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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá vláknocementovými kompozity. Jsou zkoumány 

vstupní materiály pro výrobu vláknocementu, především byla sledována 

výroba a parametry buničiny. Dále je v práci popsána Hatschekova 

technologie výroby a požadavky na vlnitou vláknocementovou krytinu. 

V praktické části byly zkoumány jednotlivé vstupní suroviny a byly ověřovány 

parametry mleté buničiny. Řešila se problematika výroby zkušebních těles a 

rozdíl v jemnosti mletí buničiny ve vláknocementových výrobcích. 

KLÍČOVÁ SLOVA   

Hatschek proces, vláknocement, cement, vlákna, celulóza, azbest, buničina.  

ABSTRACT  

This diploma thesis deals with fiber-cement composites. Input materials are 

investigated for the production of fiber cement, are examined, the 

production and parameters of the pulp were monitored. Further, Hatschek's 

production technology and requirements for corrugated fiber-cement 

roofing are described. 

In the practical part the individual input materials and parameters of ground 

pulp were verified. The problem with production of samples and difference 

in the fineness of pulp milling in fiber cement products has been solved. 

KEYWORDS  

Hatschek process, fiber cement, cement, fiber, celulose, asbestos, pulp. 
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1 Úvod 

Počátky výroby vláknocementové střešní krytiny spadají do roku 1910, tehdy 

byla její výroba zahájena dle patentu Ludvika Hatcheka. Krytina měla velký 

úspěch, protože byla lehká a bylo ji možno použít i v náročných klimatických 

podmínkách. Dříve byl na výrobu této krytiny používán azbest. Vlákna 

azbestu byla označena jako zdraví škodlivá, proto se tato vlákna nahradila 

vlákny buničinovými, syntetickými vlákny a dalšími přísadami. Od roku 1992 

je nahrazena azbestocementová technologie technologií vláknocementovou-

bezazbestovou, tedy vznikl ekologicky čistý výrobek. 

Společnost Cembrit a.s. je největším výrobcem bezazbestové 

vláknocementové střešní krytiny ve střední Evropě. Společnost vyrábí 

obkladové desky, maloplošnou a vlnitou krytiny.  

Technologie výroby vláknocementových desek představuje ve skutečnosti 

velmi složitý proces, proto je mu ve všech závodech věnována mimořádná 

pozornost. Hlavními surovinami pro výrobu vláknocementové střešní krytiny 

jsou cement, voda, mletý vápenec, mikrosilika, buničina a syntetická vlákna 
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2 Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce bylo popsat jednotlivé kroky výroby 

vláknocementových desek. Definovat parametry vstupních surovin  

pro výrobu vláknocementu a požadavky na tyto materiály.  

V praktické části diplomové práce se zaměřit na hodnocení kvality přípravy 

buničiny, sledování plasticity materiálu její zpracovatelnosti a zrání výrobků 

v proteplovacích tunelech. Na hotových vláknocementových výrobcích 

stanovit mechnické vlastnosti. 
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3 Teoretická část 

3.1 Kompozitní materiál 

Kompozit je každý materiálový systém, který je složen z více fází, z nichž 

alespoň jedna je pevná s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi 

fázemi. Vytvořením nového materiálu s lepšími vlastnostmi, než mají 

jednotlivé složky samy, znamená dosažení synergického účinku ve struktuře 

nového materiálu, který se dá vyjádřit rovnicí 1 + 1 = 3. Tedy vlastnosti 

jednotlivých složek jsou horší než celkové vlastnosti jejich řízené spolupráce. 

Parametry definující vlastnosti kompozitních materiálů souvisí se strukturou 

nebo s mezifázovými vztahy (vnitřním povrchem). 

Spojitá fáze kompozitu je označována jako matrice, která plní funkci pojiva. 

Zajišťuje geometrické rozložení vláken, tvarové stálosti výrobku, chrání výztuž 

před vnějšími vlivy a zajišťuje adhezi na fázovém rozhraní vlákno-matrice. 

Nespojitou fází v kompozitu jsou vlákna, která jsou na rozdíl od matrice 

mnohem pevnější, tužší a mají lepší mechanické vlastnosti. Nevýhodou  

u samotných vláken je jejich náchylnost na poškození v agresivním prostředí 

a křehkost vlákna. Vkládání vláken do matrice se musí zabezpečit tak, aby 

docházelo k rovnoměrnému rozložení vláken v matrici, bez jakéhokoliv 

mechanického poškození. Především musí být zajištěna soudržnost obou 

materiálů. 

Výsledné vlastnosti kompozitu závisí na rozložení a vzájemném ovlivňování 

jeho jednotlivých složek. Některé vlastnosti kompozitu nelze vysvětlit 

pouhým součtem vlastností složek, ale závisí na vzájemné interakci a 

geometrickém rozložení. Nutno brát v úvahu všechny tyto ukazatele. [20, 24] 
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4 Vstupní suroviny vláknocementu 

 

Obrázek 4-1: Složení vláknocementových desek [autor] 
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5 Základní složky 

5.1 Cement 

Cement je práškové anorganické pojivo, vyráběné pálením minerálních 

surovin. Cement se řadí do skupiny hydraulických maltovin, které tuhnou  

a tvrdnou na vzduchu i pod vodou. 

Základní surovinou na výrobu cementu je vápenec, zeminy, korigující přísady 

a zušlechťující přísady. V praxi se nazývá portlandský cement, což je cement 

smíchaný se sádrovcem, který se přidává jako regulátor tuhnutí. Hlavními 

slínkovými minerály portlandského cementu jsou Alit C3S, Belit C2S, 

Trikalciumaluminát C3A a Brownmillerit (tetrakalciumaluminátferit) C4AF. 

Obsah těchto slínkových minerálů má hlavní vliv na vlastnosti cementů. Každý 

slínkový minerál má jiné vlastnosti a jiný vliv na cement. Slínkové minerály 

vznikají výpalem slínku na teplotu cca 1400 °C. Chemicky je cement tvořen 

CaO, SiO2, Al2O3 a Fe2O3, v menším množství obsahuje také MgO, Na2O, K2O, 

P2O5, Cr2O3 a případně ještě další oxidami. [2] 

Po smíchání s vodou vzniká cementová kaše, která tuhne a tvrdne  

na vzduchu i ve vodě. Tento proces se nazýva hydratace cementu, kde se 

vytváří nová, pevná prostorová struktura. [25, 26] 

Výběr cementu pro vláknocementové výrobky je založen na různých typech 

výrobků, na vytvrzovacích zařízeních, někdy i na teplotě vody a především  

na dostupnosti a ceně. Výrobky jsou dnes vyráběny ze 76-90 % cementu 

v závislosti na receptuře k danému produktu. Vlastnosti, které musí být  
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před použítím výběru cementu ověřeny jsou dostatečný vývoj tepla, velikosti 

částic a distribuce, konečné pevnostní vlastnosti. [4, 5] 

5.1.1 Technologie výroby portlandského cementu 

Máme dva druhy technologie výroby portlandského cementu, a to mokrý a 

suchý způsob. Oba tyto procesy se navzájem od sebe odlišují, a to především 

úpravnickou technologií a homogenizací surovinové báze.  

Pr ̌i mokré technologii výroby se připravuje surovinová směs ve formě vodní 

suspenze, kterou nazýváme surovinový kal. Kal obsahuje okolo 30-40 % vody. 

Pr ̌i suché technologii výroby spočívá úprava surovinové báze v drcení, mletí 

a následné homogenizaci vjejím suchém stavu. Výsledkem tohoto 

úpravnického procesu je surovinová moučka. Kromě těchto dvou druhů 

výrobních technologií existuje i třetí technologie, a to polosuchý způsob. 

Základem této výrobní technologie je příprava sbalků ze surovinové moučky 

a cca 12-14 % vody za event. přídavku paliva. 

Ve všech cementárnách na území v České republiky, je výroba cementu 

realizována pouze suchým způsobem. Hlavním důvodem je ekonomická, ale 

především ekologická efektivita suchého výrobního procesu, která 

představuje významné úspory tepelné energie při pálícím procesu. Vodní 

hospodářství nevyžaduje žádné ekologické či technologické potřeby.  

Na základě toho bude již dále popsán suchý způsob výroby cementu. [27, 28] 

5.1.2 Suchá technologie výroby 

Drcení suroviny probíhá v drtírenských linkách, které jsou uspořádány 

jednostupňově nebo dvoustupňově. Pro první stupeň drcení tzv. primární, je 

charakteristické použití c ̌elisťových a kuželových drtičů. Ve druhém stupni 
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drcení nacházejí uplatnění nejčastěji kladivoodrazové drtiče. Ve ̌ts ̌ina 

cementáren pr ̌ed samotným mletím základní surovinu pr ̌edhomogenizuje na 

pr ̌edhomogenizačních skládkách. Jedná se o podélné ukládání jednotlivých 

vrstev podrceného materiálu na sebe pomocí zakladče, pak se z haldy čelně 

odebírá pomocí mostového škrabáku. Tím dochází k promísení podélně 

uložených vrstev, a tedy k jejich homogenizaci. Mimo to slouží skládka jako 

zásoba suroviny.  

Z pr ̌edhomogenizační skládky putuje surovina do mlýnice. Mletí patří mezi 

technologicky i energeticky nejnároc ̌nějs ̌í procesy výroby cementu. Při mletí 

je chemické složení upravováno dle potřeby korekčními surovinami  

v závislosti na technologii výpalu. V mlýnech se surovina nejen rozdružuje, ale 

zároveň suší. 

Závěrečnou fází úpravnického procesu je homogenizace surovinové moučky 

v homogenizačních silech. Slínek se vypaluje v krátkých rotac ̌ních pecích  

s tepelným výměníkem. Po průchodu rotační pecí padá slínek do chladiče, 

následně je slínek rozdružován v drtičích, které bývají souc ̌ástí systému 

chladiče nebo na něj přímo navazují. Podrcený slínek je dopraven  

do slínkového sila, které má pr ̌edevším zásobní funkci. Z něj je slínek 

dopraven do surovinové mlýnice, kde je semílán společně se sádrovcem coby 

regulátorem tuhnutí, event. struskou či pucolány. [29] 
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Obrázek 5-1: Schéma suché výroby cementu [19] 
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5.2 Vlákna 

 

Obrázek 5-2: Dělení vláken [autor] 

5.2.1 Polyvinylalkoholová vlákna 

Polyvinylalkohol je bílá práškovitá látka, která má krystalický charakter. Tento 

materiál je vynikající díky své vysoké pevnosti v tahu, flexibilitě, vysoké 

termální a chemické stabilitě, rozpustnosti ve vodě a schopnosti tvořit film. 

Vyrábí se polymerací vinylacetátu na polyvinylacetát (PVAc) a následně 

hydrolýzou PVAc na PVA. Celkové vlastnosti PVA jsou dány nejen délkou 

polymerního řetězce, ale také uspořádáním řetězcových sekvencí. 

Polyvinylalkoholová (PVA) vlákna se vyrábí pomocí techniky gelového 

zvlákňování. Takto lze připravit vysoce pevná PVA vlákna, která jsou poměrně 
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odolná vůči působení vyšších teplot a světelnému záření. Jejich výhodou je 

dobrá odolnost proti UV záření a proti chemikáliím. PVA vlákna mohou být 

rozpustná i nerozpustná ve vodě. [16, 6] 

Samotné PVA vlákno má hned několik výhod při použití v cementových 

kompozitech. Má vysoký poměr stran, vysokou pevnost v tahu a relativně 

vysoký modul pružnosti. Tuhost PVA vláken je často větší než betonová 

matrice a mají pozitivní vliv na pevnost v ohybu a jiné mechanické vlastnosti 

kompozitů. Vysoká pevnost v tahu PVA vláken přispívá k udržení prvního 

namáhání trhliny a odolnosti proti vytržení v důsledku silné vazby mezi 

vláknem a cementovou matricí. PVA vlákna se prodlužují a přenášejí zatížení 

na různé části matrice a výsledné zatížení je rovnoměrně rozloženo. [30] 

PVA vlákna se používají k výrobě lan a jako vláknová výztuž kompozitů.  

Pro vláknocementové výrobky se aplikují vlákna o tlouštce 0,014 mm, 

s pevností v tahu 1600 MPa, modulem pružnosti 37 GPa a možným 

protažením 7 %. PVA vlákna patří k dražším materiálům, dnes se vyrábějí 

pouze v Číně a Japonsku. [16] 

5.2.2 Polypropylenová vlákna 

Polypropylenová vlákna zařazujeme do skupiny syntetických vláken. Vyrábějí 

se v různých tvarech a s různými vlastnostmi. Polypropylenová vlákna se 

vyznačují nízkou elasticitou oproti jiným syntetickým vláknům. Chemické 

složení polypropylenu je (C3H6)n.  

Největší předností těchto syntetických polypropylenových vláken je odolnost 

vůči kyselému i zásaditému prostředí. Dalšími pozitivními vlastnosti těchto 

vláken je jejich nízká cena, nízká hmotnost a vysoký bod tání (165 °C). Naopak 
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mezi ty horší vlastnosti patří citlivost na sluneční záření, zhoršené 

spolupůsobení s matricí, nižší požární odolnost (tato vlastnost může být  

i výhodou, například při použití na ostění tunelů) a nízký modul pružnosti.  

Přidáním PP vláken do betonu zamezujeme vznik trhlin a rozvoj plastických 

smršťovacích trhlin v počátečním stavu tuhnutí a tvrdnutí betonu, omezíme 

objemové změny a s tím spojený vznik trhlin při vysychání betonu a  

v neposlední řadě zvýšíme reziduální duktilitu kompozitu vyztuženého 

polypropylenovými vlákny.  

Dle způsobu výroby a podle tvaru jsou polypropylenová vlákna dělena na: 

• Vlákna monofilamentní - jsou vyráběná rozvlákněním z taveniny, 

protlačováním tryskou do vzduchu. Produktem jsou mikrovlákna 

délky od 15 do cca 40 µm i makrovlákna průměru od 300 µm až  

do 1 mm. 

• Vlákna fibrilovaná - se vyrábějí rozvlákňováním upravené plastové fólie 

a dělené na požadovanou délku. 

