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Anotace 

VYDRA, M., Retardéry hoření polyamidů: bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU, 2011, 46 s.  

Bakalářská práce se zabývá problematikou retardérů hoření polyamidů. První kapitola 

popisuje polyamidy, jejich rozdělení a charakteristické vlastnosti. Druhá kapitola se zabývá 

obecně retardéry hoření, funkcí, kterou po nich vyţadujeme. Ve třetí kapitole jsou zpracovány 

jednotlivé typy retardérů hoření, jejich chování při hoření a vhodnost pouţití těchto typů 

retardérů. Čtvrtá kapitola poukazuje na vzájemné působení látek vyuţívaných k retardaci a 

výhody, kterých díky této kombinaci dosáhneme. V páté kapitole jsou zpracovány výsledky 

laboratorních zkoušek.  
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VYDRA, M., Polyamide combustion retardants: bachelor paper, Ostrava: VŠB – TU, 2011, 

46 p. 

This bachelor paper deals with polyamide combustion retardants. The first chapter 

describes polyamides, their distribution and characteristics. The second chapter deals with 

general fire retardants, function that require them. There are processed the different types of 

flame retardants, their behavior during combustion and the suitability of these types of 

retardants in the third chapter. The fourth chapter shows the interaction of substances used for 

retardation and benefits to achieve with this combination. There are processed the results of 

laboratory tests in the fifth chapter.   
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Úvod 

V dnešní době nás plasty obklopují na kaţdém kroku. Mají všestranné pouţití a díky jejich 

variabilním vlastnostem nacházejí uplatnění v nejrůznějších oborech. Nejinak tomu není 

u polyamidů. Obecně je o plastech známo, ţe velice dobře hoří a vytváří mnoţství toxických 

zplodin při jejich hoření. Proto je důleţité dbát na ochranu lidí a zabývat se problematikou 

poţární bezpečnosti v této oblasti a snaţit se potlačit hořlavost plastů. Dílčí částí této velmi 

rozsáhlé a široké problematiky je i tato bakalářská práce. 

V této práci se zabývám konkrétně retardéry hoření polyamidů. Práci jsem rozdělil do dvou 

částí, a to na teoretickou část (kapitoly 1 – 4) a praktickou část (kapitola 5).  

Úvod teoretické části je zaměřen na základní poznatky o polyamidech. Způsob přípravy 

polyamidů, jejich vlastnosti a přednosti, proč je vyuţíváme. Je zde uvedeno i základní 

rozdělení polyamidů. V krátkosti jsou zde zmíněné polyimidy, coţ jsou plasty příbuzné 

polyamidům. Největší pozornost v teoretické části je věnována samotným retardérům hoření, 

kde je nejprve zmíněn jejich obecný princip funkce a poté následují jednotlivé typy retardérů 

hoření polyamidů. Dále je zde uvedeno rozdělení těchto typů retardérů hoření, jak se 

jednotlivé typy retardérů chovají při hoření, jestli jsou pro polyamidy výhodné či nikoliv. 

Případně jestli neovlivňují některé další vlastnosti polyamidů, pro které je přednostně 

vyuţíváme. Jedná se především o vlastnosti mechanické. Jsou zde uvedeny obchodní názvy 

existujících retardérů hoření, se kterými se v praxi můţeme setkat. Jelikoţ pod obchodními 

názvy je ukryto nepřeberné mnoţství retardérů hoření, zmíněny jsou přednostně ty, které jsou 

dále vyuţity v praktické části této práce. V závěru teoretické části se věnuji vzájemnému 

spolupůsobení dvou nebo více retardérů hoření v kombinaci, pro kterou pouţíváme pojem 

synergismus. Je zde osvětlena tato problematika s uvedením příkladu, jak by měl tento 

synergismus správně a efektně fungovat. 

V praktické části jsou zpracovány výsledky laboratorních zkoušek. Je zde popsáno, jak 

jednotlivá měření probíhala, za jakých podmínek, na jakém přístroji a podle které normy se 

postupovalo. V závěru praktické části je porovnání naměřených hodnot a následná diskuze, 

zda jsou tyto přípravky účinné při retardaci či nikoliv. 

Cílem této bakalářské práce je tedy uvést do problematiky retardérů hoření polyamidů se 

zaměřením na témata výše uvedená. 
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Rešerše 

Na počátku teoretické části této práce bylo nutné definovat polyamidy, k čemu nám slouţí, 

proč je vyuţíváme a jaké jsou jejich kladné, případně záporné vlastnosti. K této problematice 

jsem vyuţil tištěné monografie zabývající se o plastech od pana Filipiho [1], kde jsou 

podrobně polyamidy popsány a také jsem vyuţil internetových zdrojů z Vysoké školy 

chemicko-technologické v Praze [31]. Doplňující informace týkající se vlastností polyamidů 

jsem načerpal z knihy pana Masaříka [4] a ze zahraniční internetové encyklopedie [30].  

K problematice týkající se retardérů hoření, kterou se zabývá většina teoretické části, jsem 

vyuţil především zahraniční literatury na internetu [14, 26], kde byl uveden průřez 

jednotlivými typy retardérů hoření. Dále jsem se opíral o informace dostupné z knihy pana 

Masaříka [4], kde byl rovněţ uveden průřez týkající se této problematiky. Pro doplňující 

informace k jednotlivým typům retardérů hoření bylo vyuţito zahraničních internetových 

zdrojů [19, 27] a doporučené literatury [2, 3] rovněţ ze zahraničí.  

Je důleţité zmínit, ţe uvedená literatura, ať uţ zahraniční nebo domácí, má na tuto 

problematiku podobný názor, coţ můţe být v případě domácí literatury ovlivněno tím, 

ţe autor literatury [4] také především čerpá ze zahraničních zdrojů.  

V praktické části se postupovalo dle normy [5], která nám slouţí ke stanovení hořlavosti 

plastů metodou kyslíkového čísla při teplotě okolí. 

V seznamu literatury se nachází celá řada dalších odkazů, které zde nejsou zmíněny a nebyly 

pro tuto práci tak stěţejními, jako ty výše uvedené. Neznamená to však, ţe byly nepodstatné, 

ale byly například vyuţity jen v krátkosti ke stručnému popisu určitých sloţek retardérů 

hoření, nebo slouţili k popisu jednotlivých retardérů hoření ukrytými pod obchodními názvy. 
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1 Polyamidy 

Polyamidy jsou plastické hmoty, které se řadí podle fyzikálních vlastností a jejich změn 

účinkem tepla mezi termoplasty, coţ jsou makromolekulární látky, které se zahříváním stávají 

plastické a je moţné je libovolně tvarovat. Následným ochlazením zpětně nabudou svých 

původních vlastností. Samotná výroba termoplastů probíhá vstřikováním, válcováním, 

vytlačováním, vyfukováním, kdy se daný termoplast zahřeje a poté vytvaruje do původní 

podoby, například pomocí formy. [1, 31] 

Polyamidy jsou představiteli syntetických polymerních materiálů, vyrábí se polykondenzací. 

Polykondenzace je reakce, při které reagují dva stejné nebo různé monomery, které obsahují 

dvě nebo více reakčních funkčních skupin. V průběhu reakce nevzniká jenom polymer, 

ale i nízkomolekulární produkt, např. voda (H2O), metanol (CH3OH) nebo amoniak (NH3). 

Významnými produkty polykondenzačních reakcí jsou jiţ zmíněné polyamidy, kterými se 

dále zabývám. Polykondenzací dvoj-funkčních monomerů vznikají makromolekuly s lineární 

strukturou, lineární polymery. Polykondenzací troj a více-funkčních monomerů vznikají vţdy 

vícerozměrné polymery. [1, 31] 

Podle struktury makromolekul lze rozdělit polyamidy na alifatické a aromatické. Alifatické 

polyamidy lze dále dělit na jednoduché a sloţené. Uhlovodíkové úseky makromolekuly mají 

u alifatických polyamidů lineární alifatický charakter, kdeţto u aromatických polyamidů jsou 

tvořeny benzenovými jádry. Aromatické polyamidy jsou někdy označovány jako aramidy. 

Jednoduché alifatické polyamidy se vyrábějí polykondenzací aminokyselin. Sloţené alifatické 

polyamidy vznikají reakcí dvou různých aminokyselin nebo reakcí dvojsytných aminů 

a dvojsytných karboxylových kyselin. [1, 31] 

1.1 Alifatické polyamidy 

Největší význam z alifatických polyamidů mají polyamid 6,6 (obrázek 1), který se řadí mezi 

sloţené alifatické polyamidy, dále polyamid 4,6 a polyamid 11. Typickým a velmi rozšířeným 

jednoduchým polyamidem a rovněţ velmi významným je polyamid 6 (obrázek 2). Řetězce 

jsou tvořeny krátkými uhlovodíkovými segmenty propojenými amidovými skupinami - CO-

NH -. Číslo za názvem polyamidu udává počet uhlíku v řetězci, to znamená, ţe polyamid 6 

má ve svém řetězci 6 uhlíků. U sloţených polyamidů, jako například polyamid 6,6, první 

číslice znamená počet uhlíku v aminovém a druhá číslice počet uhlíku v karboxylovém úseku 

řetězce. [1, 31] 
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Obrázek 1 Strukturní vzorec polyamidu 6,6 [34] 

 

 

 

Obrázek 2 Strukturní vzorec polyamidu 6 [34] 

 

1.2 Aromatické polyamidy 

Vyrábí se polykondenzací chloridů aromatických dikarboxylových kyselin a aromatických 

diamidů. Jejich největší výhodou je vysoká tepelná odolnost. Velkou odolnost mají také proti 

chemikáliím. Aromatické polyamidy jsou také někdy označované jako aramidy. 

