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ANOTACE  

Cílem diplomové práce je nahrazení syntetických materiálů v automobilových 

textiliích vlnou, která by měla omezit hořlavost textilií. Omezení hořlavosti textilie 

je zjištěno pomocí zkoušky rychlosti hoření. Zkouška bude provedena u všech 

zkušebních vzorků. Zkušební vzorky jsou rozděleny do dvou skupin, skupina 

prototypy vyrobená na Technické univerzitě v Liberci a skupina originálních 

vzorků, které poskytla firma ŠKODA AUTO. Účelem diplomové práce je snížení 

vzniku škodlivých látek při hoření a zpomalení šíření ohně.  

Klíčová slova: vlna, kompozitní materiály, rychlost hoření,  

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

Main purpose of this master thesis is to substitute syntetical materials in 

automobile textiles by wool. This wool should reduce combustibility of textiles. 

Combustibility reduction of textiles has been determined experimentally during 

the test of burning rate.All of the tested samples underwent a burning rate 

experiment. Tested samples were sorted into two groups. The first group were 

samples made by the Technical University in Liberec. The second group came 

from the company Skoda Auto. A purpose of this thesis is to reduce 

dissemination of harmful materials during burning slowing of the burning rate 

Key words: wool, comosite materials, burning rate 
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ρs plošná hmotnost 

m hmotnost vzorku 

S plocha vzorku  

G ohyb [mg.m] 

C délka ohybu [cm] 

B rychlost hoření [mm/min] 

s shořelá vzdálenost [mm] 

t čas potřebný pro shoření vzdálenosti [s] 
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�̅� průměrná hodnota naměřených veličin 

L interval spolehlivosti 

Lh horní mez intervalu spolehlivosti 

Ld dolní mez intervalu spolehlivosti  

p počet tříd se stejným pořadím 

ti počet pořadí i-té třídy 

n celkový počet 

Ti součet pořadí 

Kw testovací kritérium 

K kritérium korelačním faktorem 

n1 počet hodnot v první skupině 

m1 počet hodnot v druhé skupině 

W 𝑅+
𝑖  
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Úvod 

Každoročně v České republice shoří 2000 osobních automobilů. Požár osobních 

automobilů podmiňuje přítomnost tří základních složek – tepla, paliva a kyslíku. Cílem 

diplomové práce je návrh možného nahrazení syntetických materiálů v automobilových 

textiliích odpadní vlnou, která by měla zpomalit šíření plamenů. 

Literární rešerše je zaměřená na problematiku požárů automobilů a hoření kompozitních 

materiálů. V rešerši je zmíněná četnost požárů automobilů, vznik následných škod 

a míra nebezpečí pro lidi. V práci je popsán průběh požáru automobilu a procesy 

vznikající při požáru. Rešerše vysvětluje pojmy proces hoření a retardéry hoření, neboť 

proces hoření je složitá soustava fyzikálně-chemických dějů. V diplomové práci je 

řešena hořlavost textilních sendvičových materiálů v automobilech. V rešerši je zmíněna 

základní terminologie textilních kompozitních materiálů.  

Rozsah aplikací kompozitních materiálů je rychle rozšiřován. Tradičně jsou používány 

při stavbě dopravních zařízení - lodí, letadel, automobilů, kolejových vozidel i v řadě 

dalších oborů: např. ve stavebnictví, při stavbě strojů, ve spotřebním průmyslu, 

na sportovní náčiní, atd. Spotřeba kompozitních materiálů je ve světě 16 mil. tun a ročně 

je zvyšována o více než 10 %. Struktura kompozitních materiálů je vytvářena předem 

stanoveným prostorovým uspořádáním vyztužujících vláken spojených pryskyřičným, 

plastovým či kovovým pojivem (matricí). Složení kompozitu je voleno podle požadavků 

na mechanické a další vlastnosti výrobku (elektrická vodivost, tepelná vodivost, 

odolnost vůči vlivům agresivního prostředí, náročnost na údržbu, atd.)  

Práce se zabývá základní morfologií a použitím vlny a jejími vlastnostmi. Důvodem 

použití materiálu vlněných vláken jsou jeho vlastnosti, tj. pevnost, pružnost, tažnost. 

Mezi další přednosti patří zpomalení hoření, vysoká odolnost vůči UV záření.  

Experimentální část diplomové práce je zaměřena na provádění zkoušek na jedenácti 

různých vzorcích interiéru. Devět vzorků je z firmy ŠKODA AUTO a dva zkušební 

vzorky jsou vyrobeny na Technické univerzitě v Liberci. Zkušební vzorky ze ŠKODY 

AUTO jsou rozděleny do tří skupin. První skupina obsahuje jeden vzorek z neznámého 

automobilu staré řady ŠKODA AUTO. Druhá skupina obsahuje dva kompozitní 

materiály, které pocházejí z osobního automobilu ŠKODA Fabie. Třetí skupina 

obsahuje vzorky z osobního automobilu ŠKODA Superb. Další skupinu tvoří dva 

zkušební vzorky vyrobené na Technické univerzitě v Liberci. 
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Experimentální část diplomové práce je rozdělena do dvou oddílů. První část je 

zaměřena na zjištění základních parametrů zkušebních vzorků, tj. konstrukce, složení 

vzorků, atd. U vzorků poskytnutých firmou ŠKODA AUTO není známé složení, 

ani konstrukce jednotlivých vrstev sendvičů. V diplomové práci v experimentu jsou 

provedeny zkoušky materiálů diferenční scenovací kalorimetrií, skenovacím 

elektronovým mikroskopem, makroskopem, aby došlo k zjištění potřebných parametrů 

u vzorků poskytnutých firmou ŠKODA AUTO. Kompozitní vzorky vyrobené 

na Technické univerzitě v Liberci jsou vytvořeny pomocí zařízení: mykacího stroje, 

tepelné komory a lisu. Vyrobené zkušební vzorky jsou dvojího typu, tj. TREVIRA 

a HUWIS. TREVIRA a HUWIS jsou pojiva, která jsou použita na zpevnění ovčího 

rouna při výrobě zkušebních vzorků. 

Na uvedených vzorcích jsou provedena měření: zjištění plošné hmotnosti materiálů, 

tloušťka vzorků a ohyb zkušebních vzorků. Pomocná měření jsou důležitá pro zkoušku 

rychlosti hoření. V experimentální části diplomové práce je zjišťována závislost mezi 

plošnou hmotností vzorků na rychlosti hoření a závislost tloušťky materiálů na rychlosti 

hoření. U deseti kompozitních vzorků HUWIS a TREVIRA vyrobených na Technické 

univerzitě v Liberci je změřena rychlost hoření. Z naměřených hodnot je spočítána 

hypotéza, která má potvrdit domněnku, zda pojivo HUWIS má vyšší rychlost hoření než 

TREVIRA. 
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1 Literární rešerše 

1.1 Statistika požárů automobilů 

Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel bývá technická závada na elektroinstalaci, 

netěsnost palivové trubice a v neposlední řadě nedbalost provozovatele. Mezi další 

příčiny požárů automobilů patří dopravní nehody a úmyslné zapálení. 

V roce 2016 vzniklo v dopravě 1 777 požárů, škoda je vyčíslena ve výši 414 282 100   

Kč. Celkem zemřelo 26 osob a dalších 140 osob bylo zraněno. Ve srovnání s rokem 

2015 je počet požárů nižší o 13 %, škody jsou vyšší o 73 %. O rok později, tj. 2017, 

vzniklo v dopravě 1848 požárů automobilů, škoda je kolem 283 492 000 Kč. Celkem 

zemřelo 22 osob a dalších 148 osob bylo zraněno. [1]  

 

Tabulka č. 1 - Tabulka požárů v odvětvích. [1]  
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Obrázek č. 1- Graf požárů automobilů, zraněných osob, úmrtí osob (2013 - 2017). [1] 

 

Obrázek č. 2 - Graf škod způsobených požárem automobilů (2013 - 2017). [1] 

 

1.2 Příčiny požárů automobilů  

 Požáry automobilů způsobené elektroinstalací. 

 Špatný technický stav, staré palivové hadice a potrubí, unikající pohonné hmoty.  

 Požáry způsobené následkem dopravních nehod.  
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 Požáry způsobené cigaretou, atd.  

 Požáry způsobené úmyslně, přestup požáru z jiného zdroje. [1] 

 

Nejčastější příčiny požáru 

Mezi nejčastější příčiny požáru automobilů patří neodborný zásah v elektroinstalaci, 

čímž může vzniknout zkrat a následně vznikne požár. Druhá nejčastější příčina požáru 

je špatný technický stav automobilu. V České republice tvoří osobní automobily starší 

10 let 65,16 % - viz obrázek č. 3. U těchto automobilů může nastat únik pohonných 

hmot, protože palivové trubice jsou staré a zkorodované.  

  

 

                    Obrázek č. 3 - Technický stav automobilů v České republice. [3] 

 

1.3 Proces hoření 

Proces hoření je složitá soustava fyzikálně-chemických dějů. Základem procesu je vývoj 

tepla chemickou reakcí. Teplotní režim v procesu hoření závisí na dvou hlavních 

faktorech - na rychlosti přívodu tepla a rychlosti odvodu tepla. Rychlost přívodu tepla 

určují zákony chemické kinetiky, rychlost odvodu tepla určují fyzikální a chemické 

vlastnosti reagující soustavy a okolí. Proces hoření podmiňuje přítomnost tří základních 

složek – tepla, paliva a kyslíku. 
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Charakteristika jednotlivých fází hoření  

1. Reakce do zapálení – uvolňování mezimolekulárních vazeb – mezi Tg a Tm, dochází 

k depolymeraci a pyrolýze – degradace řetězce, uvolňování tuhých, kapalných 

a plynných složek.  

2. Zapálení – vnější zdroj x samovznícení, při dosažení Tz se zapalují hořlavé plynné 

zplodiny pyrolýzy.  

3. Hoření – substrát hoří po oddálení zápalného zdroje, pokud je energie uvolněná 

při hoření větší než energie potřebná k pyrolýze. Jde o reakci látky s kyslíkem – 

exotermní pochod. 

Retardéry hoření:  

 obsahující brom,  

 obsahující fosfor, 

 obsahující dusík, 

 anorganické retardéry,  

 ohnivzdorné nátěry. 

Hořlavost textilních materiálů ovlivňuje řada faktorů, a to: 

 chemické složení substrátu (obsah C, H, O, apod.); 

 fyzikální vlastnosti substrátu (sráživost, tavitelnost); 

 geometrická struktura textilu (jemnost příze, plošná hmotnost, dostava). [4] 

 

1.4 Proces hoření automobilu 

Ročně vznikne v České republice přes 2000 požárů automobilů, kdy požáry tohoto 

druhu jsou brány za velmi nebezpečné. Při vzniku požáru automobilu dochází 

k rychlému šíření plamenů a k ohrožení osob.  

Automobil lze považovat za dobře zapouzdřenou konstrukci, která je oddělena otvory. 

Požár osobního automobilu je definován dvěma plameny. Není možné adekvátně 

popisovat tento druh požáru pouze jedním plamenem. Plamen v přední části je myšlen 

jako vynoření plamenů ze středu čelního skla. Popisuje požár přední části, kde hlavním 

palivem je motor, přední pneumatiky a přední sedadla pro pasažéry. Zadním plamenem, 

je myšleno vynoření plamenů ze středu zadního okna, kde je umístěna palivová nadrž 

s benzínem nebo naftou, zavazadlový prostor, zadní pneumatiky. Zadní sedačky 

pro pasažéry jsou hlavním palivem pro požár. [2] 
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          Obrázek č. 4 - Průběh požáru automobilu [2] 

 

Požár automobilu 

Šíření plamenů v automobilu trvá přibližně 13 minut, než celý automobil vzplane. 

Teplota požáru osobního automobilu je kolem 1000 ̊C. Teplota není na všech místech 

stejná. Na obrázku č. 6 je vidět hořící automobil, který je vyfocen pomocí speciálního 

termo filtru. Filtr je použit pro zpřehlednění teplot hořícího osobního automobilu. 

 

               Obrázek č. 5 - Požár automobilu [3] 

 

Při požáru automobilu jsou zjištěny plyny CO, CO2, O2, NO, často jsou uvolňovány 

hořením i toxické plyny, např. amoniak, benzen, atd.  Při požáru automobilu vznikají 

nebezpečné exploze, tj. exploze palivové nádrže, airbagů, pneumatik. Exploze palivové 

nádrže vzniká, pokud je v automobilové nádrži benzín, ne nafta. Benzín 

je těkavější než nafta, a to nejen kvůli hlavním složkám, ale i kvůli přidávaným 

aditivům. Benzín je vyroben především z alifatických uhlovodíků získávaných frakční 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bkavost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%A1_nafta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alifatick%C3%A1_slou%C4%8Denina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Frak%C4%8Dn%C3%AD_destilace


18 
 

destilací ropy, s přídavkem isooktanu nebo aromatických uhlovodíků toluenu a benzenu 

ke zvýšení oktanového čísla. Běžně jsou přidávána také malá množství různých aditiv, 

například pro zlepšení výkonu motoru a snížení škodlivých emisí. Některé směsi mohou 

obsahovat významné množství ethanolu. Při požáru benzínu vznikají škodlivé látky.  

 

1.5 Složení automobilu 

Kromě kovových součástí je v automobilu obsaženo ještě množství dalších materiálů. 

Proces hoření podmiňuje přítomnost tří základních složek – tepla, paliva a kyslíku. 

Do složky palivo, která podporuje hoření automobilu, patří textilní materiály, pohonné 

hmoty, atd. V celém osobním automobilu je použito průměrně 20 kg textilních 

materiálů.  

Automobilový průmysl je dnes považován za jednoho z největších spotřebitelů na poli 

kompozitních materiálů. Od roku 1941, kdy poprvé Henry Ford aplikoval kompozitní 

materiál, na základě vyztužení materiálu pomocí konopného vlákna, se produkce 

každým rokem zvyšovala a kompozity nalezly nepostradatelné umístění ve vozidlech 

všech tříd. [5] 

Materiály umožňují vozidlům dosáhnout nižší hmotnost, zvýšení bezpečnosti 

a odolnosti vůči opotřebení, ale také využívat tvarově složité komponenty, které by 

za normálních okolností nebylo možné vyrobit při použití konvenčních materiálů. 

Kompozit je nejefektivnější, co se týče poměru hmotnosti a mechanických vlastností. 

[6] 

 

Používané textilní materiály v automobilu 

Jak je zmíněno v předešlé kapitole, v osobním automobilu je používáno průměrně 20 kg 

textilních materiálů, které jsou ve tvaru kompozitních materiálů, tj. materiálů 

vyrobených z více vrstev. Kompozitní útvary jsou použity, jak v přední části karoserie, 

tak i v zadní části osobního automobilu.  

Přední část automobilu 

Protihluková stěna – Protihluková stěna je vyrobena z netkané textilie, kterou tvoří 

polyesterová vlákna. 

Přední pneumatiky - Přední pneumatika je vyrobena z více vrstev pryže, kostru tvoří 

textilní vlákna - viz obrázek č. 6. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Frak%C4%8Dn%C3%AD_destilace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Isooktan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Areny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Toluen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benzen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oktanov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emise_(ekologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethanol


19 
 

 

Obrázek č. 6 - Autor neznámý. Jednotlivé části pneumatiky. [7] 

 

Elektroinstalace – Elektroinstalace je umístěna od přední až k zadní části automobilu. 

Kabel je soustava dvou nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených 

společným pláštěm. Elektroinstalační kabely jsou potaženy polyuretanovou páskou. 

 

Obrázek č. 7 - Osobní automobil  - znázorněné elektroinstalační kabely [1] 

Nárazníky -  Nárazníky jsou vyráběny nejčastěji z kompozitních materiálů, 

např.  z plastů, kovů, textilních vláken, atd.  

 

Karoserie  

Karoserie představuje u většiny současných automobilů jeho nosnou část. Poskytuje 

prostor pro posádku a náklad a umožňuje montáž všech ostatních částí vozidla. Různé 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodi%C4%8D


20 
 

části karoserie jsou vyrobeny z různých materiálů. Používány jsou běžné 

konstrukční oceli, nízko a vysokolegované oceli, oceli s transformačně indukovanou 

pevností, nerezové oceli, tvárná litina, hliníkové slitiny, plasty,  aj.  

Polstrování – U osobního automobilu jsou polstrované dveře, sloupky, strop, kufr, atd. 

Uvedené části automobilu jsou potaženy kompozitním textilem. Kompozitní materiály 

mají různou konstrukci podle typu a značky osobního automobilu. 

Sedačky - Sedačky pro cestující jsou tvořeny z několika vrstev. Z kostry, která je 

tvořena polyurethanovou pěnou a z kovových částí. Kostra sedačky je potažena 

textilním polstrováním a potahem. 

Airbegy -  Airbegy  jsou záchranné prvky vyrobené z polyamidových tkanin. 

Koberce - Na podlaze a v zavazadlové části automobilu jsou instalovány koberce, které 

jsou vyrobeny z polyesterových vláken. 

Pásy – Další bezpečnostní prvek pro cestující jsou pásy, které jsou utkány 

z polyesterových vláken. 

Výplně - Výplně jsou používány na odhlučnění automobilu od vibrací motoru. 

Nejčastěji je pro odhlučnění použita polyurethanová pěna. 

 

Zadní část automobilu 

Polstrování – Polstrování je již popsáno v části karosérie. 

Palivové trubice - Pohonná trubice je vyrobena z pryže, v některých případech je 

potažená polyesterovou páskou. 

Zadní pneumatiky – Pneumatiky jsou složeny z více vrstev. [7] 

 

1.6 Kompozity 

Proces hoření podmiňuje přítomnost tří základních složek – tepla, paliva a kyslíku. 

Do skupiny paliv podporující hoření, patří i kompozitní materiály. V automobilu je 

použito několik druhů kompozitních materiálů, jak je již zmíněno v předchozích 

kapitolách, např. v interiéru, v pneumatikách, atd. Kompozitní materiály jsou vícefázové 

materiály získané prostřednictvím kombinace různých materiálů s cílem dosáhnout 

vlastností, které jednotlivé komponenty samy o sobě nemohou dosáhnout. Kompozity 

jsou vyrobeny z matrice a výztuže. Vlastnosti matric a výztuží se přizpůsobují s ohledem 

na aplikaci materiálu, aby splňovaly potřeby leteckého, automobilového, 

elektrotechnického a stavebního průmyslu. [6]  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korozivzdorn%C3%A1_ocel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A1rn%C3%A1_litina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plast
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Matrice mají následující atraktivní vlastnosti: 

 nízká hustota (nižší než hliník), 

 vysoká pevnost, 

 vysoká tuhost, 

 dobrá odolnost proti únavě,  

 dobrá odolnost proti tečení,  

 nízký koeficient tření a dobrá odolnost proti opotřebení,  

 chemická odolnost, 

 odolnost proti korozi,  

 rozměrová stabilita,  

 tlumení vibrací,  

 malý elektrický odpor, 

 vysoká tepelná vodivost. 

 

Přednosti kompozitních materiálů 

Konstrukční vlastnosti kompozitů vykazují vysoké pevnostní charakteristiky. Převyšují 

v řadě případů několikanásobně charakteristiky oceli a vykazují menší hmotnost, 

vysokou odolnost vůči korozi, vysoký ohmický odpor a minimální nároky 

na dlouhodobou údržbu. Jejich nejzávažnějším nedostatkem je možnost aplikace 

v nižším teplotním rozsahu a malý rozsah databáze, jejíž optimální využití vyžaduje 

u projektantů speciální znalosti fyzikálních vlastností kompozitů a zkušeností s jejich 

instalací.  

 

Podstata kompozitů 

Kompozity nejsou materiálem v původním slova smyslu, ale strukturou, jejíž vlastnosti 

jsou účelově navrženy pro konkrétní výrobek. Struktura je vytvářena předem 

stanoveným prostorovým uspořádáním vyztužujících vláken (nejčastěji skleněných) 

spojených pryskyřičným, plastovým, silikátovým či kovovým pojivem (matricí). 

V převážné většině případů je kompozitní struktura vyráběna se zaměřením na konečný 

produkt. Složení kompozitu je voleno podle požadavků na mechanické a další vlastnosti 

výrobku. (elektrická vodivost, tepelná vodivost, odolnost vůči vlivům agresivního 

prostředí, náročnost na údržbu, atd.) Rozhodující roli hraje nejčastěji vysoká 
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mechanická pevnost, životnost a měrná hmotnost, třikrát až pětkrát nižší než má ocel. 

Vyztužující vlákna mají až o 2 řády vyšší pevnost a tuhost v porovnání s pojivem 

a při vnějším namáhání se deformují méně než pojivo. S postupem času je 

optimalizováno jejich složení, zlepšovány jsou jejich mechanické vlastnosti a ve více 

případech sníženy ceny pod úroveň klasických konstrukčních materiálů. Výhodou 

používání kompozitů je programovatelnost jejich vlastností. 

 

1.6.1 Matrice  

Matrice je materiál, který je prosycen systémem vláken, takže po zpracování vznikne 

tvarově stálý výrobek. Matrice se označuje jako kompozit. Úlohou matrice 

v kompozitním profilu je spojovat výztuž dohromady a chránit výztuž 

před mechanickým nebo chemickým poškozením. [8] 

Matrice způsobuje: 

 přenos napětí namáhání na vlákna,  

 převedení namáhání z vlákna na vlákno,  

 zajištění geometrické polohy vláken a tvarové stálosti výrobku,  

 ochrana vlákna před vlivy okolí. [9] 

Druh matrice určuje také další vlastnosti, jako je odolnost proti korozi, 

elektricko- izolační vlastnosti, tepelnou vodivost a odolnost proti teplotě. 

 

Druhy matrice 

Kovová matrice je velmi hojně využívána v kombinaci s kovovou nebo keramickou 

výztuží, která může být jednak ve formě vláken, ale i částic. Kompozity tvořené touto 

matricí dosahují výborných vlastností z hlediska tepelné vodivosti, koeficientu tepelné 

roztažnosti, objemové stálosti a odolnosti proti opotřebení. Jednotlivé vlastnosti mohou 

být řízeny za pomocí požadovaného typu, velikosti, tvaru a relativního množství částic 

nebo vláken použitých při výrobě. [7] 

Kompozity s polymerní matricí jsou nejvíce rozšířenou skupinou. Základním 

materiálem matric jsou polyamid, polypropylen, epoxidové, polyesterové, 

formaldehydové a melaninové pryskyřice. Výztuže tvoří zejména skleněná, v menší 

míře uhlíková a aramidová vlákna. U automobilů se kompozity využívají na obvodové 

konstrukce (karoserie) a v interiéru. Polymerní kompozity se dále dělí na kompozity 

s termoplastickou a termosetickou matricí. 
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A) Termoplastické matrice mají poněkud horší mechanické vlastnosti i chemickou 

odolnost. Jejich využívání je rozšířeno ve stavebnictví a v architektuře z hlediska 

designu, měně se používají v automobilovém průmyslu z důvodu vyšších výrobních 

nákladů a omezené použitelnosti. Za normální teploty je to pevná látka, ale pro další 

zpracování, resp. k její vyztužení, je nutné ji zahřát na teplotu nad 200 °C, aby přešla 

do kapalného stavu. Výztuž je tvořena nejčastěji krátkými (0,2 mm) nebo dlouhými 

(do 25 mm) skleněnými vlákny. Po spojení je nutné celý materiál prudce ochladit. 