• Vlákna sdružená - vytvořená složením z jednotlivých vláken, která 

vznikla výrobními postupy uvedenými v bodech a) nebo b) [31] 

5.2.3 Azbestová vlákna 

Prvními vlákny, kterými se cementové kompozity průmyslově vůbec 

vyztužovaly, byla vlákna azbestová. Velmi oblíbenými se stala v 70. letech  

20. století, a to díky výborné schopnosti rovnoměrného rozptýlení velkého 

množství vláken s vysokým modulem pružnosti, vysokou pevností  

a odolností vůči vysokým teplotám.  
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Na výrobu krytiny z azbestu si nechal udělat patent sám Ludvík Hatchek, 

který tuto krytinu nazval "věčně trvající". Byl to velký úspěch, protože krytina 

byla lehká a bylo ji možné využívat i v hodně extrémních klimatických 

podmínkách. 

Nejběžnějšími azbestovými minerály jsou: amfibol, amozit, krokydolit, 

chrysotil, aktinolit, antofylit a tremolit. Hlavní vlastností všech azbestů je 

vláknitá struktura. Délka vlákna mnohonásobně převyšuje jejich průměr. 

Nejzávažnějším škodlivým efektem při práci s azbeztovými vlákny je 

nebezpečí vdechnutí, které má za následek vznik pleurálního nebo 

peritoneálního mesothelioma. Škodlivost azbestových vláken byla částečně 

prokázána pro jemná vlákna, jejichž  štíhlostní poměr ( poměr délky : tloušťce) 

byl 5:3 

Obavy ze zdravotní závadnosti azbestových vláken způsobily, že toto vlákno 

bylo postupně nahrazováno jinými typy chemických vláken.  V následném 

období došlo k eliminaci těchto vláken z běžných stavebních materiálů a 

regulovanému používání azbestu v ostatních aplikacích. Od 1.1.2005 není 

používání azbestu v Evropské unii povoleno. Dnes se používá pouze 

technologie vláknocementová-bezazbestová. Vlákna azbestu se nahradila 

syntetickými vlákny a jinými přísadami. [32] 
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Tabulka 5-1: Vlastnosti výztužných vláken [35] 

Typ vlákna 
Pevnost v tahu 

[MPa] 
Modul pružnosti 

[GPa] 
Protažení 

[%] 
Hustota 
[kg/m3] 

PVA 880 - 1600 25 - 40 6 – 10  1300 

PP 600 5 25 910 

Polyethylenová 250 - 700 1,4 - 2,2 10 – 15 950 

Ocelová 1200 210 3–4 7850 

Skleněná 2200 80 0-4 2780 

Azbestová 620 160 - 2550 
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6 Celulózová vlákna 

Celulóza je nejrozšířenější organická sloučenina na Zemi. Skládá se  

z beta-glukózy sestavené z nerozvětvených řetězců proměnných délek. 

Elementární složení odpovídá vzorci C6H10O5. Tento záladní strukturní 

polysacharid se vyskytuje v buničných stěnách vyšších rostlin, ale největší 

výskyt celulózy se nachází v bavlně, a to v hodnotě 90 %. Jako obnovitelný 

zdroj organického materiálu, vždy obsahuje látky typu pektocelulóza, 

lignocelulóza a kutocelulóza. Rostliny produkují nativní celulózu, která je  

ve dvou formách. Celulóza ve formě II je termodynamicky stabilní, kdežto 

celulóza ve formě I je nestabilní. Samotná celulóza je schopna produkovat 

živé organismy, jako bakterie, houby a řasy. V dřívějších dobách byl tento typ 

materiálu nazýván buničina. 

Vlivem vodíkových můstků dokáže samotná celulóza navázat molekuly vody. 

Podstatné je, že celulóza se ve vodě nerozpouští, ale vodu do sebe dočasně 

absorbuje a postupně ji uvolňuje. Hodnota absorbce vody může být až  

do 80 % hmotnosti vlákna. Díky krystalickým úsekům celulózových 

makromolekul, které jsou hydrofobní (odpuzují vodu), jsou molekulární síly 

mezi celulózovými řetězci jsou silnější než přitažlivé síly mezi 

makromolekulami celulózy a vody. Voda se váže na amorfním podíl vlákna, 

který bobtná, a na povrch orientovaných krystalických útvarů. Zachycení vody 

na vláknech celulózy může být ve formě vody volné, sorpční, kapilární a 

molekulárně vázané. 

• Volná voda – vně vlákna, síly díky kterým je vázána jsou velmi slabé, a 

proto ji lze snadno odstranit odstředěním, filtrací, mačkáním. 
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• Sorpční voda – zachycena neobsazenými hydroxylovými skupinami 

polysacharidů. 

• Molekulová voda – vázána chemickými vazbami v makromolekule 

celulózy. 

• Kapilární voda – přítomna v celulóze, zadržována vlivem povrchového 

napětí, k jejímu odstranění je potřeba velké energie. [21] 

Dnešní použití celulózovaých vláken je nejvíce rozšířeno v textilním průmyslu, 

v papírenském průmyslu a ve stavebnictví. Například se celulózová vlákna 

uplatňují jako izolační hmoty, zlepšují vlastnosti betonů, používají se jako 

rozptýlená výztuž. Důležité je zajistit dostatečné rozptýlení výztuže v celém 

průřezu, avšak funkci primární výztuže (ocelové) nikdy nemohou nahradit. Na 

výrobu vláknocementových výrobků se používá několik druhů celulózových 

vláken, která mohou být bělená nebo nebělená, dle typu použité dřevní 

hmoty pak borovicová nebo směsná s různým podílem smrkové dřeviny a 

borovice. Pro výrobu vláknocementu je používána celulóza připravená 

sulfátovým postupem výroby, která obsahuje vlákna vhodnějších parametrů 

(vysokopevnostní). [20] 

K ověření vlastností celulózových vláken dle normových zkoušek, 

stanovujeme tyto parametry: 

• ISO 5267 - Stupeň rozvláknění SR. 

• ISO 1934 - Pevnostní charakteristiky.  

• ISO 302 - Stupeň odvaření. 

• ISO 6588 – pH. 
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6.1 Výroba buničinových vláken 

Materiál na výrobu kvalitní celulózy se většinou získává ze stromů. Suroviny 

ve formě polen vstoupí do drtic ̌e, kde se ze špalků odstraní kůra, která se 

shromažďuje ke spalitelným zbytkům. Proces odstranění kůry usnadňuje 

vaření. Kusy jsou podrobeny detekční kontrole a poslány do oblasti, kde se 

rozdrtí. Po procesu rozdrcení začína rozvlákňování, dřevěné třísky se vaří při 

určité teplotě a tlaku se speciálními chemikáliemi. Rozeznáváme dva druhy 

sulfátové a sulfitové výroby. Po uvar ̌ení se buničina promyje, kvůli odstranění 

chemikálií a zbývajícímu ligninu. Následně jde do bělícího zařízení, protože 

bez bělení by produkty byly hnědé, většinou se používá chlór. Proces bělení 

probíhá stále dokola, dokud se nedocílí požadované bělosti bez degradace 

vláken. Buničina pokračuje do lisu, kde je odstraněna přebytečná voda a na 

konci získáváme vysušená vlákna. [22]  

6.1.1 Vy ́roba sulfa ́tove ́ bunic ̌iny  

Hlavním technologickým postupem výroby vláken je sulfátový proces (kraft 

proces). Tato metoda výroby patří celosvětově k nejpoužívanějším. 

Sulfátovým procesem získáváme vynikající vlastnosti vyráběné buničiny, 

například pevnosti.  

Hlavními výrobními surovinami jsou voda, dřevo a chemikálie. V tomto 

chemickém procesu při vysoké teplotě, potřebné k rozpouštění, dochází 

k uvolnění vláken ze struktury dřeva, současného uvolnění ligninu a části 

hemicelulózy. Chemikálie používané k výrobě sulfátové buničiny jsou 

hydroxid sodný a sulfid sodný. [23] 
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Obrázek 6-1: Technologické kroky při výrobě sulfátové buničiny [18] 
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6.1.2 Vy ́roba sulfitové bunic ̌iny  

Sulfitového procesu v posledních době stále klesá, dnes se touto metodou 

vyrábí 10 % světové produkce. Při výrobě sulfitové bunic ̌iny je potřeba opět 

mnoho chemikálií ve varném procesu. Jednou z nich je vodný roztok oxidu 

siřičitého a příslušné báze – vápníku, hořčíku, sodíku nebo amonia.  

Hlavní rozdíly mezi výrobou sulfitovou a sulfátovou jsou v chemismu varného 

procesu, kratší době bělení a systému regenerace chemikálií. [23] 

 

Obrázek 6-2: Schéma výroby sulfitové buničiny [18] 

6.2 Buněčná stěna 

Buněčná stěna je tvořena několika vrstvami. Podpůrný skelet je tvořen 

celulózovými vlákny, tedy asi ze 40 lineárních řetězců, které jsou propojeny 

vodíkovými můstky a tvoří elementární fibrilu. Pojivo tvoří hemicelulóza a 

pektiny. Součástí podpůrného systému skeletu je lignin. [17] 
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Obrázek 6-3: Schéma stavby buničinové stěny [15] 

• Střední lamela - M - se skládá především z ligninu. 

• Primární stěna - P - obsahuje celulózová vlákna v lignin-hemicelulózové 

matrici. 

• Vnější sekundární stěna S1 - obsahuje celulózová vlákna uspořádaná  

ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček (sklon 

cca 70 ° k ose vlákna). 

• Střední sekundární stěna S2 - která tvoří dominantní část stěny vlákna. 

Obsahuje řádně uspořádaná celulózová vlákna ve sklonu k vláknové 

ose 10 až 30 °. 

• Vnitřní sekundární stěna S3 - obsahuje celulózové vlákna, úhel vlákna se 

zde liší dle druhu dřeva. 

• Lumen L -  je vnitřní dutina vlákna. [15] 
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6.2.1 Morfologická charakterizace vláken 

Pro morfologickou charakterizaci jednotlivých vláken jsou důležité tyto 

základní údaje: 

• Délka vlákna. 

• Šírka vlákna. 

• Tloušťka stěny vlákna. 

• Průměr / šírka lumenu. 

• Frakce stěn vláken. [15] 

6.2.2 Mletí vláken 

Mletí ovlivňuje efekt vlákna mnoha způsoby. Hlavními účinky mletí jsou: 

• Odstranění primární stěny vlákna. 

• Vnitřní a vnější fibrilace. 

• Delaminace a otok vláken. 

• Zkrácení vláken. 

Po mletí se vlákna zhroutí a jejich plochy se mnohonásobně zvětší. Na to, jak 

vlákna mohou být zkrácená nebo více fibrilovaná, má vliv intenzita mletí. Při 

správné intenzitě mletí dochází k žádoucí fibrilaci vláken, příliš velká intenzita 

mletí může způsobovat jeji nadměrné zkracování.  

Etapy mletí: 

• Odstranění primární stěny.  

• Delaminace a bobtnání vláken (vnitřní fibrilace).  

• Vnější fibrilace. 

• Zkrácení vláken.  
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• Tvorba jemných částic. 

• Rozklad hemicelulózy. 

Primární stěna vlákna je extrémně tuhá a neohebná. Tuhost zabraňuje 

možnému nabobtnání vlákna. Primární stěnu můžeme odstranit chemickým 

rozpouštěním nebo mechanickým působením. Jakmile je stěna odtraněna, 

získáme přístup k sekundární stěně, která je složena z vláken, které se 

snadno vystavují mechanickému působení. 

Delaminace a bobtnání vláken probíhá uvolněním vnitřní struktury, 

konkrétně struktury S1, S2 a především S3, za pomoci mechanického stlačení 

vlákna. Struktury vláken se oddělí a tím se zvýší flexibilita vlákna, anižby se 

snížila pevnost. Uvolněním fibril ve všech třech vrstvách se vytvoří prázdné 

prostory, díky kterým se může zvětšit vnější povrch vlákna. 

Oddělením a zlomením fibril ve vrstvě S1, získáváme „chlupatý“ povrch 

vlákna. Takto zvětšujeme vnější povrch vlákna a rozvíjíme většinu 

mechanických a chemických vlastností vláken se vázat. 

 

 

 

 

Obrázek 6-4: Zvětšení vnějšího povrchu vlákna [15] 
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Při řezání vlivem mletí se stává smykové působení intenzivnější a dokáže 

překonávat mechanickou odolnost vlákna. Výsledkem řezání jsou malá 

pevná vlákna se schopností slabého lepení. Řezání snižuje pevnost  

v místě trhlin. Slabá, tuhá vlákna jsou více náchylná k delaminaci. 

 

 

Obrázek 6-5: Malá pevná vlákna [15] 

Jemné částice se tvoří ze dvou důvodů. Za prvé, když jsou řezány z okrajů či 

konců vláken a za druhé, když jsou vlákna fibrilována, vytvářejí se uvolněná 

vlákna. Jemný podíl částic hraje důležitou roli při odvodnění, jelikož čím vyšší 

máme obsah jemných částic, tím obtížněji se nám odtraňuje přebytečná 

voda. Také vysoký obsah jemných částic vede ke snížení pevnosti a trhání. 

[15] 

 

Obrázek 6-6: Jemné částice vzniklé při mletí [15] 
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7 Doplňkové složky 

7.1 Mletý vápenec 

Vyrábí se mletím drceného vápence, jehož kvalita je ovlivněna jemností mletí 

a granulometrií. Toto minerální plnivo je na bázi uhličitanu vápenatého. 

Nejvhodnější frakcí jsou zrna menší než 0,125 mm a obecně je požadováno, 

aby více než 70 % propadlo sítem o velikosti ok 0,063 mm. Nejčasteji se 

používá do betonů, kde je přímo podmíněna křivkou zrnitosti, tvarem a 

nasákavostí. Nejvhodnější střední zrno je tedy potom 70–80 mikrometrů. 

Právě velikost částic ovlivňuje měrný povrch. 

Měrný povrch mikromletého vápence bývá větší než cementu, a to má kladný 

vliv na počáteční nárůst pevností. Samotnou reaktivitou vápence je ovlivněno 

vytváření kalciumaluminátů, urychlující efekt na hydrataci C3A, C3S, změny  

v C-S-H a formování tranzitní zóny mezi fillerem a cementovou pastou. Je to 

díky menším zrnům mikromletého vápence, které vyplňují prostor mezi zrny 

cementu.  

