13,08 14,21 15,05 14,33 

680 13,62 12,96 14,10 14,93 14,14 

690 13,50 12,83 13,97 14,80 13,92 

700 13,39 12,73 13,88 14,68 13,74 

710 13,27 12,62 13,72 14,54 13,57 

720 13,15 12,51 13,62 14,43 13,41 

730 13,04 12,38 13,49 14,32 13,26 

740 12,93 12,21 13,38 14,17 13,12 

750 12,81 12,18 13,25 14,04 12,98 

760 12,70 12,06 13,13 13,92 12,83 

770 12,59 11,95 13,02 13,80 12,68 

780 12,49 11,84 12,91 13,68 12,57 

790 12,37 11,74 12,79 13,56 12,42 

800 12,28 11,63 12,68 13,45 12,32 

810 12,17 11,53 12,57 13,32 12,21 

820 12,05 11,41 12,45 13,21 12,08 

830 11,95 11,33 12,34 13,09 11,97 

840 11,85 11,21 12,23 12,98 11,84 

850 11,73 11,10 12,13 12,86 11,70 

860 11,63 10,98 12,02 12,74 11,60 

870 11,52 10,87 11,89 12,62 11,47 

880 11,41 10,76 11,79 12,51 11,37 

890 11,35 10,66 11,69 12,38 11,24 

900 11,21 10,55 11,59 12,26 11,15 

Úbytky % 62,19 62,06 60,91 60,29 64,69 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

PRÍLOHA  I 

VÝSLEDKY MERANIA –DTD tapeta B 

(počet vzoriek 5) 

 
DTD + tapeta B      

vzorka 1 2 3 4 5  

čas (s)       

0 28,08 29,52 28,65 29,95 28,29  

10 28,02 29,48 28,61 29,90 28,24  

20 27,98 29,41 28,55 29,84 28,17  

30 27,89 29,36 28,47 29,79 28,07  

40 27,81 29,25 28,36 29,67 27,92  

50 27,68 29,05 28,13 29,59 27,52  

60 27,30 28,63 27,62 29,20 26,97  

70 26,82 28,15 27,11 28,66 26,47  

80 26,32 27,64 26,60 28,16 25,98  

90 25,85 27,14 26,16 27,68 25,53  

100 25,38 26,68 25,7 27,20 25,04  

110 24,94 26,21 25,24 26,72 24,65  

120 24,53 25,72 24,82 26,20 24,21  

130 24,16 25,30 24,41 25,78 23,82  

140 23,75 24,89 24,02 25,38 23,48  

150 23,37 24,48 23,64 24,95 23,15  

160 23,02 24,12 23,28 24,56 22,76  

170 22,68 23,76 22,88 24,16 22,40  

180 22,32 23,40 22,50 23,76 22,04  

190 21,98 23,05 22,15 23,41 21,71  

200 21,70 22,70 21,82 23,08 21,36  

210 21,37 22,37 21,46 22,72 21,06  

220 21,06 22,06 21,18 22,39 20,74  

230 20,75 21,75 20,87 22,06 20,43  

240 20,42 21,42 20,55 21,72 20,14  

250 20,17 21,11 20,25 21,42 19,85  

260 19,85 20,78 19,95 21,12 19,55  

270 19,58 20,49 19,64 20,85 19,25  

280 19,31 20,21 19,36 20,55 18,95  

290 19,04 19,95 19,10 20,28 18,71  

300 18,75 19,66 18,79 19,98 18,45  

310 18,56 19,38 18,54 19,71 18,19  

320 18,34 19,10 18,30 19,44 17,95  

330 18,12 18,83 18,04 19,20 17,69  

340 17,85 18,54 17,80 18,95 17,49  

350 17,60 18,31 17,55 18,73 17,27  

360 17,34 18,07 17,32 18,52 17,06  

370 17,13 17,86 17,12 18,33 16,82  

380 16,91 17,64 16,90 18,12 16,64  

390 16,70 17,42 16,71 17,93 16,45  

400 16,52 17,23 16,50 17,74 16,26  

410 16,35 17,00 16,30 17,55 16,06  

420 16,18 16,82 16,08 17,34 15,85  

430 16,02 16,64 15,92 17,15 15,62  

440 15,84 16,45 15,75 16,95 15,37  

450 15,68 16,24 15,58 16,77 15,12  

460 15,54 16,00 15,45 16,52 14,92  



  

