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X1 
 
 Technické textílie tvoria významnú časť automobilov a zo dňa na deň sa stávajú na 

celosvetovom trhu s automobilmi čoraz dôležitejšie. Textilný materiál na výrobu autodielov je 

osobitne vyvíjaný pre náročné potreby automobilového priemyslu. Technické a úžitkové 

vlastnosti automobilových textílií  boli na prelome tisícročí na dvojnásobne vyššej úrovni 

oproti minulosti, dnes je nárast kvality až päťnásobný. Textílie využívané v automobilovom 

priemysle tvoria až 22% zo všetkých druhov technických textílií, práve automobilový 

priemysel je ich najväčším spotrebiteľom zo všetkých odvetví priemyslu.  

Požiadavky na vlastnosti textilných dielov v konštrukcii automobilu  zvyšujú aj 

nároky na komponenty tvorené z technických textílií a kvalitatívne vlastnosti samotných 

textílií. Sedadlá sú navrhované tak, aby ani pri dlhšej ceste nespôsobovali cestujúcemu 

nadbytočnú únavu, zatiaľ čo hluk spôsobený chodom automobilu aj hluk z vonkajšieho 

prostredia by sa mal znížiť na čo najnižšiu možnú úroveň. Toto všetko sa má dosiahnuť pri 

rešpektovaní zvyšujúcich sa nárokov na estetickú úroveň interiéru vozidla, redukciu jeho 

hmotnosti a samozrejme s ohľadom na životné prostredie. Okrem spomenutých požiadaviek 

na textílie sú kladené  aj ďalšie užívateľské nároky, ako napríklad ich ľahká údržba, 

zachovanie estetického vzhľadu aj po dlhej dobe užívania, nekrčiteľnosť alebo odolnosť voči 

vode a škvrnám. 

Priemerná hmotnosť textílií v jednom automobile sa dnes pohybuje na úrovni približne 

23 kg . Zastúpenie textílií na celkovej hmotnosti vozidla bude aj naďalej narastať. Priemerná 

hmotnosť textilného materiálu v stredne veľkom aute vzrástla z 20 kg v roku 2000 na 

dnešných 23-26 kg, zatiaľ čo v roku 2020 sa predpokladá, že textílie dosiahnu v automobiloch 

zastúpenie až 35 kg. Tento rast pramení už zo spomínaných nárokov na bezpečnosť 

a redukciu celkovej váhy vozidla s cieľom znížiť spotrebu palivových hmôt a emisií oxidu 

uhličitého. Zníženie hmotnosti vozidla o 1 kg zabezpečí úsporu paliva priemerne o 0,05-0,1 l 

na 100 km. Znižovanie celkovej hmotnosti vozidla zvyšovaním zastúpenia textílií sa chápe 

tak, že textílie v automobiloch nahrádzajú ťažšie druhy materiálov. Plastové súčasti sú 

nahrádzané za textilné najmä v interiéri vozidla a ako náhradu za kov môžeme chápať 

využitie textílií ako akustickej izolácie namiesto hrubých plechov. Technické textílie 

využívané v automobilovom priemysle sa neustále vyvíjajú pod tlakom najnovších 

požiadaviek výrobcov áut, ich užívateľov alebo legislatívy. 

 

 



 
 22 kg / auto                   2- 4 kg / pri výrobe nového auta  

( údaj z roku 2012) 

 

V priemernom automobile tvoria textílie rôznych druhov až 2,5% z jeho celkovej 

hmotnosti. Líšia sa materiálom, z ktorého sú vyrobené a technológiou ich výroby. 

V automobiloch sa využívajú tkané, netkané, pletené textílie i koža z prírodných alebo 

syntetických materiálov. Najväčšiu plochu a hmotnosť tvoria textílie umiestnené v interiéri 

vozidla, najmä čalúnenie a poťahy sedadiel, obloženie interiéru a koberce. Majú za úlohu 

pôsobiť ako tepelná izolácia, akustická izolácia pred hlukom z vonkajšieho prostredia a zaistiť 

dostatočnú bezpečnosť, komfort a pozitívny estetický dojem. Textílie použité v exteriéry 

automobilu majú predovšetkým protihlukovú funkciu, to znamená, že slúžia ako akustická 

izolácia proti hluku prostredia, ale aj hluku vytváranému motorom a inými pohyblivými 

časťami vozidla. Z nich sa na celkovom podiele textílií najviac podieľajú textilné materiály 

použité na stuženie pneumatík a izoláciu motorového priestoru.  