Výhodou takovýchto kompozitů jsou jejich dobré mechanické vlastnosti, nevýhodou je 

poměrně náročná výroba, jsou málo odolné vůči stárnutí a je u nich omezené spojení 

za použití lepidla. Nejčastěji používanými polymery jsou polykarbonát, polypropylen, 

polyamid a  termoplastické polyestery. [8]  

 

B) Termostatické matrice vznikající vytvrzující chemickou reakcí při působení 

katalyzátoru a iniciátoru. Správně vytvrzený termoset odolává vyšším teplotám, 

neměkne a odolává creepu. V porovnávání s plastem je však křehčí a nelze je recyklovat. 

Nejrozšířenějšími termosety jsou polyesterové pryskyřice a epoxidy, mají mezi 

konstrukčními aplikacemi naprostou převahu, především kvůli jejich nízké ceně, 

relativně snadné výrobě a dobrými vlastnostmi při dynamickém zatěžování. Polymery 

spadající pod termosety jsou epoxidové pryskyřice, fenolické pryskyřice, vinylestery 

a nenasycené polyestery. Významného využití získávají při spojení s uhlíkovým 

vláknem, kde vzniká dnes velmi populární uhlíkový kompozit. Epoxidy jsou využívány 

především tam, kde má význam jejich malá smrštivost. Pro fenolické termosety je 

charakteristická vysoká tvrdost, vyšší modul pružnosti a malá hořlavost. [9] 

 

1.6.2 Výztuže 

Úkolem výztuže (plniva) v kompozitním materiálu je především zajistit mechanické 

vlastnosti materiálu, jako je pevnost a tuhost. Elektrické vlastnosti závisí na výztuži, 

a prototyp výztuže má klíčový vliv na vlastnosti profilu. [7], [9] 

 

Dělení struktury nebo charakteristiky výztuže: 

disperzní (disperzní zpevněné kovy) 

částicové 

            - pravidelných tvarů (koule, destičk 
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            - nepravidelných tvarů, 

            - s plynnými inkluzemi (lehčené polymery, pěnobeton), 

vláknové  

            - s dlouhými vlákny (skleněná, uhlíková, polymerní),  

            - s krátkými vlákny (uhlíková, wolframová, azbestová). 

 

1.7 Textilní vlákna používaná na polstrování u osobních 

automobilů 

V osobních automobilech jsou nejčastěji používána v kompozitních materiálech 

syntetická vlákna. Chemická vlákna jsou používána z důvodů nízké ceny a konstantní 

výroby. Důvody, které zapříčinily, významný růst využití chemických vláken jsou 

opomíjeny. Spotřebitelé se zaměřují na životní prostředí, a s tím spojené využití 

přírodních produktů. Základní nevýhodou klasických syntetických vláken je jejich 

výroba za použití ropných derivátů, tj. neobnovitelných zdrojů, na rozdíl od vlněných 

vláken, která jsou přírodní, a jejich tvorba nezatěžuje planetu. Celková spotřeba 

textilních vláken je za posledních dvacet let téměř zdvojnásobená, ale spotřeba vlny 

klesla o 40 %, proto cena výkupu vlny je kolem 5 – 7 korun za kilogram. [4] 

 

1.7.1 Polyester 

Polyesterová vlákna tvoří největší podíl v celosvětové spotřebě vláken, kde mají 

uplatnění ve všech odvětvích. Pojem polyester obecně zahrnuje všechny polymerní 

materiály, které z chemického hlediska obsahují esterovou skupinu. Polyestery 

reprezentuje polyetylénthereftalát, zkráceně PES. Vyrábí se polykondenzací kyseliny 

tereftálové a etylénglykolu. Polyesterová vlákna jsou snadno modifikovatelná 

a tvarovatelná, je možné záměrně měnit jejich vlastnosti, např. barvitelnost. [4] 

 

Výroba polyesterových vláken  

Při výrobě polyesterových vláken je nejdříve polymerní tavenina protlačena otvory 

ve zvlákňovací trysce. Následuje deformace kapalného paprsku průtahem u trysky 

a postupné tuhnutí ve zvlákňovací šachtě. Fázová přeměna na tuhé vlákno probíhá 

ochlazením pod teplotou tání 252÷292oC. Výsledkem je před orientované, prakticky 

amorfní nedloužené vlákno. Poloprodukt v tom stavu je nestabilní s malou orientací 

řetězců, který velmi rychle křehne. Následuje tahová deformace, kdy nastane orientace 
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řetězců a polymerních segmentů do směru osy vlákna a krystalizace. Výsledkem je 

dloužené vlákno s fibrilární strukturou. Poslední operací pro dokončení vzniku vlákenné 

struktury je ustálení vláken. [4] 

 

Vlastnosti polyesterových vláken 

Polyesterová vlákna mají dobré mechanické vlastnosti, odolnost vůči oděru, 

termoplasticitu, dobrou termickou odolnost, větší odolnost proti UV záření, rychlé 

schnutí a snadnou údržbu, nízkou navlhavost. Nevýhodou vláken je vysoká 

žmolkovitost a nabíjení elektrostatickou elektřinou. [4] 

 

Termické vlastnost vláken 

Teplota vzplanutí polyesterového vlákna je 485÷560o C, což je nižší teplota vzplanutí 

než má vlna. Limitní kyslíkové číslo, které udává minimální koncentraci kyslíku 

v definované směsi dusíku a kyslíku při které vzorek ještě hoří, je pro polyester 20,6 %. 

Při hoření polyesterových vláken vzniká černý dým, materiál se taví a odkapává, čímž 

může docházet k šíření ohně. [4] 

 

Ekologické aspekty polyesterových vláken 

Základní nevýhodou klasických polyesterových vláken je jejich výroba 

za použití ropných derivátů, tj. z neobnovitelných zdrojů. Světové zásoby ropy jsou 

neustále ztenčovány a vzrůstá podíl jejího využití pro jiné účely. Největší zátěž 

a znečištění životního prostředí vzniká při výrobě polyesterových materiálů, při barvení 

polyesterových vláken, které spotřebuje velké množství vody a chemikálií, i když 

existují čím dál tím ekologičtější a ekonomičtější postupy výroby polyesterových 

vláken. Pokud polyesterový materiál začne hořet, vznikají nebezpečné plyny, které 

ohrožuji zdraví osob, např. benzen, toluen, styren. Z tohoto důvodu jsou polyesterové 

materiály recyklovány.  [4] 

 

1.7.2 Polypropylen 

Klasický postup výroby polypropylenu je zvlákňování z taveniny. K chlazení propylenu 

dochází v dlouhé šachtě, kde je nízká tepelná vodivost. Při výrobě je problém citlivosti 

na přítomnost O2. Nadloužené vlákno je 70 % krystalické a 30 % amorfní. Látka je 

označována jako krystalická, jestliže její elementární strukturní jednotky jsou 
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opakovány v pravidelných vzdálenostech ve třech prostorových směrech, jež neleží 

v jedné rovině. Látka je označována jako amorfní, jsou–li molekuly statisticky 

neuspořádané nebo orientované, aniž jsou jejich vzájemné závislosti nějak pravidelně 

rozdělené, pak nelze proložit strukturní body žádné mřížkové roviny. [4] 

 

Vlastnosti vláken  

Polypropylen je nejlehčí ze všech textilních vláken (0,91 g/cm³). Vlákno je odolné proti 

chemikáliím, má velmi dobrou pevnost v oděru, minimální navlhavost, nízký sklon 

k nabíjení statickou elektřinou a ke žmolkování. Nevýhody polypropylenových vláken 

jsou nízká tepelná odolnost, nepříjemný omak, špatná barvitelnost produktů. [4] 

 

Termické vlastnosti vláken polypropylenu  

Teplota měknutí textilního vlákna je 149 - 154 °C. Teplota tání textilního vlákna je 

165 - 170 °C. 

Limitní kyslíkové číslo, které udává minimální koncentraci kyslíku v definované směsi 

dusíku a kyslíku při které vzorek ještě hoří, je pro polypropylenová vlákna 18 %. [4] 

 

Ekologické aspekty 

Polypropylen vyžaduje při výrobě textilního vlákna poměrně vysokou spotřebu ropy, 

energií a času. V případě vznícení jsou uvolňovány jedovaté plyny, jako u vznícení 

polyesteru. Recyklace je složitá, avšak i zde jsou možnosti, jak recyklovat 

polypropylenová vlákna. [4] 

 

1.7.3 Polyurethanová pěna 

Polyurethany patří do skupiny polymerů a dnes jsou používány téměř ve všech oborech 

lidské činnosti. Pod pojmem polyuretany rozumíme skupinu polymerů vzniklých reakcí 

vícefunkčních isokyanátů s polyalkoholy. Reakcí isokyanátů s alkoholy vznikají uretany 

estery kyseliny karbamové. Polyurethanová pěna je vyráběna jako sítˇ buněk, které 

bývají převážně otevřené a jsou navzájem propojené. Rozlišujeme 

pěny éterové a esterové. Polyuretanové pěny jsou vyráběny v rozsáhlém sortimentu 

objemových hmotností a tvrdostí. Vlastnosti pěny jsou závislé na atributech 

jednotlivých buněk, zejména na chemických vlastnostech materiálu elastomeru 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDmolkov%C3%A1n%C3%AD
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polyuretanu, na tloušťce podpěr, objemu buňky, výskytu reziduálních membrán 

a anizotropii buňky. Polyuretanová pěna je izotropní materiál. [4] 

 

Obrázek č. 8 -  Nákres jedné buňky polyurethanové pěny 

 

Vlastnosti polyurethanové pěny 

Polyuretan se dnes používá téměř ve všech průmyslových odvětvích a obklopuje nás, 

aniž bychom si toho byli vědomi. Jeho vlastnosti již vnímáme jako samozřejmost, 

bez toho aniž bychom věděli, že se jedná právě o polyuretan. Polyuretan se dnes používá 

v textilním průmyslu nejen pro jeho izolační schopnosti, ale také pro jeho voděodolnost. 

Ve stavebním a v automobilovém průmyslu je používaná jako izolace konstrukcí a jako 

akustická izolace. V leteckém průmyslu je využívána polyurethanová pěna pro svoji 

lehkost, izolační schopnosti a odolnost, atd. [4] 

 

Termické vlastnosti polyurethanové pěny 

Termické vlastnosti polyurethanové pěny jsou ovlivňovány druhem pěny. Odolává 

teplotám od -150 °C do +80 °C. Při teplotě nad 80 °C dochází k degradaci a k snížení 

jejich vlastnosti. Při vyšších teplotách dochází k tavení, ztrátě formy a k odkapávání. 

Při hoření polyurethnanové pěny záleží na druhu použitého materiálu. [4] 

 

Ekologické aspekty 

Polyurethnanová pěna vyžaduje poměrně vysokou spotřebu ropy, energií a času. 

V případě vznícení jsou uvolňovány jedovaté plyny, jako například izokyanáty, 

kyanovodík a fosforové sloučeniny. Největší množství uvolňovaných plynů tvoří oxid 

uhelnatý. Velký problém pro životní prostředí představují rozpínavé plyny - freony. 

Rozpínavé plyny vázané v pórech polyurethanové pěny pomalu unikají, pro jejich 
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poločas rozpadu je uváděna doba zhruba 100 let, proto musí být polyuretany 

likvidovány speciálním způsobem. Existují též postupy pro chemickou a látkovou 

recyklaci, avšak jejich aplikace je velice problematická. Polyuretan je izolační látkou 

s nejkomplexnějším a energeticky nejnáročnějším výrobním procesem. Polyuretanová 

pěna je typickým produktem tzv. tvrdé chemie. Vstupní produkty pro výrobu 

polyuretanů jsou získávány z ropy. [4] 

 

1.7.4 Vlna  

Spotřeba chemických textilních vláken se za posledních 20 let téměř zdvojnásobila, 

na rozdíl od vláken vlny, kde spotřeba klesla o 40 %. Ročně je nabídka využiti 

1,2 milionu tun vlněných vláken. Některé druhy vln nemají odpovídající vlastnosti 

pro oděvní průmysl. V diplomové práci je nalezeno nové využiti vlny. Nevýhodou 

využíti vlny pro automobilový průmysl je cena. Cena jednoho kilogramu surové vlny je 

5 – 10 Kč, po vyčištění je to 255 Kč za jeden kilogram. Nejbližší místo, pro Českou 

republiku, kde lze provést čištění vlny v Evropské unii, je Polsko. 

Vlna je přírodní živočišné vlákno tloušťky 10 až 70 μm a přirozené délky 40 až 400 mm.  

Vlna narůstá na těle ovce domácí, tvoří souvislou vrstvu nazývanou rouno, které se 

získává pomocí střiží nebo vyčesáváním srsti, které se provádí 1 až 2 krát do roka. 

Hmotnost rouna ovce se pohybuje okolo 3 až 6 kg. [16] 

V kůži zvířete jsou vlasové váčky, z nichž vyrůstají jednotlivé vlasy vlny, které však 

nemají stejnou kvalitu. [16] 

 

Rouno se dělí na tři druhy vlasu:  

 Podsada – tvoří spodní vrstvu rouna, jsou to krátká, jemná a obloučkovitá vlákna, 

neobsahují dřeňový kanálek, v rouně tvoří chomáčky.  

 Pesík – je to delší, hrubší a lesklý vlas, ve struktuře má výrazný dřeňový kanálek, 

v rouně vyrůstá jednotlivě.  

 Přechodový vlas – vlákno, hrubší než podsada, se souvislým nebo přerušovaným 

dřeňovým kanálkem. 

Nejkvalitnější vlna se nachází na lopatkách a bocích zvířete. Nejhorší, tj. krycí srst, 

se nachází na nohou a ocase. [15] 
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Morfologie vlněného vlákna 

Jednotlivý vlas vyrůstá z vlasové cibulky uložené v kůži, který má buněčnou strukturu 

a skládá se ze tři hlavních částí: kutikuly (pokožky), kortexu (kůry) a meduly (dřeně). 

 

Obrázek č. 9 - Morfologie vlněného vlákna [17] 

 

 Kutikula – Kutikula je vrchní vrstva vlasu, která je tvořena charakteristickými 

šupinkami. Šupinky mají různou velikost a tvar. Na povrchu vlasu vyčnívá asi ⅓ plochy 

šupinky, zbytek je kornoutovitě zastrčen do dalších šupinek. Kutikula je průhledná 

a k pevnosti vlákna nepřispívá, avšak je nositelem charakteristických vlastností vlny. 

 Kortex – Kortex neboli jádro vlasu, které tvoří jeho převážnou část, je složeno 

z vřetenových buněk a je hlavním nositelem mechanických vlastnosti vlny, tažnosti 

a pružnosti. V kortexu je barevný pigment, který určuje barvu vlny. Morfologickou 

strukturou je dáno zkadeření vlny. 

 Medula – Medula se nachází ve středu vlasu vlny. Vyskytuje se jen u hrubších vln, 

a to buď jako souvislá tkáň nebo jako tkáň přerušovaná. Pod mikroskopem je medula 

tmavší než kortex, lze jej vidět buď jako tmavší kanálek, nebo tmavší ostrůvky. [15], 

[16], [17] 

 

Vlastnosti vlny 

Mezi vlastnosti vlny patří jemnost a její klasifikace, vyrovnanost, stejnoměrnost, délka 

vláken, zkadeření, lesk a barva. Mezi mechanické vlastnosti vlny patří pevnost, 

pružnost, tažnost, bobtnavost, hydroskopičnost, plstivost a hřejivost. Díky vysokému 

obsahu vody a dusíku, vlna zpomaluje hoření, nebude tát, ale při hoření se bude rozpadat 

na prach. Velkou předností vlny je vysoká úroveň ochrany UV záření, která je mnohem 

vyšší, než u většiny syntetických vláken či bavlny.   
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Vlivem kyseliny HNO3 na vlněný textilní materiál dochází k žloutnutí vlny a kyseliny 

H2SO4 je zapříčiněn rozklad ovčí vlny. Všechny alkálie porušují vlněná vlákna, neboť 

jim odnímají síru a činí je lámavými. [18] 

 

Termické vlastnosti vlny 

Vlna tvrdne již při 100 °C, při 160 °C vlna žloutne a hnědne. I když není vlna ošetřena 

antipyreny (látky znesnadňující hoření), je zařazena ve třídách reakce na oheň – 

nesnadno hořlavé, a to díky vysoké teplotě vzplanutí cca 570 °C. [4] 

 

Ekologické aspekty  

Základním omezením u všech typů přírodních vláken je nutnost odstranění příměsí 

a nečistot, což je ekologicky náročný soubor operací vyžadující poměrně vysokou 

spotřebu vody, energií, času a různých typů chemikálií, které negativně ovlivňují životní 

prostředí. 

Vlna je živočišné vlákno na bázi bílkovin, proto není tolik náročná na ekologii 

při hoření. Zplodiny nejsou, na rozdíl od chemických vláken, toxické, otrava hrozí 

pouze při vysokých koncentracích kouře, proto vlna nemusí být likvidovány speciálním 

způsobem. Při hoření vlna neodkapává, jako chemická vlákna, čímž neohrožuje zdraví 

osob. [18] 
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2 Experimentální část 

2.1 Návrh experimentu 

V osobních automobilech jsou nejčastěji používány syntetické materiály, které jsou 

snadno hořlavé. Cílem diplomové práce je nahrazení syntetických materiálů 

automobilových textiliích odpadní vlnou, která by měla omezit hořlavost textilie 

a  nepřispívat k šíření ohně. Účelem experimentu je snížení vzniku škodlivých látek 

a zjednodušení zpracování odpadu a recyklace textilií z již vyřazeného automobilu.  

Experimentální část diplomové práce zahrnuje charakteristiku vstupních materiálů, 

jejich složení a konstrukci. U kompozitních materiálů od firmy ŠKODA AUTO je 

zjištěna konstrukce jednotlivých vrstev sendvičových materiálů, která je určena pomocí 

přístroje makroskop. Spojení jednotlivých vrstev vzorku je určeno pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu. U vzorků poskytnutých firmou ŠKODA AUTO je složení 

jednotlivých vrstev zjištěno pomocí přístroje diferenční scenovací kalorimetrie.  

Sendvičové materiály z ovčí vlny jsou vyrobeny na Technické univerzitě v Liberci. 

Prototypy interiérových materiálů jsou vyrobeny pomocí mykačky, zapékací komory 

a lisu.  

U zkušebních vzorků jsou provedeny základní zkoušky, tj. tloušťka v mm, plošná 

hmotnost v kg/m-2  a ohyb v mg.m. Naměřené hodnoty jsou statisticky vyhodnoceny 

a zaznamenány do sloupcových grafů. Měření je provedeno pomocí tloušťkoměru 

textilních materiálů, elektronických vah a přístroje na měření ohybu textilií. 

 Hlavní částí experimentu je určení procesu hoření kompozitních materiálů. Zkouška je 

prováděna podle normy ČSN ISO 3795, která je přímo určená pro zkoušku hoření 

silničních vozidel. Podle výše uvedené normy jsou vytvořeny i zkušební vzorky a jsou 

vystaveny potřebným podmínkám (vlhkost, teplota, atd.) pro správné provedení 

experimentu. Experiment je proveden pomocí spalovací komory. Během zkoušky je 

měřen čas hoření v s a shořelé vzdálenosti vzorku v mm. Rychlost hoření je spočítána 

pomocí vzorce, který je uvedený v normě ČSN ISO 3795. Ze zjištěných hodnot je 

spočítána průměrná hodnota rychlosti hoření v mm/min a je zaznamenána 

do sloupcových grafů. U zkoušky rychlosti hoření je pozorován průběh hoření, 

jaký plamen při hoření vzniká, výška plamene v mm, jaká vzniká barva dýmu, zápach 

a jaké jsou zůstatky materiálu po hoření.  

Zjištěné údaje jednotlivých hoření jsou vyhodnoceny a porovnány s ostatními 

zkušebními vzorky. U prototypů vzorků vyrobených na Technické univerzitě v Liberci 
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se ověřuje předpoklad o ovlivnění hořlavosti pojivem TREVIRA na rozdíl od pojiva 

HUWIS. Z naměřených základních veličin (tloušťky vzorků, plošné hmotnosti vzorků) 

je zjištěna jejich vzájemná závislost s rychlostí hoření.   

 

2.2 Rozměry zkušebních vzorků 

Rozměry zkušebních vzorků jsou důležité pro změření rychlosti hoření. Podle tloušťky 

vzorku je potřeba vytvořit velikost zkušebního vzorku podle normy ČSN ISO 3795.  

 

2.2.1 Plošná hmotnost  

Plošná hmotnost je hmotnost plošných textilií, vyjadřuje se její hmotností na jednotku 

plochy. Velikost zkušebních vzorků pro zkoušku plošné hmotnosti je 100 mm x 100mm. 

 

ρs =    
𝑚

𝑆
     (1) 

       

ρs … plošná hmotnost [kg.m-2] 

m … hmotnost vzorku [kg],  

S … plocha vzorku [m-2] 

 

Plošnou hmotnost stanovíme gravimetricky. Z plošné textilie odstřihneme přesně po niti 

(po sloupku a po řádku) vzorky o rozměrech 100 x 100 mm. Přístroj na měření plošné 

hmotnosti je před každým měřením kalibrován na nulu. Zkušební vzorky jsou zváženy 

a hodnoty statisticky zpracovány pomocí programu Excel 2013. Programem je spočítána 

střední hodnota, horní a spodní interval, směrodatná odchylka, medián, modus, rozptyl 

výběru, špičatost, šikmost, minimum, maximum, hladina spolehlivosti - viz tabulka č. 2.  

 

Seznam zkušebních vzorků: 

Originální vzorky: Starý vzorek (vz. č. 1) 

                               Fabie vzorek ( vz. č. 2, vz. č. 3) 

                               Superb vzorek ( vz. č. 4, vz. č. 5, vz. č. 6, vz. č. 7, vz. č. 8, vz. č. 9) 

TUL vzorky:          HUWIS (vz. č. 10) 

                               TREVIRA ( vz. č. 11) 
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Tabulka č. 2 – Plošné hmotnosti zkušebních vzorků 

 

Hmot. Vz.1. Vz.2. Vz.3. Vz.4. Vz.5. Vz.6. Vz.7. Vz.8. Vz.9. Vz.10. Vz.11. 

1.měř. 0,339 0,344 0,517 0,575 0,477 0,539 0,462 0,56 0,554 0,421 0,413 

2.měř. 0,338 0,344 0,517 0,57 0,47 0,536 0,462 0,561 0,56 0,427 0,352 

3.měř. 0,339 0,344 0,517 0,575 0,476 0,533 0,465 0,567 0,555 0,423 0,397 

4.měř. 0,338 0,344 0,517 0,578 0,477 0,539 0,468 0,56 0,554 0,429 0,398 

5.měř. 0,339 0,344 0,517 0,575 0,477 0,536 0,465 0,566 0,557 0,423 0,375 

6.měř. 0,338 0,344 0,517 0,576 0,471 0,539 0,462 0,564 0,553 0,427 0,411 

7.měř. 0,359 0,344 0,517 0,575 0,473 0,537 0,462 0,562 0,554 0,426 0,409 

8.měř 0,338 0,344 0,517 0,575 0,476 0,536 0,462 0,56 0,556 0,427 0,413 

9.měř. 0,338 0,344 0,516 0,573 0,475 0,539 0,463 0,563 0,555 0,421 0,399 

10.měř. 0,338 0,345 0,518 0,576 0,477 0,539 0,462 0,56 0,554 0,427 0,397 

Stř. hod. 0,340 0,344 0,517 0,575 0,475 0,537 0,463 0,562 0,555 0,425 
 

0,396 
 

Lh 0.343 0.345 0.517 0.576 0.476 0.538 0.464 0.563 0,556 0,426 0,409 

Ld 0.337 0.343 0.516 0.573 0,473 0.535 0,461 0,560 0,553 0,423 0,382 

Směr.od 0,006 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,019 

Medián 0,338 0,344 0,517 0,575 0,476 0,538 0,462 0,561 0,554 0,426 0,3985 

Modus 0,338 0,344 0,517 0,575 0,477 0,539 0,462 0,56 0,554 0,427 0,413 

Roz.výr. 4,35E-05 2,1E-07 1,8E-07 4,4E-06 6,9E-06 4,2E-06 4,2E-06 6,9E-06 4,2E-06 8,1E-06 0,0003 

Špič. 9,984 0,957 0,907 2,992 -0,311 0,437 2,015 -0,677 2,832 1,384 2,413 

Šik. 3,159 1,169 1,013 -1,206 -1,083 -0,981 1,601 0,834 1,616 -0,414 -1,597 
 

Min. 0,338 0,344 0,516 0,57 0,47 0,533 0,462 0,56 0,553 0,421 0,352 

Max. 0,359 0,345 0,518 0,578 0,477 0,539 0,468 0,567 0,56 0,429 0,413 

Hl.spo. 0,004 0 0 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,013 
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Obrázek č. 10 – Graf plošné hmotností kompozitních materiálů. 

