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Abstrakt v českém jazyce 

 Bakalářská práce je zaměřena na popis metodiky zkoušení fasádního 

obkladového prvku z dřevoplastového kompozitu (WPC) modifikovaného příměsí 

popílku. V práci jsou rozvedeny vlastnosti a užití komerčně vyráběných 

dřevoplastových kompozitů, suroviny pro jejich výrobu a technologie zpracování 

těchto surovin ve finální výrobek. Rovněž jsou uvedeny základní informace týkající 

se modifikující příměsi, díky které se předpokládá zlepšení fyzikálních a 

mechanických charakteristik fasádního dílce navrženého složení a rozměrů. Pro 

tento dílec jsou v návaznosti popsány kritéria, postupy a podmínky nezbytné pro 

udělení Prohlášení o shodě, které umožní uvedení dílce na trh. V závěrečné části 

je vypracovaná jednoduchá a přehledná tabulka, jako ukázka výchozí typové 

zkoušky. 

 
Abstrakt v anglickém jazyce 
 The bachelor’s thesis is focused on the description of testing methodology 

of facade gladding tile made from WPC modified by the fly ash addition. In the first 

part of the thesis, the properties and standard utilization of commercially produced 

WPC are specified, together with the material composition and their processing 

technology to final product. Withal, the basic information of the modifying 

admixture, that should improve the physical and mechanical characteristics of the 

designed gladding element, are provided. Following, the criteria, procedures and 

conditions are described for this component, that are required for granting the 

certificate of conformity, which allows the partial market. In the final section of the 

thesis, simple and clear table is developed, as an example of the default type 

tests.  
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1. ÚVOD 
 

Kompozity jsou materiály složeny ze dvou či více složek rozdílných vlastností. 

Toto spojení dává kompozitnímu materiálu vlastnosti, kterých žádná ze složek 

samostatně nedosáhne. Použití kompozitních materiálů umožňuje nejen zlepšení 

základních fyzikálních a mechanických vlastností stavebních prvků, ale rovněž 

zjednodušuje proces výstavby a výroby uplatněním moderních technologických 

postupů. Základní rozdělení kompozitních materiálů je z hlediska druhu nosné 

matrice. WPC se řadí do skupiny kompozitů s polymerní (organickou) matricí. [1]  

Wood-Plastic Composite neboli dřevo-plastový kompozit (zkráceně WPC) je 

název pro kompozitní materiály tvořené 30 až 70% dřevní hmotou, které vyplňuje 

termoplastovou matrici. Tyto dvě hlavní složky jsou velmi rozdílnými materiály, a to 

jak původem, chováním tak i celou molekulovou stavbou. Tento materiál nachází 

uplatnění jako náhrada masivního dřeva a to zejména tam, kde rostlé dřevo 

degraduje vlivem atmosférických a biologických podmínek a zároveň je vyžadován 

materiál vyvolávající vzhledový i pocitový dojem dřeva. Jedná se například o 

obklady kolem bazénů, terasy, střechy, ploty a podobně.  

Kromě dvou hlavních složek kompozit obvykle obsahuje i příměsi a přísady 

vylepšující jeho vlastnosti. Nejčastěji se jako takovéto přísady užívají retardéry 

hoření, UV stabilizátory nebo pigmenty. [2] 

V rámci vývoje byla experimentální činností provedena modifikace materiálu, 

která má vést k dalšímu zlepšení charakteristik výrobku. Jako nejlepší se ukázali 

příměsi anorganického původu s kulovitým tvarem zrn. Vzhledem k všeobecnému 

trendu recyklace, jsou tyto složky hledány mezi druhotnými materiály. [13] 

V návaznosti na výsledky tohoto výzkumu byl navržen fasádní obkladový dílec 

obsahující příměs elektrárenského popílku. Aby bylo možné stavební prvek 

s modifikovaným složením uvést na trh, je nejdříve nutné provést jeho certifikaci. 

Certifikace prvku upravuje příslušná legislativa a zakládá se na provedení 

důležitých zkušebních postupů, které ověří možnost jeho použití pro specifický 

účel. 
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem první části této práce bylo provedení komplexní rešerše zabývající se 

komerčně vyráběnými WPC produkty. V rámci rešerše byla zpracována 

charakteristika jednotlivých složek tvořících strukturu materiálů, způsoby 

zpracování surovinové směsi a nejpoužívanější technologické postupy při 

výrobě jednotlivých typů dílců. Zároveň byly popsány vlastnosti WPC a jeho 

užití pro uplatnění ve stavebním odvětví. Součástí této části byl rovněž popis 

způsobu modifikace WPC kompozitu a vlastností modifikující příměsi (popílku). 

Ve druhé části práce byl rozveden legislativní postup pro certifikaci a 

uvedení nového výrobku na trh. V této části byla specifikována metodika, kterou 

se řídí ověření shody pro certifikaci vybraného stavebního dílce/prvku.   

Třetí část bakalářské práce byla zaměřena na popis jednotlivých 

typologických zkoušek relevantních pro daný stavební dílec. Jedná se o 

zkoušky, které jsou příslušným legislativním postupem stanoveny jako závazné. 

V návaznosti na získané informace bylo navrženo typologické zkoušení, na 

jehož základě může certifikace dílce/prvku proběhnout. Praktickým cílem 

poslední části bylo navržení konkrétního obkladového prvku z modifikovaného 

WPC a sestavení návrhu typologické zkoušky.  

 

 

 

 

 

 



Koenigová S.                              Bakalářská práce 2013 

4 

 

 

 

 

 

 



Koenigová S.                              Bakalářská práce 2013 

5 

 

3. KOMPOZITNÍ MATERIÁL WPC 

Kompozitní materiály jsou obecně materiály složené ze dvou, či více složek 

s rozdílnými vlastnostmi. Jednotlivé složky nedisponují takovými vlastnostmi, jako 

když je spojíme dohromady v jeden materiál. V dnešní době se pokládají za jednu 

z oblastí vědeckotechnického rozvoje nových materiálů, přičemž rozhodující místo 

zaujímají kompozity s polymerní matricí. [1] 

Polymery jsou přírodní či umělé látky, jejichž makromolekula se v řetězci 

mnohonásobně opakuje. Základní stavební jednotkou polymeru je tedy atom či 

skupina atomů. Polymery mají vysokou molekulovou hmotnost a počet atomů 

v molekule je větší než 1000. Lze je rozdělit dle několika kritérií, jako jsou typ 

polymerace nebo tvar molekuly. Nejdůležitější rozdělení je ovšem do dvou 

hlavních skupin na základě způsobu iniciace síťování. Iniciace síťování má 

rovněž významný vliv na chování polymerní látky při zvýšené teplotě. Z tohoto 

hlediska dělíme makromolekulové látky na reaktoplasty (termosety) a 

termoplasty. [3, 4]  

Reaktoplasty jsou zesíťované polymery, které po vytvrzení není možné dál 

tvářet a ani znovu roztavit. K iniciaci síťování je u reaktoplastu zapotřebí 

katalyzátoru, nejčastěji se jená o pomocnou látku tzv. tvrdidlo. Působením 

teploty na vytvrzené reaktoplasty je můžeme pouze zničit. Při teplotě 20°C se 

pevnost v tahu pohybuje v rozmezí 20 až 80 MPa a modul pružnosti v rozmezí 

2 až 5,2 MPa. Nejpoužívanějšími reaktoplasty v kompozitech jsou různé 

pryskyřice, a to například epoxidové, fenolické, polyesterové. [3, 4] 

Termoplasty jsou typické svou vlastností při zvýšených teplotách měknout. 

K síťování tohoto typu polymeru dochází opakovaně po dosažení teploty tavení 

při následném chlazení, přičemž doba polymerace může být dlouhá i několik 

dnů. Je to zapříčiněno tím, že se při vyšších teplotách snižuje působení 

sekundárních mezimolekulárních sil a v důsledku vzájemného působení 

externích sil dochází k pohybu makromolekul. Musí se tedy dát pozor, aby při 

výrobě kompozitu nedošlo k porušení primárních kovalentních vazeb vlivem 

teploty tavení. Termoplasty jsou ve srovnání s reaktoplasty houževnatější a až o 

80% levnější. Nejlevnějším termoplastem je polyethylen. Díky velkému rozšíření 
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tohoto termoplastu je velmi snadno dostupný po celé Evropě i v Americe.  Má 

totiž vyšší pevnost a to až 100 MPa a modul pružnosti 2 až 4 GPa. Dalšími 

používanými termoplasty jsou polyamid (nylon), polypropylen, polyester či 

polyvinylchlorid. [2, 4] 

 
3.1 VLASTNOSTI WPC 

WPC bylo poprvé představeno firmou Strandex v Severní Americe přibližně 

před 20–ti lety. Jedná se tedy o poměrně mladý materiál, který se ale díky svým 

vlastnostem, zejména extrémní životnosti a příjemnému designu dřeva, dostává 

do popředí. Tento materiál byl vynalezen s cílem získat ideální dřevěný 

materiál, tedy se vzhledem dřeva ale bez jeho negativních vlastností. 

