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ABSTRAKT 
Prírodné zatepľovacie materiály vo väčšine prípadov vykazujú reakciu na oheň triedy E. Ich úprava klasickým, 
komerčným retardérom narušuje ich ekologický charakter. Predmetom tohto článku je aplikácia prírodného 
retardéru na drevovláknitú dosku. 
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ABSTRACT 
Natural insulating materials in most cases exhibit a reaction to Class E fire. Their modification by a classical, 
commercial retarder disturbs their ecological character. The subject of this article is the application of a natural 
retarder to a fibreboard. 
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ÚVOD 

Retardér horenia (spomaľovač horenia) má obyčajne funkciu katalyzátora, ktorý môže meniť rýchlosť 
potrebnú k dosiahnutiu chemickej rovnováhy, nemôže však meniť intenzitu tepelného toku, nedostatok, resp. 
prebytok kyslíka s vyplývajúcimi zmenami podmienok a prejavov horenia. Môže ale meniť, alebo ovplyvniť 
proces tvorby paliva a jeho zapáliteľnosť. V neskorších štádiách procesu horenia, najmä pri vysokých tepelných 
tokoch, sú už možnosti retardácie horenia veľmi obmedzené. Pre účinnú retardáciu horenia sú určujúce reakcie, 
ktoré prebiehajú na začiatku jednotlivých etáp horenia, t. j. iniciácie (kontakt systému drevo – teplo), propagácie 
(uvoľnené horľavé plyny – kyslík) alebo terminácie (vznikajúce pevné zvyšky – kyslík) [2, 6, 7, 11]. 
 

Metódy zlepšovania vlastností z hľadiska protipožiarnej ochrany možno špecifikovať nasledovne [ 5, 
10].: 

 stabilizácia rozkladu na horľavé produkty, 
 ohňovzdorné alebo ťažko horľavé izolujúce nátery, 
 prídavky aditív, ktoré sa pôsobením tepla tavia a tvoria nehorľavé povlaky,  
 prídavky aditív, ktoré majú antioxidačný efekt, t. j. ich rozkladom vzniká inertný obal zhášajúci plameň, 
 podpora vzniku uhlíkovej štruktúry, uhlíkového zvyšku, ktorý bráni šíreniu horenia do hĺbky materiálu,  
 prídavky aditív, ktoré prerušujú mechanizmus reťazových reakcií tým, že viažu voľné radikály. 

 
Prírodné zatepľovacie materiály (ovčia vlna, korok, drevovláknitá doska a iné) vo väčšine prípadov 

vykazujú reakciu na oheň triedy E. Ich úprava klasickým, komerčným retardérom narušuje ich ekologický 
charakter. Na druhej strane ich úprav z hľadiska protipožiarnej ochrany je žiadúca. Preto je nevyhnutné hľadať 
prírodné retardačné látky, kde by sa využil synergický efekt dvoch prírodných materiálov. 
 
 
1 METODIKA PRÁCE  
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V tejto kapitole sa budeme zaoberať celým postupom experimentu. Od popísania materiálov, ktoré sme 

použili, laboratórneho zariadenia a hodnotiacich kritérií.až po ukončenie a vyhodnotenie experimentu.  
 
1.1 Drevovláknitá doska  
 

Materiál, ktorý sme použili na experiment, bola drevovláknitá doska Steico. Izolácie STEICO sú 
vyrábané z re-cyklovateľnej suroviny (dreva) bez škodlivých prísad. Ponúkajú zdravú mikroklímu vďaka 
otvorenej difuzivite a regulácii vlhkosti [3].  Izolačné materiály STEICO umožňujú ľahké obrábanie, poskytujú 
dokonalú ochranu proti chladu v zime a naopak horúčave v lete, chránia pred hlukom a požiarom. Šetria energiu, 
čím narastá hodnota budovy. Tieto materiály prinášajú zdravé bývanie, sú to produkty priaznivé pre životné 
prostredie so vzájomne zladeným systémom konštrukčných a izolačných produktov [13]. V našom prípade sme 
si zvolili dosku, ktorá bola zložená z viacerých zlepených vrstiev.Vzorky pre experiment mali rozmery 90 x 80 x 
60 mm.Steico drevovláknitá doska patrí medzi zatepľovacie systémy na prírodnej báze. 
 
