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Tato práce se věnuje možnostem vývoje tepelně izolačních materiálů pro použití 
ve stavebnictví. Odpadní textil ať už sběrný nebo z textilního průmyslu je obtížně 
recyklovatelný a jeho velká část končí na skládkách nebo ve spalovnách. Práce 
pojednává o dostupných surovinových zdrojích textilních vláken a vhodných technologiích 
pro zpracování recyklovaného textilu do formy tepelně izolačních desek. V praktické části 
se práce zabývá možnou úpravou klíčových vlastností tepelně izolačních rohoží 
z recyklovaných textilních vláken, aby bylo možné je začlenit do stavebních konstrukcí. 
 

tepelná izolace, vláknité izolační materiály, textilní odpad, tepelně izolační vlastnosti, 
textilní vlákna 

 

 

This thesis is focused on opportunities for innovation of thermal insulation materials for 
use in construction. Textile waste, either from waste collection or textile industry is difficult 
to recycle and a substantial amount of said waste ends up at waste dumps or waste 
incinerators. The thesis is focused on available sources of raw material for textile fibers 
and suitable technologies for processing of recycled textile into the form of thermal 
insulation panels. The practical section of the thesis is focused on possible alterations of 
key properties of thermal insulation mats made of recycled textile fibers so that said 
insulation mats can be incorporated into building constructions.

thermal insulation, acoustic insulation, fibrous insulating materials, textile waste, thermal 

insulation properties, textile fibres   
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I. Úvod 

Textilní sběrný odpad a odpad z textilního průmyslu jsou obtížně recyklovatelné suroviny. 

Primární použití textilu je chránit člověka před chladem, a proto se zde nabízí myšlenka 

přeměnit tento odpad na izolační materiál. [1] Produkce textilu podléhá módním 

požadavkům, které se mění téměř každou sezónu, a tak vzniká nejen odpad průmyslový, 

ale i sběrový, a tento odpad zatím není možné efektivně využít, proto končí ve spalovnách 

či na skládkách. Podle průzkumu v roce 2018 vzniká ročně v České Republice 80 -

 90 tisíc tun odpadu z textilního průmyslu a 10 tisíc tun sběrového textilního odpadu. [2] 

 

Cílem teoretické části této práce je průzkum technologií a procesu recyklace textilních 

vláken, dále i průzkum možných surovinových zdrojů surovin vhodných pro výrobu 

izolačních materiálů z textilních vláken. Průzkum je veden z lokálního i globálního 

hlediska. Krátce jsou v této bakalářské práci zhodnocené i možné výhody recyklace 

textilního na tepelně izolační materiály. Uvedeny jsou i požadavky na izolační materiály 

z hlediska požární bezpečnosti a tepelné ochrany budov.  Je zde nastíněn i dopad 

textilního průmyslu a nevyužívání odpadů jako druhotných surovin na životní prostředí. 

 

Cílem praktické části je vhodný návrh směsi z textilních vláken, vodoodpudivého 

přípravku a retardéru hoření, abychom docílili takových vlastností materiálu, aby bylo 

možné jej dle dané legislativy začlenit do stavebních objektů. Konkrétně se jedná 

o snížení nasákavosti pod 1 kg/m2 a dosažení reakce na oheň splňující požadavky 

třídy E. Takovýto materiál by bylo možné použít pro zateplení jednopodlažních objektů 

a popřípadě i vyšších budov. 

 

Dále byly v praktické části měřeny šířky a délky textilních vláken ze sběrového textilu 

a poté i směsi vláken ze sběrového textilu a bikomponentních vláken. Pozorováním 

vláken pod mikroskopem jsme získali i představu o homogenitě směsí. 
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II. Teoretická část 

1. Izolační materiály 

 

Podle normy ČSN 73 0540-1: Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny 

pro navrhování a ověřování se tepelně izolačním materiálem rozumí materiál, který 

značně omezuje šíření tepla a má součinitel tepelné vodivosti 0,1 W/(m·K) [3] při 

referenčních podmínkách a daném stáří.  Tepelně izolační materiál zabraňuje přesunu 

tepla z části o vyšší teplotě do části o nižší teplotě. Zajišťuje tak teplotní komfort uvnitř 

budov a pomáhá snížit jejich energetickou náročnost. Jeho vlastnosti ovlivňuje jeho 

fyzikální a chemická struktura. Fyzikální i chemická struktura izolačního materiálu závistí 

na původu surovin, ze kterých byl vyroben anebo na způsobu zpracování surovin. Dělí se 

tedy podle: 

 

- druhu základní hmoty: anorganické, organické, 

- dle struktury: vláknité, pórovité, zrnité, 

- dle toho, jestli obsahuje či neobsahuje pojivo: obsahující, neobsahující, 

- dle tvaru výrobku: volný (zásyp), plošný (deska, rohož), tvarový, šňůrový (těsnící 

provazce), 

- dle reakce na oheň: A1, A2, B, C, D, E, F, 

- dle materiálu: pěnoplastické (pěnový a extrudovaný polystyren), vláknité (minerální 

vata), pěněné silikáty (pěnové sklo), minerální materiály (expandovaný perlit), 

materiály na bázi dřeva a přírodních vláken (piliny, rákos), materiály na bázi 

celulózových vláken a materiály nové generace (vakuová izolace). 

 

Dále můžeme dělit izolační materiály podle jejich použití ve stavebních konstrukcích. 

Tepelně izolační materiály sloužící k  zateplení obvodového pláště budov z vnější i vnitřní 

strany, izolace střešního pláště, speciální izolace – pro potrubí a rozvod vody, vnitřní 

vodorovné a svislé konstrukce – zvuková izolace podlah, stropů a vnitřních dělících 

konstrukcí. [3] 
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1.1 Požadavky na tepelně izolační materiály 

Z hlediska komfortu a bezpečnosti užívání objektů se na tepelně izolační materiály kladou 

právní požadavky a při návrhu staveb je nutné jim vyhovět. V této kapitole budou uvedeny 

požadavky na požární bezpečnost staveb a tepelnou ochranu budov.  

 

Požární bezpečnost staveb 

Technické požadavky na stavby řeší Vyhláška č. 268/2009 Sb., jsou zde uvedeny 

požadavky na úsporu energie budov, mechanickou odolnost, bezpečnost při užívání atd. 

[4] Vyhláška č. 268/2009 Sb. kromě jiných upřesňuje i požadavky na požární bezpečnost 

staveb a odvolává se na normu ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná 

ustanovení [5] a ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty, které 

definují požadavky na tepelně izolační materiály. [6] Norma uvádí požadované třídy 

reakce na oheň v závislosti na výšce budovy. Materiály do tříd reakce na oheň zařazuje 

norma ČSN EN 13 501-1. [7] 

 

Materiály, které budou použity na zateplení jednopodlažních objektů, musí být alespoň 

třídy E. Pro použití izolačního systému na ostatních objektech o výšce do 12 m, musí být 

třída reakce na oheň celého systému alespoň B, jednotlivé materiály použity v systému, 

musí spadat do třídy E. 

 

Pro objekty s výškou 12 m – 22,5 m je pro zateplení vnější konstrukce požadováno 

stejných podmínek, jako pro budovy s výškou do 12 m, s tím rozdílem, že kolem otvorů 

musí být použit materiál třídy A1 nebo A2, aby se zabránilo šíření plamenů z otvorů. 

Materiály třídy A1 nebo A2 musí být zabezpečeno i únikové schodiště. 

 

2. Dopad textilního průmyslu a odpadu na životní prostředí 

Výroba textilií je komplikovaný proces, se kterým se pojí velká spotřeba energie, vody, 

nebezpečných chemikálií a tím pádem i produkce nebezpečných odpadů. [8] 

O závažnosti vzrůstající produkce textilií svědčí, že oděvní průmysl je zodpovědný 

za 10 % celosvětových emisí uhlíku, což vede ke vzniku oxidu uhličitého. Z oděvního 

průmyslu to činí druhého největšího znečišťovatele ovzduší oxidem uhličitým hned 

po ropném průmyslu. [9] Při rozkladu textilních vláken na skládkách dochází k produkci 

metanu, což je další skleníkový plyn. [10] Z textilu uloženého na skládkách se uvolňují 

barvy a jiné chemikálie, které byly použity k jeho ošetření. Tyto barvy a chemikálie pak 
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mohou s dešťovou vodou prosakovat do půdy a mohlo by tak dojít k znečištění 

podzemních zdrojů vod. Tyto průsaky mohou ovlivnit i flóru a živočichy. [11]  

 

Některé kategorie textilního odpadu je možné i spalovat a získávat z něj tak energii, ale 

toto naložení s odpadem je doprovázeno emisemi. [12] Textilní průmysl je také jeden 

z největších producentů odpadní vody na světě. Voda je znečištěná barvami, 

anorganickými soli, těžkými kovy a dalšími látkami, které by v případě proniknutí do zdrojů 

pitné vody mohly být nebezpečné lidskému zdraví. V některých zemích se odpadní voda 

z textilního průmyslu vypouští do vodních toků bez jakéhokoliv ošetření, a to představuje 

vážný problém. [13] 

3. Nakládání s odpady 

Dle Zákona č. 185/2001 Sb. je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit. [14] Tento zákon stanovuje, jak s odpady nakládat a práva 

a povinnosti osob, které s ním nakládají. Dále tento zákon říká, že původce a oprávněná 

osoba jsou povinni odpad začlenit do kategorie odpadů dle Katalogu odpadů, tedy podle 

Vyhlášky č. 93/2019 Sb. [15] Podle Katalogu odpadů průmyslový textilní odpad spadá do 

skupiny 04 02: Odpady z textilního průmyslu. Možný zdroj textilních odpadních materiálů 

vhodných k úpravě na znovupoužitelná textilní vlákna a textilních vláken pak spadají 

do podskupin 04 02 09: Odpady z kompozitních tkanin, 04 02 21: Odpady 

z nezpracovaných textilních vláken, 04 02 22: Odpady ze zpracovaných textilních vláken. 