Všeobecnou snahou bylo eliminovat vlastnosti masivního dřeva jako jsou 

náchylnost k hnilobě a plísním, napadení hmyzem, změna barevnosti, 

sesychání, kroucení, nerovnosti a tvoření třísek a omezit negativní vliv slunce, 

mrazu a vody na materiál. Dále byla žádána dlouhá životnost při minimálních 

požadavcích na údržbu. Přičemž se důležitým kladem materiálů stala jeho 

recyklovatelnost. [2] 

Uzavřením dřevní hmoty do termoplastové matrice dochází k požadované 

eliminaci negativních vlastností masivního dřeva, kompozit je ovšem z velké 

části ovlivňován vlastnostmi termoplastové matrice, která rovněž podléhá 

degradujícím atmosférickým vlivů. Jednou z nevýhod WPC je změna 

barevnosti, ta však oproti změnám na organickém dřevě je minimální a po 

několika týdnech se finálně stabilizuje. Další nevýhodou je vyšší pořizovací 

cena než u exotických dřevin, investice se však vzhledem k nákladům na 

údržbu rostlého dřeva po čase vyrovnává. [2] 

Na obrázku č. 1 jsou patrné základní mechanické vlastnosti WPC a vztah 

mezi nimi. Rozdíl mezi tahovými a tlakovými pevnostmi se radikálně odchyluje 

od tradičního vztahu těchto veličin u elastických materiálů, jako je ocel. Na 

mechanické vlastnosti WPC mají vliv zejména přírodní expoziční podmínky 

(teplota, vlhkost, ultrafialové záření, zmrazování a rozmrazování nebo biologičtí 

škůdci). [2] 
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Obr. č. 1 Mechanické vlastnosti WPC - závislost přetvoření na napětí, 

compression = tlak, flexure = ohyb, tension = tah, torsion = kroucení [2] 

 
3.2 SLOŽENÍ WPC 

Jak už bylo řečeno, WPC obsahuje dvě hlavní složky, dřevní fázi a 

termoplastovou matrici. Dřevní materiál může být zpracován na dřevní moučku, 

piliny nebo štěpku. Lignocelulózová vlákna jsou dávkována v množství 30 až 

70% s ohledem na požadavky vlastností materiálu. Mezi nejčastěji používané 

termoplastické matrice patří polyethylen, polypropylen a polyvinylchlorid. Kromě 

těchto dvou složek je ale potřeba pro dosáhnutí požadovaných vlastností 

výrobku použití přísad. [2] 

 
3.2.1 Plnivo 
Dřevní fáze 

Dřevo je organický, nehomogenní, anizotropní a hygroskopický materiál. Ve 

stavebnictví má post nejpoužívanějšího obnovitelného přírodního materiálu. 

Dřevní hmotu tvoří tyto součásti:  

 asi 50% vláken celulózy 

 asi 22% ligninu 
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 asi 22% hemicelulózy 

 zbylých 6% jsou látky vytvářející tzv. vnitřek buňky. Jedná se zejména o 

pryskyřice, barviva, alkaloidy, tuhy, vosky, třísloviny či třeba minerální 

látky. [9] 

Jako kladné vlastnosti dřeva lze uvést vysokou pevnost, snadnou 

opracovatelnost, dobré tepelně-izolační vlastnosti či příjemný a stále moderní 

design. Je to lehký stavební materiál, jeho objemová hmotnost se v proschlém 

stavu pohybuje v rozmezí 400 - 700 kg/m³. [2] 

Jednou z negativních vlastností tohoto přírodního materiálu je vysoká 

nasákavost, jež ovlivňuje fyzikální a mechanické vlastnosti (změna objemu, 

tvarové deformace při vysychání či napětí v konstrukci) a podporuje 

biodegradaci. Tyto vlastnosti jsou nežádoucí při venkovním použití nebo 

v místech s vyšší vnitřní vlhkostí.  

Mezi další nežádoucí vlastnosti patří hořlavost či změna barevnosti. Ke 

změně barevnosti dochází při působení UV záření, které způsobuje 

depolymerizaci ligninu. Z tohoto důvodu vyžaduje masivní dřevo pravidelnou 

údržbu.  

Pro výrobu dřevoplastového kompozitu se dřevní hmota zpracovává na 

dřevní moučku, piliny nebo štěpku. Dřevní plnivo dělíme podle čistoty a druhu 

surového materiálu. Dřevní vlákna jsou v podstatě rozptýlená výztuž, které 

zlepšují mechanické vlastnosti kompozitu, jako je pevnost v tahu nebo odolnost 

proti obrusu. [2, 10] 

Dřevní moučka se vyrábí mletím odpadního materiálu, jako jsou hobliny, 

piliny či štěpy. V USA a Kanadě se často setkáváme se dřevem borovicovým, 

dubovým či javorovým. V Evropě je však nejpoužívanější dřevitá moučka 

z jehličnatého dřeva a to zejména ze smrku.  Smrkové dřevo je měkké, lehké a 

pevné. Je to pryskyřičné dřevo s dlouhými vlákny, která mohou opět zlepšovat 

mechanické vlastnosti výsledného produktu. [2] 

WPC je díky dřevěné fázi tuhý, pevný a přitom lehký materiál. Dřevěné 

složky v kompozitu se ovšem vyznačuje tzv. sorpční vlhkostí, tedy i navzdory 

uzavření vláken do matrice s nižší hygroskopicitou dochází k příjmu vody 

plnivem a následnému vysoušení, které způsobují objemové změny kompozitu. 
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Opakováním tohoto děje materiál ztrácí své mechanické vlastnosti a často 

dochází k poškození jeho povrchu. Na samotnou nasákavost má vliv i 

technologie výroba produktu, např. posun výrobní směsi, rychlost a geometrie 

šneků nebo teplota zpracování surovin.  

V případě, že vlhkost v dřevěné fázi přesáhne 25 - 30% mohou na plnivo 

kompozitu zaútočit houby, které mají rozkladné účinky. Tyto problémy s vlhkostí 

materiálu se ale dají vylepšit větším poměrem polymeru, což se však nepříznivě 

projevuje na nákladech. Primární perspektiva je plnivo obohatit o složku 

minerální fáze, což zaručuje poměrně nízké náklady a přitom vysokou 

mechanickou a technickou úroveň. [2] 

 
 

Obr. č. 2 Řez dřevem [9] 

 

3.2.2 Pojivo 
V dřevo-plastovém kompozitu složku polymerů vnímáme jako matrici, neboli 

nepevné neformovatelné pojivo, které, kromě funkce spojovací, zabraňuje 

pronikání vlhkosti do materiálu. [3, 4] 

Jako pojivo se do WPC používají termoplasty. Z materiálových vlastností 

vyniká dobrá tvarová stabilita, odolnost proti opotřebení, vyšší pevnost (do  

100 MPa), vyšší modul pružnosti (2-4 GPa) nebo třeba houževnatost. 

Termoplasty měknou při zvýšených teplotách a tvrdnou při nízkých teplotách, 

přičemž jsou tyto procesy reversibilní. Vzhledem k nízké tepelné stabilitě 

dřevěné moučky obvykle používáme pro výrobu WPC plasty zpracovatelné při 

nižší teplotě, přibližně do 200°C. Konkrétně se jedná o polyethylen, 

polyvinylchlorid a polypropylen. [3, 4] 
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Polyvinylchlorid (PVC) se vyrábí polymerací vinylchloridu, což je těkavý, 

jemně nasládlý plyn. Od většiny plastů se liší právě obsahem chloru. Pro jeho 

výhodné vlastnosti se ve stavebnictví uplatňuje až polovina celosvětové výroby. 

Jeho hustota se pohybuje v rozmezí 1,16 – 1,35 g/cm³ a pevnost v tahu 

v rozmezí 10 – 25 MPa. Konfigurační izotermy mají stejný strukturní vzorec, 

často i stejnou konzistenci, ale mohou mít jiné uspořádání v prostoru, tzv. 

konfiguraci. [4, 6]. 

    
Obr. č. 3 strukturní vzorec Polyvinylchloridu a jeho uspořádání. [6] 

 

 

Polyethylen (PE) vzniká polymerací etylenu. Je odolný vůči kyselinám i 

zásadám a je použitelný do teploty 80°C. Jeho hustota je v rozmezí 0,88 – 

0,957 g/cm³ a pevnost v tahu se pohybuje v rozmezí 15 – 25 MPa. Jeho 

strukturní vzorec je symetrický a oproti jiným termoplastům jednoduchý. [4, 5] 
 

                       
 Obr. č. 4 Strukturní vzorec Pelyethylenu [5] 

 

Polypropylen (PP) je termoplastický polymer ze skupiny polyolefinů. Je 

odolný projti olejům, alkoholům a organickým rozpouštědlům. Stejně jako 

ostatní termoplasty vyniká velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností. 

