
Úprava vybraných materiálov z recyklovaných technických textílií 

retardérmi horenia 

Anna Danihelová
1
, Patrik Sčensný

1
, Tomáš Gergeľ

2
, Iveta Mitterová

1
 

1
 Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra 

protipožiarnej ochrany, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, 

danihelova@acoustics.sk, xscensny@is.tuzvo.sk, mitterova@tuzvo.sk 

2
 Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav, T.G. Masaryka 22, 

960 92 Zvolen, gergel@nlcsk.org 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá požiarnotechnickými a akustickými vlastnosťami izolačných panelov 

z recyklovaných technických textílií a možnosťou ich protipožiarnej úpravy. Zloženie týchto 

panelov pozostáva prevažne z polymérnych materiálov, čo do istej miery určuje jeho ďalšie 

vlastnosti, ktoré musia zodpovedať kritériám na využitie v stavebných konštrukciách. Panely boli 

podrobené testu zapáliteľnosti stavebných výrobkov, skúške pôsobenia sálavým zdrojom tepla, 

skúške na určenie spalného tepla a bol stanovený koeficient zvukovej pohltivosti v impedančnej 

trubici. Výsledky testov hodnotiacich požiarnotechnické vlastnosti skúmaného materiálu 

naznačujú, že po úprave izolačných panelov vybranými retardérmi horenia sa zvýšila ich odolnosť 

voči plameňu, dlhšie odolávali vysokým teplotám a došlo len k minimálnej zmene zvukovej 

pohltivosti materiálu.   
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1. Úvod 

 

V súčasnej dobe musíme čeliť rôznym environmentálnym problémom, ako je 

globálne otepľovanie, narušenie ozónovej vrstvy, hromadenie odpadu a podobne 

[1]. Práve rôzne stavby zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v spotrebe energie a tiež 

pri uvoľňovaní emisií do ovzdušia. Do spotreby energií sa podľa LCA 

(hodnotenie životného cyklu) počítajú všetky spotrebované energie od výstavby, 

používania až po prípadnú likvidáciu stavby [2]. Jednou z najdôležitejších výziev 

pri konštruovaní nových stavieb je redukcia spotreby energie vo všetkých 

spomenutých fázach. Na znižovanie spotreby energie, ktorá sa využíva pri 

vykurovaní alebo ochladzovaní, sa stavby izolujú materiálmi, ktorých úlohou je 

tepelná, ale často aj akustická izolácia. Dôležitou požiadavkou je taktiež ich 

požiarna odolnosť. Pri výbere vhodného tepelnoizolačného materiálu a správnej 

aplikácii je možné znížiť spotrebu energie až o 50 – 70 % [3], čo taktiež prispieva 

ku zníženiu emisií. Jednou z možností naplnenia požiadaviek týkajúcich sa 

zníženia emisíí, či odpadov rôzneho druhu je aj opakované využitie odpadov. 

Obidve vyššie uvedené požiadavky bezosporu napĺňajú panely, ktoré sú 



zhotovené práve z odpadu, konkrétne z recyklovaných technických textílií 

z automobilov. 

Na to však, aby mohli byť panely využité v stavebníctve za účelom poskytnutia 

komfortu a dobrých tepelnoizolačných a akustických vlastností, musia vykazovať 

vhodné požiarnotechnické a hygienické vlastnosti [4]. Práve spomenutými 

vlastnosťami sa zaoberá tento príspevok.  

Vzhľadom k tomu, že testovaný materiál je zaradený do E triedy reakcie na oheň 

je potrebné zvýšiť jeho odolnosť voči ohňu, ale aj jeho odolnosť voči sálavému 

teplu. Je potrebné zaoberať sa možnosťami zlepšenia jeho požiarnotechnických 

vlastností. Jednou z možností je jeho protipožiarna úprava retardačnými látkami. 

Tieto retardéry horenia svojim chemickým a fyzikálnym alebo kombinovaným 

spôsobom bránia rýchlemu zapáleniu a horeniu materiálu. Pri retardačnej úprave, 

resp. znížení horľavosti, sa zasahuje do systému procesu horenia predovšetkým zo 

strany schopnosti odoberať teplo, do schopnosti degenerácie alebo do štádia 

vlastného horenia [5].   

