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Abstrakt:  
      V bakalářské práci jsou uvedeny základní principy hoření plastů a 

nejčastěji využívané retardéry hoření. Popisuje novinky ve světě 

plastikářského průmyslu mezi retardéry hoření. Je zde zachycen popis 

některých zkoušek hořlavosti plastů. V závěru práce je zmíněna diskuse o 

zakázaných látkách mezi zpomalovači hoření a ekologický dopad na životní 

prostředí.  

 
 
 
Abstract:  
      In bachelor work are presented the basic principles of burning plastics 

and most commonly used flame retardants. It describes the news in the world 

plastics industry between the flame retardants. There is a description of 

some captured flammability tests of plastic at the end of the work is 

mentioned talk about banned substances between retardants and 

environmental impact on the environment. 

 

 



Místop řísežné prohlášení: 
 
  Místopřísežně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval 
samostatně s použitím uvedené literatury. 
 
V Liberci, 6.1. 2012 
 
 
 

..…….……………….….. 
                                                                                       Petr Vejvoda 
                                                                                       Vysoká 74             
                                                                                        466 02 Jablonec n. N. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poděkování:  
      Chtěl bych poděkovat panu Ing. Aleš Auspergrovi , Ph.D za rady při 
vypracování práce. A také svým blízkým za podporu, kterou mi projevili při 
mém studiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obsah  

1.ÚVOD ................................................................................................... - 11 - 

2 PLASTY OBECNĚ ............................................................................... - 12 - 

3 HOŘLAVOST A HOŘENÍ..................................................................... - 12 - 

3.1 Hoření plast ů (polymer ů)................................................................. - 13 - 

4 RETARDÉRY HOŘENÍ (ZÁŠEDLA) ...................................... .............. - 14 - 

4.1 Procesy retardace.............................. .............................................. - 15 - 

4.1.1 Fyzikální zp ůsob ............................................................................................................- 15 - 

4.1.2 Chemický zp ůsob ..........................................................................................................- 16 - 

4.2 Kritérium výb ěru ................................................. ............................. - 16 - 

4.3 Druhy retardér ů:............................................................................... - 17 - 
4.3.1 Halogenové zpomalovače hoření .......................................................................................- 17 - 

4.3.2 Fosforové zpomalovače hoření ..........................................................................................- 18 - 

4.3.2 Zpomalovače dusíku...........................................................................................................- 19 - 

4.3.3 Křemík.................................................................................................................................- 20 - 

4.3.4 Zpomalovače hydroxidů kovů ............................................................................................- 20 - 

4.3.5 Zpomalovače nanočástic....................................................................................................- 23 - 

4.3.6 Nanojíly...............................................................................................................................- 23 - 

4.4 Novinky........................................ ..................................................... - 25 - 
4.4.1 POSS...................................................................................................................................- 25 - 

4.4.2 Lexan EFR.........................................................................................................................- 25 - 

4.4.3 ECCOH...............................................................................................................................- 25 - 

4.4.4 BHDB.................................................................................................................................- 26 - 

4.5 Aplikace ....................................... ..................................................... - 26 - 

4.5.1 Doprava.............................................................................................................................- 26 - 

4.5.2 Stavebnictví ......................................................................................................................- 27 - 

4.5.3 Elektrotechnika.................................................................................................................- 27 - 

4.5.4 Textil ..................................................................................................................................- 27 - 

4.7.2 Stanovení limitního kyslíkového čísla (limitting oxygen index)............................- 32 - 

4.7.3 Testovací metoda UL-94 ..............................................................................................- 34 - 

4.7.4 Zkouška žhavou smy čkou ..........................................................................................- 36 - 

4.7.5 Zkouška jehlovým ho řákem ........................................................................................- 37 - 

4.8 Třídy ho řlavosti ............................................ .................................... - 37 - 

5 EKOLOGIE......................................... .................................................. - 38 - 



5.1 Stockholmská úmluva .....................................................................................................- 39 - 

5.2 Recyklace plast ů...............................................................................................................- 39 - 

6 ZÁVĚR.................................................................................................. - 41 - 

7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY........................ ............................... - 42 - 

8 SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................ - 47 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam použitých zkratek a symbol ů 
 
PVC      polyvinylchlorid  

PE      polyetylen 

PC   polycarbonát 

PET   polyethyléntereftalát 

PTFE                    polytetrafluoretylen 

PMMA     polymethylmethakrylát 

AL(OH)3   hydroxid hlinitý 

Mg(OH)2    hydroxid hořečnatý 

F   fluor 

Br    Brom 

Cl                 chlor 

H    vodík 

OH   hydroxid 

TBBPA                  Tetrabrombisfenol A   

HBCD           hexabromcyklododekan 

PBDE   polybromované difenylethery 

PBB   bromované bisfenoly 

BFR   bromované zpomalovače hoření (Brome Flame    

   Retardant) 

ATH    hydroxid hlinitý(obchodní název) 

MDH   hydroxid hořečnatý(obchodní název) 

SEBS    styren-b-ethylen-co-butylen-b-styren 

HDPE     vysokohustotní polyethylen (high density polyethylen) 

LDPE     nízkohustotní polyethylen (low density polyethylen) 

XLPE     síťovaný polyethylen(Cross-linked polyethylene) 

PP     polypropylen 

TPE     termoplastické elastomery 

MWCNT    mnohastěnné uhlíkové trubice 

SWNT     jednostěnné uhlíkové trubice 

POSS     Polyhedrální oligomerní silsesquioxany 

FRPP     flame retardant polypropylene- desky z polypropylenu  

LKČ               limitní kyslíkové číslo 



PTFE             polytetrafluorethylen 

ABS             Acrynitril - Butadien - Styrol 

PA     polyamid 

O2   dvouatomový kyslík   

N2   dvouatomový dusík 

UL 94 HB  označení horizontální zkoušky 

UL   označení společnosti ve spojených státech  

                                Underwriters Laboratories 

PCB   poly-chlorovaný bifenyl 

EU   Evropská Unie 
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1.ÚVOD 
 
     Plasty určitě patří k produktům 21. století a jsou zastoupeny ve většině 

oborů lidské činnosti. Avšak z pohledu nebezpečnosti vzniku požáru, je 

centrem pozornosti odvětví stavebnictví,  elektrotechniky a jiné . Objevují se 

kladné i záporné názory na jejich využití. Dalším důležitým faktem je, že jsou 

polymery centrem zájmu ekologů z důvodu zdravotní závadnosti, kdy se 

z nich uvolňují škodlivé látky při samotném hoření. Proto je kladen větší 

důraz na odstraňování těchto škodlivých látek a i díky tomu, že se těmito 

problémy zabývají ekologové, tak tento vývoj jde dopředu.  

        Ve světě koncem 20. a začátkem 21. století produkce plastů do roku 

2007 rostla každým rokem a po příchodu celosvětové krize se produkce 

retardérů hoření omezila a stagnovala. K tomu, aby se zamezilo výskytu 

zdravotně závadných a nebezpečných plastů obsahujících nebezpečné látky 

ve společnosti a technických směrech, máme státní zkušebny a certifikované 

firmy, které odhalují a zamezují těmto nevhodným způsobům využívání 

plastů. A neustále se zabývají zlepšováním jednotlivých vlastností a 

možnostmi dalšího využití.  

  

     Cílem této práce je přiblížit se ochraně proti hoření plastů, aplikaci 

v průmyslu a použití v jednotlivých polymerech, shrnutí  přehledu základních 

a nejznámějších retardérů a zkoušek plastů. Pozornost bude věnována 

požárně technickým charakteristikám spolu s přehledem metod určení těchto 

vlastností plastů. Dále je poukázáno na vliv retardérů hoření na životní 

prostředí(ekologii)  a zástupci na trhu ve světě. 
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2 PLASTY OBECNĚ 

Plasty jsou obecně organické sloučeniny, jejichž složkami jsou obří molekuly 

tzv. makromolekulární látky(polymery) a přísady. Makromolekulárními látkami 

rozumíme látky, kde je molekulová hmotnost větší než 10000 a vznikají tzv. 

polyreakcemi. Polyreakce  jsou reakce, které se opakují a 

z nízkomolekulárních látek(monomerů) vznikají postupným nabalováním 

makromolekulární látky. Základními polyreakcemi jsou polymerace, 

polykondenzace a polyadic. 

