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1. Textil vo vozidle 
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Technické textílie vo vozidle  

 technické textílie sú významnou časťou vozidla, sú 

osobitne vyvíjané pre náročné potreby automobilového 

priemyslu 

 

 zo všetkých druhov technických textílií najväčším 

spotrebiteľom je práve automobilový priemysel 

 

 22% zo všetkých odvetví priemyslu  

 

     



Technické textílie vo vozidle  

V priemere tvoria textílie rôznych druhov až 

2,5% z celkovej hmotnosti vozidla . Líšia sa 

materiálom, z ktorého sú vyrobené a 

technológiou výroby. Využívajú tkané, 

netkané, pletené textílie aj kožu z prírodných 

alebo syntetických materiálov. Najväčšiu 

plochu a hmotnosť tvoria textílie umiestnené 

v interiéri vozidla, najmä čalúnenie a poťahy 

sedadiel, obloženie interiéru a koberce. 

Textílie použité v interiéri vozidla majú 

tepelnú, estetickú a 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 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, prírodná alebo 

syntetická koža, vlna alebo sklená vata. Ako 

doplnkové materiály sa používajú polyetylén 

a polyuretánové ľahké a tuhé peny PUR. 

  

  

V oblasti ochrany životného prostredia je na 

výrobu technických textílií pre automobilový 

priemysel kladená požiadavka na využívanie 

recyklovateľných materiálov. 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 spoločnosti, ktorá 

predchádza vzniku odpadov a využíva odpad 

ako zdroj. 
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Požiadavky na vlastnosti textilných dielov  

Zvyšujúce 

sa nároky 

na 

estetickú 

úroveň 

interiéru 

vozidla aj 

po dlhej 

dobe 

užívania 

Redukcia 

hmotnosti  

s ohľadom 

na životné 

prostredie,  

užívateľsk

é nároky, 

ako 

napríklad  

údržba, 

odolnosť 

voči vode 

a škvrnám 

Hluk 

spôsobený 

chodom 

automobilu 

aj hluk 

z vonkajšieh

o prostredia 

sa musí 

znížiť na čo 

najnižšiu 

možnú 

úroveň.  

Nároky na 

komponenty 

a 

kvalitatívne 

vlastnosti 

technických 

textílií  

napr. sedadlá 

sú 

navrhované 

tak, aby ani 

pri dlhšej 

ceste 

nespôsoboval

i nadbytočnú 

únavu 
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Plastové súčasti sú nahrádzané v interiéri za textilné 

 nároky na 

bezpečnosť 

a redukciu 

celkovej 

hmotnosti vozidla 

s cieľom znížiť 

spotrebu 

palivových hmôt 

a emisií oxidu 

uhličitého. 

 zastúpenie textílií na 

celkovej hmotnosti 

vozidla bude aj naďalej 

narastať 

 priemerná hmotnosť 

textilného materiálu 

v stredne veľkom 

vozidle vzrástla z 20 kg 

v roku 2000 na 

dnešných 23-26 kg 

 Využitie textílií ako 

akustickej izolácie 

namiesto hrubých 

plechov 

 textílie využívané 

v automobilovom 

priemysle sa neustále 

vyvíjajú pod tlakom 

najnovších požiadaviek 

výrobcov áut, 

užívateľov, legislatívy. 

Zníženie hmotnosti vozidla o 1 kg: 

úspora paliva priemerne o 0,05-0,1 l na 

100 km 

Text 

V roku 

2020 

to bude 

cca 35kg 

Priemerná hmotnosť textílií  

vo vozidle dnes 23 kg  
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2. Smernica 

 2000/53 EC 
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 Povinnosti výrobcov textilných 

dielov  podľa Smernice 

2000/53 EC v kontexte nového 

zákona o odpadoch: 

 

typy textilných materiálov 

podmienky ich 

recyklovateľnosti  

 

certifikát spracovateľnosti 

 

unikátna technológia STERED 

 

podstata patentovaného 

riešenia pre spracovanie 

 

Recyklácia textilných autodielov  



Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES 

Recyklácia 

Textilné materiály 

musia  spĺňať 

nároky na zvukové, 

tepelné a izolačné 

vlastnosti. 

Smernica EP a Rady 

2000/53/ES z 18.9.2000 

 ťažko rozvlákniteľné kombinované materiály, 

patentovo chránená recyklácia textilných 

materiálov do produktu STERED 

 Izolačná doska, krok k cieľu využitia vozidla 

po skončení jeho životnosti i pre textilné diely 

 podiel textilu v automobile sa bude zvyšovať 

  
 rozšírená zodpovednosť výrobcov znamená 

adresné určenie technológie materiálového 

zhodnotenia, vrátane postupov pre podmienky 

triedenia s vyznačením ekologickej stopy, 

prinajmenej CO2 stopy z materiálového 

zhodnotenia výrobku. 

 V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2000/53/ES z 18.9.2000 o vozidlách po 

dobe životnosti - povinnosť preukázať 

schopnosť využiť a zhodnotiť 95% hmotnosti 

vozidla  
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3. Technológia Stered 
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4. Think Blue. Factory. 
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Think Blue. Factory.  

Transparentná  

ekologická výroba 
Spojenie ekológie a ekonómie 

efektívnym využívaním 

prírodných zdrojov vo výrobe 

Zvýšený podiel 

obnoviteľných zdrojov 

energií používaných vo 

výrobe  

Myslenie a konanie podľa 

ekologických pravidiel  

Spoločnosť 
Zásobovanie 

energiami 
Zamestnanec Hospodárnosť 
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Naša cesta k Think Blue. Factory. 