Za účelom možnosti zvýšenia odolnosti voči plameňu aj vysokej teplote prebehla 

úprava materiálu tekutými retardačnými prostriedkami a upevnením uhlíkovej 

tkaniny na povrch izolačného panelu.  

Pre zistenie účinku použitého retardéra horenia bola uskutočnená skúška 

zapáliteľnosti, pri ktorej sa zisťuje zapáliteľnosť výrobku pri namáhaní účinkom 

malého plameňa. Druhou skúškou bola skúška sálavým tepelným zdrojom, ktorá 

sa používa pri modelových testoch horenia [6].  Táto skúška je nenormová 

testovacia metóda, pri ktorej sa zisťuje sa úbytok hmotnosti materiálu. Meranie 

zvukovej pohltivosti materiálu sa uskutočnilo v Kundtovej impedančnej trubici. 

Uvedené skúšky boli vykonané pred úpravou vybranými retardérmi a po ich 

aplikácii. 

 

2. Materiál a metodika 

 

Na účely výskumu bol použitý materiál Senizol AT XX2 TL 60 (Obr. 1), na 

ktorom boli v minulosti vykonané skúšky akustických vlastností. Materiál 

pozostáva z rozvlákneného a prepracovaného textilného materiálu používaného 

v automobiloch. Tento materiál je súčasťou poťahov autosedačiek, stropných 

a protihlukových čalúnení, podložiek pod nohy a podobne. Materiálová skladba 

panelov pozostáva prevažne z polymérnych materiálov spolu s bavlnou a vlnou 

[7]. 

 



 

Obr. 1 Vzorky izolačných panelov určených na experimenty 

 

2.1  Protipožiarna úprava vzoriek  

 

Impregnácia prebehla namáčaním vzoriek v polypropylénovej nádobe. Použité 

retardačné látky boli Isonem Anti-fire solution, ktorý je možné aplikovať na drevo, 

textil a ďalšie horľavé materiály. Isonem Anti-fire solution izoluje (obalí) 

molekuly aplikovaného materiálu a tak zabraňuje kontaktu s kyslíkom. Je 

vyrobený z prírodných materiálov, neohrozujúcich ľudské zdravie ani životné 

prostredie. 

Ďalšou látkou bol HR Prof, ktorý je určený na protipožiarnu ochranu dreva. Má 

vysokú schopnosť difundovať do štruktúry materiálu, nevytvára povrchovú 

vrstvu.  

Nie je škodlivý pre človeka ani okolie. Dôvodom jeho výberu je zistenie vplyvu 

na vlastnosti materiálu, pre ktorý nie je určený.  

Poslednou úpravou bolo použitie tkaného uhlíkového vlákna, ktoré má nízku 

hmotnosť a je odolné voči vysokým teplotám. Tkané uhlíkové vlákno bolo 

aplikované na povrch izolačných panelov.  

 

2.2  Skúšky na zistenie protipožiarnych a akustických charakteristík 

 

2.2.1 Skúška zapáliteľnosti 

 

Prvou skúškou bola skúška zapáliteľnosti , ktorá sa uskutočnila podľa normy STN 

EN ISO 11925-2:2011: Skúšky reakcie na oheň. Zapáliteľnosť stavebných 

výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: 

Skúška jednoplameňovým zdrojom. Pre potreby tejto skúšky boli pripravené 

vzorky s rozmermi 250 x 90 mm. Skúška sa delila na dve etapy. Hodnotilo sa 

pôsobenie plameňa na plochu vzorky zo skúmaného materiálu a na hranu vzorky 

zo skúmaného materiálu. V oboch prípadoch bolo použitých 5 skúšobných 

vzoriek. Cieľom tejto skúšky bolo zistiť zapálenie vzorky a spôsob šírenia sa 



plameňa po povrchu vzoriek či už na plochu alebo na hranu. Keďže podľa 

požiadaviek na zaradenie materiálu do triedy reakcie na oheň E, nemôže byť 

prekročená hranica 150 mm od miesta priloženia plameňa po dobu 20 s (15 

sekúnd s priloženým plameňom, 5 sekúnd voľný rozvoj horenia), hodnotilo sa 

tiež, či bola dosiahnutá táto hranica v uvedenom čase. Pri skúške sa sledovala aj 

možnosť zapálenia filtračného papierika umiestneného pod vzorkou, kde boli 

odkvapkávajúce časti horiaceho materiálu [8].   