1.2 Arabinogalaktán 
 

Arabinogalaktán je prírodný polysacharid, ktorý je zložený z galaktóz a arabinového cukru. Je to taktiež 
mix vetiev polysacharidov s vysokým stupňov vetvenia. Proteíny obsahujú hydrolázy, proteázy, glykosidázy, 
peroxidázy, esterázy, stenami spojené kinázy, hydroxyprolín – bohaté glykoproteíny [15]. Arabinogalaktan-
proteín (AGP) je jednou z najzložitejších rodín makromolekúl nájdených v rastlinách. Zložitosť vyplýva z veľkej 
rozmanitosti glykánov zdobených chrbticu bielkovín, ktoré tvoria 90 – 98% z celkového masy. Z tohto dôvodu 
je nemožné riešiť presnú funkciu jedného AGP. Je známe, že sa podieľa na rade procesov vraste a vývoji rastlín, 
vrátane D-glukózy, D-galaktózy, L-arabinózy, L-ramnózy, D-fukosy COOH [8].Môžeme ho avšak nájsť vo 
väčšine rastlín. Viaže sa na proteín a tvorí súčasť pevnej bunkovej steny. Smrekovcový arabinogalaktán[12] sa 
extrahuje z rastlinnej bunky vo svojom prirodzenom stave [14]. Extrakčný proces na báze vody je úplne bez 
rozpúšťadiel. To dohromady robí arabinogalaktán ekologicky šetrný výrobok, čo v prípade zistenia, že tento 
prvok je retardér, bude veľmi prospešné. Arabinogalaktán môže byť použitý v širokej škále oblastí vrátane 
medicíny, veterinárnej medicíny a farmaceutický, kozmetický priemysel [9].Chemická formulácia 
arabinogalaktánu(pozri obr.1.) je [(C5H8O4)(C6H10O5)6] [16]. 
 

 
Obr. 1 Chemická štruktúra arabinogalaktánu[1] 

 
 

Arabinogalaktán je polysacharid rastlín, ktorý je vo vode dobre rozpustný. Dlhodobý výskum ukázal, že 
táto cenná prírodná zlúčenina má široké spektrum užitočných vlastností: 

 Celú prírodne rozpustnú vlákninu, arabinogalaktán je vo vode 100% rozpustný. 
 Produkuje roztoky s nízkou viskozitou. 
 Vynikajúce disperzné médium (rozpúšťadlo) a povrchovo aktívne vlastnosti. 
 Stabilita v širokom rozsahu koncentrácií pH a teploty, hydrolytická odolnosť arabinogalaktánu vo 

vodných roztokoch do značnej miery závisí na pH a teplote. 
 Arabinogalaktán zvyšuje trvanlivosť a odolnosť voči starnutiu. Za účelom zvýšenia trvanlivosti sa 

odporúča používať s prídavkom antioxidantov. 
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 Dobrý stabilizátor – arabinogalaktán sa používa na zvýšenie stability emulzií a farieb (môže byť 
použitý ako prísada v spôsobe, akým je alebo kombináciou s lepidlom). Taktiež môže byť použitý ako 
koloidný stabilizátor systému a reguluje suspenzie nanočastíc ušľachtilých kovov (Pt, Pd, Au). 

 Má pozitívny vplyv na kvalitu lepidiel. Povrchovo aktívne a lepiace vlastnosti poskytujú nové 
perspektívy aplikácie arabinogalaktánu. 

 Pracuje ako zahusťovadlo. 
 Je elastický a plastický, z tohto dôvodu bol používaný ako zmäkčovadlo pri výrobe suchých 

cementových zmesí a roztokov a tiež pri betónových konštrukciách. 
 Má nízku toxicitu. Arabinogalaktán do značnej miery znižuje hladinu toxicity liekov a zvyšuje ich 

účinnosť. 
 Je biologicky odbúrateľný. 
 Má schopnosť viazať tuky a udržať vlhkosť. 

 
Na základe všetkých týchto vlastností môžeme konštatovať, že jeho využitie v praxi je enormné a má 

vysoký potenciál sa stať aj retardéromhorenia [8, 9, 14, 15]. 
 
1.3 Postup retardačnej úpravy DVD 
 

Postup úpravy vzoriek drevovláknitých dosiek prebiehal pomocou technologického postupu – máčanie. 
Tento proces sme použili na tri testované skupiny, pričom sa avšak namáčali v troch roztokoch s rozdielnou 
koncentráciou. Ako retardér horenia sme použili látku arabinogalaktán. Roztok sme technologickým postupom – 
máčaním aplikovali na vzorky. Tento roztok vznikol zmiešaním retardéra (arabinogalaktánu) a vody, pričom 
vytvoríme 3 rôzne roztoky s koncentráciou 15%, 30%, 45%. Pričom sme jednu skupinu nenamáčali, označenie  
0. V každej skupine bolo desať vzoriek. Vo vyhodnotení uvádzame priemerné hodnoty. Po vytvorení roztoku 
sme 200 ml naliali do čistej plastovej misky spolu s moridlom a vzorku a namáčali po dobu 10 minút. Moridlo 
slúžilo na to, aby sme zistili  hĺbku penetrácieretardéru. Bolo nutné, aby sme vzorku dôkladne pritlačili ku dnu a 
držali ju ponorenú po celú dobu máčania. Vďaka tomu sa vzorka dostatočne nasala roztokom. Po vybratí dosky 
sme ju najskôr nechali trocha odtiecť a potom sme ju nenamáčanou stranou položili na fotomisku (pozri obr. 2). 
Takýmto spôsobom sme pokračovali pri všetkých vzorkách. 
 
