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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá studiem vlivu teploty injektážních směsí na jejich hodnotu 

součinitele tepelné vodivosti. Práce sestává z nezbytného teoretického aparátu, tolik 

potřebného pro správné pochopení metodiky prací a analyzovaných naměřených výsledků. 

Stručně je popsán princip tepelného čerpadla systému země-voda (vertikální vrt) a vrtaného 

tepelného výměníku, je znázorněna problematika vrtných prací, dimenzování vrtů, a funkce a 

významu injektážních směsí ve vrtech pro tepelná čerpadla. Byla provedena taktéž rešerše 

doposud vykonaných výzkumů na obdobné téma. Vlastní poznatky diplomové práce jsou 

vyobrazeny ve formě tabulek, grafů a psaného projevu, které značí, zda, a do jaké míry 

existuje závislost teploty na tepelně vodivých vlastnostech jednotlivých zkoumaných vzorků 

injektážních směsí. 

Klíčová slova: Tepelné čerpadlo země-voda (vertikální vrt), injektážní směs, tepelná vodivost, 

tepelný odpor vrtu, laboratorní přístroj KD2 Pro 

 

SUMMARY 

The diploma thesis deals with the influence of the temperature of grouting mixtures 

on their value of thermal conductivity coefficient. The work consists of the necessary 

theoretical apparatus, much needed for a correct understanding of the methodology of the 

work and the analyzed measured results. The principle of the heat pump system of the 

ground-water system (vertical borehole) and the drilling of the heat exchanger is described 

briefly. The theoretical part also describes the problems of drilling, borehole dimensioning 

and the function and meaning of grouting mixtures in the boreholes for heat pumps. There 

has also been a search of researches conducted so far on a similar topic. The actual findings 

of the thesis are depicted in the form of tables, graphs and written expression, which 

indicate whether and to what extent there is a dependence of temperature on the thermal 

conductive properties of the individual samples of injection mixtures examined. 

Key words: Geothermal heat pump, injection grout, thermal conductivity, thermal 

resistance, laboratory instrument KD2 Pro 
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1 ÚVOD 

Historie používání tepelných čerpadel sahá do druhé poloviny minulého století. 

Pořádný boom jejich využívání se však datuje na začátek milénia, ve kterém právě žijeme. 

Vrcholné státy, které udávají trend směřování světa, jsou lačné po alternativních zdrojích 

energie. Mohou za to postupně se snižující zásoby fosilních paliv, ale také uvědomění si 

důležitosti ochrany životního prostředí. Obliba tepelných čerpadel je založena na 

skutečnosti, že svým provozem jsou po technicko-ekologické stránce šetrné k životnímu 

prostředí, neboť jsou si prakticky soběstačné, a jen z minimální části vyžadují jiný zdroj 

energie než ten, který samy vyrobí. Popularita tepelných čerpadel stále roste, o čemž 

svědčí řada vědecko-výzkumných prací, které jsou na tuto problematiku vykonávány. 

Diplomová práce se zaobírá výzkumem injektážních směsí, které vyplňují prostor 

mezi kolektorem tepelného čerpadla a stěnou vrtů. Konkrétně byly zkoumány tepelně 

vodivostní vlastnosti směsí. Kvalitní injektážní směsi se vyznačují vysokými hodnotami 

součinitelem tepelné vodivosti, což se odrazí ve sníženém tepelném odporu vrtu, 

následkem čehož klesá hloubka vrtů. 

Výzkum diplomové práce byl koncipován tak, aby v laboratorních podmínkách 

nastalo nasimulování reálných teplotních podmínek, kterými jsou směsi vystaveny ve 

skutečných vrtech. V reálných vrtech působí na směsi různé teploty vlivem hloubky vrtů, 

kdy u stvolu vrtu se evidují vyšší teploty než v přípovrchové části, ve které se navíc 

odrážejí změny klimatu způsobené střídání ročních období. Injektážní směsi jsou taktéž 

ochlazovány a následně oteplovány pracovním médiem, které je na sestupné větvi 

v kolektoru chladné, a otepluje se odebíráním tepla z horninového masivu. 

Pro naplnění výzkumu byly jednotlivé vzorky směsí umístěny do 3 teplotních  

stavů – mrazáku, lednice a pokoje. Cílem diplomové práce bylo pomocí přístroje KD2 Pro 

změřit tepelně vodivé vlastnosti směsí, a měřením získané údaje následně zpracovat a 

analyzovat tak, aby bylo patrné, zda existuje závislost různé teploty na tepelné vodivosti. 

Naplnění cíle bylo realizováno pomocí příslušných grafů, na kterých lze demonstrovat vliv 

teploty na tepelnou vodivost.  
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Motivace práce byla umocněna skutečností, že v rámci rešeršní práce nebyl 

nalezen tuzemský, ba ani zahraniční výzkum, který by se zabýval vlivem teploty na 

tepelnou vodivost směsí. Bylo snahou, aby údaje získané z laboratorního měření přinesly 

cenné informace, kterých může být využito kupříkladu při dimenzování hloubky vrtů, kdy 

je možné geotermální vrt vertikálně teplotně segmentovat tak, aby bylo patrné, jaké 

tepelné vodivosti bude směs dosahovat za příslušných teplot. 

V generelu lze diplomovou práci rozčlenit na 2 části – teoretickou a praktickou. 

Teoretický aparát poskytuje jednak základní informace o principu tepelného čerpadla 

systému země-voda (hlubinný vrt), popis vrtných prací realizovaných pro zhotovení vrtu 

pro tepelné čerpadlo, postupy při dimenzování vrtu, ale také, a to v druhé polovině 

teoretické části, vystihuje význam a funkci injektážních směsí a pokrývá ucelenou rešerši 

dosud provedených výzkumů zabývajících se tepelnou vodivostí směsí. 

Vlastní poznatky, které výzkum diplomové práce přinesl, jsou uvedeny v praktické 

části, která začíná od kapitoly 4. Nejprve je zřetelně popsána metodika prací, za jakým 

účelem byl výzkum prováděn, a rovněž byl znázorněn postup prací s přístrojem KD2 Pro. 

Vyhodnocení výsledků je uvedeno v kapitole 5, ve které je pomocí tabulek znázorněno, 

jakých hodnot součinitele tepelné vodivosti, tepelného odporu a teploty bylo u 

jednotlivých směsí dosaženo. Vyhodnocení získaných údajů bylo realizováno pomocí 

grafů, které byly sestaveny tak, aby šlo zřetelně rozpoznat, zda u zkoumaných směsí 

nastala změna tepelné vodivosti směsi vlivem teploty. V poslední 6. kapitole je souhrnné 

vyhodnocení naměřených a zanalyzovaných dat. 

2 VYSTROJENÍ VRTŮ PRO TEPELNÁ ČERPADLA 

Použití tepelných čerpadel pro vytápění objektů přináší určité výhody. Benefity lze 

spatřit jednak v šetrnosti k životnímu prostředí, ekonomické úspornosti či 

v bezúdržbovém systému. Pro vytápění objektů využívají tepelná čerpadla teplo okolního 

prostředí. Teplota toho prostředí není sama o sobě dostatečně vysoká, avšak použitím 

tepelných čerpadel se tepelná energie nízkopoteciálního tepla předá do tepelných 

soustav s vyšší využitelnou teplotní hladinou. 
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Zdroje tepla v prostředí jsou v zásadě dvojího druhu, a sice zdroje obnovitelné, kde 

je energie prostředí vázána na geotermální energii či sluneční záření, a zdroje druhotné, 

jež jsou reprezentovány energií, která může být získávána i z neobnovitelných paliv, např. 

teplo odpadního vzduchu či vody (Matuška, 2010). 

Existují různé typy tepelných čerpadel. Jejich dělení je dáno rozdílným využitím 

zdroje energie a topného média. Název systému podléhá formuli, kdy na první místo se 

uvádí zdroj energie a za pomlčkou následuje topné (ohřívané médium). Rozeznáváme tři 

základní druhy tepelných čerpadel, a sice takové, které využívají teplo horninového 

masivu (systémy země-voda), teplo povrchové a podzemní vody (systémy voda-voda) a 

teplo vzduchu (systémy vzduch-voda, vzduch-vzduch) (Srdečný a Truxa, 2005). 

2.1 Tepelná čerpadla  

Klíčovým slovem této diplomové práce je injektážní směs. Ta je bezesporu 

nedílnou součástí správného vystrojení vrtů. Tím, že se injektážní směsi ve smyslu 

problematiky diplomové práce používají v tepelných čerpadlech využívající teplo 

horninového masivu, budu se dále zmiňovat již jen o tepelných čerpadlech systému země 

– voda, pro jejichž instalaci je zapotřebí vyhloubení vertikálního vrtu (obrázek č. 1). V této 

kapitole bude popsán základní princip tepelného čerpadla, a dále budou popsána určitá 

specifika, která se vyskytují v tepelných čerpadlech využívajících teplo horninového 

masivu. 
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2.1.1 Princip tepelného čerpadla  

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie tím, že odebírají teplo 

z okolního prostředí a převádí jej na vyšší teplotní hladinu a následně umožňují praktické 

využití tepla pro různé účely, jakými jsou např. vytápění stavebních objektů, a to jak 

novostaveb, tak i starších objektů, dále pro ohřívání vody v bazénu či přípravu teplé 

užitkové vody, nebo v potravinářském a dřevozpracujícím průmyslu, kde se tepla využívá 

pro dohřev, vysoušení, případně ochlazování kapalin (Hořejší, 2002; Ryška, 2006). 

Princip tepelného čerpadla byl popsán již v 19. století anglickým fyzikem lordem 

Kelvinem. Tepelné čerpadlo, resp. jeho části musí zajistit přeměnu nízkopotenciálního 

tepla na vyšší tepelnou úroveň. Jelikož 2. termodynamický zákon ukládá, že tepelná 

energie nemůže samovolně přecházet z prostředí o nižší teplotě do prostředí o vyšší 

teplotě, je zapotřebí dodat vnější energii, aby byl umožněn přestup tepla. Pracovní 

médium, jež proudí v kolektoru, má na sestupné větvi natolik nízkou teplotu, že je mu 

umožněno odebírat teplo horninového prostředí, neboť to dosahuje vyšších teplotních 

Obrázek 1: Tepelné čerpadlo země-voda
  (vertikální vrt). Převzato z Ryška (2006). 
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hodnot. Z toho je patrné, že tepelné čerpadlo pracuje na principu uzavřeného chladícího 

okruhu, obdobně jako třeba chladnička. Z jedné strany je teplo odebíráno a na druhé je 

předáváno. V případě tepelného čerpadlo je teplo venkovním tepelným čerpadlem 

odebíráno zemi, aby následně mohlo být předáváno vnitřním tepelným čerpadlem 

topným systémům. Cíleným efektem je zvýšení teploty domácnosti, vody, atd.  

(Hořejší, 2002).  

Pořízení tepelného čerpadla systému země - voda není levná záležitost. Klíčovým 

ukazatelem hodnocení energetické účinnosti je topný faktor. Tato bezrozměrná veličina 

udává poměr mezi spotřebovanou elektrickou energií a vyrobeným teplem. V lepších 

případech hodnota osciluje kolem čísla 4, což značí, že provoz tepelného čerpadla je ze tří 

čtvrtin zajištěn samotným vrtem a jen 25 % je poté dodáváno ze sítě. Tyto lepší hodnoty 

vykazují právě tepelná čerpadla systému země – voda, což kompenzuje jejich vyšší 

provozní náklady. Pochopení tohoto odstavce poukazuje také na fakt, že tepelná čerpadla 

nemůžeme tedy považovat v plném rozsahu za alternativní ekologický zdroj, není-li 

elektrická energie získávána z obnovitelných zdrojů (Hořejší, 2002; Velfel, 2009). 

Tepelné čerpadlo obsahuje 4 základní části, které zajišťují správný chod tepelného 

čerpadla, a sice výparník, kondenzátor, kompresor a expanzní ventil. Okruh tepelného 

čerpadla je naplněn pracovním médiem (chladivo), které představuje kapalinu s nízkým 

bodem varu. Nízkopotenciální teplo, které je odebráno horninovému komplexu, je 

předáno ve výparníku pracovnímu médiu, které jej převádí do kompresoru. Kompresor 

chladivo nasává, ve výparníku tedy nastane podtlak. Tím, že se chladivo zahřeje, dojde 

k jeho odpaření. Páry jsou v kompresoru stlačeny na vysoký tlak, což zapříčiní ohřátí pár. 

Takto zahřáté páry jsou dále vháněny do kondenzátoru, kde páry zkondenzují. Při 

kondenzaci páry předávají teplo do topné vody za vyšší teploty, než bylo teplo ve 

výparníku odebráno. Médium, které je opět zkapalněno, dále protéká expanzním 

ventilem, kde expanduje, což zapříčiní snížení tlaku kapaliny a její ochlazení. Tím se 

uzavírá celý cyklus chodu tepelného čerpadla, protože ochlazení je takové úrovně, že 

kapalina má nižší teplotu než horniny, z nichž se teplo odebírá, a tudíž dochází 

k oteplování média vyšší teplotou hornin. Cyklus se tedy opakuje v pořadí výparník, 
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kompresor, kondenzátor, expanzní ventil. Tento proces graficky dokumentuje 

 obrázek č. 2. 

 

 

2.1.2 Tepelná čerpadlu systému země – voda 

Tepelná čerpadla pracují s různými zdroji tepla. Jedná se o odebírání tepla 

z podzemní vody, povrchové vody, venkovního či odpadního vzduchu a horninového 

prostředí. Již bylo zmíněno, že pro potřeby vypracování diplomové práce budou probrány 

jen tepelná čerpadla systému země – voda, tedy takové, které odebírají teplo 

z horninového prostředí. Aby mohlo být teplo z horniny odebráno, je zapotřebí nejprve 

zapustit do horninového prostředí kolektor. Podle pozice kolektoru se vyčleňují v systému 

země – voda 3 typy: plošný kolektor, vertikální vrt a energetické piloty. Podrobněji 

rozebrán bude typ vertikálního vrtu, neboť právně v něm je uložen PE-kolektor a prostor 

vzniklý mezi trubkami kolektoru a stěnou vrtu je vyplněn injektážními směsmi, o nichž 

diplomová práce pojednává. 

Je všeobecně známo, že s klesající hloubkou roste teplota. Tento proces se však 

děje až od určité hloubkové úrovně, a sice takové, ve které již není znatelné ovlivňování 

                  Obrázek 2: Princip funkce tepelného čerpadla.  

                  Převzato z Ekomplex (2018). 
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sezónními výkyvy teplot, denními oscilacemi teplot, klimatem a charakterem porostu. 

Hranice, kdy tyto procesy již neovlivňují teplotu hornin, se běžně vyskytuje v hloubce 35 - 

45 metrů. Směrem do podloží se potom teplota mění o hodnotu geotermického 

gradientu. Ta není ve všech horninách konstantní, obecně platí, že v sedimentech je 

rychlejší nárůst teploty než v krystaliniku. Pro představu lze uvést, že běžně v podmínkách 

České republiky se s  rostoucí hloubkou 30 m změní teplota o 1°C.  

Množství tepla, které putuje z jádra Země směrem k povrchu, charakterizuje 

hustota tepelného toku. Z množství geofyzikálních průzkumů je patrný vztah mezi 

tektonikou a hodnotou tepelného toku. Platí, že čím je horninový komplex starší, tím 

vykazuje nižších hodnot hustot tepelného toku. Číselně řečeno se jedná o hodnotu menší 

než 40 mW/m2 v místech výskytu pevninských štítů, ve starých platformmních 

sedimentech se jedná o hodnotu menší než 50 mW.m-2. V horninách paleozoického stáří 

poté hodnota nepřesahuje 60 mW.m-2 a v pásemných pohořích, vzniklými mladšími 

orogenními procesy, nepřesáhne hodnotu 80 mW.m-2. Nejvyšších hodnot, až 100 mW.m-2, 

dosahují oblasti postižené neovulkanismem a pochody riftových zón (Hazdrová et al., 

1981; Mareš et al., 2005). 

Průměrná hodnota tepelného toku na planetě činí 62,3 mW.m-2. Pro představu na 

území České a Slovenské republiky hodnota tepelného toku průměrně činí 70 mW.m-2. 

Nejvyšší hodnoty jsou evidovány na území Západních Karpat (80 mW.m-2), které jsou 

mladší než Český masív (66 mW.m-2). Zdroje tepla se člení na vnitřní a vnější. Z vnitřních 

zdrojů je teplo dotováno hlavně tepelnou energií vzniklou při radioaktivním rozpadu, 

menší vliv pak má energie vzniklá třením při zemských slapech či subdukci, nebo 

gravitační energie. Z vnějších zdrojů jde především o energii slunečního záření. Toto teplo 

se však vstřebá do podloží jen částečně (Mareš et al., 2005). 

Výše popsané odstavce charakterizují tzv. vnitřní zdroje tepla hornin. Vzhledem 

k hloubce vrtů pro tepelná čerpadla a uvážení, že vrtaný tepelný výměník pracuje 

s nízkopotenciálním teplem, nehrají tyto vnitřní zdroje prim ve smyslu teploty hornin, ze 

kterých pracovní médium proudící v kolektoru odebírá teplo. Mnohem důležitější zdroj 

tepla pro horniny, jehož je tepelným čerpadlem využíváno pro praktické účely, je energie 

slunečního záření, patřící mezi tzv. vnější zdroje. Dle vědců z Oklahoma State University 
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(1988) má Slunce, resp. jeho záření 97 – 98% podíl na akumulaci tepla v horninách, z nichž 

je získáváno teplo pro tepelné čerpadlo (Bujok et al., 2015). Stručnou charakteristiku 

toho, jak se mění s rostoucí hloubkou teplota, a jaký vliv na teplotě má Sluneční záření, 

poskytuje obrázek č. 3. 

 

Pro využívání tepla z hornin má zásadní vliv litologický charakter hornin, a sice 

jejich minerální složení, pórovitost, přítomnost vody a fyzikálně-chemické vlastnosti. Tyto 

uvedené vlastnosti přímo souvisí s tepelnou vodivostí dané horniny. Pro využití tepla 

hornin se zhotoví vrt, který dosahuje hloubek 50 – 150 m. Hlavní výhody systému země – 

voda (vertikální vrt) spočívají ve stabilním topném faktoru, neboť teplota hornin je po 

celou dobu konstantní, a dále s tím související nízké provozní náklady. Oproti plošnému 

kolektoru je zde zabrána daleko menší plocha, vrty dosahují průměru 120 – 160 mm. Při 

použití moderních vrtných souprav je míra devastace pozemku minimální. Nevýhody se 

spatřují ve vyšší pořizovací ceně a legislativních opatřeních (Trs, 2010).  

                       Obrázek 3: Orientační znázornění teploty horninového masivu.  

                      Převzato z AVTČ (2012). 
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2.2 Vrty pro tepelná čerpadla 

Aby se mohlo odebírat teplo horninového masivu, je zapotřebí zhotovit vrt, do 

kterého se umístí vertikální kolektor, v němž cirkuluje pracovní médium. Vrty pro tepelná 

čerpadla spadají do kategorie vrtů pro energetické účely, které se dále rozčleňují na vrty 

využívající vysokopotenciálního (geotermální vrty) či nízkopotenciálního tepla (vrty pro 

tepelná čerpadla). Jak již bylo zmíněno, tepelné čerpadlo pracuje s nízkopotenciálním 

teplem daného horninového prostředí, které převádí na energeticky vyšší, již použitelnou 

úroveň bez jakéhokoliv spalování. Je třeba se však provrtat do poměrně velkých hloubek, 

v podmínkách České republiky je energetický potenciál prostředí běžně využíván 

z hloubek 70 – 120 m. Z tohoto důvodu je zapotřebí znát alespoň základní informace o 

tom, jak vrtný proces probíhá. 

2.2.1 Realizace vrtů 

Vrty pro tepelná čerpadla jsou v geologických podmínkách České republiky 

hloubeny zejména technologií rotační a rotačně příklepnou, popřípadě jejich kombinací. 

Pomocí rotačního vrtání se může vrtat jak plnoprofilově, tak jádrově, s použitím výplachu 

(vodního, jílového, pěnového nebo vzduchového) či bez něj 

 (vrtání na sucho). Při použití rotačně příklepné technologie se vrtá jedině plnoprofilově. 

Jelikož však vrty pro tepelná čerpadla nemají za účel zisk průzkumných informací o 

horninovém složení, nýbrž rychlé a precizní provrtání skrz horninové prostředí, není 

absence vrtného jádra negativem. V nynější době se vrty v pevných horninách, jak uvádí 

Klempa (2007), realizují technologií rotačně příklepnou za současného použití ponorných 

vzduchových kladiv. Přednosti této technologie jak pro zákazníka, tak i vrtnou osádku, 

spočívají v efektivní časové náročnosti a relativně nízkých finančních nákladech. Je 

žádoucí zmínit, že ne vždy se vrtání realizuje skrz horniny, kterými je snadno provrtáno 

rotačně příklepnou technologií. V situaci, kdy se narazí na zeminy jílovitého charakteru 

s vysokou plasticitou, je zapotřebí zvolení jiné technologie. V takových případech se užívá 

technologie rotačního vrtání, kdy vrtným nástrojem jsou listové dláta a jako výpach se 

uplatňuje kapalina bentonitového nebo polymerového charakteru pro udržení stability 

stěn vrtu. 
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Odvrtání vrtu do požadované hloubky s sebou přináší jisté finanční náklady, a 

vzhledem k tomu, že takový vrt je neopravitelným dílem, je zapotřebí dbát vysoké 

pečlivosti a preciznosti při samotném hloubení. Světoví výrobci vrtných souprav vyvíjejí 

takové soupravy, které jsou schopny naplnit zmíněné požadavky. Na trhu se evidují 3 

základní typy vrtných souprav, kde jejich rozčlenění se děje na základě rozdílnosti vrtacích 

hlav. Jedná se o soupravy s dvěma rotačními hlavami, jež se otáčí doprava (upínací hlava), 

dále o soupravy s dvěma rotačními hlavami, které se ale otáčí protisměrně (vrtná kolona 

rotuje doprava a pažnicová kolona doleva), a o soupravy s jednou vrtací hlavou (Hýbler, 

2012).  

Pro lepší názornost, jak vrtný proces probíhá, bude popsána technologie, která je 

využívána firmou Green Gas DPB a. s. Tato společnost se mj. intenzivně zabývá hloubením 

vrtů pro tepelná čerpadla, k čemuž využívají vrtné soupravy typu Nordmeyer, které 

spadají do 1. typu výše zmíněných základních typů vrtných souprav. V závislosti na 

geologických podmínkách je užíváno buď vrtné technologie rotačně příklepné nebo 

rotační se vzduchovým výplachem s nástřikem vody. Výhodou je nízký průměr vrtu, který 

zapříčiní efektivní přestup tepla z hornin do vloženého kolektoru. Průměr v přípovrchové 

části dosahuje 152 mm a směrem k bázi klesá až na 120 mm. První metry vrtu jsou 

hloubeny pomocí dvojité rotační hlavy. To přináší efektivitu celého procesu, neboť tím, že 

pažnicová kolona postupuje v těsné blízkosti za kolonou vrtnou, nastává efekt vrtání a 

současného pažení. V úvodní části vrtu jsou jeho stěny obvykle málo stabilní, a při použití 

této technologie je možné pažit vrt pažnicemi stejného průměru. Další výhoda spočívá 

v řízeném odvodu vrtné drtě s vodou do kontejneru. Po odvrtání a zapažení nestabilních 

hornin se dvojitá rotační hlava demontuje a vrtání již probíhá bez pažení až do konečné 

hloubky. Na ústí vrtu se instaluje mechanická těsnící hlava, jejímž úkolem je napojení 

hadic k řízenému odvodu vrtné drtě do přistaveného kontejneru. Po vyhloubení 

samotného vrtu je zapotřebí jej vybavit kolektorem s paticí a řádně vystrojit. Kolektor se 

zapustí na počvu vrtu a pomocí injektážní kolony je vrt od báze zainjektován (GreenGas, 

2018). Schéma vystrojeného vrtu dokumentuje obrázek č. 4. 
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    Obrázek 4: Schéma vystrojeného vrtu. 