 

Dílčí závěr měření plošné hmotnosti  

Textilní kompozity v průběhu vývoje automobilového průmyslu měnily svoji hmotnost. 

U staršího materiálu se výrobce zaměřoval na hmotnost použitého materiálu, aby byl co 

nejlehčí. Průměrná plošná hmotnost vzorku je 0,338 kg.m-2. U materiálů vybraných 

z řady Fabie jsou hmotnosti vyšší. U vzorku kompozitu z Fabie č. 1 je průměrná hodnota 

0,344 kg.m-2, na rozdíl od vzorku Fabie č. 2, kde je hodnota 0,517 kg.m-2. Hmotnost 

sendvičových vzorků Superb je v rozmezí od 0,4633 - 0,5373 kg.m-2. U prototypů 

sendvičů vyrobených na Technické univerzitě v Liberci, je zohledněna hmotnost 

výsledných vzorků a současně komfort cestujícího. Hmotnost vzorku č. 10 (HUWIS ) 

je 0,425 kg.m-2  a hmotnost vzorku č. 11 (TREVIRA) je 0,396 kg.m-2. Vzorek č. 10 je 

těžší než vzorek č. 11, ale jeho hmotnost patří do nižší hmotnosti zkušebních vzorků.   

 

2.2.2 Tloušťka  

Tloušťku plošné textilie lze definovat jako kolmou vzdálenost mezi lícem a rubem 

textilie. Měření je možné provádět ve volném stavu bez přítlaku, nebo ve stlačeném 

mezi čelistmi. Zkouška je prováděna ve stlačení mezi čelistmi. Přístroj na měření 

tloušťky je před každým měřením kalibrován na nulu. Zkušební kompozitní materiály 

jsou změřeny na přístroji deset krát, aby mohlo dojít ke statistickému vyhodnocení 

naměřených veličin - viz tabulka č. 3. Statistické zpracování je provedeno pomocí 

programu Excel 2013, kdy je programem spočítána střední hodnota, horní a spodní 
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interval, směrodatná odchylka, medián, modus, rozptyl výběru, špičatost, šikmost, 

minimum, maximum, hladina spolehlivosti - viz tabulka č. 3. 

 

Tabulka č. 3 - Tloušťka zkušebních vzorků 

Tlouš. Vz.1. Vz.2. Vz.3. Vz.4. Vz.5. Vz.6. Vz.7. Vz.8. Vz.9. Vz.10. Vz.11. 

1.měř. 1,7 2,11 2,86 7,58 5,85 6,71 5,29 7,05 7,01 4,63 3,34 

2.měř. 1,75 2,03 2,95 7,55 5,81 6,61 5,33 7 7,06 4,60 3,60 

3.měř. 1,76 1,96 2,95 7,58 5,84 6,51 5,3 7 7,05 4,18 4,91 

4.měř. 1,69 1,99 2,87 7,54 5,79 6,51 5,35 6,96 7,05 3,92 4,54 

5.měř. 1,69 2,01 2,98 7,58 5,82 6,41 5,32 7,09 7,07 4,07 3,43 

6.měř. 1,71 1,95 2,99 7,59 5,86 6,4 5,36 7,07 7,09 3,84 3,40 

7.měř. 1,66 2,04 2,89 7,58 5,84 6,47 5,32 6,99 7,09 4,67 3,53 

8.měř. 1,68 2,06 2,85 7,6 5,83 6,54 5,33 7,03 7,08 4,85 3,60 

9.měř. 1,71 2,12 2,89 7,58 5,84 6,61 5,35 7,01 7,06 4,18 3,61 

10.měř. 1,69 2,06 2,95 7,55 5,83 6,7 5,34 7,05 7,03 4,52 3,38 

Stř. hod. 1,704 2,033 2,918 7,573 5,831 6,547 5,329 7,025 7,059 4,362 3,734 

Lh 1,72 2,07 2,95 7,59 5,85 6,62 5,34 7,05 7,07 4,61 4,12 

Ld 1,68 1,99 2,88 7,56 5,82 6,47 5,31 6,99 7,04 4,12 3,35 

Směr.od 0,03 0,06 0,05 0,02 0,02 0,11 0,02 0,04 0,02 0,34 0,54 

Medián 1,69 2,03 2,92 7,58 5,83 6,52 5,33 7,02 7,06 4,43 3,56 

Modus 1,69 2,06 2,95 7,58 5,84 6,61 5,33 7,05 7,06 4,18 3,6 

Roz. výr. 0,001 0,003 0,002 0,003 0,004 0,012 0,001 0,001 0,001 0,119 0,290 

Špič. 0,25 -0,85 -1,75 -0,73 0,71 -1,03 -0,51 -0,71 0,01 -1,33 1,88 

Šik. 0,80 0,07 0,05 -0,64 -0,77 0,22 -0,44 0,1 -0,62 -0,26 1,75 

Min. 1,66 1,95 2,85 7,54 5,79 6,4 5,29 6,96 7,01 3,84 3,34 

Max. 1,76 2,12 2,99 7,6 5,86 6,71 5,36 7,09 7,09 4,85 4,91 

Hl.spo. 0,02 0,04 0,04 0,01 0,01 0,08 0,02 0,03 0,02 0,25 0,38 
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Obrázek č. 11 - Tloušťka kompozitních materiálů. 

 

Dílčí závěr měření tloušťky materiálů 

Tloušťka měřených vzorků je rozdílná. Nejslabším sendvičovým materiálem je starý 

vzorek, který je složen ze dvou vrstev. Průměrná hodnota tloušťky je 1,704 mm, jak lze 

zjistit z grafu č. 11. Zkušební kompozit vzorek Fabie č. 1 je 2,033 mm a Fabie č. 2 je 

2,916 mm. Sendvičové vzorky z osobního automobilu ŠKODA AUTO Superb jsou 

v rozmezí 5,326 mm – 7,573 mm. Prototyp kompozitního materiálu č. 10 je o tloušťce 

4,362 mm (HUWIS) a prototyp č. 11 je o tloušťce 3,734 mm (TREVIRA). Kompozitní 

materiály HUWIS i TREVIRA patří do slabších materiálů. 

 

2.2.3 Ohyb kompozitních materiálů  

Zkouška ohybu je prováděna podle postupů uvedených v normě NONWOVENS 

BENDING LENGTH 50.2-80.  Přístroj je umístěn na rovný stůl, aby došlo 

ke správnému měření zkušebních vzorků. Vzorek je o velikosti 2,5 cm × 20 cm. 

Zkušební vzorky jsou vytvořeny z vodorovného a kolmého směru. Textilní materiály 

jsou ponechány v podmínkách v  65± 2 % R:H, o teplotě 20 ± 2 °C. Měřený vzorek 

(obrázek č. 12) je umístěn na plošině P s jedním koncem shodným s předním okrajem 

plošiny a druhý konec vzorku je shodný se sklíčkem s gumou. Měřící stupnice je 

v souladu se značkou D. Šoupátko je posunuto dopředu tak, aby zkušební vzorek byl  

ohnutý přes okraj P a  je ohýbán pod svou vlastní hmotností. Posuvník je posouván 
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dopředu, až je konec vzorku ve stejné úrovni L1 a L2. Po intervalu 6 - 8 sekund je 

na stupnici S zaznamenána délka převisu vzorku. Operace je prováděna z lícové 

a rubové strany. [23] 

 

Vzorec pro výpočet G: 

𝐺 = 0,10 ∙ 𝜌𝑆 ∙ (
𝐶

2
)

3

 
 

(2) 

G … ohyb [mg.m] 

ρs … plošná hmotnost [g.m2] 

C … délka ohybu [mm] 

 

 

 

Obrázek č. 12 - Přístroj na měření ohybu 

 

Ohybová zkouška v kolmém směru  

U zkušebních kompozitních materiálů je změřena jejich ohybová vlastnost. Měření je 

provedeno deset krát - viz příloha č. 1, tabulky č. 26 - 47. Experiment je prováděn 

z kolmého a vodorovného směru, z lícové a rubové strany. Plošná hmotnost pro výpočet 

ohybu je uvedena v kapitole č. 2.2.1, je převedena z kg.m-2 na g.m-2. Naměřené hodnoty 

(délka ohybu a plošná hmotnost) jsou vloženy do vzorce č. 2 - viz norma Bending 

Length 50.2-80. Průměrné hodnoty G z kolmého a vodorovného směru jsou zaneseny 

do sloupcových grafů č. 13.  
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Obrázek č. 13 -  Výsledky ohybu v kolmém směru. 

 

Dílčí závěr měření ohybu v kolmém směru 

Výsledky ohybu v kolmém směru jsou zaznamenány ve sloupcovém grafu č. 13. 

Nejohebnější je zkušební vzorek č. 1, který má ohyb z lícové strany 1346,6 mg.m 

a z rubové strany 2282,7 mg.m. Nejhorší ohybové vlastnosti mají vzorky č. 4, 5 a 6. 

Ohybové vlastnosti kompozitních vzorků z lícové strany jsou 114092,64 – 55541,77 

mg.m a z rubové strany 58191,96 - 13458,71 mg.m. Prototypy vyrobené na Technické 

univerzitě v Liberci se pohybují v průměrných hodnotách ohybu. Vzorek č. 10 

(HUWIS) z lícové strany je 35491 mg.m a z rubové strany je 34486,86 mg.m. 

Sendvičový materiál č. 11 (TREVIRA) z lícové strany má 5199 mg.m a z rubové strany 

8543 mg.m. Materiály testované na ohyb jsou používané na interiér, kde je potřebná 

určitá ohybová vlastnost materiálu. U vzorků je preferovaná průměrná ohybová 

vlastnost z důvodu lepší práce při instalaci v automobilu.  

 

Ohybová zkouška ve vodorovném směru  

Vzorky jsou změřeny ohybovou zkouškou ve vodorovném směru. Zde dochází opět 

ke změření hodnot (délky ohybu a plošné hmotnosti), měření je provedeno deset krát. 

Hodnoty jsou vloženy do vzorce č. 2 - viz norma Bending Length 50.2-80. Průměrné 

hodnoty jsou zaznamenány v sloupcovém grafu č. 14. 
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Obrázek č. 14 -  Výsledky ohybu ve vodorovném směru. 

 

Dílčí závěr měření ohybu ve vodorovném směru 

Průměrné výsledky měření ohybu ve vodorovném směru jsou zaznamenány 

ve sloupcovém grafu č. 14. Nejohebnější kompozitní materiály jsou č. 1 a 11, materiál 

č. 1 má ohyb z lícové strany 3740 mg.m a z rubové strany 2687,1 mg.m. Vzorek č. 11 

(TREVIRA) je prototyp vyrobený na Technické univerzitě v Liberci. Ohybová zkouška 

vzorku č. 11 z lícové strany je 3141 mg.m a z rubové strany je 5860 mg.m. Sendvičový 

vzorek č. 10 (HUWIS) z lícové strany je 19130,27 mg.m a z rubové strany je 

21198,8 mg.m. Prototypy vyrobené na Technické univerzitě v Liberci mají hodnoty 

naměřené v průměrných hodnotách ohybu. Nejhorší ohybové vlastnosti ze zkušebních 

vzorků mají vzorky č. 4, 5, 6 a 9. Ohybové vlastnosti těchto vzorků z lícové strany je 

69665,9 –25742,04 mg.m a z rubové strany 58166,73- 28201,09 mg.m. Materiály 

testované na ohyb jsou používané pro interiéry osobních automobilů, kde je potřebná 

určitá ohybová vlastnost materiálů. U vzorků je preferovaná průměrná ohybová 

vlastnost z důvodu lepší instalace v automobilu.  

 

2.3 Konstrukce zkušebních vzorků 

U sendvičových vzorků firmy AUTO ŠKODA není známé jejich složení, ani jejich 

konstrukce. V diplomové práci je složení vzorků určené pomocí přístroje Diferenční 

scenovací kalorimetrie, tj. (DSC6) a konstrukce je zjištěna pomoci makroskopu 

a skenovacího elektronového mikroskopu, tj. (SEM).  
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2.3.1 Zkouška DSC 6 

Diferenční snímací nebo scanovací termická analýza. Při této metodě se vzorek 

podrobuje lineárnímu ohřevu a rychlost tepelného toku ve vzorku, která je úměrná 

okamžitému měrnému teplu, se plynule měří. Uvnitř měrného pláště, který je normálně 

udržován na pokojové teplotě, jsou vmontovány dvě symetrické nádobky. Odporový 

teploměr a topný člen zabudovaný v nosiči vzorku slouží jako primární teplotní kontrola 

systému. Sekundární teplotní kontrolní systém měří teplotní diferenci mezi oběma 

nosiči a tento rozdíl upravuje na nulový, kontrolou tepelného proudu, který je měřen. 

Jinými slovy řečeno, teplota vzorku je udržována izotermní se vzorkem srovnávacím, 

(nebo blokem) dodáváním tepla do vzorku srovnávacího. Množství, potřebné k udržení 

izotermních podmínek, je zapisováno v závislosti na čase nebo teplotě. Měří se tedy 

elektrický příkon potřebný k udržení izotermních podmínek. Signál rozdílu dodaných 

tepelných energií je přímo úměrný tepelné energii pohlcené nebo uvolněné 

při sledovaném ději. 

Malá tepelná kapacita celého systému dovoluje použít velké rychlosti ohřevu (desítky 

K/min) a zajišťuje velkou rozlišovací schopnost. Množství uvolněného tepla je tedy 

úměrné množství elektrické energie spotřebované na zahřátí vzorku (standardu). Jde 

tedy o kalorimetrickou metodu. [24] 

   JPP TTCCHQ
RS

 
..

 
(3) 

kde  je izotermní stupeň přeměny,  je konstatní rychlost ohřevu,  součinitel přestupu 

tepla, Cp je tepelná kapacita a  je obecně diference. 

 

Obrázek č. 15 -  Schéma měřící jednostky DSC. 
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Odvozené rovnice vyjadřují základní kalorimetrické vztahy: 

 

měřená veličina = 









člen

dodatkový

inerce

člen

tepla

vedeníčlen

člen

entalpický
 

(4) 

 

Atmosféra při měření. Pokud polymerní materiál může podléhat již v normální vzdušné 

atmosféře oxidativní degradaci, pak je vhodné provádět měření záměrně v inertní 

atmosféře (nejčastěji dusíku). Proudění dusíku kolem měřící cely má však i další 

význam, neboť odvádí plynné produkty, které při zahřívání vznikají a ty pak dále 

neovlivňují průběh měření. Jedná se např. o dovádění vlhkosti, ale při vyšších teplotách 

může docházet i k odvodu degradačních produktů (termické nebo oxidativní degradace). 

V uvedeném případu je použita ochranná dusíková atmosféra, která zabraňuje oxidaci. 

Na přístroji DSC 6 fa Perkin-Elmer je možné provádět analýzu pevných látek, které se 

zkoumají ve formě fólií, prášku, vláken, krystalek nebo granulí. Vzorek se umístí 

do lehké hliníkové mističky o průměru 5 mm, která je pomocí speciálního mechanismu 

hermeticky uzavřena. Velikost navážky vzorku se řídí citlivostí přístroje pro DSC6 je 

povolena velikost 3 - 30 mg. 

 

Při metodě DSC je vzorek podrobován lineárnímu ohřevu a rychlost tepelného toku 

ve vzorku, která je úměrná okamžitému měrnému teplu, je plynule měřena. Uvnitř 

měrného pláště, který je normálně udržován na pokojové teplotě, jsou vmontovány dvě 

symetrické nádobky. Odporový teploměr a topný člen zabudovaný v nosiči vzorku, 

slouží jako primární teplotní kontrola systému. Sekundární teplotní kontrolní systém 

měří teplotní diferenci mezi oběma nosiči a tento rozdíl upravuje na nulový kontrolou 

tepelného proudu, který je měřen. Jinými slovy řečeno, teplota vzorku je udržována 

izotermním vzorkem, srovnává a dodává teplo do vzorku srovnávacího. Množství, 

potřebné k udržení izotermních podmínek, je zapisováno v závislosti na čase nebo 

teplotě. Je měřen elektrický příkon potřebný k udržení izotermních podmínek. Použití 

malých vzorků (miligramové množství), umístěných na kovových foliích, snižuje 

tepelný spád na minimum. Malá tepelná kapacita celého systému dovoluje použít velké 

rychlosti ohřevu (desítky K/min) a zajišťuje velkou rozlišovací schopnost. Množství 

uvolněného tepla je tedy úměrné množství elektrické energie spotřebované na zahřátí 

vzorku. Jde tedy o kalorimetrickou metodu. [24] 
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Příprava vzorků pro zkoušku DSC 6 

Z charakteru termoanalytických měření je zřejmé, že hmotnost a rozměry vzorku jsou 

důležité pro výsledek měření, neboť ovlivňují tepelný tok mezi okolím a měřeným 

vzorkem. K dosažení reprodukovatelných výsledků měření je třeba používat pokud 

možno stále stejně velké vzorky o srovnatelné hmotnosti. [24] 

Pro vedení zkoušky je potřeba mít vzorek o hmotnosti 10 mg. Zvážení vzorku je 

provedeno pomocí referenčních vah. Vytvořený vzorek, uzavřený v hliníkovém 

pouzdru, je vložený do přístroje DSC 6 s referenčním vzorkem. Než dojde k zpuštění 

měření, je nutno nastavit průtok dusíku. [24] 

 

Vyhodnocení měření  

Při termoanalytických měřeních obecně vyhodnocujeme dvě charakteristiky Tm a Tc, 

termoanalytické křivky, pomocí kterých je identifikován použitý materiál. Vyhodnocení 

je zaznamenáno v tabulce č. 4. [24] 

 

Tabulka č. 4 - Výsledky DSC přístroje 

Složení materiálu Vrchní vrstva Prostřední vrstva Spodní vrstva 

Vzorek 1 polyester - polypropylen 

Vzorek 2 polyester polyurethan polyester 

Vzorek 3 polyester polyurethan polyester 

Vzorek 4 polyester polyurethan polyester 

Vzorek 5 polyester polyurethan polyester 

Vzorek 6 polyester polyurethan polyester 

Vzorek 7 polyester polyurethan polyester 

Vzorek 8 polyester polyurethan polyester 

Vzorek 9 polyester polyurethan polyester 

Vzorek 10 polyester - vlna 

Vzorek 11 polyester - vlna 
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Obrázek č. 16 - Grafy z  DSC 6 vrchní vrstvy   Obrázek č. 17 - Grafy z  DSC 6 spodní vrstvy 

 

Dílčí závěr DSC 6 zkoušky 

U zkušebních vzorků poskytnutých firmou ŠKODA AUTO nebylo známo složení 

jednotlivých vrstev kompozitních materiálů. Pomocí přístroje DSC 6 je zjištěno, 

že u starého vzorku je vrchní vrstva z polyesterových vláken a spodní vrstva je 

z polypropylenových vláken. U ostatních kompozitních materiálů jsou vrchní a spodní 

vrstvy z polyesterových vláken a prostřední vrstvy zkušebních vzorků jsou 

z polyurethanu. U prototypů vyrobených na Technické univerzitě v Liberci je složení 

známé, proto není nutné vyhodnocení na přístroji DSC6. 

 

2.3.2 Zkouška makroskopem 

Použitý přístroj je složený z několika částí - PC se softwarem NIS-Elements, kamera, 

makroskop, mikroskop. Pro zjištění konstrukce kompozitních materiálů je použita 

makroskopická část. Makroskop je vyvinutý pro pořizování a ukládání obrazů, 

interaktivní měření geometrických vlastností vláken, přízí a plošných textilií nebo 

jiných netextilních materiálů. Systém umožňuje archivování rozsáhlých obrazových 

sekvencí a jejich zpracování. 
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1. 1. Snímací deska 

2. 2. Zdroj světla 

3. 3. Optická část 

4. 4. PC se softwarem 

 Obrázek č. 18 - Makroskop 

  

Princip zkoušky 

Zkušební vzorek je rozložen na snímací desku pod makroskopem. Boční světla tvoří 

zdroj světla. Přístroj pracuje na principu zrcadla, které odráží denní světlo a osvětluje 

preparát. Optická část je složena z objektivů, jež vytváří zvětšený, skutečný 

a převrácený obraz předmětu a okulárů, které umožňují pozorování obrazu pouhým 

okem. Obraz je přesouván do počítače, kde je zpracován programem na úpravu obrázků. 

V programu musí dojít ke kalibrování jasu a ke zvětšení obrazu. Na zaznamenaný 

obrázek je vtisknuté měřítko. 

 

Vzorek číslo 1 

Textilní sendvič osobních automobilů starší řady je vyroben ze dvou vrstev. Vrchní 

vrstva je vyrobena z pleteniny, která je vytvořena z multifilů s rozdílnou jemností - viz 

obrázek č. 19. Spodní vrstva je vyrobena z netkané textilie, z polypropylenových vláken 

určité délky. Textilní vrstvy vzorků jsou spojeny nahodilými body pojiva - viz kapitola 

Zkouška Skenovacím elektronovým mikroskopem. 
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Obrázek č. - 19 Lícní strana, starý vzorek (vz.) Obrázek č. 20 - Rubní strana, starý vz. 

 

Vzorek číslo 2 

Textilní vzorek Fabie č. 1 je vyrobený ze dvou vrstev - viz obrázky č. 21 - 22. Vrchní 

vrstva je tkanina keprové vazby. Vazba je tvořena polyesterovými multifily. Spodní 

vrstva je zátažná pletenina ze slabších polyesterových multifilů. Vrstvy jsou spojeny 

nahodilými body pojiva. Mezi vrstvou tkaniny a pleteniny je vložená vrstva 

polyurethanové pěny. 

  

Obrázek č. 21 - Lícní strana, vz. Fabie 1   Obrázek č. 22 - Rubní strana, vz. Fabie 1 
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Vzorek číslo 3 

Vrchní vrstva je tkanina tvořená pomocí keprové vazby z polyesterových multifilů. 

Spodní vrstva zkušebního vzorku je pletenina, vyrobená ze zátažné pleteniny, která je 

vytvořena z polyesterových vláken. Prostřední vrstvu tvoří polyurethanová pěna. 

Textilní sendvič je spojený nahodilými body pojiva.  

Obrázek č. 23 - Lícní strana, vz. Fabie 2      Obrázek č. 24 - Rubní strana, vz. Fabie 2 

 

Vzorek č. 4 

Textilní kompozit z řady Superb je vyrobený ze tří vrstev tkaniny, polyurethnové vrstvy 

a pleteniny. Tkanina je vytvořená z keprové a plátnové vazby - viz obrázek č. 25. 