Vzorka 1 2 3 4 5  

čas(s)       

470 15,40 15,85 15,27 16,30 14,69  

480 15,23 15,65 15,14 16,12 14,47  

490 15,06 15,45 14,98 15,89 14,25  

500 14,85 15,26 14,85 15,69 14,04  

510 14,63 15,03 14,70 15,47 13,84  

520 14,38 14,79 14,56 15,28 13,63  

530 14,11 14,56 14,44 15,05 13,43  

540 13,82 14,32 14,32 14,82 13,21  

550 13,55 14,13 14,18 14,62 13,03  

560 13,30 13,90 14,03 14,40 12,85  

570 13,07 13,72 13,92 14,17 12,65  

580 12,86 13,53 13,79 13,95 12,45  

590 12,68 13,37 13,67 13,78 12,26  

600 12,51 13,22 13,54 13,60 12,08  

610 12,34 13,08 13,42 13,36 11,91  

620 12,19 12,93 13,29 13,10 11,75  

630 12,04 12,80 13,16 12,85 11,58  

640 11,90 12,64 13,07 12,61 11,45  

650 11,74 12,50 12,94 12,35 11,31  

660 11,62 12,40 12,82 12,11 11,17  

670 11,50 12,24 12,72 11,87 11,03  

680 11,37 12,13 12,56 11,66 10,90  

690 11,26 12,00 12,44 11,40 10,77  

700 11,13 11,87 12,32 11,20 10,64  

710 11,03 11,75 12,19 10,93 10,53  

720 10,91 11,63 12,10 10,73 10,42  

730 10,80 11,52 11,96 10,51 10,30  

740 10,68 11,42 11,85 10,32 10,18  

750 10,58 11,28 11,73 10,14 10,05  

760 10,48 11,15 11,60 9,93 9,96  

770 10,36 11,04 11,50 9,74 9,84  

780 10,26 10,93 11,37 9,58 9,74  

790 10,17 10,83 11,23 9,36 9,62  

800 10,05 10,70 11,13 9,17 9,51  

810 9,95 10,61 10,99 8,95 9,40  

820 9,83 10,45 10,87 8,66 9,30  

830 9,73 10,34 10,75 8,33 9,20  

840 9,63 10,25 10,64 7,96 9,09  

850 9,52 10,14 10,50 7,60 9,01  

860 9,43 10,02 10,40 7,26 8,90  

870 9,33 9,91 10,28 6,93 8,79  

880 9,22 9,81 10,14 6,73 8,69  

890 9,12 9,70 10,03 6,58 8,61  

900 9,03 9,58 9,91 6,44 8,50  

       
Úbytok % 67,84 67,55 65,41 78,50 69,95  

 

 

 

 

 

 



  

PRÍLOHA J 

VÝSLEDKY MERANIA –  DTD + FÓLIA A 

(počet vzoriek 5) 
 

 