Z nejznámějších plastů řadících se do této skupiny, známé především pro jejich obchodní 

názvy, jsou Nomex (obrázek 3) a Kevlar (obrázek 4). Nomex je vyuţíván jako materiál pro 

výrobu oděvů pro hasiče vzhledem k tomu, ţe odolává vysokým teplotám. Kevlarová vlákna 

mají také vysokou tepelnou odolnost, navíc vykazují velmi vysokou pevnost, proto je 

vyuţíváme k výrobě neprůstřelných vest. Vyuţívají se také pro stavbu letadel a v kosmickém 

průmyslu. [1, 30]   

 

 

Obrázek 3 Nomex [30] 
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Obrázek 4 Kevlar [30] 

 

Za zmínku stojí ještě uvést polyimidy (plasty příbuzné polyamidům), které se vyrábějí 

polykondenzací aromatických dianhydridů s aromatickými diaminy. Tyto plasty se vyznačují 

vysokou pevností a především vysokou tepelnou odolností. Jejich vyuţití je nejčastěji 

v kosmickém průmyslu. [1] 

 

1.3 Vlastnosti polyamidů 

Zde je nutné uvést, ţe polyamidy se vyznačují vysokou pevností, tvrdostí, houţevnatostí, 

pruţností a odolností proti oděru. Je moţné je částečně rozpustit v aromatických 

uhlovodících, kterými jsou například krezol nebo fenol. Nevýhodou polyamidů je jejich 

nestálost vůči atmosférickým vlivům, kdy působením těchto vlivů dochází k poklesu jejich 

mechanických vlastností. Obranou proti tomu můţe být vyuţití různých stabilizačních prvků, 

například manganu. Polyamidy jsou rozpustné v silných kyselinách. Jejich barva je bílá nebo 

naţloutlá. [1, 4, 31]   

Co se týče vlastností týkající se tepelného působení na polyamidy, lze konstatovat, ţe jsou 

stále do teploty jen 80 °C, dokáţou však odolávat dlouhodobému působení teploty mezi 80 –

120 °C. Záporným teplotám jsou schopny odolávat do - 40 °C. Při hoření polyamidů se 

uvolňuje řada toxických zplodin. K těm nejnebezpečnějším se řadí především kyanovodík 

(HCN) a oxid uhelnatý (CO). Koncentrace těchto dvou toxických plynů prudce stoupají při 

teplené degradaci nad 800 °C. [1, 4]    

Polyimidy mají lepší tepelnou stabilitu neţ polyamidy, jejich pouţitelnost je v rozmezí teplot 

od -190 °C do 300 °C, kdy při krátkodobém působení jsou schopny odolávat aţ teplotám 

480 °C. [1]    
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2 Retardéry hoření 

Retardéry hoření neboli zpomalovače hoření jsou látky, které vyuţíváme k ochraně hořlavých 

materiálů. Jsou to tedy látky, které zvyšují poţární odolnost daného materiálu. Nedokáţou 

však tomuto materiálu poskytnout takovou ochranu, aby k jeho hoření nedošlo vůbec. 

Z hlediska mechanizmů můţou fungovat na principu fyzikálním (chlazením, vytvořením 

ochranné vrstvy nebo zředěním paliva) nebo chemickém (reakce v plynné nebo kondenzované 

fázi).  

 

2.1 Fyzikální způsob retardace 

Pracují na takovém principu, ţe při rozkladu některých látek zpomalujících hoření dochází 

k endotermické reakci, coţ vyvolává sníţení teploty spotřebováváním tepla. Do této kategorie 

můţeme zařadit například hydroxid hlinitý, který při dosaţení teplot okolo 200 °C aţ 300 °C 

uvolňuje páry vody a působí tak jako chladič. Průběh reakce je znázorněn v rovnici 1. Také 

hydroxid hořečnatý funguje na stejném principu, rozdíl je však v tom, ţe jeho samotný 

rozklad nastává aţ při teplotách 300 - 340 °C, kdy vrcholu dosahuje při 430 - 490 °C. Kdyţ se 

tyto retardéry hoření rozloţí a dochází postupně k uvolňování inertních plynů (H2O, CO2, 

NH3, apod.), je hořlavá směs plynů naředěna, coţ omezí další moţné vznícení nebo vzplanutí. 

Děje se tak dle rovnice 2. [26] 

Krom toho, některé přísady zpomalující hoření vedou ke vzniku ochranné pevné nebo plynné 

vrstvy, která se vytvoří mezi plynnou fází, kde probíhá spalování samotných plynů, a pevnou 

fází, kde dochází k samotné teplené degradaci. Takováto vrstva zcela nebo částečně omezí 

šíření hořlavých plynů a kyslíku. Výsledkem je, ţe celková produkce plynů potřebných 

k samotnému hoření je výrazně sníţena. [26] 

 

Rovnice 1 Proces rozkladu hydroxidu hlinitého na oxid hlinitý a vodu [26] 

                           (1) 

 

Rovnice 2 Proces rozkladu hydroxidu hořečnatého na oxid hořečnatý a vodu [26] 

                      (2) 
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2.2 Chemický způsob retardace  

Sníţení hořlavosti pomocí chemické modifikace můţe nastat buď v plynné, nebo 

kondenzované fázi. Mechanismus volných radikálů samotného procesu hoření můţe být 

zastaven včleněním přídavných retardérů hoření, které přednostně uvolňují specifické 

radikály, např. radikály chloru (Cl·) nebo bromu (Br·), v plynné fázi. Tyto radikály mohou 

reagovat s vysoce reaktivními druhy, např. s radikálem vodíku (H·) nebo s radikálem 

hydroxidové skupiny (OH·), a vytvoří tím méně reaktivní, nebo dokonce inertní molekuly. 

Tento proces vede celkově k poklesu exotermické reakce, samotnému poklesu teploty a také 

ke zredukování vývinu produktů uvolňujících se při hoření. [26] 

Co se týče kondenzované fáze, zde můţou probíhat dva typy chemických reakcí. V prvním 

případě můţe retardér hoření zrychlit roztrţení polymerního řetězce, to vede k odkapávání 

polymeru a tím jeho přesunu od místa, kde probíhá plamenné hoření. V případě druhém můţe 

retardér hoření vytvořit na povrchu skelnou vrstvu (krustu). Tato skelná vrstva potom působí 

jako izolační zábrana mezi plynnou a kondenzovanou fází a brání tak samotnému procesu 

hoření. [26] 

Na základě těchto faktů můţeme retardéry hoření klasifikovat do dvou kategorií. První jsou 

tzv. aditivní retardéry hoření, které s daným polymerem nereagují, jsou přidány ve výrobním 

procesu a k samotné reakci dochází aţ při vyšších teplotách, zpravidla na začátku a částečném 

rozvoji poţáru. Druhou kategorii tvoří reaktivní retardéry hoření, které jsou na rozdíl od těch 

aditivních zaváděny do polymeru v průběhu syntézy. [26] 
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3 Typy retardérů hoření  

3.1 Halogenované retardéry hoření 

Principiálně po těchto retardérech vyţadujeme, aby radikály, vzniklé při procesu hoření, díky 

těmto retardérům zanikly a tím by došlo k přerušení případně zpomalení reakce hoření. 

Samotná účinnost těchto retardérů závisí na druhu (typu) halogenu, který je pouţit. V tomto 

případě je pro nás velmi důleţité, jak snadno můţe být daný halogenový radikál uvolněn. 

Pevnost vazby halogenu s uhlíkem je nejvyšší u fluoru, poté klesá přes chlor a brom aţ k jodu. 

Z tohoto lze usoudit, ţe nejefektivnější by měl být jod a naopak nejméně účinný fluor. 

Fluorované sloučeniny jsou navíc tepelně velmi stále a při samotném procesu hoření téměř 

neuvolňují halogenové radikály. Jodované sloučeniny mají malou tepelnou stabilitu 

a nemůţeme je proto pouţít jako retardér hoření. Chlorované a bromované sloučeniny, díky 

jejich nízké energii ve vazbě k uhlíku, jsou nejvhodnějším řešením. Také snadno uvolňují 

halogenový radikál. [14, 26]  

Efektivitu nejen těchto retardérů lze zvýšit látkami, které se vyznačují synergickým účinkem, 

kdy efekt dvou nebo více látek ve směsi je mnohem větší, neţ by byl součet efektů těchto 

látek samotných. Jako látku, kterou můţeme vyuţít pro synergický účinek, je například oxid 

antimonitý. Podrobněji je tato problematika rozebrána v kapitole 4. [4, 26] 

3.1.1 Aditivní halogenované retardéry hoření 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, teplené namáhání na samotný polymer vede k rozkladu a 

následnému uvolňování velmi reaktivních radikálů, jako například H· nebo OH·. 