    Převzato z Ekodrill s.r.o. Zlín (2009) 

2.2.2 Vystrojení vrtů 

Vystrojením vrtu se rozumí zapuštění kolektoru a následné vyplnění prostoru mezi 

stěnou vrtu a kolektorem. Kolektor představuje základní část, nezbytnou ke správnému 

fungování tepleného čerpadla. Je tvořen plastovými trubicemi, v nichž proudí kapalina, 

pomocí které je přiváděno teplo z hornin k tepelnému čerpadlu. Aby vrt se samotným 

tepelným čerpadlem vykazoval požadované hodnoty, je žádoucí klást důraz jak na 

materiál, z něhož je kolektor tvořen, tak i na správné uložení kolektoru ve vrtu včetně 

řádného zainjektování kvalitní směsí. Trubky pro kolektor jsou z vysokohustotního 

polyetylenu, které zaručují vysokou odolnost vůči rozrušujícím mechanickým vlivům. 

Trubky jsou ve spodní části spojeny spojovací paticí. Toto spojovací místo je důležité, 

neboť při nesprávném navaření petice se kolektor stane vadným a po vložení do vrtu již 

nebude možné jej vytáhnout. Po navaření patice, které probíhá v dílně, se provádí 

dílenské tlakové zkoušky kolektoru pro ověření těsnosti. Při převozu je kolektor namotán 
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do kotouče. Vrtná osádka po převozu provádí další orientační tlakovou zkoušku těsnosti. 

Vkládání kolektoru do vrtu provádí vrtná osádka ručně odvíjením z kotouče za 

současného přidávání ocelových injektážních trubek. Poté je kolektor naplněn kapalinou, 

aby při injektáži vrtu nedošlo k jeho vyplavení injektáži (GreenGas, 2018; Klempa et al., 

2011).  

Správné vystrojení vrtu, včetně základních částí dokládá obrázek č. 5. Je patrné, že 

řádně vystrojený vrt sestává z 6 základních částí. Nejvýše ze všech částí vystupuje injekční 

trubka, pomocí níž se vrt tlakově injektuje. Je zaváděna do vrtu společně s kolektorem. Vrt 

je vyplněn injektážní směsí vzestupně, tedy od nejnižších partií směrem vzhůru. Na ústí 

trubek pro kolektor bývá instalována redukce, jejíž uplatnění spočívá k redukování 

velkého počtu větví, je-li vrt vybaven dvou smyčkovým kolektorem. Při realizaci jednoho 

vrtu se redukce nepoužívá. Další základní částí jsou vymezovací díly, jejichž funkcí je 

souměrné uspořádání trubek ve vrtu. Pro efektivní činnost vrtu jsou vymezovací díly 

instalovány v rozestupech 2 m. Za zhoršených geologických podmínek, kdy je nutné 

vystrojení zatlačovat pomocí vrtných trubek, se do vrtu instaluje tzv. centrifix. Jeho 

přítomnost slouží jako opěra injektážních trubek pro vrtnou kolonu, která je tak může 

zatlačovat. Patrně nejdůležitější částí vystrojení je vratné koleno tvaru U. Slouží k uzavření 

okruhu potrubí na konci vystrojení, představuje místo spojení přívodního a vratného 

potrubí na bázi vrtu. Ve spodní části kolena se nachází separační jímka, zabraňující 

zanesení systému. Nejhlouběji položenou částí je závaží, které usnadňuje zapouštění 

kolektoru do vrtu (Klempa et al., 2011; Matuška, 2010). 
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   Obrázek 5: Základní části vystrojeného vrtu. 

   Převzato z Matuška (2010), upraveno. 

Ukončení celkových vrtných prací pro vrtnou osádku představuje tlaková zkouška 

těsnosti kolektoru ve vrtu. Trubky kolektoru přesahují o cca 1 m úroveň upraveného 

terénu (obrázek č. 6), jejich ústí je proto zajištěno těsněním proti nežádoucímu vniknutí 

nečistot. Je zapotřebí provedení výkopu do hloubek 2 m, ve kterém se spojí trubky 

kolektoru na tepelné čerpadlo, nacházející se ve stavebním objektu. 
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    Obrázek 6: Zainjektovaný vrt. 

    Převzato z ARTEMIA s.r.o. (2018). 

2.3 Dimenzování vrtů 

Pořízení tepelného čerpadla systému země-voda s sebou přináší určitou vstupní 

finanční náročnost. Nezanedbatelnou položku představuje hloubka vrtu, kdy za 1 

hloubkový metr si společnosti účtují v závislosti na geologických podmínkách a na použité 

injektáži částku pohybující se v rozmezí 1000 – 2000 Kč. Je tedy v zájmu zákazníka, aby vrt, 

do něhož je tepelný výměník vložen, nebyl předimenzován, ale ani poddimenzován. 

Každému vrtu předchází geologický průzkum, na jehož základě se upřesní potřebná 

hloubka. Geologie České republiky se vyznačuje pestrou skladbou hornin, 

hydrogeologických poměrů či různým stupněm tektonického porušení. Z těchto důvodu 

vylučuje Čížek (2012) možnost navrhování hloubky vrtů na všech lokalitách stejně pomocí 

softwaru. Lze však použít princip analogie. Z geologického hlediska je zapotřebí znát 

některé údaje, mezi které řadí Bujok et al. (2015) základní makrostrukturu horninového 

masivu a jeho stratifikaci, petrografickou charakteristiku hornin v aktivní zóně, nasycení 

vodou v pórech hornin, výskyt zvodní a proudění podzemní vody. Z fyzikálních základních 

veličin je zapotřebí znát hodnoty součinitele tepelné vodivosti a měrnou tepelnou 

kapacitu horninového masivu. 
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Pojem dimenzování vrtů v sobě neskrývá jen hloubku odvrtaného prostoru, ale 

také určení počtu vrtů pro daný stavební objekt, situační rozmístění více vrtů a stanovení 

jejich vzdálenosti. Konstrukční parametry vrtu jsou poměrně jasně dané. Je snahou docílit 

takového průměru vrtu, aby docházelo k efektivnímu přenosu tepla z horniny ke kapalině 

cirkulující v kolektoru. Je zřejmé, že čím užší vrt je, tím dojde ke zvýšenému přenosu tepla 

z horniny. Pochopitelně je však nutné vyhloubit vrt dostatečně prostorný na zapuštění 

kolektoru se všemi jeho částmi tak, aby zbýval prostor na následnou injektáž. Stanovení 

hloubky vrtu se na lokalitách různí. Zásadní proměnnou pro určení správné hloubky 

představuje obecně geologické podloží a potřebný topný výkon budovy. Tyto otázky 

vzájemné vazby geologických podmínek a energetických požadavků na tepelné čerpadlo 

je žádoucí mít vyřešeny již v projekční fázi. Z geologického hlediska, kdy je možné opřít se 

o známou petrografickou a hydrogeologickou charakteristiku horninového masivu, je 

klíčovou veličinou pro návrh hloubky vrtů veličina zvaná měrný výkon jímání. Tato 

veličina, udávaná v jednotkách W/m, udává, jaký výkon je možné získat z 1 m vrtu. Pro 

jednoduché stavební objekty ve smyslu energetické náročnosti je možné docílit hloubky 

vrtu na základě empirických vztahů, kdy ze zkušeností je zjištěno, že nejvyššího měrného 

výkonu je dosaženo ve zvodněných horninových masivech, a naopak, čím klesá saturace a 

tepelná vodivost hornin, tím se hodnota měrného výkonu v příslušných horninových 

masivech snižuje (AVTČ, 2012). Pro lepší představu jsou hodnoty měrného výkonu jímání 

uvedeny v tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Měrný výkon jímání hornin. Převzato z AVTČ (2012), upraveno. 

Hornina Měrný výkon jímání (W.m-1) 

Významně zvodnělé horninové systémy >100 

Pevné skalní horniny o vysoké tepelné 

vodivosti 
80 

Skalní až poloskalní horniny 

s nevýznamným zvodněním 
50 

Suché horniny <30 
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2.3.1 Přenos tepla 

Princip funkce tepelného čerpadla spočívá v přenosu tepla mezi horninou a 

pracovním médiem v kolektoru. Z fyzikálního hlediska dochází ke sdílení tepla třemi 

způsoby. V případě, že přenos tepla souvisí s kmitavým pohybem molekul a pohybem 

volných elektronů, což je charakteristické pro tuhé látky, avšak jsou-li v dokonalém klidu, 

může proběhnout i v kapalinách a plynech, hovoří se o sdílení tepla vedením (kondukcí). 

V proudícím prostředí, kde pohybující tekutina předává nebo odebírá teplo okolního 

prostředí, se děje sdílení tepla prouděním (konvekcí). Třetím základním způsobem je 

přenos tepla zářením, čehož je docíleno šířením elektromagnetických vln v prostoru. 

V reálných podmínkách se jen stěží uplatní přenos tepla jen jedním způsobem, nýbrž 

jedná se o společnou kombinací těchto výše zmíněných způsobů (Jurečka, 2011). 

Důležitým parametrem, který se podílí na formulaci přenosu tepla z horniny do 

pracovního média, je tepelný odpor. Přenos tepla do výměníku se dá popsat pomocí 

některých matematicko-fyzikálních vzorců.  Výměna tepla se děje na základě vztahu, jenž 

má podobu Ohmova zákona, a sice 

   

kde - výměna tepla připadající na 1 m tepelně aktivní délky vrtu [W.m-1]; - 

rozdíl teplot mezi pracovním médiem a horninou, která ještě není vrtem tepelně 

ovlivněna [K]; - tepelný odpor mezi pracovním médiem a tepelně neovlivněnou 

horninou [K.m.W-1]. Z vzorce dále vyplývá, že tepelný odpor celkového přenosu R se 

vypočte vyčleněním na dvě složky:   - celkový vnitřní tepelný odpor vrtu; - tepelný 

odpor mezi okrajem vrtu a hranicí, za kterou již nedochází k tepelnému ovlivňování hornin 

vrtem. Vzdálenost hranice od vrtu je různá, její přítomnost podmiňují geologické 

podmínky, ale i doba trvání výměny tepla mezi stěnou vrtu a horninou (Acuna et Palm, 

2010 in Čížek, 2012). 

Vnitřní tepelný odpor  souvisí s polohou kolektoru. Kolektor musí mít alespoň 

dva kanály, sestupný a vzestupný. Polohou se rozumí jednak půdorysné umístění 

vzestupných a sestupných kanálů vůči stěně vrtu, tak i uspořádání vůči sobě navzájem. 
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Pracovní médium musí mít dostatečně velký průtok, aby potlačilo tepelný zkrat. Zároveň 

je žádoucí umístit potrubí kolektoru co nejblíže hornině (Čížek, 2012). 

Výše zmíněné tepelné odpory jsou převrácenou hodnotou součinitele tepelné 

vodivosti λ [W.m-1.K-1]. Za předpokladu, že stěna potrubí kolektoru má válcový průřez, 

může se výměna tepla připadající na 1 m tepelně aktivní délky vrtu vypočítat dle vzorce 

Wichterleho (2008), jenž má tvar: 

   

kde  - součinitel přestupu tepla z proudícího pracovního média do vnitřní stěny 

kolektoru [W.m-2.K-1];  - vnitřní průměr kruhového kolektoru vrtu [m];  - tepelná 

vodivost stěny kolektoru vrtu [W.m-1.K-1];  - vnější průměr kolektoru vrtu [m];  - 

tepelná vodivost výplně mezi kolektorem a stěnou vrtu [W.m-1.K-1];  – průměr 

vyhloubeného vrtu [m];  – tepelná vodivost horniny [W.m-1.K-1]; - vzdálenost mezi 

stěnou vrtu a okrajem tepelně neovlivněné horniny [m]. 

Předmětem celé podstaty této diplomové práce je tepelná vodivost injektážích 

směsí. Ve vzorci je patrné, že ta se na konečné podobě vzorce taktéž podílí jako . 

Podrobně o injektážích směsí bude projednáváno v následující hlavní kapitole č. 2.  

2.3.2 Základní parametry pro dimenzování vrtů 

Na základě určitých parametrů, ať už geologických či technických, se může 

experimentálně pomocí příslušných softwarů stanovit správná hloubka vrtu a teplota 

pracovního média v kolektoru tepelného výměníku. Bujok et al. (2005) popisují základní 

parametry potřebné pro software EED, který byl navržený skupinou švédských a 

německých univerzitních a vědeckých pracovníků. Jedná se o tyto základní parametry: 

a) Tepelná vodivost hornin: klíčový parametr, jehož hodnotu nelze ovlivnit. Zjištění 

hodnoty lze provést dvěma způsoby. První způsob je velmi nákladný. Jedná se o 

laboratorní zjištění, kterému předchází odebrání vzorků z celého vrtu. Kromě 

finanční náročnosti jsou zde také další nevýhody, které spočívají ve skutečnosti, že 

z odebraných vzorků se do laboratorního zkoumání nepromítne řada faktorů, 
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které na horninu působí v přirozeném uložení ve vrtu. Pro dimenzování větší 

skupiny vrtů se upřednostňuje druhý způsob zjištění tepelné vodivosti hornin, 

který provádí teplotní měření v již vystrojeném vrtu. Na základě tohoto testu se 

pak případně upraví konečná hloubka dalších vrtů na lokalitě či teplota pracovního 

média pro ostatní vrty, resp. kolektory potřebné k vytopení (vychlazení) daného 

objektu. V Evropě jsou testy znám pod zkratkou TRT (Thermal Response Test) – 

testy teplotní odezvy.  

b) Zemský tepelný tok: stanovení přesné hodnoty tepelného toku ϕ předchází 

zdlouhavý a náročný proces měření v hlubinných vrtech. Na území České republiky 

se lze řídit mapou izolinií zemského toku, která byla zpracována Geofyzikálním 

ústavem Akademie věd, v. v. i. Hodnota zemského tepelného tou však není tak 

důležitým parametrem pro dimenzování vrtů, neboť ve vrtem vyhloubeném 

prostoru nemůže být dominantním zdrojem nízkopotenciální tepelné energie 

hornin. 

c) Průměrná teplota na povrchu terénu: důležitý faktor, který může konečnou 

hloubku vrtů zkrátit nebo naopak prodloužit až o desítky procent. Teplotu povrchu 

terénu lze ztotožnit s průměrnou teplotou vzduchu na dané lokalitě. 

d) Ostatní faktory: mezi ostatní faktory, které se určitou měrou podílejí na 

dimenzování vrtů, jsou technického směru a lze je měnit a upravovat podle 

potřeby. Patří zde režim toku pracovního média v kolektoru, vzdálenost mezi vrty, 

prostorové uspořádání skupiny vrtů, minimální teplota pracovního média 

v kolektoru a vliv typu injektážní směsi (Bujok et al., 2005). 

2.4 Tepelné charakteristiky horninového masivu 

Do jaké míry je nutné znát tepelné vlastnosti masivu, záleží na velikosti celého 

projektu – tedy velikost objektu a s tím související počet vrtů na lokalitě. Je-li plánována 

instalace tepelného čerpadla země – voda do menších objektů, pak bývá mnohdy 

neefektivní provádět testy tepelných charakteristik in situ. Při kvalitních znalostech 

geologické situace postačí určit hodnoty dle tabulkových hodnot. V případě středních a 

velkých instalací je však již zapotřebí provést testy teplotní odezvy horninového masivu 
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(Bujok et al., 2015). Závislost teploty horninového masivu na ročním období a vlivy 

různých zdrojů tepla v různých hloubkách dokumentuje obrázek č. 7, který je 

zidealizováním různých teplotních profilů měřených ve vrtu. 

 

   Obrázek 7: Změna teploty horninového masivu. 

   Převzato ze solarplaxis.de in Havlík (2016), upraveno. 

2.4.1 Testy tepelné odezvy 

Pro zjištění, kolik tepla se z horninového masivu dostane do tepelného výměníku, 

se provádí testy tepelné odezvy. Zkoumat tepelnou vodivost hornin v různých hloubkách 

lze jak laboratorními, tak i terénními metodami. Zatímco laboratorní metody poskytnou 

do jisté míry zkreslené výsledky, neboť nejsou uváženy jak geologické, tak technické vlivy, 

které se promítnou do celkového výsledku součinitele tepelné vodivosti, u terénních 

metod tyto potíže odpadávají, a i díky cenové náročnosti jsou tyto testy in situ v současné 

době hojně využívány při středních a velkých projektech (Bujok et al., 2015). Hodnoty 

tepelné vodivosti některých hornin, které předávají své teplo vrtanému tepelnému 

výměníku, jsou znázorněny v tabulce č. 2. 
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Tabulka 2: Tepelná vodivost hornin. Podle Reiter a Jessop (1985) a Drury (1986).   

Hornina Součinitel tepelné vodivosti (W.m-1.K-1) 

Pískovec 3,7 ± 1,2 

Jílovec 2,0 

Břidlice 2,1 ± 0,4 

Vápenec 2,8 ± 0,4 

Dolomit 4,7 ± 0,8 

Slín 2,7 ±0,5 

Granit 3,4 ± 1,2 

Bazalt 1,7 ± 0,6 

Kvarcit 5,0 ± 2,4 

Testy tepelné odezvy se odehrávají již v plně vystrojeném vrtu. Díky tomu lze zjistit 

jak tepelnou vodivost hornin, se kterými bude kolektor s pracovním médiem 

komunikovat, tak i celkový tepelný odpor a dosah teplotně ovlivněných hornin. Díky tomu 

se zjistí, jaký topný výkon dokáže vystrojený vrt v dané hloubce vyvinout, což poskytne 

projektantům důležité informace o efektivní hloubce dalších vrtů na lokalitě za totožného 

vystrojení. Tato polní zkouška nepředstavuje velkou finanční zátěž, vystrojený vrt po 

ukončení testu plnohodnotně slouží jako provozní vrt (GreenGas, 2018). 

V Evropě jsou testy známy pod zkratkou TRT (Thermal Response Test), v USA se 

hovoří o FTCT (Formation Thermal Conductivity Testing). Jedná se o měřící metody, které 

po dobu trvání relativně krátkého času poskytnou přesné informace o termo-fyzikálních 

vlastnostech. Měření, jehož doba trvání je zhruba 3 dny, je realizováno skrz vrtaný tepelný 

výměník. Ten se skládá z kolektoru o jedné smyčce či z více polyethylenových 

kolektorových smyček. Do kolektoru se při konstantním objemovém průtoku v (m3/h) 

čerpá teplonosné médium, které je za průměrného topného výkonu Q (W) ohříváno 

topnou spirálou TRT aparatury. Po celou dobu testu jsou pomocí loggerů měřeny veličiny, 

jakými jsou např. termodynamické teploty na vstupu TIN a na výstupu TOUT do, resp. 
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z kolektoru, dále pak objemový průtok QV (m3.h-1), tlak p (Pa) či další neelektrické a 

elektrické veličiny Pel (W) (Bujok et al., 2015). 

Existuje faktický rozdíl mezi pojmy TRT test a TRT experiment. Experiment sestává 

kromě samotného testu také z měření teplotního profilu neovlivněného masivu před 

započetím testu, a po jeho ukončení z měření ovlivněných teplotních profilů. TRT 

experiment je členěn do 4 fází. První fáze předchází TRT testu, jedná se o měření 

neovlivněného teplotního profilu v celé hloubce vrtu. Hodnoty se výběrovým průměrem 

zprůměrují, čímž tato fáze představuje podklad pro hodnotu neovlivněné teploty T0. 

Druhou fází je realizace samotného testu, během kterého jsou zjišťované veličiny 

kontinuálně loggovány po dobu nejvýše tří dnů. Zjištěné výsledky představují podklad pro 

zprůměrované hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ a tepelného odporu RB (1. fáze 

evaluace dat). Třetí fáze představuje měření ovlivněných teplotních profilů, během 

kterého se zkoumá průběh teplotních změn uvnitř masivu při návratu do počátečního 

stavu před TRT testem. Čtvrtá fáze je nepovinná, její přínos spočívá ve zpřesnění 

parametrů, zadávající se do softwaru, což slouží pro rozmístění vrtů a následnou instalaci 

tepelných čerpadel na dané lokalitě (Bujok at al., 2015). Vliv chodu tepelného čerpadla na 

teplotu horninového masivu dokládá obrázek č. 8. 

 

   Obrázek 8: Vliv tepelného čerpadla na teplotu horninového masivu. 

   Převzato z Rybach a Sanner (2000) in Ryška (2006). 
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3 FUNKCE A VÝZNAM INJEKTÁŽNÍCH SMĚSÍ V KOLEKTORECH 

Vrtané tepelné výměníky (BHE – Borehole Heat Exchangers) se rozdělují do dvou 

základních skupin: otevřené a uzavřené geotermální systémy. Otevřené systémy využívají 

podzemní vodu z přilehlé zvodně k výměně tepla z horninového masivu, zatímco uzavřené 

systémy využívají pracovního média, které proudí v kolektoru, k realizaci tepelného 

přenosu (Florides a Kalogirou, 2007). Vrty, jež bývají zhotovovány k využívání tepla hornin, 

jsou konstruovány jak pro otevřené, tak i uzavřené systémy (viz tabulka č. 3). 

Tabulka 3: Rozdělení tepelných vrtů. Převzato z Čížek (2012), upraveno. 

Systémy Druh BHE 
Teplonosné 

médium 

Uzavřené 

GLHE 

typ výplň vrtu 
materiál 

kolektoru 
 

bez výplně 
podzemní 

voda 
HDPE 

nemrznoucí 

směs 

se zaplněným 

stvolem vrtu 

vrtná drť 

nebo injektáž 
HDPE 

nemrznoucí 

směs 

injektáž Cu 
chladivo tep. 

čerpadla 

koaxiálně uzavřené 

TIL HDPE, PE 
nemrznoucí 

směs 

trubkový HDPE 
nemrznoucí 

směs 

Otevřené 

koaxiálně otevřené 
s kolmatovanou horninovou 

stěnou 
pitná voda 

SCW 
bez odpouštění vody podzemní 

voda s odpouštěním vody 

Z tabulky č. 3 vyplývá, že tepelné vrty se realizují pro obě skupiny systému. Pomocí 

tabulky lze vyčíst postavení injektážních směsí, resp. v jakém systému BHE jsou využívány. 
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Je z ní patrné, že injektáž je zapotřebí u tzv. vrtů GLHE. Jak vyplývá ze základního 

schéma obrázku č. 9, injektuje se prostor mezi uloženým kolektorem a stěnou vrtu. Jak se 

vrt injektuje, jaké plní injektáž funkce ve vrtu a jaké jsou základní vlastnosti, které musí 

injekční směsi splňovat, bude rozebráno v následujících subkapitolách. 