Dále by to mohla být i podskupina 15 01 09: Textilní obaly. Sběrové tříděné textilie pak 

spadají podle Katalogu odpadů do skupiny 20: Komunální odpady (Odpady z domácností 

a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek 

z odděleného sběru. Možné zdroje odpadního textilu vhodného k recyklaci jsou pak 

podskupiny 20 01 10: Oděvy a 20 01 11: Textilní materiály. Ani jeden z těchto odpadů 

není klasifikován, jako nebezpečný. 

 

Dále dle paragrafu 10 Zákona č. 185/2001 Sb. [14] je každý při své činnosti nebo 

v rozsahu své působnosti povinen vzniku odpadů předcházet, omezovat jejich množství 

a nebezpečné vlastnosti a odpady, jejímž vzniku nejde zabránit, musí být využity, nebo 

odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví  a životní prostředí a který je 

v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy. Ze Zákona č. 185/2001 Sb. 

vyplývá, že původce textilních odpadů má povinnost s odpady naložit následovně: 
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- předat je právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je 

provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 

určeného druhu odpadu, 

- nebo předat osobě, která provozuje zařízení, které není určené k nakládání 

s odpady, ale odpad splňuje požadavky vstupní suroviny v takovémto zařízení. 

 

U ani jednoho z výše uvedených bodů nesmí dojít k porušení právních předpisů 

a ohrožení lidského zdraví a životního prostředí. [14] [15] 

4. Druhy textilního odpadu 

Norma ČSN 80 1900 uvádí, že existují 2 základní druhy textilních odpadů, a to 

průmyslové textilní odpady a sběrové textilie. Z této terminologie tedy vyplývá, 

že průmyslové textilní odpady vznikly při výrobě a zpracování textilií, řadí se zde nitě, 

vlákna, odstřižky atd. Sběrové textilie jsou především oděvy a jiné textilie po tom, 

co splnily svou primární funkci a byly vyhozeny do sběrových kontejnerů na textil. [16] 

Dalším druhem textilního odpadu je odpad netříděný, který je součástí komunálního 

odpadu. 

4.1 Průmyslové textilní odpady 

Zde se řadí odpad z průmyslové textilní výroby a zpracování textilií, tedy veškerá vlákna 

z textilní výroby při získávání přírodních a při výrobě chemických vláken, při jejich 

zpracování na textilie tkané i netkané a na konečné výrobky: oděvní, obuvnické 

či galanterní. [16] Průmyslový textilní odpad můžeme roztřídit na: 

 

- vlákna, která dále třídíme podle materiálu, jemnosti a délky, 

- nitě, které dále třídíme podle materiálu, formy (jednoduché, skané atd.) 

a povrchové úpravy, 

- odstřižky, které se dále třídí podle materiálu, pevnosti a barvy (světlé, tmavé). [17] 

 

Tyto odpady můžeme ještě rozdělit na dvě skupiny, a to odpady nepodmíněné, které 

vznikají v závislosti na technologii používané při výrobě textilie. Další jsou odpady 

podmíněné, které vznikají z pracovní a technologické nekázně. Zlepšováním obou těchto 

oblastí můžeme omezit vznik odpadu. Další redukcí množství odpadů je možnost odpad 

vratný znovu začlenit do výrobního procesu, při kterém vznikl. Odpady nevratné je pak 

možné použít na výrobu zcela jiného produktu. [18] 
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4.2 Sběrové textilie 

Tento odpad se získává ze sběrných kontejnerů na to určených. Takto nahromaděný textil 

se poté dále ručně třídí. Oděvy, které jsou vhodné k dalšímu používání, se darují charitě, 

která oděvy přímo předá potřebným, anebo se poskytnou charitativním second handům, 

jejichž výdělek je určen na charitativní účely. V Evropské Unii je ale takto využito pouze 

něco kolem 25  % vytříděného textilu, kterého se takto nasbírá 5,8 milion tun za rok. 

Zbytek tohoto odpadu se recykluje, anebo končí na skládkách a ve spalovnách. [1] [19] 

Odpad, který je určen k recyklaci, se ručně třídí z pásu podle: 

 

- materiálu (syntetické a přírodní), 

- pevnosti a barvy (tkanina pevná světlá, tkanina střední světlá, pletenina světlá, 

tkanina pevná tmavá, tkanina střední tmavá a pletenina tmavá). [9] 

 

4.3 Netříděné textilní odpady 

Tento textil je součástí komunálního odpadu a je málo pravděpodobné, že bude vytříděn. 

Vzniká tak problém, protože spousta textilu, který by se dal recyklovat, anebo jinak využít, 

se takto dostává na skládky. Textilní odpad není na skládkách jediný druh odpadu, který 

by bylo možné vytřídit, nachází se zde i plasty, hliník a další kovy, atd. [20] 

5. Recyklace textilních odpadů 

Recyklace je další nakládání a zpracování již vytříděného odpadu. [21] Recyklace textilu 

je stejně jako jeho výroba komplikovaný proces, který obnáší několik kroků. Je nutné ho 

vytřídit podle materiálu a jiných vlastností, následuje sekání a zbavení textilu netextilních 

částí, dále čištění, apretace, trhání a rozvlákňování a další možné úpravy jako barvení 

či odbarvování a karbonizace. 

5.1 Třídění textilních odpadů 

Obecně se dá říct, že třídění průmyslových textilních odpadů je jednodušší, protože je již 

předem známo, o jaký se jedná materiál a jeho další parametry. Sběrový textilní odpad je 

také potřeba roztřídit podle materiálu, ale ten je nutné nějak identifikovat, a tak se proces 

komplikuje. Z oděvů a jiného textilu se musí také oddělit netextilní části jako zipy 

a knoflíky. Z toho vyplývá, že průmyslové textilní odpady mají větší hodnotu než odpady 

sběrné, u kterých není jisté přesné složení recyklovaného textilu. [10] 
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5.1.1 Ruční třídění 

Třídění sběrových textilií probíhá především ručně, ale existují i automatizované 

technologie. Třídí se podle toho, na co bude roztříděný textil používán. Školení pracovníci 

poznají podle hmatu a vzhledu textilie, o jaký materiál se jedná, v některých případech 

rozpoznají i uspořádání vláken. Výhodou ručního třídění je, že pracovník rozpozná textil, 

který je vhodný k dalšímu používání, a všímá si netextilních částí na oděvu. Nevýhodou 

je, že v Evropě je tuto práci nákladné zaplatit. Export do rozvojových zemí, kde by práce 

byla levnější, má nevýhodu v tom, že se proces prodraží o dopravu. [22] 

 

5.1.2 Polo automatizované třídění 

Roztřídění podle druhu materiálu zde stále zajišťuje pracovník, ale textilie k vytřízení jsou 

k pracovníkům dopravovány na pásech. Roztříděný textil je pásy dopravován do 

jednotlivých kontejnerů podle typu textilních vláken, poté je lisován na polo automatických 

lisech, aby nebyl při přepravě tak objemný. Fyzická zátěž pracovníků není tak velká, 

snižují se náklady na práci, jelikož provoz strojů je v Evropě levnější než lidská síla, 

a celkový proces se urychlí. [22] 

 

5.1.3 Automatizované třídící technologie 

Zde se rozpoznání materiálu zajišťuje už automaticky. Stále však musí být ručně 

vytříděny textilie s netextilními prvky.  Příkladem je třídění za pomoci blízkého 

infračerveného záření označovaného jako NIR technologie z anglického názvu pro blízké 

infračervené záření: „near infrared“. Tento třídící systém využívá infračerveného záření 

o vlnových délkách 760 a 2500 nm. Každý materiál má v daném spektru vlnových délek 

charakteristickou molekulární vibraci po excitaci světlem. Na základě uložených vzorů 

molekulárních vibrací jednotlivých typů materiálů, je schopen systém materiály rozpoznat 

a roztřídit je podle druhu. Tato technologie není nová, ale nová je její aplikace na třídění 

textilu, která je stále ve vývoji. Nevýhoda je vysoká vstupní investice a to, že pokud 

systém narazí na textilii, která je složena z více typů vláken, neumí je od sebe oddělit, 

roztřídí je tedy podle obsahu jednotlivých typů textilních vláken. Tato technologie je tedy 

vhodná spíše pro jedno druhové textilie. [22] [23] 
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Obrázek č. 1 – Steinert, NIR třídička na 2D objekty [24] 

5.2 Sekání 

Po tom, co je textilní odpad vytříděn a zbaven netextilních součástí, je nasekán na menší 

kusy. Využívá se sekacích strojů, jejichž použití závisí na tom, jestli je textilní odpad 

kusový (látky, oděvy) nebo niťový. V případě, že se jedná o kusový odpad, jsou za sebe 

řazeny dva sekací stroje, které jsou orientovány kolmo vzájemně na svůj směr sekání, 

u niťového odpadu se seká v jednom směru. [17] 

 

5.2.1 Rotační sekání 

Probíhá na sekacím stroji, který se skládá z pásového dopravníku, který posouvá materiál 

na hranu nože, proti kterému rotuje nůž s dvěma ostřími. Nasekané kusy padají na další 

pásový dopravník, který je umístěn pod ostřím. [17] 

 

5.2.2 Gilotinové sekání 

Z názvu vyplývá, že se jedná o sekání padajícím ostřím nože. Nůž může dopadat 

do podložky, anebo je podložka nahrazena protinožem. Materiál je k nožům a od nožů 

posouván opět pásovými dopravníky. Má menší výkon než sekání rotační. [17] 

 

5.3 Čištění 

Textilní odpad je znečištěn ne jen volnými nečistotami jako prach a písek, ale i vázanými 

jako jsou zbytky mýdel a mastných látek. Čištění je možné provést mechanicky nebo 

praním. [18] 
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5.3.1 Mechanické čištění 

Principem mechanického čištění bývá intenzivní proklepávání materiálu, v jehož důsledku 

dojde k oddělení volných nečistot, které jsou poté odváděny pneumaticky a propadávají 

přes síta nebo rošty. 

 
Jako jeden z příkladů mechanického čištění můžeme uvést kontinuální klepací stroj. 