EMS       

Environmentálny 
manažérsky systém 

EnMS 
Energetický      
manažérsky systém 

Think Blue. 
Factory. 

- ochrana životného 

prostredia ako 

základný cieľ 

- merať 

- vyhodnocovať  

- znižovať 

- systematika  

- dlhodobé ciele 

- jasný postoj  
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Čo je Think Blue. Factory.? 

 Prvý komplexný program 

životného prostredia od 

Volkswagen-u 

 Viac ako len energia 

 Päť cieľov, merateľná a 

výsledková metodika 

 Systematická premena vo 

všetkých závodoch, 

celosvetovo 

 Možnosť pripojenia  ďalších 

značiek 

 Participačný a komunikačný 

program 

Efektívne využívanie zdrojov, 

Znižovanie emisií  

Vo všetkých výrobných 

miestach značky Volkswagen 

Modrá predstavuje  čistotu 

Think Blue. Factory. 
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Think Blue. Factory. – náš cieľ 
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Ziele KPI Abfall  

• Fortschritt mit KPI Abfall  

• Nachhaltige Abfallwirtschaft bei der 

Fahrzeug- und 

Komponentenproduktion  

• Senkung der Abfallmengen zur 

Beseitigung und Abfallreduzierung im 

Produktionsprozess 

• Motivation der MA zur Abfalltrennung 

• Best-Practise Learning   
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Ziele Pilotprojekt Abfall  

• Konzeptentwicklung für effektive Fortsetzung in 

allen Werken 

• Praxisgerechte Gestaltung von Werkzeugen 

• Auf Nutzbarkeit durch Pilotprojekt prüfen   

• Erfindung von neuen Massnahmen zur 

Abfallreduzierung  

• Organisatorische Massnahmen zur Abfallsenkung  
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Eingesetzte Massnahmen  

Migrationspfad 2013 

 
 
• Neuer Rahmenvertrag ab 1.4.2013 

 Glass 

 Bremsflüssigkeiten  

 

• Neuer Vertrag ab 2.9.2013  

 Wässrige Waschflüssigkeiten  

 

• Änderung Entsorgugngsweg ab 2.9.2013 

 Lackschlämme 

 Phosphatschlämme  
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Glass 

Wässrige  

Waschflüssigkeiten 

Lackschlämme 

Phosphatschlämme 

 - 1,1 % 

 - 23,2 % 

 - 19,8 % 

 - 6,2 % 

Einfluss auf KPI Abfall 

Massnahmen 2013 



Eingesetzte Massnahmen  

Migrationspfad 2013 

 
 
• Neuer Rahmenvertrag ab 1.4.2013 

 Glass 

 Bremsflüssigkeiten  

 

• Neuer Vertrag ab 2.9.2013  

 Wässrige Waschflüssigkeiten  

 

• Änderung Entsorgugngsweg ab 2.9.2013 

 Lackschlämme 

 Phosphatschlämme  

 

 

- 50,3 % 

Einfluss auf KPI Abfall 

Massnahmen 2013 
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Informácie o nakladaní s odpadmi a 

triedení vo VW SK 

TB.F. 2013 – rok odpadu - 

Eko na to! v číslach 

Zapojení zamenstnanci (ca.): 4 500  

Vyplnené dotazníky:  360  
 

Mob. telefóny: 215 ks 

Baterky: 450 ks   

Nabíjačky: 80 ks 

 

Eko na to!  

Think Blue. Factory. myslí na odpad! 

22.-24.4.2013 

 



Manažment ideí 

v roku 2013 

 
771 všetkých merateľných nápadov 

141 z toho merateľných ekologických ZN 

 

Hlavným kritériom pre rok 2013 bolo 

 „odpadové hospodárstvo“ (1. cena) 

   

 Ušetrili sme : 

 5 .295 MWh el. energie 

 595,8 MWh zemného plynu (119 t CO2) 

 138 199 m3 stlačeného vzduchu 

Akcia 2013 

Akcia 2014 
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5. Rozšírenie 

šrotového 

hospodárstva 
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Rozšírenie šrotového hospodárstva 
Prispôsobenie kapacity pre plánované nové procesy vo výrobe 
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Rozhodnutie VW SK pre  využitie recyklovaného ekologického materiálu  

 na odhlučnenie  šrotového hospodárstva VWSK 
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Rozšírenie šrotového hospodárstva 
hydraulické nožnice pre strihanie karosérie 

  

Schrottgrube 

Karossen 

VKV pre triedenie druhotných surovín 
(layout) 

Auslaggerung von 

Schrottkarossen in die 

Grube 

Shredder 

Schrottzufuhr 

Abtransport Schrott  
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Rozšírenie šrotového hospodárstva 

Panoramatický záber na stavbu šrotového hospodárstva  

Stav 30.9.2013 

Recyklovaný materiál 

z interiéru vozidla 

využitý na 

odhlučnenie 

šrotového 

hospodárstva 

Rozhodnutie Volkswagen Slovakia, a.s. o 

využití recyklovaného ekologického 

materiálu STERED  na odhlučnenie 

prevádzky šrotového hospodárstva ako 

materiálu podporujúceho myšlienku 

udržateľnej výroby automobilov. Projekt 

realizácie rozšírenia prevádzky vrátane 

inštalácie panelov. Textilný materiál, ktorý 

predtým izoloval hluk v interiéri vozidla, 

teraz izoluje hluk prevádzky.  
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Rozšírenie šrotového hospodárstva 

11.6.2014 



Ďakujem za pozornosť 