Jeho hustota se pohybuje dosahuje přibližně hodnoty 0,9 g/cm³ a pevnost 

v tahu 30-38 MPa. Polypropylénová matrice je patrně nejlevnější, což je 

důsledek především snadnější výroby, není potřeba ji totiž vytvrzovat. Struktura 
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polypropylenu se jednoznačně odlišuje od struktury předchozích termoplastů 

svým asymetrickým uhlíkem. [4, 7] 

                    
Obr. č. 5 Strukturní vzorec Polypropylenu [7] 

 
3.2.3 Přísady 

Přísady jsou látky, které přidáváme do kompozitu v množství 0,1 až 5% 

hmotnosti. Účel těchto látek je zlepšovat fyzikální, mechanické, estetické či jiné 

vlastnosti produktu. Přísady se dělí na dva typy a to na přísady, které vyžaduje 

výrobní technologie (sem řadíme maziva a kompatibilizer) a na přísady, které 

zlepšují vlastnosti výsledného produktu. [2] 
Maziva 

U těchto přísad rozlišujeme maziva vnitřní a vnější. Vnitřní maziva ovlivňují 

viskozitu a průtok matrice, jelikož jsou kompatibilní s pryskyřicí taveniny. Na 

rozdíl od toho vnější maziva ovlivňují přilnavost a vlastnosti kluzu. Jelikož jsou 

tyto molekuly neslučitelné s taveninou, oddělují se a vyskytují se na jejím 

povrchu. Jejich funkce je tedy vytvářet kluzkou plochu mezi taveninou a 

výrobním zařízením. Jako příklad maziv můžeme uvést stearany nebo estery. 

Tyto látky přidáváme do směsi v množství 3-8%. [2] 
Kompatibilizer 

Kompatibilizer je u kompozitních materiálů důležitou přísadou, která zlepšuje 

přilnavost plniva a matrice. Přilnavost je povrchový elektrostatický jev na 

rozhraní dvou materiálů. Molekuly tvořící povrch plniva a matrice se liší 

v polaritě a v síle dipólových momentů. Ke zvýšení přilnavosti se přidává 

kompatibilizační přísada, která tvoří mezičlánek zajišťující vyšší kompatibilitu 

obou materiálů. Ovlivní tak i mechanické vlastnosti materiálu, například pevnost 

v tahu za ohybu WPC s polypropylenovou matricí se zvyšuje až o 15 MPa a 

pevnost v tahu až o 12 MPa. Nejpoužívanějším kompatibilizerem v dnešní době 



Koenigová S.                              Bakalářská práce 2013 

12 

 

je maleátový polyolefin, který do dřevo-plastické kompozitní směsi přidáváme 

v množství od 2 do 5%. [2] 
Stabilizátory 

Stabilizátory minimalizují či úplně brání proběhnutí škodlivých chemických 

reakcí, které vedou k degradaci kompozitní matrice nebo její složky. Důraz je u 

WPC kladen především na UV stabilizátory a tepelné stabilizátory. [2] 

UV stabilizátory blokují UV záření a zabraňují inicializaci chemických reakcí. 

Jsou jimi oxid titaničitý, saze či některé druhy pigmentů. U WPC se dosahuje 

skvělých výsledků právě použitím vhodných pigmentů. Dávkování těchto 

stabilizátorů je maximálně 1%. [2] 

Tepelné stabilizátory PVC jsou téměř vždy kovové ionty s organickými 

ligandy.  Tvrdé PVC se nejčastěji stabilizuje cínem či kalcium-zinkem. [2] 
Přísady na snížení hustoty 

Hustotu můžeme snižovat řadou způsobů. Příkladem jsou fyzikální 

nadouvadla (uvolňují plyn do matrice v průběhu zpracování), nebo pak 

chemická nadouvadla (pevné látky, které jsou rozptýleny do směsi a po 

vystavení určité teplotě se rozkládají a uvolňují plyn). Zde je komplikací potřeba 

speciálního zařízení. Jako třetí možnost pro snížení hustoty jsou aditiva. Aditiva 

jsou sice drahé materiály, ale jejich využití neklade další nároky v podobě 

zařízení nebo speciálního zpracování. Obecně jsou známy, jako tzv. 

mikrokuličky. Všechny tyto přísady na snížení hustoty jsou do směsi přidávány 

v množství 0-5%. [2] 

Biocidy 
Biocidy zabraňují vnikání mikroorganismů živících se organickými látkami do 

struktury WPC. Rozlišujeme dva typy vniknutí mikroorganizmů, kterých je třeba 

se vyvarovat. První typ jsou plísně vyskytující se na povrchu kompozitu, ty jsou 

sice nevzhledné ale pro primární funkci materiálu nepodstatné. Druhým typem 

jsou plísně vyskytující se pod povrchem, které způsobují hloubkové 

trouchnivění narušující strukturální integritu vlákna. [2] 

Napadení kompozitu mikroorganizmy a jejich rozmnožení vyžaduje vlhkost a 

čas, proto antibakteriální přísady nepoužíváme tam, kde jsou produkty určené 

pro krátké či dočasné využití. Komerční biocidy se vyrábí s organickou i 
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anorganickou bází. Organické látky mají velmi často složité molekuly a malé 

požadavky na dávkování. Anorganický typ těchto látek má jednodušší molekuly, 

které se zakládají na reakci oxidu zinečnatého s borem, v podstatě se jedná o 

boritan zinečnatý. Dávkování je maximálně 2% hmotnosti. [2]  
Pigmenty 

Pigmenty jsou přísady, které ovlivňují estetiku každého výrobku a dělíme je 

do dvou základních kategorií. První kategorií jsou ty, které mají vliv na vlastnosti 

povrchu dílce tím, že ovlivňují interakci mezi roztavenými sloučeninami. Druhou 

kategorii tvoří takové pigmenty, které mění vzhled jednoduše tím, že jsou 

přítomny. [2] 

Vzhled ale můžeme částečně ovlivnit už počáteční volbou plniva a UV 

aditiva, které chrání integritu pigmentu a tím zabezpečují stálý odstín barvy 

produktu. [2] 
Retardéry hoření 

Začlenění těchto látek do prvku se používá pouze v případě, že si to 

vyžaduje budoucí použití dílce, tedy hrozí-li nebezpečí, že dotyčnou konstrukci 

může zachvátit plamen nebo může potencionálně přispět k šíření požáru, ve 

kterém může být v ohrožení lidský život nebo majetek. Při navrhování množství 

přísady je nutné zohlednit typ polymeru, který tvoří matrici kompozitu, a rovněž 

množství anorganické výplně, jelikož tato příměs nepřispívá do palivového 

obsahu kompozitu. [2] 

Primární ochranu poskytují halogeny, fosfáty a kovové hydroxidy. 

Halogenové retardéry jsou obecně nejvíce nákladné, zároveň však velmi 

efektivní, hlavně jejich bromové verze. Chlorované můžou plnit více funkcí a 

v tomto pohledu být také levnější. Například u PVC je chlor součástí pryskyřice. 

Účinnost halogenů je maximalizována v kombinaci s látkami působícími 

společně tzv. synergeními látkami. Nejběžnější takovou látkou je oxid 

antimonitý, ten je však velmi drahý a zvyšuje nebezpečí podílu kouře. [2] 

Fosfátové retardéry působí tak, že fyzicky oddělují palivo od nezbytného 

kyslíku v atmosféře a tím hasí plamen. Většina fosfátů jsou kapalné estery a 

jsou nejvhodnější pro PVC, gumy a latexové matrice. [2] 
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3.3 MODIFIKOVANÉ WPC 
Pod pojmem modifikované WPC je myšlen tento materiál s anorganickou 

příměsí plniva. V našem případě se jedná o příměs v podobě elektrárenského 

popílku, který přidáváme do hmoty. Laboratorně bylo optimalizováno množství 

příměsi na obsah do 10%. 

Elektrárenský popílek 
Elektrárenský popílek je anorganická látka, získávána tepelných elektráren 

spalováním tuhých paliv. Jedná se o chemicky inertní materiál, složený 

převážně z SiO2 a Al2O3. Popílek je tedy tuhá fáze s granulometrií v rozmezí 

0,0001 – 1000 μm. Sypná hustota činí 750 – 950 kg/m³. Obsah nedopalku 

obvykle dosahuje maximálně 1% hmotnosti. [12] 

Ve stavebnictví je využíván popílek ve velké míře jako součást směsí 

betonů, malt, směsného cementů nebo umělého kameniva. Vzhledem k tomu, 

že obsahuje toxické prvky, je nutné zajistit stabilitu těchto složek ve výsledném 

výrobku. Stanovení nebezpečných složek ve výluhu se ve stavebnictví řídí 

nařízením vlády 163/2002 Sb. Ve vodném výluhu se stanovují chloridy, sírany, 

fluoridy, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Mo, rozpuštěné látky a pH. 