Na základě výsledků některých studií, které se zabývaly hledáním vlivu 

mikromletého vápence na tvrdnutí betonu, výsledkem bylo dvojí zjištění, a to 

„ urychlující efekt “ , kde zrna vápence tvoří zárodky, které zvyšují 

pravděpodobnost, že se čátice rozpuštěné v C-S-H srazí a poté rychleji spojí. 

Tento efekt je patrný pouze v počátečních stádijích tvrdnutí a po 28 dnech je 

již zanedbatelný. Druhým efektem je „pojící efekt“. Pokud cement obsahuje 

velké množství hlinité fáze, vznikají hlinitokřemičitany, které mají pojící 

schopnost. Další výhodou použití mletých vápenců, jako příměs do betonu je 

skutečnost, že tato příměs zvyšuje stupeň konzistence betonu při stejné 
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dávce vody. Tudíž jde snížit velikost vodního součnitele, což se může projevit 

na vyšších pevnostech. [9, 1] 

U vláknocementu má mletý vápenec za přínos zlepšení plasticity zelené desky 

pro snadnější manipulaci. Přidává se jako samotná složka nebo jako příměs 

obsažená ve směsném cementu. Dalšími pozitivními vlastnostmi  

při použití mletého vápence jsou, snížení teploty, zabránění smrštění, lepší 

plasticita, snížení pohybu vlhkosti a ekonomické hledisko. [15] 

7.2 Mikrosilika (křemičité úlety) 

Jedná se o jeden z nejúčinnějších pucolánů.  Křemičité úlety jsou vedlejšími 

produkty při výrobě křemíku, ferrosilicia a dalších slitin křemíku v obloukové 

peci. Křemen je redukován v přítomnosti paliva, během redukce vzniká 

plynný SiO a uniká horní částí peci, kde se ochlazuje, kondenzuje, a především 

oxiduje ve formě jemných částic SiO2. Uměle vyráběné se nazývají 

mikrosilika. 

Mikrosilika obsahuje velké množství amorfního SiO2 (80–99 %), dále Al2O3 

(0,5–3 %) a Fe2O3 (0,7–2,5 %). Velikost zrn je okolo 0,1–0,3 μm. Vyznačuje se 

mimořádně velkým měrným povrchem, konkrétně 15000 až 25000 m2·kg-1. 

Avšak kvůli jemnosti měrného povrchu nemůže být mikrosilika měřena 

stejným způsobem jako portlandský cement, ale bývá stanovena 

prostřednictvím absorpce dusíku. Křemičité látky jsou aktivní příměsi do 

cementu i betonu, především v betonu zlepšují odmísení, bleeding a 

čerpatelnost. Pucolánovou reakcí se snižuje pH cementového tmele podle 

reakce: SiO2 + Ca(OH)2 → C−S−H. Touto přeměnou dochází ke zvýšení 

pevnosti v tlaku a chemické odolnosti. 
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Fyzikální přínos mikrosiliky spočívá ve velmi rozdílné velikosti částic 

mikrosiliky a cementu. Více než stokrát menší zrna mikrosiliky vyplňují 

prázdná místa mezi částicemi cementu, které vytvořila voda. Mikrostruktura 

cementu houstne a nepropustnost roste z důvodu snižování množství a 

velikosti kapilár, které normálně umožňují zamořujícím látkám pronikat do 

cementu. 

Mikrosilika do vláknocementu se doporučuje používat ve formě kalu, zlepšují 

se tak fyzikální vlastnosti výsledného produktu, jako jsou nižší absorpce vody, 

vyšší hustota, snížení propustnosti vody, vyšší pevnost v ohybu, odolnost 

proti mrazu a rozmrazování.  

 

 

 

 

Legenda překladu: cement particle – částice cementu, fiber – vlákno, microsilica particles – částice 
mikrosiliky. 

Obrázek 7-1: Efekt mikrosiliky [15] 

7.3 Flokulant 

Flokulanty jsou látky sloužící k odvodňování komunálních a průmyslových 

kalů na sítopásových lisech, kalolisech a odstředivkách. S jejich pomocí se čistí 

pitné či odpadní vody. Malé částečky nečistot (koloidní částice) není možné 

zachytit běžnými filtračními zařízeními. Právě k odstranění takto malých 

částic se používají flokulační přípravky. Nabídka flokulantů je poměrně široká, 
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jednotlivý druh se vzájemně liší svým nábojem (anionaktivní, kationaktivní), 

velikostí (nízký, střední, vysoký, velmi vysoký), délkou řetězce polymeru 

(molekulární hmotností) a stupněm zesíťování. Nejčastěji se flokulant dodává 

v sypké formě jako prášek, mikrokuličky či granuláty, v kapalné formě jako 

disperze, roztoky či emulze. 

Kationaktivní flokulanty se používají na odvodnění komunálních kalů  

na sítopásových lisech a odstředivkách, sedimentaci s výrazným podílem 

látek organického původu. Jejich použití je však omezené v rozsahu pH 4-9. 

Anionaktivní flokulanty se používají na odvodnění průmyslových kalů a 

sedimentaci s výrazným podílem látek anorganických (průmysl, úprava 

technologických a pitných vod). Použití je v rozsahu pH 1-12. Neionogenní 

flokulanty zahrnují úzký okruh flokulantů s nízkým nábojem. Používají se 

hlavně pro chemické kaly. Množství dávkování flokulantů je individuální na 

různých výrobních linkách, záleží na receptuře, rychlosti linky a druhy 

síťoviny. [34]  

7.4 Odpěňovací přísada 

Odpěňovací přísady se nachází v pevné či kapalné formě. Vyrábějí se z látek 

na bázi esterů minerálních kyselin, polyglykolů a mastných kyselin. 

Odpěňovací přísada dokáže vytěsnit vzduch ze směsi během míchání, 

dopravy a hutnění. Nejvíce se používají u technologií, kde je potřeba docílít 

dobrých povrchů bez výskytu pórů. Odpěněním se zvýší hutnost, a tím se 

zvyšuje celková odolnost, ale i pevnost v tahu za ohybu. S vyšší hutností a 

hladkým povrchem je také spojena vyšší odolnost proti tvorbě vápenných 

výkvětů. Odpěňovací přísady snižují viskozitu směsi a brání rozměšování. 

[33]  
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8 Technologie výroby 

Ludwig Hatschek v roce 1890 přihlásil k patentovanému úřadu stroj 

Hatschek, který byl právě vyvinut. Z počátku se používal Hatschekův stroj na 

výrobu azbestových vláknitých desek. Dnes se tento stroj používá na výrobu 

vláknocementu, avšak je už mnohem modernější, a především více 

produktivní, než byl stroj na začátku. Hatschekova technologie je vhodná 

především pro výrobu vlnitých a plochých desek. Hlavním procesem je zde 

proces filtrace, která je založena na odvodnění zředené suspenze  

přes válcové síto a následně je převedena na nekonečný filtrační koberec. 

[10] 

Hatschekova technologie výroby se skládá z několika částí: 

• Vytváření nekonečného filtračního koberce. 

• Lisování, řezání, zvlňování. 

• Vytvrzování. 

 

Obrázek 8-1: Hatschekova technologie výroby [15] 

Legenda překladu: mixing process – míchací proces, sheet machine – listový stroj, cellulose – 

celulóza, water – voda, sand – písek, additives – aditiva, cement – cement, mixer – mixér, wet end 

– nekonečný pás, trimming – řezání, stacking – skladování. 
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Technologie výroby vláknocementových desek představuje ve skutečnosti 

velmi složitý proces, proto je mu ve všech závodech věnována mimořádná 

pozornost.  

Samozřejmostí je použivání prověřených vstupních surovin. Základní složkou 

vláknocementových výrobků je, jak již název napovídá, cement. Ten je 

skladován v cementových silech, z nich je za pomoci stlačeného vzduchu 

dopravován potrubím přímo k výrobnímu stroji. Buničina je procesní vláknitá 

složka výrobku, která se nejprve rozvolní do tekuté vláknité suspenze. 

Vlastnosti vláken buničiny se modelují v diskových mlýnech, tím se zvyšuje 

specifický povrch a zlepšují se technologické prvky procesní vlákniny. Další 

vláknitou složkou jsou PVA vlákna, která svou armovací schopností zvyšují 

pevnost a životnost výrobku. V řídícim pracovišti se pečlivě kontroluje celý 

průběh výrobního procesu. Všechna důležitá technologická data se evidují  

ve statistických souborech. Spotřeba vstupních surovin, činnost jednotlivých 

míchadel, průběh výrobního procesu, parametry výrobků v reálném čase. [8] 

8.1.1 Vytváření nekonečného filtračního koberce 

Všechny složky se mísí v turbomixéru, a následně pokračují  

do homogenizátoru, kde se případně upravuje hustota směsi. Výsledná 

suspenze se dopravuje do van. Základní částí stroje Hatschek jsou vany,  

ve kterých se válcová síta otáčí a jsou tak ve styku se suspenzí, se kterou 

vytváří filtrační film. Velmi důležité je udržovat konstantní a správnou hladinu 

suspenze ve výrobní vaně. Pokud by se hladina měnila, ovlivnilo by to 

tloušťku jednotlivých vrstev a tím i konečného produktu. Výrobní stroj 

Hatschek má běžně 2 až 4 výrobní vany a vrstva z každé výrobní vany je cca 

0,3 mm. Suspenze prochází sítem, kde jím prochází voda a na povrchu síta 
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zůstává film z cementu a vláken. Síto s filmem vystupuje z vany a dochází tak 

ke kontaktu s pásem, který je pevně protáhlý přes síto a tím se z filmu 

odstraňuje většina vody.  

 

Obrázek 8-2: Nekonečný filtrační koberec [15] 

8.1.2 Filtrační vrstva 

Typické otvory na sítě dosahují hodnot přibližně 0,4 mm a nevláknité 

materiály používané při výrobě jsou daleko menší než otvory síta, a tak by 

mohlo dojít k jejich průchodu. Zachycení nevláknitých složek proto závisí  

na tvorbě filtrační vrstvy vláken na povrchu síta. Filtrační vrstva vláken se 

vytváří na povrchu síta v krátké vzdálenosti od ponoření síta do suspenze. 

Tvorba filmu pokračuje dále na sítu, ale obsahuje už nižší podíl vláken a vyšší 

podíl nevláknitých materiálů. Film je odvodněn a odstraněn ze síta vynesením 

na průběžný prstenec. Za pomoci vakuových komor se provádí odvodnění, 

které je umístěné na horní straně pásu mezi poslední výrobní vanou a 
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formátovým válcem. Dále se vakuové komory s velkým množstvím vody 

používají pro čištění pásu. 

 

 

 

 

Obrázek 8-3: Odvodnění filmu [15] 

Legenda překladu: couch roller – formátový váleček, film floats off sieve on water squeezed – 

vytlačení vody ven z vytvořené filtrační vrstvy na sítě, zone of dewatering of film – místo odvodnění 

z filmu, film on sieve – film na sítě, felt – pás, sieve – síto. 

Vrstva vláknocementu z nekonečného filtračního koberce se přemisťuje na 

formátový válec.  Abychom získali požadovanou tloušťku výrobku, navine se 

několikrát potřebný materiál, který rozřízneme a rozvineme  

na odtahový stůl. Tloušťky materiálu na formátovém válci se pohybují podle 

sortimentu výrobků v rozmezí 5 až 7 mm. 
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Obrázek 8-4: Formátový válec [15] 

8.1.3 Technologický postup výroby vlnité krytiny 

Pro výrobu vlnovek se používají dva odlišné technologické procesy, lisované 

a nelisované. Vláknocementový materiál se řeže na potřebné rozměry  

za pomocí ocelových kotoučů, nebo se vystřihují tvary, včetně rohů a děr  

na stříhacím lisu. Nařezaný materiál se přenese na zvlňovací hlavu, kde se 

formuje na vlnitou krytinu.  

Poté se krytina zaveze na ocelových šablonách do proteplovacího tunelu, kde 

probíhá hydratace. Po dobu 8-10 hodin, při teplotě 60 °C, se u výrobků 

urychluje hydratace cementu a získávají se manipulační pevnosti. Ocelové 

šablony se zahřívají, aby se částečně zabránilo proudění tepla z desek během 

vytvrzování. Jednotlivé desky se oddělují od ocelových šablon a jsou skládány 

na dřevěné palety. Každá šablona je kartáčována a nastříkána tenkou vrstvou 

minerálního oleje. Aplikace oleje zajišťuje dobrou oddělitelnost desek od 

ocelových šablon po vytvrzení. Množství oleje musí být velmi malé, protože 

nadbytečné množství by mohlo způsobit zpomalení hydratace cementu. 
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Avšak při nedostatečném množství oleje se způsobuje znečišťování 

ocelovových šablon a dochází k poškozování povrchu výrobků. 

Výrobky se přeloží na palety a přesunou se do dozrávacích stanů, kde  

za řízených podmínek získávají konečné vlastnosti. Doba uložení desek 

v dozrávacím stanu je nejméně 7 dní. 

Povrchová úprava výrobku se realizuje v několika krocích na barvící lince. 

Vlnitá krytina se postupně manipulačně pročistí ocelovými kartáči a následně 

postupuje do vyhřívací komory. Po předehřátí na technologickou teplotu je 

proveden penetrační nátěr rubové a lícní strany desky. Finální barevná vrstva 

se nanáší průchodem přes celou barvu. Barvící proces je ukončen 

intenzivním chlazením výrobku.  

Před uložením na expediční palety se provádí vizuální kontrola kvality. Palety 

výrobků se balí do přepravních fólií. 

8.1.4 Technologický postup výroby maloplošné krytiny 

Pro výrobu šablon se vláknocementový materiál vystřihuje na jednotlivé tvary 

střihacím lisem. Po založení maloplošné krytiny mezi ocelové plechy se  

ve stahovacím lisu materiál zhutní odstraněním přebytečné vody.  

Po 10 hodinách zrání výrobku v proteplovacím tunelu jsou krytiny vyskládány 

na manipulační palety. Poté se uloží do skladů, kde probíhá desetidenní zrání.  