 

Rozdělení plastů podle teplotního chování a působení teploty na ně: 

●Termoplasty: tyto plasty se vyznačují tím, že teplem měknou a ochlazením 

opět tuhnou, protože díky chemické struktuře nedochází při zahřívání 

k žádným změnám 

●Reaktoplasty:  naopak od termoplastů působením tepla se neroztaví ani 

nerozpustí, ale při prvotním zahřátí lehce měknou a při dalším zahřátí dojde 

k vytvrzování (zesíťování struktury) a tento stav je konečný a nevratný. 

●Eleastomery:  jsou to plasty řídce zesítěné a vyznačují se vysokými 

deformacemi, které jsou pružné(elastické) až do případného porušení. Jsou 

podobné jako reaktoplasty, netavitelné a nerozpustné. U těchto plastů se 

husté zesíťování nazývá vulkanizace. [1,2,3] 

 

                                             POLYMERY 

 

KAUČUKY                     TERMOPLASTY                   REAKTOPLASTY 

   ELASTOMERY                                           PLASTY 

 

Obr. 1. Základní klasifikace polymerů z hlediska jejich chování za běžné a 

zvýšené teploty  [3] 

 

3 HOŘLAVOST A HOŘENÍ 

Pojem hoření může být vysvětlen jako chemický děj, při kterém vzniká teplo 

světlo a látky jiných vlastností než má hořící látka. A hořlavostí se rozumí 

schopnost materiálu po zapálení hořet.[4] 
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Při zkoušení hořlavosti se přistupuje ke zkouškám, které jsou schopny 

jednotlivé vlivy vystihnout, ale ne vždy všechny najednou. Zkoušky a 

používání plastů bere ohled na to, kde se budou vyskytovat, jestli budou 

používány společně s elektrotechnickými součástkami nebo využity 

v obalové technice a jiné. Materiály, které se vznítí při dosažení určité 

teploty, můžou být považovány za hořlavé. Při zkouškách je důležitou 

charakteristikou teplota vznícení, což je vysvětleno jako nejnižší teplota, při 

které hořlavá látka samovolně vzplane a začne hořet. [4,5] Tyto hodnoty se 

nacházejí v tabulkách. Čím je teplota vznícení nižší, tím je látka z hlediska 

vzniku požáru nebezpečnější. Dalším důležitým pojmem je teplota vzplanutí- 

vysvětlujeme jako nejnižší teplota vzduchu, proudícího kolem vzorku, při 

které dojde působením vnějšího zápalného zdroje k zapálení směsi plynných 

produktů rozkladu. [6] 

 

3.1 Hoření plast ů (polymer ů) 

Polymery jsou hořlavé a při jeho hoření probíhají chemické i fyzikální 

procesy. Při jeho samotném procesu hoření polymer měkne, doutná, 

deformuje se a postupně dochází k degradaci, roztéká se až kape, může se 

roztavit a v neposlední řadě dochází k úniku zplodin do ovzduší. V odborném 

slova smyslu jsou to tři fáze plynná(plamen), mezifáze a kondenzovaná 

(pevná) fáze. [7] Hoření je ovlivňováno i vlastní povrchovou úpravou 

polymerními materiály. Když dochází k hoření uvolňují se látky jako oxid 

uhličitý a voda a u některých plastů například u polyávinylchloridu(PVC) 

vzniká i chlorovodík. V polymerech je vysoký obsah uhlíku a vodíku, proto 

jsou polymery lehce hořlavé. V průběhu spalování dojde i k tzv. pyrolýze. Je 

to termický rozklad látek bez přístupu vzduchu a při které se uvolňují hořlavé 

i nehořlavé plyny. Tato reakce může probíhat i při nižších teplotách, ale má 

pomalejší průběh. Normálně probíhá kolem 600°C. Dochází k degradaci 

polymerů s dlouhými řetězci na polymery menších molekul uhlovodíků a 

hořlavých plynů. Energie emitovaná během exotermické reakce se přenáší 

na polymer a posiluje pyrolýzu.  [8,9] 
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Proces, který nám pomůže vysvětlit tento proces, je popsán ve schématu 

cyklu zápalného trojúhelníku. Má tři základní faktory a těmi jsou přítomnost 

hořlavé látky, oxidační činidlo a zápalná teplota. Dohromady tvoří předpoklad 

pro vznik zápalného trojúhelníku. Jeden bez druhého nemůže vytvořit požár.  

Za přítomnosti kyslíku, kdy dochází ke zvýšení teploty materiálu 

prostřednictvím tepelného zdroje, dojde k degradaci polymeru. A následně se 

vytváří zapalující hořlavá směs a dojde k samovznícení spolu s reakcí 

v pevné fázi, tím vznikají i jiné látky. [10] 

 

Obr. 2 Zápalný trojúhelník [11] 

 

Hořlavost závisí na: 

 Chemickém složení výchozích látek (PE, PTFE…) 

 Struktuře makromolekuly a její relativní molekulové hmotnosti 

 Druhu a množství přísad ve výrobku 

 Rozměru a tvaru výrobku 

 Množství kyslíku potřebného k hoření 

 Velikosti spalného tepla a tepelné vodivosti polymeru 

 

4 RETARDÉRY HOŘENÍ (ZHÁŠEDLA) 

Retardéry hoření se používají především tam, kde se vyskytuje nebezpečí 

požáru. Je to jedna možnost, jak zabránit vzniku požáru. Zpomalovače 

hoření slouží jako prevence nebo snížení hořlavost plastů tím, že zabrání  

procesu hoření. To probíhá buď fyzikálním způsobem pomocí chlazení a 
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řídnutí, nebo chemickou reakcí v plynné fázi  nebo v pevné fázi (vytvoření 

ochranné vrstvy uhlíku) i kapalné. Zpomalovače hoření obvykle pracují za 

použití více než jednoho z těchto principů.[12,13,14]   

Chemické zpomalování, které zasahuje do jednotlivých etap hoření, může 

působit v plynné, pevné nebo kapalné fázi. Ideální retardér v polymeru by 

měl mít vysokou odolnost proti zapálení a šíření plamene, nízkou míru 

spalování, malé množství kouře, nízkou hořlavost a toxicitu spalování plynů a 

žádnou změnu hořlavosti během používání. [15]    

  

4.1 Procesy retardace  

Rozdělení retardér ů dle účinku: 

- s přídavkem aditivních retardérů: jsou látky přidávající se při procesu 

zpracování polymeru. Např. skleněná vlákna, aditivní retardéry jsou minerální 

nebo organické povahy, patří sem i hydroxidy. Mají za úkol zlepšit vlastnosti. 

 

- s přídavkem reaktivních retardérů: jsou to retardéry, které jsou součástí  

makromolekulárního řetězce (jsou už součástí směsi) a jsou v něm už 

vázány.  

příklady: halogeny F,Br…, hydroxid hlinitý… [16] 

 

4.1.1 Fyzikální zp ůsob 

Proces, který funguje na endotermickém principu rozkladu retardéru spolu se 

snížením teploty.  

- ochlazováním   

- vytvořením ochranné vrstvy: například nátěrové hmoty, nebo použití 

laku ve spreji (vánoční stromečky), může být využit jako izolační 

ochranná vrstva  

- ředěním: u plynů  se uvolňuje množství vody, čímž hoření značně 

oddálí a u organických látek  je to plnivo zvyšující tepelnou kapacitu a 

celkové vlastnosti odolávající hoření 

 příkladem takovýchto retardérů je hydroxid hlinitý pod označením ATH 
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4.1.2 Chemický zp ůsob 

Při tomto způsobu dochází k nahrazování reaktivních radikálů vodíku a 

hydroxidu za radikály, které jsou méně reaktivní. Exotermická reakce se 

zpomaluje a tím se snižuje teplota spolu s vytvářením spalin. 

- zpomalování v plynné fázi – to jsou reakce, které se odehrávají v plameni, 

sem patří halogeny 

- zpomalování v pevné fázi – při této fázi se rozbijí polymer a tvoří se kapky, 

které odkapávají z plastu, ale svým způsobem může být i kapka nebezpečná 

- tvorba popela – vytvoří ochrannou vrstvu na povrchu popela a zabraňuje 

dalšímu hoření 

- bobtnání – pod vrstvou popela látka nabobtná a vytváří izolaci [17,18]    

 

4.2 Kritérium výb ěru  

Proto, aby byl vybrán nejlepší retardér s vhodnými vlastnostmi, by mělo být 

předem známo, pro co se bude používat a jakou funkci bude plnit. Retardér 

by neměl ovlivňovat jiné vlastnosti jako např. určité druhy fosforu mohou 

ovlivnit barvu výsledného výrobku. 