DTD + fólia A     

vzorka   1     2     3    4   5 

čas (s)      
0 24,05 23,57 23,66 23,02 23,23 
10 24,02 23,55 23,65 23,01 23,22 
20 23,98 23,51 23,62 22,97 23,16 
30 23,92 23,39 23,51 22,85 23,05 
40 23,75 23,10 23,30 22,62 22,80 
50 23,48 22,78 22,99 22,32 22,48 
60 23,13 22,38 22,56 21,91 22,04 
70 22,66 21,85 22,13 21,42 21,54 
80 22,16 21,34 21,63 20,94 21,08 
90 21,68 20,90 21,15 20,47 20,62 
100 21,22 20,46 20,68 20,06 20,24 
110 20,78 20,03 20,25 19,62 19,82 
120 20,35 19,66 19,82 19,24 19,42 
130 19,98 19,25 19,44 18,85 19,06 
140 19,60 18,90 19,01 18,52 18,68 
150 19,23 18,54 18,62 18,14 18,33 
160 18,86 18,15 18,30 17,78 17,98 
170 18,50 17,82 17,94 17,42 17,64 
180 18,14 17,50 17,57 17,10 17,33 
190 17,78 17,17 17,29 16,80 17,03 
200 17,50 16,82 16,96 16,48 16,73 
210 17,18 16,52 16,66 16,20 16,42 
220 16,88 16,21 16,36 15,92 16,14 
230 16,60 15,90 16,06 15,65 15,85 
240 16,31 15,60 15,78 15,37 15,59 
250 16,05 15,32 15,52 15,14 15,32 
260 15,80 15,04 15,23 14,88 15,09 
270 15,53 14,78 14,98 14,65 14,86 
280 15,29 14,54 14,75 14,38 14,63 
290 15,05 14,32 14,49 14,12 14,41 
300 14,85 14,11 14,27 13,89 14,17 
310 14,64 13,91 14,04 13,67 13,92 
320 14,40 13,69 13,82 13,47 13,74 
330 14,21 13,52 13,63 13,28 13,53 
340 14,01 13,33 13,45 13,10 13,37 
350 13,81 13,15 13,24 12,92 13,18 
360 13,62 12,98 13,05 12,74 13,01 
370 13,43 12,76 12,85 12,55 12,82 
380 13,26 12,61 12,65 12,36 12,67 
390 13,08 12,43 12,45 12,20 12,48 
400 12,89 12,27 12,27 12,02 12,30 
410 12,72 12,10 12,10 11,87 12,12 
420 12,56 11,92 11,95 11,70 11,95 
430 12,38 11,77 11,78 11,54 11,78 
440 12,23 11,64 11,64 11,39 11,63 
450 12,08 11,48 11,50 11,25 11,46 
460 11,93 11,36 11,34 11,08 11,31 
470 11,78 11,23 11,21 10,94 11,17 
480 11,63 11,09 11,08 10,80 11,00 
490 11,50 10,95 10,94 10,63 10,82 
500 11,34 10,83 10,83 10,52 10,67 
510 11,22 10,72 10,70 10,35 10,52 



  

vzorka   1      2       3     4     5 

čas(s) 
530 10,97 10,48 10,44 10,12 10,23 
540 10,85 10,34 10,33 10,01 10,11 
550 10,72 10,18 10,21 9,88 9,97 
560 10,61 10,02 10,10 9,75 9,87 
570 10,49 9,83 9,98 9,67 9,75 
580 10,38 9,68 9,89 9,54 9,65 
590 10,26 9,51 9,78 9,44 9,54 
600 10,14 9,34 9,64 9,33 9,43 
610 10,04 9,25 9,55 9,23 9,32 
620 9,91 9,12 9,44 9,14 9,22 
630 9,80 9,00 9,36 9,02 9,14 
640 9,70 8,90 9,23 8,92 9,05 
650 9,58 8,79 9,16 8,84 8,95 
660 9,48 8,69 9,06 8,73 8,85 
670 9,37 8,59 8,95 8,63 8,76 
680 9,28 8,45 8,87 8,55 8,67 
690 9,17 8,34 8,79 8,45 8,58 
700 9,06 8,24 8,67 8,36 8,48 
710 8,96 8,13 8,60 8,27 8,39 
720 8,85 8,02 8,51 8,16 8,31 
730 8,76 7,93 8,42 8,07 8,24 
740 8,67 7,84 8,35 8,00 8,15 
750 8,59 7,75 8,25 7,89 8,08 
760 8,47 7,66 8,17 7,78 7,99 
770 8,38 7,56 8,07 7,70 7,90 
780 8,29 7,48 8,01 7,64 7,82 
790 8,19 7,41 7,91 7,54 7,76 
800 8,11 7,32 7,84 7,46 7,68 
810 8,02 7,25 7,77 7,40 7,60 
820 7,94 7,19 7,67 7,32 7,51 
830 7,86 7,11 7,60 7,22 7,45 
840 7,78 7,03 7,52 7,15 7,38 
850 7,71 6,97 7,45 7,09 7,31 
860 7,62 6,89 7,35 7,02 7,24 
870 7,55 6,83 7,29 6,94 7,17 
880 7,46 6,75 7,21 6,87 7,09 
890 7,41 6,69 7,15 6,82 7,04 
900 7,32 6,62 7,09 6,75 6,96 