Čištěný materiál vstupuje do mírně nakloněného rotačního bubnu přes násypku. V bubnu 

se nachází klepací kolíky. Dochází k proklepávání materiálu a díky rotaci a naklonění 

bubnu materiál postupuje na konec bubnu, kde vypadává. Hrubé nečistoty propadnou 

roštem a jemné jsou odsáty ventilátorem. Takto ale není možné se zbavit nečistot 

vázaných, k tomu slouží praní. [18] 

 

5.3.2 Praní 

Praní textilního odpadu slouží především k odstranění nečistot v něm vázaných. Praní 

probíhá na pracích linkách, které se skládají z několika strojů, mezi nimiž je praný textil 

přemisťován pásovými dopravníky. Prvním krokem prací linky je samotný prací stroj, pak 

textil prochází ždímacími válci, následuje oplachovací stroj, poté opět ždímací válce 

a jako poslední následuje stroj sušící. [18] Praní je nevýhodně z environmentálního 

a ekonomického hlediska. [17] 

5.4 Apretace 

Apretace má různé významy v různých odvětvích. Obecně je to povrchové ošetření 

materiálu nebo hotového výrobku chemickou látkou za účelem zlepšení jeho vlastností, 

např. hydrofobizace textilu a papíru, konzervace textilu. [25] V procesu recyklace textilu se 

jako apretace označuje ošetření textilní sekaniny postřikem emulzí vody a oleje. Je to 

krok, který se činí před trháním, aby se zamezilo vzniku elektrostatického náboje 

na vláknech. Při provozu trhacích linek vzniká teplo a dochází ke tření. Hrozí tak, že by 

v důsledku statické elektřiny mohlo dojít ke vznícení jemných vláken. [17] 

5.5 Trhání a rozvlákňování 

Tento krok se provádí na trhacích strojích za účelem získání trhaniny. Trhanina je směs 

vláken, stále však může obsahovat kousky nerozvlákněných nití výchozího materiálu. 

Trhaninu je možno zpracovat technologiemi pro výrobu textilií. Trhací stroj má dvě hlavní 

součásti, a to podávací válečky a trhací buben, na kterém jsou zahnuté trhací zuby. 

Pásovými dopravníky je materiál dopraven k podávacím válečkům, které jsou umístěny 

před trhacím bubnem. Rotací trhacího bubnu a podávacích válečku dojde k vyškubání 
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chomáčů vláken z materiálu. Jedna část materiálu je odhazovacím válcem vrácena 

na začátek trhacího procesu, druhá část je pneumaticky dopravována k dalšímu trhacímu 

stroji. Takto je za sebou umístěno několik trhacích strojů, jelikož mají malou účinnost. [17] 

[18] 

5.6 Další možné úpravy 

U vlny je možno se setkat s karbonizací, která má za úkol zbavit vlnu celulózy, tedy 

bavlněných vláken. Principem je vznik hydrocelulózy za působení anorganických nebo 

organických kyselin. Vlna je odolná, ale hydrocelulóza se následným mechanickým 

působením (v klepacím stroji) rozpadne. V případě bavlny je možno vlákna bělit nebo 

barvit, ale u syntetických vláken tento krok nepřináší dobré výsledky. Bělení a barvení ani 

tak není příliš využívané, protože je ekonomicky náročné. [17] [18] 

6. Textilní vlákna 

Textilní vlákna jsou vyráběná z organických látek a mohou být přírodní a umělá. Přírodní 

vlákna se dále dělí podle svého původu na vlákna rostlinná a živočišná. Příklady 

rostlinných vláken jsou vlákna bavlněná, lněná a konopná, z vláken živočišných je to vlna. 

Umělá vlákna se dělí na chemická a syntetická. Často jsou v textilu zastoupena 

i syntetická vlákna, což jsou vlákna vyrobená ze syntetických polymerů, jejichž typickým 

zástupcem je polyester (PES), dále to může být polyamid (PAD) a akrylová vlákna. 

Vlákna chemická jsou vyrobená z přírodních polymerů a to jsou například viskózová 

vlákna. Bavlněná vlákna mají vysokou sorpci vody, a pokud jsou mokrá, ztrácí svou 

pevnost, nejsou příliš odolná vůči chemikáliím a ultrafialovému záření. Dají se dobře 

zpracovat a barvit a mají dobré izolační vlastnosti. Polyesterová vlákna jsou pružná 

a velmi odolná vůči chemikáliím i z dlouhodobého hlediska. Společně s polyamidem mají 

dobré mechanické vlastnosti, ale polyamid špatně odolává ultrafialovému záření. Lepší 

odolnost proti UV záření mají akrylová vlákna, která ale mají horší mechanické vlastnosti. 

Obsáhleji druhy textilních vláken a jejich vlastnosti popisuje bakalářská práce Možnosti 

využití odpadu z textilního průmyslu při vývoji novodobých izolačních materiálů. [26] [27] 

7. Využití textilních vláken jako suroviny v tepelných izolacích 

V kapitole 2 je uvedeno pár přesvědčivých důvodů, proč by bylo přínosné se zpracováním 

textilního odpadu zaobírat. Když uvážíme, že se jedná o odpad, najít způsob, jak ho 

správně využít jako surovinu pro výrobu izolačních materiálů, bude přínosné 

i po ekonomické stránce. Sběrový netříděný odpadní textil je složité využít jako izolační 

materiál, protože není možné přesně určit, v jakém zastoupení v něm najdeme jednotlivé 
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materiály, které byly pro jeho výrobu použity. Nejčastější materiály pro výrobu oblečení 

jsou bavlna, polyester a polypropylen. Materiály použité při výrobě textilní izolační rohože 

mají vliv na jeho vlastnosti. Tudíž skutečnost, že neznáme přesné složení sběrového 

textilního odpadu, by mohla mít negativní vliv na výslednou stejnorodost výrobků. Je tedy 

potřeba vyřešit, jak recyklovaná textilní vlákna z takového odpadu ošetřit nebo zpracovat, 

aby jejich vlastnosti byly stejné a nezávislé na jeho původním složení. Z tohoto hlediska je 

využití odpadu z textilního průmyslu snazší, protože zařízení, které takovýto odpad 

produkuje, zná jeho složení. Dalším z důvodů, proč není recyklovaná textilní vlákna 

jednoduché použít je vysoká nasákavost textilních izolačních rohoží a jejich nízká 

odolnost proti ohni.  

    

I přesto by ale jejich využití mohlo mít značné výhody. Firma Retex, a.s. zhotovila izolační 

rohož z recyklovaných pracovních oděvů zaměstnanců poboček supermarketů Kaufland. 

Nabízí se myšlenka zlepšení cirkulární ekonomiky firem, které by se takto rozhodly 

pracovní oděvy nevhodné k dalšímu použití recyklovat. Mohly by je využít k zateplení 

stávajících nebo nových objektů. Z ekonomického hlediska to bude výhodné, protože 

samy poskytnou hlavní surovinu a firmě, která bude vyřazené pracovní oděvy takto 

schopna zpracovat, zaplatí jen zpracování, anebo aspoň sníží náklady, protože je 

pravděpodobné, že v případě zateplování velkých objektů, bude zapotřebí suroviny více, 

než je firma schopna poskytnout. Původce odpadu platí odběrateli odpadu 

za energetickou likvidaci nebo skládkování odpadu. V případě odpadů pod katalogovými 

čísly: 04 02 22, 04 02 21, 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11 se cena za energetickou likvidaci 

(spalování) pohybuje v rozmezí 900 – 1500 Kč za tunu bez DPH a nákladů na přepravu, 

za skládkování cena činí 1500 – 2200 Kč za tunu rovněž bez DPH a nákladů na přepravu. 

[28] 

 

Jelikož izolace z textilních vláken a požadavky na ně zatím nepopisuje žádná norma, je 

možné se řídit technickým předpisem EAD (European Assessment Document), který 

vydává organizace EOTA (European Organization for Technical Assessment). Izolace 

z recyklovaného textilu mohou spadat pod technický předpis EAD 040288-00-1201 [29], 

který udává zkušební postupy a požadavky na průmyslově vyráběné akustické i tepelné 

izolace z polyesterových vláken, nebo pod EAD 040005-00-1201 [30], který se zaobírá 

průmyslově vyráběnými izolacemi z vláken rostlinného a živočišného původu. Trhanina 

ze sběrového textilu bude spadat spíše pod tento technický předpis, kvůli velkému obsahu 

bavlny, která se řadí mezi vlákna rostlinného původu. Technický předpis 

EAD 040005-00-1201 [30] udává, že pro použití izolací vyrobených z vláken rostlinného 

a živočišného původu, musí mít izolace maximální nasákavost do 1 kg/m2 a musí být 
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stanovena dle normy ČSN EN 1609 metodou A. [31] Z hlediska požární bezpečnosti se 

tyto technické předpisy odvolávají na příslušné normy. 

8. Potencionální surovinové zdroje textilního odpadu 

Jak již bylo řečeno, textilní odpad můžeme rozdělit na odpad průmyslový a odpad 

spotřebitelský. Byly nastíněny i problémy, které se s recyklací těchto odpadů pojí. V této 

kapitole budou uvedeny možné zdroje textilního odpadu, který by se dále dal zpracovat 

pomocí vhodných technologií na textilní izolační rohože.  

8.1 Průmyslový textilní odpad v rozvojových zemích 

Mnohé firmy oděvy a bytové textilie nechávají vyrábět v rozvojových zemích. Hlavním 

důvodem je levná pracovní síla a zaměstnanci zde mnohdy nemají dobré pracovní 

podmínky. Je zneužívána i dětská pracovní síla. Neexistuje efektivní systém, který by 

dokázal statisticky vyjádřit, kolik takového odpadu se v těchto zemích vygeneruje. Je 

možno odhadnout stovky tun denně. Nejsou zde rozvinuty ani způsoby, jak s takovým 

odpadem naložit, prioritou je pouze ho odstranit z městských oblastí a jeho odstranění 

není regulováno. Dopad na životní prostředí je až na posledním místě. Tyto problémy jsou 

důsledek nedostatečných technických znalostí a investic do této oblasti. [8] 

 

Na Sri Lance vznikla studie, která se zabývá vývojem tepelně izolačního materiálu 

využívající průmyslový textilní odpad. Byly zhotoveny prototypové vzorky z 60 % Nylonu 

(polyamid) a Spandexu (polyuretan) ve formě vloček, ty pak byly smíchány se 40 % 

vloček polyuretanu. Využito zde bylo termického pojení. Takovýto materiál dosáhl hodnoty 

součinitele tepelné vodivosti 0,0953 W/m·K a je možné ho označit jako izolační materiál 

v souladu s normou ČSN 73 0540-1. [3] 

 

8.2 Průmyslový textilní odpad v Evropě 

I přesto, že mnoho zákazníků upustilo od požadavků na kvalitu zpracování oděvů 

a bytových textilií a raději kupují levné výrobky z rozvojových zemí, textilní průmysl je 

hojně zastoupen i v Evropě. Většinou ovšem není dohledatelné, kolik firmy v jednotlivých 

zemích produkují odpadu, ani v jaké formě se odpad produkuje a další vlastnosti, které 

nás z hlediska výroby izolačních materiálů zajímají. V Portugalsku ale vznikly 2 zajímavé 

studie. 