Na vazby jsou použity multifily různých jemností a barev. Tkanina je vyrobena 

z polyesterových vláken, taktéž i pletenina. Pletenina je vyrobena ze zátažné pleteniny. 

Kompozitní vrstvy jsou spojeny pomocí bodů pojiva.  

Obrázek č. 25 - Lícní strana, vz. Superb 1      Obrázek č. 26 - Rubní strana, vz. Superb 1 
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Vzorek č. 5 

Textilní kompozit z řady Superb je vyroben ze tří vrstev. Kompozitní materiál má vrchní 

vrstvu vyrobenou z tkaniny. Tkanina je z plátnové vazby, osnova a útek s různou 

jemností a barvou - viz obrázek č. 27. Vrchní vrstva je tvořena z polyesterových 

multifilů. Tkanina je vzorovaná kalandrem. Prostřední vrstva je vyrobena 

z polyurethanové pěny. Spodní vrstva je vyrobena ze zátažné pleteniny z polyesterových 

multifilů. 

Obrázek č. 27 - Lícní strana, vz. Superb2       Obrázek č. 28 - Rubní strana, vz. Superb 2 

 

 

Vzorek č. 6 

Vrchní vrstva automobilového sendviče je vyrobena plátnovou vazbou. Tkanina je 

vzorovaná pomocí různých barev a jemností útkových přízí. Příze jsou jednoduché, 

z polyesterové multifily. Prostřední vrstva je vyrobena z polyurethanové pěny. Pletenina 

je zátažná, z polyesterových multifilů. Zátažná pletenina je vzorovaná pomocí silnější 

příze jiné barvy  - viz obrázek č. 29.  
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Obrázek č. 29 - Lícní strana, vz. Superb 3    Obrázek č. 30 - Rubní strana, vz. Superb 3 

 

Vzorek č. 7 

Kompozitní materiál vyrobený z tkaniny, polyurethanové vrstvy a pleteniny. Tkanina je 

tvořena z plátnové vazby, multifilů různých jemností a barev. Pletenina je tvořena 

z rubních oček z multifilů  - viz obrázek č. 31. 

Obrázek č. 31 - Lícní strana, vz. Superb 4    Obrázek č. 32 - Rubní strana, vz. Superb4 

 

Vzorek č. 8 

Vzorek je složen ze tří vrstev tkaniny, polyurethanové pěny a pleteniny. Tkanina je 

tvořena třemi různými multifily, které mají různou jemnost, konstrukci a barvu. 

Multifily tvoří plátnovou vazbu. Prostřední vrstva je tvořena polyurethanovou pěnou, 

spodní vrstva je vytvořena zátažnou pleteninou. 
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Obrázek č. 33 -  Lícní strana, vz. Superb 5 Obrázek č. 34 - Rubní strana, vz. Superb 5 

 

Vzorek č. 9 

Vzorek je tvořený ze tří vrstev tkaniny, polyurethanové pěny a pleteniny. Tkanina je 

tvořena třemi  různými multifily, které mají různou jemnost, konstrukci a barvu. 

Multifily tvoří plátnovou vazbu. Prostřední vrstva je tvořena polyurethanovou pěnou, 

spodní vrstva je zhotovena ze zátažné pleteniny.  

Obrázek č. 35 - Lícní strana, vz. Superb 6              Obrázek č. 36 - Rubní strana, vz. Superb 6 
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Vzorek č. 10 

Zkušební vzorek vyrobený na Technické univerzitě v Liberci je tvořený dvěma 

vrstvami. Vrchní vrstva zkušebního vzorku je polyesterová tkanina tvořená plátnovou 

vazbou, viz obrázek č. 42. Plátnovou vazbu tvoří multifily. Spodní vrstvu tvoří rouno ze 

směsi ovčí vlny a pojiva HUWIS. Pojivo HUWIS je vyrobeno z kopolymerních 

textilních vláken, což jsou vlákna s molekulovými řetězci z různých, pravidelně 

rozložených monomerů. Jednotlivé vrstvy kompozitního materiálu jsou pojeny 

netkanou textilií TecWeb® ABA 001. Netkaná textilie je vyrobena  z CO-Polyamid, 

který má bod tání při teplotě 105 – 125 °C. Šířka pojiva je 1500 mm +/-10 mm. 

Obrázek č. 42  - Lícová strana, vz. HUWIS          Obrázek č. 43 - Rubová strana, vz. HUWIS 

 

Vzorek č. 11 

Zkušební vzorek je vyrobený na Technické univerzitě v Liberci, jako vzorek č. 10. 

Zkušební vzorek je sendvič vyrobený ze dvou vrstev. Vrchní vrstva je vyrobena 

z polyesterové tkaniny, plátnovou vazbou. Spodní vrstvu sendviče tvoří rouno. Rouno 

je vyrobeno z vlněných vláken a pojiva TREVIRA. TREVIRA jsou bikomponentní 

vlákna vyráběná zvlákňováním dvou různých polymerů, pomocí zvláštní zvlákňovací 

hubice. TREVIRA je tvořena jádrem, s vyšším teplotně tavitelným polymerem 

(polyester) a níže tavitelným pláštěm (kopolyester). TREVIRA  je pojivo, které by mělo 

omezit rychlost hoření zkušebního vzorku. Kompozitní vrstvy jsou spojeny pojivem 

TecWeb ® ABA 001 jako v případě vzorku č. 10.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Monomer
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Obrázek č. 44 - Lícová strana, vz. 

TREVIRA       
Obrázek č. 45 - Rubová strana, vz.     

TREVIRA  
 

2.3.3 Zkouška skenovacím elektronovým mikroskopem 

V experimentu je elektronová mikroskopie použita pro zjištění spojení jednotlivých 

kompozitních vrstev u vzorků poskytnutých firmou ŠKODA AUTO.  

Elektronová mikroskopie je metoda umožňující studium mikrostruktury zkoumaných 

objektů. Mikrostruktura je studována ve vakuu, pomocí elektronového svazku, který 

vzniká emisí elektronů z katody, jež jsou dále urychlovány k anodě. Elektronový svazek 

je fokusován vhodně upraveným elektrickým, magnetickým nebo elektromagnetickým 

polem, aby bylo dosaženo požadovaného zvětšení zkoumaného zkušebního vzorku. 

Elektronový svazek vytváří obraz interakcemi s pozorovaným preparátem. Pozorovaný 

vzorek je upraven tak, aby jej bylo možno prohlížet. Vzorek je prohlížen ve vakuu, 

a proto nesmí obsahovat vlhkost, která by vakuum zhoršovala. Elektrony pronikají 

pozorovaným preparátem a interakcemi s ním jsou odchylovány od původního směru, 

jímž se pohyboval hlavní elektronový svazek. Většina odchýlených elektronů je pomocí 

clony ze svazku vyloučena. Obraz je tvořen dopadem převážně neodchýlených 

elektronů na zobrazovací systém. Zobrazovacím systémem může být stínítko 

z luminiscenčního materiálu, na kterém se vytvoří kruhový obraz. Vzorek pro transmisní 

elektronovou mikroskopii musí mít vhodnou tloušťku, přibližně 100 nm při 100 kV.[26] 

Elektrony dopadají na pozorovaný preparát a interakcí s hmotou vyráží ze vzorku 

elektrony. Tyto elektrony jsou pomocí vhodného potenciálu přitahovány na detektory, 

které vytváří signál upravený pro zpracování v zobrazovacím systému. Zobrazovacím 

systémem může být obrazovka, na které se vytváří příslušný obraz vzniklý rastrováním 
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elektronového paprsku po snímané ploše. Výsledným obrazem je snímek, který 

zachycuje povrchovou strukturu preparátu. Lze říci, že elektronové mikroskopy patří 

mezi nejvšestrannější přístroje pro pohled do mikrosvěta. Mohou poskytnout komplexní 

informaci o mikrostruktuře, chemickém složení a o mnoha dalších vlastnostech 

zkoumaného vzorku. Elektronová mikroskopie prokázala, že kompozitní materiály jsou 

spojeny pomocí lepidlových bodů, které jsou nahodile umístěny. Materiál prochází 

kalandrovacím ústrojím, aby došlo k jeho pevnému spojení.[26] 

 

  

Obrázky č. 46 - SEM pojivo vzorků 

 

2.4 Proces výroby kompozitních materiálů z ovčí vlny  

Účelem použití ovčí vlny v sendvičovém materiálu je snížení vzniku škodlivých látek 

při případném hoření automobilu, zpomalení šíření ohně a jednoduší zpracování odpadu 

recyklací. Celková spotřeba chemických textilních vláken je za posledních 20 let téměř 

dvojnásobná, ale spotřeba vlny klesla o 40 %.  

Zkušební kompozitní materiál z ovčí vlny a polyesterové tkaniny je vyrobený 

na Technické univerzitě v Liberci. Tkanina je vyrobena z polyesterového multifilu 

plátnovou vazbou, viz obrázek č. 41 - 43. Spodní vrstvu sendviče tvoří rouno, které je 

vyrobeno ze směsi ovčí vlny a pojiva (HUWIS, TREVIRA).  Na rouno o plošné 

hmotnosti 270 g.m-2 je použito 241,8 g ovčí vlny, tj. 89,5 % a 28,5 g pojiva, tj. 10,5 %. 

Směs je vložena do mykacího stroje, viz obrázek č. 38.  
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Účelem mykání ovčí vlny je ojednotit vlákna vstupující suroviny. Vytvořit chomáče 

vláken, vyloučit nečistoty a krátká vlákna, urovnat vlákna do podélného směru, 

promíchat vlákna, zvýšit stejnoměrnost a následně z těchto vláken vytvořit pavučinu. 

Mykací stroj použitý na výrobu rouna je válcový (pro vlněná vlákna a chemická vlákna 

vlnařského typu). Mykací stroj je tvořen soustavou válců, po jejichž obvodech jsou 

drátkové nebo pilkové pracovní povlaky. Drátky, resp. hroty pilkových povlaků, jsou 

na válcích ve vzájemném postavení na mykání (tambur - pracovní válec), na snímání 

(obraceč - pracovní válec) nebo povytažení (volant - tambur) - viz obrázek č. 38. [ 25] 

 

 

Obrázek č. 37 - Schéma válcového mykacího stroje [25] 

 

  

 

Obrázek č. 38 - Vzájemné postavení pracovních povlaků mykacího stroje. [25] 
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Rouno je vyrobeno z vlněných vláken a pojiva (HUWIS, TREVIRA). Pojivo je požito 

pro zpevnění produktu, aby nedošlo k deformaci rouna. Rouno je vyrobeno na mykacím 

stroji, viz obrázek č. 39, kde dochází k podélnému kladení vláken a vzniká tenká 

pavučina. Z jednotlivých tenkých pavučin je vyrobeno rouno. 

Obrázek č. 39 - Válcový mykací stroj pohled zepředu, zezadu. 

 

Vyrobené rouno je vloženo do horkovzdušné komory, aby došlo k zamezení deformace 

rouna a především k tepelnému pojení bikomponentních vláken s vlnou. V komoře 

dochází k příčnému působení tepla na vrstvu rouna. Poloprodukt prochází 

horkovzdušnou komorou po dobu 2 minut a při teplotě 145 °C, čímž dochází k propojení 

směsi vlny a pojiva. 

Obrázek č. 40 - Horkovzdušná komora 
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Pro spojení vrstev sendviče je použit etážový lis, viz obrázek č. 40. Vrstvy sendviče 

musí být upraveny na rozměr 45 mm × 35 mm, aby mohlo dojít k vložení do lisu. 

Na zkušební sendvič působí teplota 140 °C. Přístroj je nastavený na stlačení vzorku 

na 294 mm. Na spodní vrstvu ovčího rouna je rozprostřena netkaná textilie, která je 

použita jako pojivo vrchní vrstvy a spodní vrstvy zkušebního vzorku.   

                Obrázek č. 41 – Lis zkušebních vzorků. 

 

2.5 Zkouška rychlosti hoření 

Norma pro zkoušku hořlavosti interiérů automobilů ČSN ISO 3795 silniční vozidla, 

traktory, zemědělské a lesnické stroje stanoví hořlavost materiálů použitých v interiéru 

vozidla.  

Předmět normy  

Norma stanovuje metodu pro určení vodorovné rychlosti hoření materiálů, používaných 

v prostoru pro cestující silničních vozidel, např. osobních automobilů. Zkušební metoda 

umožňuje zkoušení materiálu, který je vyrobený z více vrstev. [27] 

Podstata zkoušky  

Zkoušky je prováděná v přístroji nazývaném spalovací komora. Vzorek je uchycen 

ve vodorovné poloze v držáku tvaru U a je vystaven účinku definovaného nízko 

energického plamene po dobu 15 s ve spalovací komoře, přičemž plamen působí 

na volném konci vzorku. Zkouška určuje, zda a kdy plamen zhasne nebo dobu, 

za níž plamen urazí měřenou vzdálenost v mm. [27] 

Spalovací komora je vyrobena z nerezavějící oceli. Na přední části komory je 

ohnivzdorné pozorovací okno, které může zakrývat celou přední část, a které může být 
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konstruováno jako přístupová deska. Dno komory má větrací otvory a podél obvodu 

stropu jsou větrací výřezy. Spalovací komora je uložena na čtyřech nožičkách a je 

konstruována tak, že na jedné straně má otvor pro vložení držáku se vzorkem 

a na protější straně je otvor pro přívod plynu. Odpad ze zkoušky je zachycen do misky, 

která je umístěna na dně komory mezi větracími otvory, aniž by zakrývala větrací otvor.   

 

 

Obrázek č. 47 - Spalovací komora 

 

Držák vzorku je sestaven ze dvou kovových rámů tvaru U z korozivzdorného materiálu. 

Rozměry držáku jsou 360 mm x 100 mm. 

 

 

Obrázek č. 48 - Závaží pro přidělání vzorku 

 

Součástí spalovací komory je plynový hořák, kdy je jako zdroj ohně použit Bunsenův 

kahan. Kahan je umístěn ve zkušební komoře, střed trysky je 19 mm pod středem spodní 

hrany konce vzorku. 
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Obrázek č. 49 - Hlavní a vedlejší plynový hořák 

 

Vzorky 

Tloušťka vzorku nesmí být větší než 13 mm. Podle tloušťky vzorku je přizpůsobena 

délka zkušebního materiálu. Pro správné vyhodnocení zkoušky je od každého typu 

vzorku odebráno nejméně 10 zkušebních vzorků. Materiály jsou kondiciovány nejméně 

24 hodin při teplotě 23 ̊C a relativní vlhkosti 50 % a jsou udržovány v těchto podmínkách 

až do doby bezprostředně před zkouškou. [27] 

 

Obrázek č. 50 - Velikost vzorku na zkoušku rychlosti hoření 

 

Vyhodnocení zkoušky 

Měření doby hoření začíná v okamžiku, kdy plamen dosáhne prvního měřícího bodu, 

který je 25 mm vzdálený od začátku vzorku. Měření doby hoření skončí, když plamen 

dosáhne posledního měřícího bodu nebo když plamen zhasne před dosažením 

posledního měřícího bodu. Jestliže plamen nedosáhne posledního měřícího bodu, je 

změřena shořelá vzdálenost do bodu zhasnutí plamenu. Pokud vzorek nedosáhne 

prvního měřícího bodu, rychlost hoření je nula mm/min. Naměřené hodnoty jsou 

vyhodnoceny pomocí vzorce pro rychlost hoření. 
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Rychlost hoření B v milimetrech za minutu je vypočten podle vzorce: 

 

𝐵 =
𝑠

𝑡
 ∙ 60 

(5) 

 

s … shořelá vzdálenost [mm] 

t… čas potřebný pro shoření vzdálenosti [s] 

  

Provedení zkoušky ve spalovací komoře  

Spalovací komora se skládá ze dvou častí, z místa, kde dochází ke spálení zkušebních 

materiálů a z části, kde dochází k zapálení materiálu a měření času rychlosti hoření.  

Na začátku každého měření je do spalovací komory na dno vložena alobalová vrstva, 

aby nedošlo k znečištění spalovací komory odkapávající emulzi ze spáleného materiálu. 

Zkušební vzorek je umístěn vodorovně do držáku, který je vytvořen ze dvou částí. 

Spodní část je vyrobena ve tvaru U, která je rozdělena ocelovými nitěmi na dvanáct dílů. 

Vzdálenost ocelových nití mezi sebou je 2,5 mm. U první ocelové nitě jsou spuštěny 

stopky a u poslední nitě jsou zastaveny stopky měřící čas. Pokud plamen zhasne dříve, 

než dosáhne posledního bodu, bod, kde zhasl plamen, je počítán jako bod ukončení 

stopování času. Pokud plamen nedosáhne prvního bodu měření, je v těchto případech 

nulová rychlost hoření. Čas změřený pomocí stopek je použit pro výpočet rychlosti 

hoření. Při vložení vzorku je nutné, aby konec vzorku byl přiložen až ke hraně držáku. 

Vzorek je zafixován pomocí druhé části držáku, která má také tvar U. Po vložení vzorku, 

nastává fáze zapálení. Pomocí knoflíku je zpuštěn plyn a vedlejší knoflík upravuje 

množství použitého plynu pro zapálení vedlejšího hořáku. Na přístroji jsou dvě zelená 

tlačítka, jedno zapaluje hlavní hořák a druhým je spouštěna časomíra. Stopky měří dobu, 

která uplyne od zapálení prvního bodu až do posledního bodu.  
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1. 1. Pouštění plynu. 

2. 2. Množství plynu. 

3. 3. Zapálení plynu. 

4. 4. Zapínání stopek. 

5. 5. Měření času. 

 

                             Obrázek č. 51 – Ovládací panel spalovací komory. 

 

Při zkoušce rychlosti hoření je u měřených kompozitních materiálů pozorováno, 

jak materiál hoří. Současně je také pozorován plamen a dým, a jiné pozůstatky hoření, 

které vznikají při spalování vzorků. Zásadní je, při zkoušce rychlosti hoření, čas 

a spálená vzdálenost materiálu. Každý zkušební vzorek materiálu je podroben deseti 

měřením. Zkušební kompozity jsou podrobeny zkoušce z rubové a lícové strany 

kompozitního materiálu. Jednotlivé hodnoty jsou zaznamenány do bodového grafu. 

 

Tabulka č. 5 - Základní informace o vzorku ŠKODA AUTO, starší řada (vz. č. 1) 

Materiál   ŠKODA AUTO starší řada  

Druh Kompozitní materiál 

Rozměry  100 mm x 356 mm x 1.77 mm 

Složení  Polyester / polypropylen 

Vrchní vrstva pletenina 

Vazba osnovní 

Spodní vrstva netkaná textilie 

Hmotnost 0,340 kg.m-2 

Použití sloupky, dveře, strop, atd. 

 

V tabulce č. 5 jsou zaznamenány základní údaje zkoušeného vzorku, jedná se 

o kompozitní vzorek ze staršího typu osobního automobilu ŠKODA. U kompozitu 

z rubové strany vzorku nemohlo dojít ke změření rychlosti hoření, neboť plamen 

nedosáhl prvního měřícího bodu. Došlo k zažehnutí vzorku, ale emulze, která při hoření 
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vznikla, zhasla plamen a odkápla na dno spalovací komory. Z emulze vznikla černá 

hrouda, která dále již nehořela. Měření je provedeno desetkrát, jeho výsledek je vždy 

stejný. Doba hoření tudíž nebyla měřena, a proto rychlost hoření je 0 mm/min. 

Při měření rychlosti hoření z lícové strany vzorku, došlo ke změření rychlosti hoření, 

naměřené hodnoty kompozitního vzorku nalezneme v příloze č. 2, tabulka č. 48. 

Experiment je proveden desetkrát, aby mohlo dojít k vyhodnocení průměrné hořlavosti 

sendvičového materiálu. Hodnoty shořelé vzdálenosti a uběhlého času jsou zaneseny 

do bodového grafu č. 87, v příloze č. 2. Kompozitní materiál vzorku č. 1 při hoření 

odkapává a odkapávající emulze ještě dále hoří na alobalové vrstvě. V tomto případě by 

mohlo dojít k šíření ohně a k ohrožení cestujících. Výška plamene je 25 mm a plamen 

má klasickou žlutooranžovou barvu. Při hoření vzniká šedý dým s malými částicemi 

popela, který slabě zapáchá. Při hoření vzorku jednotlivé vrstvy zkušebního materiálu 

hoří odlišnou rychlostí.  

 

Dílčí závěr rychlosti hoření 

Průměrná hodnota rychlosti hoření z lícové strany zkušebního vzorku je 0 mm/min., 

z rubové strany sendvičového vzorku je 111,7 mm/min. Při hoření kompozitního 

materiálu rubové strany může docházet k dalšímu šíření ohně, a tudíž k vyššímu 

potencionálnímu ohrožení cestujících. Mezi největší ohrožení patří odkapávající 

emulze, která dále hoří a dým, který má v sobě částečky popelu.   

 

Obrázek č. 52 – Hoření, starý vz., líc     Obrázek č. 53 – Hoření, starý vz., rub  
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Tabulka č. 6 - Základní informace o vzorku ŠKODA AUTO, Fabie 1 (vz. č. 2) 

Materiál   ŠKODA AUTO (Fabie 1) 

Druh Kompozitní materiál 

Rozměry 100 mm x 356 mm x 2,033 mm 

Složení polyesterová tkanina/polyurethnová vrstva/ polyesterová pletenina  

Vrchní vrstva tkanina 

Vazba kepr 

Prostřední vrstva polyurethnanová pěna 

Spodní vrstva pletenina  

Vazba zátažná pletenina 

Hmotnost 0,344 kg.m-2 

Použití sloupky, dveře, strop, atd. 

 

Firma ŠKODA AUTO poskytla dva druhy vzorků interiérů z automobilu Fabie. 

V tabulce č. 6 jsou zaznamenány základní údaje vzorku Fabie 1. Sendvičový materiál je 

prověřen, jak z lícové strany vzorku, tak z rubové strany vzorku, pro jeho rychlost 

hoření. U vzorku Fabie 1 nemohlo dojít ke změření rychlosti hoření, protože plamen 

nedosáhl prvního měřícího bodu. Pokus byl proveden desetkrát, výsledek je shodný 

ve všech případech. Výška plamene je 25 mm, malý plamen je klasicky žlutooranžově 

zbarvený. Vzniklý dým je našedlý, zápach je slabý. Vzniklá emulze při hoření zamezí 

hoření a uhasí plamen. 

 

Dílčí závěr rychlosti hoření   

Kompozitní materiál vzorku č. 2 má rychlost hoření 0 mm/min. Jeho nevýhodou je, že je 

vyrobený z polyesteru a polyurethanu, uvedené materiály jsou vyráběny 

z neobnovitelných zdrojů a jsou náročné na recyklaci. 
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Tabulka č. 7 - Základní informace o vzorku ŠKODA AUTO, Fabie 2 (vz. č. 3) 

Materiál ŠKODA AUTO (Fabie 2) 

Druh Kompozitní materiál 

Rozměry 100 mm x 356 mm x 2,918 mm 

Složení polyesterová tkanina/polyurethnová vrstva/ polyesterová pletenina  

Vrchní vrstva tkanina 

Vazba kepr 

Prostřední vrstva polyurethanová pěna 

Spodní vrstva pletenina 

Vazba zátažná pletenina 

Hmotnost  0,517 kg.m-2 

Použití sloupky, dveře, strop, atd. 