Povrchová úprava výrobku se realizuje v několika krocích na barvící lince. Z 

palet je maloplošná krytina zakládána na dopravní barvící linku.  

Před barvením se materiál ohřívá v předehřívací peci na 100 °C. Předehřáté 

výrobky projíždějí válečkovým nanášečem penetračního podkladku, kde se 
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stejnoměrně upraví obě strany. Finální povrch lícové strany se stříká 

akrylátovou barvou. V ohřívacím boxu získává povrchová úprava finální 

vlastnosti, z něj putuje materiál přes chladící zónu, kde je schlazován na 

manipulační teplotu. 

Před uložením výrobku na expediční palety krytina prochází pečlivou vizuální 

kontrolou. Výrobky jsou skládány na expediční palety. 
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9 Vlastnosti vláknocementových výrobků 

9.1 Maloplošná krytina 

Skládaná krytina z vláknocementu je vhodná pro použití na střechy od sklonu 

18 °C. Také je vhodná pro obklady fasád a štítů. Vyniká svojí nízkou 

hmotností, dlouhou životností, barevnou stálostí a odolností proti tvorbě 

mechů. [14] 

 

 

 

Obrázek 9-1: Druhy maloplošné krytiny [14] 

Tabulka 9-1: Technické parametry maloplošné krytiny 

Tabulka technických parametů 
Skladovací vlhkost 6-14 %   
Tepelná vodivost 0,3-0,4 W/mK   
Nepropustnost vody bez kapek ČSN EN 492 
Zásaditost pH 10-12   
Třída reakce na oheň A1 ČSN EN 13501-1 
Mrazuvzdornost RL=min. 0,75 (100 cyklů) ČSN EN 492 
Nasákavost (průměrná) 15 %   

Hmotnost (průměrná) 

šablona-1,33 kg/ks, obdélník-1,5 
kg/ks, šablona (horal)-1,5 kg/ks. 
Obdélník (horal)-1,69 kg/ks, 
bobrovka-0,79 kg/ks   

Objemová hmotnost (průměrná) 1,85 g/cm2 ČSN EN 492 
Ohybový moment (min) 50Nm/m ČSN EN 492, tř.B 
Pevnost v tahu za ohybu (průměrná) 20Nm/mm2   

Složení materiálu 
organická vlákna, cement, minerální 
plniva   
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9.2 Vlnitá krytina 

Vlnitá vláknocementová krytina je lehká a pevná střešní krytina pro všechny 

typy šikmých střech. Jednotlivé typy vlnité krytiny se liší velikostí, hmotností, 

barvevnou škálou, minimálním sklonem použití, počtem vlnovek a 

maximálním možným zatížením, které udává oblast zatížení.  

Tabulka 9-2: Parametry krytiny A 6,5 

 

          

Obrázek 9-2: Krytina A 6,5 [14] 

Tabulka 9-3: Parametry krytiny B 8 

 

 

Obrázek 9-3: Krytina B 6 [14] 

  Tabulka 9-4: Parametry krytiny B 7 

 

 

Obrázek 9-4: Krytina B 7 [14] 

 

Vlnitá střešní krytina - A 6,5 
Zákl. rozměr [mm] 1250x1095 2500x1095 
Hmotnost vlnité desky [kg] 18,07 36,14 

Objemová hmotnost [g/cm3] 1,4 

Zařazení dle pevnosti CIX - 
ČSN EN 494 

C1-4,25 kN/m 
X -55 Nm/m 

Vlnitá střešní krytina - B 8 
Zákl. rozměr [mm] 1250x1020 2500x1020 
Hmotnost vlnité desky [kg] 14,94 29,87 

Objemová hmotnost [g/cm3] 1,4 

Zařazení dle pevnosti B2Y - ČSN 
EN 494 

B2-2 kN/m 
Y - 40 Nm/m 

Vlnitá střešní krytina - B7 CO-HO, B7 FS 
Zákl. rozměr [mm] 110-610 
Hmotnost vlnité desky [kg] 9 
Objemová hmotnost [g/cm3] 1,55 

Zařazení dle pevnosti C - ČSN EN 
494 

C (krátké desky) - 
30Nm/m 
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Tabulka 9-5: Technické parametry vlnité krytiny 

Tabulka technických parametů 
Skladovací vlhkost 10-13% PN 01/00 
Nepropustnost vody rub bez kapek EN 494 
Zásaditost pH 10-12   
Třída reakce na oheň A1 (A5, A6,5, A6) A2-sl, d0 (B7, B8) ČSN EN 13501-1 
Mrazuvzdornost RL=min. 0,7 (100 cyklů) EN 494 
Zatížení větrem cca 5 kN/m2 PN 01/00 
Složení materiálu organická vlákna, cement, minerální plniva PN 01/00 

9.3 Obkladové desky 

Vlánocementové desky jsou vysoce kvalitní stavební desky určené pro 

všechny typy staveb i rekonstrukce. Mezi hlavní přednosti patří nejvyšší 

požární odolnost, nízký difúzní odpor, voděodolnost, snadné opracování, 

odolnost proti plísním a škůdcům. 

Tabulka 9-6: Technické parametry obkladové desky 

Fasádní desky MTX 
Barva - opal, safra, terracotta, malakit, ferro, grafit 

Rozměr mm 1200x3050 
Tloušťka mm 8 

Hmotnost desky kg 53,4 
Plošná hmotnost kg/m2 14,6 

Objemová hmotnost kg/m3 1850 
Tepelná vodivost W/mK 0,4 

Součinitel teplotní roztažnosti K-1 
8x10-6 

Nasákavost % 6-18 
Vlhkostní roztažnost (50-90RH) mm/m 1,5 

Ohybová pevnost MPa 12 
Pevnost v tahu MPa 11-17 
Rázová pevnost kJ/m2 5,5 

Třída reakce na oheň - A2 
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10 Zkoušení vláknocementových výrobků 

Všechny uváděné postupy zkoušek jsou vztaženy k vláknocementovým 

vlnitým deskám.  Norma ČSN EN 494 je určena pro vláknocementové vlnité 

desky a tvarovky, kde jsou popsány zkušební metody a specifikace výrobku. 

[13] 

10.1 Objemová hmotnost 

Zkušební těleso o délce minimálně 40 mm a šířce jedné celé vlny. Předem 

nasáknutý vzorek se ponoří do vody. Poté se stanoví objem V zkušebního 

tělesa. Dále stanovíme hmotnost m zkušebního vzorku  

po vysušení v sušárně při tepotě 100 až 105 °C po dobu 24 hodin. [13] 

Objemová hmotnost se stanoví dle vztahu: 

d = !
"

 [g/cm3]    d – objemová hmotnost [g/cm3] 

       m – hmotnost vysušeného zkušebního tělesa [g] 

       V – objem zkušebního tělesa [cm3] 

10.2  Vodotěsnost 

Zkouška se provádí na třech celých deskách nebo na třech odřezcích 

s minimální délkou 1,2 m. Zkoušený výrobek je uložen po dobu 7 dní 

v laboratorních podmínkách. Na horní stranu zkušebního tělesa se přilepí 

rám, který se naplní vodou tak, aby hladina dosahovala nejméně 60 mm  

nad vrcholky vln. Po 24 hodinách se vizuálně prohlédne spodní strana 

zkušebního vzorku. 
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Vodotěsnost se stanoví vizuálně: 

• Možný výskyt stop vlhkosti. 

• Žádná známka prosáknutí (nesmí nikdy dojít k tvorbě kapek). [13] 

 

 

Obrázek 10-1: Zkouška propustnosti vody 

10.3  Mrazuvzdornost 

Zkoušku mrazuvzdornosti máme možnost provádět na dvou možných 

velikostech desky. Na dlouhé desce (délka je větší než 0,9 m) nebo na krátké 

desce (délka je rovna nebo menší než 0,9 m).  Celkem je zapotřebí 20 

zkušebních těles, které se rozdělí do dvou sad po 10 tělesech.  

Po kondicionování se prvních 10 zkušebních těles provede zkouška zatížení 

na mezi pevnosti pro dlouhé desky, nebo zkoušce ohybového momentu  

pro krátké desky. Druhá sada se mezi tím ponoří do vody na 48 hodin,  

při okolní teplotě, která musí být vyšší než 5 0C. Po vyjmutí po požadové době 

ve vodě, se na zkušebních tělesech provede 100 cyklů, kde se provádí: 
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• Zmrazování v mrazničce, která musí během 1 hodiny až 2 hodin 

dosáhnout teploty -20 ± 4 0C a udržet tuto teplotu další 1 hodinu. 

• Rozmrazování ve vodní lázni, která musí dosáhnout teploty 20 ± 4 0C 

během 1hodiny až 2 hodin a udržet tuto teplotu další 1 hodinu. 

Každý tento cyklus trvá 4-6 hodin, mezi každým cyklem musí být přestávka  

až 72 hodin. Během této doby se tělesa opět ukládají do vody (20 0C). Tělesa 

musí být během zmrazování a rozmrazování umístěna tak, aby kolem nich 

bylo možné proudění volného média. Po ukončení cyklů vzorky kondicionují 

a podrobují se zkoušce zatížení na mezi pevnosti pro dlouhé desky, nebo 

zkoušce ohybového momentu pro krátké desky.  

U každé sady se spočte střední hodnota zatížení na mezi pevnosti nebo 

ohybového momentu a odhad směrodatné odchylky výsledků. Výsledky 

z první sady (bez působení mrazu) se označí x1 a s1 a výsledky  

po zmrazovacích cyklech se označí x2 a s2. 

Výpočet mrazuvzdornosti vypadá takto: 

𝐿$ = 𝑋$ − (0,58	×𝑠$) 

•  Dolní odhad střední hodnoty zatížení na mezi pevnosti nebo 

ohybového momentu po zmrazovacích cyklech při hladině 

spolehlivosti 95 % (druhá sada). 

𝐿1 = 𝑋1 − (0,58	×𝑠1) 

•  Horní odhad střední hodnoty zatížení na mezi pevnosti nebo 

ohybového momentu referenční sady (první sada) při hladině 

spolehlivosti 95 %. 
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𝑅3 =
𝐿$
𝐿1

 

• Výpočet poměru RL po 100 zmrazovacích cyklech nesmí být menší  

než 0,70. [13] 

10.4  Zkouška teplo-déšť 

Zkouška je prováděna na nejméně jedné celé desce, která je překrytá 

zespodu i shora deskami nebo pruhy, které ji přesahují o polovinu šířky 

desky. Zapotřebí je 12 těles pro desky kratší nebo rovny 0,9 m a 9 těles  

pro delší desky. Abychom dosáhli rovnovážného stavu, zkušební tělesa se 

kondicionují po dobu 7 dní při laboratorních podmínkách. Počet desek závisí 

na velikosti rámu, ale musí být nejméně jedna. Každá deska musí být na všech 

čtyřech hranách uložená v přesahu. Na kraji rámu mohou být přesahy 

provedeny pásky z desek. 

Zkušební tělesa se dle předpisů připevní a zvolí se pouze jeden druh 

připevnění. Horní strana desek se vystaví 50 cyklům teplo-déšť bez přerušení 

dle následujících parametrů.  

Tabulka 10-1: Předepsané cykly pro zkoušku teplo-déšť [13] 

Cykly Doba trvání 

Déšť 2,5 l/(m2 · minuta) 2 hodiny 50 minut 

Přestávka 10 minut 

Ohřívání (70 ± 5 ) 0C 2 hodiny 50 minut 

Přestávka 10 minut 

Celkem 6 hodin 
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Po skončení všech cyklů se na deskách kontrolují trhliny, delaminace a jiné 

viditelné vady. Avšak na deskách by se neměli objevit žádné viditelné známky 

poškození, které by ovlivnily chování při použití. [13] 

10.5  Zatížení na mezi pevnosti a průbyb 

Zkušebním tělesem je celá vlnitá deska, nebo příčně uříznutý kus o délce 

nejméně 1,20 m v mokrém stavu. Pro účely řízení kvality lze použít zkoušku 

v suchém stavu, pokud je staticky zabezpečen soulad s požadavky  

pro zkoušení za mokra. 

Pro desky s vlnou vyšší než 80 mm se světlé rozpětí zvětší na 15násobek výšky 

vlny. Pro desky kratší než 1,20 m se světlé rozpětí zmenší na 700 mm nebo 

na 12násobek výšky vlny podle toho, která hodnota je větší a šířka 

zatěžovacího hranolu se zmenší v poměru skutečného rozpětí ku 1,10 m.  

Uložení zkušebního tělesa musí být vlnami kolmo na podpory a po vložení 

plstěných pásků nebo obdobného měkkého materiálu se uprostřed rozpětí 

zatíží plochým hranolem, přičemž síla působící uprostřed, se rovnoměrně 

rozloží přes hranol. 

Rozdíl v průhybu se měří v mm uprostřed rozpětí podpor při zatěžování  

o velikosti mezi 20 % a 70 % nejnižší zátěže pro příslušnou třídu. Zatížení se 

zvyšuje tak, aby k porušení došlo mezi 10 s a 45 s od začátku zatěžování a 

zaznamená se síla F při porušení. 

• Síla při porušení vztažená na šířku b se vypočítá: 

F5 =
𝐹
𝑏 ×	10

9 
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• Pokud se použije rozpětí ls jiné než 1100 mm, vypočítá se zatížení při 

porušení: 

F5 =
𝐹
𝑏 ×

l5
1100×10

9 

  Fs – zatížení při porušení při zkoušce zatížení na mezi pevnosti [N/m] 

  F – síla při porušení při zkoušce zatížení na mezi pevnosti [N] 

  b -  rozměr zkušebního tělesa měřený rovnoběžně s podporami při 

   zkoušce zatížení na mezi pevnosti [mm] 

  ls – světlá vzdálenost podpor [mm] 

• Narůstající průhyb vlnitých desek s délkou větší než 0,9 m měřený  

při zatěžování od 20 % do 70 % nejmenší zátěže pro příslušnou třídu 

nesmí překročit hodnotu: 

𝑓 ≤ 0,7	×	10>9	×	
𝑙@$

ℎ  

  f – nárůst průhybu [mm] 

  ls – světlá vzdálenost podpor [mm] 

  h – jmenovitá výška vlny [mm] 

• Zatížení na mezi pevnosti musí vyhovovat požadavkům, které uvádí 

následující tabulka. [13] 
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Tabulka 10-2: Nejmenší zatížení na mezipevnosti [13] 

Kategorie h [mm] 

Nejmenší zatížení na mezi pevnosti na m délky při 

rozpětí 1,1 m pro desky s délkou větší než 0,9 m [N/m] 

Třída 1 Třída 2 

A 15 – 30 1400 1250 

B 25 – 45 2500 2000 

C 40 – 80 4250 3500 

D 60 – 120 7000 5500 

E 90 -150 12500 8500 
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11 Experimentální část 

Experimentální část této diplomové práce se musela provádět a zkoušet dle 

výrobních postupů pro vláknocementový výrobky. V tomto výrobním závodě 

probíha velkoformátová výroba vláknocementových, vlněných střešních 

krytin. Všechny laboratorní metodiky byly prováděny v laboratoři určené 

k testování vláknocementu, kde se nachází potřebné přístroje na zjištění a 

ověření jednotlivých parametrů potřebné pro chod výroby. Experimentální 

část byla rozděla na 3 části.  