Halogenované retardéry hoření jsou schopny s těmito radikály reagovat a zastavit nebo 

zpomalit proces spalování plastu. Děje se tak dle rovnic 3, 4, 5, 6. Na obrázku 5 je znázorněna 

oblast, ve které působí tento typ retardéru, jedná se o oblast plynné fáze. [26] 

Rovnice 3 Uvolnění halogenovaného radikálu [26] 

             (3) 

 

Rovnice 4, 5, 6 Tvoření halogenových hydroxidů a neutralizace vzniklých radikálů [26] 

                    (4) 

                    (5) 

                   (6) 

Kde za písmeno „X“ lze dosadit brom nebo chlor [26] 
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Obrázek 5 Charakteristická oblast působení halogenovaných retardérů hoření [15] 

 

3.1.2 Reaktivní halogenované retardéry hoření 

Hlavní výhodou reaktivních halogenovaných retardérů s porovnáním s aditivními retardéry je 

to, ţe mohou být pouţity v relativně nízkých koncentracích vzhledem k tomu, ţe jsou přímo 

začleněny do struktury daného polymeru. Zvyšují kompatibilitu retardér hoření – polymer, 

a také omezují sníţení mechanických vlastností materiálů, které nastávají pouţitím 

heterogenních aditiv. Nevýhodou je však samotný proces syntézy, krok, který je nutné zařadit 

do výroby daného polymeru, coţ můţe způsobit komplikace v průmyslu, kde daná výroba 

probíhá. [26] 

 

3.2 Retardéry hoření na bázi chloru 

Do této skupiny patří zejména chlorované cyklické uhlovodíky a chlorované parafiny. Druhé 

zmiňované jsou buď bílé prášky, nebo kapaliny, lišící se v obsahu chloru, ale na retardaci 

polyamidů se pouţívají jen zřídka. Chlorované cyklické uhlovodíky jsou také bílé prášky 

vykazující vysokou tepelnou stabilitu. [4, 26] 

Autor literatury [4] uvádí jako příklad Dechlorane Plus, který má vysokou tepelnou stabilitu 

(teplota rozkladu okolo 350 °C) a vynikající odolnost proti UV záření. Jeho vyuţití je 

v mnoha modifikacích, ve kterých se liší procentem přimísení chlor – oxid antimonitý. Tento 

retardér vykazoval velmi dobré výsledky při retardaci polyamidu 6,6. V tomto případě byl 
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ještě obohacen o další synergická činidla jako oxid zinečnatý, boritan zinečnatý a oxid 

ţelezitý. Z těchto činidel si nejlépe vedl oxid ţelezitý, který při nejniţší moţné koncentraci 

vykazoval nejlepší retardační účinky. [4, 26] 

 

3.3 Retardéry hoření na bázi bromu 

Existuje mnoho bromovaných retardérů hoření, například bromované difenyloxidy 

(hexabromcyklododekan, oktabromdifenyloxid, pentrabromdifenyoxid), bromovaný 

polystyrén, bromované epoxidy, etylén-bis-tetrabromftalimid a další. Pod obchodními názvy 

se můţeme setkat s retardéry Firemaster, Saytex, Safron, dále retardéry řady FR (např. FR-

803P). [14] 

3.3.1 Bromované difenyloxidy 

Bromované difenyloxidy jsou velmi rozšířené, tepelně stabilní bílé prášky nebo naţloutlé 

viskózní kapaliny. Účinnost těchto retardéru se zvyšuje synergickým účinkem, kdy se vyuţívá 

především jiţ zmiňovaného oxidu antimonitého. Z této kategorie jsou pro polyamidy 

vhodné: [4] 

DE-83R   

Dekabromdifenyloxid, obsah bromu v tomto retardéru je 83,3 %, vyrábí jej společnost 

Chemtura. Při retardaci tímto přípravkem polyamidy odkapávají, vytváří hustý tmavý 

kouř. [21] 

Saytex 

Saytex 102 E, Saytex 120, Saytex 8010, jednotlivé retardéry se liší v obsahu bromu, řádově se 

obsah bromu pohybuje mezi 82 – 83 %. Výrobou těchto retardérů se zabývá společnost 

Albemarle. [6] 

3.3.2 Bromované polystyrény 

Jako v předchozím případě se také jedná o látky, bílé prášky. Jsou vhodným retardérem pro 

polyamidy, ale také pro polyestery a polykarbonáty. Některé se vyrábí pod těmito obchodními 

názvy: [4] 

FR-803P  

Jedná se o bromovaný polystyrén s obsahem bromu 65 %. Má výbornou tepelnou stabilitu aţ 

do 310 °C. Plasty retardované tímto přípravkem vykazují barevnou stálost při poţáru. Vyrábí 

jej společnost ICL Industrial. [22] 
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PDBS-80 

Poly-dibromstyrén určený primárně pro retardaci polyamidů. Lze jej však vyuţít i pro 

retardaci polyesterů. Obsah bromu v tomto retardéru je 59 %. Tento retardér má zajišťovat 

výbornou tepelnou stabilitu a barevnou stálost polymeru. Výrobou se zabývá společnost 

Chemtura. [33] 

Saytex  

Saytex HP-7010 P/G, Saytex HP-3010 jsou bromované polystyrény s obsahem bromu okolo 

69 %. Jejich výrobou se jako v případě bromovaných difenyloxidů zabývá společnost 

Albemarle. Tato společnost ještě vyrábí Saytex 7775, coţ je také bromovaný polystyrén, 

s obsahem bromu 53 %, účinek tohoto retardéru je zvýšen pouţitím synergického činidla, 

v tomto případě oxidu antimonitého. [6] 

 

3.3.3 Bromované epoxidy 

Bromované epoxidy jsou naţloutlé látky nebo také bílé prášky jako v předchozích případech. 

Jsou vhodné na retardaci polyamidů. Jejich předností je mimo jiné také zvýšená odolnost proti 

UV záření. Vyrábí se pod obchodními názvy F-2400, FR-2400H, F-3100, Safron 5531 a FR-

1210 a jejich výrobou se zabývá společnost ICL Industrial. [4] 

F-2400 a FR-2400H  

Tyto retardéry jsou vysoce molekulární bromované epoxy – polymery s obsahem bromu 

okolo 53 %. Polyamidy retardované tímto typem retardéru při hoření vytváří tmavý, sytý 

kouř, odkapávají a silně zapáchají. [22] 

F-3100 

Jedná se o modifikovaný bromovaný epoxy – polymer s obsahem bromu okolo 53 %. Tento 

typ retardérů má výborný poměr ukazatelů cena/výkon/vlastnosti a je vhodný pro retardaci 

především polyamidů. Jeho tepelná stabilita se pohybuje v rozmezí 180 aţ 220 °C. [22] 

Safron 5531 

Nově vyvinutý, modifikovaný typ vysoko molekulárního bromovaného epoxy – polymeru. 

Obsah bromu v tomto retardéru se pohybuje okolo 52 %. [22] 
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FR-1210 

Dekabromdifenyl oxid s obsahem bromu okolo 83 %. Retardér se doporučuje jen pro 

polyamid 6. Vykazuje dobrou účinnost při nízkém dávkování a není doporučen do aplikací, 

u kterých je vyţadována UV stabilita. Tento retardér není doporučen pro polyamid 6,6. [22] 

 

3.4 Retardéry hoření na bázi dusíku 

U těchto typů retardéru se uplatňuje především melamin. Melamin je krystalická látka mající 

vysokou tepelnou stabilitu s obsahem dusíku okolo 67 % (není to však pravidlo, pouze 

nejčastější výskyt). Při sublimaci je velké mnoţství energie pohlcováno, coţ vede 

k celkovému poklesu teploty. Melamin zpomaluje šíření samotného plamene, sniţuje 

vytváření a toxicitu zplodin hoření. Výhodou melaminu je také ekonomická dostupnost. 

V praxi se můţeme setkat s těmito retardéry: [13, 26] 

FR-6120 

Jedná se o melamin kyanuát s obsahem dusíku okolo 49 %. Jeho výhodou je, ţe odvádí teplo 

a je schopný působit jak v plynné, tak v kondenzované fázi. Rovněţ je po ekonomické stránce 

velmi výhodný a také mezi jeho pozitivní vlastnosti patří nepotřebnost vyuţívání 

synergických činidel. [22] 

Plastisan S, Budit 315, Melapur MC, Melamin kyanurát JLS MC HD 

Všechny tyto retardéry působí stejně jako retardér FR-6120. Rozdíl je však v procentu 

pouţitého dusíku a v tepelné stabilitě jednotlivých retardérů, výrobce však neuvádí přesné 

hodnoty. [8, 24] 

  

3.5 Retardéry hoření na bázi fosforu 

Jedná se pravděpodobně o nejrozšířenější retardéry hoření pouţívané jiţ v počátcích 

devatenáctého století. Do skupiny těchto retardérů řadíme fosfáty, fosfiny, fosfináty, oxidy 

fosfinů a červený fosfor. Retardéry na bázi fosforu mohou být vyuţity buď jako aditivní 

retardéry hoření, nebo mohou být do řetězce polymeru začleněny během samotné syntézy. 

Tyto retardéry jsou aktivní především v kondenzované fázi. 