 Při výrob ě a použití plast ů:  

- Zachovány elektrické a mechanické vlastnosti polymeru  

- Odolnost proti vodě, vysokým teplotám, slunečnímu záření, atd.  

- Tím, že se přidají zpomalovače by se ve finále nemělo rapidně promítnout 

do ceny konečného výrobku   

-  Některé zpomalovače hoření migrují z materiálu za určitých podmínek a 

dojde k jejich odpaření  

Při recyklaci:   

uvolňování toxických produktů 

při zpracování polymeru by neměl vznikat korozivní plyn 

  

Když plast hoří, tak se rozkládá. Z některých látek se stane plyn. Ale pevná 

látka, která zůstane po lehkých plynech vytvoří jakousi ochranou vrstvu 

v angličtině se označuje jako „char“. Cílem při tvorbě plastů odolných proti 

požárům je velmi vysoká účinnost char. Čím více budeme mít této vrstvy, tím 

méně bude oheň hořet a bude i méně nebezpečných toxických látek. 
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4.3 Druhy retardér ů:  

Halogenové retardéry 

Anorganické zpomalovače 

Organofosforečné  

Retardéry s křemíkem,dusíkem 

S nanočásticemi 

Ostatní (inovační) 

 

4.3.1 Halogenové zpomalova če hoření 

Halogenové retardéry především působí v plynné fázi, tím že vypouští 

nízkoenergetické radikály. Takovými halogenovými zpomalovači mohou být 

např. Br, Cl, F. Tyto prvky nahrazují vysoce energetické volné radikáli jako je 

H a OH. Ale fluor a jod se příliš nepoužívají, protože nemají tak dobré 

retardační schopnosti jaké jsou potřeba. U fluoru je uhlovodík silně vázán a 

neuvolňuje radikál potřebný k reakci. U jodu to je naopak, kdy je jod slabě 

vázán. Účinnost halogenových retardérů závisí na množství halogenových 

atomů. Nemají takový vliv na mechanické vlastnosti 

Rozhodující je rozsah teplot, při kterých se uvolňují halogeny. Jejich cena je 

nízká, ale na druhou stranu jsou nebezpečné pro naše zdraví. Používají se 

v látkách, které obsahují látku antimon. Používají se kovové sloučeniny a 

vedle toho i oxidy antimonu. Často používaný oxid antimonitý funguje jako 

katalyzátor a ulehčuje rozdělení halogenových retardérů hoření do aktivních 

molekul. 

Retardéry na bázi bromu 

Tetrabromobisphenol-A - TBBPA - běžně používaný u desek plošných spojů 

a komponentů a v epoxidových pryskyřicích 

Hexabromocyklododekan - HBCD – bromová sloučenina, používá se pro 

houževnatý polystyren. HBCD je zabudovaný v matrici hotového produktu. 

Tato látka se jeví jako neškodná, ale je tu potencionální riziko bromových 

zpomalovačů. V roce 2008 činila spotřeba 8600 t. Díky ekologickým 

programům se toto číslo snižuje a v roce 2015 by měla by se už neměl 

používat. 
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Polybromovaných difenyletherů - PBDE - používá se na termoplasty, je 

doporučen pro vstřikování a je nejčastěji používán 

Polychlorované bifenyly - PBB  

Některé látky PBDE se rozkládají v životním prostředí. PBDE mohou být 

převedeny z materiálů ošetřených zpomalovači hoření a jejich vliv na životní 

prostředí je dlouhotrvající. PBB může postihnout zejména endokrinní 

(hormonální) systém zvířat. Stejně tak jsou některé druhy chlorované 

zpomalovače hoření, běžně používané v plastech, toxické. Testováním 

HBCD na zvířatech bylo prokázáno, že mají špatný vliv na paměť a 

schopnost učit se.  V BFR (bromové zpomalovače hoření) přetrvávající látky 

ve výrobku po celou dobu jejich existence a i po té, co se likvidují spalováním 

nebo při recyklaci. BFR  mají široké využití: elektrická a elektronická zařízení, 

dopravní prostředky, elektrické vodiče, balicí a izolační materiál a další. 

Stále se zpřísňují  ekologické předpisy. [19, 20, 21]  Řada firem přistoupila ke 

kroku nahrazení za bezpečnější látky např. monitory Hewlett-Packard 

obsahují zpomalovače na bázi fosforu, dále i řetězec IKEA přešla na 

bezpečnější látky. Některé nebezpečné látky jsou na seznamu Stockholmské 

úmluvy, která zakazuje jejich používání. [22] 

 

4.3.2 Fosforové zpomalova če hoření  

Tyto zpomalovače pokrývají široký výběr anorganických a organických 

sloučenin. Zahrnují reaktivní produkty, které jsou chemicky vázány na 

polymerní materiály a i doplňkové produkty, které jsou integrovány do 

materiálu fyzickým smísením. Mají jak reaktivní tak i aditivní složky. 

Nejdůležitější fosforové zpomalovače jsou fosfátové estery, fosfonáty a 

fosfornany. Fosfor se dá použít v kombinaci s halogenovými sloučeninami, 

dusíkem či s uhlíkovými nanotrubicemi. 

Obsah fosforu je menší oproti jiným retardérům (cca 9% fosforu). Jsou šetrné 

k životnímu prostředí. Na rozdíl od halogenových zpomalovačů jsou 

biologicky odbouratelné. Mají srovnatelný účinek a mnohdy jsou i účinnější 

než halogenové retardéry. V případě zahoření fosforu se uvolní polymer ve 

formě kyseliny fosforečné. Fosfornany mají dobrou tepelnou stabilitu. Při 

reakcích se vytvoří vrstva uhlíku, která působí jako obousměrná bariéra a 

nedovolí při vysokých teplotách přístup kyslíku (potlačení pyrolýzy) a 
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průchodu hořlavých plynů k plameni. Tyto retardéry mají malou rozpustnost 

ve vodě, proto se často využívají u polyamidů. [23] 

 

Fosforové zpomalovače se používají ve standardních a technických plastech, 

polyuretanové pěny, termosety, nátěry a textil. Fosfátové estery se používají 

hlavně jako změkčovadla v polyvinylchloridu. Fosfáty, fosfonáty a fosfornany 

slouží jako reaktivní fosfor, obsahují samozhášecí přísady v oblasti 

flexibilních polyuretanových pěn pro automobilový a stavební aplikace. 

Konkrétní reaktivní hoření fosforu plamene se používají v polyesterových 

vláknech. Ostatní reaktivní organické sloučeniny fosforu mohou být použity 

do epoxidových pryskyřic v deskách s plošnými spoji. 

[24]  
 

Červený fosfor  

Má červenou barvu a vyrábí se z bílého fosforu. Naopak zahřátím se může 

změnit zase v bílý. Není samozápalný a není tak jedovatý jako bílý. 

Nejčastěji je doporučován pro polymery jako jsou PA, PC, ABS, PET, 

pryskyřic epoxidových. 

  

obr č. 3 Princip: vytvoření pevné povrchové vrstvy fosforu:  [25] 

 

4.3.2 Zpomalova če dusíku 

Při vysokých teplotách, které umožňují vzniku stabilní molekulární 

sloučeniny, se zastaví proces rozkladu (pyrolýze) a zabrání úniku hořlavých 
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plynů. Zástupce těchto látek je melamin. Úplný mechanismus retardace není 

objasněn, ale dusík vykazuje dobré synergické  efekty s fosforem a díky 

němu můžeme získat lepší funkce retardace. Další způsob je v 

kondenzované fázi, kdy je melamin přeměněn v síťovanou strukturu, která 

podporuje tvorbu ochranné vrstvy. V těchto reakcích se uvolňuje amoniak. 