 

 

Obrázek č. 54 – Hoření, vz. Fabie 1, líc                    Obrázek č. 55 – Hoření, vz. Fabie 1, rub  

 

Kompozitní materiál Fabie 2 je podrobně popsán v tabulce č. 7, kde jsou zaznamenány 

základní parametry zkušebního vzorku. U kompozitního vzorku Fabie 2 došlo 

ke změření rychlosti hoření z lícové i rubové strany zkušebního materiálu. Zaznamenané 

hodnoty, jsou uvedeny v tabulce č. 49 – 50, přílohy č. 2. Experiment je proveden 

desetkrát, aby mohlo dojít k vyhodnocení hořlavosti kompozitních materiálů. Hodnoty 

shořelé vzdálenosti vzorku a naměřeného času jsou zaneseny do grafu č. 88 – 89. 

v příloze č. 2. Průměrná hodnota rychlosti hoření z rubové strany je 71 mm/min. 

a z lícové strany je 33 mm/min. Při zkoušce rychlosti hoření je pozorována výška 
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plamenu 25 mm, barva plamenu je klasická, tj. žlutooranžová. Vzniklý dým při hoření 

je šedé barvy a mírně zapáchá.  Při hoření kompozitního materiálu vzniklá emulze, která 

odkapává, ale dále nehoří.  

 

Dílčí závěr rychlosti hoření 

Průměrná hodnota rychlosti hoření vzorku č. 2 z rubové strany je 71 mm/min. a z lícové 

strany je 33 mm/min. Kompozitní materiál je vyráběn z neobnovitelných zdrojů a je 

náročný na recyklaci.  

 

Obrázek č. 56 – Hoření, vz. Fabie 2, líc   Obrázek č. 57 – Hoření, vz. Fabie 2, rub 

  

Tabulka č. 8 - Základní informace o vzorku ŠKODA AUTO Superb1 (vz. č. 4) 

Materiál   ŠKODA AUTO (Superb1) 

Druh Kompozitní materiál 

Rozměry 100 mm x 356 mm x 7,573 mm 

Složení polyesterová tkanina/polyurethnová vrstva/ polyesterová pletenina 

Vrchní vrstva tkanina 

Vazba plátno 

Prostřední vrstva polyurethanová pěna 

Spodní vrstva pletenina 

Vazba zátažná 

Hmotnost 0,575 kg.m-2 

Použití sloupky, dveře, strop, atd. 
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Základní parametry zkušebního vzorku jsou zaznamenány v tabulce č. 8. Hodnoty 

naměřené při zkoušce rychlosti hoření jsou zaznamenány v tabulce č. 51 - 52, v příloze 

č. 2. Měření jsou zaznamenána v bodovém grafu č. 90 – 91, v příloze č. 1. Z naměřených 

hodnot rychlosti hoření je vypočítána průměrná rychlost hoření, kdy průměrná hodnota 

rychlosti hoření z rubové strany vzorku je 55,3 mm/min. a z lícové strany zkušebního 

vzorku je 54,7 mm/min.  

Vzorek řady Superb je polstrování z osobního automobilu. Při jeho hoření vzniká černý, 

zapáchající dým s obsahem drobného popelu. Po zapálení vzorku vzniká škvařící se 

směs, která hoří vysokým žárem a odkapává na dno spalovací komory. Vzorek je 

spalován modrým plamenem, vysokým 50 mm, který spaluje jednotlivé vrstvy vzorku 

zvlášť.  

 

Dílčí závěr rychlosti hoření 

Při zkoušce rychlosti hoření je změřena průměrná rychlost hoření, tj. 55,3 mm/min 

z rubu materiálu a z líce je 54,7 mm/min. Při hoření dochází k odkapávaní hořící emulze, 

která dále hoří na dně spalovací komory, vzniká velký žár a dým. Při hoření může 

z uvedených důvodů docházet k rychlejšímu šíření ohně a k ohrožení pasažéra na životě. 

Kompozitní materiál je náročný na ekologii.  

 

Obrázek č. 58 – Hoření, vz. Superb 1, líc.  Obrázek č. 59 – Hoření, vz. Superb 1, rub. 
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Tabulka č. 9 - Základní informace o vzorku ŠKODA AUTO Superb 2 (vz. č. 5) 

Materiál   ŠKODA AUTO (Superb 2)  

Druh Kompozitní materiál 

Rozměry 100 mm x 356 mm x 5,831 mm 

Složení polyesterová tkanina/polyurethnová vrstva/ polyesterová pletenina 

Vrchní vrstva tkanina 

Vazba plátnová vazba 

Prostřední vrstva polyurethanová pěna 

Spodní vrstva pletenina 

Vazba zátažná 

Hmotnost 5,831 kg.m-2 

Použití sloupky, dveře, strop, atd. 

 

Vzorek Superb 2 je vyrobený ze tří různých vrstev textilního materiálu. Základní 

informace jsou uvedeny v tabulce č. 9. Naměřené hodnoty při experimentu jsou vložené 

do tabulky č. 53 – 54, v příloze č. 2, data jsou zaznamenána v bodovém grafu č. 92 –  93, 

v příloze č. 2. Z deseti naměřených hodnot rychlosti hoření je vypočítána průměrná 

hodnota hoření, z rubové strany zkušebního vzorku je 68,2 mm/min a z lícové strany je 

49,1 mm/min. Při zkoušce rychlosti hoření vzniká malý plamen, který je klasicky 

žlutooranžově zbarvený. Při hoření zkušebního vzorku vzniká tmavý dým s malým 

množstvím poletujícího popelu a se štiplavým zápachem. Při spalování, 

ze sendvičového materiálu odkapává směs, která dále hoří na dně spalovací komory. 

 

Dílčí závěr rychlosti hoření 

Při zkoušce rychlosti hoření je změřena průměrná rychlost hoření z rubové strany, 

tj. 68,2 mm/min a z lícové 49,1 mm/min. Při hoření dochází k odkapávaní hořící emulze, 

která dále hoří na dně spalovací komory. Při hoření zkušebních vzorků vzniká velký žár 

a dým, a z těchto důvodů může docházet k rychlejšímu šíření ohně a k dalšímu ohrožení 

pasažéra na životě. 
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Obrázek č. 60 – Hoření, vz. Superb 2, líc  Obrázek č. 61 – Hoření, vz. Superb 2, rub 

 

Tabulka č. 10 - Základní informace o vzorku ŠKODA AUTO Superb 3 (vz. č. 6) 

Materiál   ŠKODA AUTO (Superb 3)  

Druh Kompozitní materiál 

Rozměry 100 mm x 356 mm x 6,547 mm 

Složení polyesterová tkanina/polyurethnová vrstva/ polyesterová pletenina 

Vrchní vrstva tkanina 

Vazba plátnová vazba 

Prostřední vrstva polyurethanová pěna 

Spodní vrstva pletenina 

Vazba zátažná 

Hmotnost 0,5392  kg.m-2 

Použití sloupky, dveře, strop, atd. 

 

 

Základní údaje o zkušebním vzorku jsou uvedeny v tabulce č. 10. Vzorek z řady 

Superb 3 je vystavený zkoušce rychlosti hoření z lícové a rubové strany. Sendvič je 

složený ze tří vrstev materiálů, kdy jednotlivé vrstvy sendviče hoří různou rychlostí. 

Hodnoty naměřené při spalování materiálů a jejich převod na rychlost jsou uvedeny 

v tabulce č. 55 – 56, přílohy č. 2. Naměřená data jsou zadána do bodového grafu 

č. 94 - 95 v příloze 2. Z jednotlivých hodnot rychlosti hoření je vypočítána průměrná 

hodnota hoření z lícové strany zkušebního vzorku, tj. 95,3 mm/min a z rubní strany je 

87,6 mm/min.  
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Při spalování zkušebního vzorku vzniká velký plamen, který je vysoký 50 mm, klasické 

žlutooranžové barvy.  Při hoření vzorků vzniká velký žár a tmavý dým, s velkým 

množstvím poletujícího popelu. U zkoušky vzniká silný zápach z hořícího materiálu. 

Při hoření z materiálu odkapává hmota, která ještě dále hoří na dně spalovací komory.  

 

Dílčí závěr rychlosti hoření 

Při zkoušce je změřena průměrná rychlost hoření, z rubové strany je 87,6 mm/min 

a z lícové strany 95,3 mm/min. Při hoření dochází k odkapávání hořící emulze, která 

i po odkápnutí dále hoří na dně spalovací komory. Při hoření vzniká velký žár a dým. 

Z uvedených důvodu může docházet k šíření ohně a k ohrožení pasažéra na životě. 

Výroba vzorku z polyesteru a polyurethanu je náročná na neobnovitelné zdroje 

a ekologii. 

    

 

Obrázek č. 62 – Hoření, vz. Superb 3, líc  Obrázek č. 63 – Hoření, vz. Superb 3, rub 
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Tabulka č. 11 - Základní informace o vzorku ŠKODA AUTO Superb 4 (vz. č. 7) 

Materiál   ŠKODA AUTO (Superb 4)  

Druh Kompozitní materiál 

Rozměry 100 mm x 356 mm x 5,329 mm 

Složení polyesterová tkanina/polyurethnová vrstva/ polyesterová pletenina 

Vrchní vrstva tkanina 

Vazba plátnová vazba  

Prostřední vrstva polyurethanová pěna 

Spodní vrstva pletenina 

Vazba zátažná 

Hmotnost 0,4624 kg.m-2 

Použití sloupky, dveře, strop, atd. 

 

Zkušební vzorek z řady Superb je vystavený zkoušce rychlosti hoření, z lícové a rubové 

strany. Základní informace o kompozitním materiálu jsou uvedeny v tabulce č. 11, 

zjištěné hodnoty jsou vloženy do tabulky č. 57 – 58, přílohy č. 2. Naměřené hodnoty 

jsou vyneseny v bodovém grafu č. 96 - 97, přílohy č. 2. Každé měření hoření je 

provedeno desetkrát a je vypočítána průměrná hodnota rychlosti hoření rubní strany, 

tj. 67 mm/min a lícní strany je 49,08 mm/min.  

Při spalování zkušebního vzorku vzniká malý plamen, který je vysoký 25 mm, plamen 

je klasické žlutooranžové barvy.  Při hoření sendvičového vzorku vzniká velký žár 

a tmavý dým s velkým množstvím poletujícího popelu. Při zkoušce spalování vzniká 

silný zápach hořícího materiálu, kdy odkapávající hmota hořícího materiálu ještě dál 

hoří na dně spalovací komory.  

 

Dílčí závěr rychlosti hoření 

Při zkoušce rychlosti hoření je změřena průměrná rychlost hoření z rubové strany 

vzorku, tj. 67 mm/min a z lícové strany je 49,08 mm/min. Při hoření vzniká velký žár 

a dým a dochází k odkapávání hořící emulze, která dále hoří na dně spalovací komory. 

Z výše uvedených důvodů může docházet k rychlejšímu šíření ohně a k dalšímu 

ohrožení pasažéra na životě. Polyester i polyurethan jsou vyrobeny z neobnovitelných 

zdrojů, a po vyřazení automobilu z provozu vzniká problém s recyklací materiálů.  
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Obrázek č. 64 – Hoření, vz. Superb 4, líc  Obrázek č. 65 – Hoření, vz. Superb 4, rub 

 

Tabulka č. 12 - Základní informace o vzorku ŠKODA AUTO Superb 5 (vz. č. 8) 

Materiál   ŠKODA AUTO (Superb 5)  

Druh Kompozitní materiál 

Rozměry 100 mm x 356 mm x 7,025 mm 

Složení polyesterová tkanina/polyurethnová vrstva/ polyesterová pletenina 

Vrchní vrstva tkanina 

Vazba plátno 

Prostřední vrstva polyurethanová pěna 

Spodní vrstva pletenina 

Vazba zátažná 

Hmotnost 0,56 kg.m-2 

Použití sloupky, dveře, strop, atd. 

 

Vzorek z řady Superb je vyrobený ze tří různých vrstev textilního materiálu. Naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 59 – 60, přílohy č. 2. Naměřená data jsou 

zaznamenána do bodového grafu č. 98 – 99, v příloze č. 2. Z deseti naměřených hodnot 

rychlosti hoření je vypočítána průměrná hodnota hoření, z rubové strany zkušebního 

vzorku je 70 mm/min a z lícové strany kompozitního materiálu je 71,6 mm/min. 

Při zkoušce hoření zkušebního vzorku vzniká 50 mm vysoký plamen, který je zeleně 

zabarvený.  Hořící plamen vytváří velký žár. Při hoření vzorků vzniká tmavý dým 

s velkým množstvím popela, který má štiplavý zápach. Z materiálu spalovaného 

v komoře odkapává směs, která nadále hoří na dně spalovací komory.    
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Dílčí závěr rychlosti hoření  

Při zkoušce rychlosti hoření je vypočtena průměrná rychlost hoření z rubové strany, 

tj. 70 mm/min a z lícové strany je 71,6 mm/min. Při hoření dochází k odkapávání hořící 

emulze, která hoří i nadále na dně spalovací komory. Při hoření vzniká velký žár a dým. 

Vzorek je vyroben z polyesteru a polyurethanu, což jsou materiály získávané 

z neobnovitelných zdrojů a jsou náročné na recyklaci. 

 

Obrázek č. 66 – Hoření, vz. Superb 5, líc  Obrázek č. 67 – Hoření, vz. Superb 5,rub 

 

Tabulka č. 13 - Základní informace o vzorku ŠKODA AUTO Superb 6 (vz. č. 9) 

Materiál   ŠKODA AUTO (Superb 6)  

Druh Kompozitní materiál 

Rozměry 100 mm x 356 mm x 7,059 mm 

Složení polyesterová tkanina/polyurethnová vrstva/ polyesterová pletenina 

Vrchní vrstva tkanina 

Vazba plátnová vazba 

Prostřední vrstva polyurethanová pěna 

Spodní vrstva pletenina 

Vazba zátažná 

Hmotnost 0,554 kg.m-2 

Použití sloupky, dveře, strop, atd. 

 

Zkušební vzorek z řady Superb je vystavený zkoušce rychlosti hoření, z lícové 

a z rubové strany. Sendvič je složený ze tří vrstev, vrstvy sendviče hoří různou rychlostí. 
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Z deseti hodnot rychlosti hoření je vypočítána průměrná rychlost hoření z rubní strany 

zkušebního vzorku, což je 70,1mm/min a z lícové strany zkušebního vzorku je 

109 mm/min. Při spalování zkušebního vzorku vzniká 50 mm vysoký plamen, který hoří 

klasickou žlutooranžovou barvou.  Při hoření vzorků vzniká velký žár, tmavý dým 

s velkým množstvím poletujícího popelu a silný zápach hořícího materiálu. Z hořícího 

materiálu odkapává hmota, která hoří i nadále na dně spalovací komory. Hodnoty 

naměřené při spalování sendviče a jejich převod na rychlost hoření jsou zaznamenány 

v příloze č. 2. Naměřená data jsou zadána do tabulky č. 61 - 62 a do bodového grafu 

č. 100 - 101.  

 

Dílčí závěr rychlosti hoření 

Kompozitní materiál při vzniku požáru může ohrožovat pasažéry automobilu, neboť 

díky odkapávající hmotě, se oheň může šířit dál. Při hoření vzniká velký žár, silný 

zápach hořícího materiálu a velké množství popelu v unikajícím dýmu. Průměrná 

rychlost hoření z rubové strany je 70,1 mm/min a z lícové strany je 109 mm/min.  

 

 

Obrázek č. 68 – Hoření, vz. Superb 6,líc    Obrázek č. 69 – Hoření, vz. Superb 6,rub  
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Tabulka č. 14 - Základní informace o vzorku TUL (HUWIS) (vz. č. 10) 

Materiál   TUL (HUWIS) 

Druh Kompozitní materiál 

Rozměry 100 mm x 356 mm x 4,362 mm 

Složení polyesterová tkanina/rouno (směs ovčí vlny, pojiva HUWIS) 

Vrchní vrstva tkanina 

Vazba plátnová vazba 

Prostřední vrstva  pojivo ABA 

Spodní vrstva rouno 

Hmotnost 0,425 kg.m-2 

Použití sloupky, dveře, strop, atd. 

 

Kompozitní materiál vytvořený na Technické univerzitě v Liberci je vyrobený ze dvou 

vrstev polyesterové tkaniny a ovčího rouna, kdy vrstvy kompozitního materiálu jsou 

spojeny pojivem ABA. Základní údaje o vzorku jsou zaznamenány v tabulce č. 14. 

Experiment hoření je provedený desetkrát, aby mohlo dojít k vypočítání průměrné 

rychlosti hoření vzorků. Hodnoty naměřené při experimentu jsou zaznamenány 

v tabulce č. 63 – 64, a v bodovém grafu č. 102 – 103, v příloze č. 2. Průměrná rychlost 

hoření vzorku HUWIS  z rubové strany je 13 mm/min a z lícové strany je 66 mm/min. 

Při spalování sendvičového materiálu z rubové strany vzniká plamen o výši 55 mm, 

který je klasicky zbarvený, tj. žlutooranžový. Vzniklý hustý dým při hoření má bílou 

barvu, s obsahem malého procenta popelu. Zápach při hoření je slabší, ve srovnání 

s hořením polyurethanové pěny. Při hoření materiálu vzniká směs prachu a tavící se 

směsi. Při hoření z rubové strany vzorku vzniká plamen vysoký 25 mm, klasické 

žlutooranžové barvy. Dým vzniklý při hoření je slabý, bíle zbarvený s malým obsahem 

částeček popele. Po spálení sendvičového materiálu vzniká prach a malé množství 

tekuté směsi.  

 

Dílčí závěr rychlosti hoření  

Průměrná rychlost hoření vzorku HUWIS  z rubové strany je 13 mm/min a z lícové 

strany je 66 mm/min. Kompozitní materiál vytvořený z vlny je vhodný pro zpomalení 

šíření ohně. Výhody zkušebního materiálu při hoření jsou v neodkapávání hořící 

emulze, nedochází ke vzniku vysokého žáru. Při hoření kompozitního materiálu dochází 
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k uvolňování nebezpečných látek v malém množství, ve srovnání s hořením chemických 

vláken.  

Nevýhodou vlněné vrstvy je výrobní cena vlny. Samotná cena nevyčištěné vlny je 

přibližně 5 - 7 Kč/kg. Praní vlněných vláken je ekonomicky náročné, neboť jediná 

pračka vlny je v Polsku, čímž je cena praní neúměrně zvyšována. (nedostatečná 

konkurence) Praní vlny je náročné na množství spotřebované vody, a tudíž znamená 

ekologickou zátěž. 

 

Obrázek č. 70 – Hoření, vz. HUWIS, líc  Obrázek č. 71 – Hoření, vz. HUWIS, rub 

 

Tabulka č. 15 - Základní informace o vzorku TUL (Trevira) (vz. č. 11) 

Materiál   TUL  (Trevira) 

Druh Kompozitní materiál 

Rozměry 100 mm x 356 mm x 3,734 mm  

Složení polyesterová tkanina/rouno (směs ovčí vlny, pojiva TREVIRA) 

Vrchní vrstva tkanina 

Prostřední vrstva pojivo ABA 

Vazba plátnová vazba 

Spodní vrstva rouno 

Hmotnost 0,396 kg.m-2 

Použití sloupky, dveře, strop, atd. 

 

Sendvičový zkušební materiál je vyroben na Technické univerzitě v Liberci, je vytvořen 

ze dvou vrstev polyesterové tkaniny a z rouna. Rouno je tvořené směsí ovčí vlny a pojiva 
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TREVIRA. Vrstvy kompozitního matriálu jsou spojeny pojivem ABA. Základní údaje 

o zkušebním vzorku jsou zaznamenány v tabulce č. 15. Experiment je měřen, jako 

v předchozích případech, desetkrát, aby mohlo dojít k vyhodnocení průměrné rychlosti 

hoření. Měření je provedeno z lícové a z rubové strany. Naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v tabulkách č. 65 - 66 a zobrazeny v bodových grafech č. 104 - 105, v příloze č. 2. 

Průměrná rychlost hoření z rubové strany je 10 mm/min a průměrná rychlost z lícové 

strany je 99 mm/min. Při měření rychlosti hoření vzorku TREVIRA vzniká plamen 

o výši 75 mm, který je klasicky zbarvený, tj. žlutooranžový. Vzniklý dým při hoření 

z lícové strany je bílý a hustý, s malým procentem popelu. Při spalování nevzniká velký 

žár, tudíž je menší možnost šíření ohně. Při spalování vzniká směs prachu a tavící se 

směsi. Při experimentu prováděném z rubové strany vzniká plamen o výši 25 mm, 

klasické žlutooranžové barvy. Dým vzniklý při hoření je slabý, bíle zbarvený, s malým 

procentem částeček popelu. Po spálení sendvičového materiálu vzniká prach a malé 

množství tekuté směsi.  

 

Dílčí závěr rychlosti hoření  

Kompozitní materiál obsahující vlnu je vhodný pro zamezení rychlosti hoření. Průměrná 

rychlost hoření z rubové strany je 10 mm/min a průměrná rychlost z lícové strany je 

99 mm/min.   

Pozitivními vlastnostmi je, že při hoření neodkapává hořící emulze a nevzniká velký 

žár. Pokud začne hořet kompozitní materiál TREVIRA, nevzniká velké množství 

škodlivých látek, jako v případě hoření polyurethanové pěny. Kompozitní materiál lze 

recyklovat a využít znovu, např. na zateplení budov. 

Nevýhoda výroby kompozitního materiálu z vlny je velká spotřeba vody na praní, 

a s tím spojené náklady. Pračky na praní vlny v České republice nejsou, nejbližší pračka 

vlny je v Polsku, proto dochází k velkému nárůstu ceny za kilogram vyčištěné vlny, 

z důvodu nedostatečné konkurence a vysokých provozních nákladů – velká spotřeba 

vody při praní vlny. 
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Obrázek č. 72 – Hoření, vz. TREVIRA, líc    Obrázek č. 73 – Hoření, vz. TREVIRA, rub  
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3. Výsledky a diskuze  

3.1 Rychlost hoření zkušebních vzorků 

Rychlost hoření z lícové strany nemá normální rozdělení dat, proto zde použijeme 

na vyhodnocení neparametrickou alternativu k Anově. Pro vyhodnocení rychlosti hoření 

použijeme Kruskal –Wallisův test. Test je neparametrickou obdobou analýzy rozptylu 

jednoduchého třídění, slouží k ověření nulové hypotézy H0, že k > 2 nezávislých 

náhodných výběrů  o rozsahu n1, n2 …..nk pochází z jednoho základního souboru.  

 

Tabulka č. 16 - Rychlost hoření, líc 

 1.měř 2.měř 3.měř 4.měř 5.měř 6.měř 7.měř 8.měř 9.měř 10.měř Ti 

Vz.1 

92 120 87 156 127 133 145 86 82 89  

87 101,5 81 109 103 106 108 87,5 81,5 82 927.5 

Vz.2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 55 

Vz.3 

34 30 29 35 30 25 48 35 39 25  

17 15,5 14 18,5 15,5 12,5 35 18,5 21 21,5 189 

Vz.4 

50 67 53 52 48 50 49 57 50 71  

42,5 58,5 52 50,5 35 42,5 38,5 54 42,5 11 427 

Vz.5 

46 71 58 48 42 52 42 44 43 45  

30 63 55 35 23 50,5 23 28 26 29 362.5 

Vz.6 

102 86 97 107 86 86 91 98 97 103  

91 78,5 88,5 95 78,5 78,5 84,5 90 85,5 92 865 

Vz.7 

43 50 49 50 51 51 50 55 48 51  

26 42,5 38,5 42,5 47,5 47,5 42,5 53 35 47,5 422.5 

Vz.8 

67 72 76 82 75 69 68 67 73 67  

58,5 64 67,5 71,5 66 62 61 58,5 65 58,5 632.5 

Vz.9 

111 128 117 91 91 113 106 113 106 114  

96 104 100 84,5 84,5 97,5 93,5 97,5 93,5 99 950 

Vz.10 

135 36 83 62 43 81 47 48 76 47  

107 20 73 56 26 70 31,5 35 67,5 31,5 517.5 

Vz.11 

84 51 78 42 226 85 91 120 84 131  

74,5 47,5 69 23 110 76 84,5 101,5 74,5 105 765.5 

 

Ho: rychlosti hoření jsou shodné 

H1: rychlosti hoření jsou rozdílné 

 

KW = 
12

𝑛(𝑛+1)
∑

𝑇𝑖
2

𝑛𝑖
− 3 ∙ (𝑛 + 1)𝑘

𝑖=1  =  89,193 
(6) 

  KW …. Testovací kritérium 
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Vzhledem k výskytu stejných údajů (použito průměrné pořadí) je vhodné opravit testové 

kritérium korekčním faktorem. 