Cílem části A bylo hodnocení samotných materiálů, jako cement, vápenec a 

buničina. Konkrétně buničina byla zkoumána detailněji než ostatní složky, 

zaměřili jsme se na hodnocení kvality přípravy buničiny, stupeň opracování 

buničiny v zanášce a samotné zjištění jednotlivých parametrů. 

U části B bylo podstatou vymyslet metodiku přípravy výroby zkušebních 

vzorků, které musí splňovat dané parametry dle ČSN EN 12467+A1. Zajistit 

kritérium shody u jednotlivých vzorků.  

U poslední části C byly zkoumány mechanické vlastnosti hotových 

vlákonocementových výrobků. Sledovala se plasticita a zpracovatelnost 

zelené desky a samotné zrání materiálu.  
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12 Část A - Hodnocení jednotlivých vstupních materiálů 

12.1 Cement a vápenec 

Za pomoci přístroje zvaný Fritsch byly ověřeny velikosti částic vstupních 

materiálů. Konkrétně u cementu a vápence, kde mezi nejdůležitější 

kontolovaný parametr je měrný povrch, jehož výsledky jsou doplněny 

granulometrickým rozborem. Cement musí odpovídat EN 197-1 nebo 

odsouhlasené technické specifikaci, avšak musí být vždy ověřeny před užitím 

ve výrobě. 

12.1.1 Fritsch analysette 22 

Tento univerzální laserový přístroj je používán pro určování distribuce částic 

dle velikostí u suspenzí, emulzí a pevných látek. Používá se ve výzkumu, vývoji 

a kontrole jakosti a procesu.  

Přístroj se skládá z centrální měřící jednotky a dispergačního modulu, který 

lze rychle a snadno vyměnit. V centrální měřící jednotce jsou dva 

polovodičové lasery, každý o výkonu 7 mW a o vlnové délce 532 nm nebo 940 

nm. Rozsah měření velikosti částic se pohybuje v rozmezí 0,08 – 2000 µm. 

Ultrazvuková lázeň, která je zabudovaná do jednotky pro dispergaci  

za mokra, má výkon až 50 Wattů. 

Kvalita měření v mokré disperzní jednotce je závislá na dobrém rozptýlení 

částic v měřící komůrce, kterého se dosahuje pomocí programovatelného 

ultrazvuku. Tím lze docílit přesného rozptýlení částic a měření i u velmi 

složitých vzorků materiálů. U sypkých směsí přístroji postačí vzorek materiálů 
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o objemu menším než 1cm2. Vzorek je automaticky dávkován a rozptylován 

pod tlakem. 

12.1.2 Vyhodnocení parametrů vápence 

Analyzátor velikosti částic stanovil u vápence toto procentuální zastoupení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12-1: Velikost částic mletého vápence [autor] 

Legenda překladu: Curve type cumulative – druh křivky kumulativní, Curve type 
frequency – druh křivky frekvenční, Mode – režim, Span - rozpětí 
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12.1.3 Vyhodnocení parametrů cementu 

Na základě analyzátoru velikosti částic bylo stanoveno u cementu toto 

procentuální zastoupení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12-2: Velikost částic cementu CEM I 42,5R [autor] 

Legenda překladu: Curve type cumulative – druh křivky kumulativní, Curve type 
frequency – druh křivky frekvenční, Mode – režim, Span - rozpětí 
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12.1.4 Závěr 

Částice mletého vápence měly velikost od 0,5 do 80 µm, největší zastoupení 

měli částice od 5 až 60 µm. Cement CEM I 42,5R měl velikost  

od 0,3 do 90 µm, nejvíce bylo obsaženo částic o velikosti 40 µm. Jemnost mletí 

vápence a cementu byla rozdílná, jelikož byl vždy jiný dodavatel a především, 

byl použit jiný typ mlýnice na mletí suroviny. 

12.2 Buničina 

Samotné zpracování buničiny je velmi náročný a komplikovaný proces. 

Nachází se zde mnoho faktorů, které ovlivňují výsledný produkt, mezi 

jedněmi z nich jsou: 

• Typ buničiny – krátkovláknitá / dlouhovláknitá. 

• Zařízení – rozvláknění, mlecí linka. 

• Parametry -  sušina buničiny, doba mletí, počet mlýnů v mlecím cyklu. 

• Měření výsledků mletí. 

Samotná buničina je dodávána od různých distributorů, líší se výrobou a 

druhem dřeva, ze kterého se výrábí. Dodává se v balících, kde je buničina 

vysušena a zalisována. 

 

 

 

  

Obrázek 12-3: Lisované listy buničiny [15] 
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12.2.1 Typ buničiny 

Výrobou ze dřeva jehličnatého získáváme dlouhovláknitou buničinu. Vlákna 

jsou delší, více pružnější, snadněji vytváří vazby a jsou pevnější. Jediná 

nevýhoda u dlouhovláknité buničiny je zpracování, které je více naročnější, a 

to především po energetické stránce. 

Naopak zpracování krátkovláknité buničiny s menším průměrem vlákna je  

o mnoho méně energeticky náročné.  

Pro výrobu vzorků byla použita dlouhovláknitá buničina z borovicového 

dřeva. 

12.2.2 Zařízení 

12.2.2.1 Rozvláknění buničiny 

Vysušené a slisované listy buničiny, které jsou svázány do balíků a uloženy  

na paletě, obsahují okolo 10 % vlhkosti. Našim cílem je tato vlákna rozvláknit 

ve vodě, tím oddělit jednotlivá vlákna od sebe a nechat je nabobnat 

(natáhnout do sebe vodu). Listy buničiny se přivedou do rozvlákňovače, kde 

vlákna bobtnají. 

12.2.2.2 Mletí buničiny 

Abychom docílili požadovaných vlastností vláken, musíme je dopravit se do 

mlýna, kde se vlákna v důsledku mletí zvětšuje měrný povrch vláken, což vede 

k vytvoření pevné záchytné sítě pro práškové materiály a získají své 

požadované vlastnosti. V našem případě, jsou vlákna vedena přes pět mlýnů 

zařazených za sebou, tak vytvoříme pevnou a záchytnou podložku pro ostatní 

materiály. U vláken v průběhu mletí dochází hned k několika působením, jako 

je vnitřní a vnější fibrilace. 
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Vnitřní fibrilace je způsobena delaminací a bobtnáním vláken. Nevýhodou u 

toho procesu je, že na vláknech vznikají trhlinky, vlákno se naruší a oslabí se. 

Ale díky bobtnání, kdy voda pronikne do vlákna, získáváme pružnější vlákno.  

Dále při mletí dochází k vnější fibrilaci. Tento jev je pro nás velmi žádoucí, 

jelikož se vytváří záchytná podložka, do které se zachytí všechny jemné 

složky. U této fibrilace dochází k narušení vnějších vrstev vlákna. Oddělením 

vrstev u vlákna zvyšujeme plochu vnějšího povrchu, tedy vlákno se stává 

,,chlupaté”.  

Během mletí vznikají při oddělování jemných fibril a při krácení jemné podíly. 

Jemné podíly jsou ve velkém množství nežádoucí, z hlediska špatného 

odvodnění materiálu.   

12.2.3 Parametry 

12.2.3.1 Sušina buničiny 

Jeden z nejdůležitjších parametrů mletí je sušina buničiny. Sušinu připravené 

vlákniny ovlivňujeme zanáškou, tedy množstvím buničiny a vody  

do rozvlákňovače.  Samotný rozvlákňovač ovlivňuje volbu sušiny. 

Rozvlákňovač, který byl použit, je vhodný pro sušinu okolo 3 až 6 %.  S nižším 

procentem sušiny by docházelo k většímu krácení vláken (vláknina v mlecím 

zařízení by měla menší odpor a řezací nože jsou blíže u sebe). Naopak  

s vyšším procentem sušiny nastává větší fibrilace vláken, tzn. vláknina má 

větší odpor v mlecím zařízení a řezací nože jsou daleko od sebe. 



  

61 

 

12.2.3.2 Počet mlýnů 

Snížením průtoku u mlecí linky se zmenšuje mezera mezi mlecími noži  

a zvyšuje se mlecí tlak, a hodnota °SR se zvětšuje. Naopak zvýšením průtoku 

dochází k opačným vlastnostem. Mlecí tlak se snižuje a sníží se i výsledný °SR.  

12.2.3.3 Doba mletí 

Doba mletí je dána dle počtu zařazených mlýnů. Výsledný stupeň mletí je 

vyšší u buničiny, která prochází větším množstvím mlecích mlýnů. 

Tlakové podmínky mlýnů jsou ovlivněny počtem a rozmístěním nožů, výškou, 

sklonem a vlastnostmi zpracované buničiny. Pokud by se na lince vyskytovaly 

různé velikosti onožení, je nutno na začátek dát typ s nejvyšším a na konec 

s nejnižším tlakovým přírůstkem. 

12.3 Měření výsledků mletí  

Výsledky mletí buničiny hodnotíme několika způsoby. V našem případě 

sledujeme konkrétně tyto parametry: 

• Stupeň mletí buničiny (schopnost odvodnění vlákniny / zadržování 

vody). 

• Vlastnosti vlákna (délky, množství, šířka, zakroucení, obsah jemných 

podílů, hrubost vláken a jiné). 

12.3.1 Stupeň mletí 

Jakost rozvláknění buničiny se nejčastěji kontroluje stanovením stupně 

jemnosti mletí. Ke stanovení je potřeba zjistit rychlost odvodnění vláknité 

suspenze. Přístroj, který byl ke zjistění použit, se nazýva Schopper–Riegler. 

Tento přístroj stanoví průměrnou jemnost mletí v defibrátorových 
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sekundách nebo, jak je to v našem případě, ve stupních Schopper–Reigler 

(°SR). Zjištěné údaje v obou hodnotnách se dají samozřejmě mezi sebou 

přepočítat, například 22 defibrátorových sekund je 11 °SR.  

Přístroj měří objem vyteklé vody v cm3, která odtéká objemovou rychlostí 

větší než 250 cm3/min, při odvodnění suspenze o objemu 1 dm3, tedy 1 litr, a 

hmotnostní koncentraci cm=0,002 na sítě přístroje. Hodnotu stupně mletí 

vypočteme:   

    °SR = (1 000-V (cm3)) /10 [10 x cm3] 

Naše namleté buničiny měly stupeň mletí 15, 40 a 54 °SR. 

 

 

 

 

 

Obrázek 12-4: Schoppera-Rieglera [12] 

12.3.2 Vlastnosti buničiny 

Metso FS5 je automatický analyzátor, který poskytuje údaje o vláknech. 

Přístroj používá pro analýzu technologii snímání a následné vyhodnocení 

obrazu. 
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Obrázek 12-5: Mokrý zkušební vzorek [foto autor] 

Hlavní části analyzátoru:  

• Vlastní tělo a kryty. 

• Okruh vzorku. 

• Optická měřící jednotka. 

• Pracovní PC. 

• Dotyková obrazovka. 

• Kruhový otočný podstavec. 

• 6 kelímků pro vzorky. 

• Míchací jednotka.      

          Obrázek 12-6: Metso FS5 [11] 

Na přístroji Metso FS5 byly zkoušeny naše tři různě namleté buničiny.  

Z výsledků, který nám přístroj vyhodnotí, dokážeme stanovit tyto parametry:  

• Délka vláken.      Množství vláken. 

• Šířka vláken.     Zakroucení vláken. 

• Velikost buněk.     Měření segmentu buněk. 

• Hrubost vláken .    Druh dřeva. 

• Obsah jemných podílů. 
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12.3.2.1 Princip metody 

Na rozdíl od jiných měřeních buničiny, Metso využívá nové řešení založené 

na průtoku frakcionace trubek, které třídí částice podle rozměru a 

specifického povrchu. 

Technologie frakcionace toku trubek je založena na řízení průtokového 

profilu. Průtok je vyšší ve středu trubky než v blízkosti stěn trubky. Částice  

s větším rozměrem a specifickým povrchem jsou zachyceny rychleji, zatímco 

částice s relativně malým průměrem a specifickým povrchem mají sklon  

k pohybu směrem k pomaleji pohybujícím se zónám v toku. Analýza obrazu 

na konci trubice nejprve vidí větší fragmenty nádoby, pak vlákna, plniva a 

jemné frakce.  

12.3.2.2 Vzorky pro analýzu 

Zkušební vzorky mohou být suché nebo mokré. Suché vzorky je nutno  

před analýzou rozmělnit a naředit. Mokré vzorky, odebrané z určitého 

procesu, se rozdělí na menší vzorky pro měření. Přístroj je schopen 

vyhodnotit všechna organická a syntetická vlákna. Pro analyzátor je důležitá 

hustota vzorku, akceptovaný rozsah je 16–22 mg/l, pokud má však vzorek 

hustotu vyšší, analyzátor si jej automaticky naředí na požadovanou hodnotu. 

Avšak při nízké hustotě analyzátor odmítne vzorek zpracovávat. 

12.3.2.3 Princip měření 

Na základě kamery, která je součástí přístroje, se nám zobrazují obrazy 

s vysokým rozlišením a ve stupních šedi. Na základě těchto výsledků 

analyzátor určuje různé vlastnosti vláken. Délky vláken jsou měřeny podél 

středové osy vlákna, což zajišťuje, že zkadeřená vlákna a deformovaná vlákna 

jsou měřena přesně. Přístroj počítá aritmetické, vážené a dvakrát vážené 
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průměry vláken, rozdělení do frakcí a distribuci, šířku vláken a jejich kadeření. 