Při mechanismu v plynné fázi může být uvolněn molekulární dusík, který ředí 

těkavé produkty při rozkladu polymeru. Dusík má využití v materiálech pro 

použití na izolaci, pěny, nábytku a elektroniky. [25,26] 

 

4.3.3 Křemík 

Křemík se také používá jako retardér hoření. Vykazuje při málem procentu 

použití velký účinek. Používá se ve formě silikonu, silanů, silikátů, oxidu 

křemičitého. U silikonů vzniká na povrchu materiálu vrstva oxidu křemičitého, 

který funguje jako izolant a zabraňuje přechodu tepla. Silikáty a oxid 

křemičitý je účinný pro celou řadu polymerů jako jsou polypropylen, PMMA. 

[28] 

 

4.3.4 Zpomalova če hydroxid ů kovů 

Vzhledem k jejich nízké účinnosti, musí být často používány v poměrně velké 

koncentraci, nebo v kombinaci s jinými typy retardérů hoření. Tím se musí 

použít velké množství, které může ovlivňovat mechanické vlastnosti. 

hydroxidy kovů jsou nejvíce běžně používané zpomalovače bez obsahu 

halogenů.  Jsou poměrně levné a jsou šetrné k životnímu prostředí. 

Nejznámější retardéry jsou hydroxidy hliníku a hořčíku. U nich máme nejlepší 

kombinaci cena ku účinnosti. U hydroxidu hliníku se při zahřátí uvolňuje oxid 

hlinitý a velké množství vodní páry, která zabraňuje přístupu kyslíku k 

povrchu a zředí případně uvolněné hořlavé plyny. Tím se rozloží i plyny 

endotermicky a tím se absorbuje teplo. Tím se materiál ochlazuje. Oxid 

hlinitý vytváří na povrchu ochranou vrstvu, která kryje a zabraňuje přístupu 

škodlivých látek. Vzniká karbonizací uhlíkového zbytku z polymeru. 

Hydroxid hlinitý Al(OH)3 , který se označuje obchodním názvem ATH. Jeho 

teplota rozkladu je okolo 200°C, tudíž pro termopla sty je nepoužitelný. 

Teplota zpracování u termoplastů>200°C. Tento hydroxid je v ůbec 

nejpoužívanější 
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Mg(OH)2 hydroxid hořečnatý, obchodní název MDH. Jeho rozklad nastává 

při vyšší teplotě, cca 320°C  a kon čí asi při 490°C. P ři rozkladu Mg (OH)2 

vzniká voda a oxid hořečnatý. Často se používají v kombinaci s jinými 

retardéry fosforu, dusíku a  s halogenovými retardéry boru. Tyto oxidy se 

například používají pro potahy kabelů z PVC, pro elektrické aplikace, 

sedadla, panely a automobilové díly a v hojné míře termoplastů. Nevýhodou 

u tohoto hydroxidu je, že musíme použít větší množství, abychom dosáhli 

potřebné retardace. A tady může dojít k ovlivnění mechanických vlastností. 

Proto je lepší, když se přidají ještě nějaké modifikace jako např. kopolymeru 

styren-b-ethylen-co-butylen-b-styren (SEBS). [29,25] 

Hydroxidy se používají u polyolefinů, gum, PVC, termosetů, polyamidů 

 

Hydroxidy v polymerech 

Polyethylen a jeho kopolymery mají široké využití výrobků jako jsou HDPE, 

LDPE… Polyethylen a jeho kopolymery je jedna z nejpoužívanějších skupin 

polymerů mezi retardéry. Na trhu se objevuje v aplikacích vodičů a kabelů,  

interiérech aut, smrštitelných fólií, podlah, izolačních pěn,střešních membrán. 

Výhody:  ● Bezhalogenové složení 

● Vynikající odolnost vůči vlivům počasí  

● Možnost povrchové úpravy 

● Dobrá chemická odolnost  

● Nízká koroze  

● Nižší kouřivost 

 

Síťovaný polyethylen(XLPE) 

Používá se u kabelového opláštění a díky síťování se mohou použít při větší 

provozní teplotě a jsou i odolnější proti praskání, což se při ohýbání kabelů 

může snadno přihodit 

●  Bezhalogenové retardéry  

●  Dobrý proti povětrnostním vlivům  

●  Omezený vliv na zesítění  

●  Dobrá chemická odolnost 
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Polypropylen (PP) 

Je podobný předchozím polymerům. Použití je u kabelových vedení, 

konektorů, napájecích kabelů, sedadla, vlákna, zařízení kuchyně. 

 

Termoplastické eleastomery(TPE) 

Na rozdíl od zesítěných elastomerů se nemusí vulkanizovat, důležité je 

samotné fyzikální zesítění. Proto se mohou znovu tepelně zpracovat.  

 

V posledních letech nahradili tradiční gumu. Jejich kladnou vlastností je, že 

nahradili PVC v mnoha případech. A nahradili je v použití v dopravních 

pásech, obkladů, podlahovin, trubek a dutých profilů. Výběr správného 

hydroxidu buď ATH nebo MDH záleží na ohni, kterému bude vystaven a na 

mechanických a reologických vlastnostech. 

 

PVC 

Patří do skupiny těch méně hořlavých plastů. Nicméně u něho také 

používáme zpomalovače hoření. Měkčený PVC např. pro vedení má v sobě 

velké množství změkčovadel, což vede k větší hořlavosti a většímu 

uvolňování kouře. 

Výhody: 

●Méně kouře 

●Dobrý proti povětrnostním vlivům 

●Snadné zbarvení 

 

Pryž 

Je to syntetický nebo přírodní materiál. I zde používáme retardéry. Použití 

nacházíme mezi těsněním, dopravníkové pásy, kabely, hadice, ochranné 

kryty, profily 

Výhody: 

●  Bez halogenů  

●  Při spalování nízké uvolňování korozivních plynů  

●  Omezený vliv na vulkanizaci a síťování  

●  Kvalita povrchu  

●  Snížená hustota kouře 
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Silikonová pryž 

Používá se u těsnění, ohebných trubek, kabely(v letadlech). Tyto silikony 

mají dobrou pružnost ve velkém rozsahu teplot a chemickou odolnost proti 

olejům. Využívají se spíše ATH. 

● Bezhalogenové složení  

● Malá kouřivost 

● Vysoká pevnost (zpomalovač hoření a výplň v jednom)  

● Vynikající odolnost vůči vlivům počasí  

● Snadné zbarvení 

 

Polyamid 

Dají se dobře zpracovávat, mají dobré fyzikální, elektrické vlastnosti, dobrou 

tepelnou stabilitu a kvalitu povrchu. Využívají se hlavně u elektrotechnických 

součástek, izolačních komponent, svorkovnic, konektorů a vícenásobných 

zásuvek… Dobrou kombinaci tvoří se skelnými vlákny. MHD v polyamidu 

jsou snadno zpracovatelné. Jednou z vlastností MHD je, že jsou to bílé 

prášky, a tím neovlivňují barvu konečného výrobku. [30] 

 

4.3.5 Zpomalova če nanočástic  

Nanočástice rozdělujeme na nanočástice, nanovlákna, nanovrstvy a 

nanosítě. Vzestupně dle jejich velikosti. Nanovlákny rozumíme například 

nanotrubice. Pod nanočásticemi si představme oxidy různých prvků(většinou 

se jedná o kovy). Nanovrstvy se rozumí vrstvené hydroxidy nebo silikáty. 

Nanomateriály mohou být součástí halogenových retardérů ve formě nanojílů 

nebo nanotrubic. Respektive nanojíly vykazují největší účinnost v kombinaci 

s halogenovými retardéry hoření. V polymerní matrici jsou rozptýlené 

nanočástice, které výrazně zlepšují mechanické vlastnosti spolu s odolností 

proti plameni a dobrými tepelnými vlastnostmi. [31] 

 

 

4.3.6 Nanojíly 

V posledních letech mají komerční využití, kdy jejich schopností je 

zabraňovat uvolňování tepla a podporovat vytvoření ochranné vrstvy. Dělíme 

je podle druhu náboje ve vrstvě na kationtové a aniontové. Nanojíly zabraňují 
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odkapávání polymeru a snižují množství uvolňování kouře, působí jako 

bariéra. Při hoření se přemisťuje jíl na povrch a zabraňuje přestupu tepla dál 

do materiálu a nepřispívá depolymerizaci. Vytvoří jakýsi tepelný štít. 

 

4.3.7 Nanotrubice  

Některé výzkumy zjistily, že nanotrubice jsou účinnější než nanojíly. 