 

2.2.2 Skúška spalného tepla 

 

Skúška spalného tepla  EN ISO 1716:2010-12. Skúšky reakcie výrobkov na oheň. 

Stanovenie celkového spalného tepla, pri ktorej sa zisťuje celkové množstvo 

uvoľneného tepla pri dokonalom spálení materiálu v kalorimetri boli pripravené 3 

vzorky s hmotnosťou približne 0,5 g [9].  

 

2.2.3 Skúška sálavým zdrojom tepla 

 

Pre nenormovú skúšku sálavým zdrojom tepla boli použité vzorky s rozmermi 

100 x 50 mm. Pri tejto skúške bol zisťovaný hmotnostný úbytok skúmaného 

materiálu pri  pôsobení sálavého zdroja tepla s výkonom 1 kW. Skúšobné vzorky 

boli umiestnené vo vzdialenosti 4 cm od zdroja sálavého tepla [10].  

 

2.2.4 Určovanie zvukovej pohltivosti 

 

Na hodnotenie pohltivých vlastností skúmaného materiálu bol využitý skúšobný 

postup podľa normy STN EN ISO 10534-2: Akustika. Určovanie koeficienta 

zvukovej pohltivosti a akustickej impedancie v impedančných trubiciach. Časť 2: 

Metóda transformačnej funkcie. Na účely skúšky boli pripravené skúšobné vzorky  

kruhového prierezu s priemerom 100 mm. Koeficient zvukovej pohltivosti závisí 

od frekvencie produkovaného zvuku, preto boli pri jeho určovaní použité 

frekvencie 250, 500, 1000 a 1500 Hz [11].  

 

3. Výsledky a diskusia 

 

Výsledky zo skúšky zapáliteľnosti stavebných výrobkov vystavených 

jednoplameňovému zdroju sú uvedené v Tab. 1. Vzorky bez retardačnej úpravy 

vzplanuli priemerne v tretej sekunde od ich vystavenia jednoplameňovému zdroju. 

Pri horení sa uvoľňoval tmavý dym so štipľavým zápachom. Z výsledkov skúška 

zapáliteľnosti (Tab. 1) je teda možné konštatovať, že úprava látkou Isonem Anti-

fire solution a aplikácia uhlíkového vlákna sa javia ako vhodnejšie z pohľadu 



požiarnej bezpečnosti, nakoľko nedošlo ku zahoreniu vzoriek ani nepokračovalo 

horenie po oddialení plameňa od vzorky, teda po 5 s. 

 

Tab. 1 Skúška jednoplameňovým zdrojom  

 

Číslo vzorky 1 2 3 4 5 

 Vzorky bez úpravy 

Zahorenie vzorky áno áno áno áno áno 

Pokračovanie horenia 

po oddialení plameňa 
áno áno áno áno áno 

Dosiahnutie hranice 

v určenom čase 
nie nie nie nie nie 

 Úprava Isonem Anti-fire Solution 

Zahorenie vzorky nie nie nie nie nie 

Pokračovanie horenia 

po oddialení plameňa 
nie nie nie nie nie 

Dosiahnutie hranice 

v určenom čase 
nie nie nie nie nie 

 Úprava HR Prof 

Zahorenie vzorky áno áno áno áno áno 

Pokračovanie horenia 

po oddialení plameňa 
nie nie nie nie nie 

Dosiahnutie hranice 

v určenom čase 
nie nie nie nie nie 

 Úprava uhlíkovým vláknom 

Zahorenie vzorky nie nie nie nie nie 

Pokračovanie horenia 

po oddialení plameňa 
nie nie nie nie nie 

Dosiahnutie hranice 

v určenom čase 
nie nie nie nie nie 

 

Pri skúške vzoriek upravených retardérom Isonem Anti-fire Solution nebol 

pozorovaný vznik plameňového horenia, na vzorke v okolí miesta priloženia 

plameňa nastalo žeravenie materiálu a vznikla tavenina. Je teda možné 

konštatovať, že Isonem Anti-fire Solution predstavuje ochranu voči šíreniu 

plameňa, nakoľko nedošlo ku plameňovému horeniu. Materiál s uvedenou 

úpravou tvoril zanedbateľné množstvo bieleho dymu, ktorý mal špecifický 

zápach.  