 

 Obrázek 9: Základní schéma injektovaného prostoru. Převzato z Čížek (2012), upraveno. 

3.1 Injektování vrtů 

Injektáž vrtu je bezesporu jednou z nejdůležitějších částí správného vystrojení vrtu. 

Vyplnění prostoru mezi stěnou kolektoru a vrtu se realizuje injekční trubkou, pomocí níž 

se do nevyplněného prostoru šnekovým čerpadlem vhání injektážní směs. Vrt je směsí 

vyplňován vzestupně, čili od počvy směrem ke stropu vrtu. Injekční trubka je postupně, 

jak se vrt vyplňuje, vytahována ven. Vždy se však musí dbát pravidla, že výpust trubky 

musí být pod úrovní aktuálně vyplněného prostoru. V určitých případech, zejména u vrtů, 

jejichž hloubka přesahuje kótu 60 m pod terénem, může nastat potíž při vytahování 

trubky. Řešením je trubku ve vrtu ponechat, avšak za podmínky, že zůstane naplněna 

injektážní směsí, plnící roli těsnící suspenze (GE-TRA s.r.o., 2018). 

Injektážní směsi jsou do vrtu zaváděny hned z několika důvodů. Prostor, který 

vznikne mezi kolektorem a stěnou vrtu, poskytuje propojení různě hloubkově založených 

zvodní. Je tedy zapotřebí tento prostor dokonale utěsnit, aby zvodně byly od sebe 

izolovány. Další vlastností, kterou injektáž ve vrtu plní, je ochrana stěn kolektoru před 

abrazivními účinky hornin, tvořící stěnu vrtu. Injektáž však také poskytuje stabilitu stěnám 
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vrtu. Nepříznivé geomechanické vlastnosti stěn vrtu vůči okolnímu horninovému masivu, 

jakož i náročné hydrogeologické či geomorfologické charakteristiky horninového masivu 

mohou přispět ke zborcení stěn a zavalení celého vrtu s kolektorem. Z toho důvodu je 

nutné zabezpečení takovou injektážní směsí, která stěnám poskytne patřičnou oporu. 

V neposlední řadě injektážní směs musí zajistit efektivní přenos tepla z horninového 

masivu do pracovního média proudícího v kolektoru. 

Tyto výše zmíněné vlastnosti injektáže podmiňují požadavky na injektážní směsi. 

Směs musí být dostatečně rezistentní vůči vodě, a to jak podzemní, tak srážkové. Nesmí 

nastat situace, při které by došlo k vyplavení směsi účinkem podzemní vody, či na povrchu 

narušování její struktury vlivem dopadající dešťové vody. Aby směs chránila trubky 

kolektoru před mechanickým rozrušováním, je zapotřebí zajistit takovou strukturu směsi, 

která nebude obsahovat úlomky, které by mohly nepříznivě působit na kolektor. Pro 

zachování stability stěny vrtu je žádoucí, aby připravená injektážní směs vykazovala 

dostatečnou pevnost. Tím, že se směs vhání do vrtu čerpadlem, musí být kladeny 

požadavky také na viskozitu směsi, která musí být dostatečně nízká na to, aby čerpadlo 

bylo schopné zaplnit směsí veškerý požadovaný prostor. Směs nesmí mít na čerpadlo 

rozrušující účinek, je nutné tedy zkontrolovat, zda směs neobsahuje abrazivní složky, 

které by opotřebováním čerpadla narušovaly plynulost injektážních prací. Injektážní směs 

přímo komunikuje jak s okolním horninovým prostředím, tak i s přilehlou podzemní 

vodou. Z toho důvodu je potřeba zabezpečit jejich ochranu před možnými nežádoucími 

znečišťujícími vlivy směsi. Je naprosto vyloučeno, aby směs mohla jakkoliv ovlivnit kvalitu 

podzemních vod či hornin, resp. zemin, se kterými komunikuje. A konečně, směs musí 

dosahovat takových hodnot tepelné vodivosti, aby docházelo co možná 

k nejefektivnějšímu přenosu tepla. 

3.1.1 Nejčastěji používané směsi 

Nejhojněji bývají využívány směsi, využívající cemento-bentonitový základ. Do 

takového základu se poté přimíchávají různá aditiva za účelem zlepšení tepelné vodivosti, 

tlakové pevnosti, koeficientu filtrace, hustoty či viskozity celkově vzniklé směsi. Ojediněle 

dochází k neodborně provedeným vrtům, kde místo vysokotlaké injektáže je zásyp tvořen 
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původní odvrtanou horninou či pískem. Taková vrtná práce však v žádném případě není 

přípustná. Již častěji se stává, že z finančních důvodů je injektáž provedena pouze 

bentonitem. Taková směs sice sníží hodnotu jednoho odvrtaného metru, avšak tepelné 

čerpadlo bude vykazovat mnohem nižší topný faktor, a tudíž celkový provoz tepelného 

čerpadla poté vyjde dráž, než bylo prvotně při vrtných pracích ušetřeno. Nevýhody čistě 

bentonitových či pouze cemento-bentonitových směsí spočívají kromě nízké hodnoty 

tepelné vodivosti také ve snížené odolnosti bentonitu vůči působení nízkých teplot, a 

střídání teplot. U takové směsi, která špatně reaguje na nízké teploty či na časté střídání 

teplot, časem dojde k rostoucí pórovitosti a směs se rozpadá. 

Finanční nákladnost vrtů pro tepelná čerpadla je poměrně náročná. Firmy 

provádějící vrtné práce včetně vystrojování vrtů se snaží srážet ceny dolů tím, že 

navrhnou utěsnění vrtu pomocí injektáže ze směsi, jež je pouze cemento-bentonitová bez 

přídavku tepelně či mechanicky kvalitního aditiva. Tuzemská legislativa striktně 

nepřikazuje, jaký typ směsi musí být pro vrt tepelného čerpadla v daných lokalitách 

použit. Je však nakázáno, aby takový vrt neovlivnil hydrogeologické podmínky na lokalitě. 

Je tedy hrubou chybou, když směsi jsou po čase vymyty účinkem působení podzemní 

vody. Taková nepříjemnost může časem vést k propojení různě hluboko založených 

zvodní, což je v jasném rozporu s ochranou kvantity a kvality podzemních vod. S ohledem 

na legislativní rámec, a koneckonců i ten morální, je tedy zapotřebí vždy užít takové 

směsi, u nichž výše zmíněné riziko nehrozí. Na trhu vyskytující se komerční směsi  

poskytují jednak vysokou tepelnou vodivost, což se projeví v nízkém tepelném odporu, ale 

také vysokou mechanickou odolnost vůči v podzemí působícím tlakům a rezistenci proti 

účinkům podzemních vod. 

Problematikou cemento-bentonitových směsí se zabývali Allan a Philippacopoulos 

(1999). Pomyslným hnacím motorem jejich práce byly negativní zkušenosti s takovými 

směsmi ve Spojených státech. Situace v USA na konci minulého milénia došla tak daleko, 

že stát New Jersey po několika ztrátách podzemních vod dokonce zakázal jakékoliv 

provádění takových geotermálních vrtů. Otázky týkající se ochrany zdrojů podzemních 

vod, ale také zkrácení délky vrtů vedly k zintenzivnění výzkumů směsí. Výzkum, jehož 

hlavní myšlenkou bylo porovnání cemento-bentonitové s jinými směsmi, se uskutečnil 
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v Brookhaven National Laboratory. Nejprve byla staticky zkoumána cemento-bentonitová 

směs, jež v tehdejší době zastávala prim v četnosti používání. Zprvu výsledky vypadaly 

nadějně – koeficient filtrace směsi dosahoval hodnot v řádu n.1010 m/s, čili směs byla 

prakticky nepropustná. Potíž ovšem nastala při provádění dynamické zkoušky s tepelným 

cyklováním. V U-smyčkách kolektoru cirkulovala střídavě teplá a studená voda, aby se 

nasimulovaly reálné podmínky chodu tepelného čerpadla. Výsledky poté demonstrovaly 

neschopnost směsi reagovat na takto vzniklé teplotní změny, což zapříčinilo rozpukání 

směsi a její odtržení od stěny kolektoru i od přilehlé horniny. Hrozbu představuje smrštění 

směsi, které nastane při jejím vysušování. Dojde tak k vytvoření dobře propustné cesty 

kolem stěny vrtu od povrchu až k podzemí vodě. Větší riziko však představuje vzniklá 

mezera mezi trubkami kolektoru a injektážní směsí. Tento vzniklý prostor se negativně 

podílí na snížení tepelného toku z horniny do kolektoru, a také způsobí pro propojení 

jednotlivých hloubkových zvodní až příliš propustnou cestu. Oproti této obyčejné směsi 

byla vymyšlena směs, od níž se očekávaly lepší kvalitativní vlastnosti, díky kterým by ji 

bylo možno využívat v reálných podmínkách. Taková směs byla označena jako směs Mix 

111, a byla charakterizována jako speciální směs sestávající se z cementu, vody, 

křemenného písku, plastifikátoru a bentonitu. Tato směs nakonec přinesla uspokojivé 

výsledky, neboť nejenom, že si byla schopna udržet prakticky hydraulickou nepropustnost 

v řádu menším než n.10-11 m.s-1, ale vykazovala taktéž vysokých hodnot tepelné vodivosti. 

Hodnota součinitele tepelné vodivosti i po vysušení přesahovala hodnotu 2 W/(m.K) 

(2,16), zatímco u prostého bentonitu klesla až na 0,40 W/(m.K). Směs tedy naplnila 

očekávání všech zainteresovaných stran. Výzkumem bylo ověřeno, že směs oplývá 

vynikajícími těsnícími schopnostmi, poskytuje těsný kontakt s trubkami kolektoru a je 

pevná a odolná, čímž je eliminováno riziko vzniku trhlin. Závěrem bylo tedy konstatováno, 

že díky zmíněným vlastnostem experimentálně připravené směsi bude zajištěna 

v reálných situacích ochrana podzemních vod, a díky kvalitním tepelným vlastnostem 

bude zkrácena délka vrtů až od 37 %, což povede k pokrytí zvýšených nákladů kladených 

na připravení nové směsi. 
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3.2 Pojem tepelná vodivost 

Stěžejním bodem této diplomové práce je bezpochyby tepelná vodivost injektážích 

směsí. Požadavky na kvalitu injektážních směsí jsou vysoké. Prvotní role, kterou musí 

injektážní směs ve vrtu splnit, je, řečeno ve všeobecné rovině, chránit životní prostředí. 

Jedná se zejména o zamezení propojení jednotlivých hydrogeologických struktur, skrz 

které vrt prochází, a také o eliminaci potenciálního znečištění, pocházejícího z dané směsi. 

Je-li směs dostatečně kvalitní, aby vyloučila zmíněná rizika, jsou dále její vlastnosti 

upravovány tak, aby byl efektivně snížen tepelný odpor vrtu. Fyzikální veličina, která 

charakterizuje přenos tepla z horniny do kolektoru tepelného čerpadla, se nazývá 

součinitel tepelné vodivosti. 

Výše uvedený odstavec obsahuje 2 klíčová slova – tepelná vodivost a součinitel 

tepelná vodivosti. Tepelná vodivost vystihuje schopnost dané látky (injektážní směsi) 

přenášet teplo. V řeči číselných hodnot je tepelná vodivost vyjádřena součinitelem 

tepelné vodivosti λ. Ten je dán vztahem  a jeho jednotkou je W/(m.K). Jako 

slovní ekvivalent veličiny součinitel tepelné vodivosti se nabízí měrná tepelná vodivost. 

Součinitel tepelné vodivosti je totiž definován coby množství tepla, které musí za jednotku 

času projít tělesem, aby na jednotkovou délku byl jednotkový spád, přičemž se 

předpokládá, že se teplo šíří pouze v jednom směru. Jeho hodnota se zjišťuje 

experimentálními metodami (Jurečka, 2011). 

Dle hodnoty součinitele tepelné vodivosti se stanovuje, zda je materiál tepelně 

vodivý či nikoliv. Této vlastnosti se využívá v celé řadě oborů. Zatímco kupříkladu ve 

stavebnictví bývá kladena důležitost na tepelně izolační vlastnosti materiálu, 

v problematice tepelného odporu vrtu je potřebné, aby použitá injektážní směs 

vykazovala co možná největších hodnot součinitele tepelné vodivosti. 

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti se různí na základě vícero faktorů. Velký vliv 

má skupenství látek a s tím související přenos tepla. Obecně lze konstatovat, že nejnižších 

hodnot dosahují látky plynného skupenství, u nichž se součinitel tepelné vodivosti 

pohybuje v hodnotách řádu n.10-2 W/(m.K). Naopak nejvyšších hodnot je dosahováno 

v tuhých látkách. Zde je však zapotřebí rozlišit, zda se jedná o kovy, polovodiče či 
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elektricky nevodivé materiály. Nejvyšší hodnoty ze zmíněné podskupiny tuhých látek 

vykazují kovy. 

3.3 Důležitost tepelné vodivosti injektážních směsí 

Injektážní směsi vyplňující kolektor tepelného čerpadla plní několik funkcí, které již 

byly zmíněny. V zásadě se jedná o 2 základní kategorie, které z hlediska významnosti na 

sebe navazují. První kategorií je funkce ochranná – ta klade takové požadavky na směsi, 

aby zaručily vyplnění veškerých mezer mezi stěnou vrtu a trubkami kolektoru. Je však 

zapotřebí vzít do úvahy také skutečnost, že takový vrt je již neopravitelným dílem, a tudíž 

injektážní směs bude ve vrtu uložena dlouhodobě, po celou dobu jeho životnosti. Je tedy 

nasnadě, aby vlastnosti směsi byly natolik kvalitní, čímž zajistí nenarušenou strukturu 

směsi i po letech provozu tepelného čerpadla. Tím se zamezí případným ztrátám 

podzemní vody. Pochopitelně je nezbytné, aby směs byla chemicky nezávadná, a 

neznečišťovala některými aditivy horninový masív podzemní vody. 

Jestliže injektážní směs požadavky uvedené v předchozím odstavci dokáže naplnit, 

přistupuje se ke zlepšení jejich tepelných vlastností. Tím, že se zvýší součinitel tepelné 

vodivosti směsi, se stává vrt efektivnější, neboť dojde ke snížení tepelného odporu vrtu. 

Za tímto účelem proběhla již řada výzkumu zaměřených na zjištění poznatků, do jaké míry 

se zlepší tepelná vodivost směsi, do které se postupně přidávají tepelně vodivá aditiva. 

Výsledky, které výzkumné práce přinášejí, bývají běžně zhotoveny ve výstupové podobě 

tak, aby z nich bylo patrná ekonomická stránka věci – v takovém případě se jedná o reálné 

využití výzkumných prací pro praktické potřeby. Klíčem je určit, nakolik se přidáním 

jednotlivých aditiv v určitém poměru vzhledem ke stávající směsi zvýší její tepelně vodivé 

vlastnosti. Je zapotřebí zdůraznit, že přidání jednotlivých tepelně vodivých složek přinese 

jisté finanční náklady, ale zmenší se tepelný odpor vrtu, čímž pro potřeby praktického 

využití dojde ke snížení hloubky vrtu. A právě tyto 2 složky (zvýšení ceny směsi vs. snížení 

ceny za odvrtané a vystrojené hloubkové metry) jsou porovnávány, aby bylo patrné, zda 

se přidání jednotlivých aditiv finančně vyplatí. Musí však být volena taková aditiva, která 

jsou nezávadná pro okolní horninové a zvodnělé prostředí, a zároveň musí být dávkována 
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tak, aby nedošlo kupříkladu ke snížení mechanických vlastností vzniklé směsi či ke snížení 

její rezistivity vůči účinkům podzemní vody či dlouhodobých změn teplot. 

3.3.1 Rešerše dosud provedených výzkumů 

Stěžejní výzkumnou prací, jejíž výsledky velkou měrou určily směr, kterým se bude 

injektování vrtů ubírat, je práce Allana a Philippacopoulose z roku 1999. To, na čem 

pracovali, a jakých výsledku dosáhli, již bylo popsáno v kapitole č. 3.1.1. Směs s označením 

Mix 111 zastala klíčovou roli, pomocí níž výzkumníci ověřili, že lze sestavit takovou 

injektážní směs, která nejen, že bude mít velmi kvalitní tepelné vlastnosti, ale odolá také 

vnějším rozrušujícím vlivům, které vedly k výrazné degradaci do té doby používaných 

směsí. V USA je díky této práci legislativně zakotveno, jakým způsobem se vrt zainjektuje, 

včetně předepsaného materiálu a zvolené technologie injektáže 

Terénní testy, prováděné za účelem ověření velikosti tepelných odporů vrtů 

zainjektovaných různými směsmi, provedli Smith a Perry (1999). Předmětem jejich 

zkoumání byly 4 různé injektážní směsi, které se od sebe lišily přítomným poměrem 

pevných součástí. Nejkvalitněji byla vyhodnocena směs, jež navíc obsahovala zrna 

křemitého písku. Součinitel tepelné vodivosti této směsi byl 1,47 W/(m. K) a pomocí TRT 

testu došlo k vyhodnocení, o kolik metrů může být vrt zkrácen oproti použití běžně 

užívaných, nízko tepelně vodivých směsí. 

Aditiva, jež se přidávají do směsí pro zlepšení tepelných vlastností, byla zkoumána 

Allanem a Kavanughem (1999). Do cemento-bentonitové směsi včlenili postupně křemitý 

písek, karbid křemíku, zrnka hliníku, hlinikový a ocelový prášek. Co do porovnání tepelné 

vodivosti zkoumaných směsí si nejhůře vedla cemento-bentonitová směs, jejíž hodnota 

součinitele tepelné vodivosti se zastavila na 0,66 W/(m.K). Ze zkoumání směsí, které 

obsahovaly tepelně vodivou příměs, zjistili příznivý vliv aditiv na smršťování a praskání 

směsi během tuhnutí. Součinitel tepelné vodivosti směsí, do nichž byla namíchána 

tepelně vodivá příměs, vykazoval pro aditivum křemitý písek hodnotu 1,73 – 2,16 

W/(m.K), pro karbid křemíku 2,71 – 3,30 W/(m.K), pro hliník 2,08 – 2,32 W/(m.K) a pro 

ocelový prášek 2,09 W/(m.K). Zkoumána byla také pouze cementová směs, jež obsahovala 

různé množství voda ve škále od 40 – 80 %. Součinitel tepelné vodivosti byl zde naměřen 
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v rozmezí od 0,80 – 0,87 W/(m.K). Náplň tohoto výzkumu poté spočívala ve stanovení 

hloubky vrtu pro dosažení potřebného výkonu udávaného v kW. Bylo tak zjištěno, že při 

použití směsi o součiniteli tepelné vodivosti 0,84 W/(m.K) je zapotřebí pro zisk 1 kW 

odvrtat 20 – 23,5 m, kdežto za použití tepelně vodivějších směsí klesá potřebná odvrtaná 

hloubka až na 14 – 16 m/kW, což platí pro injektážní směs o součiniteli tepelné vodivosti 

2,34 W/(m.K). 

Intenzita a kvalita výzkumu tepelné vodivosti injektážních směsí nepolevovala ani 

v 21. století. Myšlenkou výzkumů bylo přidávání nových, do té doby nevyzkoušených 

přísad a sledování jejich vlivů na tepelnou vodivost směsí. Hojně byl zkoumán grafit 

jakožto aditivum do směsi, a (nejenom) jeho výzkumu se věnovali např. Jobmann a 

Buntebarth (2009), kteří naměřili součinitel tepelné vodivosti o hodnotě 3 W/(m.K) pro 

směs na bázi bentonitu, v níž je obsaženo 15 % grafitu a 14 % vody; Lee et al. (2010) 

potvrdili kladný vliv přidávání křemitého písku a grafitu na tepelnou vodivost směsi; 

Delaleux et al. (2012) a Borinaga-Treviňo et al. (2013) taktéž poukázali na velmi příznivé 

účinky grafitu ve směsi. Výsledky z výzkumu, který byl zaměřen na sloučení všech 

vlastností, které musí injektážní směs v reálném vrtu splňovat (vlastnosti mechanické, 

fyzikální a tepelné), přináší Blazquez et al. (2017). Z tepelných vlastností poukázali velmi 

kvalitní schopnosti hliníkového prášku, jakož i hliníkového cementu, který se jevil 

z hlediska přenášení tepla lépe než cement portlandský. Ohledně mechanických vlastností 

byla jejich pozornost upřena na pevnost v tlaku jednotlivých vzorků. Zde pozorovali, zda 

vzorek vydří namáhání 15 MPa. Zjistili negativní efekt bentonitu na pevnost směsi, a 

výrazně tedy nedoporučují přidávání bentonitu do směsí. Dle všech zkoumaných kritérií 

jimi byla vyhodnocena jako nejlepší směs vodou nasyceného písku s příměsí hliníkového 

prášku, následována směsí z hliníkového cementu s křemitým pískem. 
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4 LABORATORNÍ VÝZKUM ZMĚN TEPELNÉ VODIVOSTI DANÝCH 

INJEKTÁŽNÍCH SMĚSÍ 

Touto kapitolou začíná praktická část diplomové práce. V následujících 

podkapitolách bude zmíněno, co bylo hlavní motivací práce, jaké směsi byly zkoumány a 

čím byly směsi měřeny. 

Snahou bylo v laboratorních podmínkách nasimulovat dlouhodobý vývoj chování 

směsí za různých vnějších okolností. Proto se jevilo jako vhodné řešení reálného 

nasimulování vložit vzorky do teplotních stavů odpovídající teplotě v pokoji, lednici a 

mrazáku tak, aby vzorky byly teplotně vystaveny podmínkám, které na ně budou působit 

v rámci reálného provozu vrtaného tepelného výměníku. Je zapotřebí zmínit, že 

laboratorní výzkum se prakticky omezil jen na studium tepelné vodivosti směsí za různých 

teplot. Mechanické parametry směsí či jejich viskózní charakteristika nebyly předmětem 

diplomové práce. Diplomová práce však může sloužit jako kvalitní základ pro další 

vědecké práce. 

4.1 Metodika prací 

Hlavní myšlenkou diplomové práce je podle laboratorního měření stanovit, zda 

existuje závislost hodnoty součinitele tepelné vodivosti injektážních směsí na teplotě, 

v níž byly směsi skladovány. Dle provedené rešerše nebylo zjištěno, že by takový výzkum 

na území České republiky probíhal. Výsledky zahraničních výzkumů, uvedené v odborných 

periodikách, reflektují význam tepelné vodivosti směsí, přesto nebyl nalezen odborný 

článek, který by se věnoval změnám tepelné vodivosti stejných vzorků za různé teploty.  