V kondenzované fázi jsou tyto retardéry účinné především při retardaci polyamidů. U většiny 

těchto retardérů dochází ke vzniku kyseliny fosforečné. Z kyseliny fosforečné vzniká 

pyrofosforečnan, ten uvolňuje vodu, která ve formě vodní páry ředí také plynnou fázi. Průběh 
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této reakce je znázorněn na obrázku 6. Krom toho kyselina fosforečná a posléze vzniklý 

pyrofosforečnan mohou také na povrchu vytvořit krustu, která je stabilní při vysokých 

teplotách a zabraňuje tak samotnému přístupu kyslíku. Tato krusta (zuhelnatělá vrstva) izoluje 

a chrání polymer, zejména proti vzniku nových radikálů, omezuje samotnou difůzi kyslíku 

a také izoluje polymer od tepelného působení (viz obrázek 7). [26] 

 

 

Obrázek 6 Vznik pyrofosforečnanu a vody z kyseliny fosforečné [26] 

 

 

 

Obrázek 7 Vytvoření krusty (zuhelnatělé vrstvy) [18] 

 

3.5.1 Retardéry na bázi organických fosfinátů a fosfátů  

Organické fosfáty byli vyvinuté jako účinné bezhalogenované retardéry hoření. Jsou vhodné 

pro polyamidy, ale také pro ostatní termoplasty (např. polyvinylchlorid). Velmi důleţitou 

skupinou organofosforových sloučenin jsou fosfátové estery. Řadíme zde také alkyl 

a arylestery kyseliny fosforečné, z těch se nejčastěji jako retardéry pouţívají tributylfosfát 
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nebo trifenylfosfát. Pouţití trifenylfosfátu je však omezené kvůli jejich tepelné nestálosti 

a kvůli nízké účinnosti jako retardér hoření. Pod obchodními názvy se vyskytují 

například: [19, 26] 

Exolit 

Vyrábí se pod obchodními názvy Exolit OP 1311, Exolit OP 1312 a Exolit OP 1314. Jedná se 

o bezhalogenové retardéry hoření na bázi organických fosfinátů. Rozdíly u těchto výrobků 

jsou především v koncentraci fosforu, která se pohybuje v rozmezí od 19,7 % do 21,5 %. 

Teploty rozkladu retardérů jsou od 300 – 330 °C. Co se týče nějakých výraznějších rozdílů 

mezi danými výrobky, Exolit OP 1314 je stabilnější při vyšších teplotách neţ ostatní retardéry 

Exolit. Polyamidy retardované Exolitem vytváří zuhelnatělou vrstvu, neodkapávají. 

Nevýhodou je poměrně velké mnoţství vytvořených zplodin (vzniká sytý, tmavý 

kouř). [10, 19] 

Melapur 200 

Jedná se o melamin polyfosfát, bezhalogenový retardér hoření, který je vhodný především pro 

retardaci polyamidu 6,6. Polyamidy retardované tímto typem retardéru rovněţ vytváří 

zuhelnatělou vrstvu, neodkapávají. [29] 

Budit 

Vyráběný pod obchodním názvem Budit 311 MPP (melamin pyrofosfát). Rozkládá se při 

vyšších teplotách (okolo 340 °C). Často se pouţívá v kombinaci s dipentaerytrytolem. Je 

vhodný především pro retardaci polyamidů (hlavně polyamidu 6,6). [8] 

 

3.5.2 Retardéry na bázi anorganických fosfátů 

Polyfosforečnan amonný je anorganická sůl kyseliny polyfosforečné a amoniaku. Délka 

řetězce této rozvětvené nebo nerozvětvené sloučeniny se mění, coţ má vliv na jeho vlastnosti 

jako retardantu. Kratší řetězce (n < 100, kde písmeno n je rovno délky řetězce) jsou méně 

tepelně stabilnější, teplota rozkladu je nad 150 °C, kdeţto delší řetězce (n > 1000) jsou 

tepelně stabilnější. Teplota rozkladu je uváděna okolo 300 °C. Z tohoto hlediska je velmi 

důleţité přizpůsobit rozkladné teploty, s tím související délky řetězců, pro jednotlivé 

polymery tak, aby u kaţdého z nich vykazoval retardér potřebné vlastnosti, které po něm 

poţadujeme. To znamená, aby byly rozkladné teploty sloučenin vyuţívaných pro retardaci 

přizpůsobené na rozkladné teploty polymerů. [26] 
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Začlenění těchto sloučenin do řetězců polyamidů vede k vytváření zuhelnatělé vrstvy. 

Účinnost polyfosforečnanových sloučenin závisí také na koncentracích, s jakou jsou 

v polymeru obsaţeny. Při relativně nízkých koncentracích jsou tyto sloučeniny neefektivní 

u alifatických polyamidů. Naopak při koncentracích nad 10 % jsou velmi efektivní 

u polyamidu 6,6. Při koncentracích nad 20 % jejich efektivitu vyuţíváme u polyamidu 11, 

polyamidu 12, polyamidu 6,10 a při koncentraci nad 30 % jsou vyuţívány tyto sloučeniny 

u polyamidu 6. [26] 

 

3.5.3 Retardéry na bázi červeného fosforu 

Červený fosfor vzniká zahřáním bílého fosforu v inertním prostředí na 250 °C v uzavřené 

nádobě. Tato přeměna probíhá i za normálních podmínek působením světla, ale velmi 

pomalu. První zprávy o pouţití červeného fosforu jako retardéru hoření se datují k roku 1965, 

nicméně jeho mechanismus nebyl doposud jednoznačně stanoven. Zpočátku se myslelo, ţe 

červený fosfor vykazoval vlastnosti jako retardér hoření u polymerních materiálů, které 

obsahují atom kyslíku (polyamidy, polyestery, polyuretany atd.). Dnes je známo, ţe retardační 

účinky červeného fosforu jsou takové, ţe působí v termooxidačním rozkladu jako redukční 

činidlo, to znamená, ţe vzniklý oxid fosforečný a kyselina fosforečná jako produkty oxidace 

fosforu zabraňují rozkladným reakcím polymeru v kondenzované fázi a podporují tvorbu 

zuhelnatělé vrstvy. [4, 26] 

Výhodou červeného fosforu oproti ostatním typům retardérů je pouţívání velmi nízkých 

koncentrací k samotné retardaci daného polymeru. Zároveň červený fosfor nemá vliv na 

mechanické vlastnosti polymeru. Běţně se červený fosfor pouţívá v koncentracích niţších 

neţ 10 %. Například jeho pouţití u polyamidu 6,6 je okolo 6 – 8 %. Samotný červený fosfor 

je netoxický, je tepelně stabilní při zpracování. Nicméně má také mnoţství nevýhod. Je 

snadno vznětlivý a výbušný. Ve vlhkém prostředí reaguje s vodou a poté vzniká toxický 

fosfín. [4, 26] 

Mezi výrobce retardéru hoření na bázi červeného fosforu patří např. BASF (typy Ultramid 

A3X2G5-G10, A3X4G7 a KR4365G5).  Mezi komerčně dostupná aditiva na bázi červeného 

fosforu lze zmínit Exolit RP 606, 607, 689, 690, 694, 695, 890. [4, 10, 26] 
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3.5.4 Retardéry na bázi polyfosfátu amonného 

Hlavní funkcí tohoto typu retardéru je vytvoření zuhelnatělé vrstvy na povrchu hořícího 

polymeru. Navíc v tomto případě se zároveň vytváří i vrstva intumescentní (zpěňující) 

v důsledku plynného amoniaku uvolňujícího se při tepelném rozkladu polyfosfátu amonného. 

Tato vrstva je na pohled výrazně větší (tlustší), neţ je tomu u neintumescentních retardérů, 

které rovněţ vytvářejí zuhelnatělou vrstvu. Vzniklé vrstvy jsou znázorněny na obrázku 8. [26] 

Polyfosfát amonný při svých retardačních účincích zmírňuje vývin kouře a korozivitu 

vzniklých zplodin. Navíc přispívá k samotnému zřeďování obsahu hořlavých plynných 

zplodin. [26] 

Tento typ retardéru je vhodný pro pouţití k retardaci polyamidů, především polyamidu 6. 

Pouţívá se v koncentračním rozmezí 25 – 35 %. Jako příklad lze uvést polyamid 6 

retardovaný polyfosfátem amonným o koncentraci 30 %, kde hodnoty kyslíkového čísla 

dosahovaly 40 – 42 % (jednalo se o polyamid 6 o menší molekulové hmotnosti), zatímco 

hodnoty kyslíkového čísla pro čistý (neretardovaný) polyamid 6 se pohybují v rozmezí 23 – 

27 %.  

Výhodou polyfosfátu amonného je především to, ţe neovlivňuje mechanické vlastnosti 

polymeru. Zápornou vlastností je poměrně malá odolnost proti vlhkosti. [4, 26] 

 

 

Obrázek 8 Vytvoření napěňující vrstvy [16] 
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3.6 Minerální retardéry hoření 

Řadí se mezi anorganické retardéry hoření, které ovlivňují polymer a jeho reakci na oheň 

hned z několika důvodů, a to tak, ţe sniţují mnoţství uvolněných hořlavých produktů, chladí 

polymer a mění řadu jeho termofyzikálních vlastností. Retardéry na této bázi účinkují 

především v kondenzované fázi znázorněné na obrázku 9. [26] 

Všechny tyto zmíněné náleţitosti mají dopad na samotný polymer a ovlivní jeho reakci 

s ohněm. Nejčastěji pouţívanými retardéry tohoto typu jsou hydroxidy kovů (především 

hliníku a hořčíku) nebo také boritan zinečnatý. Fungují na endotermickém principu, pohlcují 

teplo a také při tepelném namáhání uvolňují nehořlavé plyny (voda, oxid uhličitý) a ředí 

vytvořené hořlavé plyny. V některých případech vytváří krustu (skelnou, keramickou), která 

zabraňuje přístupu vzduchu. [26] 

 

 

Obrázek 9 Oblast působení minerálních retardérů hoření [17] 

 

3.6.1 Retardéry na bázi hydroxidu hlinitého 

Retardéry tohoto typu mají hlavní účinek zaloţený na endotermické reakci, při které vzniká 

oxid hlinitý a voda na základě rovnice 7. Tato reakce probíhá při teplotách okolo 200 – 

300 °C (některé literatury [26] uvádí, ţe tato reakce nastává při 180 – 200 °C) a vlivem jiţ 

zmíněného endotermického efektu dochází ke zpomalování reakce rozkladu polymeru, coţ 

vede k omezení vzniku produktů hoření a následnému zpomalení (přerušení) samotného 

procesu hoření.  