Pokud je podezření na organické látky, stanovuje se také obsah rozpuštěného 

organického uhlíku a fenolový index. [11] 

Popílek je kulovitá anorganická výztuž tvořící příměs plniva WPC. Přidává 

se do WPC s předpokladem, že dodá materiálu lepší fyzikální a mechanické 

vlastnosti. Obecně anorganické látky vykazují lepší stabilitu proti ultrafialovému 

záření a vyšší odolnost proti žáru. Mají také vyšší tlakové pevnosti, s nimiž 

souvisí zvýšení rázové houževnatosti a odolnosti proti nárazu. Dále se 

předpokládá, že díky výztuži pravidelného tvaru a rozměrů, bude kompaktnější 

struktura kompozitu a bude zároveň snížena pórovitost. [13] 

 
3.4 VÝROBA WPC 

WPC se vyrábí vícestupňovými technologiemi typickými pro plastový 

průmysl. První stupeň tvoří výroba granulátu, standardně jsou užívány dva 

způsoby. Prvním je protlačování taveniny přes síto. Tento způsob je levný, 

zároveň ale zcela nevhodný do velkovýroby. Druhým, hojně využívaným 
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způsobem, je extruze. Druhý stupeň výroby je určen k samotnému vytváření 

výrobku. Nejvíce se používají tyto tři technologie: 

 Extruze do forem 
 Vstřikování  
 Profilace desek 

Nejčastěji se používají linky vytlačovací a vstřikovací (injektážní). Každý 

systém má své výhody i nevýhody. Protiběžná dvojice šneků má vynikající tlak, 

což je důvod, proč se primárně používá ve výrobě vytlačováním. Dvojice 

souběžně rotujících šneků má výborné schopnosti míchání, odplynění a 

nejvyšší flexibilitu. Tyto výhody jsou důvodem pro široké využití tohoto typu 

technického článku vícesložkových výrobních procesů. Jednosložková 

protiběžná dvojice šneků se často využívá zařízení pro aglomeraci termoplastů 

a dřevních vláken, pro které je typické pravidelné střídání teplot. [2] 

Speciálním typem přístrojových systémů pro výrobu WPC jsou tzv. inline 

systémy (systémy v jedné řadě). Jedná jednotlivé přístroje propojené v rámci 

provozu navazujících na sebe. Takto je možno výrobu propojit a vyloučit tak 

další obsluhu a dopravníkové systémy. [2] 

 
3.4.1 Homogenizace směsi 

Jak již bylo řečeno, veškerá homogenizace se pro potřeby velkovýroby 

provádí extruzí. Před zahájením homogenizace je vždy nutné připravit jednotlivé 

složky tak, aby byly omezeny nežádoucí vlivy způsobené jejich vlastnostmi 

v neupraveném stavu a významně se snížila zmetkovitost výroby.   

Příprava a práce s dřevní složkou 
Dřevní vlákna bývají často z různých zdrojů, různých zralostí nebo i z různých 

druhů dřevin. To se projevuje kolísáním materiálových vlastností a obsahu 

vlhkosti. Je tedy důležité předem definovat vlastnosti dřevního vlákna nebo 

moučky. Tvar a velikost dřevěné fáze se pohybuje od jemného prášku tzv. moučky 

až po velké třísky tzv. štěpku, což je další faktor, který může dramaticky měnit 

vlastnosti produktu. Ať už je toto plnivo v jakékoli formě, je posuzováno, jako 

sypký materiál.  
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Vlastnosti sypkého materiálu jsou definovány takto: 

 Specifická objemová hmotnost 

 Tvar a velikost částic 

 Pružnost částic 

 Tření částic 

Vlastnosti sypkého materiálu tedy nelze u dřevní fáze zevšeobecnit, jelikož 

jsou značně proměnlivé. Například objemová hmotnost se pohybuje od 70 do 350 

kg/m³. Vlákna tedy musí být testována a konkrétně charakterizována. [2] 

Dřevní složka se ukládá do pytlů nebo sil. Tento materiál je specifikován, jako 

výbušný materiál, vzhledem k obsahu vysoce vznětlivého prachu, jehož částice 

jsou při manipulaci s materiálem odlučovány. V důsledku jeho vzniku, musí systém 

a jednotlivé stroje při manipulaci splňovat speciální požadavky. V zásadě to 

znamená, že jedna ze tří složek hořlavý materiál / výbuch / kyslík musí být vždy 

eliminována. [2] 

 Přeprava dřevního vlákna bývá řešena i pneumatickými systémy, ale 

obecně se více používají mechanické přepravníky, konkrétně šnekové přepravníky 

nebo pásy. Mechanická doprava má u dřevního vlákna výhody v nízké tvorbě 

prachu a tím menšího rizika vznícení materiálu. Nevýhodou však je omezená 

dopravní vzdálenost. [2] 

Příprava a práce s polymerní matricí 
 Sypké termoplasty se obvykle dopravují pneumatickými systémy. To 

znamená, že jsou částice polymeru přepravovány proudem vzduchu. Při 

navrhování pneumatického systému je důležitá tlaková ztráta. Ta je ovlivněna 

především mírou propustnosti zařízení, počtem jeho ohybů a materiálovými 

vlastnostmi termoplastu. [2] 

 
3.4.2 Extruze do forem 

 Výběr výrobního zařízení pro extrudování výrobků z WPC závisí na druhu 

produktu a bázi polymerní matrice. Hlavní rozdíl mezi typy výrobních zařízení 

spočívá ve způsobu posuvu taveniny, tedy v typu a uspořádání rotujících 

vytlačovacích šneků.   
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Jednotlivé šneky a protiběžné dvojice šneků 

Jednotlivé šnekové vytlačovače jsou nejvíce užívány extrudéry pro všechny 

profily vytlačování desek a také pro tavení plastů na vstřikování. Produkt je 

přijímán přímo z násypky, takže nejsou potřeba žádné dopravníky. [2] 

 Protiběžné dvojice šneků se používají především pro výrobu PVC. 

Procesními úkony jsou tavení a vytlačování profilu, přičemž jsou stroje vybaveny 

systémem dopravníků. U protiběžných dvojic šneků se často využívá 

aglomeračního zařízení se střídáním teplot. Ve výrobě WPC jsou tyto míchačky 

užívány pro kompozit skládající se z polypropylenu (PP) a dřevních vláken. Je to z 

toho důvodu, že jednotlivé i protiběžné dvojice šneků nejsou dostačující pro příjem 

a vmísení dřevního vlákna o nízké OH. Všechny přísady kompozitu jsou vkládány 

přímo do míchačky, cyklus míchání trvá 5-10 minut a materiál je zahříván na 110° 

až 130°C nebo 160° až 180°C v závislosti na výrobku. [2] 

 
Souběžné dvojice šneků 

 Souběžné dvojice šneků jsou hojně využívány v plastovém průmyslu. První 

stroj tohoto typu, pocházející z roku 1953, se jmenuje ZSK. Přístroj je dnes 

k dispozici v mnoha provedeních, od malých laboratorních velikostí až po 

obrovské výrobní stroje, které mají výkon až 100 tun směsi za hodinu. [2] 

Termoplast a přísady jsou vkládány do první násypky stroje ZSK. V další 

části je oblast tání, v ní jsou polymerní granule taveny pomocí smykové energie 

zavedené hnětacími bloky. Po zóně tavení je přidáváno dřevní vlákno systémem 

bočního dávkování. Vlákno je včleněno do taveniny mícháním a hnětením prvku. 

Po vysušení vlhkosti z dřevního vlákna směs odchází do atmosférického a 

vakuového odvzdušňovacího portu. Zóna nárůstu tlaku se nachází na konci 

zpracovatelské části. [2] 

Při vkládání dřevního vlákna do procesu výroby je spolu s ním přidáváno i 

velké množství vzduchu. Je proto důležité, aby dopravník na vlákno byl 

odvětráván. Pokud totiž nemůže vzduch opustit systém, proudí zpět proti 

dopravnímu směru a blokuje tak zásobník dřevní hmoty. Tomu problému lze však 

zabránit přidáním pravoúhlého otvoru na straně dopravního systému na 

zásobníku. [2] 
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Obr. č. 6 In-line míchání a profil vytlačování [2] 

 
3.4.3 Vstřikování  

Jedná se o tzv. standardní vstřikování předem smíšeného WPC. Většina 

vstřikovacích strojů je vybavena samostatnými šneky. Roztavený plast je 

hydraulicky tlačen přes pohyb šneků do formy instalované v upínacím stroji. 