Přednastavený rozsah délky vlákna je 0,00 – 7,60 mm. Dalším výstupem může 

být index fibrilace a deformace vláken. [11] 

 

 

 

 

 

Obrázek 12-7: Výstup z Metsa [11] 

Legenda překladu: kink – osrý ohyb, fines – jemné podíly, curl – kadeření, fibrilation – rozvláknění, 

coarseness – hrubost. 

12.3.2.4 Postup zkoušky 

Do 2 litrové kádinky se vloží buničina o velikosti ořechu a přidá se asi 1200 ml 

vody. Poté se suspenze přelívá z jedné kadinky do druhé, tento postup se 

opakuje asi 10krát. Přelíváním docílíme lehkého rozmíchání buničiny ve vodě. 

Následně se pak naplní odměrný válec až po horní rysku 250 ml a za pomoci 

rozmělňovacího válečku se buničina ještě více rozmíchá. Pak už nezbývá  

než vzorek nalít do 6 kádinek tak, aby hladina vzorku byla cca 1 cm ode dna. 

A všech šest kádinek se uloží do Metsa. 
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Obrázek 12-8: Pomůcky pro zařízení Metso [foto autor] 
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12.3.2.5 Vyhodnocení zkoušky 

Výsledné vlastnosti byly zkoušeny u našich třech namletých buničin: 

Tabulka 12-1: Výsledné hodnoty namleté buničiny 

Výsledky 15 °SR 40 °SR 54 °SR 

Suchá hmotnost [mg] 32,567989 32,467194 31,08044 

Hustota vláken [%] 0,005343 0,005375 0,005164 

Počet analyzovaných snímků 12293 n 12227 n 12202 n 

Počet analyzovaných částic 497669 n 1388198 n 1464168 n 

Fiber count 104607 n 169966 n 169773 n 

Neprůhlednost pozadí [%] 0,08 0,19 0,22 
Stupeň šedi pozadí snímků 182,6700 gl 182, 17  183 

Analyzovaná plochy snímku [%] 100 100 100 

Jemný podíl ve tvaru šupinek [%] 980 17,8 19,16 

Jemný podíl ve tvaru lamel [%] 753 16,29 20,15 

Aritmetický průměr délky vláken 
[mm] 

 

0,646756 0,381174 0,360145 

Vážený průměr délky vláken 
[mm] 

2,0876876 1,612002 1,533425 

Dvakrát vážený průměr délky 
vláken [mm] 

2,643924 2,286447 2,233433 

Aritmetický průměr délky vláken 
ISO 0,2 -7,0 [mm] 

1,525958 1,118182 1,052013 

Vážený průměr délky vláken ISO 
0,2 -7,0 [mm] 

2,195928 1,769433 1,693565 

Dvakrát vážený průměr délky 
vláken [mm] 

2,648222 2,297435 2,24559 

Vážený průměr délky vláken 
[nm] 

20,102518 21,091471 21,077726 

Kadeření [%] 21 13,26 11,75 

Ostrý ohyb 1134,6405 

1/m 

692,430786 782,241882 
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Obrázek 12-9: Buničina 15 °SR  [autor 
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Obrázek 12-10: Buničina 40 °SR [autor] 
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Obrázek 12-11: Buničina 54 °SR  [autor] 
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 Tabulka 12-2: Parametry jednotlivé buničiny 

 

 

 

 

Označení 

vzorku 

Jemnost 

mletí [°SR] 

Obsah 

sušiny [%] 

Ø délka 

vláken 

[mm] 

Ø tloušťka 

vláken 

[μm] 

Ø kadeření 

vláken [%] 

Ø hustota 

vláken [%] 

Buničina 

15 °SR 
15 3,6 2,0879 20,1025 21 0,0053 

Buničina 

40 °SR 
40 3,7 1,612 21,0915 13,26 0,0054 

Buničina 

54 °SR 
54 3,7 1,5334 21,0777 11,75 0,0052 
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13 Část B – Metodiky výroby zkušebních vzorků  

 

Obrázek 13-1: Stanovení metodiky výroby [autor] 

PŘÍPRAVA	SUROVÉ	
DESKY

STANOVENÍ	METODIKY	
TECHNOLOGIE	VÝROBY	

V	LABORATOŘI

POSTUP	PŘÍPRAVY

STANOVENÍ	MNOŽSTVÍ	
SUROVIN

VÝBĚR	PŘÍSTROJŮ

STANOVENÍ	
POŽADOVANÝCH	

ROZMĚRŮ	DLE	ČSN	EN
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Samotná zpracovatelnost a postupy výroby v závodech, které jsou již detailně 

popsány výše v práci, jsou patrné, že takto komplikované a složité 

problematiky výroby, bylo velmi složité napodobit, abychom jsme se přiblížili 

ke stejným technologický procesům, jako v závodě. 

První zkušební míchání bylo zaměřeno především na přípravu samotných 

vzorků. Dále stanovení si rozměrů zkušebních vzorků a vlastní metodiku 

postupu.  

Stanovené rozměry, musely odpovídat požadavkům z normy  

pro vláknocementové materiály. Na základě experimentálních pokusů jsme 

zvolili délku 100 mm, šířku 25 mm a tloušťku 5 mm, tak aby byly dodrženy 

jednotlivé poměry stran vzorků, které jsou předepsány normou ČSN EN 

12467+A1. 

Z důvodu urychlení části technologického postupu byla odebírána čerstvě 

namíchaná licí břečka z turbomixéru či homogenizátoru. Prvně byla zkoušena 

příprava ze směsi odebírané z turbomixéru, ke které se pokaždé přidáválo 

určité množství vody. Voda se dávala za účelem rovnoměrného a 

kvalitnějšího rozmíchání. Samotná směs z turbomixéru byla více hustější něž 

směs s homogenizátoru Bylo odzkoušeno hned několik variant s určitým 

množstvím licí břečky z turbomixéru a jiné dávky vody, vše je detailně 

popsáno v (Tabulce 13-1). 

Problém, který nastal byl v napodobení technologie van, ze které získáváme 

nekonečnou zelenou desku zbavenou přebytečné vody. Nejlépe tento princip 

napodoboval sheet former a vodní vývěva. Oba tyto přístroje byly k dispozici 

ve zkušebních laboratořích.  
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13.1 Sheet former 

Tento stroj je určen především pro výrobu zkušebních, papírových listů  

pro fyzikální testy. Listy jsou vyrobené ze suspenzí buničiny, které získávají 

tvar obdélníku. Na výsledných listech můžeme stanovovat například 

zdánlivou hustotu. Konstrukce je složena z odvodňovacího systému, který 

poskytuje rovnoměrný průtok přes celé tělo sheet former. [2] 

 

Obrázek 13-2: Sheet former [foto autor] 

13.1.1 Příprava zkušebních těles z turbomixéru 

Sheet former se předem očistil, navlhčil a usadilo se něj ocelové síto, které 

přasahovalo přes kraje stroje. Síto má, tak jemná oka, kterými by těžko 

procházela vlákna. Na vahách se navážilo jednotlivé množství licí břečky a 

vody. Následně se stroj sponou pevně uzavřel, aby jím nemohla vytékat  

z boku voda a kohout s přípovodem vody se uvedl do kolmé polohy ke stroji 

(vyplý přívod vody). Do horního ústí stroje se vylila licí břečka obohacena  
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o určité množství vody. Součástí stroje je hnětací síto, kterým se rovnoměrně 

rozmíchá břečka. Po rozvýření licí břečky, se okamžitě vyndalo hnětací síto a 

otočilo se kohoutem do svislé polohy, aby jsme vytvořili potřebný podtlak  

k odsátí přebytečné vody od směsi. Výsledkem je rovnoměrná vrstva. Při 

dosažení požadované tloušťky bylo na první pohled pár shluků (vlákna byla 

do sebe navzájem zaklíněna a špatně rozmíchaná). Po slisovaní vzorku, nám 

vznikly ve slabých místech trhliny.  

 

 

 

 

 

Obrázek 13-3: Licí břečka z mixéru [foto autor] 

 

 

 

 

Obrázek 13-4: Rovnoměrný povrch s nedodrženou tloušťkou vzorku [foto autor] 
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Obrázek 13-5: Patrné shluky vláken na výsledném vzorku [foto autor] 

 

 

 

Obrázek 13-6: Vada vzorku při lisování [foto autor] 

Všechny vzorky vykazovaly patrné trhliny, proto bylo následné zkoušení 

vzorků připravováno z licí břečky, která se odebírala z homogenizátoru. 
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Tabulka 13-1: Dodržení stanovených rozměrů 

 

13.1.2 Příprava zkušebních těles z homogenizátoru 

Samotná licí břečka z homogenizátoru byla na první pohled více tekutější než 

licí břečka z turbomixéru. Rozdíl mezi břečkami z homogenizátoru a 

turbomixéru je v rozdílné hustotě a litrové hmotnosti směsi. 

Postup přípravy probíhal úplně stejně jako s břečkou z turbomixéru. Zde bylo 

zapotřebí většího možství licí břečky pro vytvoření požadované tloušťky. Po 

odsátí vody na sheet former byl výsledný povrch viditelně kvalitnější. Avšak 

při lisování samotného vzorku docházelo k velkému odcházení vody. 

množství licí 

břečky z 

mixéru [ml] 

množství 

vody [ml] 

tloušťka před 

lisováním 

[mm] 

tloušťka 

po lisování 

[mm] 

vzhled 

250 1600 5,9 - na pohled hladký povrch 

300 1600 6,8 - hladký povrch 

300 1400 6,9 - hladký povrch 

350 1600 7,3 4,3 vidtelné menší kráterky 

350 1500 7,4 4,4 vidtelné menší kráterky 

350 1400 7,6 4,4 vidtelné menší kráterky 

400 1600 8 4,9 vidtelné mneší kráterky 

400 1500 8,1 4,9 viditelné shluky, po lisování 

patrné trhliny 

400 1400 8,2 5 viditelné shluky, po lisování 

patrné trhliny 
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Samotná vlákna zadržují velké množství vody, ale také to lze přiřadit k 

nedostatečnému podtlaku na sheet formeru. Proto jako dalším opatřením 

bylo zajistit lepší odvod vody z licí břečky tak, aby u lisování odcházelo 

minimální množství vody, které by neovlivnilo výsledný povrch a strukturu 

materiálu. 

13.2 Vodní vývěva 

Zařízení je jednoduché pro snížení tlaku v rekreační aparatuře, které funguje 

na principu, že v místě zúžené trubice proudí kapalina nejrychleji a při nižším 

tlaku. Vývěva je složena z přívodní trubice, těla vývěvy, trysky a trubice, na 

kterou napojujeme systém, ve kterém chceme dosáhnout sníženého tlaku. 

Nejčastěji je vodní vývěva ze skleněného materiálu. Aby vývěva fungovala, je 

zapotřebí přívod vody, který je puštěn na maximum. [3] 

 

Obrázek 13-7: Vodní vývěva [3] 
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13.2.1 Příprava zkušebních těles z homogenizátoru 

Jak již výše bylo zmíněno, důležité pro samotnou přípravuje je zabezpečit, co 

nejkvalitnější odchod vody z licí břečky, a to ještě tehdy, dokud není použit 

potřebný tlak na slisování. Sheet former kvůli nedostatečnému podtlaku s 

použitým množstvím materiálu, byl pro výrobu vzorků daných parametrů 

nevyhovující. Proto, jako další laboratorní přistroj, který pracuje na 

obdobném principu, je vodní vývěva. Rozdíl mezi vodní vývěvou a sheet 

former byl v možnosti regulaci podtlaku, který má zásadní vliv na tvorbu 

zkušebních těles. 

Na očištěnou a dobře usazenou vývěvu se položil filtrační papír, který se za 

pomocí střičky namočil, poté už stačil zapnout přívod vody na maximum. 

Opět zde bylo zapotřebí vyzkoušet množství licí břečky, díky kterému bychom 

docílili našich požadovaných rozměrů. 

Tabulka 13-2: Dodržení stanovených rozměrů 

množství licí brečky z 

homogenizátoru [ml] 

tloušťka před 

lisováním 

[mm] 

tloušťka po lisování 

[mm] 
vzhled 

350 6,8 6,2 

hladký povrch, bez 

jakýchkoliv známek 

porušení 

325 6,5 6 

300 6,2 5,5 

275 6 5,3 

250 5,8 5 

225 5,5 4,8 

200 5,2 4,7 
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Množství licí břečky se navážilo na laboratorních vahách. Za pomoci míchadla 

se směs řádně promíchala tak, aby všechny složky nebyly usazeny na dně 

nádoby, a nemohlo tak dojít k nerovnoměrnému zpracovaní směsi.  

Na předem navlhčený filrační papír se nalila licí břečka, kde se zachytily 

všechny částice potřebné pro utvoření zelené desky, a přebytečná voda 

vyústila pryč. Tato metoda byla nejlépe vhodná na přípravu zkušebních těles. 

 

Obrázek 13-8: Stanovená tloušťka zkušebního tělesa [foto autor] 

13.3 Střihací zařízení 

K získání požadovaných rozměrů, které jsme si na záčátku stanovili, bylo 

zapotřebí střihacího zařízení, které by na milimetry vystřihlo z utvořené 

zelené desky finální zkušební těleso. Z důvodu napodobení technologie 

výroby na výrobním stroji byl střižný nástroj navržen a vyroben ze stejného 

onožení, které se používá ve výrobě. 



  

81 

 

13.3.1 Stanovení podmínek technologie výroby 

Odebraná licí břečka z homogenizátoru se nechávala v nádobě, dokud 

nedošlo k sedimentaci všech částic. Z vrchu nádoby se slila přebytečná voda, 

která byla nad sedimentovanými částicemi. Z břečky se vždy odebralo 

množství 250 ml, které se vylilo na zaplou vývěvu. Směs byla rovnoměrně 

rozprostřena po celé ploše vývěvy. Celkem 30 sekund se u každého vzorku 

nechala odsát přebytečná voda, a až poté se uzavřel hlavní přívod vody.  