 
Textilní průmysl tvoří v Portugalsku asi 10 % celkového exportu a je tak pro zemi 

důležitým odvětvím. V porovnání s rozvojovými zeměmi má ale Portugalsko nízkou 



22 
 

produktivitu, důvodem je levná pracovní síla v rozvojových zemích. [33] Například 

v severním Portugalsku v oblasti Duoro Litoral. Textilní odpad z této oblasti se pak dále 

používá pro výrobu matrací a autosedaček. Jsou to především akrylová, vlněná 

a bavlněná vlákna a jejich délka dosahuje 8 – 15 µm. Tímto odpadem byla vyplněna 6cm 

mezera mezi betonovými a keramickou cihlovou zdí v obvodové stěně. K měření byly 

využity teplotní senzory a čidla na povrchu stěny. Hodnoty teplotního spádu ze senzorů 

a čidel byly přeneseny do počítače. Stěna měla rozměry 1,6 x 1,2 x 0,11 m a místnost, 

ve které měření probíhalo, měla rozměry 2 × 3 × 2,54 m. Měření bylo provedeno na té 

samé stěně bez zateplení. Výsledky ukazují, že došlo ke zlepšení tepelně izolačních 

vlastností o 33 %. Součinitel prostupu tepla pro stěnu s izolační výplní byl 0,14 W/m2·K 

a bez izolační výplně 0,42 W/m2·K. [34]  

 

Další studie zkoumá vlastnosti izolačního materiálu vyrobeného z textilního odpadu opět 

z oblasti severního Portugalska. Tentokrát se jedná o 100% akrylová vlákna ve formě 

kusů tkané textilie a rozvlákněné textilie na samostatná vlákna. Postup měření byl stejný 

jako v předchozím případě. Tkaný odpadní textil měl objemovou hmotnost 440 kg/m3 

a součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/m·K a vlákenná výplň 122,5 kg/m3 se součinitelem 

tepelné vodivosti 0,103 W/m·K. Překvapivě výsledky ukazují nižší součinitel tepelné 

vodivosti při vyšší objemové hmotnosti a z výsledku je patrné, že tepelně izolační 

vlastnosti jsou lepší u tkaných textilií. [1] 

 

8.3 Sběrný textilní odpad v České Republice 

V zemích Evropy nakládání s tímto odpadem funguje velmi podobně jako v České 

Republice. Každá obec má svého odběratele komunálního odpadu, který zajišťuje jeho 

svoz. Kromě kontejnerů na komunální odpad je možné najít i kontejnery na plast, papír, 

sklo a právě vyřazený textil a bytové textilie. Firem, které v České Republice tyto 

kontejnery zajišťují, je několik a věnují se buď charitativním účelům, nebo sběrový textil 

recyklují na nové výrobky. Ne všechen sběrový textil je vhodný k dalšímu použití, prochází 

ručním tříděním a pro jeho další část se musí najít jiné využití. Dá se tedy předpokládat, 

že  tento zbytek naroste i o textil, který se charitativním společnostem nepodařilo udat 

potřebným. 

 

Společnost Dimatex je provozovatelem sběrných kontejnerů na textil a spolupracuje 

s několika charitativními společnostmi. Zbytek sběrného textilu poté zpracovává na čistící 

hadry do domácnosti nebo výroby. [35] Dalšími příklady společností provozující sběrné 

kontejnery jsou Coretex CZ, Potex, Armáda spásy, SAKO a tak dále. Firma Retex není 



23 
 

provozovatelem kontejnerů, ale sběrný textilní odpad zpracovává na výrobky různých 

odvětví. Hlavním odvětvím je výroba koberců a jiných textilií do automobilů, dále 

geotextilie a vegetačně retenční desky. 

 

9. Vhodné a dostupné technologie pro zpracování textilních 

vláken 

Izolační materiály z druhotných textilních vláken je možné vyrábět pomocí některých 

technologií, které se používají pro výrobu netkaných textilií. Druhotná vlákna 

ze sběrového textilního odpadu jsou směs především bavlny a polyesteru a technologie 

uvedené níže jsou vhodné pro tuto směs, ale i pro čistá bavlněná a syntetická vlákna. 

Vlákna je možno pojit třemi základními způsoby, a to: mechanickým, termickým 

a chemickým způsobem. Důraz je kladen na rovnoměrné rozložení vláken po celé rohoži, 

aby se zajistily stejné vlastnosti po celé ploše a tloušťce rohože. Takto vyrobené izolační 

prvky se označují jako izolační textilní rohože. [36] 

9.1 Mechanické pojení 

První je potřeba získat vlákennou pavučinu. Ve vlákenné pavučině jsou jednotlivá vlákna 

spojená do vrstvy, která zatím nemá dobré mechanické vlastnosti, protože odolá jen 

opatrné manipulaci, a má velmi nízkou objemovou hmotnost. Je možno ji získat mykáním. 

Mykání probíhá na válcovém mykacím stroji. Častým typem je mykací stroj válcový, je to 

soustava několika velkých a malých válců, které jsou opatřeny drátkovými nebo pilkovými 

pracovními povlaky, mezi válci jsou tažena vlákna, která se rotací válců a působením 

drátkových a pilkových pracovních povlaků spojují do rouna. Vlákenná pavučina lze 

připravit i pomocí technologie Air-lay, neboli aerodynamického kladení vláken. 

Z roztřepávacího válce vlivem odstředivých sil a proudu vzduchu odpadávají textilní 

vlákna, která dopadají na pohyblivý pás. Vlákna mají různou orientaci a tak se získává 

vlákenná pavučina, která má stejné vlastnosti ve všech směrech. Vrstvením vlákenných 

pavučin získáme vlákennou vrstvu. Dalším zpevňováním získáme výslednou textilní 

rohož, je možné toho docílit metodou vpichování nebo proplétání paprsky vody. [36] 
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Obrázek č. 2 – Mykací stroj 

 

9.2.1 Vpichování 

Přiváděcím zařízením je vlákenná vrstva vedena mezi rošty, které upravují jeho tloušťku, 

do vpichovacího stroje. Do vlákenné vrstvy po celé ploše pronikají jehly přes perforované 

rošty. Jehly roštem projdou 800 – 2200 krát za minutu a při vpichu na jednu jehlu působí 

10 N. Jehly na sobě mají malé ostny, které zachytí vlákna a protáhnou je vrstvou, a tak 

dochází přeorientování vláken kolmo ke směru vrstvy a tím dochází k pojení a zpevnění 

vrstvy. Dojde tak redukci tloušťky, tedy ke zmenšení objemové hmotnosti. Vlákenná 

vrstva je z vpichovacího stroje odváděna odtahovými válci po spodním roštu. Zpevnění 

vlákenné vrstvy závisí na počtu vpichů na jednotku plochy vlákenné vrstvy. Soudržnost 

takto vyrobené textilní rohože funguje na principu třecích sil mezi vláky. Vlákna mají při 

deformaci tendenci se přeorientovat ve směru působící síly a tím, že vlákna mají v rohoži 

jinou orientaci, je soudržnost lepší. Vpichováním je možné získat textilní rohož o plošné 

hmotnosti 600 – 6000 g/m2. [36] 

 

Obrázek č. 3 – Princip fungování vpichování [37] 
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9.2.2 Zpevňování paprsky vody 

Podobně jako u vpichování je tato metoda založena na přeorientování vláken kolmo 

k vrstvě. Soudržnost rohože opět zajišťují třecí síly mezí vlákny. Proces se skládá 

ze zpevňování vlákenné vrstvy, odvodňování a sušení. Vlákenná vrstva je uložena 

na formujícím pásu, který nesmí proudící kapalině klást příliš velký otvor, ale zároveň 

nesmí dovolit odplavování vláken. Formující pásy jsou síta ocelová, bronzová nebo síta 

ze syntetických materiálů. Nad vlákennou vrstvou jsou trysky, kterými prochází voda 

o tlaku 15 MPa a otvor trysek je velký 0,08 – 0,3 mm.  Tento způsob je náročný 

na spotřebu vody, která nesmí obsahovat vápenaté soli, bakterie a jiné organické látky 

a má mít neutrální pH. Plošná hmotnost takto získaných výrobků se pohybuje mezi 10 

a 100 g/m2. Voda je po průchodu vlákennou vrstvou znečištěna vlákennými úlety, 

od kterých musí být vyčištěna, a je třeba ji recyklovat. [36] 

 

9.2.3 Proplétání 

Proplétání pro svou náročnost příliš využití pro výrobu izolačních materiálů nemá. 

Z technologického hlediska je však možné druhotná textilní vlákna takto zpracovat. 

Soudržnost vrstvy zde funguje na principu mechanického proplétání vrstvy osnovami, 

které mohou být různých materiálů, například z přízí z bavlny, vlny, viskózy, nebo 

polyamidového a polyesterového hedvábí. Osnova se vyrábí kombinací snování 

a soukání. [36] 

9.3 Chemické pojení 

Chemické pojení se sestává z několika kroků, a to z přípravy vlákenné vrstvy (viz kapitola 

6.1 Mechanické pojení), nanášení pojiva na vlákennou vrstvu, zpevnění pojiva, odstranění 

disperzního prostředí nebo rozpouštědla a ztužení pojiva. Nanášet pojivo na vlákennou 

vrstvu je možné impregnací, tedy prosycením vlákenné vrstvy disperzí pojiva tažením 

vlákenné vrstvy přes nádrž, z vlákenné vrstvy se pak regulovaným ždímání odstraní 

přebytek disperze tak, aby ve vlákenné vrstvě zůstalo požadované množství disperze. 