 

 

Najviac používanými materiálmi v interiéri vozidla sú z hľadiska textílií polyester, 

polypropylén a polyamid, ktoré disponujú vlastnosťami napĺňajúcimi vysoké kvalitatívne 

požiadavky. Z ďalších materiálov sa využíva polyamid, prírodná alebo syntetická koža, vlna 

alebo sklená vata. Ako doplnkové materiály sa používajú polyetylén a polyuretánové ľahké 

a tuhé peny (PUR). 

 

 

 
 

 



X2 

V oblasti ochrany životného prostredia je na výrobu technických textílií pre automobilový 

priemysel sú  kladené ďalšie požiadavky pre výrobu  týchto textílií . Jednou je  využívanie 

materiálov, ktoré samotné sú už vyrábané z recyklovaných materiálov.  Dnešná skutočnosť , 

dokladovaná materiálovými listami jednotlivých producentov technických textílií, ukazuje, že  

jednotliví výrobcovia sa intenzívne snažia o naplnenie Smernice Európskeho parlamentu a 

Rady EÚ 2008/98/ES, ktorá  by mala EÚ pomôcť v  tom, aby sa priblížila „recyklujúcej 

spoločnosti“, ktorá sa snaží predchádzať vzniku odpadov a využívať odpad ako zdroj. 

Už horšie v prospech výrobcov technických textílií ,a teda i dodávateľov textilných dielov 

z nich vyrobených do lvýrobných liniek jednotlivých automobiliek je to s preukázaním 

spracovateľnosti týchto textilných dielov po skončení životnosti vozidla ( ELV). V zmysle 

Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18.9.2000 o vozidlách po dobe 

životnosti v znení zmien a doplnkov. Povinnosť preukázať schopnosť využiť a zhodnotiť  

95% hmotnosti vozidla  producenti textilných dielov si zamieňajú vyhlásením, že ich 

dodávaný diel je vyrábaný z recyklovaného materiálu, alebo recyklovateľný. 

Rozšírená zodpovednosť výrobcov ale  znamená i adresné určenie technológie 

materiálového zhodnotenia, v rátane postupov pre podmienky separácie i s vyznačením 

ekologickej stopy, prinajmenej CO2 stopy z materiálového zhodnotenia výrobku. 

 Textilné materiály, osobitne vyvinuté pre náročné potreby automobilového priemyslu, 

musia  spĺňať vysoké nároky na zvukové, tepelné a izolačné vlastnosti. Splneniu týchto 

kvalitatívnych kritérií sú podriadené i technologické procesy výroby týchto technických 

textílií. Vo väčšine dielov v automobile tak ide o rôznu kombináciu textilnej časti ( tkanej, 

netkanej  s inou textilnou, alebo netextilnou zložkou, zabezpečujúcou fixáciu materiálov .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tieto materiály, keďže sú charakterizované ako ťažko rozvlákniteľné kombinované 

materiály, sú však pre ďalšie textilné spracovanie nepoužiteľné. Inak povedané – 

nerecyklovateľné. 

Inovatívny prístup spoločnosti PR Krajné,s.r.o.  svojou komplexnou linkou 

spracovania STERED na tento problém riešenie pozná. Patentovo chránenou recykláciou 

týchto  textilných materiálov vie zhodnotiť do patentovo chráneného produktu STERED  

izolačná doska , so šírokým aplikačným použitím. Tým, že je Slovensko automobilovou 

veľmocou, na spracovateľskej linke STERED tak boli otestované a zaradené do 

materiálového zhodnocovania všetky technické textilné diely, ktoré súčasná konštrukcia 

automobilov používa.  