Vzhledem k odplyňovací povaze jednoho ze šnekových šroubů musí být v předem 

smíchaném WPC velmi nízký obsah vlhkosti, proto aby se předešlo povrchovým 

vadám produktu. Za účelem dobrého vstřikování WPC, musí být brány v úvahu 

některé faktory: 

 Kvalita plastu 

- homogenizace 

- nízký obsah vlhkosti (pod 0,15%, měřeno pomocí infračerveného 

zkušebního zařízení) 

 Jednotka vstřikování plastů a zpracování 
- sekce odplynění 

- teplotní profil přizpůsobený WPC 

- rychlost vstřikování přizpůsobena WPC, snížena smyková rychlost 
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 Teplotní profil návrhu 

- návrh potrubí a rozložení tavných kanálků musí být upraveno tak, 

aby bylo nižší smykové napětí na materiálu. 

- umístění a rozložení ohřívačů v oběžníku musí být navrženo tak, aby 

žádná oblast nezpůsobovala přehřátí. 

 Návrh formy 
- geometrie má vliv na smykovou rychlost během vstřikování 

- odvzdušnění formy 

Injektáž lze rozdělit do dvou částí. První je standardní vstřikování s předem 

smíchanými materiály a druhou částí je vícesložkové vstřikování v jednom kroku. 

Tyto systémy jsou velmi ekonomické pro vstřikování větších dílců s dávkovou 

hmotností 1 kg a více. Teplotní namáhání na materiál je sníženo, protože je 

termoplast roztaven pouze jednou. [2] 

 
 

Obr. č. 7 Schéma pro in-line složení výrobní linky pro vstřikování [2] 
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3.4.4 Profilace desek 

Desky jsou profilovány na dvoj-pásovém lisu nebo mezi dvěma válci. Při 

čemž profilace mezi dvěma válci se používá pro tloušťky desek menší než 6 mm a 

dvoj-pásový lis pro tloušťky desek nad 6 mm. [2] 

Systém rolovacích válců se skládá ze tří chlazených rolí. Tavenina se 

přidává přímo do mezery mezi dva dolní válce, pak je jedna její polovina navinuta 

kolem středu horní role než se materiál ochladí. Následně jsou desky zkráceny na 

požadovanou velikost. [2] 

Dvoj-pásový lis je používán pro hrubší profily WPC, protože desky nejsou při 

chlazení ohýbány. Tento lis se dále používá pro speciální aplikace s povrchovými 

vrstvami. Tavenina se obvykle přivádí na stůl na začátku lisu. Systém nám nabízí 

dvě procesní možnosti: 

 vytápění a chlazení 

 chlazení 

Chladící dvoj-pásový lis přítlakem materiál pouze ochlazuje. V případě tohoto 

způsobu výroby (za použití topení a chlazení) je princip výroby založen na 

skutečnosti, že na přední straně může být lepení provedeno udržováním taveniny 

při současném lisování. Tento proces je vhodný pro laminování. [2] 

 

4. UPLANTNĚNÍ WPC  
 

WPC díky poměrně vysokému obsahu dřevních látek je velmi dobře 

opracovatelné klasickými dřevo-obráběcími nástroji. Je s ním tedy snadná 

manipulace i montáž. [8] 

Největší poptávka výrobků z materiálu WPC je po podlahových prknech tzv. 

deckingu. Podlahová prkna se používají jako díly na zahradní terasy, obložení 

prostoru okolo bazénu či venkovních schodů, nejčastěji ve formě kazet nebo 

zámkové dlažby. Škála barev, velikostí i povrchových úprav je široká. Nelze 

opomenout, že právě u těchto výrobků jsou nejvyšší požadavky na konstrukční 

vlastnosti. Kromě aplikací decking výrobků je na trhu v dnešní době již mnoho 

dalších výrobků. Jsou to například fasádní profily, ploty, okna i dveře. V USA jsou 

již firmy specializující se na střešní prvky včetně krytin z materiálu WPC. Tento 
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materiál využívají i v dalších průmyslová odvětví, jako je automobilová výroba, 

výroba plachetnic a lodí či nábytkářství, a to jak interiérové, tak exteriérové. [2] 

 

 
Obr. č. 8 WPC deska [8] 

Povaha materiálu umožňuje kromě plnostěnných profilů vyrábět i prvky 

vylehčené dutinami, které ovšem mají menší nosnost a je u nich větší riziko 

popraskání vlivem mrazu. Mezi takovéto konstrukční prvky můžeme zařadit 

například fasádní profily. [2, 8] 

Materiál však není vhodný na staticky nosné konstrukce.  

 

 
Obr. č. 9 Podlaha okolo bazénu z WPC [8]    

 
4.1 Obkladové prvky 

Obkladovým prvkem je všeobecně myšlen tenkostěnný stavební prvek, 

používaný především k obložení stěn, podlah a fasád. Zejména venkovní obklady 

musejí být odolné vůči teplotním šokům, změnám rozměrů vlivem vlhka a 
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mrazuvzdorné. Velkou výhodou u těchto prvků z WPC je systém provětrávání a 

tím udržování nosné konstrukce pod obkladem v suchu a zároveň se systémem 

odvádění vlhkosti. [14] 

 
Obr. č. 10 Fasádní obklad z WPC [14] 

Německá firma Werzalit vyrábí obklady fasád se speciálním složením 

materiálu vytvářející v závislosti na pozici slunce různorodé barevné odstíny díky 

kombinaci dřevěných vláken a lesklých částic probarvovaného polymeru. Ze 

stejné fabriky pochází i jejich nový výrobek Struktura. Jedná se o fasádní profil, 

který může být použit oboustranně, přičemž každá strana se vyznačuje rozdílnou 

texturou povrchu. Rozměry profilu Structura jsou šířka 240 mm, standardní délka 

3,1 m. Tyto prvky mohou být montovány vodorovně, svisle nebo diagonálně. [14] 

Fasádní obklady dodávané do ČR firmou Twinson O´Wall se můžou rovnou 

používat jako součást celkové koncepce zateplení nebo jen jako finální povrchová 

úprava. Jedná se o komůrkové obkladové desky, které mají vysokou pevnost a 

robustnost díky dvoustěnné konstrukci. Vyrábí se v délkách 3 a 6 m. Tento typ 

obkladu se kromě fasádního vyžití používá také na venkovní obklady teras, okolí 

bazénů či jako podlahový obklad do atria. [15] 

Mezi další přední evropské výrobce obkladových prvků z materiálu WPC, 

jejich produkty jsou dodávány do ČR patří německá firma Megawood, francouzský 

výrobce Silvadec, česká firma Grena nebo německý výrobce Bestwood.  
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5. UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH 
Uvádění výrobků na trh je prováděno podle zákona číslo 22/1997 Sb., O 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

Naším zájmem se tedy stává část první, která vymezuje krom jiného způsob 

stanovení technických požadavků na výrobky, práva a povinnosti osob uvádějících 

nebo distribuujících nový výrobek na tuzemský trh, Hlava III vymezuje pravidla 

státního zkušebnictví. Jedná se tedy o soubor činností uskutečňovaných Úřadem 

a právnickými či fyzickými osobami prověřenými podle tohoto zákona, jejichž cílem 

je zabezpečit posouzení shody s požadavky předpisů. [16] 

Každý nový výrobek musí získat certifikát podle tohoto zákona, který je 

konkretizován v § 10 Certifikace. Certifikace je činnost nezávislé autorizované či 

akreditované osoby, která vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnost 

související s výrobou jsou v souladu s technickými požadavky na výrobu. 

Jednotlivé povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění výrobků na trh 

stanovuje NAŘÍZENÍ VLÁDY (NV) č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. 