Dále je možno pojivo nanést na vlákennou vrstvu stříkáním, tak se ale pojivo dostane jen 

na povrch vlákenné vrstvy, je tedy potřeba stříkat pojivo z obou stran a pro zlepšení 

rozmístění pojiva ve vlákenné vrstvě kombinovat s podtlakovým prosáváním. Dalším 

způsobem, jak na vlákennou vrstvu nanést pojivo je, že disperze pojiva se napění 

a potrubím je pak dopravována a nanášena na vlákennou vrstvu, která se pohybuje 

na dopravním páse a ze shora je napěněná disperze pojiva roztírána po vlákenné vrstvě 

raklí. Aby se vlákna spojily, je třeba, aby došlo ke koagulaci, tedy tuhnutí pojiva. Toho lze 

docílit odstraněním disperzního prostředí, tedy vody, nebo použít termo senzibilátory. 
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K odpaření vody dochází v sušárnách, které mohou být řazeny na výrobní lince. 

Při odpařování vody ale dochází k posouvání pojiva ve struktuře vlákenné vrstvy směrem 

k povrchu, protože vodní pára bude stoupat nahoru i s pojivem. Tomu lze zabránit 

použitím termo senzibilátorů, což jsou látky, jejichž účinkem dojde ke koagulaci pojiva 

i bez odstranění disperzního prostředí. Výhoda je, že ke koagulaci dojde v celé struktuře 

vlákenné vrstvy. [36] 

9.4 Termické pojení 

K termickému pojení se využívá pojiv polymerů a kopolymerů. Z chemického hlediska 

jsou to látky, které tají o nižší teplotě a mohou to být polymery - polyamidy 

a polypropyleny a kopolymery – kopolystyreny, kopolyamidy, polyvinylacetát 

polyvinylchlorid. Pojiva je možné na vlákennou vrstvu (výroba vlákenné vrstvy viz kapitola 

6.1 Mechanické pojení) nanášet v podobě prášků, past, nebo na vlákenné vrstvy navrstvit 

pojivové mřížky a fólie, anebo mezi textilní vlákna přimíchat vlákna bikomponentní. Při 

teplotě tání pojiv dojde k jejich natavení a bodovému spojení se základními vlákny. 

Teplota tání kopolystyrenu je 110 - 260 °C a kopolyamidu 110 – 200 °C. Oproti 

chemickému pojení má výhody v tom, že je méně hygienicky závadný (netřeba skladovat 

chemikálie), používá jednodušší strojní zařízení a je méně energeticky náročný. [36] 

 

9.4.1 Kombinace teplovzdušného pojení a technologie Air-lay 

Do základní směsi vláken jsou přidána i vlákna pojivová a technologií Air-lay jsou z vláken 

vytvořeny vlákenné vrstvy (výroba vlákenné vrstvy viz kapitola 6.1 Mechanické pojení). 

Technologie Air-lay zajistí pravidelnost rozmístění pojivových vláken. Vlákenná vrstva 

musí být dostatečně propustná, jelikož jí musí být schopen projít horký vzduch, který bude 

vlákennou vrstvu ohřívat a natavovat tak pojivová vlákna. Natavování pojivových vláken 

probíhá v pojících komorách s cirkulací horkého vzduchu regulovaného ventilátorem. 

Nejnáročnější na tomto procesu je dostatečně prohřát vlákennou vrstvu, která se skládá 

ze vzduchu a vláken, které mají dobré izolační vlastnosti a tedy nízkou tepelnou vodivost. 

Ohřátí vrstvy teplovzdušným pojením díky proudícímu horkému vzduchu skrze vrstvu trvá 

asi 10 s. Po natavení pojivových vláken v pojivových komorách může následovat 

kalandrování. Působením tlakem kalandrovacího válce, který může být teplý nebo 

chladný, na vlákennou vrstvu s natavenými pojivovými vlákny dochází ke zlepšení 

bodových spojů vláken ve vlákenné vrstvě. Kalandrování textilní rohože dochází 

ke zmenšení jejího objemu, a tak k jejímu nárůstu objemové hmotnosti. Při tomto typu 

pojení je kladen důraz na čistotu vláken. Pokud by vlákna byla znečištěna oleji nebo 

prachem, zhoršila by se tím přilnavost pojivových vláken k vláknům textilním, a to by 
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ovlivnilo výsledné mechanické vlastnosti rohože. Oleje by se v pojivové komoře 

odpařovaly a znečišťovaly by tak ovzduší. Z toho vyplývá, že textilní vlákna, která budou 

pojeny pomocí pojivových vláken, bude třeba apretovat jen vodou. Výhodou této 

technologie je škála materiálů vláken, která jdou takto zpracovat, a škála objemových 

hmotností výsledných výrobků, a to 5 – 200 kg/m3.  

 

Pojivová vlákna mohou být bikomponentní nebo monokomponentní, která nejsou tak 

účinná. Bikomponentní vlákna se skládají ze dvou částí – jádra a pláště. Plášť tvoří 

polymery a kopolymery s nižší teplotou tavení a jsou to látky, které po natavení zajišťují 

adhezi k vláknům textilním. Jádro je látka o vyšší teplotě tavení. Teplota, která je v pojící 

komoře, se odvíjí od druhu látky, která byla použita k opláštění bikomponentního vlákna. 

Z toho vyplývá, že monokomponentní vlákna se skládají jen z látky o nižší teplotě tání. 

Přídavek bikomponentních vláken do recyklovaných textilních vláken pro výrobu textilních 

izolačních rohoží činí asi 15 %. [36]  

 

9.4.2 Technologie Struto 

Principem této technologie je kolmé uspořádání vlákenných vrstev zhotovených mykáním. 

Od ostatních výrobků výše uvedených technologií se tak liší orientací vláken. Kolmá 

orientace vláken způsobuje lepší odolávání vůči deformaci a schopnost navrácení 

do původního stavu po působení zatížení. Tyto výrobky mají i velmi dobré izolační 

vlastnosti. Vlákenné vrstva je složena ze základních a bikomponentních vláken. Vlákenná 

vrstva je vibračním kolmým kladečem ukládána do záhybů, které jsou stlačeny 

dohromady do spojité struktury. Poté vstupuje do pojící komory, kde dojde k natavení 

bikomponentních vláken. Po ochlazení v chladící části dochází ke zpevnění struktury. 

Textilní rohož je pak možné nařezat na požadované rozměry. [35] [37] 
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III. Praktická část 

10. Cíl práce 

Práce se zabývá možnostmi vývoje izolačních materiálů na bázi druhotných textilních 

vláken. Cílem je zvolit vhodný zdroj druhotných textilních vláken, z něhož by bylo možné 

izolační materiál vyrobit, a zvolit vhodné ošetření vláken za účelem zlepšovat výsledné 

a klíčové vlastnosti izolantu. Na navržených izolantech byly experimentálně ověřeny 

účinky ošetření vláken – nasákavost a reakce na oheň. Experimentálně byla ověřena 

hodnota součinitele tepelné vodivosti. Na vláknech byla stanovena jejich tloušťka a délka. 

Na základě zjištěných vlastnosti navrženého izolantu byl proveden návrh jeho začlenění 

do stavební konstrukce. 

11. Metodika práce 

Na základě literární rešerše byla zvolena recyklovaná textilní vlákna ze sběrového 

textilního odpadu, protože jsou těžko využitelná. Jejich využitelnost komplikuje 

skutečnost, že je to směs bavlny a polyesteru a dalších materiálů v neznámém podílu. 

Na vláknech byla stanovena jejich délka a tloušťka a byly pozorována i mikrostruktura 

vláken. Dalším řešeným problémem u těchto vláken je nasákavost, která je velká, a není 

tak možné tento materiál zatím začlenit do stavební konstrukce. Tyto skutečnosti 

z odpadního směsného textilu činí ekologicky šetrnou a ekonomicky výhodnou surovinu.  

 

Jelikož nasákavost a nízká odolnost proti hoření jsou vlastnosti textilních vláken, které je 

třeba zlepšit, bylo navrženo 7 receptur roztoků, kterými byla vlákna ošetřena. Vlákna byla 

ošetřena retardérem hoření o různých koncentracích, hydrofobizérem o různých 

koncentracích a jejich kombinací. Aby bylo možné porovnat účinnost přípravků, byla 

vyhotovena i referenční sada vzorků bez ošetření. 

 

Z průzkumů dostupných technologií byla vybrána technologie termickým pojením 

s bikomponentními vlákny, které činily ve směsi 15 %. Plášť bikomponentních vláken je 

z materiálu o nižší teplotě tání. Natavená vlákna se pak spojí s textilními vlákny bodovými 

spoji a po vychladnutí dochází ke stabilizaci struktury. Podpoření soudržnosti vláken bylo 

provedeno lisováním za tepla.  

 

Byla změřena tloušťka a délka vláken. Na vzorcích byly stanoveny rozměry, objemová 

hmotnost a tepelná vodivost. Účinnost hydrofobizačního přípravku byla ověřena 

nasákavostí vzorků a účinnost retardéru hoření zkouškou malého plamene. 
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12. Zkušební vzorky 

Vzorky byly zhotoveny z textilních vláken ze sběrového směsného textilu o přesně 

neznámém složení. Ve sběrovém směsném textilu má největší zastoupení bavlna 

a polyester. Vlákna byla dodána firmou Retex, a. s. Recyklovaná vlákna byla ošetřena 

roztoky retardéru hoření a hydrofobizéru, které mají upravovat výsledné vlastnosti 

produktu. Následně byla do recyklovaných vláken přidána vlákna bikomponentní v obsahu 

15 %, a to opět ve firmě Retex, a. s. Bylo vyrobeno 8 následujících sad vzorků, každá 

po 6 vzorcích: 

 

- Vlákna ošetřena roztokem s retardérem hoření v koncentraci 80 g/l (dále jen RET 

80)  

- Vlákna ošetřena roztokem s retardérem hoření v koncentraci 100 g/l (dále jen RET 

100) 

- Vlákna ošetřena roztokem s retardérem hoření v koncentraci 150 g/l (dále jen RET 

150) 

- Vlákna ošetřena roztokem s hydrofobizérem v koncentraci 10 g/l (dále jen HYDRO 

10) 

- Vlákna ošetřena roztokem s hydrofobizérem v koncentraci 20 g/l (dále jen HYDRO 

20) 

- Vlákna ošetřena roztokem s hydrofobizérem v koncentraci 30 g/l (dále jen HYDRO 

30) 

- Vlákna ošetřena roztokem s hydrofobizérem 30 g/l a retardérem hoření 130 g/l 

(dále jen HYDRO 30 + RET 130) 

- Referenční sada, vlákna bez ošetření (dále jen REF) 

12.1 Vstupní suroviny pro výrobu vzorků 

Základní surovinou jsou textilní vlákna. Aby bylo možné tyto textilní vlákna spojit 

termickým pojením, byly do nich přidány vlákna bikomponentní. Úpravu výsledných 

vlastností vzorku zajišťoval retardér hoření a hydrofobizér. Retardér hoření je z hlediska 

chemického složení methylfosfonová kyselina, látka diaminomethyliden (močovina). 