Po vytvoření koláče zelené desky, ze kterého byl odstraněn přebytečný 

filtrační papír, se vzorek umístil do lisovacího zařízení. Všechny vyrobené 

zelené desky se lisovaly na 0,4 MPa. Po osazení střižných nožů se následně 

vyřízly zkušební trámečky. Část vzorků se nechala zrát pouze na vzduchu. 

Druhá část vzorků se zanesla do zrající komory, kde se při teplotě 40 °C 

nechaly zrát 8 hodin. Po ukončení zrání zkušebních vzorků se po 72 hodinách 

od výroby, jednotlivé trámečky zkoušely na tříbodový ohyb. Dle ČSN EN 

12467+A1 pro vláknocementové výrobky musí první porušení proběhnout  

od 10 do 30 sekund a velikost podpor se může být v rozmezí 3 až 35 mm.  

V našem případě byly použity podpory o velikosti 15 mm. 

13.3.2 Shodnost metody přípravy zkušebních vzorků 

Shodnost navrhované metody přípravy vzorků byla posouzena dle ČSN EN 

ISO 5730. Toto kritérium bylo podstatné pro provádění mechanicko-

fyzikálních vlastností těles a ke zjištění vlivu jemnosti mletí buničiny na 

výsledný kompozitní materiál. K vytvoření totožných těles bylo zapotřebí 

dodržovat jednotlivé technologické postupy, časové intervaly mezi kroky a 

přesnost při vážení materiálů. Všechny tyto faktory a vliv lidské činnosti 

ovlivňují výsledné kritérium shody všech vzorků. 
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14 Část C - Stanovení mechanických vlastností  

14.1 Zkušební přístroj - TIRAtest 2850s 

Na všechna zkušební tělesa, na kterých byla prováděna pevnost v tahu  

za ohybu, byl použit TIRAtest 2850s. Výhodou tohoto příštroje je variabilita 

několika upínacích přípravků a čelistí. Průběh zkoušky byl řízen programem 

s grafickým výstupem. 

 

Obrázek 14-1: TIRAtest 2850s [foto autor] 

14.1.1 Postup zkoušky 

Zkušebních vzorky byly za použití univerzálního testovacího přístroje TIRAtest 

2850s zkoušeny při laboratorních podmínkách. Schéma zkoušky pevnosti 

v tahu za ohybu je znázorněno na obrázku (Obr. 14-2). Při této zkoušce bylo 

vždy zkušební těleso podepřeno dvěma podpěrami s rozpětím 15 mm a 

zatěžováno trnem uprostřed jeho délky, konstantní rychlostí do doby, kdy 

deformace neklesla na 90 % maximální dosažené síly nebo pokud se vzorek 

nerozlomil. Zkušební postup vychází z ČSN EN 12467+A1. 
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Obrázek 14-2: Pevnost v tahu za ohybu [foto autor] 

14.2 Stanovení podmínek pro zrání zkušebních vzorků 

Část vyrobených zkušebních vzorků byla umístěna na vzduchu v 

laboratorním prostředí s průměrnou teplotou 20 °C a vlhkostí vzduchu okolo 

50 %.  

Druhá část vzorků byla umístěna do zrací komory, kde byly uloženy po dobu 

8 hodin při zvýšené teplotě (40 °C).  
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Tabulka 14-1: Stanovení síly při porušení    Tabulka 14-2: Stanovení síly při  

zkušebních vzorků tříbodovým ohybem –    porušení zkušebních vzorků  

uložení vzorku na vzduchu      tříbodovým ohybem – uložení  

           vzorků ve zrací komoře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*hodnoty vyznačené červenou barvou byly vyřazeny pro stanovení výsledkých parametrů, 

jelikož hodnota se vysoce odlišovala od průměru  

Č. VZORKU Síla při porušení [N] 

 1 57,15  

2 96,05 

3 77,50 

4 77,15 

5 64,40 

6 24,75  

7 56,75 

8 91,70 

9 79,35 

10 68,05 

11 60,05 

12 88,05 

13 72,05 

14 67,30 

15 81,63 

aritmetický 
průměr 

74,08 

směrodatná 
odchylka 

12,12 

variační  
koeficient 

0,16 

Č. VZORKU Síla při porušení [N] 

1 21,10 

2 26,60 

3 14,20 

4 18,20 

5 18,90 

6 15,65 

7 20,40 

8 20,05 

9 17,50 

10 20,00 

11 14,20 

12 16,75 

13 20,35 

14 16,00 

15 17,85 

aritmetický 
průměr 

18,23 

směrodatná 
odchylka 

2,06 

variační  
koeficient 

0,11 
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Graf 14-1: Vliv uložení zkušebních vzorků při zrání – uložení vzorků na vzduchu 
a uložení vzorků ve zrací komoře při teplotě 40 °C 

 

14.2.1 Závěr 

Stanovení síly při porušení zkušebních vzorků ttříbodovým ohybem bylo 

provedeno na zkušebních tělesech vystavených zrání v laboratorním 

prostředí ve stáří 3 dnů a na tělesech, která zrála ve zrací komoře po 8 

hodinách.  

Vyšší pevnosti bylo dosaženo při uložení těles na vzduchu, ale výsledky 

měly větší variační koeficient než výsledky pevností u těles ve zrací komoře. 

Proces zrání ve zrací komoře se přibližuje podmínkám při výrobě 

vláknocementových výrobků. Z tohoto důvodu byla pro další experimenty 

použita příprava zkušebních vzorků ve zrací komoře.  
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14.3 Stanovení doby zrání pro přípravu zkušebních vzorků 

Z předchozích zkušebních podmínek pro vzorky bylo vyhodnoceno, že proces 

zrání musí probíhat ve zrací komoře při teplotě 40 °C. Doba zrání byla 

ověřována pouze 8 hodin, proto byly vytvořeny další zkušební vzorky a byly 

sledovány vlastnosti v různých časových intervalech zrání. Dle postupu 

definovaném v kapitole 13.3.1. byly vytvořeny trámečky, které se ihned po 

vyrobení umístily do zrací komory, kde se nechaly zrát po dobu 8, 10, 12 

hodin.  

Po dosažení dob zrání se každá sada vzorků vyjmula ze zrací komory a vzorky 

byly zabaleny do igelitové fólie, aby nedocházelo k rychlému zchladnutí a k 

odparu vody. 

Stanovila se síla při porušení zkušebního vzorku, v čase 24 hodin od vyrobení. 

Postup zkoušky byl dle ČSN EN 12467+A1. 
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14.3.1 Vyhodnocení  

Tabulka 14-3: Stanovení síly při porušení zkušebních vzorků tříbodovým ohybem, zrání 
ve zkušební komoře po dobu 8, 10, 12 hod, zkoušeno v době od vyjmutí z komory po 24 
hodinách 

 Doba uložení ve zkušební komoře 

 8 HOD  10 HOD  12 HOD  

Sí
la

 p
ři

 p
or

uš
en

í z
ku
še

bn
íc

h 
vz

or
ků

 tř
íb

od
ov
ým

 o
hy

be
m

 

59,30 102,95 104,75 

72,05 53,85 100,40 

56,05 72,40 79,30 

65,45 85,85 91,65 

77,45 93,85 75,65 

74,60 82,95 92,40 

70,20 89,50 106,95 

76,05 75,30 75,30 

72,05 73,45 60,75 

66,55 55,65 86,25 

59,30 64,75 92,40 

67,65 84,75 90,95 

69,85 97,15 81,85 

72,00 88,40 77,85 

71,30 65,50 68,05 

aritmetický průměr 68,66 79,09 85,63 

směrodatná odchylka 6, 12 11,97 12,76 

variační  

koeficient 
0,09 0,15 0,15 

* hodnoty vyznačené červenou barvou byly vyřazeny pro stanovení výsledkých parametrů, 

jelikož hodnota se vysoce odlišovala od průměru  
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Graf 14-2: Vzorky byly zkoušeny po 24 hod od vyjmutí ze zrací komory 

14.3.2 Závěr 

Na základě stanovených hodnot maximální síly při porušení zkušebních 

vzorků tříbodovým ohybem byla jako nejvhodnější pro další přípravu 

zkušebních vzorků stanovena doba zrání v proteplovací komoře 12 hod. 

Hodnoty síly při porušení byly největší při době zrání v proteplovací komoře 

12 hod. Variační koeficient byl srovnatelný u doby proteplování 10 a 12 hod. 

Následující testy budou zaměřeny na stanovení objemové hmotnosti, 

vlhkosti, nasákavosti zkušebních vzorků.  

14.4 Vliv jemnosti mletí buničiny na vlastnosti výrobků 

Abychom mohli sledovat vliv nově testovaných mletých buničin na 

vlastnostech zkušebních vzorků, bylo třeba vyrobit licí vlastní břečku, protože 

jsme testovali nové druhy buničiny, které nejsou ve výrobě běžně používány. 

Licí břečka byla speciálně připravena, jelikož některé testované typy buničiny 

nejsou v praxi běžně používány. Ke sledování více druhů velikostí buničin 
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bylo zapotřebí si jednotlivé suroviny navážit a důkladně je dispergovat v licí 

břečce.  

14.4.1 Postup 

Jednotlivé suroviny jsme si předem navážili. Do míchacího zařízení se předem 

nalila voda, dále buničina, která byla namleta na požadovanou velikost 

polyvinylalkoholová vlákna, vápenec a cement. Vše se důkladě míchalo 3 

minuty. Poté se přidalo další potřebné množství vody, abychom docílili 

potřebné tekutosti směsi (licí břečky). Opět se vše míchalo po dobu 3 minut. 

Z čerstvě namíchané směsi jsme si navažili 530 g, kterou jsme rozprostřeli na 

zapnutou vodní vývěvu. Po 30 sekundách, kdy se odloučilo přebytečné 

množství vody, se vytvořila surová neboli „zelená“ deska. Ihned  

po vyrobení se deska lisovala tlakem na 0,4 MPa, kde získala svou potřebnou 

tloušťku 5 mm. Pomocí střihacích nožů jsme docílili požadovaných rozměrů 

(šířky 25 mm a délky 100 mm). Vzorek se vždy uložil do uzavíratelné nábody, 

aby se zabránilo úniku hydratačního tepla. Do 45 minut od namíchání směsi 

byly jednotlivé vzorky umístěny do zrací komory na dobu 12 hodiny při 

teplotě 40 °C. Výsledná pevnost v ohybu byla stanovena po 7 dnech. 

Obrázek 14-3: Postup jednotlivých fází výroby [foto autor] 
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14.4.2 Plasticita zelené desky 

U vytvořené zelené desky s rozdílnou velikostí buničiny byla sledována 

samotná plasticita. U nejvíce namleté buničiny, tedy na 54 °SR, byly 

pozorovány nepatrné kráterky. Po lisování desky se odloučila část vody, která 

byla obsažena ve vláknech namleté buničiny a možných jemných částích 

vzniklých při mletí buničiny. Voda z jemných částic se špatně odvodňuje, ale 

při lisování lze tuto vodu odstranit. U směsi s buničinou namletou na 40 °SR 

byla samotná plasticita lepší, z desky odcházelo jen nepatrné množství vody 

a na pohled byla deska hladká. 

U poslední směsi, kde byla použita nejméně namletá buničina na 15 °SR, bylo 

znatělně vidět, že konzistence desky je nejlepší. Z vlákna se odlučovala voda 

a povrch byl více hladký a celistvý.  

14.4.3 Pevnost v tahu za ohybu ČSN EN 12467+A1 

Pevnost v tahu za ohybu dle ČSN EN 12467+A1 je dána: 

 MOR – pevnost v tahu za ohybu [MPa]  

  F – maximální zatěžovací síla [N] 

  b – šírka zkušebního vzorku [mm] 

  e – tloušťka zkušebního vzorku [mm] 

  l – vzdálenost mezi podporami [mm] 

 

 

Obrázek 14-4: Pevnost v tahu za ohybu 

𝑀𝑂𝑅 =
3𝐹𝑙𝑠
2𝑏𝑒2 
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14.4.3.1 Výsledky 

Tabulka 14-4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu MOR zkušebních vzorků tříbodovým 
ohybem, vzorky s buničinou o různé jemnosti mletí, zrání ve zkušební komoře po dobu 
12 hod 

 

 

Č. VZORKU 
15 °SR  40 °SR  54 °SR  

Síla [N] MOR [MPa] Síla [N] MOR [MPa] Síla [N] MOR [MPa] 

1 94,20 13,56 105,10 15,13 96,05 13,83 

2 85,15 12,26 96,05 13,83 124,75 17,96 

3 71,30 10,27 128,05 18,44 94,20 13,56 

4 70,90 10,21 98,60 14,20 117,50 16,92 

5 110,55 15,92 95,30 13,72 86,95 12,52 

6 75,65 10,89 129,10 18,59 93,40 13,45 

7 50,55 7,28 110,55 15,92 88,00 12,67 

8 111,30 16,03 98,55 14,19 82,20 11,84 

9 90,20 12,99 128,00 18,43 106,55 15,34 

10 61,10 8,80 103,30 14,88 125,10 18,01 

11 78,95 11,37 124,75 17,96 141,85 20,43 

12 102,20 14,72 120,40 17,34 111,25 16,02 

13 99,70 14,36 71,65 10,32 76,70 11,04 

14 66,20 9,53 81,85 11,79 83,30 12,00 

15 64,00 9,22 101,10 14,56 88,00 12,67 

16 89,45 12,88 114,90 16,55 117,15 16,87 

17 65,50 9,43 89,85 12,94 95,65 13,77 

18 95,30 13,72 115,30 16,60 90,90 13,09 

19 67,98 9,79 128,40 18,49 86,95 12,52 

20 74,30 10,70 124,75 17,96 108,75 15,66 

aritmetický  
průměr 

81,22 11,70 108,28 15,59 100,76 14,51 

směrodatná  
odchylka 

16,82 2,42 16,40 2,36 17,02 2,45 

variační  
koeficient 

0,21 0,21 0,15 0,15 0,17 0,17 
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Graf 14-3: Vliv velikosti jemnosti mletí buničiny na pevnost v tahu za ohybu 

zkušebních vzorků 

14.4.3.2 Závěr 

Výsledné hodnoty pevností v tahu za ohybu byly u všech vzorků obdobné, 

avšak u vzorků vytvořených z buničiny namleté na 40 °SR nejlepší. Kon-

krétně hodnota pevnosti v ohybu byla 15,6 MPa a další podstatným fakto-

rem byl variační koeficient, který vyjadřuje stejnorodost množiny údajů, byl 

u vzorků z buničiny namleté na 40 °SR nejmenšíí 

14.4.4 Násákavost dle ZP 3004 

Hodnoty nasákavsti byly určeny dle vnitropodnikového zkušebního postupu 

ZP 3004. Rozměry zkušebních těles byly upraveny dle vzorků, které byly 

připravovány.  
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Nasákavost je schopnost materiálu přijímat vodu a je vyjadřována 

v procentech. Přesněji je to poměr přijatého hmotnostního množství kapaliny 

k hmotnosti vysušeného vzorku. Vypočte se vztahu: 

𝑁 = HI>HJ
HJ

×100   mN………hmotnost nasáklého vzorku [g] 

       mS………hmotnost vysušeného vzorku vzorku [g] 

14.4.4.1 Vyhodnocení 

 

Graf 14-4: Vliv velikosti jemnosti mletí buničiny na celkovou nasákavost zkušebních 

vzorků 

14.4.4.2 Závěr 

Nejnižší nasákavosti bylo docíleno u vzorků s buničinou namletou na 40 °SR, 

hodnota nasákavosti byla 28,7 %. Nejvyšší hodnota nasákavosti 35,6 % byla 

u těles s buničinou 15 °SR. Celkové výsledky nasákavosti jsou do jisté míry 

ovlivněny samotnou strukturou vzorků a velmi úzce spojena s dodržením 

přesného postupu výroby vzorku. 
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14.4.5 Vlhkost dle ZP 3004 

Vlhkost byla určena dle vnitropodnikového zkušebního postupu ZP 3004, kde 

rozměry zkušebních těles byly upraveny dle vzorků, které byly připraveny.  