Pro obkladové výrobky z WPC se používá § 5 Certifikace a § 8 Posouzení shody 

výrobcem a dovozcem. V § 8 tohoto nařízení se jedná o posouzení shody jejich 

vlastností s požadavky technických předpisů. Náklady spojené s autorizací při 

posuzování shody nese výrobce (dovozce). Vzhledem k tomu, že se ale v našem 

případě jedná o obkladové prvky, vztahuje se na ně ještě Nařízení vlády 

č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. In: č. 163/2002 Sb. 2002 a to 

konkrétně § 7 Ověření shody. [16, 17, 18] 

 

5.1 Postup 
Certifikace 

V první řadě je výrobce či dovozce povinen poskytnout autorizované osobě 

pro certifikaci výrobku identifikační údaje, technickou dokumentaci podle § 4, 

vzorky výrobku a popis výroby (u dovážených výrobků je prověřován způsob 

kontroly). [17] 

Následně autorizovaná osoba provede certifikaci tak, že přezkoumá 

podklady, zkouší vzorky výrobku a ověří, zda výrobek odpovídá normám, 
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technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení a posoudí 

systém řízení výroby (u dovážených výrobků je prověřován způsob kontroly). [17] 

Když jsou splněny tyto požadavky, vystaví autorizovaná osoba certifikát 

výrobku a dá jej výrobci (dovozci). Tento certifikát obsahuje závěry zjišťování, 

ověřování a výsledků zkoušek, popis a přidaní zobrazení certifikovaného výrobku 

nezbytné pro jeho identifikaci. [17] 

Autorizovaná osoba však provádí minimálně jednou za rok dohled nad 

řádným fungováním a o vyhodnocení výsledků vydá zprávu, kterou předá výrobci 

(dovozci). Výsledkem certifikace je prohlášení o shodě. [17] 

 
Prohlášení o shodě 
 Prohlášení o shodě je vypracováváno výrobcem (dovozcem) a obsahuje 

tyto náležitosti: 

 identifikační údaje výrobce (dovozce) 

 identifikační údaje výrobku (u dovážených i jméno a adresu výrobce a místo 

výroby) 

 popis a určení použití výrobku 

 údaj o použitém způsobu posouzení shody i s identifikačními údaji dokladů 

o zkouškách a posouzení shody 

 odkaz na dokumenty, které byly použity při posouzení shody 

 údaje o autorizované osobě 

 potvrzení od výrobce (dovozce), že výrobek splňuje technické požadavky 

na něj kladené 

  datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce výrobce 

(dovozce) a její podpis 

Pokud dojde ke změně, která ovlivní vlastnosti nebo použití výrobku, a přesto je 

dále snaha výrobek na trh uvádět, je výrobce (dovozce) povinen vydat nové 

Prohlášení o shodě. [17] 
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Ověření shody 
 V rámci ověřování shody podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. je výrobce 

(dovozce) povinen zajistit: 

 Zkoušku vzorku a posouzení shody typu výrobku s určitými normami, 

technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčeními 

autorizovanou osobou. 

 Technickou dokumentaci 

 Výrobu (dovoz), tak aby všechny výrobky dodávané na trh splňovaly 

požadavky stanovené určitými normami, technickými předpisy nebo 

stavebním technickým osvědčením. 

Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a 

posoudí, zda typ výrobku odpovídá určitým normám, technickým předpisům nebo 

stavebním technickým osvědčením [18]. 

 
Posouzení shody výrobcem a dovozcem 
 V rámci posouzení shody výrobcem a dovozce podle Nařízení vlády č. 

163/2002 Sb. je výrobce (dovozce) povinen zajistit: 

 provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posouzení, zda typ 

výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo 

stavebnímu technickému osvědčení, 

 technickou dokumentaci, 

 takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny 

výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými 

normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a 

odpovídaly technické dokumentaci. 

V případě, že dovozce nezajistí splnění všech ustanovení, provádí se ověření 

shody podle § 7. [17] 
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6. POSUZOVÁNÍ SHODY PRO STAVEBNÍ VÝROBKY – VNITŘNÍ 
A VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN, STROPŮ A PODLAH 

 

Pro přesný postup k posuzování shody existují technické návody pro 

konkrétní stavební výrobky. Technické návody jsou technickým dokumentem 

vypracovaným pro stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády  

č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky. [20] 

Pro obkladové prvky WPC s termoplastovou matricí je používán technický 

návod č. 11.04.05, který je určen skupinu obkladů z plastů. Tento návod vymezuje 

způsob použití výrobků ve stavbě na obkladové prvky vnitřní a vnější, a to buď 

pohledové, tepelně izolační nebo zvukově izolační. Návodem jsou přesně dány 

jednotlivé sledované vlastnosti a způsob jejich posouzení. Jedná se o tyto 

vlastnosti:  

 rozměrová stálost, 

 rázová houževnatost,  

 reakce na oheň (nehořlavost, spalné teplo, zápalnost, tepelný účinek 

jednotlivě hořícího předmětu), index šíření plamene, odkapávání 

hmot z podhledu,  

 činitel zvukové pohltivosti,  

 vzduchová neprůzvučnost,  

 součinitel tepelné vodivosti/tepelný odpor,  

 faktor difúzního odporu, spárová difuze,  

 obsah kadmia. [19, 20] 

 
6.1 Rozměrová stálost 
 Zkoušky rozměrové stálosti se provádí podle normy ČSN 64 0610 Zkoušení 

plastů, Stanovení rozměrové stálosti fólií. Rozměrová stálost je podle této normy 

schopnost plastů a folií odolávat rozměrovým změnám v určitém rozmezí teploty a 

času. Podstatou této normové zkoušky je vysušení tělesa specifických rozměrů 

v sušárně, následné ochlazení a opětovné změření jeho rozměrů. Rozměrová 

stálost se vyjadřuje v % k původním rozměrům. Zkušební tělesa mají tvar čtverce 
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o hraně 100 mm, na každém tělese musí být šipkou označen podélný směr. Šířka 

vzorku odpovídá vlastní šířce tělesa, vzorky jsou zhotovovány z 3 kusů 

obkladových lamel. [19, 21] 

 
6.2 Rázová houževnatost 
 Rázová houževnatost neboli odolnost proti proražení padajícím závažím je 

zkoušena podle ČSN EN 477 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) 

pro výrobu oken a dveří - Stanovení odolnosti proti proražení hlavních profilů 

pomocí padajícího závaží. Tato norma určuje zkušební metodu pro stanovení 

odolnosti proti porušení profilů pomocí padajícího závaží při teplotě -10°C 

k posouzení extruze. Podstatou této zkoušky je vystavení zkoušeného vzorku 

nárazu padajícího závaží, které z určité výšky, při určité teplotě dopadne do bodu 

ve středu mezi vnitřními stojinami na pohledové ploše profilu. Po ukončení 

zkoušky se poškození profilu posuzuje visuelně. [19, 22] 

 
6.3 Reakce na oheň 
 Zkoušení reakcí na oheň zahrnuje více typů posuzování jednotlivých reakcí, 

které jsou podrobněji popsány níže. Všechny jsou pak klasifikovány podle ČSN 

EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 

1: Klasifikace podle výsledků zkoušení reakce na oheň. [19, 23] 

 

6.3.1 Nehořlavost 
Nehořlavost je zkoušena podle normy ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce 

výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti. Tato norma stanovuje zkušební metodu 

založenou na tom, že je zvážené zkušební těleso vloženo do pece, kde se 

zaznamenávají teplotní hodnoty po dobu 30 minut. Když dojde po 30 minutách 

k teplotní rovnováze, zkouška je ukončena. Pokud nebylo dosaženo teplotní 

rovnováhy, pokračuje zkouška za současné teplotní kontroly až do doby 

rovnováhy. Následně je vzorek ochlazen v exsikátoru na teplotu okolí a opět 

zvážen. Během celé zkoušky se zaznamenává výskyt trvalého plamenného hoření 

a jeho čas v [s] a počáteční/maximální/konečné teploty v [°C]. Výsledkem zkoušky 

je úbytek hmotnosti v [%], celková doba plamenného hoření v [s] a nárůst teploty 
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spočítán podle ∆T=Tmax – Tkonečná [°C]. Zkušební těleso se musí odebrat ze vzorku, 

který je dostatečně velký, aby výrobek reprezentoval. Musí mít válcový tvar a 

každý vzorek musí mít objem 76 ± 8 cm³, průměr 45 ± 20 mm a výšku 50 ± 3mm. 

[19, 33 ] 

 

6.3.2 Spalné teplo 
Přesný postup zkoušení této vlastnosti stanovuje evropská norma ČSN EN 

ISO 1716 Zkoušení reakce výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla (kalorické 

metody). Při této zkoušce hoří zkušební těleso specifikované hmotnosti, při 

standardních podmínkách, při konstantním objemu, v prostředí kyslíku, v 

kalorimetrické bombě kalibrované hořením certifikované kyseliny benzoové. 