Skúšobné vzorky upravené retardérom HR Prof pri vystavení pôsobeniu 

jednoplameňovému zdroju vzplanuli s pomaly sa rozvíjajúcim plameňom, ktorý 



ihneď po odstránení zdroja zhasol. Tvorba dymu bola podobná vzorkám bez 

úpravy.  

Izolačné panely, na ktoré bolo pripevnené uhlíkové vlákno nevykázali plamenné 

horenie. Na mieste priloženia plameňa vznikla tavenina, ktorá vznikla v dôsledku 

pôsobenia vysokej teploty.  

Počas trvania skúšky jednoplamenných zdrojom, teda v priebehu 20 s nebolo 

pozorované odkvapkávanie ani odpadávanie častí materiálu ani pri jednej zo 

vzoriek. To znamená, že materiál je možné zaradiť do triedy E reakcie na oheň.  

Vzorky po skončení skúšky horľavosti, teda po ukončení pôsobenia 

jednoplameňového zdroja prezentuje Obr. 2. 

 

 
      Bez úpravy          HR Prof           Isonem Anti-fire            Tkané uhlíkové vlákno 

                                                                 Solution     

Obr. 2 Vzorky po skúške jednoplameňovým zdrojom 

 

Úbytok hmotnosti skúšobných vzoriek pred úpravou a po retardačnej úprave 

zistený pri použití nenormovej skúšky sálavým zdrojom tepla prezentuje Tab. 2.  

Pre lepšiu orientáciu je v Tab. 2 uvedený úbytok hmotnosti aj v percentách. 

 

Tab. 2 Výsledky zo skúšky sálavým zdrojom tepla 

 

Modifikácia vzorky  

(-) 

Priemerná pôvodná  

hmotnosť (g) 

Hmotnostný 

úbytok (g) 

Hmotnostný 

úbytok (%) 

Bez úpravy 21,7 0,3 1,38 

Isonem Anti-fire 

Solution 
33,2 (11,5 t,j,  34,6 %) 4,2 12,65 

HR Proof 31,8 (10,1 t.j. 31,7 % ) 3,2 10,06 

Tkaný uhlík 22,9 (1,2 t.j. 5,2 %) 0,4 1,74 

Poznámka: V zátvorkách sú uvedené priemerné hmotnosti a percentuálne vyjadrenie prijatého 

retardačného roztoku, resp. hmotnosť uhlíkového vlákna.. 

 



Najvyššie hodnoty úbytku hmotnosti vykazujú vzorky upravené kvapalnými 

retardačnými prostriedkami. Tieto retardéry po aplikácii a vysušení zostali 

naviazané v štruktúre materiálu. Pri pôsobení sálavého zdroja tepla zrejme 

dochádzalo ešte aj k uvoľňovaniu tekutiny, ktorú obsahovali retardéry napriek 

dôslednému vysušeniu. V obidvoch prípadoch však sa vytvorila vrstva, ktorú 

možno považovať za tepelnú izoláciu, teda došlo k obmedzeniu toku tepla cez 

ošetrený materiál. Aj z Obr. 3, ktorý prezentuje testované vzorky po skúške 

sálavým zdrojom tepla, je zrejmé, že pri skúšobných vzorkách upravených Isonem 

Anti-fire Solution a HR Prof nedošlo ku úplnej  premene vzorky na taveninu .  

 

 
          Bez úpravy             HR Prof             Isonem Anti-fire            Uhlíkové vlákno 

                                                                            Solution     

Obrázok 3 Vzorky po skúške sálavým teplom 

 

Výsledky zo skúšky spalného tepla sa nachádzajú v Tab. 3. Podľa spalného tepla 

sa skúmaný materiál radí medzi polymérne materiály s nižšími hodnotami. 