Metodika prací respektovala danou časovou posloupnost. Nejprve bylo zapotřebí 

získat směsi. Vzorky směsí byly rozmíchány ze surovin tak, aby co nejlépe vystihovaly 

požadavky kladené na reálnou směs, jež se vhání do vrtu. Bylo zapotřebí tedy docílit 

potřebné viskozity bez příměsi abrazivních složek. Ke zkoumání byly připraveny také tzv. 

staré vzorky, na kterých již laboratorní výzkum stanovení součinitele teplené vodivosti 

v minulosti (roky 2010 a 2011) proběhl. 
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Když byly směsi rozmíchány a naloženy do skladovacích nádob, bylo potřeba je 

uložit tak, aby se dostaly do různých teplotních stavů. Bylo v úmyslu rozmístit vzorky tak, 

aby docílily pokojové teploty (cca 20°C), teploty v ledničce (cca 5°C) a teploty v mrazáku 

(cca -10°C). Tato myšlenková idea vycházela ze skutečnosti, že vrtaný tepelný výměník, 

jenž je umístěn do hloubek přesahujících kótu 100 m pod terénem, odebírá teplo 

z horninového masivu o různé teplotě. Tím pádem taktéž injektážní směs, která vyplňuje 

výměník po celé jeho délce, se dostává do styku s horninovým masivem, který nemá po 

celé délce konstantní teplotu. Svou nezanedbatelnou roli hraje taktéž vliv podzemní vody, 

kde klíčovou roli sehrává především její teplota a proudění. Z těchto důvodů tedy došlo 

k umístění vzorků do různých teplotních prostředí, aby z následně zhotovených grafů bylo 

jasně patrné, jaký průběh vykazuje závislost teploty prostředí na hodnotu součinitele 

tepelné vodivosti. Motivací tedy bylo nasimulovat změnu teplot jak v přípovrchové části, 

ve které vlivem roční oscilace (sezónní vlivy) je rozpětí teplot značně variabilní, a dosahuje 

se i velmi nízkých teplot, tak i na bázi vrtu, kde se již uplatňují geotermální vlivy, čili 

teplota hornin, s nimiž injektážní směs přichází do styku, je do značné míry vysoká. 

Vzorky se tedy ve skladovacích nádobách umístily do míst výše zmíněných 

teplotních stavů. Po jejich uložení nebylo na směsích po dobu alespoň jednoho týdne 

prováděno měření z důvodu stabilizace teploty. Poté u drtivé většiny vzorků musely být 

provedeny úpravy, aby mohl být do směsi zapuštěn senzor ve tvaru jehly, který měří jejich 

tepelné vlastnosti. Následně se opět vzorky umístily do příslušných míst, aby nabraly 

požadovanou teplotu, a po době minimálně jednoho dnu mohlo laboratorní měření začít. 

Zpracování naměřených dat proběhlo v prostředí tabulkového softwaru Microsoft 

Excel. Byly vyhotoveny grafy, pomocí nichž je možné demonstrovat vzájemnou efektivitu 

různých směsí, vliv teploty, vliv zvodnění či účinek různých aditiv na konečné hodnotě 

součinitele tepelné vodivosti 

4.2 Laboratorní měření přístrojem KD2 Pro 

Měření termálních vlastností zkoumaných směsí bylo realizováno s přístrojem KD2 

Pro vyrobeného společností Decagon Devices Inc. Přístroj sestává z ručního počítače a 

senzorové jehly, která se zavede do měřeného vzorku. V příslušenství je k dispozici několik 
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senzorů, z nichž je zapotřebí si dle uživatelské příručky vybrat takový, který nejvíce 

vyhovuje potřebám materiálu vzorku. Během laboratorního měření byly použity dva 

senzory – TR-1 a RK-1.  

Použitím přístroje KD2 Pro lze získat tyto tepelné vlastnosti zkoumaného vzorku: 

teplota, součinitel tepelné vodivosti, tepelný odpor, tepelná difuzivita a tepelná kapacita. 

Senzor, který tyto vlastnosti měří, sestává buď z jedné, nebo dvou paralelních jehel. Pro 

potřeby diplomové práce byly použity takové vzorky, na něž se používala 1 senzorová 

jehla. V takovém případě nelze získat hodnoty posledních dvou jmenovaných tepelných 

vlastností – tepelné difuzivity a tepelné kapacity. Toho lze docílit jen použitím senzoru  

SH-1. 

Princip, jímž se získávají hodnoty, je následující. Do měřící jehly je aplikován 

tepelný pulz po dobu th – tato doba představuje zahřátí. Poté se teplo do vzorku již 

neaplikuje. Pořád se však kontinuálně během těchto dvou fází měří teplota jehly. Je 

nasnadě, aby teplota měřeného vzorku byla co možná nejstálejší. 

Popis senzorů vychází z uživatelské příručky ve verzi z února 2016. Senzor TR-1 

představuje 10 cm dlouhá jehla o průměru 2,4 mm. Rozsah měřených tepelných vlastností 

je uváděn od 0,1 do 4,0 W/(m.K) pro součinitel tepelné vodivosti a 25 až 1000 °C.cm/W 

pro tepelný odpor. Oproti tomu vykazuje druhý senzor, RK-1, robustnější parametry jehly. 

Ta je dlouhá 6 cm a její průměr činí 3,9 mm. I rozsah naměřených tepelných charakteristik 

zkoumaného vzorku je mírně rozsáhlejší – od 0,1 do 6,0 W/(m.K) a od 17 do 1000 

°C.cm/W. 

Zkoumané vzorky byly v návaznosti na tabulku uvedenou v uživatelské příručce 

trojího druhu. Při rozmíchání cemento-bentonitové směsi s příměsí vody vykazoval vzorek 

ihned po domíchání charakter vysoce viskózní kapaliny. Pro takový případ doporučuje 

manuál použití senzoru KS-1 či TR-1, jak bylo také provedeno. V drtivé většině případů 

však vzorky byly ztuhlé, či byly jako sypké materiály (základní suroviny). Pro takové typy 

materiálu je doporučeno použít senzor TR-1, popřípadě je možno použít senzor RK-1.  

V předchozí subkapitole č. 4.1 bylo psáno, že před samotným měřením je 

zapotřebí provést na vzorku úpravu. Ona úprava spočívá ve vyvrtání dostatečně dlouhého 
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a širokého prostoru na zapuštění senzorové jehly. Některé vzorky obsahovaly malou 

počáteční příměs vody a byly velmi těžko vrtatelné. Při pohledu na rozměry zmiňovaných 

senzorů vyplývá, že použití 10 cm jehly o malém průměru bylo v některých případech za 

reálnou hranici použitelnosti. Proto ve vzorcích, jež bylo nutné provrtat, byla pro měření 

tepelných vlastností použita senzorová jehla RK-1. 

Jelikož je zapotřebí, aby jehla byla zaražena ve vzorku co možná nejúplněji a 

nejtěsněji, bylo zapotřebí vyhloubit dostatečně dlouhý otvor. V některých případech, kdy 

stěna vrtu opakovaně zapadala, bylo zapotřebí vzorek opakovaně provrtávat. Takové 

opakované narušování vzorků mělo v některých případech negativní vliv na jejich 

strukturu, a tak především v cemento-bentonitových směsích je možné pozorovat buď 

úplný rozpad vzorku, nebo vytvoření rozsáhlé trhliny. 

Požadavek, aby jehla dosedala na stěny vyhloubeného otvoru co možná nejtěsněji, 

zajišťovala teplovodivá pasta, která se nanášela na povrch jehly. Bylo zapotřebí používat 

takovou pastu, která vykazovala dostatečně vysokých hodnot součinitele tepelné 

vodivosti. Hodnoty musely dosahovat minimálně takové výše jako injektážní směs, jejíž 

hodnoty byly v danou chvíli měřeny, aby nedošlo k tepelným ztrátám v průběhu měření. 

Klíčovým parametrem, který udává přesnost výsledku, je chybová hodnota. Tato 

hodnota, jež se na displeji objeví jako „Err Vallue“, by neměla přesahovat 0,01. Ze 

zkušenosti při práci s přístrojem lze konstatovat, že zvýšených chybových hodnot bylo 

dosaženo, jestliže byla rozdílná teplota jehly a vzorku. Manuál k tomuto problému 

zmiňuje, že by se neměla měnit teplota vzorku, jakož i teplota jehly a vzorku by měla být 

na začátku měření stejná. Během měření bylo vypozorováno, že i malé navýšení od 

doporučené chybové hodnoty znamená velkou odchylku od reálné hodnoty 

stanovovaného parametru. Je tedy třeba měření opakovat až do okamžiku, kdy chybová 

hodnota dosáhne pod doporučovanou mez (0,01). V případě opakování měření téhož 

vzorku též bylo nutné sledovat teplotu vzorku, která musela odpovídat místům, ve kterém 

vzorky byly uskladněny 
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4.3 Zkoumané směsi 

Laboratorní měření jednotlivých injektážních směsí probíhalo ve třech etapách. 

Nejprve byly do skladovacích nádob připraveny tzv. základní suroviny a směsi z nich 

připravené. Mezi základní suroviny byl zařazen cement a bentonit, neboť právě ty tvoří 

základ drtivé většiny injektážních směsí, které se v praxi používají. Dále byl do této 

skupiny zařazen křemitý písek, neboť se jedná o finančně nenáročnou příměs, pomocí níž 

se zvýší tepelná vodivost celkové směsi. Směsi byly uchovávány v blízkosti okna (pokojová 

teplota), v lednici a v mrazáku 

Poté došlo k připravení tzv. DPB směsí. Jejich zhotovení proběhlo v laboratořích 

tak, že došlo ke smíchání cementu, bentonitu a vody v předem promyšleném poměru. 

Takto vznikly celkem 3 směsi s označením DPB 1:1, DPB 2:1 a DPB 1:2. U směsi DPB 1:1 se 

vyskytují základní suroviny s vodou v poměru 2:2:1,5 (cement:bentonit:voda), u směsi 

DPB 2:1 se jedná o poměr 4:2:5 a u směsi DPB 1:2 o poměr 1:2:5. Lze si všimnout 

rozdílného množství vody, kde zatímco v prvně zmíněné směsi má kapalná složka 27% 

příměs na vzniklé směsi, u zbylých dvou má již voda podstatnější zastoupení. Konkrétně se 

jedná o 45 % ve směsi DPB 2:1 a 71% zastoupení ve směsi DPB 1:2  

(myšleno kvantitativně - poměrově, ne hmotnostně). 

Druhá etapa laboratorního výzkumu injektážních směsí spočívala ve stanovení 

tepelných vlastností vzorků, které již v minulosti zkoumány byly. Výzkum tehdy v letech 

2010 a 2011 provedl Ústav geoniky AV ČR v. v. i. v Ostravě. Zde je třeba zmínit, že 

stěžejním cílem tehdejšího výzkumu bylo zjištění závislosti zvodnění a obsypu na 

součiniteli tepelné vodivosti. V případě vypracování této diplomové práce je zapotřebí 

zmínit, že nedošlo k uložení totožných vzorků do různých teplotních stavů, protože mezi 

vzorky stejného názvu (od stejného výrobce) existují drobné rozdíly v tepelné vodivosti 

v důsledku různého stupně saturace a jiného obsypu. Vliv saturace a obsypu byl 

předmětem zkoumání Ústavu geoniky, a právě tyto naměřené hodnoty byly korelovány 

s hodnotami naměřených v rámci diplomové práce, aby došlo ke zjištění, jaký vliv má 

teplota na tepelnou vodivost jednotlivých vzorků směsí.  
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Zkoumány ve 2. etapě byly směsi, které lze běžně spatřit na trhu, a nesou 

komerční název. Konkrétně se jedná o Thermocem Plus, Röfix-Thermoinjekt, 

Thermokontakt, Thermocem Light, Calidutherm. Pro potřeby vypracování diplomové 

práce byly poskytnuty taktéž vzorky bentonitu a cementového kamene, které byly 

v minulosti společně s komerčními směsmi zkoumány. 

V poslední třetí etapě došlo k rozmíchání 3 vzorků. Rozmíchána směs byla poté 

uložena do skladovacích nádob již pouze ve dvou vyhotoveních – vzorek pro pokojovou 

teplotu a vzorek uchovávaný v mrazáku. První vzorek představuje směs mikolitu (1100 g) 

a vody (6 l), druhý vzorek je reprezentován směsí thermocemu (1100 g), vody (5 l) a 

mikolitu (50 g), a třetí vzorek vznikl rozmícháním bentonitu (800 g), cementu (400 g), 

mikolitu (50 g) a vody (5,5 l).  

Grafické znázornění výše popsaného textu zkoumaných směsí přináší tabulka č. 4. 

Tabulka 4: Tabelární přehled zkoumaných směsí. 

Zkušební etapa Název směsi Bližší označení směsi Teplotní stav 

1. etapa – 

základní 

suroviny 

Cement Pokoj, lednice, mrazák 

Bentonit Pokoj, lednice, mrazák 

Písek Pokoj, lednice, mrazák 

1. etapa – směsi 

ze základních 

surovin 

DPB 1:1 DPB 2:2:1,5 (C:B:V) Pokoj, lednice, mrazák 

DPB 2:1 DPB 4:2:5 (C:B:V) Pokoj, lednice, mrazák 

DPB 1:2 DPB 1:2:5 (C:B:V) Pokoj, lednice, mrazák 

2. etapa – 

komerční směsi 

Röfix-

Thermoinjekt 100 

Röfix-Thermoinjekt 100 vzorek 1 Mrazák 

Röfix-Thermoinjekt 100 vzorek 2 – 

v pískovém zvodněném obsypu 
Lednice 

Röfix-Thermoinjekt 100 vzorek 3 - 

zvodnělý 
Pokoj 

Calidutherm Calidutherm  směs 1 Mrazák 
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Calidutherm směs 2 – v pískovém 

zvodněném obsypu 
Lednice 

Calidutherm směs 3 - zvodnělý Pokoj 

Thermokontakt 

Thermokontakt vzorek 1 Mrazák 

Thermokontakt vzorek 2 – 

v pískovém zvodněném obsypu 
Lednice 

Thermokontakt vzorek 3 - zvodnělý Pokoj 

Thermocem Plus 

Thermocem Plus vzorek 1 Mrazák 

Thermocem Plus vzorek 2 – 

v pískovém zvodněném obsypu 
Lednice 

Thermocem Plus vzorek 3 – 

zvodnělý 
Pokoj 

Thermocem Light 

Thermocem Light vzorek 1 Mrazák 

Thermocem Light vzorek 2 – 

v pískovém zvodněném obsypu 
Lednice 

Thermocem Light vzorek 3 - 

zvodnělý 
Pokoj 

Bentonit 
Bentonit suchý Mrazák 

Bentonit mokrý Pokoj 

Cementový 

kámen 

Cementový kámen suchý Mrazák 

Cementový kámen mokrý Pokoj 

3. etapa – 

laboratorně 

připravené 

komerční směsi 

Mikolit (1100 g) + voda (6 l) Pokoj, mrazák 

Thermocem (1100 g) + voda (5 l) + mikolit (50 g) Pokoj, mrazák 

Bentonit (800 g) + cement (400 g) + mikolit (50 g) + 

voda (5,5 l) 
Pokoj, mrazák 



Bc. Matěj Křístek: Laboratorní výzkum změn tepelné vodivosti injektážních směsí 
vyplňující kolektor tepelného čerpadla 

2018  38 

5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 

Základní cíl, který si diplomová práce klade, je zkoumání tepelných vlastností 

injektážních směsí za rozdílných teplot. Myšlenka, která uvedenému cílu předcházela, byla 

založena na skutečnosti, že vrtaný tepelný výměník bývá často umisťován do značných 

hloubek pod terénem. Injektážní směs musí vyplňovat prostor mezi stěnou vrtu a 

trubkami PE-kolektoru v celé délce vrtu. Z tohoto poznatku je zřetelné, že injektážní směs 

se dostává do styku s horninovým masívem o různé teplotě. Úkolem laboratorních prací 

bylo nasimulovat podmínky blížící se realitě. Z toho důvodu byly směsi sledovány za třech 

různých teplotních stavů v cyklu pokoj – lednice – mrazák. Hodnoty, jež těmto stavům 

odpovídají, se dají vyčíslit zhruba jako 20 °C pro pokojovou teplotu, 5 °C pro lednici a -5 °C 

pro mrazák. Pochopitelně, jak ostatně bude patrné z následujících přiložených tabulek, 

teplota u různých vzorků kolísá v řádu desetin či prvních jednotek stupňů Celsia. Dále je 

zapotřebí zmínit, že i když směsi byly vystaveny teplotě cca 5°C v lednici, nedošlo 

k úplnému přenosu teploty panující v lednici na vzorky, u kterých byla, v závislosti na 

jejich struktuře, nejčastěji naměřena teplota okolo 10°C. 

Sledována byla také schopnost jednotlivých vzorků přenášet teplo. Díky 

laboratornímu zkoumáni je tedy patrné, jaké směsi ve zkoumání obstály, a naopak které 

vykazovaly nízkých hodnot součinitele tepelné vodivosti. Díky vzorkům, které byly 

poskytnuty pro potřeby diplomové práce, lze tak srovnat efektivitu směsí připravených ze 

základních surovin a těch, které se běžně vyskytují a jsou používány v reálném provozu 

tepelného čerpadla. Jelikož část vzorků již v minulosti, konkrétně před 7 až 8 lety, 

prodělala laboratorní zkoumání, je možné tyto hodnoty naměřené v minulosti korelovat 

se současnými výsledky a zjistit, zda se hodnota součinitele tepelné vodivosti s časem 

mění. 

Do každého z grafů byly vepsány základní analytické hodnoty. Lze si všimnout, že 

se vyskytuje slovo etalon. To značí porovnávací hodnotu 100 %, se kterou byly následující 

hodnoty v grafu korelovány. Nastalo-li kupříkladu u jiného vzorku navýšení tepelné 

vodivosti vlivem nižší teploty o 10 % oproti tepelné vodivosti etalonu, bude pak tato 
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zvýšená hodnota součinitele tepelné vodivosti vyčíslena jako +10% (představuje 110% 

hodnotu etalonu). 

Tabulky jsou znázorněny barevně tak, aby každá barva reflektovala teplotní stav, 

kterému byly vzorky vystaveny. Pro pokojovou teplotu byla vybrána oranžová barva, pro 

teplotu v lednici modrá barva a pro teplotu v mrazáku fialová barva. 

Na všech vzorcích byly měřeny 3 veličiny – součinitel tepelné vodivosti (W/(m.K)), 

tepelný odpor (°C.cm/W) a teplota (°C). Tepelný odpor představuje 100násobnu 

převrácenou hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Do grafů byla vynášena hodnota 

součinitele tepelné vodivosti, která se zobrazuje na y-ové ose, a teplotní stav v textové 

podobě (mrazák – lednice – pokoj), který je znázorněn na x-ové ose. Nebyly zaneseny 

číselné hodnoty teploty vzorků, protože v každém z grafů, které slouží jako nástroj 

analýzy, se mezi sebou porovnávají vzorky, které v uvedených teplotních stavech 

vykazovaly ve vzájemném hodnocení prakticky shodnou teplotu.  

5.1 Základní suroviny 

Mezi tzv. základní suroviny byl zařazen cement, bentonit a křemitý písek 

 (v některých částech diplomové práce označen jen jako písek). Důvod takového označení 

„základní suroviny“ je prostý. Vychází ze skutečnosti, že ještě v nedávné minulosti (konec 

minulého tisíciletí) prakticky neexistovaly jiné směsi než takové, které byly pouze směsicí 

cementu s bentonitem za přídavku vody. Až četné negativní zkušenosti s těmito směsmi 

přinesly na trh směsi, které vykazovaly jednak vyšších hodnot tepelné vodivosti, ale také 

vyšší mechanickou odolnost a odolnost proti negativním vlivům podzemní vody. Je 

pravdou, že zařazení písku mezi cement a bentonit nedává tak úplně smysl. Jenže 

přidávání křemitého písku do injektážních směsí představuje finančně nenáročnou 

metodu, jak zvýšit tepelnou vodivost směsi a tím pádem snížit tepelný odpor výměníku, 

což se odrazí na konečné menší hloubce vrtu. Jedním dechem je však zapotřebí zmínit, že 

křemitý písek může působit abrazivně na stěny kolektoru, ale hlavně působí abrazivně na 

šneková čerpadla, která vhání směs do vrtu, což je vlastnost, která značnou měrou 

eliminuje jeho používání v praxi.  
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Výsledky, jež byly dosaženy laboratorním výzkumem základních surovin, přináší 

tabulka č. 5. Vyhodnocení naměřených dat je znázorněno v grafech  

(obrázky č. 10 a č. 11). 

Je zapotřebí zmínit, že hodnoty součinitele tepelné vodivosti jednotlivých surovin 

jsou nízké z důvodu, že vzorky nebyly zhutněny. Proto se mezi zrny surovin vyskytuje 

prázdná hmota vyplněná vzduchem, který jak známo sráží tepelně vodivé schopnosti. 

Pochopitelně v rámci laboratorního měření bylo snahou zarazit jehlový senzor co nejvíce 

do vzorku tak, aby vliv vzduchu byl co možná nejvíce eliminován, nicméně určitý vliv 

vzduchu vždy zapůsobí na hodnotu součinitele tepelné vodivosti. 
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Tabulka 5: Naměřené hodnoty základních surovin. Vysvětlivky: Souč. tep. vod – součinitel tepelné vodivosti, Tep. odpor – tepelný odpor. 

Naměřené hodnoty Bentonit Cement Písek 

Datum Teplotní 
stav 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K)) 

Tep. 
odpor 

(cm.°C/W) 

Teplota 
(°C) 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K)) 

Tep. 
odpor 

(cm.°C/W) 

Teplota 
(°C) 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K)) 

Tep. 
odpor 

(cm.°C/W) 

Teplota 
(°C) 

05.10.2017 
Pokoj 0,161 621,118 23,430 0,157 636,943 23,910 0,331 302,115 25,210 

Lednice - - - - - - - - - 
Mrazák - - - - - - - - - 

10.10.2017 
Pokoj 0,151 662,252 23,920 0,149 671,141 25,010 0,279 358,423 23,200 

Lednice - - - - - - - - - 
Mražák - - - - - - - - - 

25.10.2017 
Pokoj 0,158 632,911 24,600 0,138 724,638 23,760 0,301 332,226 25,200 

Lednice 0,176 568,182 14,230 0,164 609,756 13,540 0,272 367,647 14,230 
Mražák 0,162 617,284 -2,650 0,151 662,252 -3,610 0,238 420,168 -4,960 

08.11.2017 
Pokoj 0,169 591,716 24,960 0,142 704,225 23,910 0,286 349,650 24,560 

Lednice 0,185 540,541 14,010 0,179 558,659 13,850 0,265 377,358 14,300 
Mražák 0,160 625,000 -2,860 0,153 653,595 -3,010 0,231 432,900 -3,510 

25.11.2018 
Pokoj 0,165 606,061 24,360 0,148 675,676 24,310 0,295 338,983 25,210 

Lednice 0,188 531,915 13,950 0,182 549,451 13,520 0,253 395,257 14,010 
Mražák 0,159 628,931 -3,210 0,147 680,272 -2,540 0,241 414,938 -3,410 

14.02.2018 
Pokoj 0,153 653,595 24,320 0,155 645,161 23,870 0,317 315,457 23,450 

Lednice 0,193 518,135 13,030 0,188 531,915 13,850 0,269 371,747 13,420 
Mražák 0,168 595,238 -3,210 0,161 621,118 -2,430 0,235 425,532 -4,250 

28.03.2018 
Pokoj 0,164 609,000 24,250 0,147 681,700 23,750 0,293 341,600 25,100 

Lednice 0,187 534,300 14,350 0,184 542,500 13,700 0,262 15,200 14,600 
Mražák 0,156 639,600 -2,750 0,152 659,500 -3,950 0,226 442,200 -2,780 

Aritmetický 
průměr 

Pokoj 0,160 625,236 24,263 0,148 677,069 24,074 0,300 334,065 24,561 
Lednice 0,186 538,614 13,914 0,179 558,456 13,692 0,264 305,442 14,112 
Mražák 0,161 621,211 -2,936 0,153 655,347 -3,108 0,234 427,148 -3,782 
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Jak plý á z ýše přilože é ta ulk , ěře í základ í h su o i  lo ealizo á o 

v elke   d e h. Ko eč ý  ýstupe , je ž sloužil jako podklad p o p a o á í g afů, je 

a it eti ký p ů ě  a ěře ý h ýsledků. Ta ulka je z ázo ě a a e ě p o lepší 

z ázo ě í teplot í h sta ů zo ků. Lze si ted  ši out, že pokojo á teplota je 

z ázo ě a o a žo ou a ou, teplota p o sta  zo ku  led i i je z ázo ě a od ou 

a ou a teplota azáku je ha akte izo á a fialo ě. 