   
 Úbytky %   70,20     69,99     72,37     70,94     62,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRÍLOHA K 

VÝSLEDKY MERANIA –  DTD + FÓLIA B 

(počet vzoriek 5) 

 

 

DTD + fólia B     
vzorka 1 2    3 4 5 

čas (s)      
0 22,75 23,56 22,26 23,57 23,41 
10 22,73 23,54 22,24 23,56 23,38 
20 22,68 23,48 22,21 23,50 23,32 
30 22,56 23,37 22,07 23,42 23,18 
40 22,38 23,14 21,87 23,17 22,95 
50 22,06 22,81 21,56 22,84 22,60 
60 21,61 22,32 21,08 22,37 22,08 
70 21,10 21,78 20,58 21,84 21,60 
80 20,63 21,32 20,12 21,38 21,12 
90 20,18 20,78 19,65 20,90 20,64 
100 19,78 20,46 19,22 20,48 20,18 
110 19,38 20,05 18,82 20,07 19,75 
120 18,95 19,63 18,40 19,68 19,40 
130 18,58 19,25 18,03 19,30 19,02 
140 18,20 18,86 17,68 18,92 18,62 
150 17,85 18,50 17,35 18,54 18,22 
160 17,48 18,14 17,02 18,18 17,88 
170 17,14 17,82 16,70 17,86 17,52 
180 16,82 17,48 16,37 17,51 17,20 
190 16,48 17,13 16,04 17,23 16,85 
200 16,20 16,82 15,77 16,88 16,54 
210 15,98 16,50 15,49 16,60 16,25 
220 15,59 16,22 15,23 16,28 15,97 
230 15,30 15,93 14,98 15,91 15,66 
240 15,04 15,68 14,74 15,68 23,41 
250 14,77 15,43 14,45 15,38 23,38 
260 14,54 15,19 14,21 15,14 23,32 
270 14,31 14,92 13,95 14,90 23,18 
280 14,10 14,68 13,72 14,67 22,95 
290 13,87 14,44 13,51 14,46 22,60 
300 13,69 14,21 13,30 14,23 22,08 
310 13,49 13,98 13,08 14,04 21,60 
320 13,32 13,78 12,90 13,80 21,12 
330 13,15 13,60 12,70 13,54 20,64 
340 12,94 13,30 12,50 13,32 20,18 
350 12,73 13,19 12,31 13,08 19,75 
360 12,51 13,00 12,14 12,87 19,40 
370 12,33 12,80 11,98 12,66 19,02 
380 12,13 12,62 11,75 12,51 18,62 
390 11,97 12,42 11,58 12,31 18,22 
400 11,81 12,23 11,41 12,15 17,88 
410 11,66 12,05 11,19 11,95 17,52 
420 11,52 11,88 11,00 11,76     17,20 
430 11,38 11,70 10,81 11,62 16,85 
440 11,25 11,52 10,63 11,46 16,54 
450 11,07 11,37 10,44 11,30 16,25 
460 10,92 11,21 10,27 11,15 15,97 
470 10,75 11,09 10,12 11,00 15,66 
480 10,62 10,93 9,94 10,88 15,38 
490 10,48 10,80 9,84 10,75 15,09 
500 10,37 10,67 9,71 10,63 14,83 