Tepelný obsah stanovený za těchto podmínek se vypočítá na základě zjištěného 

nárůstu teploty, přičemž se bere v úvahu ztráta tepla a skupenské teplo 

vypařování vody. Spalné teplo značíme Qpcs s jednotkou MJ.kgˉ¹. Zkušební vzorek 

musí mít minimálně 50 g a rozměry 250 mm x 250 mm. Tato zkušební metoda 

však stanoví absolutní hodnotu tepelného obsahu pro výrobek a nebere v úvahu 

jakoukoliv jeho přirozenou variabilitu. [19, 24] 

 
6.3.3 Zápalnost 

Při posuzování této vlastnosti se řídíme normou ČSN EN ISO 11925-2 

Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému 

působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene. Touto 

normovanou metodou stanovíme zápalnost/vznětlivost stavebních výrobků při 

přímém působení malého plamene za nulového sálání na svisle umístěné 

zkušební těleso. Rozměry zkušebního tělesa jsou délka 250±2 mm, šířka 90±2 

mm a tloušťka vzorku maximálně 60 mm. [19, 25] 

 
6.3.4 Tepelný účinek jednotlivě hořícího předmětu 

Tato vlastnost je zkoušena na základě normy ČSN EN 13823 Zkoušení 

reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin 

vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu. Zkušební těleso je 

vystaveno plamenům hořáku, následně se hodnotí chování tělesa po uplynutí 20 
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minut. Sledují se vlastnosti tepelný výkon, vývin kouře, boční (horizontální) šíření 

plamene, odpadávající plamenně hořící kapky a částice. Výsledky se dokládají 

grafy průměrných rychlostí uvolňování tepla a celkového uvolněného tepla. [19, 

26] 

 

6.4 Index šíření plamene 
 Postup na zjištění indexu šíření plamene je uveden v ČSN 73 0863 

Stanovení šíření plamene na povrchu stavebních hmot. Šíření plamene je dáno 

relativní hodnotou, která se určuje laboratorní zkouškou průkaznou pro obor 

požární bezpečnosti staveb. Podstata zkoušky je stanovit hodnoty charakterizující 

šíření plamene po povrchu stavebního dílce při tepelném namáhání. Zjišťovanými 

veličinami jsou čas A [min] vznícení v bodě A a čas B [min], kdy plamen dosáhnul 

bodu B. Výsledkem zkoušky je tedy index šíření plamene 
B

si 
600

  [mm.minˉ¹]. 

Zkušební tělesa mají rozměry 350 mm x 1050 mm s maximální tloušťkou 50 mm 

[19, 27]. 

 
6.5 Odkapávání hmot z podhledů 
 Odkapávání hmot z podhledů stanovujeme podle normy ČSN 73 0865 

Hodnocení odkapávání hmot z podhledů, stropů a střech. Jedná se o zkoušení 

podhledů, stropů a střech se sklonem ve vodorovné rovině a menším než 60°, 

dále o světlíky umístěny v těchto střechách, včetně příslušných zabudovaných 

zařízení. Podstatou je zjištění, zda při tepelném namáhání: 

 Odkapávají nebo odpadávají hořící části 

 Odkapávají nebo odpadávají nehořící části 

 Nedochází k žádnému odkapávání nebo odpadávání částí. [19, 28] 

 

6.6 Činitel zvukové pohltivosti 
 Zvukovou pohltivost můžeme zjišťovat různými typy zkoušek. Normami 

máme stanoveny tři způsoby. [19] 

 Jedná se o normu ČSN EN ISO 354 Akustika – Měření zvukové pohltivosti 

v ozvukové místnosti. Podstata této metody je, že průměrná hodnota v ozvukové 
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místnosti se zjišťuje měřením s namontovaným zkušebním vzorkem a bez vzorku. 

Z těchto dob dozvuku se s použitím Sabineovy rovnice vypočítá ekvivalentní 

pohltivá plocha A. Zkušební vzorek má plochu 10-12 m². Je-li objem místnosti 

větší než 200 m³, zvýší se i horní hranice plocha zkoušeného vzorku činitelem . 

[19, 29] 

Druhá a třetí metoda se řídí normou ČSN ISO 10534-1 Akustika – Určování 

činitele zvukové neprůzvučnosti a akustické impedance v impedančních trubicích 

– Část 1: Metoda poměru stojaté vlny a Část 2: Akustika – Určování činitele 

zvukové pohltivost a akustické impedance v impedančních trubicích, Část 2: 

Metoda přenosové funkce. Zkušební vzorek je velikosti, tak aby zapadl do držáku. 

[19, 30, 31] 

 
6.7 Vzduchová neprůzvučnost 
 Vzduchová neprůzvučnost je vlastnost, kterou je třeba ověřovat jen 

v případech, kdy ji výrobce deklaruje. Používány jsou dva typy zkoušek určeny 

podle norem ČSN EN ISO 10140-2 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace 

stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti. Pro měření se 

užívají dvě oddělené místnosti (1. Místnost zdroje, 2. Místnost příjmu). Zkoušený 

vzorek se instaluje do otvoru mezi těmito místnostmi. V místnosti zdroje se vytvoří 

difúzní zvukové pole, v obou místnostech se měří průměrné hladiny akustického 

tlaku v rozsahu kmitočtů 100-5000 Hz. Z rozdílů tlaků hladin akustického tlaku 

mezi místnostmi se vypočítá neprůzvučnost. A dále normou ČSN ES ISO 717-1 

Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 

1: Vzduchová neprůzvučnost. [19, 32] 
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6.8 Součinitel tepelné vodivosti / tepelný odpor 
Určujícími vlastnostmi součinitele tepelné vodivosti λ [W.mˉ¹.Kˉ¹] jsou fyzikální 

vlastnosti vzorku a krajové podmínky měření, které je nutné uvádět, jako součást 

výsledku měření. U součinitele tepelné vodivosti to jsou: 

 Objemová hmotnost suchého (zdánlivě suchého) vzorku ρs (ρzs), 

 Střední teplota při měření tstř, 

 Hmotnostní vlhkost materiálu ωm, případně um nebo objemová vlhkost 

materiálu ωv, případně uv. 

Součinitel tepelné vodivosti a tepelný odporu lze zkoušet několika 

normativními zkušebními postupy. Námi zvolený způsob vychází z normy  

ČSN 72 7012-2 Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném 

tepelném stavu. Metoda desky. Část 2: Metoda chráněné teplé desky. Podstatou 

této zkoušky je navodit ve zkušebním vzorku ustálený tepelný stav a na základě 

průměrných hodnot pak elektrický příkon topného elementu měrné desky, účinnou 

plochu desky, teploty vztažené na plochu teplého povrchu zkušebního vzorku, 

teploty vztažené na plochu chladného povrchu zkušebního vzorku a tloušťky 

zkušebního vzorku. Následně je vypočítán součinitel tepelné vodivost, přičemž při 

měření musí být zajištěna konstantní teplota chladného / teplého povrchu desky a 

nejnižší teplotní spád mezi měrnou deskou a boční a spodní kompenzační částí 

tzv. pomocnou topnou deskou. [19, 34, 37] 

 
6.9 Faktor difuzního odporu, spárová difuze 
 Způsob, jak zjistit faktor difúzního odporu a spárovou difúzi materiálu je 

uveden v normě ČSN EN ISO 12572 Tepelně vlhkostní chování stavebních 

materiálů a výrobků – Stanovení prostupu vodní páry. Tato norma stanoví metodu 

založenou na miskových metodách stanovení propustnosti vodní páry stavebních 

výrobků a stavebních materiálů za izotermických podmínek. Zkušební vzorek 

těsně uzavírá prostor zkušební misky obsahující vysoušedlo (suchá miska) nebo 

vodný nasycený roztok (mokrá miska). Sestava se umisťuje do zkušební komory 

s řízenou teplotou a vlhkostí vzduchu. Kvůli rozdílnému tlaku vodní páry mezi 

prostorem zkušební misky a komorou začne vodní pára proudit skrze propustné 

vzorky. Pravidelným vážením sestavy je stanoven prostup vodní páry. Průměr 
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zkušebního vzorku nebo strana pravoúhlého zkušebního vzorku musí být 

minimálně dvojnásobkem jeho tloušťky, dále musí být upravený do vhodných 

rozměrů podle použité zkušební misky. Tloušťka je stejná, jako tloušťka výrobku 

při jeho užití v konstrukci. Pro WPC by byla zvolena normativní metoda ohebné 

fólie a fólie [19, 35]. 

 
6.10 Obsah kadmia 
 Obsah kadmia je stanovován podle normy ČSN EN 1122 Plasty-Stanovení 

kadmia – Metoda rozkladu za mokra. Podstatou zkoušky je rozklad organických 

sloučenin mokrým způsobem a rozpuštění sloučenin kadmia ve vzorku. Atomizace 

rozkladu do plamene atomového absorpčního spektrometru a měření absorpce při 

vlnové délce 228,8 nm. Zkušební vzorek musí vážit 0,5 g s přesností na mg. 

Obsah kadmia je pak počítán podle příslušného vztahu. [19, 36] 
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7. NÁVRH TYPOVÉ ZKOUŠKY 
V této kapitole je navržen konkrétní dílec a připravena tabulka s potřebnými 

charakteristikami a dokumenty, podle nichž je výrobek posuzován pro možnost 

certifikace a uvedení na trh podle §7 nařízení vlády č. 163 / 2002Sb., respektive 

ve znění nařízení vlády č. 312 / 2005 Sb. 