 

K = 1 - 
∑ (𝑡𝑖

3−𝑡𝑖)
𝑝
𝑖=1

𝑛3−𝑛
 = 0,99 

(7) 

p … počet tříd se stejným pořadím  

ti … počet pořadí i-té třídy 

n … celkový počet  

Ti … součet pořadí 

KWopr. =  
𝐾𝑊

𝐾
 =   90,09 (8) 

 

 

 
Obrázek č. 74 - Graf průměrných rychlostí hoření lícové strany 

 

Dílčí závěr vyhodnocení rychlosti hoření z lícové strany zkušebních vzorků  

Opravené testové kritérium KW= 23224,96 >λ2, na hladině významnosti α = 0,05, lze 

přijmout alternativní hypotézu, podle které se průkazně liší hodnoty rychlosti hoření 

nejméně ve 2 třídách. Což lze najít na grafickém znázornění na obrázku č. 74, kde lze 

zjistit, že vzorek č. 2 má nulovou rychlost hoření, tj. plamen nedosáhl měřícího bodu.    
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Tabulka č. 17 - Rychlost hoření, rub 

 1.měř 2.měř 3.měř 4.měř 5.měř 6.měř 7.měř 8.měř 9.měř 10.měř Ti 

Vz.1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 

Vz.2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 

Vz.3 

75 60 62 77 82 70 81 73 67 63  

94 49,5 53 97 100,5 82 98,5 91,5 65,5 54,5 786 

Vz.4 

50 53 52 61 57 67 50 54 54 55  

41,5 44 43 51,5 48 65,5 41,5 45,5 45,5 47 473 

Vz.5 

76 60 67 72 67 68 67 70 67 68  

95,5 49,5 65,5 88 65,5 74,5 65,5 82 65,5 74,5 726 

Vz.6 

84 86 90 82 87 92 85 92 89 89  

102 104 108 100,5 105 109,5 103 109,5 106,5 106,5 1054.5 

Vz.7 

69 67 65 61 68 72 71 65 69 63  

79 65,5 56,5 51,5 74,5 88 84,5 56,5 79 54,5 689.5 

Vz.8 

72 81 74 66 67 72 67 68 67 66  

88 98,5 93 58,5 65,5 88 65,5 74,5 65,5 58,5 755.5 

Vz.9 

68 76 71 69 72 67 73 70 68 67  

74,5 95,5 84,5 79 88 65,5 91,5 82 74,5 65,5 800.5 

Vz.10 

15 14 22 0 24 12 0 0 18 12  

34 33 38 14 39,5 29 14 14 36 29 280.5 

Vz.11 

12 0 17 0 0 24 13 0 21 13  

29 14 35 14 14 39,5 31,5 14 37 31,5 259.5 

 

Ho: rychlosti hoření jsou shodné 

H1: rychlosti hoření jsou rozdílné  

 

KW = 
12

𝑛(𝑛+1)
∑

𝑇𝑖
2

𝑛𝑖
− 3 ∙ (𝑛 + 1)𝑘

𝑖=1 = 94,79 (6) 

 

Vzhledem k výskytu stejných údajů (použito průměrné pořadí) je vhodné opravit testové 

kritérium korekčním faktorem. 

 

K = 1 - 
∑ (𝑡𝑖

3−𝑡𝑖)
𝑝
𝑖=1

𝑛3−𝑛
 = 0,9836 

(7) 

 

KWopr. =  
𝐾𝑊

𝐾
= 96,37 (8) 
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Obrázek č. 75 -  Graf průměrných rychlostí rubové strany hoření  

 

Dílčí závěr vyhodnocení rychlosti hoření z rubové strany zkušebních vzorků 

Opravené testové kritérium KW= 23224,96 >λ2, na hladině významnosti α = 0,05, lze 

přijmout alternativní hypotézu, podle které se průkazně liší hodnoty rychlosti hoření 

nejméně ve 2 třídách. Potvrzuje to grafické znázornění na obrázku č. 75, kde některé 

rychlosti hoření mají nulovou hodnotu. Nulová rychlost hoření znamená, že plamen 

nedosáhl měřícího bodu a nemohlo dojít ke změření rychlosti hoření. 

 

3.2 Vztahy závislosti 

Při každém statistickém výzkumu jsou u souboru určitých jednotek, sledovány údaje 

o větším počtu proměnných. Z teoretických a praktických důvodů je důležité zjistit, zda 

jsou některé z těchto proměnných závislé, a jak jsou závislé. Rozdělení četnosti jedné 

proměnné, která odpovídá určité hodnotě druhé proměnné, je nazýváno podmíněné 

rozdělení četnosti. Pokud se při změně hodnot jedné proměnné, mění podmíněné 

rozdělení četnosti druhé, jsou statisticky závisle. Jestliže však různým hodnotám jedné 

proměnné, odpovídá vždy stejné podmíněné rozdělení četnosti proměnné druhé, jsou 

statisticky nezávislé. [29] 
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Závislost plošné hmotnosti a rychlosti hoření 

U naměřených hodnot rychlosti hoření, plošné hmotnosti, bude zjištěna jejich vzájemná 

závislost.  Naměřená data jsou metrické škály, proto použijeme pro zjištění vzájemné 

závislosti Kendellův koreláční koeficient.  

Korelační koeficient nabývá hodnot z intervalu od -1 do 1. Svých extrémních hodnot 

(tedy 1 a -1) nabývá pouze pokud, všechny body X, Y leží na jedné přímce. Korelační 

koeficient je roven 1, pokud je mezi veličinami vztah přímé úměry, tedy čím větší je 

hodnota jedné veličiny, tím větší je hodnota i druhé veličiny. Pokud je mezi veličinami 

vztah nepřímé úměry, je korelační koeficient roven -1. Jsou-li veličiny nezávislé, je 

korelace mezi nimi nulová. [29] 

Pro zjednodušení výpočtu vztahové závislosti plošné hmotnosti a rychlosti hoření je 

použit software R studio. Vypočítané průměrné hodnoty z rubové strany jsou vloženy 

do softwaru a pomocí funkce cor, je zjištěna závislosti hodnot.  

 

Tabulka č. 18 - Výsledky rychlosti hoření (B) z lícové strany a plošné hmotnosti  

 

Vz.č. 

1 

Vz.č. 

2 

Vz.č. 

3 

Vz.č. 

4 

Vz.č. 

5 

Vz.č. 

6 

Vz.č. 

7 

Vz.č. 

8 

Vz.č. 

9 

Vz.č. 

10 

Vz.č. 

11 

B 111,7 0 33 54,7 49,1 95,3 49,8 71,6 109 66 99 

ρs 0,34 0,344 0,517 0,575 0,475 0,537 0,463 0,562 0,555 0,425 0,396 

 

Obrázek č. 76 Q-Q graf rychlost hoření, líc  Obrázek č. 77 Q-Q graf plošná hmotnost 

 

Naměřená data nemají normální rozdělení, což je zjištěno pomocí Q - Q grafu, 

č. 75 – 76, proto lze použít Kendallův korelační koeficient. Korelace Kendallova 

koeficientu je doporučována pro menší datové základny, na rozdíl od jiných typů 
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korelačních analýz, jako je, např. Pearsonova či Spearmenova korelační analýza. 

Výpočet korelace Kendalova koeficienu je provedena softwarem R studio. 

 

Pokyny použité v softwaru R - studio: 

rychlosthoreni_lic<-c(111.7,0,33,54.7,49.1,95.3,49.8,71.6,109,66,99) 

plosnahmotnost<-

c(0.34,0.344,0.517,0.575,0.475,0.537,0.463,0.562,0.555,0.425,0.396) 

cor(rychlosthoreni_lic,plosnahmotnost,method="kendall") [1] -0.05454545 

 

Dílčí závěr vztahu rychlosti hoření z lícové strany (B) a plošné hmotnosti  

Pomocí korelačního Kendallova koeficientu je zjištěno, že závislost mezi výsledky 

rychlosti hoření z lícové strany a plošné hmotnosti je nízká a záporná, tj. -0.05454545. 

Výsledek závislosti veličin je ovlivněn velkým rozmezím naměřených hodnot.   

 

Tabulka č. 19 - Výsledky rychlosti hoření z rubové strany (B) a plošné hmotnost 

 

Vz.č. 

1 

Vz.č. 

2 

Vz.č. 

3 

Vz.č. 

4 

Vz.č. 

5 

Vz.č. 

6 

Vz.č. 

7 

Vz.č. 

8 

Vz.č. 

9 

Vz.č. 

10 

Vz.č. 

11 

B 0 0 71 55,3 68,2 87,6 67 70 70,1 13 10 

ρs 0,34 0,344 0,517 0,575 0,475 0,537 0,463 0,562 0,555  0,425  0,396 

 

Obrázek č. 78 - Q-Q graf rychlost hoření rubu Obrázek č. 79- Q-Q graf plošná hmotnost 

 

Podle Q-Q, graf č. 77-78 , je viditelné, že data nemají normální rozdělení, proto lze 

použít Kendallův korelační koeficient, jako v případě vztahu rychlosti hoření z lícové 

strany a plošné hmotnosti. 
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Pokyny použité v softwaru R studio: 

rychlosthoreni_rub<-c(0,0,71,55.3,68.2,87.6,67,70,70.1,13,10) 

plosnahmotnost<-

c(0.34,0.344,0.517,0.575,0.475,0.537,0.463,0.562,0.555,0.425,0.396) 

cor(rychlosthoreni_rub,plosnahmotnost,method="kendall") [1] 0.5871807 

 

Dílčí závěr vztahu rychlosti hoření z lícové strany (B) a tloušťky 

Kendallův korelační koeficient závislosti hodnot rychlosti hoření z rubové strany 

a plošné hmotnosti je 0,5871807. Spočítaná hodnota korelačního koeficientu znamená, 

že závislost mezi naměřenými hodnotami je střední a kladná. Rychlost hoření z rubové 

strany je ovlivňována plošnou hmotností. 

 

Závislost tloušťky a rychlosti hoření 

Tabulka č. 20 - Výsledky rychlosti hoření z lícové strany (B) a tloušťky. 

  

Vz.č. 

1 

Vz.č. 

2 

Vz.č. 

3 

Vz.č. 

4 

Vz.č. 

5 

Vz.č. 

6 

Vz.č. 

7 

Vz.č. 

8 

Vz.č. 

9 

Vz.č. 

10 

Vz.č. 

11 

B 111,7 0 33 54,7 49,1 95,3 49,8 71,6 109 66 99 

T  1,704  2,033  2,918 7,573 5,831  6,547  5,329  7,025  7,059  4,362  3,734 

            

 

Obrázek č. 80 - Q-Q graf rychlost hoření, líc  Obrázek č. 81 - Q-Q graf tloušťky, líc  

 

U zpracovaných dat v Q-Q grafu, č. 79 -80, je vidět opět abnormální rozdělení 

naměřených dat. Ve vztahu rychlosti hoření a tloušťky je menší datová základna, 
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proto lze použít Kendallov korelační koeficient. Pro výpočet korelačního koeficientu je 

použit software R- studio. 

Pokyny použité v softwaru R studio: 

rychlosthoreni_lic<-c(111.7,0,33,54.7,49.1,95.3,49.8,71.6,109,66,99) 

tloustka<-c (1.704,2.033,2.918,7.573,5.831,6.547,5.329,7.025,7.059, 4.362, 3.734) 

cor(rychlosthoreni_lic,tloustka,method="kendall") [1] 0.1272727 

 

Dílčí závěr vztahu rychlosti hoření z rubové strany (B) a tloušťky 

Závislost mezi naměřenými hodnotami rychlosti hoření z lícové strany a tloušťky je 

vyhodnocena pomoci korelačního Kendallova koeficientu. Pomocí R- studia je zjištěno, 

že závislost mezi uvedenými hodnotami je 0,1272727, to znamená nízkou závislost 

kladného typu.  

 

Tabulka č. 21-Výsledky Rychlosti hoření z rubové strany (B) a tloušťky  

  

Vz.č. 

1 

Vz.č. 

2 

Vz.č. 

3 

Vz.č. 

4 

Vz.č. 

5 

Vz.č. 

6 

Vz.č. 

7 

Vz.č. 

8 

Vz.č. 

9 

Vz.č. 

10 

Vz.č. 

11 

B 0 0 71 55,3 68,2 87,6 67 70 70,1 13 10 

T  1,704  2,033  2,918  7,573  5,831  6,547  5,329  7,025  7,059  4,362  3,734 

 

Obrázek č. 82 - Q-Q graf rychlost hoření, rub   Obrázek č. 83 - Q-Q graf tloušťky,rub 

    

Z Q – Q grafu, č. 81 -82, je vidět opět abnormální rozdělení naměřených dat. Výpočet 

rychlosti hoření rubu materiálu a tloušťky je podobný jako u předešlého případu, proto 
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lze použít Kendallov korelační koeficient. Pro výpočet korelačního koeficientu je použit 

software R- studio. 

 

Pokyny použité v softwaru R - studio: 

rychlosthoreni_rub<-c(0,0,71,55.3,68.2,87.6,67,70,70.1,13,10) 

tloustka<-c (1.704,2.033,2.918,7.573,5.831,6.547,5.329,7.025,7.059, 4.362, 3.734) 

cor(rychlosthoreni_rub,tloustka,method="kendall") [1] 0.4770843 

 

Dílčí závěr  

Při vyhodnocení korelačním Kendallovým koeficientem je zjištěno, že závislost mezi 

rychlosti hoření z rubové strany a tloušťkou je 0,4770843. Tloušťka materiálu ovlivňuje 

rychlost hoření z rubové strany. Závislost je ovlivněna velkou škálou výsledků.  

 

3.3 Rychlost hoření pojiva HUWIS, TREVIRA 

U deseti kompozitních vzorků HUWIS a TREVIRA vyrobených na Technické 

univerzitě v Liberci je změřena rychlost hoření. Z naměřených hodnot je spočítána 

hypotéza, která má potvrdit domněnku, že HUWIS má rychlost hoření vyšší než 

TREVIRA. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány do tabulky č. 24. 

Test hypotéz je postup, který umožnuje  na základě rozhodovacího pravidla rozhodnout 

mezi testovanou hypotézou H0  a alternativní hypotézou H1, která ji popírá. Rozhodnutí 

vyplývá z hodnoty testovaného kritéria, což je statistika zvolená tak, aby zaručovala 

výhodné vlastnosti testu. [28]     

 

Tabulka č. 22 - Výsledky rychlosti hoření rubové strany (B)  

 

Lze stanovit dvě protikladná tvrzení (hypotézy) a na základě dat se podle pravidel 

pro jedno tvrzení rozhodnout.  

1. Tvrzení H0: μH  = μT     

Pojiva 

Vz.č. 

1 

Vz.č. 

2 

Vz.č. 

3 

Vz.č. 

4 

Vz.č. 

5 

Vz.č. 

6 

Vz.č. 

7 

Vz.č. 

8 

Vz.č. 

9 

Vz.č. 

10 

HUWIS 15 14 22 2 24 12 0 0 18 12 

TREVIRA 12 0 17 0 0 24 13 0 21 13 
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2. Tvrzení H1: μH >μT 

Hladinu testu α lze zvolit 0,05, což je maximální přípustná pravděpodobnost chyby 1. 

druhu. Před prověřením tvrzení je nutné zjistit, zda jsou data normálního rozdělení. 

Naměřená data mají abnormální rozdělení, tvrzení je zjištěno pomocí software R studia, 

data jsou vložena do Q-Q grafu.  

       

Obrázek č. 84 - Q-Q graf rych. hoř.                     Obrázek  č. 85 - Q-Q graf rych. hoř.  

                HUWIS        TREVIRA 

 

Z důvodu abnormality dat je použitý pro vyhodnocení dvouvýběrový Wilcoxonův test. 

Pro výpočet hypotézy lze použít opět software R Studio a jeho funkci wilcox.test, kdy 

je pomocí funkce zjištěna hodnota W a p - hladina. 

      

Z = 
𝐖− 

𝐧(𝐧+𝐦+𝟏)

𝟐

√
𝐧𝐦(𝐧+𝐦+𝟏)

𝟏𝟐

 =   
(9) 

 

W … 𝑅+
𝑖   

n1 … počet hodnot v první skupině dat   

m1 …počet hodnot v druhé skupině dat      

  

 

Kritérium:  𝒁 ≥ Φ−1(1 − 𝛼)=>-0,322 ≥ 1,96 
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Formálně lze p-hodnotu definovat jako nejmenší hladinu významnosti testu, 

při níž na daných datech lze zamítnout nulovou hypotézu. Platí tedy, že čím nižší je 

p  - hodnota testu, tím indikuje test menší pravděpodobnost, že platí nulová hypotéza.  

 

Dílčí závěr 

Nelze zamítnout nulovou hypotézu H0 na hladině 5 %, tj. nelze vyloučit, že je rychlost 

hoření vzorků s pojivem TREVIRA stejná, jako rychlost hoření vzorků HUWIS.  

 

Tabulka č. 23 - Výsledky rychlosti hoření lícové strany (B) 

 

Lze stanovit dvě protikladná tvrzení (hypotézy) a na základě dat se podle pravidel 

pro jedno tvrzení rozhodnout.  

1. Tvrzení H0: μH  = μT     

2. Tvrzení H1: μH >μT 

 

Hladinu testu α lze zvolit 0,05, což je maximální přípustná pravděpodobnost chyby 

1. druhu. Před prověřením tvrzení, je nutné zjistit, zda jsou data normálního rozdělení. 

Naměřená data mají abnormální rozdělení, tvrzení je zjištěno pomocí software R studia, 

následně jsou data vložena do Q-Q grafu a proložena přímkou. 

 

Pojiva 

Vz.č. 

1 

Vz.č. 

2 

Vz.č. 

3 

Vz.č. 

4 

Vz.č. 

5 

Vz.č. 

6 

Vz.č. 

7 

Vz.č. 

8 

Vz.č. 

9 

Vz.č. 

10 

HUWIS 135 36 83 62 43 81 47 48 76 47 

TREVIRA 84 51 78 42 226 85 91 120 84 131 



87 
 

 
 

Obrázek č. 86 - Q-Q graf rych. hoř.        Obrázek č. 87 - Q-Q graf rych. hoř. 

               HUWIS              TREVIRA 

             

Data mají abnormální rozdělení, viz Q – Q graf, č. 85 – 86, proto je použitý 

pro vyhodnocení dvouvýběrový Wilcoxonův test. Pro výpočet hypotézy použijeme 

software R Studio a jeho funkci wilcox.test. Pomocí funkce je zjištěna hodnota 

W a  p- hladina.  

       

Z= 
𝐖− 

𝐧(𝐧+𝐦+𝟏)

𝟐

√
𝐧𝐦(𝐧+𝐦+𝟏)

𝟏𝟐

 = (9) 

 

W …  𝑅+
𝑖   

n1 … počet hodnot v první skupině dat   

m1 …počet hodnot v druhé skupině dat      

        

Kritérium:  𝒁 ≥ Φ−1(1 − 𝛼)=> ǀ −  6,198ǀ ≥ 1,96  

 

 Formálně lze p-hodnotu definovat jako nejmenší hladinu významnosti testu, 

při níž na daných datech lze zamítnout nulovou hypotézu. Platí tedy, že čím je 

nižší p- hodnota testu, tím test indikuje menší pravděpodobnost, že platí nulová 

hypotéza.  

 

Dílčí závěr 

Nelze zamítnout nulovou hypotézu H0 na hladině 5 %, tj. nelze vyloučit, že je rychlost 

hoření vzorků s pojivem TREVIRA stejná, jako rychlost hoření vzorků HUWIS.  
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Závěr 

Každoročně v České republice shoří velké množství osobních automobilů. Při požárech 

vznikají velké škody na majetku. Při hoření automobilu vzniká velké nebezpečí 

pro pasažéra, protože vzplanutí celého automobilu trvá maximálně 13 minut. Navíc 

požáry automobilů jsou zátěží pro ekologii. Cílem diplomové práce je navrhnout možné 

nahrazení syntetických materiálů používaných v automobilových textilií vlnou, která by 

měla zpomalit šíření plamenů při hoření automobilu.  

Ročně je možné využít 1,2 milionu tun vlněných vláken, které nemají neodpovídající 

vlastnosti pro využití v oděvním průmyslu. Spotřeba vláken vlny klesla o 40 %, na rozdíl 

od spotřeby chemických textilních vláken, která se za posledních 20 let zdvojnásobila. 

V diplomové práci je nalezeno možné využití vlny v automobilovém průmyslu. 

V diplomové práci je prováděn experiment na kompozitních materiálech, které poskytla 

firma ŠKODA AUTO. Kompozitní materiály, tj. sendviče, jsou složeny ze dvou nebo 

tří vrstev textilního materiálu. Naměřené výsledky těchto vzorků jsou porovnávány 

s výsledky prototypů zkušebních vzorků, které jsou vyrobeny na Technické univerzitě 

v Liberci. Zkušební kompozitní materiály jsou vytvořeny z vlněného rouna 

a polyesterové tkaniny. Rouno je vytvořeno ze směsi ovčí vlny a pojiva HUWIS 

a TREVIRA. Pojiva jsou zvolena z důvodu možného ovlivnění rychlosti hoření 

vzniklých materiálů. Pojivo HUWIS nebo TREVIRA je použito k vyrobení 10 kusů 

zkušebních vzorků od každého pojiva.  Zkušební prototypy jsou vyrobeny pomocí 

mykacího stroje, zapékací komory a lisu.  

Na začátku experimentu je u kompozitních materiálů od firmy ŠKODA AUTO zjištěna 

konstrukce jednotlivých vrstev sendvičových materiálů za pomoci přístroje makroskop. 

Nejčastěji je na vrchní vrstvy použita plátnová vazba a na spodní vrstvy zátažná 

pletenina. Spojení jednotlivých vzorků je určeno pomoci skenovacího elektronového 

mikroskopu, kterým je zjištěno, že jednotlivé vrstvy jsou spojeny malými nahodilými 

body pojiva. U vzorků poskytnutých firmou ŠKODA AUTO je zjištěno složení 

jednotlivých vrstev pomocí přístroje diferenční scenovací kalorimetrie, pomocí něhož 

je zjištěno, že nejčastěji jsou použita polyesterová vlákna a polyurethanová pěna.  