V hod o e í ýsledků eflektují o ázk  č.  a . Jako p í je z ázo ě  g af, 

kte ý po o á á tepel ou odi ost jed otli ý h základ í h ehut ě ý h su o i . 

 

 O ázek 10: S o á í tepel é odi osti jed otli ý h s ěsí. 

G af „Tepel á odi ost základ í h su o i “ a ízí po o á í základ í h su o i . 

Lze si po ši out, že su o i ou s ej e ší tepel ou odi ostí je e e t. Hod ota 

souči itele tepel é vodivosti cementu tedy byla v a alýze á a jako  

ý hozí – po o á a í etalo . ) g afu je pat é, že hod ot  tepel é odi osti e e tu a 

e to itu jsou si el i lízké, jeji h ozdíl je e še h tře h teplot í h sta e h do  %, 

ož z a e á elati ě za ed atel ý ozdíl. V soký h hod ot souči itele tepel é odi osti 

kazuje kře itý písek, kte ý á  pokojo é  sta u doko e áso ou hod otu 

e e tu. Je šak zřej é, že s klesají í teplotou oste, ť epat ě, tepel á odi ost 

e e tu a e to itu, zatí o tepel á odi ost písku klesá. Toto zapříči í s íže í ozdílu 
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hod ot o polo i u jeji h pů od ího pe e tuál ího ozdílu. Po dosáh utí teplot   lednici 

již šak epok ačuje zestup hod ot tepel é odi osti e e tu a e to itu, a tudíž dále 

s klesají í hod otu teplot  se jeji h s hop ost pře ášet teplo s ižuje. To způso í také 

zasta e í p opadu p o e tuál ího ozdílu, kte ý je  pod í ká h i uso ý h teplot 

azáku takřka totož ý jako  případě led i e. 

O ázek č.  při áší ližší po o á í zá islosti tepel é odi osti a teplotě u 

každé ze základ í h su o i . 

 

 O ázek 11: )á islost tepel é odi osti jed otli ý h su o i  a teplotě. 

G af „) ě a tepel é odi osti základ í h su o i “ ha akte izuje  pe e tuál í  

jádře í z ě u hod ot souči itele tepel é odi osti  zá islosti a teplotě, kte é l  

zo k  sta e . Jako po o á a í hod ota – etalon – la á a žd  pokojo á 

teplota, esp. příslušejí í tepel á odi ost zo ku  to to teplot í  sta u. V případě 

kře itého písku, jak ko e ko ů z iňuje te t k před hozí u g afu, tepel á odi ost 

s klesají í hod otou se s ižuje. V případě e e tu a e to itu je situa e do z ač é í  

opač á. Je pozo o á a te de e z šují í se tepel é odi osti do sta u teplot  led i e. 

Od této ú o ě p a děpodo ě  teplotá h zo ku okolo  °C  již šak te to t e d 

e astá á a s hop ost pře ášet teplo se s ižuje. Tepel á odi ost a ko i teplot ího 

klu je p akti k  totož á jako a začátku. 
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Jelikož x-ová osa grafu neobsahuje číselné hodnoty teploty, nýbrž slovní 

znázornění tepelného stavu, je zde zapotřebí zmínit, o jaké teploty se v případě různých 

teplotních stavů jedná. Jak vyplývá z tabulky č. 5, teploty u různých stavů jsou prakticky 

totožné u různých surovin. Číselně lze tedy vyjádřit pokojový stav teplotou 24 °C, stav 

v lednici teplotou 14 °C a stav v mrazáku teplotou -3 °C. Určení, od jaké teploty již 

nepokračuje vzrůstající tendence zvyšující se hodnoty tepelné vodivosti cementu a 

bentonitu, je možné jen na základě odhadu. Můj předpoklad je takový, že těsně za 

teplotním stavem lednice ještě krátkodobě zvyšování tepelné vodivosti probíhá, ale od 

hodnoty 10 °C již tento trend nepokračuje. 

Je potřeba také uvést, že všechny základní suroviny se nacházely v sypkém stavu. 

Na jejich hodnotě součinitele tepelné vodivosti se tedy také podílí přítomnost 

vzduchových mezer mezi jednotlivými zrny, což sráží jejich tepelnou vodivost. V průběhu 

měření však bylo snahou zasypat co možná nejúplněji senzorovou jehlu tak, aby se 

přítomnost prázdných vzduchových mezer eliminovala. Nicméně, i když jehla byla co 

nejúplněji zasypána, hodnoty součinitele tepelné vodivosti jsou stálé velmi nízké. Přesto 

však výzkum těchto sypkých hmot přináší zajímavý pohled vlivu teploty na tepelné 

vodivosti jednotlivých surovin. 

5.2 Směsi ze základních surovin 

Směsi, jež jsou zařazeny do této kategorie, vznikly smícháním 2 základních 

 surovin – cementu a bentonitu – s vodou. Směsi vzniklé dle uvedené receptury byly 

v minulosti prakticky jedinou variantou, jak utěsnit prostor mezi stěnou vrtu a trubkami 

kolektoru. Cemento-bentonitové směsi jsou i v současnosti hojně využívány, neboť jejich 

pořizovací cena je nízká. Tuto výhodu však převažují jejich negativní vlastnosti. Takové 

směsi vykazují nízkou tepelnou vodivost, což zapříčiní vysoký tepelný odpor vrtu a s tím 

související nutnost hloubit delší vrt než v případě tepelně kvalitnější směsi. Taktéž 

klíčovou hnací silou, proč se od těchto směsí upouští, je skutečnost, že tyto směsi nejsou 

příliš odolné jak vůči změnám teploty, tak vůči působení podzemní vody a mechanickým 

aspektům, kterými jsou směsi ve vrtech vystavovány. Cemento-bentonitové směsi tedy 

časem ztrácí schopnost utěsnit vrt, a dochází k vytvoření propustného kanálu pro 
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propojení různě hluboko založených zvodněných systému. Vznik puklin a trhlin ve směsi 

také ovlivňuje hodnotu součinitele tepelné vodivosti, která postupně se zvyšující se 

degradací směsi klesá až na velmi nízké hodnoty. 

Směsi ze základních surovin byly označeny jako DPB směsi. Jejich příprava 

proběhla v laboratorních podmínkách dle předem stanovené receptury. Byly rozmíchány 

směsi, které respektují stanovený poměr mezi cementem a bentonitem (1:1, 2:1, 1:2), 

avšak v každé ze třech směsí je různý objem vody vzhledem k množství základních 

surovin. S odkazem na tabulku č. 4 si lze všimnout, jakých přesných poměrových hodnot 

dané směsi dosahují. Poměrová hodnota 1 značí, že plastový kelímek objemu 150 ml byl 

naplněn, ať už základní surovinou, tak i vodou, zcela po okraj. Hmotnostně odpovídá 

naplněný kelímek 0,0967 kg pro cement, 0,0983 kg pro bentonit a 0,15 kg pro vodu. 

Schematicky jsou bližší údaje o přesném poměrovém rozdělení uvedeny v tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Detailní znázornění DPB směsí. Vysvětlivky: C – cement; B – bentonit; V – voda. 

Označení směsi 
Poměrové rozdělení 

C:B:V 

Hmotnostní zastoupení 

C:B:V (kg) 

Percentuální 

hmotnostní 

zastoupení vody ve 

směsi (%) 

DPB 1:1 2:2:1,5 0,1934:0,1966:0,225 37 

DPB 2:1 4:2:5 0,3868:0,1966:0,75 56 

DPB 1:2 1:2:5 0,0967:0,1966:0,75 72 

Jak ukázal samotný výzkum tepelných vlastností směsi, jehož výsledky obsahuje 

tabulka č. 8 a obrázky č. 15 a 16, přítomnost vody nemá až takový vliv na výslednou 

hodnotu součinitele teplené vodivosti, ale má zásadní vliv na odolnost směsi vůči 

procesům, kterými je vystavována v reálném provozu. Do všech směsí bylo vrtáno, a to, 

jaký vliv mělo vrtání na struktuře směsi, značí tabulka č. 7. 
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Tabulka 7: Popis struktury směsí 

Označení 

směsi 

Struktura směsi uložené v 

pokoji 

Struktura směsi uložené v 

lednici 

Struktura směsi uložené v 

mrazáku 

DPB 1:1 Viditelná trhlina ve spodní 

části vzorku 

Menší trhlina ve spodní 

části vzorku 

Pukliny menšího rozsahu 

DPB 2:1 Narušená struktura, avšak 

stále celistvá 

Velká trhlina procházející 

středem vzorku 

Velké trhliny 

DPB 1:2 Nesoudržná směs, 

nemožné měřit 

Nesoudržná směs, 

nemožné měřit 

Soudržná směs podobná 

písčité struktuře 

Jak je vidno z tabulky č. 7, čím vyšší je obsah vody ve směsi, tím menší má směs 

odolnost vůči rozrušujícím vlivům. Pro uskutečnění měření bylo zapotřebí do vzorku 

vyhloubit otvor pro senzorovou jehlu. Vrtným procesem se však zcela rozpadly vzorky DPB 

1:2, které byly uchovávány v pokojové teplotě a v lednici. V mrazáku uložená směs 

nejevila velké známky mechanického poškození, nicméně vrtáním šlo poznat, že směs je 

vlhká a snadno vrtatelná. Oproti tomu směs DPB 1:1, která obsahuje nejméně kapalné 

složky, byla obtížně vrtatelná, ale její struktura si prakticky ve všech teplotních stavech 

zachovala stejný charakter jako před začátkem vrtání. Pro potřeby reálného využití těchto 

směsí v reálném provozu chodu vrtaného tepelného výměníku lze tedy konstatovat, že 

směs, jejíž objem je tvořen takměř ¾ kapalnou složkou, je absolutně nepoužitelná pro 

vyplnění prázdného prostoru ve vrtu. Pro lepší názornost stavu struktury směsí byla 

pořízena fotodokumentace, která je přiložena na obrázcích č. 12, 13 a 14. Tabulka 4. 8 

pokrývá veškeré naměřené hodnoty. 
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Obrázek 12: Směsi DPB uložené v mrazáku. Zleva DPB 1:1, DPB 2:1 a DPB 1:2 

Obrázek 14: Směsi DPB uložené v lednici. Zleva DPB 1:1, DPB 2:1 a DPB 1:2 

Obrázek 13: Směsi DPB uložené v pokoji. Zleva DPB 1:1, DPB 2:1 a DPB 1:2 
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Tabulka 8: Naměřené hodnoty DPB směsí. Vysvětlivky: S. tep. v. – součinitel tepelné vodivosti; Tep. odpor – tepelný odpor. 
Naměřené hodnoty DPB 1:1 DPB 2:1 DPB 1:2 Konzistence 

Datum Teplotní stav S. tep. v. 
(W/(m.K)  

Tep.odpor 
(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) 

S. tep. v. 
(W/(m.K) 

Tep.odpor 
(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) 

S. tep. v. 
(W/(m.K) 

Tep.odpor 
(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C)  

10.10.2017 
Pokoj 0,038 2614,000 23,520 0,034 2961,000 24,020 0,094 1061,000 21,960 

Tuhá, špatně 
provrtaní 

Lednice - - - - - - - - - 
Mražák - - - - - - - - - 

25.10.2017 
Pokoj 0,028 3633,000 24,000 0,048 2094,000 28,100 0,032 3081,000 20,500 

Lednice 0,037 2923,000 24,040 0,035 2843,000 23,780 0,035 2894,000 23,850 
Mražák 0,037 2719,000 24,610 0,156 642,500 6,300 0,041 2435,000 20,740 

08.11.2017 
Pokoj 0,030 3342,000 25,070 0,039 2533,000 23,970 0,036 2751,000 25,070 

Lednice 0,050 1983,000 19,980 0,050 1984,000 22,110 0,035 2870,000 23,790 
Mražák 0,033 3018,000 18,070 0,049 2052,000 20,090 0,065 1531,000 12,430 

05.10.2017 
Pokoj 1,280 78,130 26,090 0,710 140,900 27,800 0,673 148,600 26,750 

Kašovitá Lednice - - - - - - - - - 
Mražák - - - - - - - - - 

27.11.2017 
Pokoj 0,459 217,865 23,540 0,399 250,627 23,760 - - - 

Tuhá, provrtaná 

Lednice 0,571 175,131 13,710 0,413 242,131 14,290 - - - 
Mražák 0,749 133,511 -2,980 0,561 178,253 -3,210 0,742 134,771 -3,960 

14.02.2018 
Pokoj 0,443 225,734 24,860 0,392 255,102 25,010 - - - 

Lednice 0,549 182,149 13,910 0,467 214,133 13,410 - - - 
Mražák 0,702 142,450 -1,230 0,574 174,216 -2,760 0,775 129,032 -3,980 

28.03.2018 
Pokoj 0,481 207,900 25,530 0,413 242,131 25,290 - - - 

Lednice 0,613 163,132 15,230 0,442 226,244 14,510 - - - 
Mražák 0,774 129,199 2,800 0,504 198,413 -2,650 0,807 123,900 -4,830 

Aritmetický 
průměr 

Pokoj 0,461 217,166 24,643 0,401 249,286 24,687 - - - 
Tuhá, špatně 

provrtané Lednice 0,578 173,471 14,283 0,441 227,503 14,070 - - - 
Mražák 0,742 135,053 -0,470 0,546 183,627 -2,873 0,775 129,234 -4,257 
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V tabulce bych rád poukázal na sloupec konzistence. Lze si všimnout, že v první 

skupině – tuhá směs, špatně provrtaná - měření proběhlo i přes velké chyby měření. 

Chybné hodnoty byly způsobeny tím, že otvor ve vzorku nebyl dostatečně hluboký, a jehla 

byla zapuštěna do vzorku prakticky pouze po okraj. Z toho důvodu jehla vysílala tepelné 

pulzy do prázdna (do vzduchu), čímž razantně klesla výsledná hodnota součinitele tepelné 

vodivosti. Výsledky, které jsou tedy uvedeny ve zmíněné 1. skupině, nebyly dále použity 

pro vyhodnocování výsledků měření. Jejich uvedení zde však může sloužit jako memento 

pro čtenáře z řad studentů nebo vědeckých či jiných pracovníků, kteří při své práci budou 

používat přístroj KD2 Pro. Na chybných výsledcích lze jednoznačně demonstrovat sílu 

opodstatnění správného provrtání zkoumaných vzorků (směsí). 

Do druhé skupiny patří směsi, na nichž měření proběhlo ihned po jejich domíchání 

v laboratoři. Jelikož směsi obsahovaly podstatné množství vody, vykazovaly vodnatý 

charakter s poměrně vysokou viskozitou v závislosti na objemu vody ve směsi. Jak je vidno 

z tabulky, hodnoty jsou u jednotlivých směsí značně rozdílné, resp. se vyskytuje velká 

odchylka v hodnotě součinitele tepelné vodivosti mezi směsí DPB 1:1 a směsmi DPB 2:1 a 

DPB 1:1. Protože vzorky byly měřeny 3x, lze vyloučit chybu měření a na základě získaných 

výsledků konstatovat, že u směsí, jejichž charakter je kašovitý, snižuje větší přítomnost 

vody jejich tepelnou vodivost. Měřením tepelných vlastností bentonitu a cementu bylo 

zjištěno, že tyto suroviny v sypkém stavu vykazují takřka totožnou tepelnou vodivost. 

Z tohoto zjištění lze soudit, že různé poměry mezi těmito dvěma surovinami nebudou hrát 

významnou roli na hodnotě součinitele tepelné vodivosti, nicméně je zapotřebí vzít do 

úvahy skutečnost, že tepelná vodivost cementu a bentonitu je podobná v jejich sypkém 

stavu, kde výsledky jsou značně ovlivněny přítomností vzduchových mezer. V případě 

reálné směsi, kde vzduchové mezery nefigurují, je cement tepelně vodivější než bentonit.  

Je nasnadě zmínit, že směsi nabývaly kašovitého charakteru jen po dočasnou 

dobu. Je však záhodno všimnout si možné závislosti objemu vody na tepelnou vodivost 

směsí v kašovitém stavu. Jelikož toto nebylo předmětem zkoumání diplomové práce, dále 

jsem se této problematice již nevěnoval, nicméně troufám si tvrdit, že zaměření se na 

vysvětlení této problematiky může být kvalitním námětem pro další práce. 
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Výsledk , jež l  hod o o á , jsou o saže   řád í h tuhý h s ěsí, již šak 

řád ě p o ta ý h. Na ú od ale ítí  ut ost z í it skuteč ost, že ýsledk  ol  ýt, a 

dle ého ázo u jsou, sil ě o li ě  po ě ě elký  a uše í  st uktu  li e  tá í 

iz. ta ulka č. . Předpokládá  ted , že z ik t hli  a další h pouze zdu he  

pl ě ý h p osto ů u itř zo ku s ěsi s ižuje tepel ou odi ost. V hod o e í, kte é je 

uvedeno v ásledují í h g afe h, je ted  tře a át s eze ou, e oť a uše í st uktu  

s ěsi klesá s ostou í teplotou, e kte ý h l  s ěsi sklado á , a také ůz é s ěsi 

kazo al  ůz ý stupeň a uše í. 

 

 O ázek 15: Po o á í tepel é odi osti jed otli ý h DPB s ěsí. 

Z hod ot u ede ý h  g afu la jako po o á a í hod ota – etalon – á  

souči itel tepel é odi osti s ěsi DPB : . Tato s ěs e še h teplot í h sta e h ěla 

ej ižší tepel ou odi ost, a ozdíl se z ětšo al s klesají í teplotou. Mohou ýt  

odpo ědi a otázku, p oč p á ě tato s ěs á ej ižší tepel ou odi ost – po ě  

e e tu a e to itu, o je  od  a tá í  a uše á st uktu a. Jelikož z ěře í 

základ í h su o i ou lo dokázá o, že tepel á odi ost e e tu a e to itu  s pké  

stavu je prakti k  stej á, oz ačil h fakto  po ě u e e tu s e to ite  za é ě 

ýz a ý. Musí  šak z í it fakt, že edokážu s přes ostí ří i, že tepel á odi ost 

e e tu a e to itu ude podo á i e z iklé e s ěsi – opakuji, že t tu su o i  l  
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ěře   sypké  sta u, kde ýz a ou oli h aje příto ost zdu ho ý  eze  ezi 

z . Vli e  d uhého fakto u, čili příto osti od , se za ý á te t k tepel é odi osti 

kašo itý h s ěsí. ) ěho plý á, že ětší ko e t a e od  e s ěsi s ižuje její tepel ou 

vodivost. Opět šak usí  ko stato at, že zde je zkou á a již ztuhlá s ěs, takže 

edokážu s jistotou ří i, že poz atek získá  z kašo itého zo ku lze apliko at a ztuhlou 

s ěs. Celko ě ej šší hod ot  dosáhla s ěs DPB :  u ho á a á  azáku. Tato s ěs 

šak již a p í pohled kazo ala ji ý ha akte  ež před hozí s ěsi, la oučko itého 

ázu, a i kd ž její teplota la pod aze , šlo ítit, že  í pa uje soká lhkost. 

Na základě te tu u ede ého  před hozí  odsta i edokážu přes ě u čit, jaký 

vliv na tepel ou odi ost s ěsí á ozdíl ý po ě  e e tu s bentonitem a objemu vody 

e s ěsi, p otože pat ě ozhodují í li  á st uktu a s ěsi, esp. její a uše í, kte é se 

z e šo alo li e  klesají í teplot . S ej ětší p a děpodo ostí lze ale ko stato at, že 

s ostou í teplotou tepel á odi ost klesá. Tuto te de i taktéž dokládá skuteč ost, že 

udá a á tepel á odi ost ledu je zh u a  ětší ež od . V pe e tuál í  jádře í, o 

kolik se s klesají í teplotou z ýší tepel á odi ost s ěsi, je ýše u ede ý te t z ázo ě  

v ásledují í  g afu o ázku č. . 

 

 O ázek 16: ) ě  tepel é odi osti DPB s ěsí způso e é teplotou. 

 



Bc. Matěj Křístek: Laboratorní výzkum změn tepelné vodivosti injektážních směsí 
vyplňující kolektor tepelného čerpadla 

2018  52 

5.3 Komerční směsi 

Důvod, proč směsi zařazené v této části nesou označení „komerční směsi“, je 

prostý. Jedná se totiž o injektážní směsi od různých výrobců, které jsou využívány 

v reálném provozu. Základ směsi se běžně dodává v pytlových baleních, ze kterých se na 

lokalitě, ideálně pod dohledem investora, připravuje, dle určených poměrů vody a dodané 

instantní směsi, ve vanách injektážní směs, která se následně vhání vzestupně do vrtu tak, 

aby vyplnila veškerý volný prostor. 

Směsi zde popisované nebyly připraveny pro potřeby vypracování této diplomové 

práce, nýbrž jejich historie sahá hlouběji, konkrétně do lét 2010 a 2011. V té době byly 

směsi předmětem výzkumu, jenž provedl Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. Výzkum byl 

realizován na popud Institutu geologického inženýrství VŠB-TUO, HGF. Jeho předmětem 

bylo zjištění vlivu obsypu a stavu zvodnění na součiniteli tepelné vodivosti zkoumaných 

směsí. 

Metodika laboratorního zkoumání a následného vyhodnocování výsledků byla 

následující. Pro potřeby diplomové práce mi byly předány vzorky stejných směsí, ale 

s různým obsypem a saturací. Před uložením vzorků do různých teplotních stavů bylo 

předpokládáno, že čím je vzorek směsi více nasycen vodou, a je obklopen křemitopísčitým 

obsypem, tím roste jeho tepelná vodivost. Z domněnky, že s klesající teplotou, které jsou 

směsi vystaveny, roste jejich tepelná vodivost, byly směsi dány do různých teplotních 

stavů tak, aby se co možná nejvíce vyrovnaly jejich tepelně vodivé vlastnosti.  

Porovnávány byly hodnoty naměřené z předešlého výzkumu a výzkumu diplomové 

práce. Pomocí tohoto zpracování je možné odvodit, zda zub času ukousnul nějaké 

kvalitativní tepelně vodivé vlastnosti směsí, a také je možné zjistit vliv teploty na tepelné 

vodivosti směsí. Následně bude znázorněno, zda došlo k naplnění předpokladu, že se 

pomocí uskladnění vzorků stejných směsí do různých teplotních stavů vyrovnají (ať už 

úplně či částečně) jejich počáteční rozdíly způsobené rozdílným obsypem a zavodněním. 