Připravený vlhký zkušební vzorek si zvážíme s přesností na 0,01 g. Poté se 

zkušební těleso vysuší při teplotě 103 ± 2°C do ustálené hmotnosti (změna 

hmotnosti mezi dvěma váženími prováděnými po dvou hodinách nepřekročí 

0,01 g). Dle stanoveného vzorce získáme hodnotu vlhkosti:  

 m1…hmotnost zkušebního tělesa ve stavu vlhkém v [g] 

     m2…hmotnost zkušebního tělesa po vysušení v [g] 

     W…vlhkost v [%] 

14.4.5.1 Vyhodnocení 

 

Graf 14-5: Vliv velikosti jemnosti mletí buničiny na celkovou vlhkost zkušebních vzorků 
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14.4.5.2 Závěr 

Vzorky s buničinou 15 °SR měly vlhkost 17,4 %. Patrné to bylo při výrobě 

zelené desky, kde nebyl pozorován žádný odchod vody.  

Trámečky s buničinou 54 °SR obsahovaly 20,6 % vlhkosti. Samotná vlákna a 

jemné částice zadržovaly nejvíce vody, která se při lisování výrazně odloučila. 

14.4.6 Objemová hmostnost dle ČSN EN 494 Vláknocementové vlnité 

desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody 

Objemová hmotnost byla provedena dle postupu uvedeného v kapitole 10.1, 

a stanovila se dle vztahu:  

  D…je objemová hmotnost ztvrdlého vzorku [kg/m3] 

  m…je hmotnost zkušebního tělesa [kg] 

  V….je objem nádoby [m3] 

14.4.6.1 Vyhodnocení 

 

Graf 14-6: Vliv velikosti jemnosti mletí buničiny na objemovou hmotnost zkušebních 

vzorků 
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14.4.6.2 Závěr 

Hodnoty objemové hmotnosti se pohybovaly od 1,32 do 1,39 g/cm3. Největší 

dosažené hodnoty objemové hmotnosti bylo u zkušební sady  

s buničinou 40 °SR, a to 1,39 g/cm3. Hodnoty objemové hmotnosti úzce 

souvisí s postupem přípravy jednotlivých vzorků. Rozdíly v objemových 

hmotnostech vzorků s buničinou o různé jemnosti mletí nejsou významné. 
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15 Diskuze výsledků 

V části A byly zkoumány jednotlivé vstupní materiály pro výrobu 

vláknocementu, byly provedeny analýzy pro stanovení jemnosti mletí buničin 

a velikost částic buničin. Vápenec, který byl použit, měl velikost částic od 0,5 

do 80 µm. Cement CEM I 42,5 R obsahoval částice o velikosti od 0,3 do 90 µm, 

nejvíce bylo obsaženo částic o velikosti 40 µm.  

Byla použita sulfátová, bělená buničina. Mletí buničiny bylo provedeno 

celkem 3krát. Za pomoci Schoppera-Rieglera byla stanovena u všech typů 

buničiny jemnost mletí, výsledné hodnoty byly 15, 40 a 54 °SR. Jemnost mletí 

určuje vlastnosti výsledné buničiny, mletím zvětšujeme vnější povrch vlákna 

a zlepšujeme většinu mechanických a chemických vlastností vláken. 

Nejdůležitější úlohou buničiny v procesu výroby vláknocementu je vytvoření 

„záchytné podložky“ pro ostatní materiály, 

Buničina namleta na 15 °SR měla délku vláken 2,1 mm, tloušťku vláken  

20,1 µm a kadeření 21 %. U buničiny namleté na 40 °SR byla délka vláken  

1,6 mm, tloušťka 21,1 µm a kadeření 13,2 %. A u nejvíce namleté buničiny  

na 54 °SR hodnota délky vláken dosahovala 1,5 mm, tloušťka 21,1 µm a 

kadeření 11,8 %.  

V druhé části B byla stanovena metodika výroby vzorků. Dle normy ČSN EN 

12467+A, která je konkrétně pro vláknocementové desky, byly určeny 

rozměry zkušebních těles (šířka 25 mm, délka 100 mm a tloušťka 5 mm). Dále 

byly definovány jednotlivé kroky výroby zkušebních trámečků, které byly 

dodržovány pro různé varianty složení. Postup výroby a zrání zkušebních 
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vzorků simulovalo reálné podmínky výroby vláknocementu s ohledem na 

laboratorní vybavení.  

Prvním krokem bylo připravit vzorky vláknocementu s požadovanými 

parametry, aby byly celistvé a soudržné. Byly zkoušeny licí břečky 

z turbomixéru a homogenizátoru odebírané z výroby. Na základě stanovené 

konzistence z výroby byla poté vyráběna licí břečka s dalšími velikostmi 

buničiny, které nejsou ve výrobě vždy používány. Postup přípravy je uveden 

v odstavci 13.1.2 a 13.2.1. Podařilo se definovat vhodný laboratorní způsob 

přípravy licí břečky tak, aby se při tvorbě zelené desky netvořily shluky 

s prázdnými místy a po lisování se tělesa nebortila.  

Důležitým krokem byl způsob vytvoření zkušebních těles z vláknocementu. 

Přístroj k vytváření zkušebních těles byl použit sheet former a vodní vývěva. 

Kvůli množství licí břečky, která byla potřebná pro získání požadované 

tloušťky, bylo na sheet formeru vždy vytvořen malý podtlak pro odstranění 

přebytečné vody. Proto byla použita vodní vývěva a deska byla vždy 

dostatečně zbavena přebytečné vody.  

K vytvoření potřebné tuhosti a celistvosti se vzorek vždy lisoval na hodnotu 

0,4 MPa, z vytvořené zelené desky se odloučilo nepatrné množství vody, které 

bylo absorbováno ve vláknech. Díky speciálně vyrobeným střihacím nožům 

jsme získali na milimetr přesné rozměny výrobních těles. 

Bylo zkoušeno několik variant zrání vzorků. Především se sledovala prostředí 

a doba zrání. Po testování, zda-li vzorky nechat zrát na vzduchu nebo v zrací 

komoře, se zvolila komora. Díky zvýšené teplotě se lépe nastartují hydratační 

reakce. Doba zrání byla zkoušena ve třech intervalech 8, 10 a 12 hodin. 
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Nejvíce se osvědčila doba zrání 12 hodin, vzorky byly nejvíce homogenní a 

vykazovaly nejmenší odchylky při zkoušce pevnosti v tahu za ohybu. 

Dále byl sledován vliv jemnosti mletí buničiny na vlastnosti zelené desky a 

vlastnosti ztvrdlého vláknocementu. Zkušební tělesa obsahující různou 

velikost buničiny musela být namíchána ručně, jelikož ve výrobním závodě 

probíhá nepřetřitý proces výroby vláknocementu a vždy se zpracovávala 

pouze jedna velikost buničiny. Při výrobě zelených desek byla sledována 

plasticita těles, která byla velmi rozdílná.  

Byla sledována plasticita zelené desky u vláken namletých na 15 °SR byla 

zelená deska nejkvalitnější, buničina v sobě nezadržovala přebytečné 

množství vody a povrch byl více hladký a celistvý. Ani při působení tlaku se 

neodloučilo žádné množství vody. Kdežto u buničiny namleté na 54 °SR byly 

u několika zelených deskek místami patrné kráterky. Vlákna více namletá 

obsahují jemné částice, ze kterých se obtížněji odtraňuje přebytečná voda. 

Také vysoký obsah jemných částic vede ke snížení pevnosti a trhání zelené 

desky. Ale tělesa při působení tlaku odlučovala větší množství vody, které byla 

obsažena jak ve vláknech, tak i jemných částicích.  U směsi s buničinou 40 °SR 

byla zelená deska dobře plasticitá a hladká, odcházelo jen nepatrné množství 

vody při lisování. 

Část C byla zaměřena na mechanické vlastnosti výsledných 

vláknocementových trámečků. Stanovená pevnost v tahu za ohybu nám 

prokázala, že nejlepší pevností bylo dosaženo s použitím buničiny namleté  

na 40 °SR, konkrétní hodnota je 15,59 MPa. Jako druhé nejlepší pevnosti bylo 

u směsi s buničinou 54 °SR, výsledná pevnost tahu za ohybu byla 14,52 MPa, 

což je o pouhý 1 MPa horší. Obecně můžeme říct, že u vláken, která jsou více 
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namleta získáváme vlákno s větším vnějším povrchem. Tudíž povrch se stává 

více ,,chlupatý“, vlákna se do sebe více zakliňují a vytváří tak pevnější a tužší 

vazbu. 

Objemová hmostnost zkušebních těles s různě mletou buničinou se 

pohybovala 1,3 až 1,4 g/cm3, největší objemové hmotnosti bylo dosaženo u 

těles s buničinou 40 °SR. Rozdíl u dosažených hodnot zkušebních vzorků není 

významný a lze ho přiřadit k variabilitě procesu ruční přípravy vzorků.  

Zajímavé výsledky byly zjištěny při sledování nasákavosti a vlhkosti vzorků 

s různě mletou buničinou. Výsledné hodnoty vlhkosti hotových 

vláknocementových zkušebních vzorků s vyšší jemností mletí buničiny 

v našem případě stoupaly, protože s rostoucí jemností mletí buničiny se více 

vyskytují jemné částice, které jsou schopny zadržovat větší množství vody. 

Kdyžto nasákavost by měla klesat s jednotlivě více namletou buničinou. 

Avšak u vzorků s buničinou 40 °SR bylo dosaženo minimální násakavosti. 

Ovlivnit výsledné parametry pravděpodobně mohlo způsobit samotný 

postup výroby vzorku, nedodržení předepsaného lisovacího tlaku, doby 

lisování a obsah jemných podílů ve finálním vzorku.  

Přínosné je definování způsobu výroby zkušebních těles z buničiny 

v laboratorních podmínkách, bez toho, abychom byli omezeni pouze na 

odběr vzorků z výroby. Při nepřetržité výrobě vlánocementu není možné 

provádět časté korekce surovin, proto je důležité laboratorní odzkoušení 

možných materiálových variant. 



  

101 

 

Zjištěné skutečnosti mají praktický význam pro modifikaci složení 

vláknocementové směsi pro výrobu vláknocementu, kdy se ukázalo, že při 

použití buničiny 40 °SR získáváme velmi efektivní výsledky. 

 



  

102 

 

16 Závěr 

Tato diplomová práce byla věnována vláknocementovým výrobkům ve 

spolupráci s firmou Cembrit a.s. Cílem diplomové práce bylo sledovat vliv 

jemnosti mletí buničin na vláknocementové desky, zejména ovlivnění 

výsledných vlastností vláknocementového výrobku. V teoretické části práce 

byly popsány vstupní suroviny, výroba a mletí buničiny, technologie výroby 

vláknocementu a normativní požadavky na vláknocementové výrobky. 

Praktická část byla rozdělena na 3 části. V části A byly zkoumány vstupní 

materiály, konkrétně cement, vápenec a buničina. U buničiny byla podstatná 

kvalita přípravy, stupeň opracování v zanášce a zjištění jednotlivých 

parametrů u čerstvě namleté buničiny. Na další části experimentu byly 

vybrány buničiny o jemnosti mletí 15, 40 a 54 °SR, u kterých jsme si stanovili 

základní parametry, jako délku, množství jemných částic, kadeření a jiné.  

U části B byla určena metodika přípravy výroby zkušebních vzorků, která 

splňovala parametry dle ČSN EN 12467+A1. Ke stanovení bylo zapotřebí 

odzkoušet několik receptur a druhů výrobního zařízení. V poslední části C se 

sledovala plasticita a zpracovatelnost zelené desky, zrání materiálu  

a mechanické vlastnosti hotových vlákonocementových výrobků. Nejlepší 

výsledků bylo dosaženo s buničinou 40 °SR, jelikož plasticita zelené desky 

byla nejvíce vhodná pro zpracování a manipulaci, při lisování se nevytlačovala 

všechna voda, ale především jsme dosahovali nejvyšších hodnot u pevností 

v tahu za ohybu a to 15,6 MPa. Ostatní vzorky poukazují na jistou podobu, 

jelikož se hodnoty liší v řádech jednotek, avšak i to je velmi podstatné v tomto 

stavebním odvětví. Výsledky této práce prokázaly vliv parametrů připravené 

buničiny na finální vlastnosti vláknocementových výrobků. 
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