U zkušebních vzorků jsou provedeny základní zkoušky, tj. tloušťka měřená v mm, 

plošná hmotnost v kg.m-2  a ohyb materiálů v mg.m. Naměřené hodnoty jsou statisticky 

vyhodnoceny a zaznamenány do sloupcových grafů. Naměřené výsledky jsou dále 

použity pro vyhodnocení vzájemných souvislostí. 
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Hlavní částí experimentu diplomové práce je zkouška rychlosti hoření. Zkouška je 

prováděna podle normy pro zkoušku hořlavosti interiérů automobilů ČSN ISO 3795  

silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje, která stanoví hořlavost materiálů 

používaných v interiérech vozidel. Uvedená norma stanovuje metodu pro určení 

vodorovné rychlosti hoření materiálů používaných v prostoru pro cestující u silničních 

vozidel, např. osobních automobilů. Metoda umožňuje zkoušení materiálu, který je 

vyroben z více vrstev. U vzorků poskytnutých firmou ŠKODA AUTO a vzorků 

vyrobených na Technické univerzitě v Liberci je měřena rychlost hoření materiálu 

z lícové a rubové strany materiálů.  

Při měření rychlosti hoření z lícové a rubové strany je zaznamenáno abnormální 

rozdělení dat, proto je nutné použít na vyhodnocení neparametrickou alternativu 

výpočtu k Anově. Pro vyhodnocení rychlosti hoření lze použít Kruskal – Wallisův test, 

který je neparametrickou obdobou analýzy rozptylu jednoduchého třídění. Podle 

alternativní hypotézy se prokazuje, že se liší hodnoty rychlosti hoření nejméně ve 2 

třídách, jak u lícové strany, tak u rubové strany.  Zkouškou rychlosti hoření je zjištěno, 

že v případě hoření z rubové strany vzorku došlo ke zpomalení šíření plamenů pomocí 

vlny, tj. nevznikaly další možnosti šíření ohně, např. odkapáváním, popelem, atp. 

Experimentální část diplomové práce je zaměřena na zjištění vzájemné závislosti mezi 

výsledky rychlosti hoření a plošnou hmotností vzorku a mezi rychlostí hoření 

a tloušťkou materiálu, jak z lícové strany, tak z rubové strany. Závislost mezi uvedenými 

veličinami je prověřena pomocí korelačního Kenddalova koeficientu. Vzájemná 

závislost mezi výsledky rychlosti hoření z lícové strany a plošné hmotnosti je nízká 

a záporná. Výsledek závislosti veličin je ovlivněn velkým rozmezím naměřených 

hodnot. Spočítaná hodnota korelačního koeficientu rychlosti hoření z rubové strany 

a plošné hmotnosti materiálů vyjadřuje, že mezi naměřenými hodnotami je kladná 

závislost. Plošná hmotnost materiálů ovlivňuje hoření zejména z rubové strany. 

Závislost mezi naměřenými hodnotami, tj. mezi rychlostí hoření z lícové strany 

a tloušťkou, je nízká. Při vyhodnocení naměřených hodnot korelačním Kendallovým 

koeficientem je zjištěno, že závislost mezi rychlostí hoření z rubové strany a tloušťkou 

materiálu je kladná.  

U deseti kompozitních vzorků HUWIS a TREVIRA vyrobených na Technické 

univerzitě v Liberci je změřena rychlost hoření. Z naměřených hodnot je spočítána 

hypotéza, která má potvrdit domněnku, že pojivo HUWIS má vyšší rychlost hoření než 

pojivo TREVIRA. Ze získaných výsledků uvedených v diplomové práci je zjištěno, 
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že nelze zamítnout nulovou hypotézu na hladině 5 %, tj. nelze vyloučit, že je rychlost 

hoření vzorků s pojivem TREVIRA stejná, jako rychlost hoření vzorků s pojivem 

HUWIS, jak z lícové strany, tak z rubové strany.  
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Přílohy číslo 1 

Tabulka č. 24 - Zkouška ohybem v kolmém směru, starý vzorek. 

Vz.č.1 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz. 

č.1rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 5,9 339 870 1.měř. 8 339 2169 

2.měř. 8 338 216 2.měř. 7,5 338 1782 

3.měř. 6 339 915 3.měř. 8,9 339 2987 

4.měř. 7,1 338 1512 4.měř. 7,9 338 2083 

5.měř. 5,5 339 705 5.měř. 8,3 339 2423 

6.měř. 6,3 338 1056 6.měř. 8 338 2163 

7.měř. 6,9 359 1474 7.měř. 8,7 359 2955 

8.měř. 5,8 338 824 8.měř. 7,6 338 1855 

9.měř. 8 338 2163 9.měř. 8,1 338 2245 

10.měř. 7,5 338 1782 10.měř. 8 338 2163 

�̅� 6,7 340,4 1346,6 �̅� 8,1 340,4 2282,7 

s 0,92 6,55 552,6 s 0,44 6,55 406,1 

Lh 7,36 345 1742,2 Lh 8,41 345 2573,4 

Ld 6,03 335,7 951 Ld 7,78 335,7 1992 

 

 

 

Tabulka č. 25 - Zkouška ohybem ve vodorovném směru, starý vzorek. 

Vz. č.1 

líc 

C

[cm] 
ρs

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz.č.1 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 9,5 339 3633,1 1.měř. 7,9 339 2089 

2.měř. 9,5 338 3622,4 2.měř. 9,1 338 3184 

3.měř. 9,4 339 3519,6 3.měř. 7,9 339 2089 

4.měř. 9,3 338 3398,4 4.měř. 9 338 3080 

5.měř. 10 339 4237,5 5.měř. 8,9 339 2987 

6.měř. 9,9 338 4099,5 6.měř. 8,5 338 2595 

7.měř. 9,5 359 3847,4 7.měř. 8 359 2298 

8.měř. 9,6 338 3738 8.měř. 8,7 338 2782 

9.měř. 9 338 3080 9.měř. 8,6 338 2687 

10.měř. 10 338 4225 10.měř. 9 338 3080 

�̅� 9,5 340,4 3740 �̅� 8,5 340,4 2687,1 

s 0,3 6,5 372,6 s 0,5 6,55 412,2 

Lh 9,8 345 4007 Lh 8,89 345 2982,2 

Ld 9,3 335,7 3473,3 Ld 8,22 335,7 2392 
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Tabulka č. 26 - Zkouška ohybem v kolmém směru, Fabie 1. 

Vz. č.2 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz. č.2 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 9 344 3135 1.měř. 7,5 344 1814, 

2.měř. 9,1 344 3240,3 2.měř. 7,9 344 2120 

3.měř. 8,9 344 3031,3 3.měř. 8,1 344 2285 

4.měř. 8,7 344 2831,5 4.měř. 8,4 344 2549 

5.měř. 9,5 344 3686,7 5.měř. 8,2 344 2371 

6.měř. 9,8 344 4047 6.měř. 7,6 344 1887,5 

7.měř. 9,7 344 3924,4 7.měř. 8 344 2201,6 

8.měř. 8,9 344 3031,3 8.měř. 8,1 344 2285 

9.měř. 9,5 344 3686,7 9.měř. 7,9 344 2120 

10.měř. 9 345 3143,8 10.měř. 7,5 345 1819,3 

�̅� 9,21 344,1 3375,8 �̅� 7,92 344,1 2145,26 

s 0,38 0,31 422,7 s 0,30 0,32 244,84 

Lh 9,48 344,33 3678,47 Lh 8,13 344,33 2320,52 

Ld 8,93 343,87 3073,2 Ld 7,70 343,87 1970 

 

 

 

 

Tabulka č. 27 - Zkouška ohybem ve vodorovném směru, Fabie 1. 

Vz.č.2 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz. č.2 

rub 

C 

[cm] 
ρs

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 17 344 21125,9 1.měř. 11 344 5723,3 

2.měř. 16 344 17612,8 2.měř. 9,9 344 4172,2 

3.měř. 17 344 21125,9 3.měř. 15 344 14512 

4.měř. 17,6 344 23442,6 4.měř. 10,9 344 5568,6 

5.měř. 17,1 344 21500,9 5.měř. 10,1 344 4430,2 

6.měř. 16,9 344 20755,2 6.měř. 11,8 344 7065 

7.měř. 16,5 344 19316,1 7.měř. 11,5 344 6539,8 

8.měř. 17 344 21125,9 8.měř. 10 344 4300 

9.měř. 16,8 344 20389, 9.měř. 10,8 344 5416,7 

10.měř. 16,7 345 20085,3 10.měř. 11,1 345 5897,9 

�̅� 16,8 344,1 20648 �̅� 11,2 344,1 6362,7 

s 0,42 0,32 1513 s 1,47 0,31 3016,3 

Lh 17,1 344,3 21731 Lh 12,2 344,32 8521,8 

Ld 16,5 343,8 19565 Ld 10,1 343,8 4203,5 
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Tabulka č. 28 - Zkouška ohybem v kolmém směru, Fabie 2. 

Vz.č. 3 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz.č.3 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 10 517 6462,5 1.měř. 9 517 4711,16 

2.měř. 9,8 517 6082,45 2.měř. 9,5 517 5540,79 

3.měř. 10,2 517 6858,06 3.měř. 9,8 517 6082,45 

4.měř. 10,5 517 7481,15 4.měř. 8,1 517 3434,44 

5.měř. 9 517 4711,16 5.měř. 9,4 517 5367,65 

6.měř. 9,5 517 5540,79 6.měř. 9,7 517 5898,15 

7.měř. 10,2 517 6858,06 7.měř. 9 517 4711,16 

8.měř. 10 517 6462,5 8.měř. 9,2 517 5032,27 

9.měř. 10,1 516 6645,44 9.měř. 9,5 516 5530,07 

10.měř. 9,9 518 6282,69 10.měř. 9,6 518 5728,66 

�̅� 9,92 517 6338,47 �̅� 9,28 517 5203,68 

s 0,42 0,47 769,11 s 0,50 0,47 776,17 

Lh 10,22 517,34 6889,02 Lh 9,63 517,33 5759,28 

Ld 9,62 516,66 5787,93 Ld 8,92 516,66 4648,08 

 

 

 

Tabulka č. 29 - Zkouška ohybem ve vodorovném směru, Fabie 2. 

Vz.  č.3 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz.č.3 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 13 517 14198,11 1.měř. 10,5 517 7481,15 

2.měř. 12,5 517 12622,07 2.měř. 10 517 6462,5 

3.měř. 14 517 17733,1 3.měř. 11 517 8601,59 

4.měř. 13,7 517 16617,37 4.měř. 11,5 517 9828,65 

5.měř. 13,2 517 14863,54 5.měř. 8 517 3308,8 

6.měř. 14 517 17733,1 6.měř. 13 517 14198,11 

7.měř. 13,8 517 16983,92 7.měř. 11 517 8601,59 

8.měř. 13,7 517 16617,37 8.měř. 11,2 517 9079,35 

9.měř. 13,8 516 16951,06 9.měř. 10,9 516 8352,94 

10.měř. 13,8 518 17016,77 10.měř. 10,6 518 7711,83 

�̅� 13,55 517 16133,64 �̅� 10,77 517 8362,65 

s 0,49 0,47 1681,47 s 1,25 0,47 2732,16 

Lh 13,90 517,33 17337,28 Lh 11,67 517,34 10318,39 

Ld 13,20 516,66 14930,01 Ld 9,87 516,66 6406,91 
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Tabulka č. 30 - Zkouška ohybem v kolmém směru, Superb 1. 

Vz.č. 4 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz.č.4 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 26 575 126327,5 1.měř. 16,5 575 32287,14 

2.měř. 25,7 570 120943,97 2.měř. 20 570 57000 

3.měř. 24 575 99360 3.měř. 19,5 575 53294,41 

4.měř. 25,2 578 115621,73 4.měř. 19,5 578 53572,47 

5.měř. 24,9 575 110962,41 5.měř. 21,1 575 67518,87 

6.měř. 26,1 576 128012,98 6.měř. 20,9 576 65731,16 

7.měř. 24,6 575 106999,85 7.měř. 20 575 57500 

8.měř. 24,9 575 110962,41 8.měř. 21,3 575 69457,10 

9.měř. 25 573 111914,06 9.měř. 20,7 573 63529,53 

10.měř. 24,8 576 109821,54 10.měř. 20,5 576 62028,9 

�̅� 25,12 574,8 114092,64 �̅� 20 574,8 58191,96 

s 0,65 2,1 8836,10 s 1,38 2,09 10709,44 

Lh 25,58 576,3 120417,73 Lh 20,99 576,3 65858,03 

Ld 24,65 573,3 107767,56 Ld 19,01 573,29 50525,89 

 

 

 

Tabulka č. 31 - Zkouška ohybem ve vodorovném směru, Superb1. 

Vz.č.4 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz.č.4 

rub 

C  

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 20,9 575 65617,05 1.měř. 21,5 575 71432,07 

2.měř. 22 570 75867 2.měř. 19,5 570 52830,98 

3.měř. 20,9 575 65617,05 3.měř. 20 575 57500 

4.měř. 21 578 66910,72 4.měř. 19,2 578 51137,74 

5.měř. 21,6 575 72433,44 5.měř. 20,6 575 62831,80 

6.měř. 22,8 576 85336,93 6.měř. 19,9 576 56740,31 

7.měř. 21,3 575 69457,10 7.měř. 21,1 575 67518,88 

8.měř. 21 575 66563,44 8.měř. 19 575 49299,06 

9.měř. 20 573 57300 9.měř. 20,1 573 58163,80 

10.měř. 21,5 576 71556,3 10.měř. 19,6 576 54212,66 

�̅� 21,3 574,8 69665,90 �̅� 20,05 574,8 58166,73 

s 0,75 2,09 7440,35 s 0,81 2,09 7147,81 

Lh 21,84 576,30 74991,88 Lh 20,63 576,30 63283,30 

Ld 20,76 573,30 64339,93 Ld 19,47 573,30 53050,16 
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Tabulka č. 32 - Zkouška ohybem v kolmém směru, Superb 2. 

Vz. č.5 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz. č.5 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 20,1 477 48419,08 1.měř. 16,2 477 25349,74 

2.měř. 20,5 470 50613,86 2.měř. 17,5 470 31486,33 

3.měř. 21,6 476 59962,29 3.měř. 16,5 476 26728,14 

4.měř. 21,3 477 57619,2 4.měř. 16,8 477 28271,98 

5.měř. 20,9 477 54433,62 5.měř. 17,1 477 29813,76 

6.měř. 20,7 471 52220,61 6.měř. 17,6 471 32097,33 

7.měř. 21,5 473 58760,64 7.měř. 16,3 473 25605,54 

8.měř. 21,3 476 57498,4 8.měř. 16,9 476 28719,51 

9.měř. 21,7 475 60671,23 9.měř. 16,7 475 27653,69 

10.měř. 21 477 55218,71 10.měř. 16,8 477 28271,98 

�̅� 21,06 474,9 55541,77 �̅� 16,84 474,9 28399,8 

s 0,51 2,64 4106 s 0,46 2,64 2255,72 

Lh 21,43 476,79 58480,97 Lh 17,17 476,79 30014,5 

Ld 20,69 473 52602,56 Ld 16,50 473 26785,1 

 

 

 

Tabulka č. 33 - Zkouška ohybem ve vodorovném směru, Superb 2. 

Vz. č.5 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz.č.5 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 20,3 477 49878,86 1.měř. 17,5 477 31955,27 

2.měř. 19,9 470 46298,52 2.měř. 16,1 470 24518,03 

3.měř. 19,9 476 46889,56 3.měř. 16,9 476 28719,51 

4.měř. 19,6 477 44894,86 4.měř. 16,8 477 28271,98 

5.měř. 19 477 40896,79 5.měř. 17 477 29293,76 

6.měř. 19,7 471 45012,13 6.měř. 16,5 471 26447,39 

7.měř. 19,5 473 43840,45 7.měř. 17,2 473 30085,45 

8.měř. 19,7 476 45489,97 8.měř. 16,7 476 27711,9 

9.měř. 19 475 40725,31 9.měř. 16,3 475 25713,81 

10.měř. 19 477 40896,79 10.měř. 17 477 29293,76 

�̅� 19,56 474,9 44482,32 �̅� 16,8 474,9 28201,09 

s 0,44 2,64 2979,96 s 0,42 2,64 2195,26 

Lh 19,87 476,79 46615,45 Lh 17,10 476,79 29772,51 

Ld 19,24 473 42349,2 Ld 16,50 473 26629,67 
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Tabulka č. 34 - Zkouška ohybem v kolmém směru, Superb 3. 

Vz.č.6 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz.č.6 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 20,5 539 58044,4 1.měř. 11,5 539 10246,9 

2.měř. 21,6 536 67520,56 2.měř. 12,1 536 11869,46 

3.měř. 20,8 533 59955,25 3.měř. 12,3 533 12398,03 

4.měř. 20,1 539 54712,55 4.měř. 12,6 539 13477,53 

5.měř. 21 536 62048,7 5.měř. 12,8 536 14050,92 

6.měř. 21,6 539 67898,48 6.měř. 12,7 539 13800,98 

7.měř. 21,6 537 67646,53 7.měř. 13 537 14747,36 

8.měř. 21,3 536 64746,1 8.měř. 13 536 14719,9 

9.měř. 21 539 62395,99 9.měř. 13,1 539 15146,51 

10.měř. 21 539 62395,99 10.měř. 12,8 539 14129,56 

�̅� 21,05 537,3 62736,46 �̅� 12,59 537,3 13458,71 

s 0,50 2,05 4378,23 s 0,49 2,05 1526,97 

Lh 21,41 538,77 65870,49 Lh 12,94 538,77 14551,75 

Ld 20,69 535,83 59602,42 Ld 12,23 535,83 12365,68 

 

 

 

 

Tabulka č. 35 - Zkouška ohybem ve vodorovném směru, Superb 3. 

Vz. č.6 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz. č.6 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 19,8 539 52299,12 1.měř. 17,5 539 36108,79 

2.měř. 18 536 39074,4 2.měř. 16 536 27443,2 

3.měř. 18,1 533 39506,9 3.měř. 16,1 533 27804,48 

4.měř. 18,6 539 43354,84 4.měř. 16,2 539 28644,67 

5.měř. 19,2 536 47421,85 5.měř. 16,9 536 32339,62 

6.měř. 19 539 46212,51 6.měř. 17 539 33101,34 

7.měř. 19,5 537 49772,35 7.měř. 17,3 537 34755,43 

8.měř. 18,2 536 40391,41 8.měř. 17 536 32917,1 

9.měř. 18,7 539 44057,88 9.měř. 16,2 539 28644,67 

10.měř. 19,2 539 47687,27 10.měř. 16,9 539 32520,63 

�̅� 18,83 537,3 44977,85 �̅� 16,71 537,3 31427,99 

s 0,61 2,05 4481,129 s 0,54 2,05 3064,60 

Lh 19,27 538,77 48185,55 Lh 17,09 538,77 33621,71 

Ld 18,39 535,83 41770,16 Ld 16,32 535,83 29234,28 
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Tabulka č. 36 - Zkouška ohybem v kolmém směru, Superb 4. 

Vz.č.7 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz.č.7 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 15,8 462 22778,4 1.měř. 14,5 462 17605,80 

2.měř. 14,9 462 19103,41 2.měř. 13,8 462 15177,11 

3.měř. 16 465 23808 3.měř. 15,4 465 21228,78 

4.měř. 16,1 468 24413,69 4.měř. 15,9 468 23515,12 

5.měř. 16 465 23808 5.měř. 17 465 28556,81 

6.měř. 15,3 462 20683,61 6.měř. 17,1 462 28876,22 

7.měř. 15,7 462 22348,63 7.měř. 16,9 462 27874,82 

8.měř. 15,7 462 22348,63 8.měř. 15,7 462 22348,63 

9.měř. 15,3 463 20728,38 9.měř. 16,3 463 25064,20 

10.měř 16 462 23654,4 10.měř 16,9 462 27874,82 

�̅� 15,68 463,3 22367,51 �̅� 15,95 463,3 23812,23 

s 0,39 2,05 1710,72 s 1,13 2,05 4769,361 

Lh 15,96 464,77 23592,09 Lh 16,75 464,77 27226,25 

Ld 15,39 461,83 21142,94 Ld 15,14 461,83 20398,22 

 

 

 

 

Tabulka č. 37 - Zkouška ohybem ve vodorovném směru, Superb 4. 

Vz. č.7 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz.k č.7 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 14,1 462 16188,6 1.měř. 16,1 462 24100,70 

2.měř. 14 462 15846,6 2.měř. 16,8 462 27382,92 

3.měř. 13,9 465 15610,16 3.měř. 16 465 23808 

4.měř. 13,8 468 15374,22 4.měř. 15,5 468 21784,67 

5.měř. 14,6 465 18089,29 5.měř. 15,9 465 23364,38 

6.měř. 14,3 462 16887,3 6.měř. 15,3 462 20683,61 

7.měř. 14,7 462 18344,42 7.měř. 16 462 23654,4 

8.měř. 14 462 15846,6 8.měř. 15,5 462 21505,38 

9.měř. 13,6 463 14558,2 9.měř. 15,4 463 21137,48 

10.měř 13,5 462 14208,67 10.měř 15,9 462 23213,64 

�̅� 14,05 463,3 16095,41 �̅� 15,84 463,3 23063,52 

s 0,39 2,06 1352,84 s 0,44 2,06 1948,97 

Lh 14,33 464,77 17063,8 Lh 16,15 464,77 24458,64 

Ld 13,77 461,83 15127,01 Ld 15,52 461,82 21668,4 
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Tabulka č. 38 - Zkouška ohybem v kolmém směru, Superb 5. 

Vz. č.8 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz.č.8 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 14 560 19208 1.měř. 17,5 560 37515,62 

2.měř. 13,8 561 18429,35 2.měř. 15,2 561 24626,55 

3.měř. 13,1 567 15933,34 3.měř. 13,3 567 16674,31 

4.měř. 14,2 560 20043,02 4.měř. 14,8 560 22692,54 

5.měř. 14 566 19413,8 5.měř. 15,9 566 28439,23 

6.měř. 13,7 564 18128,04 6.měř. 15,5 564 26253,32 

7.měř. 13,6 562 17671,08 7.měř. 15,9 562 28238,24 

8.měř. 13 560 15379 8.měř. 17 560 34391 

9.měř. 14,2 563 20150,39 9.měř. 15,5 563 26206,77 

10.měř 14,5 560 21340,38 10.měř 16 560 28672 

�̅� 13,8 562,3 18569,6 �̅� 15,6 562,3 27370,96 

s 0,48 2,63 1874,36 s 1,15 2,63 5794,85 

Lh 14,15 564,18 19911,35 Lh 16,5 564,18 31519,05 

Ld 13,46 560,42 17227,93 Ld 14,8 560,42 23222,87 

 

 

 

Tabulka č. 39 - Zkouška ohybem ve vodorovném směru, Superb 5. 

Vz.č.8 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz. č.8 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 12,2 560 12710,93 1.měř. 15,9 560 28137,75 

2.měř. 13 561 15406,46 2.měř. 16 561 28723,2 

3.měř. 12,9 567 15214,66 3.měř. 17,1 567 35439 

4.měř. 12,6 560 14002,63 4.měř. 16,3 560 30315,23 

5.měř. 13,1 566 15905,24 5.měř. 16,4 566 31207,43 

6.měř. 12,4 564 13441,70 6.měř. 16,8 564 33428,51 

7.měř. 12 562 12139,2 7.měř. 16 562 28774,4 

8.měř. 12,9 560 15026,82 8.měř. 16,3 560 30315,23 

9.měř. 12,9 563 15107,32 9.měř. 16,5 563 31613,33 

10.měř 12,5 560 13671,87 10.měř 16,8 560 33191,42 

�̅� 12,65 562,3 14262,69 �̅� 16,41 562,3 31114,55 

s 0,37 2,63 1256,87 s 0,39 2,63 2356,08 

Lh 12,91 564,18 15162,39 Lh 16,69 564,18 32801,09 

Ld 12,38 560,42 13362,99 Ld 16,12 560,42 29428,01 
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Tabulka č. 40 - Zkouška ohybem v kolmém směru, Superb 6. 