Naměřené hodnoty jsou znázorněny v příslušných tabulkách. Každá z tabulek 

obsahuje také hodnoty naměřené Ústavem geoniky. Tabulky byly zhotoveny tak, aby levá 

část pokrývala aktuálně naměřené hodnoty a pravá část hodnoty Ústavu geoniky. Tabulky 
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jsou barevně odlišné tak, aby každá barva reflektovala teplotní stav, jemuž byly vzorky 

před měřením vystaveny (oranžová – pokoj, modrá – lednice, mrazák – fialová). 

Velmi důležitou částí v grafu jsou barevné vertikální čáry (oranžová pokoj, modrá 

lednice, fialová mrazák), které, společně s číselnou percentuální hodnotou stejné barvy, 

udávají, jak se změnila hodnota součinitele tepelné vodivosti v závislost na teplotě. Jako 

porovnávací hodnota byla brána ta, jež byla naměřena Ústavem geoniky za pokojového 

stavu. Nastalo-li kupříkladu zlepšení tepelné vlastnosti o 10 % vlivem teploty lednice, 

vyskytne se v grafu modrá vertikální čára s numerickým symbolem +10%. 

5.3.1 Röfix-Thermoinjekt 100 

První komerční směsí, která bude v rámci diplomové práce popisována a 

analyzována, je směs Röfix-Thermoinjekt 100 od rakouské společnosti Röfix. Na webových 

stránkách společnosti již produkt, jež byl zkoumán, nejde nalézt, ovšem stále má 

společnost ve svém portfoliu geotermální směsi, v současnosti pod názvem Creteo®Inject 

CC 854 Geothermiemörtel. Směs s názvem Röfix-Thermoinjekt 100 však byla v análech 

technických listů výrobce dohledána. Na základě technického listu lze vyčíst, že směs byla 

založena na cemento-bentonitovém základu, do kterého jsou přimíchány křemité písky a 

vybraná aditiva. Směs se dodávala ve 25 kg baleních, s doporučeným poměrem vody 15 l 

na 25 kg balení. Objemová hmotnost by dle výrobce měla dosahovat hodnot 1350 kg/m3, 

a měla by disponovat součinitelem tepelné vodivosti 1 W/(m.K). 

Pro potřeby diplomové práce mi byly vedoucím práce poskytnuty 3 vzorky směsi, 

které se od sebe lišily mírou zvodnění a různým obsypem. Na základě toho byly vzorky 

umístěny do různých teplotních stavů tak, aby suchá směs byla uložena v mrazáku, směs 

v pískovém obsypu v lednici a zavodněná směs v pokoji. Tyto vzorky byly v minulosti, 

konkrétně na přelomu let 2010 a 2011, zkoumány, a výsledky, které jsou publikovány ve 

zprávě Kožušníkové (2011a) z Ústavu Geoniky, byly korelovány s hodnotami, které byly 

naměřeny v rámci diplomové práce. Zkoumané směsi jsou znázorněny na obrázku č. 17 
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V následujících tabulkách č. 9, 10 a 11 jsou znázorněny naměřené hodnoty.  

Tabulka 9: Naměřené hodnoty směsi Röfix-Themoinjekt 100, stav suchý, uložena v mrazáku. 
 Přiloženy hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Röfix-Thermoinjekt 100 suchý 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 0,914 109,409 -11,26 13.12.2010 0,952 
14.03.2018 0,878 113,895 -10,85 18.12.2010 0,874 
28.03.2018 0,956 104,603 -9,12 22.12.2010 0,866 
04.04.2018 0,879 113,766 -13,01 30.12.2010 0,776 

    15.01.2011 0,774 
    02.02.2011 0,825 
    22.02.2011 0,711 

Průměr 0,907 110,418 -11,06  0,825 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Pohled na směsi Röfix-Thermoinjekt. Zleva zvodnělý stav, stav v pískovém obsypu a suchý 
 stav. 
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Tabulka 10: Naměřené hodnoty směsi Röfix-Thermoinjekt 100, stav v pískovém zvodněném 
 obsypu, uložena v lednici. Přiloženy hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Röfix-Thermoinjekt 100 v pískovém zvodnělém obsypu 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota  
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 1,018 98,232 9,10 13.12.2010 1,000 
14.03.2018 0,956 104,603 10,23 18.12.2010 0,954 
28.03.2018 1,056 94,697 10,08 22.12.2010 1,000 
04.04.2018 1,104 90,580 9,95 30.12.2010 0,980 

    15.01.2011 0,870 
    02.02.2011 0,928 
    22.02.2011 0,949 

Průměr 1,034 97,028 9,84  0,954 

 

 

Tabulka 11: Naměřené hodnoty směsi Röfix-Thermoinjekt 100, stav zvodnělý, uložena v pokoji. 
 Přiloženy hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Röfix-Thermoinjekt 100 zvodnělý 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 0,942 106,157 21,08 13.12.2010 0,966 
14.03.2018 0,956 104,603 20,76 18.12.2010 1,010 
28.03.2018 0,886 112,867 20,51 22.12.2010 0,953 
04.04.2018 0,913 109,529 20,98 30.12.2010 0,944 

        15.01.2011 0,868 
        02.02.2011 0,925 
        22.02.2011 0,822 
Průměr 0,924 108,289 20,83   0,927 
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Z grafu (obrázku č. 18) lze vyčíst rozdíly tepelné vodivosti, které nastaly změnou 

teploty. Šedou, čárkovanou čarou je provedena analýza hodnot na základě měření 

Ústavem geoniky. Z ní vyplývá vliv zvodnění a obsypu. Dokládá pozitivní vliv písčitého 

zvodněného obsypu na výši součinitele tepelné vodivosti (navýšení o 16 % oproti 

suchému stavu), a také navýšení zvodněného vzorku, kde byl vypozorován nárůst 12 %. 

Hlavní analýza, kterou graf přináší, je však zjištění rozdílů mezi teplým pokojovým 

stavem a stavy lednice a mrazák. Do úvahy jako porovnávací hodnoty byly vzaty hodnoty 

naměřené Ústavem geoniky, neboť ty byly získány ze vzorků o pokojové teplotě. Aby 

analýza za použití uvedených porovnávacích hodnot mohla být provedena, bylo zapotřebí, 

aby hodnoty součinitele tepelné vodivosti vzorků pokojového stavu byly co nejvíce 

shodné. V případě směsi Röfix je z grafu patrné, že tento předpoklad je naplněn. Z této 

skutečnosti, že hodnoty jsou (takřka) totožné, vyplývá, že neexistuje žádné (nebo jen 

skutečně minimální) ovlivnění času na tepelné vodivosti směsi. Na základě tohoto lze poté 

konstatovat, že snížení teploty zapříčinilo zlepšení tepelně vodivých vlastností o 8 % 

v případě teplotního stavu lednice a 10 % v případě mrazáku. Skutečnost, že minusové 

teploty predisponovaly 10% nárůst hodnoty součinitele tepelné vodivosti, zapříčinila 

nejen dorovnání, ale dokonce zvýšení tepelné vodivosti mezi suchým a zavodněným 

vzorkem. 

Obrázek 18: Vyhodnocení změn tepelné vodivosti směsi Röfix-Thermoinjekt 100. 
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5.3.2 Thermokontakt 

Internetovým vyhledáváním, zaměřeným na nalezení informací o směsi 

Thermokontakt, nebyly nalezeny žádné výsledky, a proto je zapotřebí spokojit se 

s formulací od Porzera (2011), že se jedná komerčně vyráběnou instantní směs, běžně 

dostupnou na našem trhu. Vzorky této směsi byly zkoumány Ústavem geoniky v roce 

2011 a výsledky jsou znázorněny ve zprávě Kožušníkové (2011a). Zkoumané směsi jsou 

zobrazeny na obrázku č. 19. 

Jak je vidno z obrázku č. 19, struktura vzorků je zásadně narušena. Největší snížení 

kvalitativních vlastností struktury je pozorováno u zavodněné směsi, která se rozpadla na 

charakter drobivé, sypké směsi. Jelikož její strukturní vlastnosti se vlivem vrtání ještě více 

zhoršily, nebylo možné na tomto vzorku provést měření. Na druhé straně lze vidět, že 

mráz, jemuž byl vystaven suchý vzorek, celou strukturu zpevnil, a i když před uložením do 

mrazáku měl vzorek značně rozpraskanou strukturu, vlivem mrazu nedošlo ke zhoršení 

strukturních vlastností, ba spíše naopak nastalo zpevnění pevnostních vazeb.  

Metodický postup pro tvorbu tabulek je pro všechny komerční směsi shodný (viz. 

kapitola 5.3). Tabulky č. 12, 13 a 14 dokumentují naměřené hodnoty. 

Obrázek 19:  Pohled na směsi Thermokontakt. Zleva zvodněný stav, stav v pískovém obsypu a suchý stav. 



Bc. Matěj Křístek: Laboratorní výzkum změn tepelné vodivosti injektážních směsí 
vyplňující kolektor tepelného čerpadla 

2018  58 

 

Tabulka 12: Naměřené hodnoty směsi Thermokontakt, stav suchý, uložena v mrazáku. Přiloženy 
 hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Thermokontakt suchý 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 0,639 156,495 -4,57 10.01.2011 0,640 
14.03.2018 0,701 142,653 -6,01 11.01.2011 0,640 
28.03.2018 0,683 146,413 -5,64 12.01.2011 0,655 
04.04.2018 0,659 151,745 -4,91 15.01.2011 0,642 

    19.01.2011 0,658 
    24.01.2011 0,649 
    03.02.2011 0,643 
    18.02.2011 0,633 
    10.03.2011 0,627 
    30.03.2011 0,655 

Průměr 0,671 149,326 -5,28  0,644 

 

Tabulka 13: Neměřitelná směs Thermokontakt vlivem rozpadu struktury. Stav v pískovém obsypu, 
 uloženo v lednici. Přiloženy hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Thermokontakt v pískovém zvodnělém obsypu 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 0,649 154,083 10,25 10.01.2011 0,653 
14.03.2018 0,659 151,745 9,97 11.01.2011 0,669 
28.03.2018 0,656 152,439 10,13 12.01.2011 0,657 
04.04.2018 0,648 154,321 10,18 15.01.2011 0,645 

    19.01.2011 0,655 
    24.01.2011 0,649 
    03.02.2011 0,651 
    18.02.2011 0,643 
    10.03.2011 0,662 
    30.03.2011 0,639 

Průměr 0,653 153,147 10,13  0,652 
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Tabulka 14: Neměřitelná směs Thermokontakt vlivem rozpadu struktury. Stav zvodnělý, uloženo 
 v pokoji. Přiloženy hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Thermokontakt zvodnělý 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 

Rozpraskaná směs, nemožno měřit 

10.01.2011 0,638 
11.01.2011 0,641 
12.01.2011 0,646 
15.01.2011 0,642 
19.01.2011 0,657 
24.01.2011 0,656 
03.02.2011 0,652 
18.02.2011 0,657 
10.03.2011 0,651 
30.03.2011 0,660 

Průměr     0,650 

Analýza vycházela z hodnot naměřených Ústavem geoniky, které byly korelovány 

s hodnotami naměřenými v rámci diplomové práce. Jelikož nebyly změřeny tepelné 

vlastnosti vzorku uloženého v pokoji, nemohl být potvrzen předpoklad, že od roku 2011 

nedošlo ke změně tepelných vlastností jednotlivých vzorků. Přesto však byly porovnávány 

hodnoty tak, aby se, byť jen orientačně, ucelila představa o tom, zda existuje závislost 

teploty na tepelné vodivosti. 

Vyobrazení naměřených údajů, jak těch současných, tak i těch z Ústavu geoniky, 

přináší obrázek č. 20. 
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Z šedé čárkované čáry grafu lze vyčíst závislost obsypu a zvodnění na tepelné 

vodivosti. Je z ní zřejmé, že prakticky žádná závislost neexistuje, neboť, při uvážení, že 

porovnávací hodnotou je vzorek suché směsi, došlo jen k 1% nárůstu, kterýžto se opravdu 

nedá považovat za vyjádření vlivu obsypu či zvodnění na tepelné vodivosti. 

Z naměřených hodnot, čitelných v grafu, vyplynulo zvýšení tepelné vodivosti 

směsi, jež byla uchována v mrazáku. Nárůst je konkrétně 8%, což už se dá považovat za 

zkvalitnění tepelně vodivých vlastností směsi. V případě teplotního stavu lednice prakticky 

nebyla pozorována žádná změna oproti pokojové teplotě, a tak, zatímco v pokojovém 

stavu byl vzorek s obsypem o 1% tepelně vodivější, po uložení do různých teplotních stavů 

vykazuje vzorek s obsypem uložený v lednici 97% hodnotu suchého vzorku uskladněného 

v mrazáku. 

V případě vzorků směsi Thermokontakt lze tedy říci, že existuje pozitivní vliv 

působení nízkých (záporných) teplot na tepelné vodivosti, a také, jak bylo makroskopicky 

vypozorováno, pozitivní vliv na soudržnost směsi, neboť působením minusových teplot 

došlo k utuhnutí kapalné složky ve směsi, čímž nastalo upevnění strukturních vazeb, 

následkem čehož se směs nerozpadla.  

Obrázek 20: Vyhodnocení změn tepelné vodivosti směsi Thermokontakt vlivem teploty. 
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5.3.3 Thermocem Light 

Jedná se o komerční směs od německého výrobce společnosti Heidelbergcement 

group. Směs s tímto označením zastává v jejich repertoáru pozici základní směsi, u které 

garantují hydraulickou bariéru, která je i po teplotním namáhání, způsobeném střídáním 

plusových a minusových hodnot stupně Celsia, vyjádřena hodnotou koeficientu filtrace 

v řádu n.10-10 m/s. Dle technického listu lze dále vyčíst recepturu, která na pokrytí 1 m3 

prostoru přiřazuje k 810 kg směsi dodávané v 25 kg baleních 650 litrů vody. Směs by měla 

vykazovat objemovou hmotnost 1460 kg/m3 a součinitel tepelné vodivosti 1,0 W/(m. K). 

Důležitým parametrem je pevnost v tlaku, která je určena 5,6 MPa po 7 dnech a 7,9 MPa 

po 28 dnech.  

Směsi Thermocem Light byly zkoumány Ústavem geoniky roku 2010, a výsledky 

z měření, jež byly pro potřeby vypracování diplomové práce brány v úvahu, jsou 

zobrazeny ve zprávě od Kožušníkové (2010a) 

Na obrázku č. 21 jsou znázorněny vzorky směsí, jež byly zkoumány. Směsi byly 

pocitově snadno provrtatelné, byla jasně zřetelná tmavě zbarvená příměs, která kromě 

zvýšení tepelné vodivosti má blahé účinky taktéž na stabilitní účinky, neboť stěny 

vyvrtaného prostotu neměly tendenci zavalovat se. V tabulkách č. 15, 16 a 17 jsou 

znázorněny naměřené hodnoty, získané v rámci laboratorních měření diplomové práce, a 

přiloženy jsou taktéž údaje z Ústavu geoniky. Metodický postup pro tvorbu tabulek je 

Obrázek 21: pohled na směsi Thermocem Light. Zleva zvodnělý stav, stav v pískovém obsypu a  suchý stav. 
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shodný s ostatními komerčními směsmi v diplomové práci uvedenými, a je znázorněn 

v kapitole č. 5.3. 

Tabulka 15: Naměřené hodnoty směsi Thermocem Light, stav suchý, uložena v mrazáku. Přiloženy 
 hodnoty naměřené Ústavem geoniky 

Thermocem Light suchý 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 0,858 116,550 -9,76 07.06.2010 0,912 
14.03.2018 0,839 119,190 -10,11 09.06.2010 0,915 
28.03.2018 0,868 115,207 -8,91 11.06.2010 0,804 
04.04.2018 0,801 124,844 -12,05 14.06.2010 0,844 

    18.06.2010 0,862 
    02.07.2010 0,848 
    16.07.2010 0,839 
    19.08.2010 0,834 

Průměr 0,842 118,948 -10,21  0,857 

 

Tabulka 16: Naměřené hodnoty směsi Thermocem Light, stav v pískovém obsypu, uložena v lednici. 
 Přiloženy hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Thermocem Light v pískovém zvodnělém obsypu 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 0,925 108,108 8,96 07.06.2010 0,916 
14.03.2018 0,912 109,649 9,12 09.06.2010 0,915 
28.03.2018 0,985 101,523 9,56 11.06.2010 0,804 
04.04.2018 0,917 109,051 9,33 14.06.2010 0,834 

    18.06.2010 0,808 
    02.07.2010 0,854 
    16.07.2010 0,836 
    19.08.2010 0,836 

Průměr 0,935 107,083 9,24  0,850 
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Tabulka 17: Naměřené hodnoty směsi Thermocem Light, stav zvodněný, uložena v pokoji. Přiloženy 
 hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Thermocem Light zvodnělý 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 0,809 123,609 20,20 07.06.2010 0,904 
14.03.2018 0,835 119,760 20,11 09.06.2010 0,906 
28.03.2018 0,861 116,144 19,85 11.06.2010 0,811 
04.04.2018 0,834 119,904 20,75 14.06.2010 0,852 

    18.06.2010 0,839 
    02.07.2010 0,826 
    16.07.2010 0,839 
    19.08.2010 0,810 

Průměr 0,835 119,854 20,23  0,848 

 

Výstup naměřených výsledku je znázorněn v grafické podobě obrázku č. 18. 

Jak je možno vidět na šedé čárkované čáře v grafu, nemá přítomnost pískového 

zvodnělého obsypu a saturace směsi prakticky žádný vliv na tepelnou vodivost. Nastalo 

dokonce mírné (takřka neznatelné) zhoršení tepelně vodivých vlastností, protože vzorek 

v obsypu a zvodněný vzorek dosahují shodně 99% hodnoty součinitele tepelné vodivosti 

suché směsi, se kterou byly směsi v analýze porovnávány. 

Obrázek 22: Vyhodnocení změn tepelné vodivosti směsi Thermocem Light vlivem teploty. 
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Zkoumání, zda má teplota vliv na tepelnou vodivoszi, zde mohlo bezproblémově 

proběhnout, neboť z porovnání tepelné vodivosti směsi, jímž odpovídá stejný teplotní 

stav (pokoj x pokoj), vyplývá, že působením času směs neztratila svou původní tepelnou 

vodivost a dosahovala zhruba stejných hodnot součinitele tepelné vodivosti. V grafu je 

dobře patrný rozdíl tepelné vodivosti směsi v pískovém obsypu – ta vykazuje oproti 

pokojovému stavu 8% navýšení. V případě porovnávání pokojové teploty s teplotou 

mrazáku je zřetelné, že není přítomen vliv rozdílu teploty a hodnoty jsou takměř totožné. 

Z výše uvedeného vyplývá, že přítomnost aditiv ve smyslu tepelné vodivosti dobře 

reaguje na teploty odpovídající teplotnímu stavu lednice. Ten způsobil, že ve vzorku byla 

naměřena teplota cca 10°C a oproti pokojové teplotě došlo k 8% nárůstu. Z grafu e 

zřejmé, že popsané zvýšení tepelné vodivosti vlivem snížení teploty však panuje jen 

zhruba do teplotního stavu lednice nebo lehce teplotně níž, odhaduji tak do 5 – 7 °C. Od 

této teplotní úrovně pak tepelná vodivost klesá, a v teplotním stavu mrazák má směs 

stejnou tepelnou vodivost jako v pokojovém stavu. 

5.3.4 Thermocem Plus 

Stejně jako v případě směsi Thermocem Light, i zde se jedná o výrobek společnosti 

Heidelbergcement Group. Co do kvalitativních vlastností tepelné vodivosti, je tato směs 

na vyšší úrovni oproti předchozí, neboť se může pyšnit hodnotou součinitele tepelné 

vodivosti 2,0 W/(m.K). Technický list výrobce pro tuto směs upravuje recepturu, takže na 

810 kg dodané směsi se přimíchává 650 l, aby vzniklá injektážní směs vyplnila prostor 

 1 m3. Směs by měla vykazovat objemovou hmotnost 1460 kg/m3, a co se týče 

pevnostních vlastností, tak by měla směs oplývat pevností v tlaku 3,1 MPa po 7 dnech a 

6,0 MPa po 28 dnech. 

Vzorky této směsi prodělaly roku 2010 výzkum prováděný Ústavem geoniky. 

Výsledky, které opět byly dány do korelace s výsledky současnými tak, aby byla patrna 

možná závislost teploty na tepelné vodivosti, jsou znázorněny ve zprávě Kožušníkové 

(2010b). 
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Fotodokumentaci vzorků přináší obrázek č. 19. Dle subjektivních pocitů z vrtání 

otvorů musím podotknout, že směsi byly relativně náročné vrtatelné, a některé stěny 

otvorů se opakovaně sesouvaly, čili bylo nutné opakované provrtávání. 

Hodnoty, získané z laboratorního měření, jsou obsaženy v tabulkách č. 18, 19 a 20. 

Pro jejich tvorbu platí metodický postup uvedený v kapitole č. 5.3. 

Tabulka 18: Naměřené hodnoty směsi Thermocem Plus, stav suchý, uložená v mrazáku. Přiloženy 
 hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Thermocem Plus suchý 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 1,585 63,091 -10,12 31.08.2010 2,13 
14.03.2018 1,679 59,559 -11,21 01.09.2010 1,82 
28.03.2018 1,604 62,344 -10,87 03.09.2010 1,77 
04.04.2018 1,554 64,350 -9,86 06.09.2010 1,65 

    08.09.2010 1,73 
    10.09.2010 1,75 
    13.09.2010 1,61 
    17.09.2010 1,71 
    15.10.2010 1,54 
    12.11.2010 1,52 

Průměr 1,606 62,336 -10,52  1,72 

 

 

 

Obrázek 23: Pohled na směsi Thermocem Plus. Zleva zvodnělý stav, stav v pískovém obsypu a suchý stav. 
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Tabulka 19: Naměřené hodnoty směsi Thermocem Plus, stav v obsypu, uložená v lednici. Přiloženy 
 hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Thermocem Plus v pískovém zvodnělém obsypu 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 
Teplota (°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 1,846 54,171 10,12 10.01.2011 1,99 
14.03.2018 1,901 52,604 11,09 11.01.2011 2,02 
28.03.2018 1,895 52,770 10,76 12.01.2011 1,97 
04.04.2018 1,959 51,046 10,01 15.01.2011 1,88 

    19.01.2011 1,87 
    24.01.2011 1,87 
    03.02.2011 1,91 
    18.02.2011 1,87 
    10.03.2011 2,00 
    30.03.2011 1,95 

Průměr 1,900 52,648 10,50  1,93 

 

Tabulka 20: Naměřené hodnoty směsi Thermocem Plus, stav zvodnělý, uložená v pokoji. Přiloženy 
 hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Thermocem Plus zvodnělý 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 
Teplota (°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 1,912 52,301 20,13 10.01.2011 1,93 
14.03.2018 1,965 50,891 21,76 11.01.2011 2,09 
28.03.2018 2,001 49,975 20,87 12.01.2011 2,02 
04.04.2018 1,929 51,840 20,54 15.01.2011 2,12 

    19.01.2011 2,07 
    24.01.2011 2,03 
    03.02.2011 2,02 
    18.02.2011 2,08 
    10.03.2011 1,94 
    30.03.2011 2,00 

Průměr 1,952 51,252 20,83  2,03 

Vyhodnocení výsledků je přiloženo v grafické podobě jako obrázek č. 24. 
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 První věc, na kterou bych chtěl v grafu poukázat, je rozdíl tepelné vodivosti 

totožných vzorků za stejné teploty (pokoj x pokoj). Tento rozdíl jsou 4 %, což už 

představuje nezanedbatelnou hodnotu. Odpovědí na otázku, proč nastal onen rozdíl, 

může být vliv času, který mohl zapříčinit určité změny ve struktuře směsi, ve které se 

mohly vytvořit trhliny, a tím pádem přítomnost většího množství vzduchu způsobila 

zhoršení tepelně vodivých vlastností vzorku. Nabízí se otázka, zda ona degradace 

struktury byla přítomna i u vzorků uložených v lednici a mrazáku. Na to však nemůže být 

jasná odpověď, a tak pro potřeby vypracování analýzy, zda existuje vliv teploty na tepelné 

vodivosti, beru lehké zhoršení tepelných vlastností u vzorků ve všech teplotních stavech v 

potaz. 