 
7.1 Charakteristika a parametry navrženého dílce 

Návrh typové zkoušky je proveden pro plnostěnný obkladový dílec vyrobený 

z modifikovaného WPC určený pro venkovní použití – fasádní obklad. Světlé 

rozměry dílce jsou následující:  

 Šířka  400 mm 

 Délka  1000 mm 

 Tloušťka 12 mm 

Surovinové složení je popsáno v tabulce 1. Přísady, které jsou nezbytné pro 

správnou homogenizaci a usnadnění výroby venkovního obkladového dílce, se 

dávkují jako součást polypropylénové matrice. Jedná se o kompatibilizační přísadu 

(v množství 3% hm. z celkové hmotnosti surovinové směsi), tepelný (k zajištění 

stability matrice v průběhu výroby) a UV stabilizátor (k zajištění stálobarevnosti 

prvku a zabránění chemickým změnám matrice vlivem UV záření). Celkový podíl 

přísad tvoří přibližně 5%. Vzhledem k nízkým požadavkům na požární odolnost 

fasádních obkladů není nutné surovinovou směs obohatit o retardér hoření. 

 

Tab. č. 1 Surovinové složení venkovního obkladového dílce 

Složka Podíl [% hm.] 

Polypropylen (PP) 35 

Přísady 5 

Dřevní moučka 50 

Popílek 10 
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7.2 Vymezení sledovaných vlastností a způsob jejich posouzení 
V tabulce 2 jsou uvedeny charakteristiky, u kterých je požadováno ověření 

splnění relevantních vlastností pro posouzení shody venkovního obkladového 

dílce navržených rozměrů a surovinového složení. U jednotlivých charakteristik je 

uvedena předepsaná zkušební norma a požadované podmínky. 

 

Tab. č. 2 Přehled sledovaných vlastností fasádního obkladového dílce pro Ověření 
shody. 

č. Sledovaná vlastnost Zkušební postup Počet 
vzorků 

Požadované 
podmínky 

1 Rozměrová stálost ČSN 64 0610 3 ± 0,16 mm 
2 Rázová houževnatost CČSN EN 477 10 ± 0,5 mm 
3 Reakce na oheň: ČSN EN 13501-1+A1   Tř. D 
  → Nehořlavost ČSN EN ISO 1182  5  
  → Spalné teplo ČSN EN ISO 1716 3 (+2)1)   
  → Zápalnost ČSN EN ISO 11925-2 62) T150 > 60 s 

  → Tepelný účinek jednotlivě 
hořícího předmětu ČSN EN 13823 3  FIGRA<750W 

4 Index šíření plamene ČSN 73 0863 3  is < 100mm 

5 Odkapávání hmot z 
podhledu ČSN 73 0865  2 (+1)3) 

 Hořících hmot 
do 10%, 
nehořících hm. 
bez omezení 

6 Činitel zvukové pohltivosti ČSN EN ISO 354     
    ČSN ISO 10534-1,2 2   

7 Vzduchová neprůzvučnost ČSN EN ISO10140-2 cca  
10 m²   

    ČSN EN ISO 717-1     

8 

Součinitel tepelné vodivosti 
/tepelný odpor  

ČSN 72 7010  
   

  ČSN 72 7012-2,3 2   
  ČSN EN 12664, ČSN     

  EN 12667, ČSN EN 
ISO     

  8990, ČSN 72 7014     
9 Faktor difúzního odporu, 

spárová difuze ČSN EN ISO 12572 3(2)4)   
    

10 Obsah kadmia  ČSN EN 1122  2  0,01% 

 
¹’ Pokud nejsou splněny požadavky na platnost výsledků zkoušky, musí se 
zkoušet další 2 vzorky. 
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²’ 3 v podélném směru, 3 v příčném směru. 
³’ Dojde-li při zkoušce k rozdílům výsledků větším než 20%, musí se zkouška 
opakovat na 1 dalším vzorku. 
4) Pokud je plocha zkušebního vzorku menší než 0,02 m², musí být zkouška 
provedena na minimálně dalších dvou vzorcích. 
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8. ZÁVĚR 
Dřevoplastový kompozit (WPC) je poměrně nový materiál, který je 

vzhledově podobný přírodnímu dřevu, je však rozměrově stálejší i ve vlhkém 

prostředí a je možno do něj přidávat přísady, které jeho vlastnosti uzpůsobují 

použití potřebám žádaného prostředí. Neopomenutelnou výhodou WPC je jeho 

nízká náročnost na údržbu a s tím spojené i menší provozní náklady. Vzhledem 

k těmto jeho vlastnostem spojených se vzhledovou a pocitovou podobností ke 

dřevu je již tento materiál standardně uplatňován pro venkovní systémy menších 

rozsahů, jakými jsou konstrukce teras, obklady kolem bazénů, venkovní a 

předložená schodiště, ploty, střešní krytina a podobně.  

Vzhledem ke všeobecné tendenci využívání druhotných surovin, byl pro 

konkrétní prvek modifikován podíl dřevního plniva příměsí elektrárenského popílku 

v množství 10% hmotnosti dílce. Elektrárenský popílek odpovídá požadavkům na 

kulovitý tvar částic příměsi. Od této modifikace očekáváme zlepšení fyzikálních i 

fyzikálně-mechanických vlastností. Dodává prvku větší stabilitu při působení  

UV záření, vyšší odolnost proti ohni a vyšší pevnosti v tlaku. Pevnost v tlaku úzce 

souvisí s rázovou houževnatostí. Předpokládané zvýšení rázové houževnatosti je 

ideální pro obkladové prvky, jelikož vnější použití vyžaduje vyšší hodnoty pro tuto 

vlastnost z důvodů zvýšených mechanických namáhání prvků. 

Pro takto modifikovaný obkladový prvek z WPC byla navržena typová 

zkouška. Její návrh vychází z Technického návodu č. 11.04.05 pro Ověření shody 

dle §7 Nařízení vlády č. 163 / 2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312 / 2005 Sb., 

která obsahuje zkoušky pro stanovení důležitých charakteristik venkovních 

obkladů s plastovou matricí. V rámci typové zkoušky se ověřuje splnění 

požadavků na vybraný typ stavebního dílce souvisejících s jeho uplatněním 

v tuzemských klimatických podmínkách. 

Z rešeršní části vyplývá, že obkladové prvky musejí z materiálového 

hlediska vyhovět čtyřem kategoriím zkoušek, jedná se o zkoušky mechanických 

parametrů (rozměrová stálost při vlhkostních a teplotních změnách okolního 

prostředí, hygienická nezávadnost a rázová houževnatost), požární odolnosti 

(zkoušky souhrnně označované jako reakce na oheň), akustických vlastností 
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(činitel zvukové pohltivosti a vzduchová neprůzvučnost) a tepelně izolačních 

vlastností (tepelný a difuzní odpor). 

Materiálové resp. mechanické vlastnosti venkovního obkladového prvku jsou 

charakterizovány rozměrovou stálostí v klimatických podmínkách udávající 

schopnost prvku odolávat rozměrovým změnám v určitém rozmezí teploty a času, 

rázovou houževnatostí, která charakterizuje odolnost obkladového prvku proti 

mechanickému poškození a hygienickými požadavky, které jsou ověřovány 

stanovením obsahu kadmia. 

Reakce na oheň je souhrnná charakteristika zahrnující zkoušky požární 

odolnosti dílce stanovením nehořlavosti, spalného tepla, zápalnosti a tepelného 

účinku jednotlivě hořícího předmětu. Z těchto vlastností se stanovuje celková 

reakce na oheň, která v případě venkovních obkladových prvků není ani zdaleka 

tak náročná jako u prvků interiérových. Dodatečnými požadavky na požární 

odolnosti dílce je stanovení indexu šíření plamene a odkapávání hmot z prvků. 

Akustické vlastnosti dílce se ověří stanovením činitel zvukové pohltivosti, 

který charakterizuje schopnost akustické izolace zkoušeného prvku. Dále pak 

vzduchovou neprůzvučností, ta charakterizuje míru odporu konstrukce vůči zvuku 

neseného vzduchem. 

Kromě izolace akustické jsou důležitými parametry tepelně-izolační a 

paropropustné. Tyto dva parametry se ověřují stanovením součinitele tepelné 

vodivosti, který udává možnosti prvku pro tepelně izolační vlastnosti, a faktor 

difúzního odporu, který udává možnost prvku propouštět vodní páru. 

Splní-li modifikovaný WPC dílec navržených rozměrů a surovinového 

složení požadavky specifikované v předepsaných standardech, získá Prohlášení o 
shodě dle §13 Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění pozdější předpisů a bude 

připraven k uvedení na trh. 
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Obr. č. 2 Řez dřevem[9] 

Obr. č. 3 strukturní vzorec Polyvinylchloridu a jeho uspořádání. [6] 

Obr. č. 4 Strukturní vzorec Pelyethylenu [5] 

Obr. č. 5 Strukturní vzorec Polypropylenu [7] 

Obr. č. 6 In-line míchání a profil vytlačování [2] 
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