Tepelná zpětná 

vazba 

Plynná fáze 

Teplo 

Kyslík 

Teplo 

Produkty spalování 

Kouř 

Hořlavé plyny 

Oblast rozkladu 

Kondenzovaná fáze 

Karbonizace 

Zuhelnatělá vrstva 
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Nevýhodou tohoto typu retardéru je nutnost pouţívání vysokých koncentrací samotného 

retardéru, tento fakt navíc negativně ovlivňuje mechanické vlastnosti polymeru. Výhodou je 

naopak hygienická nezávadnost a cenová přijatelnost.  

Hydroxid hlinitý se téţ pouţívá k retardaci polyamidů, je však důleţité zmínit, ţe jeho vyuţití 

je hojnější u polymerů, které se vyuţívají na izolace vodičů a kabelů (např. polyvinylchlorid). 

Pod obchodními názvy se vyskytují například retardéry Magnifin H5/V a Magnifin H10/V od 

společnosti Albemarle. [4, 26] 

 

Rovnice 7 Rozklad Hydroxidu hlinitého na oxid hlinitý a vodu [26] 

                         (7) 

 

3.6.2 Retardéry na bázi hydroxidu hořečnatého 

Hlavní funkce tohoto retardéru spočívá opět v endotermické reakci, kde dochází k rozkladu na 

oxid hořečnatý a vodu. Děje se tak za teploty vyšší neţ 300 °C (autor literatury [4] uvádí 

rozmezí teplot 340 – 440 °C). Voda, uvolněná při této reakci, ve formě vodní páry ředí 

vzniklé plynné produkty hoření a také částečně brání přístupu vzduchu k povrchu hořícího 

polymeru. Reakce probíhá dle rovnice 8.  

K záporným vlastnostem tohoto retardéru patří stejně jako v případě hydroxidu hlinitého 

nutnost pouţívání vysokých koncentrací retardéru k dosaţení výrazného retardačního účinku. 

Zde opět nastává problém se sníţením mechanických vlastností polymeru. Tuto komplikaci 

lze odbourat pouţitím hydroxidu hořečnatého o vysoké chemické čistotě. 

Kladnou vlastností je sníţený vývin kouře při hoření polymeru retardovaného hydroxidem 

hořečnatým, vzniklé produkty hoření nejsou toxické ani korozivní. 

Při retardaci polyamidů hydroxidem hořečnatým vykazují polyamidy velmi dobré mechanické 

a tepelné vlastnosti. Lze jej však vyuţít rovněţ pro ostatní polymery určené k izolaci vodičů 

a kabelů. [4, 26] 

 

Rovnice 8 Rozklad hydroxidu hořečnatého na oxid hořečnatý a vodu [26] 

                      (8) 
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3.6.3 Retardéry na bázi boritanu zinečnatého 

V tomto případě se jedná o bílý prášek s krystalickou strukturou. Princip funkce retardéru 

spočívá v endotermickém procesu, který je stejný jako v předchozích dvou případech. Děje se 

tak rovněţ za vyšších teplot, okolo 290 – 450 °C (literatura [4] uvádí rozmezí teplot 330 – 

440 °C). Dochází k uvolňování vody, kyseliny borité a oxidů boru. V případě polymerů 

obsahujících atom kyslíku přítomnost kyseliny borité způsobuje dehydrataci, coţ vede 

k vytvoření zuhelnatělé vrstvy a tato vrstva chrání polymer od tepla a zabraňuje přístupu 

vzduchu. Rovněţ tato skutečnost sniţuje uvolňování hořlavých plynů.  

Boritan zinečnatý je moţno pouţít ve směsi s halogenovanými sloučeninami a docílit tak 

synergického účinku. Tato varianta se pouţívá zejména u polyamidů. Jako další synergická 

činidla se můţe pouţít oxid antimonitý, nebo je moţné vyuţití kombinace boritanu 

zinečnatého s hydroxidem hlinitým. [4, 26] 

3.6.4 Retardéry na bázi uhličitanů 

Retardéry na bázi uhličitanů vyuţívají endotermických reakcí. Celá teorie je postavena na 

tom, ţe všechny uhličitany při tepelném namáhání uvolňují oxid uhličitý. Děje se tak za velmi 

vysokých teplot. Výjimku však tvoří uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý, kde se tyto 

teploty pohybují okolo 550 °C. Zároveň dochází při této reakci k uvolňování vody a celkové 

efektivitě účinnosti endotermického procesu.  

Vyuţití těchto retardéru je v praxi poměrně malé a to i navzdory tomu, ţe na základě 

empirických pokusů bylo zjištěno, ţe by uhličitany mohly vykazovat lepší retardační účinek 

neţ retardéry na bázi hydroxidu hlinitého a hydroxidu hořečnatého. [26] 

3.7 Retardéry hoření na bázi křemíku 

Retardéry zaloţené na této bázi se vyuţívají především v kombinaci s aditivy anorganickými. 

Jako příklad nám můţe poslouţit křemík v kombinaci s chloridem cínatým. Autor 

literatury [4] uvádí, ţe reakce mezi křemíkem a chloridem cínatým nastává při teplotách 350 – 

500 °C. Samotný efekt spočívá v tom, ţe během této reakce dojde k vzniku chloridu 

křemičitého a následně kyseliny chlorovodíkové, která je schopna reagovat v plynné fázi 

s aktivními radikály, které vznikají při hoření. Díky tomuto efektu dochází k zániku aktivních 

radikálů a celkovému zpomalení reakce hoření. 

Synergismus těchto dvou zmíněných činitelů vykazoval velmi dobré výsledky při retardaci 

polyamidu 6,6. Hodnota kyslíkového čísla retardovaného polyamidu 6,6 byla 37,5 %, kdeţto 

čistý polyamid 6,6 má hodnotu kyslíkového čísla v rozmezí 23 – 27 %. Navíc k docílení 
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těchto výsledků stačilo velmi nízké pouţití koncentrací retardéru, kdy z celkového mnoţství 

5 % retardačního systému bylo pouţito 3 % křemíku a 2 % chloridu cínatého. Jako kladnou 

vlastnost je důleţité uvést také ekologickou nezávadnost a celkové sníţení rizika nebezpečí 

působení zplodin vzniklých při hoření. 

Další kombinací, kterou lze vyuţít pro retardaci polyamidů, můţe být pouţití oxidu 

křemičitého a uhličitanu draselného, které působí jako aditivní retardéry v kondenzované fázi. 

Podporují tvorbu zuhelnatělé vrstvy a znatelně sniţují vývin tepla při hoření. [4, 26] 

3.8 Retardéry hoření na bázi nanometrických částic 

Jedná se o relativně nový typ retardérů, které by měly nahradit většinu jiţ existujících 

retardérů, především však retardéry na halogenované bázi. O retardérech na bázi 

nanometrických částic je známo, ţe přispívají k zvýšení tepelných a mechanických vlastností 

polymeru a také zvyšují jeho poţární odolnost. Hlavní funkcí těchto retardérů je vytvoření 

vrstvy (jílovité vrstvy), která funguje na podobném principu jako v případě retardérů 

vytvářejících skelné, keramické nebo zuhelnatělé vrstvy. Tato vrstva chrání polymer před 

tepelným působením, sniţuje teplotu plamene, zabraňuje odkapávání polymeru, brání přístupu 

vzduchu k povrchu hořícího polymeru a ředí vzniklé plynné hořlavé produkty. 

Výhodou těchto retardéru je velmi malé procentuální přimísení (u polyamidů při 2 – 5 % jiţ 

vykazovaly výborné retardační účinky). Další podstatnou výhodou je jejich biologická 

nezávadnost. Na obrázku 10 je patrné, jak vypadá vzniklá jílovitá vrstva při pouţití retardérů 

na bázi nanometrických částic, v ukázce se zleva nachází čistý polyamid 6, polyamid 6 s 2 % 

retardéru a polyamid 6 s 5 % retardéru. [2, 3, 26, 27] 

 

 

 

Obrázek 10 Vytvořené krusty na vzorcích polyamidů [25] 

 

polyamid 6 polyamid 6 / 2% retardéru polyamid 6 / 5% retardéru 
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4 Synergismus retardérů hoření  

Obecně platí, ţe aditivní retardéry hoření slouţí k omezení rizika vzniku poţáru a jeho 

rozšíření. Tyto retardéry jsou začleněny do polymerní matrice z důvodu zvýšení doby 

zapalování, k sníţení tepelného výkonu při hoření a také k předcházení tvorby hořlavých 

kapek. Aby se docílilo ještě výraznějších efektů ve zdokonalení výše zmíněných poţadavků, 

je nezbytné vytvořit systém zaloţený na kombinaci různých látek zpomalujících hoření. Proto 

pouţíváme pojem synergismus, kde se snaţíme optimalizovat sloţení retardační směsi dvou 

nebo více látek. Synergismu je dosaţeno, pokud působení směsi látek                 

     pro danou vlastnost (V) je větší neţ se předpovídá pro lineární kombinaci         

    jednotlivých účinků kaţdé látky VA a VB. Je důleţité si uvědomit, ţe tato kombinace dvou 

a více látek můţe mít na daný polymer i vliv opačný, to znamená, ţe se výslednou kombinací 

zhorší retardační účinky a dojde naopak ke zvýšení hořlavosti daného polymeru. [26] 