Nanotrubice jsou složené pouze z molekul, které jsou sestaveny pouze 

z atomů uhlíku. Tvoří tvar válce. Mají různé velikosti, mohou mít až od 0,4 

nm do 1,4nm v průměru. Mnohastěnné trubice mohou mít průměr až 20nm 

Nejběžnější a nejlevnější formou nanotrubiček jsou mnohostěnné uhlíkové 

trubice(MWCNT) kromě jednostěnných a dvoustěnných trubic(SWNT). 

Nanotrubice by měly tvořit alternativu k nanojílům.  [31,32,33,34] 

 

obr. Č. 4 vznik nanotrubice [34]   

 

 

obr. Č. 5 nanotrubice v níž jsou vložené další – MWCNT [34]   

 

Zájem o nanokompozity je stále silný. Ve spojení s konvenčními systémy 

najdeme největší využití. 
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4.4 Novinky  

4.4.1 POSS 

Další alternativou může být také látka Polyhedrální oligomerní silsesquioxany 

(POSS), které jsou tvořeny oxidy křemíku a silikonu. Technologie POSS se 

v současné době stále vyvíjí. Může být použita do velké většiny polymerů. 

V porovnání s běžnými zpomalovači hoření je hodnota použitelnosti teploty 

větší, opožděnější spalování a celkově tepelná stabilita je dobrá. Poskytuje 

lepší mechanické vlastnosti a nemusí se ho používat tak velké množství. 

[33,35] 

 

4.4.2 Lexan EFR 

Společnost SABIC Innovative Plastics uvedla na trh v roce 2010 nový typ 

materiálu lexan EFR film s lepšími parametry. Tento nový materiál umožňuje 

vytvářet plošší, lehčí notebooky a jiná elektronická zařízení a zároveň snížit 

náklady na materiál. Tato firma dobrovolně odstranila škodlivé halogenové 

retardéry (brom,chlor) a tím je šetrnější k životnímu prostředí. A také mají 

lepší vlastnosti. Lexan EFR je na bázi polykarbonátu. Lexan EFR může být 

považován za nástupce FRPP, což jsou silnější fólie z polypropylenu. EFR 

má lepší vlastnosti, čímž prakticky fólie FRPP nahrazují. Má větší 

smrštitelnost, vyšší odolnost proti proražení a pevnost v tahu a teplotní 

parametry, je to dobré dielektrikum. Dokáže rušit, stínit elektromagnetické a 

vysokofrekvenční vlny (například stínění vlnění v mobilech). Je vyráběn 

v průsvitném  nebo čirém provedení.  Využití tohoto materiálu je široké. Hodí 

se jako izolace, pro tištěné spoje, disky, klávesnice, měniče a adaptéry, krycí 

vrstvy atd. [36, 37] 

 

4.4.3 ECCOH  

Firma PolyOne přišla na trh v roce 2009 s novinkou ECCOH pro opláštění 

kabelů a telekomunikační vodičů pro vnitřní (izolace) a vnější (plášť) 

provedení. Dobře působí proti plameni, kdy dobře zpomaluje hoření. Tyto 

materiály nabízejí nízkou kouřivost a toxicitu, neobsahuje halogenové prvky. 

Jsou ideální pro vytlačovací a vstřikovací aplikace, jako jsou dráty, kabely a 

potrubí. A směsi ECCOH se mohou lehce barvit, což je u vodičů důležité. 
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Používají se u materiálů jako polyethylenu, polybutylentereftalátu, 

polyuretanu. [38] 

 

Obr č. 6 optická kabeláž, která je směřována do domů a budov, kde plášť a 

izolace musí být nehořlavá, ECOCOH a ECCOH PF má charakter nízkého 

dýmu a kouře, tím že neobsahují halogeny zvyšují bezpečnost  [39] 

Tato ochrana je například použita v londýnském metru  

 

4.4.4 BHDB 

Plastový polymer bishydroxydeoxybenzoin je nová látka a stále je ve vývoji. 

Při hoření se uvolňuje vodní pára a nikoliv nebezpečné plyny, ty se rozloží už 

v ohni. BHDB je bez halogenových přísad. [40] 

 

4.5 Aplikace 

4.5.1 Doprava 

V tomto odvětví hledíme na požadavky z hlediska toho, aby lidé mohli 

z dopravních prostředků (automobily, autobusy, lodě…) včas opustit místo 

vzniku případného požáru. A také aby nedocházelo k rychlému šíření 

plamene. U lodí a letadel klademe důraz na toxicitu kouře a spalin. 

 
Zkouška, která se provádí v kovové skříni se používá pro interiérové části 

automobilů. Určujeme podle ní odolnost materiálů proti vypálení v prostorech 

pro cestující. Do skříně se vhání vzduch, má otvory pro zavedení plynového 

hořáku a držáku vzorku. Vzorek vložíme do komory na dvě podpory 

necháme působit plamen a výsledky experimentálně vyhodnocujeme. 
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obr č 7.Komora pro stanovení hořlavosti materiálů do interiérů motorových 

vozidel ISO 3795. [41] 

 

4.5.2 Stavebnictví 

Požární bezpečnost je základním prvkem při konstruovaní a budování 

staveb. Mezinárodní standardy požadují určitou reakci na oheň materiálů 

použitých v tomto odvětví (čas zapálení, šíření plamene, hustota kouře a 

toxicita plynů). Na použití určitých retardérů hledíme z důvodu použití 

v materiálech jako jsou potrubí, izolace a kabely. Výběr druhu záleží na 

požárních požadavcích a na materiálu. 

 

4.5.3 Elektrotechnika 

Statistiky ukazují, že bývají častou příčinou většiny požárů. Mezi ně patří 

zkraty, elektrické poruchy a jiskření. Stává se tak u elektrických spotřebičů a 

elektrické instalace. Proto se využívají kovové části, keramické. A důvodem 

proč se používají plasty s retardéry hoření, které jsou v kontaktu s živými 

částmi, konektory a jiné, je ekonomické hledisko s dobrými technickými 

vlastnostmi 

 

4.5.4 Textil 

Hořlavost textilií je velmi různá, od snadno hořlavých látek(bavlna,) až po 

kvalitní skoro nehořlavé textilie. Zápalnost záleží na samotném materiálu, na 
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hustotě, tloušťce a přilehlých materiálech. Nutná je odolnost proti praní a 

opotřebení, což podléhá výběru textilie a nehořlavé kombinaci. [42]  

 

Momentálně v popředí nehořlavých tkanin na trh přišla americká společnost 

Chapman Innovations  s materiálem CarbonX. Dokáže odolat přímému teplu, 

je teplotně stálý a i působení roztavenému kovu, je nevznětlivý, nehořlavý. 

CarbonX je vyrobena z oxidovaných polyakrylonitrilových vláken. Oproti 

jiným materiálům, které mají vysokou odolnost proti ohni, je CarbonX jeden 

z nejlepších materiálů v současnosti. Což dokazuje i test limitního 

kyslíkového čísla. [43] 

LKČ 

Vlna          22% 

Polyester  22% 

Melamin    32% 

Kevlar        30% 

CarbonX    55% 

PTFE         95% 

 

obr č 8.Zkušební závažnost vs. druh hromadné dopravy [42]  
 
 
4.6 Firmy zabývající se výrobou retardér ů a zkoušením 

V letech 2004 až 2009 bylo tempo  ovlivněno dopadem světové ekonomiky 

na trzích USA, západní Evropě, Japonska, kdy došlo ke zpomalení růstu. 
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Došlo k rychlému nárůstu cen zpomalovačů hoření v důsledku vysokých cen 

surovin a energií. Do budoucna do roku 2014 by se mělo podle předpovědí 

tempo zvednout. Důvodem bude zpřísnění bezpečnostních norem a využitím 

plastových výrobků. Stále jedničkou na trhu bude nejvíce a nejrychleji 

rostoucí trh v Asii, který by mohl v příštích letech představovat až polovinu 

celé produkce ve světě. A to díky tomu, že tam je mnoho výrobců elektroniky 

zemí jako jsou Japonsko, Tchai-wan, Jižní Korea. Podle studií by si na trhu 

měli do budoucna nejlépe vést fosforové zpomalovače, ale nevýhodou může 

být jeho vysoká cena. A ATH bude nadále do roku 2013 nejvíce využívaný. 