Z naměřených hodnot Ústavem geoniky je naprosto jasné, jakým způsobem 

ovlivňuje obsyp a zvodnění tepelnou vodivost. Zatímco u vzorku směsi, která byla suchá, 

byly naměřeny hodnoty nejnižší, u vzorku se zvodněným pískovým obsypem došlo k 12% 

nárůstu oproti porovnávací suché směsi, a v případě zvodněné směsi byl nárůst dokonce 

18%. Směs Thermocem Plus tak naplno splnila má původní očekávaní, že zvodnělý stav 

bude mít příznivé účinky na tepelně vodivé vlastnosti směsi, neboť 18% nárůst je již 

opravdu vysoký, a výsledná hodnota lehce přesahující hodnotu 2 W/(m.K) již značí směs 

s opravdu kvalitními teplovodivými vlastnostmi. Pro potřeby praxe by bylo velmi zajímavé 

Obrázek 24: Vyhodnocení změn tepelné vodivosti směsi Thermocem Plus vlivem teploty. 
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zjistit, jakou mechanickou odolnost by taková směs vykazovala, a jak by dopadla 

v zatěžovacím testu střídání teplot a namáhání cirkulující vody. 

Při pohledu na oranžovou a fialovou vertikální čáru lze zjistit, jak se teploty, 

příslušející daným teplotním stavům, podílí na změně tepelné vodivosti. Lze si všimnout, 

že není přítomna modrá čára, ale ze skutečnosti, že beru ohled na možné narušení směsi 

vlivem času, následkem čehož došlo k mírnému zhoršení tepelně vodivých vlastností, 

usuzuji, že u vzorku směsi uloženého v lednici, který vykazoval teplotu cca 10°C, mohlo 

dojít k nevýraznému zlepšení tepelné vodivosti vlivem „lednicové“ teploty. Naopak 

v případě minusových teplot došlo k nepatrnému zhoršení tepelné vodivosti. 

5.3.5 Calidutherm 

Zde zkoumanou směsí se rozumí výrobek společnosti GEROtop s komerčním 

označením Calidutherm EKO, která dle výrobce představuje ekologický nezávadný 

injektážní materiál pro geotermální sondy. Technický list směsi ukládá na vytvoření 1 m3 

směsi dodání 1030 kg instantní směsi, do které se vmíchá 620 litrů vody. Objemová 

hmotnost vzniklé suspenze má dosáhnout hodnoty 1650 kg/m3 a pevnost v tlaku po 28 

dnech od utuhnutí směsi byla stanovena na 10 MPa. Důležitým údajem, dle kterého si lze 

udělat základní představu o tepelně vodivých schopností směsi, je hodnota součinitele 

tepelné vodivosti, která je výrobcem deklarována na 2,0 W/(m.K). 

Vzorky směsi Calidutherm byly roku 2011b zkoumány Ústavem geoniky, a 

naměřené výsledky byly zobrazeny ve zprávě Kožušníkové (2011). Vzorky pro laboratorní 

měření mi byly standardně předány ve třech podobách, o čemž svědčí fotodokumentace 

zkoumaných vzorků na obrázku č. 25 
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Jak je vidno z přiložené fotografie, vliv vrtání měl neblahý vliv na strukturu směsi, 

jejíž obsyp sestával ze zvodněného křemičitého písku. I když tento vzorek byl relativně 

snadno vrtatelný, stěna vrtu opakovaně zapadala, a měření se stávalo náročným vlivem 

neustálého provrtávání otvoru tak, aby bylo možné zcela zastrčit jehlu. Vzorek byl uložen 

v lednici a ani takové teploty, kterým byl vzorek vystaven, nezabránily poměrně velkému 

narušení směsi. U zbylých vzorku již problém s narušením struktury směsi či zapadáváním 

stěn vrtu nebyl evidován. 

Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v následujících tabulkách č. 21, 22 a 23. Pro 

jejich sestavení platí metodický postup uvedený v kapitole č. 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25: Pohled na směsi Calidutherm. Zleva zvodnělý stav, stav v pískovém obsypu, suchý  stav. 
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Tabulka 21: Naměřené hodnoty směsi Calidutherm, stav suchý, uložena v mrazáku. Přiloženy hodnoty 
 naměřené Ústavem geoniky. 

Calidutherm suchý 

Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 0,759 131,752 -9,27 21.01.2011 0,871 
14.03.2018 0,726 137,741 -11,87 26.01.2011 0,826 
28.03.2018 0,733 136,426 -10,64 31.01.2011 0,770 
04.04.2018 0,752 132,979 -10,71 09.02.2011 0,802 
     23.02.2011 0,773 
     17.03.2011 0,653 
     06.04.2011 0,497 
Průměr 0,743 134,724 -10,62  0,742 

Tabulka 22: Naměřené hodnoty směsi Caliduherm, stav v pískovém obsypu, uložena v lednici. 
 Přiloženy hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Calidutherm v pískovém zvodnělém obsypu 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 0,856 116,822 9,41 13.12.2010 0,849 
14.03.2018 0,832 120,192 10,11 18.12.2010 0,818 
28.03.2018 0,841 118,906 9,86 22.12.2010 0,785 
04.04.2018 0,896 111,607 10,01 30.12.2010 0,830 

    15.01.2011 0,759 
    02.02.2011 0,779 
    22.02.2011 0,842 

Průměr 0,856 116,882 9,85  0,809 

Tabulka 23: Naměřené hodnoty směsi Calidutherm, stav zvodnělý, uložena v pokoji. Přiloženy 
 hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Calidutherm zvodnělý 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 0,776 128,866 21,31 13.12.2010 0,798 
14.03.2018 0,801 124,844 20,91 18.12.2010 0,825 
28.03.2018 0,824 121,359 20,14 22.12.2010 0,813 
04.04.2018 0,795 125,786 20,71 30.12.2010 0,864 

    15.01.2011 0,747 
    02.02.2011 0,760 
    22.02.2011 0,749 

Průměr 0,799 125,214 20,77  0,794 

Grafickou analýzu výše znázorněných hodnot pokrývá obrázek č. 26. 
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 Z údajů naměřených Ústavem geoniky je zřetelná závislost obsypu a zvodnění na 

tepelné vodivosti. Z šedé čárkované čáry vyplývá, že byl zjištěn pozitivní účinek 

zvodněného pískového obsypu, který zapříčinil 9% nárůst oproti suché směsi. Zvodněná 

směs vykazovala lehce nižších hodnot než směs pokrytá obsypem. Z porovnávání černé 

čáry grafu, tedy hodnotami naměřenými v rámci diplomové práce, a šedé čárkované čáry, 

která značí hodnoty Ústavu geoniky, lze zjistit, že u zvodněné směsi, která byla v obou 

případech měřena za prakticky shodných teplot, se neprokázal negativní vliv působení 

času na tepelné vodivosti. Z toho pro potřeby analýzy, zda má různá teplota vliv na 

tepelnou vodivost, usuzuji, že nejinak tomu bylo i u zbývajících dvou vzorků. 

Z vertikálních barevných čar je zde přítomna jen čára modrá, což znamená, že 

teplotní stav lednice zapříčinil změnu tepelné vodivosti, v tomto případě konkrétně o 8 % 

oproti porovnávací hodnotě teplotního stavu pokoj, jež byla naměřena Ústavem geoniky. 

Minusové teploty, jimiž byla směs vystavována v mrazáku, nezpůsobily změnu tepelné 

vodivosti. Nejlepší tepelně vodivých vlastností tedy bylo dosaženo u vzorku s pískovým 

obsypem, jež byl vložen do lednice, navzdory faktu, že směs pozbyla kvalitativní vlastnosti 

struktury směsi. 

Obrázek 26: Změna tepelné vodivosti směsi Calidutherm vlivem teploty. 
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5.3.6 Bentonit 

Bentonit na první pohled vybočuje z řady komerčních směsí, jež byly popsány výše. 

Jeho zařazení zde však má své opodstatnění. Jednak vzorky bentonitu v mokrém a 

suchém stavu byly podrobeny výše popsanému měření Ústavem geoniky, a proto mi pro 

potřeby diplomové práce byly předány ve stejné časové etapě jako ostatní komerční 

směsi, ale hlavně pro zařazení bentonitu zde mluví skutečnost, že bentonit tvoří základ 

drtivé většiny směsí, ba co víc, samotný bentonit se v některých případech stále používá 

jako jediná injektážní složka ve vrtu. 

Zajímavé bylo sledovat, o kolik se zvýší tepelná vodivost, když je bentonit 

v mokrém stavu. Bentonit v sypké podobě již byl podroben zkoumání, jehož výsledky jsou 

obsaženy v kapitole základních surovin. Bylo však zmíněno, že tepelná vodivost sypkého 

bentonitu je silně ovlivněna přítomnosti vzduchových mezer mezi jednotlivými zrny, což 

výraznou měrou sníží tepelně vodivé vlastnosti. V případě mokrého bentonitu však tyto 

prázdné vzduchové prostory zanikají. 

Zkoumané vzorky bentonitu jsou dokumentovány v podobě obrázku č. 27. 

Mokrý bentonit svou konzistencí vykazoval charakter vysoce plastického materiálu 

s velmi výraznou vlhkostí. Spojení těchto faktorů zapříčinilo, že směs nebyla utuhlá, a při 

vrážení jehlového senzoru nebyl znatelný prakticky žáden odpor. Pozitivní na tom bylo, že 

se nemusel vrtat otvor pro jehlu, nicméně je třeba konstatovat, že takový mokrý bentonit 

Obrázek 27: Pohled na vzorky bentonitu. Zleva mokrý bentonit, suchý (sypký) bentonit. 
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s vodnatou konzistencí je prakticky nepoužitelný pro výplň reálného vrtu, neboť by 

obtížně splňoval rezistentní a mechanické požadavky kladené na směsi v reálném provozu 

vrtaného tepelného výměníku. Bentonit ve stavu suchém odpovídá sypkému materiálu 

stejného charakteru, jaký byl zkoumán v kapitole základních směsí. Oba vzorky byly roku 

2011 podrobeny měření Ústavem geoniky, jehož měření je zobrazeno ve zprávě 

Kožušníkové (2011b). Tabulky č. 24 a 25 přinášejí naměřené výsledky. 

Tabulka 24: Naměřené hodnoty bentonitu, stav suchý, uložen v mrazáku. Přiloženy hodnoty 
 naměřené Ústavem geoniky. 

Bentonit suchý 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W(m.K) 
07.03.2018 0,161 621,118 -2,20 01.02.2011 0,148 
14.03.2018 0,157 636,943 -3,01 02.02.2011 0,147 
28.03.2018 0,153 653,595 -2,91 03.02.2011 0,150 
04.04.2018 0,159 628,931 -3,41 05.02.2011 0,154 

    10.02.2011 0,148 
    15.02.2011 0,156 
    24.02.2011 0,154 
    11.03.2011 0,158 
    02.04.2011 0,160 
    21.04.2011 0,159 

Průměr 0,158 635,147 -2,88  0,153 

Tabulka 25: Naměřené hodnoty bentonitu, stav mokrý, uložen v pokoji. Přiloženy hodnoty 
 naměřené Ústavem geoniky. 

Bentonit mokrý 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W(m.K) 
07.03.2018 0,796 125,628 20,11 01.02.2011 0,647 
14.03.2018 0,834 119,904 20,61 02.02.2011 0,650 
28.03.2018 0,802 124,688 20,17 03.02.2011 0,659 
04.04.2018 0,826 121,065 20,18 05.02.2011 0,648 

    10.02.2011 0,667 
    15.02.2011 0,655 
    24.02.2011 0,657 
    11.03.2011 0,647 
    02.04.2011 0,635 
    21.04.2011 0,655 

Průměr 0,815 122,821 20,27  0,652 
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V grafické podobě přináší zpracování výsledků obrázek č. 28. 

 

 

Odpověď, jakou měrou se zvýší tepelná vodivost bentonitu, jestliže přejde ze 

suchého, sypkého stavu do stavu mokrého, je čitelná z grafu. Došlo k potvrzení 

domněnky, že vliv bude výrazný, neboť nastalo zvýšení, dle měření Ústavu geoniky, o 

 326 %, což se dá označit za velmi výrazné. S přihlédnutím k výsledkům tepelné vodivosti 

ostatních komerčních směsi by se dalo říci, že naměřená hodnota součinitele tepelné 

vodivosti cca 0,65 W/(m.K) je již relativně použitelná (i když stále velmi nízká), nicméně 

směs vykazovala vysoce viskózní charakter, bez známek utuhnutí. Je tedy vyloučeno, aby 

směs pouze mokrého bentonitu vyplňovala prostor mezi trubkami kolektoru a stěnou 

vrtu, protože účinky proudící vody či tlakové namáhání by pro takovou výplň mezikruží 

byly smrtící. 

Nelze si nevšimnout výrazné odchylky mezi naměřeným údajem Ústavu geoniky a 

údajem naměřeným v rámci diplomové práce. Odchylka činí 25 %, což je významná 

hodnota, a rozhodně stojí za povšimnutí. Směs mokrého bentonitu byla připravena před 

více než 7 lety, což může poskytnout odpověď na otázku rozdílu mezi naměřenými 

hodnotami. Je možné, že bentonit za tu dobu co možná nejvíce absorboval vodu, díky 

čemuž došlo k onomu 25% nárůstu. 

Obrázek 28: Změna tepelné vodivosti bentonitu vlivem zavodnění. 
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Rozdíly tepelné vodivosti způsobené teplotou zde nemohou být moc dobře 

analyzovány. Závislost mrazových teplot u sypkého vzorku již byla zkoumána v části 

základní suroviny, a závěry, jež tehdy byly na tuto problematiku vyneseny, jsou 

aplikovatelné i zde. Je patrné, že se žádné výrazné zvýšení, ale ani snížení tepelně 

vodivých charakteristik v činnosti s mrazem nekoná, a tak největší zjištění, které studium 

bentonitu přineslo, je percentuální zhodnocení, o kolik se zvýší tepelná vodivost 

v případě, že je bentonit pohlcen vodou. 

5.3.7 Cementový kámen 

Cementový kámen se, obdobně jako bentonit, na první pohled neprofiluje jako 

typická komerční směs. Jeho přidání zde má však shodné důvody jako v případě 

bentonitu. Cement je v zásadě první surovinou, která se k bentonitu přidává, a společně 

tak utvoří cemento-bentonitový základ, který se případně dále rozvíjí přidáním vhodných 

aditiv. Běžně se však tuzemsku stává, že vrty jsou vyplněny jen cemento-bentonitou 

směsí, proto zkoumání cementového kamene má zde své opodstatnění. Stejně jako 

ostatní komerční směsi byl také cementový kámen zkoumán Ústavem geoniky, konkrétně 

v roku 2011 a výsledky jsou obsaženy ve zprávě Kožušníkové (2011b). 

Fotodokumentaci zkoumaných vzorků pokrývá obrázek č. 29. 

 

 

 

 

Obrázek 29: Pohled na cementový kámen. Zleva mokrý stav, suchý stav. 
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Ze subjektivních pocitů z vrtání konstatuji, že cementový kámen bylo náročné 

provrtat, na základě čehož usuzuji, že směs se pravděpodobně může pyšnit vysokou 

mechanickou odolností. Otázkou zůstává, na kolik odolná by směs cementového kamene 

byla v reálném provozu vůči účinkům dlouhodobých změn teplot, podzemní vody a 

chemickým procesům. Je také zřejmé, že taková směs by jen stěží nacházela uplatnění 

z důvodu komplikovaného začerpávání do vrtu, resp. vyplnění všech možných prostorů 

tak, aby došlo k dokonalému utěsnění vrtu. 

Naměřené hodnoty jsou charakterizovány v tabulkách č. 26 a 27. 

Tabulka 26: Naměřené hodnoty cementového kamene, stav suchý, uložen v mrazáku. Přiloženy 
 hodnoty naměřené  Ústavem geoniky. 

Cementový kámen suchý 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 

Teplota 
(°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 1,011 98,912 -11,08 01.02.2011 0,997 
14.03.2018 1,156 86,505 -12,78 02.02.2011 0,988 
28.03.2018 0,939 106,496 -12,59 03.02.2011 0,999 
04.04.2018 1,117 89,526 -11,90 05.02.2011 0,982 

    10.02.2011 0,986 
    15.02.2011 0,938 
    24.02.2011 0,959 
    11.03.2011 0,950 
    02.04.2011 0,928 
    21.04.2011 0,911 

Průměr 1,056 95,360 -12,09  0,964 
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Tabulka 27: Naměřené hodnoty cementového kamene, stav mokrý, uložen v pokoji. Přiloženy 
 hodnoty naměřené Ústavem geoniky. 

Cementový kámen mokrý 

Datum 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 
Teplota (°C) Datum 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 
07.03.2018 1,096 91,241 22,01 01.02.2011 0,995 
14.03.2018 1,075 93,023 21,98 02.02.2011 0,998 
28.03.2018 1,052 95,057 20,56 03.02.2011 1,020 
04.04.2018 1,016 98,425 20,11 05.02.2011 1,000 

    10.02.2011 0,987 
    15.02.2011 1,040 
    24.02.2011 1,050 
    11.03.2011 1,060 
    02.04.2011 1,070 
    21.04.2011 1,070 

Průměr 1,060 94,437 21,17  1,029 

Z tabulky č. 26 lze vidět relativně velké rozdíly mezi jednotlivými hodnotami. 

Cementový kámen v „mrazákovém“ uložení se po zásahu vrtačky hodně drolil, což 

mnohdy stěžovalo úplné zasunutí jehly do otvoru. Přesto však vždy bylo snahou, aby 

tento nepříznivý vliv na měření a výslednou hodnotu byl co možná nejvíce eliminován. 

Naměřené hodnoty jsou vyneseny a analyzovány v grafu na obrázku č. 30.  

 

Obrázek 30: Změna tepelné vodivosti cementového kamene vlivem zavodnění. 
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Z grafu lze vidět, že ideální stav, ve kterém se hodnoty součinitele tepelné 

vodivosti vzorků pokojové teploty naměřené Ústavem geoniky a potřebami diplomové 

práce rovnají, zde nenastal, neboť je přítomen rozdíl 3 % ve prospěch hodnot diplomové 

práce. Tuto chybu bych částečně rozhodně přisoudil drobným chybám měření, neboť bylo 

velmi obtížné vyhloubit otvor tak hluboký, aby v něm senzor jehly byl pohodlně zastrčen 

v celé jeho délce. Přesto však lze naměřená data analyzovat, neboť je zřejmá závislost 

mrazové teploty na tepelné vodivosti. Jelikož cementový kámen obsahuje ve své struktuře 

nemalou složku vody, jejíž pevná forma led má vyšší tepelnou vodivost než kapalná voda, 

naplnil nárůst tepelné vodivosti začáteční předpoklady. Z hodnot naměřených Ústavem 

geoniky je patrné, že zavodněná směs vykazuje lepších tepelných vlastností než suchý 

vzorek. Úsměvně působí skutečnost, že v této práci až poslední zkoumaná komerční směs 

vykazuje dle mých původních domněnek ideálních hodnot, tedy takových, že šedá čára 

grafu postupně stoupá, a černá čára srovná vlivem teplotního působení (čím nižší teploty, 

tím vyšší vodivost) průběh hodnot do prakticky vodorovné přímky v úrovni součinitele 

tepelné vodivosti odpovídajícímu zvodněnému stavu. Jak však laboratorní výzkum ukázal, 

minusové teploty málokdy mají pozitivní vliv na výši součinitele tepelné vodivosti, jakož i 

zvodnělý stav ne vždy musí znamenat vyšší tepelnou vodivost. 

5.3.8 Zhodnocení komerčních směsí 

Jelikož se jedná o komerční směsi, které jsou připraveny pro vyplnění mezikruží 

vrtu, a klíčovým slovem diplomové práce je tepelná vodivost, je zajímavé zde pomocí 

obrázku č. 31 nastínit, jak zkoumané směsi mezi sebou obstály ve fiktivním porovnávacím 

testu. Podotýkám, že graf (obrázek č. 31) byl sestaven na základě hodnot měřených 

Ústavem geoniky, čili se týká hodnot naměřených v pokojové teplotě. Zobrazeny jsou 

hodnoty součinitele tepelné vodivosti tak, aby v grafu byly přítomny všechny 3 složky, čili 

stav suchý, stav v pískovém zvodněném obsypu a zvodnělý stav, na základě čehož si lze 

všimnout, jaký trend v závislosti na obsypu a zvodnění je přítomen.  
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V grafu jas ě ad še i ostat í i hod ota i č í osa o e ý oh ká  – s ěs 

The o e  Plus, kte á kazuje op a du k alit í h hod ot souči itele tepel é odi osti. 

Jako po o á a í g af k ýše z ázo ě é u je přilože  o ázek č. , kde jsou ese  

hod ot  a ěře é  á i diplo o é p á e, ted  tako é hod ot , e kte ý h se od áží 

li  teplot  a tepel é odi osti. Po o í p o e tuál ího z ázo ě í lze po o at, jak 

s ěsi záje ě eago al  a ůz é teplot í pod í k , kte ý  l  sta e . 

A  g af o ázek č.  ěl po ídají í hod otu, je zapotře í jej izuál ě 

korelovat s o ázke  č. . Na základě toho je pat é, že s ěs The o e  Light špat ě 

eago ala a pod í k  azu, e oť  ohledu tepel é odi osti la „předstiže a“ s ěsí 

Caliduthe , kte á  su hé  sta u v pokojo é teplotě kazo ala ižší hod ot  

souči itele tepel é odi osti. Opač ě se ho ala s ěs Röfi , u íž li e  azu astalo 

zlepše í tepel ě odi ý h last ostí. 

 

 

 

O ázek 31: S o á í tepel é odi osti jed otli ý h s ěsí dle ěře í Ústa u geo ik . 
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Pů od í do ě ka la tako á, že s ěsi udou kazo at ejlepší tepel ou 

vodivost v za od ě é  sta u, epat ě ho ší  písko é  z od ě é  o s pu a ejho ší 

tepel ě odi é last osti l  očeká á  u su hého sta u. ) hlediska teplot í h sta ů 

jse  očeká al postup é zlepšo á í tepel ě odi ý h last ostí s klesají í teplotou, p oto 

l  zo k  ulože  tak, a  se li e  půso í í teplot  o al  jeji h počáteč í ozdíl  

způso e é o s pe  a z od ě í . Výše z í ě á do ě ka šak la, jak je do ře 

iditel é a a al zo a ý h g afe h, u ětši  zo ků á e a. Je pat é, že elký li  a 

apl ě í do ě k  ají přida é složk   jed otli ý h s ěsí h.  