  

vzorka   1     2     3    4   5 

čas (s)      
530 10,00 10,30 9,34 10,27 14,14 
540 9,91 10,18 9,22 10,13 13,97 
550 9,78 10,07 9,09 10,02 13,76 
560 9,68 9,94 8,98 9,92 13,58 
570 9,59 9,84 8,88 9,81 13,38 
580 9,50 9,72 8,78 9,68 13,20 
590 9,39 9,63 8,65 9,58 13,02 
600 9,30 9,51 8,56 9,46 12,81 
610 9,19 9,41 8,47 9,35 12,59 
620 9,09 9,33 8,37 9,26 12,41 
630 9,00 9,23 8,27 9,15 12,21 
640 8,93 9,13 8,19 9,05 12,05 
650 8,80 9,04 8,08 8,95 11,87 
660 8,73 8,94 8,01 8,84 11,68 
670 8,62 8,85 7,91 8,74 11,50 
680 8,56 8,77 7,82 8,65 11,31 
690 8,46 8,67 7,73 8,55 11,15 
700 8,38 8,57 7,68 8,47 10,98 
710 8,28 8,50 7,59 8,36 10,85 
720 8,19 8,40 7,46 8,29 10,72 
730 8,11 8,31 7,38 8,18 10,58 
740 8,03 8,22 7,32 8,09 10,46 
750 7,96 8,14 7,24 7,99 10,35 
760 7,86 8,06 7,14 7,92 10,23 
770 7,79 8,00 7,07 7,82 10,11 
780 7,70 7,91 7,00 7,74 9,99 
790 7,61 7,84 6,93 7,67 9,88 
800 7,54 7,75 6,85 7,60 9,75 
810 7,47 7,68 6,78 7,51 9,64 
820 7,38 7,61 6,68 7,42 9,52 
830 7,30 7,52 6,60 7,35 9,41 
840 7,23 7,47 6,54 7,27 9,31 
850 7,16 7,39 6,46 7,19 9,20 
860 7,07 7,31 6,42 7,12 9,09 
870 7,01 7,24 6,34 7,03 8,98 
880 6,93 7,17 6,28 6,99 8,88 
890 6,86 7,12 6,22 6,91 8,78 
900 6,78 7,07 6,15 6,85 8,69 

 
Úbytky %   70,20     69,99     72,37     70,94     62,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRÍLOHA L 

VÝSLEDKY MERANIA –  DTD + FÓLIA C 

(počet vzoriek 5) 

 