Předpokládané procento by se mělo pohybovat okolo 46%. [44] 

 

V našem státě není moc firem zabývající se touto výrobou. 

Jednou z mála firem, která se zabývá u nás aditivy jako zpomalovači hoření 

je brněnská společnost LIFOCOLOR. Dodává koncentrát ve formě granulí. 

[45] 

 

4.6.1 Americké spole čnosti 

- Firma HUBER působí v USA a dodává bezhalogenové retardéry hydroxidy 

kovů ATH a MDH. [46] 

- SABIC Innovate plastics zabývající se výrobou termoplastů, pryskyřic. 

Snaží se vynalézat zpomalovače hořeni bez halogenů a vyhovující 

bezpečnostním normám. Expanduje do celého světa. S novinkou, kterou 

přišla nedávno na trh je EFR 735 termoplastový film pod ochrannou známkou 

Lexan. [47] 

- Další z velkých zástupců Spojených státu je firma A Schulmann Plastics. 

Výroba termoplastických aditiv zlepšujících vlastnosti plastů.[48] 

- Celosvětově uznávanou firmou je i ALBERMARLE Corporation, má několik 

dceřiných společností v Evropě i Číně. Jako retardéry používá retardéry na 

základě oxidů hliníku nebo hydroxidu hořečnatého. Vyrábí retardéry pro 

termoplasty. [49] 

- Společnost PolyOne Corporation dodavatel bez halogenových retardéru pro 

termoplasty, pro polyamid, polykarbonát, pro ABS směsi splňující požadavky 

testů UL. PolyOne přišla s novinkou na trh ECCOH. [50] 
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- Společnost Nanocor jeden z předních dodavatelů nanojílů. Tato společnost 

není na trhu příliš dlouho. Dodává i nanočástice pro elektroniku a 

elektrotechnický průmysl(kabely). [51] 

 

4.6.2 Asijské a tichomo řské spole čnosti na trhu 

- Chang Chun plasty Co Ltd na trhu v Tchaj-wanu 

- Hangzhou Jls Flame Retardant Chemical Co- vyrábějící bez halogenové 

retardéry na bázi fosforečnanů pro epoxidové pryskyřice a polyolefiny [52] 

-Nissan Chemical Industries Ltd.  

 

4.6.3 Evropští zástupci 

- Adeka Palmarole SAS francouzský dodavatel zpomalovačů na bázi fosforů 

s obchodním názvy ADK STAB FP. Používají se pro polymery jako jsou PE, 

PP nebo PA[53] 

- BASF SE německý dodavatel aditiv. Je i jedním z dodavatelů pro náš trh. 

Dodává plasty pro elektrospotřebiče pod obchodním názvem Ultramid nebo 

Ultrason. Dodává plasty pro automobilový průmysl, zdravotní techniku a 

elektroniku. [54] 

- LANXESS další německá společnost dodávající retardéry hoření na bázi 

fosforu. Používají se pro nátěrové hmoty pro stavební dřevo, do 

polyuretanových pěn, PVC. [55] 

Clariant (Švýcarsko) renomovaný výrobce retardérů. Mezi aplikace patří 

nátěrové hmoty, koberce, syntetických vláken. Novinkou na trhu představuje 

pod obchodním názvem retardér Pekoflam®. Využívá synergie fosforu a 

dusíku. Je aplikován do textilií. Se svými zpomalovači proniká Clariant do 

letectví, lodní a automobilové dopravy a jiné. [56] 

Další evropští zástupci: Rhodia SA(Francie), Perstorp AB(Švédsko),  

 

Pozn. Při studiu materiálů bylo zjištěnol, že některé firmy dovážejí z asijských 

států nejlevnější směsi polymerů a v Evropě dochází k jejich úpravě 

vlastností. Což se týká i úprav retardačních schopností. 

 



- 31 - 
 

Spot řeba zpomalova če hoření
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organofosforové sloučeniny hydroxidy hliníku ostatní
 

Obr. 9 Graf globální spotřeby Zpomalovačů hoření, Trh v závislosti na 

množství [57] 
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Obr. 10 Graf spotřeby zpomalovačů hoření na světadílech na základě 

objemu [57] 
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4.7 Zkoušky hořlavosti 
Poskytují údaje o hořlavosti materiálů, výrobků a nehořlavých úprav jako jsou 

nátěry a postřiky. Jako většina testů, jsou tyto testy určeny pro laboratorní 

účely a kontrolu kvality. Při skutečnem požáru se mohou plasty chovat jinak. 

4.7.1 Zkoušky odolnosti proti teplu a ho ření 

jehlový hořák  

plamenem  

žhavým trnem  

žhavou tyčí  

stanovení limitního kyslíkového čísla (ISO 4589, ČSN 640756)  

metodika UL-94 (HB, V-0, V-1, V-2, VTM)  

zkouška žhavou smyčkou (DIN IEC 695, ČSN 345615)  

hodnocení hořlavosti (DIN 4102-1/B2)  

hodnocení rychlosti šíření plamene (ISO 3795)  

 

4.7.2 Stanovení limitního kyslíkového čísla (limitting oxygen index) 

LKČ vyjadřuje limitní nejnižší koncentraci kyslíku ve směsi spolu s dusíkem, 

při které stačí, aby materiál (polymer) při podmínkách zkoušky hořel. Udává 

se v objemových %. Podle množství procent můžeme určit charakter 

hořlavosti. Pokud má materiál kyslíkové číslo mezi 21% a 28% je považován 

za pomalu hořící. Když je číslo větší jak 28% je považován za samozhášivý.  

To znamená, že po odstranění zdroje zapálení materiál přestane hořet. 

100% znamená, že materiál nehoří ani v největší koncentraci kyslíku. 

Materiál s nižším kyslíkovým číslem než bude 21% bude tedy hoření na 

vzduchu podporovat. Například kabelové izolace mají kyslíkové číslo 

v rozmezí 18 a 35%.Toto číslo zjišťujeme analyzátorem kyslíku. Vzorkem je 

tyč, film nebo kompozit, který je upevněn v držáku a po dobu 180s. 

Podporujeme hoření ve speciální komoře, která je ze žáruvzdorného skla. 

Spalujeme je v přesně stanovené atmosféře kyslíku a dusíku, kdy známe 

jejich poměr. Poté zjistíme základní údaje na průtokoměru a vypočítáme 

kyslíkové číslo. [58,59,60] 
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Obr. č. 11,12 : princip měření LKČ a měřicí komora firmy Dynisco (napravo) 

[58,59]                                                             

                                                            [O2]         

Vztah pro výpočet             LKČ  = ---------------  100  [%]  (1)      

                    [N2] + [O2] 

O2 –dvojmocný kyslík 

N2 –dvojmocný dusík 

U této zkoušky zjišťujeme kvalitu materiálu a to nakolik je použitý retardér 

vhodný do určitého materiálu 

 

Tab. 1 Některé hodnoty LKČ polymerů:[60,61] 

Polyethylene (PE)                17,5% 

Polypropylene (PP)              17,5% 

Polyvinyl Chloride (PVC):     45-49% 

PTFE:                                    95% 

PMMA:                                  17% 

Polyester:                              22% 

Polycarbonat (PC):                26% 
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4.7.3 Testovací metoda UL-94 

Tato metoda slouží jako způsob třídění materiálu. Celé testování spočívá 

v tom, že vystavíme materiál účinku plamene v různých směrech a po té 

plamen odstraníme. Materiály, které hoří pomalu nebo mají samozhášivé 

účinky a neodkapávají žádné kapky polymeru přiřazujeme nejvyšší UL 

charakter. 

       UL 94 obsahuje následující testy: 94HB, 94V, 94VTM, 94-5V, 94HBF, 

94HF a sálavého panelu. HB popisuje metodu v horizontálním postavení a 

metody UL94V a VTM jsou na principu vertikálním směru hoření. 94-5V se 

používá pro skříně, které nejsou přemístitelné nebo jsou spojeny s nějakým 

potrubním systémem. A HBF a HF se používají pro pěnové hmoty. [61,62] 

 

Vertikální hoření UL94 V 

Je to těžší test než zkouška HB, kvůli tomu,že je vzorek ve svislé poloze. 