Co se týče li u teplot  a tepel é odi osti, tak  ge e elu lze ko stato at, že 

ej šší h hod ot souči itele tepel é odi osti lo dosaže o  teplot í  sta u led i e. 

Ve s slu hod ot  souči itele tepel é odi osti lze t dit, že ejlépe a hlad é a 

azo é teplot  eago ala s ěs Röfi , kte á kázala , esp. % a ýše í op oti 

pokojo é u sta u. Naopak u s ěsi The o e  Plus astalo li e  azu s íže í tepel é 

odi osti op oti pokojo é teplotě. ) o u šak usí  zdů az it, že ozdíl ezi teplot í  

stavem v pokoji a led i i, esp. azáke  házel z předpokladu, že souči itele tepel é 

odi ostí s ěsí ejsou o li ě  čase , e oť jako po o á a í hod ota la zata 

hod ota a ěře á Ústa e  geo ik , e oť s ěsi l  Ústa e  geo ik  ěře  za 

pokojo é teplot . 

O ázek 32: S o á í a ěře ý h hod ot souči itele teple é odi osti. 
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5.4 Laboratorně připravené komerční směsi 

V této části diplomové práce budou popsány vzorky 3 směsí, které jsem si dovolil 

označit termínem laboratorně připravené komerční směsi. Pro přípravu směsí byla vždy 

použita alespoň jedna složka, která bývá přítomna v komerčních směsích. Z toho důvodu 

byl předpoklad, že vzorky laboratorně připravených směsí budou dosahovat kvalitní 

tepelné vodivosti, obdobné, ne-li vyšší, jako u směsí popsaných v kapitole č. 5.3. 

Je zapotřebí dále zmínit skutečnost, že i když vzorky směsí zde popisované, jak 

později ukáže analýza naměřených výsledků, splňují tepelně vodivostní požadavky na 

kvalitu směsí, došlo během laboratorních prací, které se věnovaly přípravě směsi, k tomu, 

že do instantních směsí (surovin) bylo přidáno příliš vody. To zapříčinilo, že směs i po době 

2 týdnů v pokojové teplotě neztuhla, což značí, že směs by jen stěží byla schopna odolat 

mechanickým tlakům, kterým by byla vystavena v případě, že by se uvažovalo její použití 

pro vyplnění prostoru ve skutečném vrtu. 

Znázornění receptury, dle které byly směsi umíchány, je již vyobrazeno v  

tabulce č. 4. V této části práce bude nastíněno, kolik hmotnostních procent ve vzniklé 

směsi tvořila voda, a jaké byly subjektivní pocity z vrtání vzorků, které mohou dopomoci 

k představě o odolnosti směsi. 

Směsi byly označeny počátečním symbolem LKS (Laboratorní Komerční Směsi) 

s numerickým symbolem tak, aby číselná hodnota představovala pořadovou posloupnost, 

dle které byly směsi v laboratoři připraveny. 

Jako první směs byla připravena směs s označením LKS 1. Ta sestává z instantní 

směsi v podobě mikolitu, který utvořil ve vzniklé směsi pár s vodou. Mikolit je obsažen 1,1 

kg a voda 6 l. Co se týče hmotnostního procentuálního zastoupení těchto složek, pakliže 

se uvažuje s měrnou hmotností vody 1 kg/dm3, dojde se lehkým výpočtem ke zjištění, že 

mikolit ve vzniklé směsi zastává naprostou minoritu, a sice 15,5 %. Oproti tomu voda tvoří 

drtivou většinu směsi, číselným vyjádřením se jedná o 84,5 % kapalné složky směsi. 

V této kapitole je hojně zmiňován mikolit. Jedná se o výrobek nizozemské 

společnosti Mikolit, která se zabývá vývojem a produkcí těsnících směsí. Jedním 

z produktů společnosti je těsnící směs určená pro vyplnění geotermálních vrtů – Mikolit 
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ThermoSeal, a právě to je ona instantní směs, o které je v této části diplomové práce 

pojednáváno, a jež je zde označena zkráceně jen jako mikolit. Dle internetových stránek 

výrobce jsou těsnící vrstvy Mikolit, jež svým tvarem připomínají granule, založeny na bázi 

jílových minerálů. Jsou vyvinuty především pro ochranu podzemních vod, neboť zaručují 

dokonalé utěsnění vrtu. Při styku s vodou granule nabobtnají, následkem čehož se zacelí 

skulinky, a vytvoří se nepropustná cesta pro propojení různě hloubkově založených 

zvodní. V instantní směsi Mikolit ThermoSeal jsou ke všemu přidány tepelně vodivá 

aditiva, což se pozitivně odrazí na hodnotě tepelného odporu vrtu. Co do technických 

parametrů, může se směs, dle výrobce, pochlubit součinitelem tepelné vodivosti 

 >1,2 W/(m. K) a koeficientem filtrace v řádu menším než n.10-10 m/s 

Druhou směsí v pořadí je myšleno smíchání thermocemu a mikolitu s vodou. Takto 

vzniklá směs je označena jako LKS 2. Dle předem stanovené receptury došlo k umíchání 

1,1 kg thermocemu, 0,05 kg mikolitu a 5 l vody, což predisponovalo majoritní zastoupení 

vody ve směsi, které činí 81,3 hmotnostních procent. 

Na konec, jak této etapy, tak i diplomové práce, byla připravena směs LKS 3. Ta je 

reprezentována cemento-bentonitovým základem, do kterého bylo přimícháno malé 

množství mikolitu, do kterého byla nalita voda. Konkrétně se jedná o 0,8 kg bentonitu, 

 0,4 g cementu, 0,05 kg mikolitu a 5,5 l vody. Opět, jako u předešlých dvou směsí, i zde má 

voda hlavní roli ve smyslu zastoupení ve směsi, a její hmotnostní zastoupení lze vyjádřit 

81,5 %. 

Z výše uvedeného vyplývá, že voda ve všech směsích zastoupena velmi  

výrazně – její hmotností zastoupení vždy překračuje hodnotu 80 %. S odkazem na tabulku 

č. 7, ve které lze vidět, že směsi, jež obsahují nadpoloviční většinu vody, jsou po vrtném 

namáhání značně rozrušené, bylo v rámci měření zajímavé sledovat, jaký vliv bude mít 

voda na zde popisovaných směsích, a zda dojde k obdobně výraznému narušení struktury 

jako v případě DPB směsí. 

Směsi poté, co byly z laboratoře dopraveny do místnosti, ve které probíhalo 

měření, byly uskladněny do dvou teplotních stavů – pokoje a mrazáku – po dobu 2 týdnů, 

během kterých na nich neprobíhaly žádné práce. Po této době klidu na nich započalo 
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měření jejich tepelných vlastností, kterému do té doby vždy předcházely vrtné práce 

(vyjma sypkých surovin). 

Zde však, v případě směsí LKS 1 a LKS 2, nemusela být vrtačka na realizaci otvoru 

použita, neboť směsi byly natolik plastické s až vodnatou kašovitou strukturou, že pro 

otvor potřebný na vložení jehlového senzoru stačila pouze lehká manuální síla ruky, která 

svírala vrták. V případě směsi LKS 3 uložené v pokoji bylo nuceno použít vrtačku, směs 

však rotačně příklepným nárazům vrtáku nekladla znatelný odpor, a tak došlo 

k pohodlnému vyvrtání potřebného otvoru. 

Skutečnost, že směsi sestávají z velkého množství vody, dokládá příhoda z vrtání 

směsí uložených v mrazáku. Jelikož směsi vykazovaly do jisté míry až vodnatý charakter, 

nastala v mrazových teplotách určitá přeměna vody na led. Tím směsi značně utuhly, a 

pro vyhloubení otvoru již muselo být do směsí vrtáno. Problém nastal v okamžiku, kdy 

došlo ke zmrazení vrtáku k umrzlé směsi. Vrtné práce musely být v tu chvíli zastaveny, a 

otvor vytvořen až po tom, kdy směs nabyla plusových teplot. Poté musely být směsi 

urychleně vloženy zpět do mrazáku a v něm určitou dobu ponechány, aby se opět dostaly 

do potřebné minusové teploty. 

Naměřené hodnoty jsou znázorněny v tabulkách č. 28, 29 a 30. Tabulky jsou opět 

pro lepší názornost sestaveny barevně tak, aby oranžová barva v nich odrážela pokojové 

teploty a fialová barva teploty, jimž směsi byly vystaveny v mrazáku. 

Tabulka 28: Naměřené hodnoty směsi LKS1 uložené v pokoji a mrazáku. 
LKS 1 

Datum 

Pokoj Mrazák 
Souč. tep. 

vod. 
(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor Teplota 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 

Tepelný 
odpor 

(°C.cm/W) 
Teplota (°C) 

27.03.2018 2,341 42,717 23,21 2,603 38,417 -11,25 
03.04.2018 2,323 43,048 22,96 2,646 37,793 -13,81 
11.04.2018 2,309 43,309 23,44 2,657 37,636 -12,02 

Průměr 2,324 43,024 23,20 2,635 37,949 -12,36 
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Tabulka 29: Na ěře é hod ot  s ěsi LKS  ulože é  pokoji a azáku. 
LKS 2 

Datum 

Pokoj M azák 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 

Tepel ý 
odpor 

Teplota 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 

Tepel ý 
odpor 

°C. /W  

Teplota °C  

27.03.2018 1,367 73,153 22,89 1,765 56,657 -9,87 

03.04.2018 1,351 74,019 22,91 1,801 55,525 -11,21 

11.04.2018 1,340 74,627 22,37 1,852 53,996 -13,45 

P ů ě  1,353 73,933 22,72 1,806 55,393 -11,51 

Tabulka 30: Na ěře é hod ot  s ěsi LKS  ulože é  pokoji a azáku. 
LKS 3 

Datum 

Pokoj M azák 

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 

Tepel ý 
odpor 

°C. /W  

Teplota °C  

Souč. tep. 
vod. 

(W/(m.K) 

Tepel ý 
odpor 

°C. /W  

Teplota °C  

27.03.2018 0,609 164,204 22,89 1,671 59,844 -13,76 

03.04.2018 0,617 162,075 22,91 1,639 61,013 -12,02 

11.04.2018 0,600 166,667 22,37 1,625 61,538 -14,31 

P ů ě  0,609 164,315 22,72 1,645 60,799 -13,36 

G afi ká a alýza a ěře ý h hod ot je zo aze a  o áz í h č.  a . 

 

 O ázek 33: S o á í tepel é odi osti LKS s ěsí. 
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Výsledk , o i hž pojed á á z ázo ě ý g af, apl il  pů od í očeká á í, kte á 

la tako á, že s ěs LKS  ude dík  el i tepel ě odi é u ikolitu k alo at 

v po o á í s ěsí, a aopak s ěs založe á a e e to- e to ito é  základu ude 

okupo at posled í příčku  po sl é  testu hod o e í tepel é odi osti. 

 

Tí , že s ěsi sestá al  z ajo it ího zastoupe í od , došlo  azáku, e kte é  

půso il  a s ěsi el i ízké teplot  pod - °C , ke z ě ě kapal ého skupe st í a 

pe é, a z od  se fakti k  stal led. Jehlo ý se zo , je ž ěřil tepel é last osti s ěsi, se 

dostal do pří ého st ku s k stalk  z zlé od  a s ěsi. Jelikož je z á o, že tepel á 

odi ost ledu je šší ež tepel á odi ost od , l očeká á  á ůst tepel é odi osti, 

a šak je  do o eze é hod ot , e oť předpokláda á hod ota souči itele tepel é 

vodivosti ledu se pohybuje v oz ezí okolo ,  W/ .K . ) g afu je zřetel é, že u s ěsi 

LKS , kte á dosaho ala za pokojo ého sta u el i k alit í tepel é odi osti, již edošlo 

k ý az ější u á ůstu. U s ěsi LKS , u kte é l  elké ož osti dalšího zlepše í li e  

azu, se apl ilo očeká á í poziti ího li  azu a tepel é odi osti, a jak id o došlo 

k % á ůstu op oti pokojo é teplotě. Dík  to u se takřka o al ozdíl ezi s ěs i 

LKS  a LKS , kte ý ezi i i l  pokojo é teplotě. 

O ázek 34: Vli  azo é teplot  a tepel é odi osti. 
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S ohledem na provedené vyhodnocení lze tvrdit, že směs LKS 1 vykázala opravdu 

špičkové tepelné vlastnosti, na základě kterých splňuje tepelné požadavky, které jsou na 

injektážní směsi kladeny. Směs LKS 2 je charakterizována taktéž kvalitní tepelnou 

vodivostí, odpovídající lepším komerčním směsím. Naopak směs cemento-bentonitová, 

s nepatrnou příměsí mikrolitu, má tepelnou vodivost na spodní hranici použitelnosti směsi 

pro komerční účely. 

Je však velmi důležité konstatovat a zdůraznit, že směsi byly smíchány s velkým 

objemem vody. Sice směsi nebyly podrobeny mechanickému či jinému namáhání, aby se 

zjistila jejich odolnost při potenciálním použití v reálné situaci, bylo ale možné 

vypozorovat, že obsah vody ve vzniklé směsi je natolik výrazný, že prakticky vylučuje 

použití takto namíchané směsi pro výplň skutečného vrtu. Z důvodu kvantitativně velmi 

výrazné složky vody je nutné také brát s rezervou vliv mrazové teploty na tepelnou 

vodivost směsí, neboť je zřejmé, že, aby mohly být směsi v provozu používány, je 

zapotřebí podstatně menší část kapalné složky. Snížení obsahu vody ve směsi se projeví 

tím, že nedojde k natolik výraznému zamrznutí směsi, a tím pádem ovlivnění ledem 

(zmrzlých krystalků vody) nebude tolik výrazné. 

 

6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda se vyskytuje závislost teploty, která na 

zkoumané injektážní směsi působí, na hodnotě součinitele tepelné vodivosti. Hlavními 

nástroji, pomocí kterých se ke kýženému cíli dojde, jsou jednotlivé grafy, které byly 

konstruovány tak, aby numerické vyjádření závislosti teploty na tepelné vodivosti bylo ve 

všech grafech přehledně znázorněno tak, aby jim bylo porozuměno jak ze stran odborné, 

tak i laické veřejnosti. 

Zkoumané vzorky směsí lze segmentovat do 4 skupin – základní suroviny, směsi ze 

základních surovin, komerční směsi a laboratorně připravené komerční směsi. 

U první analyzované skupiny – základní suroviny – byly zkoumány vzorky 

bentonitu, cementu a křemitého písku v nehutněné podobě. Skutečnost, že vzorky nebyly 
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zhutněny, vedla k nízkým hodnotám součinitele tepelné vodivosti, neboť se mezi 

jednotlivými zrny surovin vyskytovala větší či menší mezerní hmota vyplněná vzduchem. 

Z toho důvodu je nutné brát naměřené údaje s rezervou, přesto však analýza základních 

surovin přináší zajímavé ohodnocení vlivu teploty na tepelné vodivosti. Měřením bylo 

dokázáno, že u nehutněného vzorku bentonitu a cementu se zlepšují tepelně vodivé 

vlastnosti z přechodu teplotního stavu pokoj (teplota vzorku 24°C) do stavu lednice 

(teplota vzorku 14°C). Percentuálním vyjádřením se jedná o cca 20% nárůst hodnoty 

součinitele tepelné vodivosti. Dále s klesající teplotou vzorku, odhadem od 10°C, již 

nepokračuje zlepšování tepelné vodivosti, a v teplotních podmínkách mrazáku (teplota 

vzorku -3°C) dojde k praktickému „vynulování“ nabytého nárůstu tepelné vodivosti. 

V případě křemitého písku je situace do jisté míry opačná, neboť výzkumem bylo 

dokázáno, že existuje skoro až lineární závislost (mezi teplotními stavy  

pokoj – lednice – mrazák) klesající teploty na klesající hodnotě součinitele tepelné 

vodivosti. Z porovnávání jednotlivých surovin si nejlépe, co do hodnot součinitele tepelné 

vodivosti, vedl křemitý písek. Vzorky cementu a bentonitu vykázaly takřka shodných 

hodnot. Je mou povinností však opět zdůraznit, že vzorky byly měřeny v jejich sypké 

formě, a proto nelze zde naměřené hodnoty aproximovat na suroviny v již vzniklých 

směsích, ve kterých je eliminována přítomnost vzduchových mezer. 

Druhou šetřenou skupinou byly směsi smíchané ze základních surovin, konkrétně 

bentonitu a cementu, které utvořily ve směsích trio s vodou. Směsi byly pracovně 

pojmenovány jako DPB směsi. Snahou bylo rozmíchat směsi s různým poměrem cementu 

a bentonitu (1:1, 1:2 a 2:1) a různým obsahem kapalné složky ve směsi. Jelikož skutečná 

injektážní směs musí před tím, než se vhání čerpadly do vrtu, splňovat určité viskózní 

požadavky, bylo zajímavé při přípravě směsi sledovat, jaký vliv bude mít dané množství 

vody na viskozitu připravované směsi. V případě směsi DPB 1:1  

(poměr cementu:bentonitu) bylo do připravované směsi dodáno 37 % kapalné složky. 

Tato směs se jen velmi stěží hnětla, a tak u směsi DPB 2:1 došlo k výraznějšímu přimíchání 

vody, která tvořila 56 % vzniklé směsi, což zapříčinilo snazší přípravu směsi bez výskytu 

hrudek cementu a bentonitu. Nakonec, u směsi DPB 1:2, nastalo přimíchání 72% složky 

vody, což se projevilo ve velmi snadné přípravě směsi. Jak však pozdější práce ukázaly, 
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směs DPB 1:2 se po zásahu vrtačky takměř celá rozpadla. Velké degradace struktury bylo 

dosaženo i u směsi DPB 2:1. Na základě toho lze konstatovat, že v případě nadpolovičního 

hmotnostního zastoupení kapalné složky ve směsi ztrácí směs potřebné mechanické 

vlastnosti, což ji ve své podstatě vylučuje z možnosti vyplnění skutečného vrtu. Vlivem 

narušení struktury, které klesalo s klesající teplotou, nelze s přesností říct, jaký vliv má 

daná teplota na tepelné vodivosti směsí. Bylo prokázáno, že s klesající teplotou se zlepšují 

tepelně vodivostní vlastnosti zkoumané směsi, ale hlavní faktor, který toto zapříčiňuje, je 

ten, že s klesající teplotou se zlepšuje celistvost struktury, následkem čehož dojde ke 

zvýšení hodnoty součinitele tepelné vodivosti. 

Třetí skupinu tvoří komerční směsi. Jedná se o směsi, které již mezi léty 2010 a 

2011 prodělaly výzkum Ústavem geoniky, a byly mi vedoucím diplomové práce předány 

k analýze závislosti teploty na tepelné vodivosti. Jedná se o směsi, které se běžně 

používají pro výplň vrtů na skutečných lokalitách. Jelikož směsi byly před zhruba 8 lety 

připraveny s různým obsypem a saturací, byly pro analýzu závislosti teploty použity 

hodnoty naměřené Ústavem geoniky. U vzorku, který byl jak Ústavem geoniky, tak i mnou 

měřen za pokojové teploty, proběhlo zjištění, zda zub času neovlivnil hodnoty součinitele 

tepelné vodivosti. Po zjištění, že prakticky žádné takové ovlivnění nenastalo, mohla být 

provedena analýza, která využívala jako porovnávacích hodnot těch, který byly naměřeny 

Ústavem geoniky za teploty pokojového stavu. Měřením a následným zpracováním údajů 

poté došlo ke zjištění, že nejlepší tepelné vodivosti směsi dosahují za teplotního stavu 

lednice (teplota vzorku cca 10°C) a většina směsí reagovala pozitivně taktéž na mrazové 

teploty, u kterých byl však pozorován menší nárůst tepelné vodivosti oproti pokojovému 

stavu než v případě vzorků skladovaných v lednici. Z výsledků je zřejmé, že to, zda a do 

jaké míry se závislost teploty projevuje, je silně odvislé od použitých aditiv, které 

jednotliví výrobci do směsí za účelem zlepšení tepelně vodivých vlastností přidávají. 

Poslední zkoumanou byly vzorky směsí, jež byly označeny jako laboratorně 

připravené komerční směsi (LKS). V laboratoři došlo ke smíchání celkem 3 směsí. Všechny 

směsi byly smíchány s velkým objemem vody, který v řeči čísel percentuálního 

hmotnostního zastoupení představoval vždy přes 80 % ve vzniklé směsi. Co se týče 

hodnot součinitele tepelné vodivosti, vykazovala směs LKS 1 (smíchání mikolitu s vodou) 
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hodnotu srovnatelnou s těmi nekvalitnějšími směsmi, jež lze spatřit na trhu. Kvalitně si 

vedla i směs LKS 2 (smíchání thermocemu a zanedbatelného množství mikolitu s vodou), 

která rovněž potvrdila původní očekávání v ni kladená. Směs LKS 3 (cemento-bentonitový 

základ a voda) dosáhla hodnot součinitele tepelné vodivosti na spodní hranici smysluplné 

použitelnosti. Tím, že kapalná složka byla natolik výrazná, nastala v mrazových teplotách 

přeměna vody na led (zmrzlé krystalky), následkem čehož prudce vzrostla tepelná 

vodivost, neboť, jak známo, led dosahuje lepších tepelně vodivých vlastností než voda. 

Nejmarkantnější nárůst byl evidován u, ve smyslu tepelné vodivosti, nejslabší směsi LKS 3, 

a naopak nejmenší nárůst zaznamenala směs LKS 1. Analýza zaměřená na závislosti 

teploty je však do jisté míry hrubě zkreslena hojným výskytem zmrzlých krystalků, se 

kterými přišel měřící jehlový senzor do styku. Tím, že směsi byly připraveny s přílišným 

objemem vody, nedošlo k jejich utuhnutí, což prakticky vylučuje možnost jejich použití 

v praxi. Výzkum těchto směsí alespoň potvrdil velmi kvalitní tepelně vodivé schopnosti 

mikolitu a thermocemu, a také podal důkaz o ovlivňování výsledků přítomnosti krystalků 

zmrzlé vody. 

Závěrem lze říci, že v generelu nejlepších tepelně vodivých vlastností bylo u vzorků 

směsí dosahováno při jejich teplotě okolo 10°C. V případě minusových teplot vykázala 

většina směsí taktéž určitý nárůst oproti pokojové teplotě. V zásadě se však nejedná o 

výrazné zlepšení tepelné vodivosti, při zprůměrování se může hovořit o nárůstu cca 8 % 

v pokojovém stavu lednice a cca 4 % v pokojovém stavu mrazák. Z výsledků je zřejmé, že 

závislost teploty na tepelné vodivosti směsí je v úzké souvislosti s jejich  

fyzikálně-chemickým složením. 

Diplomová práce je v jistém směru průkopnická, neboť rešeršní činností nebyl 

nalezen žáden obdobný výzkum věnující se vzájemné závislosti teploty na tepelné 

vodivosti injektážních směsí. Jakožto autor práce doufám, že naměřené a vyhodnocené 

údaje mohou sloužit při vertikální segmentaci teplot ve vrtu tak, aby bylo patrné, jakých 

hodnot součinitele tepelné vodivosti může být očekáváno při různých teplotách. 

Doporučuji navázat na výsledky a závěry diplomové práce a uvést je do podrobnějšího 

kontextu s mechanickými vlastnostmi zkoumaných směsí.  
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