V případě hydrofobizéru se jedná o fluorovaný akrylový kopolymer. Byla použitá vlákna 

ze sběrového směsného textilního odpadu, recyklovaná firmou Retex, a.s. Jedná se tedy 

především o směs bavlny a polyesteru.  
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Obrázek č. 4 – Trhanina ze sběrného textilního odpadu 

12.2 Zhotovení vzorků 

12.1.1 Ošetření vláken 

Na každou sadu bylo potřeba 0,5 kg recyklovaných vláken a celkový objem 6 l roztoku 

namíchaného z daného množství přípravku a destilované vody. Vlákna měla být 

s roztokem přípravků míchána v kyselém prostředí při pH 4,5 – 5,5, kterého jsme dosáhli 

pomocí kyseliny octové. Vlákna byla v roztoku ponechána po dobu 4 minut, pak byla 

ručně vyždímána tak, aby vznikl přívažek asi 200 %, a bylo tak docíleno toho, že na 

vláknech po vysušení zůstane požadované množství použitého přípravku. Poté byla 

ošetřená vlákna vysušena v sušárně na 100 °C. Retardér hoření a hydrofobizér bylo 

potřeba ve vláknech zakotvit a aktivovat, aby při míchání ošetřených vláken s vlákny 

bikomponentními  a mykání nedošlo k setření přípravků z vláken. Bylo potřeba tedy 

ošetřená vlákna ponechat v sušárně na 150 °C po dobu 4 minut. Poté byla ošetřená 

vlákna předána firmě Retex, a. s., kde do nich bylo přimícháno 15 % bikomponentních 

vláken a tato směs vláken byla mykáním spojena do rouna. 

 

12.1.2 Příprava vzorků 

Vzorky poté byly zhotoveny z rouna (viz. obrázek č. 5) termickým pojením. Ocelová forma 

(viz. obrázek č. 6), ve které byly vzorky lisovány, měla rozměry 200 × 200 × 30 mm. 

Rouno bylo nastříháno na čtverce o přibližném rozměru 200 × 200 mm a čtverce pak byly 

naváženy tak, aby měl vzorek po slisování objemovou hmotnost okolo 45 kg/m3. Na 

ocelovou formu byl zhotoven nástavec (viz. obrázek č. 7), který tvořil oporu pro vrstvy 

rouna, které byly skládány do formy, jelikož rouno v takovémto stavu má několikanásobně 

větší objem, než požadovaný tvar. Takto naplněná a předehřátá forma byla umístěna do 

sušárny, kde se při 150 °C natavila bikomponentní vlákna. Po vytažení formy s rounem ze 

sušárny bylo rouno ručně slisováno pomocí desky o rozměrech formy (viz. obrázek č. 8). 
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Takto spojené vrstvy rouna byly ještě jednou v sušárně ohřáty na 150 °C a poté finálně 

slisovány v manuálním knihařském lise (viz. obrázek č. 9). Na obrázku číslo 10 je 

zobrazena finální podoba vzorku. 

 

Obrázek č. 5 – vlákenná vrstva (trhanina + BiCo) Obrázek č. 6 – forma na vytváření 
 

Obrázek č. 7 – forma s nástavcem   Obrázek č. 8 – přítlačná deska 
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Obrázek č. 9 – knihařský manuální lis          Obrázek č. 10 - vzorek   
   

13. Zkušební metody 

Na vláknech byly změřeny jejich tloušťky a délky. Na 8 sadách vzorků byly v laboratořích 

stanoveny některé fyzikální a tepelně izolační vlastnosti. Jednalo se o 3 sady vzorků 

s retardérem hoření označené zkratkou RET a číslem, které udává množství přípravku 

v gramech použitého na 1 litr ošetřujícího roztoku, 3 sady s hydrofobizérem jehož 

množství v gramech v 1 litru ošetřujícího roztoku je opět definováno číslem, 1 sadu 

zhotovenou s kombinací těchto dvou přípravků a 1 referenční sadu bez ošetření pod 

zkratkou REF. Konkrétní vlastnosti jsou uvedeny níže: 

 

- stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření, 

- zkoušení reakce na oheň, 

- stanovení součinitele tepelné vodivosti. 

13.1 Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření 

Krátkodobá nasákavost při částečném ponoření byla stanovena v souladu s normou 

ČSN EN 1609. [31] Měření bylo provedeno na 2 vzorcích z každé sady. Sleduje se zde 

množství nasáklé vody do vzorku po 24 hodinách namočení vzorku. Suché vzorky se 

zváží, dále se vzorky uloží do vodorovné polohy do boxů s vodou na rošt tak, aby byly 

ponořené 10 mm od spodní hrany vzorku. V průběhu zkoušky se dohlíží na to, aby 

hladina vody zůstávala konstantní (10 mm od spodní hrany vzorku). Pokud zkušební 

tělesa plavou, zatíží se závažím o vhodné hmotnosti tak, aby nedošlo k jejich deformaci 

tloušťky (kvůli změně objemové hmotnosti). Norma ČSN EN 1609 [31] popisuje 2 metody, 

a  to metodu A a B. Metoda B je aplikovatelná v případě, že počáteční zvlhčení vzorku 

nepřesahuje 0,5 kg/m2. Metoda A sleduje hmotnost suchého vzorku a jeho hmotnost 

po namočení po dobu 24 hodin a 10 minut odkapání. Vzorky se nechají ve svislé poloze 
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odkapat na síti nakloněné na 45°. Metoda B počítá s počátečním zvlhčením vzorku, kdy 

byl vzorek ponořen na 10 sekund a zvážen, a s jeho hmotností po namočení po dobu 

24 hodin a ihned zváženého. Výsledky jsou pak vyhodnoceny dle následujících vztahů: 

 

Metoda A:     
       

  
  

 

kde: Wp … krátkodobá nasákavost [kg/m2] 

 m0 … hmotnost suchého vzorku [kg] 

m24 … hmotnost vzorku namočeného po dobu 24 hodin a odkapaného po dobu 

10 minut [kg] 

Ap … ponořená plocha vzorku [m2]. 

 

Metoda B:     
       

  
 

 

kde: Wp … krátkodobá nasákavost [kg/m2] 

 m1 … počáteční zvlhčení vzorku [kg] 

m24 … hmotnost vzorku namočeného po dobu 24 hodin [kg] 

Ap … ponořená plocha vzorku [m2].  

 

 

Obrázek č. 11 – odkapání vzorků na roštu 

13.2 Zkoušení reakce na oheň 

Na vzorcích byla provedena zkouška malým zdrojem plamene v souladu s normou 

ČSN EN ISO 11925-2. [38] U této zkoušky je sledováno chování vzorku v přímém 

kontaktu s plamenem. Standardně se zkouší působení plamene na plochu, ale u tohoto 
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typu materiálu bylo dle zkušeností zvoleno působení plamene na hranu, protože účinnost 

plamene je takto větší. Směrodatné je, zdali dojde k zapálení vzorku, dále čas, při kterém 

špička plamene dosáhne výšky 150 mm od místa působení plamene hořáku, největší 

vzdálenost špičky plamene od místa působení plamene hořáku a zapálení filtračního 

papíru umístěného pod vzorkem plamenně hořícími částicemi, které můžou v průběhu 

zkoušky ze vzorku skapávat. Je sledováno i celkové chování vzorku v průběhu zkoušky.  

 

Vzorky o původních plošných rozměrech 200 × 200 mm byly nařezány na vzorky 

o rozměrech 200 x 90 mm. Norma ČSN EN ISO 11925-2 [38] udává, že vzorky by měly 

být o rozměrech 250 × 90 mm, ale z důvodu zkoušení na hranu vzorku a dostupnosti 

výrobních technologií při zhotovování vzorků, postačily rozměry vzorků 200 x 90 mm. 

Na vzorky byla vyznačena ryska ve vzdálenosti 150 mm od zkoušené hrany vzorku. Takto 

označený vzorek byl umístěn do držáku tak, aby držák vzorek nijak nedeformoval a tím 

pádem nemohl ovlivnit jeho objemovou hmotnost. Takto upevněný vzorek byl umístěn 

do zkušební komory, ze které je zajištěno odsávání vzduchu o rychlosti 0,7 m/s 

(nastavováno před každou zkouškou). Poté byla nastavena vzdálenost hořáku od hrany 

vzorku tak, aby špička plamene o velikosti 20 mm přišla do styku se vzorkem těsně 

za jeho hranou. Dosaženo tak bylo pomocí rozpěry, která byla připevněna na hořák. 

Hořák jsme pak posunuli tak, aby špička rozpěry dosahovala těsně pod hranu vzorku. 

Na posuvném madle, které zajišťuje pohyb hořáku, se upevní zarážka, aby při posunu 

hořáku s již zapáleným plamenem nedošlo ke kontaktu vzorku a plamene jinde než 

v požadovaném místě. Pomocí kalibru se pak nastaví výška plamene na 20 mm, hořák je 

nakloněn na 45°, pomocí madla se hořák posune k vzorku a plamen se na vzorek nechá 

působit 15 nebo 30 sekund, poté se hořák neprodleně odtáhne, aby již plamen nebyl 

v kontaktu se vzorkem, a po zbylý čas zkoušky se sleduje chování vzorku po odtažení 

plamene. Podle času působení plamene na vzorek zkouška trvá 20 sekund (délka 

působení plamene 15 sekund) nebo 60 sekund (délka působení plamene 30 sekund). Čas 

se volí podle předpokládaných vlastností vzorku. [38] 
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Obrázek č. 12 – průběh zkoušky malým zdrojem plamene 

 

13.3 Stanovení součinitele tepelné vodivosti 

Stanovení součinitele tepelné vodivosti proběhlo metodou desky dle ČSN 72 7012-3 [39], 

ČSN EN 12667 [40] a ISO 8301 [41]. Vzorek byl umístěn mezi 2 desky, kde je každá 

z nich zahřívána na jinou teplotu. Teplotní spád desek je 10 K a střední teplota je 10 °C. 