Pod vzorkem je vrstva hedvábného papíru nebo bavlny. Má tři druhy 94V-0  

94V-1-2 a 94V. Hořák přiložíme na 10 sekund do středu vzorku pod spodní 

hranu a po 10 sekundách plamen oddálíme a analyzuje se doba, než plamen 

uhasne. Po uhasnutí se plamen opět přiloží na 10 sekund a zase oddálí a 

z těchto dvou operací se vypočítají výsledky testu. Při tomto testu 

analyzujeme tyto činnosti: jestli nedošlo k zapálení bavlny od kapek vzorku, 

doba hoření po prvním a druhém oddálení plamene, jestli vzorek hoři a jestli 

vzorek dohoří ke svorce. Pro každou zkoušku máme sadu 5 vzorků. [61,62] 

Tab. 2 Hodnocení hořlavosti polymeru dle normy UL 94V [58] 

 Kritéria hodnocení podmínek pro UL 94V   

bezpečnost 

94V-0 

Nejlepší 

94V-1 

dobré  

94V-2 

kapky 

Hoření pro každý vzorek  ≤ 10s  ≤ 30s  ≤ 30s  

Hoření pro všech 5 vzorků   ≤ 50s  ≤ 250s  ≤250s  

Hoření vzorku po druhém použití plamene hořáku  ≤ 30s ≤ 60s  ≤ 60s  

Kapání ze vzorku a zapálení bavlnu  ne  ne  ano  

Spálení vzorku až k držáku  ne  ne  ne  
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Obr. Č.13 zkouška vertikálního hoření podle UL94V a UL94VTM  [62] 

 

Horizontální hoření UL94 HB 

Test spočívá v přiložení plamene k jednomu konci vzorku z umělé hmoty po 

dobu 30 sekund a poté plamen oddálíme. Materiál vzorku je rozdělen na 5 

částí a měří se doba od přechodu ohně od místa označeného 1 k 5. 

Přiložíme plamen do čela plamene a snažíme se dosáhnout rysky 1. Plamen 

směřuje pod úhlem 45 stupňů k přední hraně. Pokud se pálení zastaví před 

druhou značkou, tak se měří doba hoření a délka. Pokud je čas potřebný k 

dosažení druhého stupně větší než stanovené minimum, bude zařazen do 

skupiny 94HB. Pokud hoří všech 5 úseků, tak se měří doba mezi jednotlivými 

přechody a délka. K dispozici máme sadu 3 vzorků. [61,62] 

 

Obr. Č.14 zkouška horizontálního hoření podle UL94HB [62] 
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Podmínky, kdy splňují skupinu HB 

● Rychlost hoření nepřesáhne 38,1 mm/min, při tloušťce zkušebního vzorku 

je 3,05-12,7 mm  

● Rychlost hoření nepřesáhne 76,2 mm/min, kdy je tloušťka vzorku je menší 

než 3,05 mm 

● Hořící plamen končí dříve, než dosáhne čtvrté rysky 

 

4.7.4 Zkouška žhavou smy čkou 

Zkouška je prováděná při teplotě 850 °C pro části izolačního materiálu, které 

mají udržet proudové části, a u svorek k udržení krytů stačí 650 °C. Zkouška 

se provádí na jednom vzorku, ale v případech, kdy si nejsme jisti, opakujeme 

test ještě dvakrát. Žhavá smyčka se podobá pájce, kde můžeme regulovat 

velikost teploty. Žhavou smyčku přiložíme na místo, které bude používáno a 

budou vystaveny vysokým teplotám. Po té smyčku oddálíme a sledujeme co 

se s materiálem děje. Výsledky analyzujeme: jak dlouho hoří, doutná a pod 

hořícím vzorkem máme položený balicí papír pro případné odkapávání a 

sledování, jak se kapky chovají. Vzorek, při kterém registrujeme zapálení 

ohněm znamená, že dojde k hoření delšímu jak 5 s. 

 

 
 

 

 

 

 

obr. č. 15 zařízení pro zkoušku žhavou smyčkou [64] vpravo detail 
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Pokud materiál vyhovuje, musí splňovat: 

- do 30 s plamen uhasne po odstranění smyčky 

- nevznikne plamen a žhnutí 

- nedojde ke vznícení papíru pod vzorkem [63] 

 

4.7.5 Zkouška jehlovým ho řákem  

Je podobná jako zkouška žhavou smyčkou. Z jehly vystupuje plamen dlouhý 

12mm, který přiložíme pod úhlem 45 stupňů po dobu 30 sekund. Pokud má 

materiál vyhovovat nesmí se vznítit a ani po případném odkapávání se 

nevznítí hedvábný papír pod vzorkem nebo po oddálení plamene oheň 

uhasne. [65] 

 

 
Obr. č. 16 jehlový hořák 

 

4.8 Třídy hořlavosti 

Jsou dvě třídy hořlavosti a to hořlavé a nehořlavé 

Hořlavé - jsou rozděleny do 5 skupin a uvolňují teplo  

 

Nehořlavé - jsou materiály, které při procesu hoření neuvolňují teplo, 

označují se třídou A1 a A2, patří sem např. beton, konstrukční kovy, druhy 

kamenů jako žula, břidlice  

 

Hořlavé B, C, D, E, F 

Třída B- nesnadno hořlavé: neměkčený například PVC, novodur 
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Třída C- těžce hořlavé: po odstranění zdroje ohně materiál zhasne 

Polyesterová laminovaná podlaha 

 

Třída D- středně hořlavé: odolávají působení malých plamenů, aniž by se 

plamen rozšířil například jehličnaté dřeviny, a podlahovina 

 

Třída E- lehce hořlavé:  polyuretan, polymetylmetakrylát, izolační folie 

 

Třída F- materiály, které nelze zařadit do předchozích skupin [66] 

 

5 EKOLOGIE 

Studie prokázaly, že zpomalovače hoření se nacházejí v mnoha výrobcích. 

Od letadel, automobilů po dětské hračky, deky a koberce až elektronické 

spotřebiče. Experti žádají přísnější omezení. Sice zpomalovače hoření jsou 

dobré k tomu, aby pomáhaly odolávat ohni, ale na druhou stranu jsou 

zdravotně závadné. Máme na mysli halogenové retardéry, které pronikají do 

života lidí. Zpomalovače hoření se mohou objevovat v potravinách 

v domácím prachu a následně v lidském organismu. Zasahují štítnou žlázu, 

neurologický vývoj u kojenců, hormony v těle člověka a jiné. Mnoho firem se 

rozhodlo dobrovolně ukončit výrobu těchto látek. Ale přesto je velké množství 

těchto látek mezi námi. Například studie ve Spojených státech ukázaly, že ve 

výrobcích pro děti, jako jsou matrace, přebalovací stoly, autosedačky, se tyto 

látky stále nacházejí. Těhotné matky s dětmi trvale vystavené PBDE 

(polybromované difenulethery) mohou mít trvalé následky v poruše štítné 

žlázy a také se snižuje porodní hmotnost s narušením neurologického 

vývoje. V New Yorku platí zákon omezující používání PBDE zpomalující 

hoření známý jako Tris. Což je dohoda, která zakazuje používání těchto látek 

u dětských hraček s platností do roku 2013. V Evropě Evropská unie  

omezuje použití halogenových retardérů hoření v elektronice. Tyto retardéry 

byly zakázány, ale na trhu se stále objevují akorát v jiné úpravě(na bázi 

chloru,bromu). Kolují názory, kde jsou opravdu retardéry potřeba a plně 

využitelné. Například zda jsou potřeba v dětském polštáři nebo kočárku 

oproti tomu, v letadlech jsou nezbytné. [67] Dalším problémem je jejich 
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likvidace, která si žádá speciální technologické postupy. Protože při 

spalování při větších teplotách se uvolní ještě nebezpečnější látky než jsou 

samotné původní látky. To se týká  poly-chlorovaných bifenylů (PCB) 

Jedním z klíčových problému je, že výrobci nemají povinnost informovat 

veřejnost v případě, že zpomalovač hoření se nachází v produktech.  

Co se týče nanomateriálů, jsou určité pochybnosti na jejich zdravotní 

závadnost. Někteří vědci a lékaři se domnívají, že kvůli jejich „nano“ velikosti 

je lidé mohou inhalovat a mohou zůstávat dlouho v těle nebo v prostředí. 