Táto unikátna , slovenská technológia, prvá svojho druhu nielen v krajinách EÚ nielen 

že vie spracovať tieto typy materiálov, ale pre jednotlivých dodávateľov textilných dielov 

pripravuje vydávať „ Certifikát spracovateľnosti textilných dielov v konštrukcii automobilu 

na komplexnej linke spracovanie STERED“. Je to dôležitý krok k tomu, aby ciele využitia 

vozidla po skončení jeho životnosti naberali reálne kontúry i pre textilné diely . Významný je 

i tým, že podiel textilu v automobile sa bude zvyšovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X3 

Základným princípom spracovania na komplexnej linke STERED  je mechanické 

prepracovanie pôvodného materiálu.  

 

 

 

Základným princípom technológie STERED  je vytvorenie chumáča, zhluku pôvodnej 

štruktúry textílie, uvoľnených armovacích vlákien a samostatných vlákien.  

Všetky špecifické vlastnosti pôvodného materiálu sa pochopiteľne prenášajú aj do 

vlastností nového konštrukčného materiálu STERED.  

Výstupom recyklačného uzla je homogenizovaný recyklát STERED S, tvoriaci základ 

budúcich stavebných produktov. Vzhľadom na vysokú kvalitu vlastností vstupných 

materiálov, ktoré si vyprodukovaný recyklát prirodzene zachováva, je potreba pridávania 

ďalších aditív do materiálov obmedzená. Do formátu dosky sa tvaruje homogenizovaný 

materiál s pridaním pojiva na báze prepolymeru polyuretanu. 
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Produkty STERED sú výsledkom unikátneho spôsobu využitia technických textílií 

z automobilov po dobe ich životnosti. Sú výborné tepelné, zvukové a navyše zdravotne 

nezávadné izolanty a svojimi vlastnosťami sú spĺňajú parametre pre široké uplatnenie 

v stavebnom priemysle. 

Certifikované sú viaceré riešenia, ktoré s uplatnením zvukovo , vibračnoútlmových 

a tepelno izolačných vlastností dávajú pre zhodnotený technický textil z autopriemyslu nový 

život. 

Výrobky STERED boli zaradené do nasledovných produktov partnera: 

 

 

- Nízke protihlukové clony Brens,Absorbéry pre nástupištnú hranu,Medzikoľajový 

absorbér 

  
 
 
 

- Antivibračné podložky pod štrkové lôžko alebo pevnú jazdnú dráhu,Antivibračné 

uloženie stavieb,Vibračné izolovanie podláh a uloženia strojov .. 

  
 
 
 
 
 
 



 
- Protihluková stena STERED®– betónová panel ( alternatíva za drevobetónové panely) 

 
 
 

- Protihlukové gabiónové steny   11-18 Db 

 
 
 
 

- Nízkonákladový, nízkoenergetický dom pre svojpomocnú výstavbu ( určený do 

programov zamestnávania dlhodobo nezamestnaných ) 

STERED®dom pro Futura ( auto v dome už poznáte, spoznajte dom z auta – 70 % 

materiálov sú recykláty) 

  
- Aplikácie do stavieb-  oslovené aplikácie do systémov ( napr. Rigips, Xella ) najmä 

kročajový útlm ( suché podlahy) a medzibytové a medzipriestorové priečky 

a zateplovanie podlahy nad vykurovaným priestorom 

   



 
Hluk v priemyselných objektoch 

- Realizácie na zníženie difúzneho hluku vo výrobných prevádzkach a zvýšenie 

vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov pre únik hluku do okolia 

( Jednotlivé realizácie boli vykonávané zatiaľ pod gesciou PR Krajné, strategický 

partner je v procese oslovenia a výberu ) 

- Zníženie difúzneho hluku sa realizovalo na priemyselných objektoch 

 

Volkswagen – Nové šrotovisko, Bratislava 

  
 
Dong Jin Precision – Dolná Streda 

  
 
Dipex , Sereď 

  
 

 

 

 

 

 

 



X5 

BLue Think Factory   - základné princípy, filozofia 

 

X6 

Realizácia šrotovisko – vybrať z priloženej správy Euroakustik zadanie – navrhnutá 

aplikácia – výsledky -  od kolísky po kolísku. 

 

 

 

V Myjave, 25.5.2014   , Plesník Juraj 