DTD + fólia C     
vzorka 1 2 3 4 5 

čas (s)      
0 27,61 28,49 29,01 27,50 29,88 
10 27,60 28,43 29,00 27,46 29,83 
20 27,54 28,33 28,94 27,40 29,75 
30 27,48 28,24 28,81 27,26 29,63 
40 27,33 28,09 28,65 27,13 29,48 
50 27,20 27,96 28,51 26,98 29,36 
60 27,00 27,84 28,27 26,74 29,13 
70 26,67 27,63 27,78 26,34 28,70 
80 26,24 27,22 27,38 25,94 28,26 
90 25,82 26,74 26,92 25,52 27,85 
100 25,42 26,28 26,50 25,10 27,42 
110 25,01 25,83 26,09 24,67 26,95 
120 24,67 25,40 25,70 24,26 26,57 
130 24,30 25,00 25,28 23,83 26,24 
140 23,96 24,62 24,98 23,49 25,85 
150 23,62 24,26 24,63 23,12 25,48 
160 23,28 23,87 24,28 22,72 25,16 
170 22,94 23,50 23,97 22,36 24,83 
180 22,67 23,16 23,65 22,03 24,50 
190 22,37 22,85 23,33 21,70 24,18 
200 22,06 22,54 23,01 21,38 23,87 
210 21,75 22,19 22,67 21,05 23,50 
220 21,45 21,88 22,37 20,74 23,18 
230 21,14 21,58 22,08 20,42 22,86 
240 20,85 21,28 21,78 20,08 22,57 
250 20,57 21,00 21,53 19,80 22,27 
260 20,30 20,70 21,26 19,50 21,97 
270 20,02 20,41 21,00 19,23 21,65 
280 19,72 20,17 20,74 18,93 21,36 
290 19,51 19,90 20,48 18,70 21,04 
300 19,27 19,64 20,24 18,41 20,76 
310 18,96 19,38 19,95 18,13 20,49 
320 18,69 19,12 19,71 17,85 20,22 
330 18,46 18,84 19,46 17,61 19,94 
340 18,23 18,60 19,23 17,36 19,70 
350 18,02 18,34 19,00 17,16 19,43 
360 17,79 18,10 18,76 16,95 19,20 
370 17,58 17,87 18,55 16,75 18,95 
380 17,39 17,64 18,36 16,58 18,74 
390 17,20 17,46 18,17 16,40 18,53 
400 16,98 17,27 18,00 16,21 18,32 
410 16,78 17,08 17,84 16,02 18,14 
420 16,58 16,91 17,66 15,82 17,96 
430 16,38 16,73 17,50 15,65 17,77 
440 16,24 16,57 17,34 15,48 17,56 
450 16,08 16,42 17,17 15,29 17,37 
460 15,92 16,27 17,01 15,10 17,15 
470 15,76 16,09 16,85 14,94 16,97 
480 15,60 15,96 16,71 14,75 16,77 
490 15,48 15,80 16,57 14,62 16,56 
500 15,35 15,64 16,44 14,46 16,40 
510 15,23 15,50 16,33 14,32 16,25 



  

vzorka 1 2 3 4 5 

čas (s)      
540 14,85 14,95 15,95 13,94 15,79 
550 14,73 14,72 15,83 13,82 15,64 
560 14,61 14,49 15,71 13,70 15,52 
570 14,48 14,28 15,59 13,58 15,36 
580 14,37 14,06 15,48 13,46 15,21 
590 14,25 13,85 15,36 13,35 15,07 
600 14,15 13,62 15,24 13,23 14,94 
610 14,01 13,44 15,14 13,12 14,78 
620 13,91 13,26 15,03 13,02 14,68 
630 13,79 13,07 14,91 12,89 14,56 
640 13,69 12,89 14,79 12,80 14,43 
650 13,57 12,75 14,69 12,68 14,32 
660 13,46 12,60 14,57 12,57 14,20 
670 13,35 12,45 14,48 12,46 14,08 
680 13,24 12,32 14,36 12,35 13,97 
690 13,13 12,17 14,26 12,25 13,85 
700 13,01 12,03 14,14 12,13 13,74 
710 12,89 11,87 14,04 12,03 13,61 
720 12,79 11,75 13,96 11,92 13,51 
730 12,68 11,62 13,85 11,80 13,40 
740 12,57 11,51 13,75 11,70 13,30 
750 12,47 11,37 13,64 11,60 13,17 
760 12,35 11,26 13,54 11,49 13,06 
770 12,25 11,13 13,43 11,39 12,95 
780 12,15 11,00 13,33 11,28 12,84 
790 12,04 10,89 13,23 11,17 12,74 
800 11,93 10,76 13,14 11,08 12,63 
810 11,84 10,63 13,05 10,97 12,55 
820 11,72 10,52 12,93 10,87 12,45 
830 11,60 10,36 12,85 10,77 12,35 
840 11,49 10,28 12,74 10,67 12,25 
850 11,38 10,16 12,64 10,55 12,14 
860 11,28 10,05 12,55 10,46 12,05 
870 11,17 9,93 12,44 10,35 11,96 
880 11,07 9,81 12,34 10,24 11,85 
890 10,96 9,69 12,28 10,13 11,73 
900 10,86 9,57 12,16 10,04 11,62 

 
Úbytky % 60,67 66,41 58,08 63,49 61,11 

 

 