Jako příklad dobře fungujícího synergismu lze uvést v této práci jiţ mnohokrát zmiňovaný 

oxid antimonitý. Ten vyuţíváme například ke zlepšení funkce halogenovaných retardérů 

hoření v plynné fázi, kde oxid antimonitý reaguje s chlorovodíkem nebo bromovodíkem 

generovaným daným typem retardéru hoření. Tato reakce vede ke vzniku chloridu 

antimonitého, případně bromidu antimonitého, a tyto vzniklé látky působí jako „zametači“ 

vznikajících reaktivních radikálů (například H·) a tím dochází k zpomalení samotné reakce 

hoření nebo k jejímu úplnému zastavení. Průběh reakce je znázorněn pomocí rovnic 9, 10, 11, 

kde je uveden příklad, jak spolu reaguje oxid antimonitý a chlorovodík, analogicky by daná 

reakce probíhala také s bromovodíkem. [26] 

Rovnice 9, 10, 11 Průběh reakce oxidu antimonitého a chlorovodíku a následné pohlcování 

reaktivních radikálů vodíku [26]  

                                (9) 

                               (10) 

                         (11) 
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5 Laboratorní měření dle ČSN ISO 4589 – 2 

Laboratorní měření byly provedeny podle normy ČSN ISO 4589 – 2. Jednotlivé kroky, jak se 

podle dané normy postupovalo, budou uvedeny níţe. Je zde uvedena definice kyslíkového 

čísla a příklad výpočtu kyslíkového čísla, zmíněny jsou také odchylky od normy, které nastaly 

v důsledku vybavení laboratoře, kde jednotlivá měření probíhala. V závěru kapitoly jsou 

zpracovány výsledky měření a jejich následná diskuze. 

5.1 Definice kyslíkového čísla 

Kyslíkové číslo je minimální koncentrace kyslíku vyjádřena v objemových procentech ve 

směsi kyslíku s dusíkem. Směs těchto plynů je přiváděna při teplotě 23 ± 2 °C. Tato směs 

musí být schopna udrţovat hoření materiálu za předepsaných podmínek zkoušky. [5] 

5.2 Popis měřícího zařízení  

Jednotlivá měření probíhala na zkušebním zařízení Stanton Redcroft znázorněném na 

obrázku 11. Zařízení se skládalo ze zkušební trubice, drţáku zkušebního tělesa, tlakových 

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

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

časové intervaly do 5 minut s přesností ± 0,5 s. V důsledku vybavení laboratoře zde nastaly 

odchylky od normy: 

1. Zkušební trubice má mít dle normy [5] minimální výšku 450 mm a minimální průměr 95 

mm. V laboratoři měla tato trubice výšku 320 mm a průměr 84,6 mm. 

2. Jako topný plyn v zapalovacím hořáku má být dle normy [5] pouţit propan, v laboratoři se 

však pouţívá zemní plyn.  
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Obrázek 11 Zkušební zařízení 

 

5.3 Postup stanovení kyslíkového čísla 

V laboratoři, kde probíhala měření, se udrţovala teplota v toleranci 23 ± 2 °C. Norma [5] 

uvádí, ţe relativní vlhkost prostředí, kde se uchovávají zkušební tělesa, by měla být 50 ± 5 %, 

v laboratoři se vlhkost pohybovala v rozmezí 26,2 – 34,5 %. 

Zkušební těleso se upevnilo vertikálně do středu zkušební trubice. Nastavil se průtok směsi 

plynů kyslík/dusík tak, aby protékal trubicí konstantní rychlostí 40 ± 2 mm·s
-1

. Kolem 

kaţdého tělesa proudila tato směs nejméně po dobu 30 sekund, aby byla okolní atmosféra ve 

zkušební trubici pročištěna. Zvolila se počáteční koncentrace kyslíku. Tělesa byla zapalována 

metodou A – zapalování zkušebních těles na horním povrchu. Výška plamene se nastavila na 

16 ± 4 mm a plamen se přikládal po dobu nejdéle 30 s. Pokud po oddálení plamene hořela 

celá horní část tělesa déle neţ 5 s, povaţovalo se těleso za zapálené. Poté se prováděla měření 

jednotlivých zkušebních těles, dokud se nedocílilo dvou hodnot kyslíkového čísla 

v maximálním rozmezí koncentrace kyslíku ve směsi plynů 1 % (např. 26 – 27 %), přičemţ 

jedna koncentrace dosahovala odezvy „X“ (těleso hořelo po zapálení déle neţ 180 

sekund, nebo délka odhořelé části pod vrchní plochu tělesa byla větší neţ 50 milimetrů) 

a druhá koncentrace dosahovala odezvy „O“ (nebyla splněna ani jedna podmínka). Z této 

dvojice hodnot se zaznamenala ta, která dosahovala odezvy „O“ a od té se postupně 
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s pouţitím koncentrační změny d = 0,2 % zkoušely ostatní tělesa, dokud nebylo dosáhnuto 

odezvy „X“. 

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

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

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

Naměřené hodnoty se zaznamenávaly do tabulek. Poté se vypočetla standardní odchylka. 

Pokud byla splněna podmínka uvedená v normě [5], vypočetlo se platné kyslíkové číslo. 

Pokud podmínka splněna nebyla, norma [5] přesně udává, jak se má dále postupovat.  

 

5.3.1 Příklad výpočtu kyslíkového čísla  

V této části je proveden vzorový výpočet kyslíkového čísla zkušebního tělesa s označením 

W 9733. Tento výpočet probíhal totoţně pro všechny ostatní zkušební tělesa. 

5.3.2 Vstupní údaje  

Teplota: 23,0 °C 

Tlak: 991 mBar 

Vlhkost: 29,1 % 

Materiál: retardovaný polyamid 6, označení W 9733 

Typ zkušebního tělesa: I 

Způsob zapalování: A 

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

5.3.3 Naměřené hodnoty 

V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty, které byly naměřeny pro jednotlivá zkušební tělesa. 

Během jednotlivých měření se ledovala doba zapalování tělesa, doba hoření a délka odhořelé 

části tělesa. Pozorovalo se také, jak se jednotlivé zkušební tělesa chovají, výška a barva jejich 

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

základě naměřených hodnot se pak určila odezva nabývající hodnot „X“ nebo „O“. 
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Tabulka 1 Naměřené hodnoty zkušebního tělesa W 9733 

Zkušební těleso W 9733 

Číslo 

zkušeb

ního 

tělesa 

Délka 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Doba 

zapalování 

[s] 

Doba 

hoření 

[s] 

OI 

[%] 

Délka odhořelé 

části [mm] 

Odezva 

[X/O] 

1 136 10 4 7 103,00 26,0 <50 O 

2 136 10 4 5 >180 27,0 <50 X 

3 136 10 4 6 98,35 26,0 <50 O 

4 136 10 4 5 102,50 26,2 <50 O 

5 136 10 4 7 117,18 26,4 <50 O 

6 136 10 4 6 >180 26,6 <50 X 

7 136 10 4 6 147,31 26,8 <50 O 

8 136 10 4 6 134,54 26,6 <50 O 

9 136 10 4 7 >180 26,8 <50 X 

10 136 10 4 7 >180 26,6 <50 X 

 

Tabulka 2 Setřídění hodnot pro stanovení kyslíkového čísla 

Zkušební těleso W 9733 

 

Provedená měření (viz tabulka 1) 

Měření provedená do dosažení 

odezvy „X“ 

Další 4 měření provedená od odezvy 

„X“ 

Koncentrace 

kyslíku [%] 
- 26,0 26,2 26,4 26,6 26,4 26,6 26,8 26,6 

Doba hoření 

[s] 
- <180 <180 <180 >180 <180 <180 >180 >180 

Délka 

odhořelé 

části [mm] 

- <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

Odezva 

[X / O] 
- O O O X O O X X 

Číslo vzorku - 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5.3.4 Výpočet standardní odchylky 

Tabulka 3 Verifikace odstupňování změny koncentrace kyslíku d [%]  

Posledních 6 

výsledků 

Koncentrace kyslíku [%] (V/V) 

ci OI ci - OI (ci – OI)
2 

cf 

 

 

 

 

n 

1 26,6 26,6 0,0 0,00 

2 26,8 26,6 0,2 0,04 

3 26,6 26,6 0,0 0,00 

4 26,4 26,6 -0,2 0,04 

5 26,6 26,6 0,0 0,00 

6 26,4 26,6 -0,2 0,04 

Celková      –   
 
                                                                                                  0,12         

Sloupec ci obsahuje koncentrace kyslíku pouţité pro měření jak cf (označení koncentrace kyslíku 

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

 

 

Standardní odchylka: 

   
     –    

   
 
 
   

    

 
 

 
 

        

 

5.3.5 Ověření podmínky pro platnost kyslíkového čísla 

      % 

        

  
 

 
         

  
     

 
               

                  Podmínka je splněna  

 

5.3.6 Stanovení kyslíkového čísla 

Vstupní údaje  

        %  (viz tabulka 3) 

            (viz obrázek 12) 

       %   
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Obrázek 12 Odečet hodnoty „k“ pro výpočet kyslíkového čísla ze stanovení Dixonovou 

schodišťovou metodou [5] 

 

Výpočet kyslíkového čísla 

                             

          

 

Podmínka pro platnost kyslíkového čísla byla splněna v části 5.3.5, zkušební těleso 

s označením W 9733 má hodnotu kyslíkového čísla 26,5 %. 
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5.4 Zkoušený materiál 

Kyslíkové číslo se stanovovalo pro polyamidové materiály, které byly retardovány za pomocí 

různých typů a mnoţství retardérů hoření. Pro přehlednější orientaci jsou zkušební tělesa 

rozdělena do dvou kategorií, a to na zkušební tělesa retardovaná bezhalogenovanými 

retardéry hoření (tabulka 4 a 5) a halogenovanými retardéry hoření (tabulka 6). Jednotlivé 

sloţky, které jsou obsaţeny ve zkušebních tělesech a nebyly popsány v teoretické části, budou 

blíţe specifikovány. Důvod, proč tyto sloţky (především retardéry hoření) nebyly uvedeny jiţ 

v teoretické části, je ten, ţe tyto retardéry nejsou primárně výrobcem určeny pro retardaci 

polyamidů. 