 

 
Obr. 2 Vzorky po máčaní [4] 

 
1.4 Skúšobné zariadenie 
 

Skúšobné zariadenie použité na vykonanie experimentu pozostáva z plynového horáka, držiaka vzorky, 
ktorý zabezpečil stabilitu vzorky v nami určenej výšky (pozri obr. 3).Pred začatím skúšky sme si najskôr znova 
odvážili vzorky drevovláknitej dosky. Váhu sme pripojili na notebook z dôvodu, že tam budeme zaznamenávať 
úbytok na hmotnosti. Stojan musí byť dostatočne vysoký, a to preto, aby sme vzorku pálili špicom plameňa, kde 
je najvyššia teplota. Potom sme pustili plyn na propán-butánovej bombe a horák zapálili. Pred začatím 
experimentu sme si vynulovali váhu. Posunuli sme horiaci horák pod vzorku a začali experiment. Prvý pokus 
sme vykonali so vzorkami bez roztoku (bez retardačnej úpravy s označením 0). Plameň pôsobil na vzorku 2 
minúty, následne sme horák odtiahli a nechali pôsobiť samovoľné horenie 8 minút. Takto sme postupovali pri 
vzorkách 15, 30, 45. Po dokončení experimentu sme všetky vzorky odložili pomocou klieští na nehorľavý 
povrch. Následne sme vzorky nechali tlieť a po 24 hod. znova sme vzorky zvážili. Na základe zmeny hmotnosti 
po spálení sme zistili hmotnostný úbytok, ktorý bol jedným z hodnotiacich kritérií. 
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Obr. 3 Skúšobné zariadenie použité v experimente a detail na horiacu vzorku  [4] 

 
1.5 Hodnotiace kritérium úbytok na hmotnosti 
 

Pri pôsobení tepelného žiariča sme sledovali a zaznamenávali úbytok na hmotnosti. Z neho podľa 
vzťahu sme vypočítali relatívny úbytok na hmotnosti (1). 
 

 
 

Z takto vypočítaného úbytku na hmotnosti pre každú vzorku sa vypočítala priemerná hodnota, ktorú 
uvádzame ďalej v tomto článku. Jednotlivé štatistické vyhodnotenia vzhľadom na rozsah článku neuvádzame, 
len finálne štatistické vyhodnotenie  na obr. 5. 
 
 
2 VYHODNOTENIE A DISKUSIA 
 

Drevovláknité dosky, ktoré neboli upravované retardérom horenia, čiže skupina 0 horeli najrýchlejšie. 
Príjem roztoku spomaľovača vzorkami bol samozrejme nulový. Úbytok na hmotnosti po 10 min bol 36,00 %.  
Vzorky, ktoré sa namáčali do roztoku s 15% obsahom arabinogalaktánu, mali príjem retardačného roztoku vzor-
kamiv priemere 11,63 g. Úbytok na hmotnosti po 10 min bol 34,41 %. 
Vzorky, ktoré sa namáčali do roztoku s 30% obsahom arabinogalaktánu, mali príjem retardačného roztoku vzor-
kami v priemere 11,77 g. Úbytok na hmotnosti po 10 min bol 32,66 %. 
Vzorky, ktoré sa namáčali do roztoku s 15% obsahom arabinogalaktánu, mali príjem retardačného roztoku vzor-
kami v priemere 12,44 g. Úbytok na hmotnosti po 10 min bol 29,14 %. 
Na základe údajov z obr. 4 môžeme povedať, že bez aplikácie retardéra pri skupine 0 bol najväčší úbytok na 
hmotnosti. Na obr. 4 je dokázané, že látka arabinogalaktán má retardačne účinky. Môžeme to názorne pozorovať 
aj na lineárnom zostupe úbytku na hmotnosti medzi koncentračnými skupinami na obr. 5.  
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Obr. 4 Závislosť úbytku na hmotnosti od času pre jednotlivé koncentračné skupiny [XX] 

 

 
Obr. 5Lineárny zostup úbytku na hmotnosti medzi koncentračnými skupinami 

 
 
Záver 
 

Hlavným cieľom  práce bolo zistenie vplyvu koncentrácie prírodného retardéra horenia na jeho účinok. 
Na základe nášho experimentu sme zistili, že látka arabinogalaktán môže byť použitá ako retardér horenia. Z 
toho vyplýva pozitívny účinok daného retardéra na spomalenie horenia pre drevovláknité dosky. Medzi 
hodnotiace kritéria sme zaradili úbytok na hmotnosti. Pomocou nameraných hodnôt sme dokázali, že doska, 
ktorá nebola retardovaná, mala najväčší hmotnostný úbytok, ktorý so stúpajúcou koncentráciou retardéru klesal.  
Výsledné údaje nám pomohli taktiež v odporúčaní retardéra pre prax. Vplyvarabinogalaktánu na drevovláknitú 
dosku odporúčame použiť hlavne pre ekologické a energeticky úspornejšie stavby. Avšak pozitívny vplyv by 
mal aj na trvalo zelené domy. Taktiež výhodou tohto retardéru je, že vďaka prírodnej báze nevznikajú žiadne 
toxické látky pri jeho rozklade. To je veľkou výhodou hlavne pre zasahujúcich hasičov. 
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