Sledovaným jevem je zde hustota tepelného toku ve vzorku mezi deskami s rozdílnými 

teplotami. Na toto měření jsou určená měřidla na hustotu tepelného toku. Rozměry 

zkušebních vzorků byly 200 × 200 mm. 

13.4 Měření délek a tlouštěk vláken 

Měření délek a tlouštěk vláken bylo provedeno na okulárovém mikroskopu s vlastním 

softwarem ovladatelným přes počítač. Jednalo se o mikroskop Keyence, model VHX 

950F. Pomocí funkce tvorby snímků byly nafoceny vzorky trhaniny ze sběrného textilu 

a směsi trhaniny ze sběrného textilu s bikomponentními vlákny (bikomponentní vlákna 

nebyla měřena) při zvětšení 150× nebo 200×. Pomocí funkce měření vzdálenosti 

na snímcích bylo na každém vzorku provedeno 10 měření tloušťky a délky. Délky 

i tloušťky jsou měřeny s odchylkou, jelikož měření vzdálenosti je založeno na manuálním 

určení počátečního a konečného bodu. V případě tlouštěk bylo měření o něco přesnější, 

protože počáteční a konečný bod byl spojen přímkou, kdežto v případě délky bylo třeba 

manuálně obtahovat vlákno, které bylo různě zkrouceno. Bylo možné pozorovat 

i homogenitu směsi, mikrostrukturu vláken, rozvláknění jednotlivých nití a odlišnost vláken 

podle materiálu, z něhož byly vyrobeny.  
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Obrázek č. 12 – trhanina, zvětšení 150×         Obrázek č. 13 – trhanina, zvětšení 200× 

Obrázek č. 14 . trhanina, 20×   Obrázek č. 15 – trhanina, 20× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

14. Vyhodnocení zkoušek 

Na úvod byly stanoveny základní vlastnosti vzorků, a to tloušťka, délka, hmotnost 

a objemová hmotnost stanovená dle normy ČSN EN 1602. [42] Z výsledků je patrné, že 

se podařilo dosáhnout stejnorodosti objemové hmotnosti, která se pohybuje okolo 

45 kg/m3. K odchylce od této hodnoty došlo v případě sad vzorků HYDRO 20, HYDRO 30 

a HYDRO 30 + RET 130. Z důvodu ruční výroby jsou viditelné i rozdíly u délek a tlouštěk. 

Vzorky je však stále možné porovnat z hlediska pozorovaných vlastností. 

 

Tabulka č. 1 – základní vlastnosti vzorků 

Ošetření, 
vzorek 

Délka 
[mm] 

Šířka 
[mm] 

Tloušťka 
[mm] 

Hmotnost 
[g] 

Objemová 
hmotnost 

[kg/m3] 

Průměrná 
objemová 
hmotnost 

[kg/m3] 

REF 
3 205 205 35,001 67,971 46,2 

45,3 
4 206 210 35,001 67,088 44,3 

RET 80 
1 210 206 34,989 68,289 45,1 

47,4 
2 200 196 34,976 68,246 49,8 

RET 100 
3 210 212 34,976 66,311 42,6 

44,0 
4 202 210 34,995 67,526 45,5 

RET 150 
 Vzorek byl poškozen. 

45,9 
2 210 202 34,995 68,100 45,9 

HYDRO 10 
3 210 208 34,995 67,871 44,4 

43,3 
4 210 215 35,008 66,731 42,2 

HYDRO 20 
3 210 218 34,995 66,870 41,7 

40,7 
4 225 213 35,001 66,473 39,6 

HYDRO 30 
1 218 202 34,995 62,700 40,7 

39,9 
2 221 202 35,008 61,000 39,0 

HYDRO 30 
+ RET 130 

1 213 221 35,001 65,814 39,9 
41,4 

2 214 204 34,989 65,520 42,9 
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Graf č. 1 – porovnání průměrných objemových hmotností 
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14.1 Vyhodnocení měření délek a tlouštěk vláken 

Při měření délek a tlouštěk bylo zjištěno, že vlákna jsou z hlediska těchto parametrů velmi 

nestejnorodá, o čemž vypovídá i větší směrodatná odchylka. Tato skutečnost je dána 

původem a zpracováním vláken. Jelikož se jedná o sběrový textil, nachází se v něm více 

typů vláken a ty mají rozlišné vlastnosti, a to tloušťku a barvu. Při pozorování vláken pod 

mikroskopem bylo vidět, že některé nitě a kousky tkaných textilií se nacházely v různém 

stavu rozvláknění. Délky a tloušťky byly porovnány mezi trhaninou a rounem, ve kterém 

se už nacházely bikomponentní vlákna (BiCo). 

 

Tabulka č. 2 – přehled tlouštěk a délek vláken v trhanině a v rounu 

Délka – trhanina 
[µm] 

Délka – BiCo  
[µm] 

Tloušťka – rouno 
[µm] 

Tloušťka – rouno 
[µm] 

18453 1900 32 27 

8138 7709 17 20 

8706 8300 15 12 

12583 4471 28 20 

12947 7056 15 21 

4965 12942 15 27 

325 4570 29 20 

22779 10836 13 18 

13547 3433 21 21 

5694 5293 23 15 

Průměrná délka 
[µm] 

Průměrná délka 
[µm] 

Průměrná tloušťka 
[µm] 

Průměrná tloušťka 
[µm] 

10814 6651 20 20 

Směrodatná 
odchylka [µm] 

Směrodatná 
odchylka [µm] 

Směrodatná 
odchylka [µm] 

Směrodatná 
odchylka [µm] 

6314 3240 8 4 
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Z hodnot je patrné, že po mykání jsou vlákna výrazně kratší, ale na jejich tloušťku nemělo 

mykání žádný vliv. Z obrázků číslo 14 a 15 je zřejmé, že jsou vlákna homogennější a nitě 

a kousky tkaných textilií jsou rozvlákněnější po tom, co prošla mykacím strojem. 

 

       Obrázek č. 16 – trhanina, zvětšení 50×       Obrázek č. 17 – rouno, zvětšení 50× 

14.2 Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření 

Krátkodobá nasákavost měla především ukázat, jak se projevily účinky použitých 

chemikálií. V případě referenčního vzorku a vzorků s retardérem hoření, nebyla použitelná 

metoda B, protože počáteční zvlhčení převýšilo normou stanovenou hranici 0,5 kg/m2. 

Vzorky s hydrofobizérem a s kombinací hydrofobizéru splnily podmínky pro metodu B, 

tedy nepřesáhly počáteční zvlhčení 0,5 kg/m2. 

 

Tabulka č. 3 – vyhodnocení krátkodobé nasákavosti metodou A 

Ošetření 
Plocha 

[m2] 

Hmotnost 
suchého 

vzorku [g] 

Hmotnost 
nasáklého 
vzorku [g] 

Krátkodobá 
nasákavost 

[kg/m2] 

Průměrná 
krátkodobá 
nasákavost 

[kg/m2] 

REF 
1 0,04 68,6 296,1 5,69 

5,59 
2 0,04 68,4 288,3 5,50 

RET 80 
5 0,04 67,7 510,1 11,06 

10,28 
6 0,04 66,7 446,9 9,51 

RET 100 
5 0,04 69,7 300,8 5,78 

6,81 
6 0,04 65,4 379,4 7,85 

RET 150 
5 0,04 67,8 268,3 5,01 

5,56 
6 0,04 68,0 312,6 6,12 

HYDRO 10 
1 0,04 67,2 72,1 0,12 

0,12 
2 0,04 67,7 72,2 0,11 

HYDRO 20 
1 0,04 60,7 72,4 0,29 

0,21 
2 0,04 65,8 70,7 0,12 

HYDRO 30 
5 0,04 67,1 72,2 0,13 

0,11 
6 0,04 67,0 70,6 0,09 

HYDRO 30 
+ RET 130 

5 0,04 66,6 76,2 0,24 
0,24 

6 0,04 64,9 74,8 0,25 
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Tabulka č. 4 – vyhodnocení krátkodobé nasákavosti metodou B 

Ošetření 
Plocha 

[m2] 

Hmotnost 
zvlhčeného 
vzorku [g] 

Hmotnost 
nasáklého 
vzorku [g] 

Krátkodobá 
nasákavost 

[kg/m2] 

Průměrná 
krátkodobá 
nasákavost 

[kg/m2] 

HYDRO 10 
1 0,04 69,4 91,9 0,56 

0,54 
2 0,04 70,7 91,7 0,53 

HYDRO 20 
1 0,04 69,9 79,3 0,24 

0,25 
2 0,04 67,0 77,9 0,27 

HYDRO 30 
5 0,04 68,9 76,2 0,18 

0,16 
6 0,04 68,2 73,5 0,13 

HYDRO 30 + 
RET 130 

5 0,04 71,7 100,4 0,72 
0,65 

6 0,04 73,7 97,2 0,59 

 

Graf č. 2 – porovnání krátkodobé nasákavosti stanovené metodou A 
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Graf č. 3 – porovnání krátkodobé nasákavosti stanovené metodou B 

 

Z výsledků je patrné, že retardér hoření v koncentracích 80 a 100 g/l ošetřujícího roztoku 

oproti referenčním vzorkům nasákavost velmi výrazně zvýšil, až v koncentraci 150 g/l měl 

hodnoty nasákavosti porovnatelné s referenčním vzorkem. Účinek hydrofobizéru se 

projevil na krátkodobé nasákavosti velmi pozitivně, a to i v kombinaci s retardérem hoření. 