5.4.1 Popis složek zkušebních těles 

Ultramid B27 E 

Nejedná se o retardér hoření, nýbrţ o čistý polyamid 6, který je základní sloţkou všech 

zkušebních těles. [7]. Literatura [28] uvádí, ţe kyslíkové číslo vysušeného polyamidu 6 

s označením Ultramid B27 E je 26 %.  

Irganox B 225 

Irganox B 225 je název pro systém retardérů hoření, který je sloţen z Irgafosu 168 

(organofosfát) a Irganoxu 1010 (přípravek poskytující dlouhodobou tepelnou stabilitu) 

dohromady pracujících na synergickém účinku. Tento systém má zaručit polymeru dlouhou 

tepelnou stabilitu a barevnou stálost. Výrobce udává, ţe by měl být tento retardační systém 

pouţit na retardaci polyetylenu, polypropylenu nebo polyuretanu. [9] 

Plastisan S, Melamin kyanurát JLS MC HD, Budit 315 

Viz kapitola 3.4 v teoretické části. 

Melapur 200, Exolit OP 1311, Exolit OP 1312, Exolit OP 1314 

Viz kapitola 3.5.1 v teoretické části. 

Dow Corning 4-7105 

Jedná se o bílý prášek, který se přidává do plastů pro zlepšení jejich mechanických vlastností 

a sníţení rychlosti uvolňování tepla a kouře (zejména oxidu uhelnatého). Dow Corning 4-

7105 je určen jako přísada pro polypropylen, polyetylen a polystyren. [11, 12] 
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Vibatan GP 01246 

Retardér hoření na bázi bromovaného difenyl etheru v kombinaci s oxidem antimonitým. 

Vibatan GP 01246 je výrobcem určen pro retardaci termoplastů. [32] 

F-3100, F-2400 

Viz kapitola 3.3.3 v teoretické části. 

R-flam 5 

Obchodní název pro oxid antimonitý. R-flam 5 se vyuţívá k synergickému účinku ve směsi 

retardérů hoření na halogenované bázi. [23] 

Timonox Blue Star 

Jako v případě R-flam 5 se taktéţ jedná o oxid antimonitý, který je výrobcem primárně určen 

do směsí retardérů hoření vyuţívaných k retardaci polyvinylchloridu. [20] 

PDBS-80 

Viz kapitola 3.3.2 v teoretické části. 

DE 83-R 

Viz kapitola 3.3.1 v teoretické části. 

 

Tabulka 4 Zkušební tělesa polyamidu 6 retardované bezhalogenovanými retardéry 

 Označení zkušebního tělesa 

Složka [hmot. %] W 9708 W 9709 W 9710 W 9711 W 9712 W 9713 W 9733 

Ultramid B27 E 89,7 84,7 89,7 84,7 79,7 89,7 84,7 

Irganox B 225 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Plastisan S 10 15 - - - - - 

Melamin kyanurát JLS 

MC HD 
- - - - - 10 - 

Budit 315 - - 10 15 - - - 

Melapur 200 - - - - 20 - - 

Exolit OP 1311 - - - - - - 15 

Exolit OP 1312 - - - - - - - 

Exolit OP 1314 - - - - - - - 

Dow Corning 4-7105 - - - - - - - 
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Tabulka 5 Zkušební tělesa polyamidu 6 retardované bezhalogenovanými retardéry 

 Označení zkušebního tělesa 

Složka [hmot. %] W 9734 W 9813 W 9814 W 9820 W 9821 W 9822 W 9823 

Ultramid B27 E 79,7 87,7 87,7 84,7 79,7 84,7 79,7 

Irganox B 225 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Plastisan S - - 10 - - - - 

Melamin kyanurát JLS 

MC HD  
- - - - - - - 

Budit 315 - 10 - - - - - 

Melapur 200 - - - - - - - 

Exolit OP 1311 20 - - - - - - 

Exolit OP 1312 - - - 15 20 - - 

Exolit OP 1314 - - - - - 15 20 

Dow Corning 4-7105 - 2 2 - - - - 

 

Tabulka 6 Zkušební tělesa polyamidu 6 retardované halogenovanými retardéry 

 Označení zkušebního tělesa 

Složka [hmot. %] W 9714 W 9715 W 9716 W 9812 W 9815 W 9818 W 9819 

Ultramid B27 E 84,7 74,7 74,7 79,7 72,7 72,7 78,7 

Irganox B 225 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Vibatan GP 01246 15 - - - - - - 

F-3100 - 20 - - 20 - - 

F-2400 - - 20 - - - - 

R-flam 5 - 5 5 - - - - 

Timonox Blue Star - - - 5 7 7 6 

PDBS-80 - - - - - 20 15 

DE 83-R - - - 15 - - - 
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5.5 Výsledky experimentu 

Výsledky jsou zpracovány do tabulek (tabulky 7 – 11), které jsou rozděleny podle typu 

retardéru, který byl pouţit. V tabulkách je kromě naměřených hodnot také uvedeno, jak se 

jednotlivá zkušební tělesa chovala v průběhu stanovení kyslíkového čísla. 

  

Tabulka 7 Zkušební tělesa retardované přípravky na bázi melamin kyanurátu 

Označení 

zkušebního 

tělesa 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Kyslíkové 

číslo [%] 

Odkapává / 

Uhelnatí 

Charakteristika 

kouře 

Charakteristika 

plamene 

W 9708 1135 35,0 Odkapává Světlý 
Modrý, nevýrazný, 

výška do 1 cm 

W 9709 1147 35,9 Odkapává Světlý 
Modrý, nevýrazný, 

výška do 1 cm 

W 9710 1127 36,2 Odkapává Světlý 
Modrý, nevýrazný, 

výška do 1 cm 

W 9711 1210 37,2 Odkapává Světlý 
Modrý, nevýrazný, 

výška do 1 cm 

W 9713 1127 34,3 Odkapává Světlý 
Modrý, nevýrazný, 

výška do 1 cm 

Tabulka 8 Zkušební tělesa retardované přípravky na bázi melamin kyanurátu (s příměsí 

polysiloxanu) 

Označení 

zkušebního 

tělesa 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Kyslíkové 

číslo [%] 

Odkapává / 

Uhelnatí 

Charakteristika 

kouře 

Charakteristika 

plamene 

W 9813 1133 22,9 Odkapává Světlý 
Ţlutý/modrý,  

výška do 1 cm 

W 9814 1138 21,3 Odkapává Světlý 
Ţlutý/modrý,  

výška do 1 cm 

Tabulka 9 Zkušební tělesa retardované přípravky na bázi melamin polyfosfátu 

Označení 

zkušebního 

tělesa 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Kyslíkové 

číslo [%] 

Odkapává / 

Uhelnatí 

Charakteristika 

kouře 

Charakteristika 

plamene 

W 9712 1186 28,1 Odkapává Světlý Ţlutý, výška 2-3 cm 
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Tabulka 10 Zkušební tělesa retardované přípravky na bázi organických fosfinátů 

Označení 

zkušebního 

tělesa 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Kyslíkové 

číslo [%] 

Odkapává / 

Uhelnatí 

Charakteristika 

kouře 

Charakteristika 

plamene 

W 9733 1135 26,5 Uhelnatí Tmavý 
Ţlutý, výška 2-3 

cm 

W 9734 1151 28,0 Uhelnatí Tmavý 
Ţlutý, výška 2-3 

cm 

W 9820 1149 26,5 Uhelnatí Tmavý 
Ţlutý, výrazný, 

výška 4-5 cm 

W 9821 1166 29,8 Uhelnatí Tmavý 
Ţlutý, výrazný, 

výška 4-5 cm 

W 9822 1146 28,7 Uhelnatí Tmavý 
Ţlutý, výrazný, 

výška 4-5 cm 

W 9823 1155 32,5 Uhelnatí Tmavý 
Ţlutý, výrazný, 

výška 4-5 cm 

 

Tabulka 11 Zkušební tělesa retardované přípravky na bázi bromovaných retardérů hoření 

Označení 

zkušebního 

tělesa 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Kyslíkové 

číslo [%] 