Dosud ale není výzkum tak daleko, aby toto někdo prokázal. Určitě je to ale 

téma k zamyšlení. [68] 

 

5.1 Stockholmská úmluva 

Tato úmluva vešla v platnost v roce 2004 a od té doby až do současnosti, 

došlo k přidání další skupiny látek. Je to úmluva, která má za úkol chránit 

životní prostředí a lidské zdraví před nebezpečnými látkami. Tyto látky jsou 

nebezpečné v tom, že se dokáží dlouhodobě hromadit v živých organismech 

a prostředí. Mezi tyto látky nepatří pouze retardéry hoření, ale i látky 

používané v jiných odvětvích. Jako příklady retardérů hoření látek zde 

můžeme zmínit oktabromdifenyl ether a pentabromdifenyl ether, což jsou 

organické sloučeniny. Naposledy v roce 2009 bylo nově přidáno 9 látek, mezi 

nimiž je například (HBB) hexabrombifenyl, pentachlorbenzen, jsou to také 

retardéry hoření. [69,70,71] 

 

5.2 Recyklace plast ů 

Některé plasty z elektrošrotu nelze recyklovat, protože mohou obsahovat 

nebezpečné látky, kvůli kterým není možné nebo ekologické je recyklovat. 

Máme na mysli látky obsažené v elektrospotřebičích, jako jsou například 

lednice, notebooky, monitory, televize a další. Proto tyto plasty končily na 

skládkách nebezpečných odpadů. Z tohoto důvodu byla vydána evropská 

směrnice, která zakazuje členským státům EU, aby se v elektrospotřebičích 

nevyskytovaly nebezpečné a zakázané látky (polybromované bifenyly, 

antimon…). Tím, že se látky používané ve výrobcích jen vylepšují nebo 

obměňují, tak musíme provádět stále analýzy, abychom látky měly pod 

kontrolou. [72]  
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Recyklujeme plasty o několika složeních: 

1) plasty bez jakýkoliv nečistot 

2) plasty obsahující menší množství nečistot (směs) 

3) směs plastů, kde známe složení 

4) směs plastů, kde je složení plastů náhodné 
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6 ZÁVĚR 

      V této bakalářské práci bylo cílem dovědět se něco o trendech a 

novinkách se zaměřením na hořlavost plastů, zpomalovačů hoření a jejich 

sledování co se týče vlastností a zkoušení. Úvod je zaměřen na základní 

pojmy, co se týče hořlavosti a hoření a také na principy těchto reakcí u 

polymerních materiálů. 

      Retardéry byly rozděleny do několika skupin a zmíněny nároky na jejich 

výběr při jejich zpracování a aplikaci podle toho, kde a jak budou využity. 

Největší pozornost se ubírala na halogenové retardéry a na problematiku 

jejich ekologičnosti ve světě. Při studiu článků a podkladů bylo zjištěno, že 

toto téma je již několik let ožehavé z důvodu jejich škodlivých účinků na 

prostředí. Je vidět, že mnoho lidí o tomto problému nemá tušení, přitom do 

jejich života může zasahovat každý den ba i celý život. 

     V největší míře jsou dnes využívány spolu s fosforovými retardéry také 

retardéry hydroxidů. U nich jsou popsány některé polymery, u kterých se 

využívají. Významnou skupinou budoucnosti tvoří retardéry na bázi 

nanočástic, u kterých můžeme čekat velké využití díky jejich dobrým 

vlastnostem. Kromě nanočástic přicházejí samotné firmy s látkami nad rámec 

ekologických předpisů a vlastnostmi opravdu vynikajícími, jakou jsou BHDB, 

ECCOH, Lexan EFL, POSS a je jich daleko více. Principy a detailnější popis 

těchto látek nejsou v takové míře popsány kvůli know how samotných firem. 

Abychom dosáhli srovnání plastů a určitých požadovaných standardů, 

potřebujeme srovnání v podobě normalizovaných zkoušek. V této bakalářské 

práci jsou popsány základní druhy. I když  jsou tyto zkoušky k dispozici, stále 

se na trhu objevují výrobky (např. zásuvky), které základní požadavky 

nesplňují. A dochází k požárům. 

 

Je vidět, že trendy u zpomalovačů hoření v minulém století stagnovaly. Až 

teď v posledních 10 letech přišly nové trendy a vyvíjí se nové alternativy, 

stále mění a jdou kupředu. Protože u nás firmy, které se zabývají touto 

problematikou, už nejsou a nechávají si polymerní směsi na míru už hotové 

dovážet, bylo nutné čerpat informace převážně ze zahraničních zdrojů. 
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Příloha č. 1 
 
Tab č 1 : Vztah mezi strukturou pyrolýzních produktů a vlastní hoření plastů 
pro nejběžnější plasty 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polymer 
Produkty 
pyrolýzy 

Produkty 
spálení 

Teplota 
vznícení 
[°C] 

Limitní 
kyslíkové 
číslo 

Rychlost 
hoření 
[cm/min] 

Polyakryláty 
akrylové 
monomery CO, CO2 338 17,3 1,2-5 

Polyolefiny 

alkany, alkeny, 
alycyklické 
uhlovodíky CO, CO2 343 17,4 1,75-2,5 

Acetát celuosy 
CO, CO2 , 
kyselina octová 

CO, CO2 , 
kyselina 
octová 327 25 1,2-5 

Polyamid 66 aminy,CO, CO2 
aminy,NH2,CO, 
CO2 424 28,7 samozhášivý 

Polyvinylchlorid 

HCl, 
aromatické 
uhlovodíky HCl,CO, CO2 454 47 samozhášivý 

Polyetylenglykoltereftalát 

alkeny, 
kyselina 
benzoová         

Polykarbonáty CO2, fenol CO, CO2 482   samozhášivý 

Fenolplasty 
fenol, 
formaldehyd 

HCOOH,CO, 
CO2 482   samozhášivý 

Nenasycené polyestery 

styren, 
kyselina 
benzoová CO, CO2 485   samozhášivý 

Melaminformaldehydvé 
pryskyřice aminy, NH3   602   samozhášivý 

Polystyren styren CO, CO2 360 18,3 2,5-3,7 
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Příloha č. 2 
 
Tab. č. 2: Vlastnosti nejpoužívanějších polymerů bez úprav proti ohni 
 

Materiál Hořlavost (při 20 °C)  

Použití do 
max. 
teploty Charakter hoření 

PE- polyethylén lehce hořlavý 60°C 

snadno zápalný,hoří rychle 
namodralým čadivým plamenem za 
vývinu nažloutlého dýmu,Odkapává 

PP- polypropylén lehce hořlavý 80°C 

snadno zápalný,hoří za vývinu bílého 
dýmu namodralým 
plamenem,Odkapává 

PMMA- 
polymetylmetakrylát lehce hořlavý 70-75°C 

snadno zápalný, hoří bez vývinu 
dýmu modrožlutým plamenem, 
ojediněle odkapává 

PVC- 
polyvinylchlorid 
tuhý, měkčený, 
houževnaty 

nesnadno 
hořlavý,lehce 
hořlavý,nesnadno 
hořlavý 60,50,80 

neměkčený PVC je samozhášivý, 
měkčený PVC vykazuje vyšší 
hořlavost i po oddálení plamene 

SI- silikony 
nesnadno hořlavý 
až nehořlavý 150-250°C  

hoří žlutým plamenem až při cca 
500°C za vývinu hustého dýmu se 
sazemi 

PET- polyester lehce hořlavý 60-70°C 

hoří jasně žlutým plamenem za 
vývinu neprůhledného dýmu a sazí, 
Odkapává 

PESL- polyesterové 
skelné lamináty 

těžce až středně 
hořlavý 50-60°C 

hoří žlutým plamenem po dosažení 
300-400°C, nejvíce ho ři PESL čerstvý 
a málo dotvrzený, v závislosti na typu 
pryskyřice 

EP- eposidy lehce hořlavý 110-130°C  
hoří žlutým čadivým plamenem za 
vývinu hustého dýmu 

PF- fenoplasty nesnadno hořlavý 110-130°C  
samozhášivě, při tepelném namáhání 
uhelnatí za vzniku štiplavého dýmu 

umakart- tvrzený 
laminát těžce hořlavý 100-120°C  

samozhášivě, při tepelném namáhání 
uhelnatí za vzniku štiplavého dýmu 

kaučuk butadienový lehce hořlavý nezjištěno 
hoří žlutým, silně čadivým plamenem 
za vývinu hustého černého dýmu 
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