Vz.č.9 

líc 

C 

 [cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz. č.9 

rub 

C  

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 13,2 554 15927,28 1.měř. 16,5 554 31107,96 

2.měř. 14 560 19208 2.měř. 16 560 28672 

3.měř. 13,9 555 18631,48 3.měř. 15 555 23414,06 

4.měř. 13,6 554 17419,53 4.měř. 15,9 554 27836,27 

5.měř. 14,1 557 19517,42 5.měř. 15,9 557 27987,01 

6.měř. 13,9 553 18564,34 6.měř. 16 553 28313,6 

7.měř. 13,7 554 17806,62 7.měř. 16 554 28364,8 

8.měř. 13,6 556 17482,42 8.měř. 15,7 556 26895,75 

9.měř. 14 555 19036,5 9.měř. 16,1 555 28952,13 

10.měř 14 554 19002,2 10.měř 16 554 28364,8 

�̅� 13,8 555,2 18259,58 �̅� 15,91 555,2 27990,84 

s 0,27 2,04 1096,58 s 0,38 2,04 1933,86 

Lh 13,99 556,66 19044,54 Lh 16,18 556,66 29375,14 

Ld 13,60 553,74 17474,62 Ld 15,64 553,74 26606,54 

 

 

 

Tabulka č. 41 - Zkouška ohybem ve vodorovném směru, Superb 6. 

Vz. č.9 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz.č.9 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 14,9 554 22907,55 1.měř. 18,2 554 41747,83 

2.měř. 15,6 560 26574,91 2.měř. 19 560 48013 

3.měř. 14,6 555 21590,44 3.měř. 18,1 555 41137,57 

4.měř. 15 554 23371,87 4.měř. 17 554 34022,52 

5.měř. 16,1 557 29056,47 5.měř. 17,9 557 39932,29 

6.měř. 15,4 553 25246,27 6.měř. 18,6 553 44480,94 

7.měř. 15,3 554 24802,42 7.měř. 18 554 40386,6 

8.měř. 16 556 28467,2 8.měř. 18,3 556 42592,98 

9.měř. 16,4 555 30600,92 9.měř. 19 555 47584,31 

10.měř 15,3 554 24802,42 10.měř. 18,7 554 45283,98 

�̅� 15,46 555,2 25742,04 �̅� 18,28 555,2 42518,20 

s 0,57 2,04 2898,54 s 0,59 2,04 4126,77 

Lh 15,86 556,66 27816,89 Lh 18,70 556,66 45472,24 

Ld 15,05 553,74 23667,21 Ld 17,85 553,74 39564,16 
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Tabulka č. 42 - Zkouška ohybem v kolmém směru, HUWIS. 

Vz.č.10 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz. č.10 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 19,5 421 39020,77 1.měř. 19 421 36095,48 

2.měř. 18 427 31128,3 2.měř. 19,5 427 39576,89 

3.měř. 17,5 423 28337,7 3.měř. 17,8 423 29820,18 

4.měř. 20 429 42900 4.měř. 18 429 31274,1 

5.měř. 17,9 423 30325,6 5.měř. 18,5 423 33478,46 

6.měř. 18,6 427 34346 6.měř. 18,3 427 32710,8 

7.měř. 19 426 36524 7.měř. 19 426 36524,1 

8.měř. 19,6 427 40189 8.měř. 18,4 427 33249,9 

9.měř. 18,9 421 35528 9.měř. 18,9 421 35528,55 

10.měř 19 427 36610 10.měř 19 427 36609,91 

�̅� 18,8 425,1 35491 �̅� 18,64 425,1 34486,86 

s 0,80 2,84 4593,94 s 0,53 2,84 2906,69 

Lh 19,37 427,14 38779,44 Lh 19,01 427,14 36567,54 

Ld 18,22 423,06 32202,54 Ld 18,26 423,06 32406,17 

 

 

 

Tabulka č. 43 - Zkouška ohybem ve vodorovném směru, HUWIS. 

Vz.č.10 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

 [g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz.č.10 

rub 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 15 421 177601 1.měř. 16,3 421 22790,5 

2.měř. 14,5 427 16272 2.měř. 15,8 427 21052,7 

3.měř. 15,8 423 20855 3.měř. 15,1 423 18204,6 

4.měř. 16,2 429 22799 4.měř. 16 429 21964,8 

5.měř. 15 423 17845 5.měř. 16 423 21657,6 

6.měř. 14,1 427 14962 6.měř. 15,7 427 20655,5 

7.měř. 15,3 426 19072 7.měř. 15,2 426 18700,3 

8.měř. 16 427 21862 8.měř. 16,2 427 22692,5 

9.měř. 15,8 421 20757 9.měř. 15,9 421 21153,5 

10.měř 15,3 427 19117 10.měř 16,3 427 23115,3 

�̅� 15,3 425,1 19130,27 �̅� 15,85 425,1 21198,8 

s 0,67 2,84 2485,90 s 0,41 2,84 1658,7 

Lh 15,78 427,14 20909,74 Lh 16,15 427 22386,1 

Ld 14,82 423,06 17350,8 Ld 15,5 423,0 20011,4 
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Tabulka č. 44 - Zkouška ohybem v kolmém směru, TREVIRA. 

Vz.č.11 

líc 

C 

[cm] 
ρs

𝑥 ̅[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz.č.11 

rub 

C 

[cm] 
ρs

𝑥 ̅[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 8,8 413 3518 1.měř. 12,3 413 9607 

2.měř. 9 352 3207 2.měř. 11,5 352 6692 

3.měř. 11,9 397 8362 3.měř. 10 397 4962 

4.měř. 10 398 4975 4.měř. 13 398 10930 

5.měř. 10 375 4687 5.měř. 12,5 375 9155 

6.měř. 9,9 411 4984 6.měř. 12 411 8877 

7.měř. 8,7 409 3366 7.měř. 12,9 409 10974 

8.měř. 11,4 413 7648 8.měř. 11,9 413 8699 

9.měř. 10,8 399 6282 9.měř. 11,5 399 7585 

10.měř 10 397 4962 10.měř. 11,7 397 7948 

�̅� 10 396 5199 �̅� 11,9 396 8543 

s 1,07 19,3 1756 s 0,91 19,3 1849 

Lh 10,7 409 6455 Lh 12,5 409 9865 

Ld 9,2 382 3943 Ld 11,2 382 7220 

 

 

 

Tabulka č. 45 - Zkouška ohybem ve vodorovném směru, TREVIRA. 

Vz.č.11 

líc 

C 

[cm] 
ρs 

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

Vz č.1 

rub 

C 

[cm] 
ρs

[g. 𝑚−2] 
G 

[mg.m] 

1.měř. 7 413 1771 1.měř. 10,5 413 5976 

2.měř. 8,9 352 3101 2.měř. 10 352 4400 

3.měř. 9,2 397 3864 3.měř. 11 397 6605 

4.měř. 8,9 398 3507 4.měř. 10,9 398 6443 

5.měř. 9 375 3417 5.měř. 10,7 375 5742 

6.měř. 8.6 411 3268 6.měř. 10,2 411 5452 

7.měř. 7,5 409 2156 7.měř. 10 409 5112 

8.měř. 9 413 3763 8.měř. 10,9 413 6685 

9.měř. 8,5 399 3063 9.měř. 10,7 399 6109 

10.měř. 8,9 397 3498 10.měř. 10,7 397 6079 

�̅� 8,5 396 3141 �̅� 10,5 396 5860 

s 0,72 19,32 676 s  19,3 712 

Lh 14,58 409,8 3624,5 Lh 18 409 6369 

Ld 2,41 382,1 2657 Ld 3 382 5350 
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Příloha číslo 2 

Tabulka č. 46 - Rychlost hoření AUTO ŠKODA, starší řada, líc. 

Vzorek starší řada/ 

strana líc  

Shořelá vzdálenost 

mm 

Čas 

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 190 120 92 

Vzorek č. 2 185 92 120 

Vzorek č. 3 80 55 87 

Vzorek č. 4 195 74 156 

Vzorek č. 5 255 120 127 

Vzorek č. 6 115 51 133 

Vzorek č. 7 235 96 145 

Vzorek č. 8 105 73 86 

Vzorek č. 9 75 50 82 

Vzorek č. 10 55 37 89 

�̅� 149 77 111,7 

Směr.od. 71,40 29 27.6 

Lh 200 97,7 131 

Ld 97,92 56 91,9 

 

 

 

Obrázek č. 88 – Graf hoření starý vzorek, líc. 
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Tabulka č. 47 - Rychlost hoření AUTO ŠKODA Fabie 2, líc. 

Vzorek Fabie/ líc 

strana 

Shořelá vzdálenost 

mm 

Čas 

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 65 114 34 

Vzorek č. 2 10 20 30 

Vzorek č. 3 15 31 29 

Vzorek č. 4 20 34 35 

Vzorek č. 5 40 79 30 

Vzorek č. 6 10 24 25 

Vzorek č. 7 36 45 48 

Vzorek č. 8 22 37 35 

Vzorek č. 9 57 87 39 

Vzorek č. 10 14 34 25 

 �̅� 28.9 50.5 33 

Směr.od. 19.7 31.5 6.9 

Lh 42,9 73 37,9 

Ld 14,8 27,9 28 

 

 

Obrázek č. 89 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Fabie 2, líc. 
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Tabulka č. 48 - Rychlost hoření AUTO ŠKODA Fabie 2, rub. 

Vzorek Fabie/ 

rubová strana 

Shořelá vzdálenost 

mm 

Čas 

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 75 60 75 

Vzorek č. 2 25 25 60 

Vzorek č. 3 70 67 62 

Vzorek č. 4 84 65 77 

Vzorek č. 5 69 50 82 

Vzorek č. 6 73 62 70 

Vzorek č. 7 65 48 81 

Vzorek č. 8 87 71 73 

Vzorek č. 9 66 59 67 

Vzorek č. 10 65 62 63 

 �̅� 68.3 56.9 71 

Směr.odchy 16.8 13.2 7.8 

Lh 80,3 66,3 76,6 

Ld 56,3 47,4 65,4 

  

 

Obrázek č. 90 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Fabie 2, rub. 
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Tabulka č. 49 - Rychlost hoření AUTO ŠKODA Superb 1, líc. 

Vzorek Superb 1/ 

 líc strana 

Shořelá 

vzdálenost mm 

Čas 

 s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 25 30 50 

Vzorek č. 2 275 246 67 

Vzorek č. 3 87 98 53 

Vzorek č. 4 69 80 52 

Vzorek č. 5 89 110 48 

Vzorek č. 6 75 90 50 

Vzorek č. 7 82 99 49 

Vzorek č. 8 236 249 57 

Vzorek č. 9 82 98 50 

Vzorek č. 10 274 231 71 

 𝒙 129.4 133.1 54.7 

Směr.od. 93.6 78.3 8 

Lh 196,3 189,1 60,4 

Ld 62,4 77,1 49 

 

 

Obrázek č. 91 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Superb 1, líc. 
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Tabulka č. 50 - Rychlost hoření AUTO ŠKODA Superb 1, rub. 

Vzorek Superb 1/ 

rub strana 

Shořelá vzdálenost 

mm 

Čas  

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 165 196 50 

Vzorek č. 2 178 200 53 

Vzorek č. 3 163 187 52 

Vzorek č. 4 275 269 61 

Vzorek č. 5 184 192 57 

Vzorek č. 6 269 242 67 

Vzorek č. 7 198 235 50 

Vzorek č. 8 168 187 54 

Vzorek č. 9 176 196 54 

Vzorek č. 10 224 267 55 

�̅� 200 217 55.3 

Směr.od. 42 33 5.25 

Lh 230 240 59 

Ld 170 193 51,5 
 

 

Obrázek č. 92 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Superb 1, rub. 
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Tabulka č. 51 - Rychlost hoření AUTO ŠKODA Superb 2, líc. 

Vzorek Superb 2 

/líc strana 

Shořelá vzdálenost 

mm 

Čas  

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 165 214 46 

Vzorek č. 2 275 232 71 

Vzorek č. 3 239 247 58 

Vzorek č. 4 178 223 48 

Vzorek č. 5 165 236 42 

Vzorek č. 6 189 215 52 

Vzorek č. 7 174 246 42 

Vzorek č. 8 165 222 44 

Vzorek č. 9 155 216 43 

Vzorek č. 10 174 232 45 

 𝒙 187.9 228.3 49,1 

Směr.od. 38.5 12.2 9.2 

Lh 215,4 237 55,9 

Ld 160,3 219,5 42,5 

 

 

Obrázek č. 93 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Superb 2, líc. 
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Tabulka č. 52 - Rychlost hoření AUTO ŠKODA Superb 2, rub. 

Vzorek Superb2/ 

rub strana 

Shořelá vzdálenost 

mm 

Čas 

 s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 275 216 76 

Vzorek č. 2 236 236 60 

Vzorek č. 3 273 245 67 

Vzorek č. 4 269 223 72 

Vzorek č. 5 275 246 67 

Vzorek č. 6 268 237 68 

Vzorek č. 7 274 244 67 

Vzorek č. 8 273 236 70 

Vzorek č. 9 273 242 67 

Vzorek č. 10 274 241 68 

 𝒙 269 236.6 68,2 

Směr.od. 11.8 9.8 4.1 

Lh 277,4 243,6 71,1 

Ld 260,5 229,5 65,3 

 

 

Obrázek č. 94 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Superb 2, rub. 
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Tabulka č. 53 - Rychlost hoření AUTO ŠKODA Superb 3, líc. 

Vzorek Superb3/    

líc strana 

Shořelá vzdálenost 

mm 

Čas  

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 275 161 102 

Vzorek č. 2 274 190 86 

Vzorek č. 3 270 167 97 

Vzorek č. 4 275 154 107 

Vzorek č. 5 271 188 86 

Vzorek č. 6 275 191 86 

Vzorek č. 7 273 179 91 

Vzorek č. 8 269 164 98 

Vzorek č. 9 275 169 97 

Vzorek č. 10 275 159 103 

�̅� 273,2 172,2 95,3 

Směr.od. 2,35 13,75 7,69 

Lh 274,9 182,04 100,80 

Ld 271,52 162,36 89,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 95 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Superb 3, líc. 

 

 

 

y = -0,0114x + 275,16
R² = 0,0045

268

269

270

271

272

273

274

275

276

0 50 100 150 200 250

V
zd

ál
en

o
st

[m
m

]

Čas [s]



112 
 

Tabulka č. 54 - Rychlost hoření AUTO ŠKODA Superb 3, rub. 

Vzorek Superb 3/ 

rub strana 

Shořelá 

vzdálenost mm 

Čas  

s 

Rychlost hoření 

mm/m 

Vzorek č. 1 275 197 0 

Vzorek č. 2 264 183 86 

Vzorek č. 3 269 179 90 

Vzorek č. 4 275 200 82 

Vzorek č. 5 275 189 87 

Vzorek č. 6 274 177 92 

Vzorek č. 7 273 192 85 

Vzorek č. 8 275 178 92 

Vzorek č. 9 275 186 89 

Vzorek č. 10 275 184 89 

�̅� 273 186.5 87.6 

Směr.od. 3.68 7.9 3.4 

Lh 275,63 192,15 90 

Ld 270,36 180,85 85,17 

 

 

Obrázek č. 96 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Superb 3, rub. 
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Tabulka č. 55 - Rychlost hoření AUTO ŠKODA Superb 4, líc. 

Vzorek Superb4 

/ líc strana 

Shořelá 

vzdálenost mm 

Čas 

 s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 65 91 43 

Vzorek č. 2 75 89 50 

Vzorek č. 3 80 97 49 

Vzorek č. 4 66 79 50 

Vzorek č. 5 70 81 51 

Vzorek č. 6 75 88 51 

Vzorek č. 7 64 76 50 

Vzorek č. 8 83 91 55 

Vzorek č. 9 72 89 48 

Vzorek č. 10 65 77 51 

 �̅� 71.5 85.8 49,8 

Směr.od. 6.7 7 3 

Lh 76,3 90,8 51,9 

Ld 66,7 80,8 47,6 

 

 

Obrázek č. 97 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Superb 4, líc 
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Tabulka č. 56 - Rychlost hoření AUTO ŠKODA Superb 4, rub. 

Vzorek Superb  4/ 

rub strana 

Shořelá vzdálenost 

mm 

Čas  

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 275 238 69 

Vzorek č. 2 275 247 67 

Vzorek č. 3 275 252 65 

Vzorek č. 4 275 269 61 

Vzorek č. 5 275 243 68 

Vzorek č. 6 275 227 72 

Vzorek č. 7 275 232 71 

Vzorek č. 8 270 248 65 

Vzorek č. 9 273 237 69 

Vzorek č. 10 275 261 63 

 �̅� 274.3 245.4 67 

Směr.od. 1.6 12.9 3,5 

Lh 275,4 254,6 69,5 

Ld 273,1 236,1 64,5 

 

 

Obrázek č. 98 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Superb 4, rub. 
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Tabulka č. 57 -Rychlost hoření AUTO ŠKODA Superb 5, líc. 

Vzorek Superb  5/ 

líc strana 

Shořelá 

vzdálenost mm 

Čas 

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 275 247 67 

Vzorek č. 2 275 228 72 

Vzorek č. 3 274 215 76 

Vzorek č. 4 275 199 82 

Vzorek č. 5 275 219 75 

Vzorek č. 6 275 237 69 

Vzorek č. 7 275 242 68 

Vzorek č. 8 265 236 67 

Vzorek č. 9 273 224 73 

Vzorek č. 10 275 247 67 

 �̅� 273,7 229.4 71,6 

Směr.od. 3,1 14.6 4,9 

Lh 275,9 239,8 75,1 

Ld 271,4 218,9 68,1 

  

Obrázek č. 99 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Superb 5, líc. 
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Tabulka č. 58 - Rychlost hoření AUTO ŠKODA Superb 5, rub. 

Vzorek Superb 5 

/ rub strana 

Shořelá 

vzdálenost mm 

Čas 

 s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 275 229 72 

Vzorek č. 2 265 195 81 

Vzorek č. 3 274 222 74 

Vzorek č. 4 268 245 66 

Vzorek č. 5 275 243 67 

Vzorek č. 6 273 227 72 

Vzorek č. 7 265 236 67 

Vzorek č. 8 275 245 68 

Vzorek č. 9 267 239 67 

Vzorek č. 10 269 242 66 

 �̅� 270,6 232,3 70 

Směr.od. 4,2 15,4 4,5 

Lh 273,6 243,3 73,2 

Ld 267,6 221,3 66,8 

 

Obrázek č. 100 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Superb 5, rub. 
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Tabulka č. 59-Rychlost hoření AUTO ŠKODA Superb 6, líc. 

Vzorek Superb 6/ 

líc strana 

Shořelá vzdálenost 

mm 

Čas 

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 275 149 111 

Vzorek č. 2 275 129 128 

Vzorek č. 3 275 141 117 

Vzorek č. 4 265 151 91 

Vzorek č. 5 271 178 91 

Vzorek č. 6 275 146 113 

Vzorek č. 7 243 137 106 

Vzorek č. 8 236 125 113 

Vzorek č. 9 275 155 106 

Vzorek č. 10 275 144 114 

 𝒙 265,5 145,5 109 

Směr.od. 15,2 14,8 11,3 

Lh 273,4 156,1 117,1 

Ld 251,6 135 101 

 

Obrázek č. 101 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Superb 6, líc. 
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Tabulka č. 60 - Rychlost hoření AUTO ŠKODA Superb 6, rub. 

Vzorek Superb 6 

/ rub strana 

Shořelá vzdálenost 

mm 

Čas  

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 275 243 68 

Vzorek č. 2 275 215 76 

Vzorek č. 3 275 232 71 

Vzorek č. 4 275 238 69 

Vzorek č. 5 275 227 72 

Vzorek č. 6 275 245 67 

Vzorek č. 7 275 223 73 

Vzorek č. 8 275 234 70 

Vzorek č. 9 275 242 68 

Vzorek č. 10 275 246 67 

 𝒙 275 234,6 70,1 

Směr.od. 0 10,3 2,9 

Lh 275 242 72,2 

Ld 275 227,2 68 

 

 
Obrázek č. 102 – Graf hoření vzorku AUTO ŠKODA Superb 6, rub. 
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Tabulka č. 61 - Rychlost hoření HUWIS, líc. 

Vzorek HUWIS/ 

líc strana 

Shořelá vzdálenost 

mm 

Čas  

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 275 122 135 

Vzorek č. 2 70 116 36 

Vzorek č. 3 155 111 83 

Vzorek č. 4 115 95 62 

Vzorek č. 5 45 63 43 

Vzorek č. 6 85 63 81 

Vzorek č. 7 93 119 47 

Vzorek č. 8 79 98 48 

Vzorek č. 9 98 77 76 

Vzorek č. 10 76 96 47 

 �̅� 109,1 96 66 

Směr.od. 65,2 22 29,5 

Lh 155,7 111,7 86,90 

Ld 62,4 80,2 44,7 

 

 

Obrázek č. 103 – Graf hoření vzorku HUWIS, líc. 
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Tabulka č. 62 - Rychlost hoření HUWIS, rub. 

Vzorek HUWIS/ 

rub strana 

Shořelá vzdálenost 

mm 

Čas  

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 25 96 15 

Vzorek č. 2 15 64 14 

Vzorek č. 3 30 80 22 

Vzorek č. 4 0 0 0 

Vzorek č. 5 20 50 24 

Vzorek č. 6 10 48 12 

Vzorek č. 7 0 0 0 

Vzorek č. 8 0 0 0 

Vzorek č. 9 23 78 18 

Vzorek č. 10 14 68 12 

 �̅� 14 48,4 13 

Směr.od. 11,1 36,2 8,9 

Lh 22 74,3 18 

Ld 6 22,5 5,3 

 

 

Obrázek č. 104 – Graf hoření vzorku HUWIS, rub. 
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Tabulka č. 63 - Rychlost hoření TREVIRA, líc. 

Vzorek TREVIRA 

/líc strana 

Shořelá vzdálenost 

mm 

Čas 

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 55 39 84 

Vzorek č. 2 45 53 51 

Vzorek č. 3 60 46 78 

Vzorek č. 4 65 92 42 

Vzorek č. 5 185 49 226 

Vzorek č. 6 75 53 85 

Vzorek č. 7 105 69 91 

Vzorek č. 8 78 39 120 

Vzorek č. 9 63 45 84 

Vzorek č. 10 79 36 131 

 �̅� 81 52,1 99 

Směr.od. 40 16,9 51,9 

Lh 109,6 64,2 136,1 

Ld 52,4 40 61,9 

 

 

Obrázek č. 105 – Graf hoření vzorku TREVIRA, líc. 
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Tabulka č. 64 - Rychlost hoření TREVIRA, rub. 

Vzorek TREVIRA 

/rub strana 

Shořelá 

vzdálenost mm 

Čas 

s 

Rychlost hoření 

mm/min 

Vzorek č. 1 10 50 12 

Vzorek č. 2 0 0 0 

Vzorek č. 3 15 52 17 

Vzorek č. 4 0 0 0 

Vzorek č. 5 0 0 0 

Vzorek č. 6 15 38 24 

Vzorek č. 7 11 49 13 

Vzorek č. 8 0 0 0 

Vzorek č. 9 23 65 21 

Vzorek č. 10 10 47 13 

 �̅� 8,4 30,1 10 

Směr.od. 8,1 26,7 9,3 

Lh 14,2 49,2 16,6 

Ld 2,6 11 3,3 

 

 

Obrázek č. 106 – Graf hoření vzorku TREVIRA, rub. 
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