Odkapává / 

Uhelnatí 

Charakteristika 

kouře 

Charakteristika 

plamene 

W 9714 1189 27,3 Odkapává 
Tmavý, hustý, 

vytváří saze 

Ţlutý, výrazný, 

výška 4-5 cm 

W 9715 1228 27,1 Odkapává 
Tmavý, hustý, 

vytváří saze 

Ţlutý, výrazný, 

výška 4-5 cm 

W 9716 1242 28,0 Odkapává 
Tmavý, hustý, 

vytváří saze 

Ţlutý, výrazný, 

výška 4-5 cm 

W 9812 1249 26,6 Odkapává 
Tmavý, hustý, 

vytváří saze 

Ţlutý/modrý,  

výška 2-3 cm 

W 9815 1258 27,8 Odkapává 
Tmavý, hustý, 

vytváří saze 

Ţlutý/modrý,  

výška 2-3 cm 

W 9818 1275 25,8 Odkapává 
Tmavý, vytváří 

saze 

Ţlutý/modrý,  

výška 2-3 cm 

W 9819 1273 24,9 Odkapává 
Tmavý, vytváří 

saze 

Ţlutý/modrý, 

 výška 2-3 cm 
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Obrázek 13 Grafické znázornění stanovených hodnot kyslíkových čísel zkušebních těles 

 

5.6 Diskuze výsledků 

Prvotním jevem, který šel pozorovat při jednotlivých zkouškách, bylo, zda zkušební tělesa 

odkapávají (obrázek 14) nebo uhelnatí (obrázek 15). Z hlediska výsledků měření lze 

konstatovat, ţe zkušební tělesa, která odkapávala, dosahovala vyšších hodnot kyslíkového 

čísla neţ ta, která uhelnatěla (viz tabulka 7). Je však důleţité zmínit, ţe se nejedná o pravidlo, 

protoţe nastaly i případy, kdy odkapávající zkušební tělesa vykazovala velmi dobrou 

hořlavost (viz tabulka 8). Tyto vlastnosti byly ovlivněny typem pouţitého retardéru a jeho 

mnoţstvím, které bylo obsaţeno ve zkušebním tělese.  
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Obrázek 14 Ukázka zkušebního tělesa W 9714, které odkapává 

 

 

 

Obrázek 15 Ukázka zkušebního tělesa W 9821, které uhelnatí 
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Konkrétně v případě dosaţených hodnot kyslíkových čísel z tabulky 7 a tabulky 8 můţeme 

vypíchnout zkušební tělesa s označením W 9708 a W 9710 z tabulky 7 a zkušební tělesa 

s označením W 9813 a W 9814 z tabulky 8. Porovnáme-li spolu těleso W 9708 s W 9814 

(taktéţ porovnáme těleso W 9710 s W 9813) podle sloţek, ze kterých se skládají (viz tabulka 

4 a 5), zjistíme, ţe jediný rozdíl je v tom, ţe zkušební tělesa s označením W 9813 a W 9814 

mají navíc v sobě obsaţenou sloţku s názvem Dow Corning 4-7105. Hodnoty kyslíkových 

čísel se však liší o více neţ 10 %. Tato sloţka tedy prokazatelně zvyšovala hořlavost 

zkušebních těles a není vhodné ji pro retardaci polyamidů vyuţívat. Zároveň Dow Corning 4-

7105 není primárně určen pro retardaci polyamidů.  

 

Dalšími důleţitými jevy, které byly pozorovatelné na základě jednotlivých zkoušek, byly 

plamen a kouř. Tělesa, která odkapávala, ve většině případu hořela modrým, nevýrazným 

plamenem, který vytvářel světlý kouř. Opět se však nejedná o pravidlo. Tyto charakteristiky 

byly ovlivněné typem retardéru hoření, který byl obsaţen ve zkušebním tělese. K porovnání 

se nám nabízí tabulka 7 a tabulka 11. Zkušební tělesa v tabulce 7 na bázi melamin kyanurátu 

odkapávala a vytvářela jiţ zmíněný nevýrazný plamen a světlý kouř. Zkušební tělesa uvedená 

v tabulce 11 taktéţ odkapávala, ale byla na bázi bromovaných retardérů hoření, vytvářela 

tmavý, hustý kouř. Také plamen byl velmi výrazný, vytvářel velké mnoţství tepla (zkušební 

válec byl na dotek horký, nedala se na něm udrţet ruka). 

 

Z naměřených hodnot, vyplívajících také z grafického znázornění na obrázku 13, můţeme 

konstatovat, ţe pro retardaci polyamidů z hlediska kvality retardačního účinku jsou nejvíce 

vhodné retardéry hoření na bázi melamin kyanurátu. Hodnoty kyslíkových čísel takto 

retardovaných zkušebních těles dosahovaly aţ 37,2 %. Taktéţ vývin kouře byl niţší neţ 

u ostatních zkušebních těles. Na druhou stranu nejméně vhodné jsou pro retardaci polyamidů 

retardéry hoření na bázi melamin kyanurátu s příměsí polysiloxanu (sloţka Dow Corning 4-

7105), kdy hodnoty kyslíkových čísel dosahovaly pouhých 22,6 %. Retardéry hoření na bázi 

melamin polyfosfátu se chovaly obdobně jako retardéry hoření na bázi melamin kyanurátu. 

Nevytvářely velké mnoţství kouře. Hodnota kyslíkového čísla dosáhla 28,1 %. Vzhledem 

k tomu, ţe byl k dispozici pouze jeden typ takto retardovaných zkušebních těles, není moţné 

nějak objektivněji porovnat kvalitu retardačních účinků. Retardéry hoření na bázi organických 

fosfinátů vytvářely světlý (občas tmavší) kouř. Hodnoty kyslíkových čísel dosahovaly 

maxima při 32,5 %, coţ se dá povaţovat za dobrý retardační účinek. Retardéry hoření na bázi 

bromu nevykazovaly tak dobrých výsledků jako retardéry na bázi melamin kyanurátu, kdy 
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hodnoty kyslíkových čísel bromovaných retardérů hoření dosahovaly maximálně 28 %. 

Zároveň vývin kouře byl u tohoto typu retardéru nejvýraznější oproti výše zmíněným.  

 

Důleţitým faktem bylo také to, ţe k dosaţení kvalitních retardačních účinků u retardérů 

hoření na bázi melamin kyanurátu bylo pouţito niţší mnoţství retardérů (od 10 do 15 %) neţ 

u bromovaných retardérů hoření, kde se mnoţství retardérů pohybovalo v rozmezí 15 aţ 

27 %. Tento fakt je důleţitý zejména proto, ţe při vyšších hodnotách retardérů hoření dochází 

k poklesu mechanických vlastností polyamidů. 

 

Závěrem lze tedy říci, ţe pro retardaci polyamidů je vhodné pouţít bezhalogenované retardéry 

hoření (především na bázi melamin kyanurátu), které vykazují lepší retardační účinky, neţ je 

tomu u halogenovaných retardérů hoření, zároveň vyvíjí méně kouře při hoření a jejich 

mnoţství přidávané do polyamidů je niţší. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit vliv mnoţství a typu retardérů hoření polyamidů. 

Nejprve bylo nutné zpracovat základní informace o polyamidech a následně vypracovat 

literární přehled v oblasti retardérů hoření polyamidů a celkově uvést do této problematiky. 

Poté jsem v praktické části pro vybrané retardéry hoření stanovoval vliv mnoţství a typu 

retardéru hoření na hořlavost polyamidů za pomocí metody pro stanovení kyslíkového čísla 

podle normy ČSN ISO 4589 – 2.  

 

Z nasbíraných informací byly popsány jednotlivé typy retardérů hoření, které dělíme na 

retardéry hoření na bázi chloru, na bázi bromu, na bázi dusíku, na bázi fosforu, na bázi 

křemíku, na bázi nanometrických částic a na minerální retardéry hoření. Všechny tyto typy 

retardérů lze pro retardaci polyamidů vyuţít, jejich klady a zápory jsou v teoretické části 

podrobně rozebrány. Do budoucna se však jako nejlepší alternativa pro retardaci polyamidů 

jeví retardéry hoření na bázi nanometrických částic, které vykazují zdaleka nejlepších 

retardačních účinků při minimálním mnoţství pouţitého retardéru. 

 

V praktické části jsem stanovoval kyslíková čísla retardovaných polyamidů. Výsledkem této 

práce bylo, ţe nejlepšího retardačního účinku z poskytnutých zkušebních těles dosahovaly 

retardéry hoření na bázi melamin kyanurátu. U takto retardovaných polyamidů byly zjištěny 

nejen nejvyšší hodnoty kyslíkových čísel, ale zároveň docházelo při hoření 

k nejmenšímu vývinu viditelných zplodin hoření. Navíc mnoţství tohoto typu retardéru bylo 

niţší neţ u zbylých zkušebních těles. 

 

Na základě výsledků této práce, které jsou uvedeny výše, lze říci, ţe nejen typ retardérů 

a jejich mnoţství, ale také vzájemná kombinace různých druhů retardérů můţe mít výrazný 

vliv na hořlavost polyamidů. Tyto retardéry výrazně ovlivňují také mechanické vlastnosti 

polyamidů, mnoţství a toxicitu zplodin hoření, případně optickou hustotu kouře. Proto by 

bylo vhodné na tuto práci navázat z hlediska problematiky týkající se nebezpečí vzniklých 

zplodin při hoření retardovaných polyamidů. 
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