Hodnoty spalného tepla pri rovnakej navážke materiálu sa môžu mierne líšiť aj 

napriek tomu, že hodnoty určené kalorimetrom sú veľmi presné. Dôvodom je 

heterogenita materiálu.  

 

Tabuľka 3 Hodnoty spalného tepla 

 

Hmotnosť vzorky 

 (g) 

Spalné teplo vzorky 

izolačného panelu (MJ/kg) 

Množstvo popola  

(%) 

0,4458 22,66 0,29 

0,4568 22,48 0,26 

0,4507 22,53 0,26 

 

Výsledky meraní koeficienta zvukovej pohltivosti α (-) izolačných panelov 

nameraných pri frekvenciách 250, 500, 1000 a 1 500 Hz vo veľkej impedančnej 

Kundtovej trubici Bruel & Kjaer typ 4206 prezentuje Tab. 4 



 

Tabuľka 4 Koeficient zvukovej pohltivosti materiálu pred a po úprave retardérmi 

 

Por. 

číslo 
Retardačná úprava 

ρ 

(kg∙m
-3

) 
α (-) 

                       f (Hz) 250 500 1 000 1 500 

1. Bez úpravy 59,41 0,41 0,82 0,93 0,89 

2. Úprava: HR Prof 76,60 0,40 0,81 0,93 0,89 

3. 
Úprava: ISONEM 

Anti-Fire Solution 
72,24 0,39 0,79 0,92 0,89 

4. Uhlíkové vlákno 62,26 0,34 0,70 0,80 0,83 

 

Z tabuľky je zrejmé, že hodnoty zvukovej pohltivosti materiálu sa výrazne 

nezmenili po aplikácii kvapalných retardačných prostriedkov. K väčšiemu 

poklesu pohltivosti došlo len pri úprave povrchu materiálu tkaným uhlíkovým 

vláknom.  

 

4. Záver 

Na to, aby mohol byť materiál plnohodnotne a efektívne využívaný je potrebné, 

aby mal požadované nielen tepelnoizolačné vlastnosti, zvukovú pohltivosť, ale 

aby bola zabezpečená maximálna protipožiarna bezpečnosť osôb vo vnútri stavby. 

Toto je možné dosiahnuť vhodnou úpravou, ktorej cieľom je dosiahnuť zníženie 

horľavosti materiálov.  

Z výsledkov jednotlivých skúšok vyplýva, že materiál bez úpravy je možné 

zaradiť podľa klasifikácie normy STN EN 13501-1+A1 do triedy reakcie na oheň 

E [11]. Po úprave materiálu retardačných látkami a uhlíkovým vláknom sa 

ukázalo, že by bolo možné jej zaradenie do vyššej triedy reakcie na oheň. Toto je 

však nutné potvrdiť vykonaním SBI (Single Burning Item – skúška osamelo 

horiacim predmetom) testu.  

Na základe výsledkov skúšky sálavým teplom je možné konštatovať, že po úprave 

vybranými prostriedkami Isonem Anti-fire Solution a HR Prof bol hmotnostný 

úbytok vyšší ako neupravených vzoriek. Pôsobenie sálavého tepla sa však 

výraznejšie prejavilo v termickej degradácii neuparených skúšobných vzoriek.  

Výsledky meraní koeficienta zvukovej pohltivosti α (-) preukázali, že úprava 

kvapalnými retardérmi je vhodnejšia ako úprava uhlíkovým vláknom. V prípade 

kvapalných retardérov boli odchýlky od pôvodnej hodnoty pohltivosti panelov 



zanedbateľné v porovnaní s materiálom, na ktorom bola aplikovaná netkaná 

uhlíková tkanina.  

V závere je možné konštatovať, že aplikáciou vhodných protipožiarnych úprav 

izolačných panelov z recyklovaných technických textílií je možné dosiahnuť 

zvýšenú odolnosť voči plameňu a vysokej teplote. Zároveň zostane zachovaná 

priaznivá hodnota akustickej pohltivosti materiálu.  
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