Při ukládání vzorků do vody vzorky s hydrofobizérem a kombinací hydrofobizéru 

a retaradéru hoření plavaly a bylo třeba je zatížit. Hodnoty krátkodobé nasákavosti při 

metodě A ani B nedosáhly 1 kg/m2, což je dle EAD 040005-00-1201 [30] limitní hranice 

pro použití tepelných izolací vyrobených ze živočišných a rostlinných vláken ve vnějších 

zateplovacích systémech. 

 

14.3 Zkoušení reakce na oheň 

Při zkoušení reakce vzorků na oheň malým zdrojem plamene došlo k zapálení vzorku 

v každém případě. Ke skapávání plamenných kapek a tudíž k zapálení filtračního papíru 

nedošlo u žádného ze vzorků. U referenčního vzorku špička plamene dosáhla výšky 

150 mm od místa působení plamene ve velmi krátkém čase a podobné vlastnosti projevily 

i vzorky ošetřené hydrofobizérem. Účinek retardéru hoření byl pozitivní, protože v případě 

vzorků RET 80 a RET 100 došlo k prodloužení času, za který špička plamene dosáhla 

150 mm od místa působení plamene. V případě vzorku RET 150 a HYDRO 30 + RET 130 

špička plamene výšky 150 mm od místa působení plamene ani nedosáhla. Vzorky 

ošetřené retardérem hoření po oddálení plamene samy uhasínaly a špička plamene 
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v průběhu zkoušky po dosažení nejvyšší hodnoty začala klesat. Při zkoušce bylo 

rozlišeno, jestli se jedná o rub anebo líc vzorku. Rubem se rozumí strana vzorku, která 

byla při lisování na dně formy, a zpravidla měla hladší povrch bez vyčnívajících vláken. 

Nebyl ale zjištěn žádný vliv rozdílnosti povrchu vzorku na reakci na oheň.  

 

Tabulka č. 5 – výsledky zkoušky reakce na oheň malým zdrojem plamenem 15 s 

Ošetření 15/30 s 
Zapálení 
vzorku 

ANO/NE 

Průměrná 
výška 
špičky 

plamene 
[mm] 

 
Průměrný 

čas 
dosažení 
plamene 

150 mm nad 
místem 

působení 
plamene [s] 

 

Zapálení 
filtračního 

papíru 
ANO/NE 

REF 15 ANO 200 2,0 NE 

RET 80 15 ANO 150 6,5 NE 

RET 100 15 ANO 180 7,0 NE 

RET 150 15 ANO 133 \ NE 

HYDRO 10 15 ANO 200 2,0 NE 

HYDRO 20 15 ANO 200 2,0 NE 

HYDRO 30 15 ANO 200 2,0 NE 

HYDRO 30 + 
RET 130 

15 ANO 133 \ NE 

 

V první fázi se plamen na vzorek nechal působit po dobu 15 sekund. U vybraných vzorků, 

u kterých nedošlo k dosažení špičky plamene 150 mm od hrany vzorku, byla následovně 

provedena zkouška malým zdrojem plamene s dobou působení plamene na vzorek 30 

sekund.  
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Tabulka č. 6 - výsledky zkoušky reakce na oheň malým zdrojem plamenem 30 s 

Ošetření 15/30 s 
Zapálení 
vzorku 

ANO/NE 

Průměrná 
výška 
špičky 

plamene 
[mm] 

 
Průměrný čas 

dosažení 
plamene 150 

mm nad místem 
působení 

plamene [s] 

Zapálení 
filtračního 

papíru 
ANO/NE 

RET 80 30 ANO 150 5,5 NE 

RET 100 30 ANO 150 9,0 NE 

RET 150 30 ANO 125 \ NE 

HYDRO 30 + 
RET 130 

30 ANO 138 \ NE 

 

I přes rozdílnou dobu působení plamene (15/30 s) na vzorek se zkoušené vzorky 

ošetřené retardérem hoření chovaly velmi obdobně. Pro celkové vyhodnocení je tedy 

možné vyjádřit průměr z hodnot, které byly získány při působení plamene 15 i 30 sekund. 

 

Tabulka č. 7 – shrnutí průměrných hodnot výsledků zkoušky reakce na oheň malým zdrojem 
plamene 

Ošetření 
Průměrná výška špičky 

plamene [mm] 

 
Průměrný čas dosažení 
plamene 150 mm nad 

místem působení 
plamene [s] 

 

REF 200 2 

RET 80 150 6 

RET 100 165 8 

RET 150 129 / 

HYDRO 30 + RET 130 136 / 
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Graf č. 4 – porovnání průměrné výšky dosažení špičky plamene u referenčního vzorku a u vzorků 
ošetřených retardérem hoření 
 

 

Graf č. 5 – porovnání průměrného času dosažení plamene do vzdálenosti 150 mm nad působením 

plamene pro referenční vzorky a pro vzorky ošetřené retardérem hoření 

 

Podle výsledků je možné usoudit, že pokud vzorek není ošetřen retardérem hoření, doba, 

za kterou špička plamene dosáhne výšky 150 mm od místa působení plamene, jsou 

2 sekundy. Použití retardéru hoření tuto dobu značně prodlouží (vzorky RET 80 

a RET 100), v případě vzorku RET 150 k dosažení této výšky ani nedojde. U vzorků, které 

nebyly ošetřeny retardérem hoření, špička plamene přesáhla 200 mm od místa působení 
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plamene. U vzorků ošetřených retardérem hoření (RET 80) docházelo po oddálení 

plamene k uhasnutí vzorku. V případě vzorků ošetřených větší koncentrací retardéru 

hoření, docházelo k uhasínání, i když byl vzorek s plamenem stále v kontaktu. 

14.4 Stanovení součinitele tepelné vodivosti 

Zkouška byla provedena na 2 vzorcích z každé sady, kromě RET 150, kdy byl vzorek 

před zkouškou poničen. Na každém vzorku byly provedeny 3 měření. Průměrná hodnota 

součinitele tepelné vodivosti je stanovena průměrem z hodnot ze tří měření a následně 

průměrem ze dvou průměrných hodnot součinitele tepelné vodivosti pro vzorky s jedním 

typem ošetření vláken. Referenční vzorek dosáhl velmi dobrých tepelně izolačních 

vlastností. Při použití chemikálií na ošetření vláken došlo k nepatrnému (nebo k žádnému) 

zhoršení tepelně izolačních vlastností, a to v řádech deseti tisícin.  

 

Tabulka č. 8 – průměrné hodnoty součinitele teplotní vodivosti 

Ošetření 
Objemová hmotnost 

[kg/m3] 
Průměrný součinitel 

tepelné vodivosti [W/m·K] 

REF 45,3 0,0322 

RET 80 47,4 0,0322 

RET 100 44,0 0,0325 

RET 150 45,9 0,0325 

HYDRO 10 43,3 0,0329 

HYDRO 20 40,7 0,0324 

HYDRO 30 39,9 0,0326 

HYDRO 30 + RET 130 41,4 0,0325 

 

 

Graf č. 6 – porovnání součinitele tepelné vodivosti  
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15. Závěr 

V práci bylo teoreticky i experimentálně ověřeno, že existují způsoby vývoje tepelně 

izolačních materiálů z recyklovaného textilu pro použití ve stavebnictví. Vlákna vybraná 

pro výrobu tepelných izolací byla ze sběrového textilu, protože se jedná o jednu 

z nejdostupnějších surovin tohoto typu a proto, že tyto odpady jsou těžce využitelné, 

a stále jich velké množství končí ve spalovnách nebo na skládkách.  

 

Z výrobních technologií se pro zpracování recyklovaných textilních vláken do tepelně 

izolačních rohoží jeví jako vhodné technologie pro výrobu netkaných textilií, a to 

vpichování, Struto, termické pojení bikomponentními vlákny a další technologie uvedené 

v kapitole 9. 

 

Tloušťka textilních vláken v trhanině se pohybuje v rozmezí 13 – 32 µm a od tloušťky 

vláken v rouně se výrazně neliší. Délka textilních vláken v trhanině je 325 – 22 779 µm 

a v rouně jsou pak vlákna výrazně kratší. Z těchto vláken bylo vyrobeno 8 sad vzorků, 

lišící se ošetřujícím přípravkem vláken. Konkrétně se jednalo o sadu referenční, o 3 sady 

s retardérem hoření ve 3 různých koncentracích, o 3 sady s hydrofobizérem o 3 různých 

koncentracích a sadu, ve které byl kombinován hydrofobizér a retardér hoření. 

 

Bylo zjištěno, že použité chemikálie na ošetření vláken, neměly žádný významný vliv 

na tepelně izolační vlastnosti vzorků, jelikož součinitel tepelné vodivosti se v případě 

vzorků s ošetřenými vlákny změnil od hodnoty referenčního vzorku jen v řádu deseti 

tisícin anebo vůbec.  Po porovnání s tepelně izolačními vlastnostmi minerální vaty, je 

možné říct, že je tepelná izolace z recyklovaných textilních vláken konkurence schopná. 

Součinitel tepelné vodivosti u minerální vaty se pohybuje kolem hodnoty 0,040 W/(m·K) 

a součinitel tepelné vodivosti stanovovaných na vzorcích v této práci se pohyboval kolem 

hodnoty 0,032 W/(m·K). [43] 

 

Cílem této práce bylo především upravit klíčové vlastnosti tepelné izolace z recyklovaných 

textilních vláken tak, aby bylo možné tuto izolaci začlenit do vnějších zateplovacích 

systémů. Jedna z klíčových vlastností je nasákavost, jejíž limitní hranice pro použití do 

ETICS je 1 kg/m2. Další klíčová vlastnost materiálu je třída reakce na oheň. Dle výsledků 

zkoušky zdrojem malého plamene je možné zatřídit vzorky bez ošetření retardérem 

hoření do třídy reakce na oheň E. U vzorků, které byly zhotoveny z vláken, která byla 

ošetřena retardérem hoření, je možné dle výsledků předpokládat třídu reakce na oheň D 

a lépe. Pro stanovení konkrétní třídy by bylo nutné provést další zkoušky.  
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Kombinací hydrofobizéru a retardéru hoření při ošetřování vláken bylo docíleno úpravy 

vlastností vzorků tak, že se jeví jako vhodné pro použití do ETICS. Pro ověření by bylo 

nutné provést další zkoušky. 
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