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Anotace 

Velmi jemné popílky se svými vlastnostmi p�ímo p�edur�ují k následnému využití nejen ve 
stavebnictví, ale také v jiných oblastech lidských �inností. V diplomové práci se zam��uji 
na využití  cenosfér.  Zkoumal jsem jejich  mechanicko – fyzikální vlastnosti a chemické 
složení. Zabývám se možností využití velmi jemných popílk�, respektive cenosfér jako 
p�ím�sí do barev, beton�, cement� a maltovin. Ve své práci jsem navrhl �ty�i r�zné zám�si 
tepeln� izola�ní malty, p�ipravil z nich zkušební t�lesa, na kterých jsem následn� zkoušel 
jejich vlastnosti – pevnost, pevnost v tahu za ohybu, objemovou hmotnost a tepeln�
izola�ní vlastnosti. Dosažené výsledky pevnostní a tepeln� izola�ní vyhovují pro použití 
tohoto materiálu k zateplování objekt�. Z t�chto výsledk� jsem vybral dv� zám�si, u 
kterých budu receptury nadále zlepšovat, abych dosáhl ješt� lepších výsledk�. Ov��ovaná 
aplikace m�že významn� p�isp�t k minimalizaci množství ukládaných popílk�.  

Klí�ová slova 

Velmi jemný popílek, malta, tepelná izolace, cenosféry 

Annotation  

Ultra fine fly ashes are due to their qualities suitable for utilisation in building industries 
and also in other sectors. The research of my thesis is devoted to the cenosphere utilization.
I studied their mechanical and physical properties and chemical and phase composition. 
The possibilities of ultra fine fly ashes usage, respectively cenospheres as filling to dyes, 
varnishes, concretes and mortars is studied.  I proposed four different mixtures of thermal 
insulating mortar for testing of mechanical and physical properties: strength, tensile 
strength by bending, weight by volume and thermal insulating behaviour. Results of 
strengths and thermal insulating behaviour are suitable for using of this material for heat 
cladding of buildings. From these results I have chosen two procedures by which I 
continued with improving of the compound formula for reaching better results. Verified 
application can notably help to minimize the quantity of waste disposal.   
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1 Úvod a cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je seznámit se s vlastnostmi a možnostmi využití velmi 
jemných popílků (Ultra fine fly ash - UFFA) ve stavebnictví, respektive v dalších oblastech 
lidské činnosti. Tento materiál poskytuje mnoho možností k využití. Ve své podstatě se 
jedná o odpadní materiál, jehož zpracováním získáme surovinu, která v současné době 
hledá nové způsoby uplatnění v různých oblastech lidské činnosti.   

Popílky vznikají při spalování fosilních paliv při výrobě elektrické a tepelné energie. 
V roce 2008 se v České republice vyprodukovalo 1 880 t odpadů z energetiky [1]. Z tohoto 
objemu se však využívá zhruba jen 10 % ve stavebnictví, zbytek se v solidifikovaném 
stavu ukládá na skládky [2].   

Způsobem získávání, úpravy a čistoty tohoto materiálu je dále předurčen způsob jeho 
dalšího využití. 

Při spalování fosilních paliv vzniká tuhý odpad, který označujeme jako popel. Tento popel 
se dále skládá z popílku a strusky. Část popílků uniká spolu se zplodinami. Z tohoto 
důvodu je nutné do elektráren montovat odprašovací systémy a filtry, které zabraňují úniku 
jemných složek popílků do ovzduší. Takto získané velmi jemné popílky je možné následně 
upravit a používat například ve stavebnictví. 

V České republice se velmi jemné popílky vyskytují u prakticky každé tepelné elektrárny 
spalující fosilní paliva. Specifická složka – cenosféry vhodná k použití ve stavebnictví se u 
popílků v České republice vyskytuje jen v omezeném množství. Jejich výskyt je řádově 
v desetinách procent celkového objemu popílku. Pro účely diplomové práce jsem si vybral 
vzorek velmi jemného popílku z Ukrajiny.  

Cenosféry jsou duté kulovité částice složené z oxidů křemíku, hliníku a jiných. Jejich 
množství a složení závisí na vlastnostech spalovaného uhlí. Vnitřní dutina uvnitř cenosféry 
je vyplněna ze 70 %  CO2 a 30 % N2 [3]. Cenosféry získáváme z popílku rozplavením ve 
vodě. Cenosféry jsou využívány pro specifické vlastnosti (žáruvzdornost, vysoká pevnost a 
tepelně – izolační vlastnosti). [4] 
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2 Základní charakteristika velmi jemných popílků (ultra fine fly ash 
– UFFA) ve stavebnictví 

Se vznikem velmi jemných popílků se můžeme setkat na prakticky celém světě. Jeho 
možné použití a využití je možné nejen ve stavebnictví jako izolační materiál nebo plnivo 
při výrobě stavebních dílců, ale také například jako plnivo při výrobě polymerů a barev 
odolných vůči působení ohně [5].  

Tyto popílky je také možno využívat jako levných sorbentů k sorpci NOx, SOx, 
organických sloučenin, rtuti z ovzduší, barev a ostatních organických sloučenin z vody. 
Další možné využití je také jako výplňový materiál při uzavírání dolů – eliminace poklesů 
nadložních vrstev. [6]  

2.1 Způsob vzniku a přípravy velmi jemné fáze  

Tento materiál vzniká při spalování černého uhlí v tepelných elektrárnách využívajících ke 
spalování roštových pecí. Směs popílku a strusky se poté vyplachuje vodou do usazovacích 
nádrží, ve kterých dochází k frakcionované sedimentaci. Velmi jemné popílky – cenosféry 
mají hustotu nižší než voda, plavou na vodní hladině. Po usazení těžších fází je plovoucí 
frakce odebrána k následné úpravě a zpracování. Množství produkované velmi jemné 
frakce vhodné k dalšímu použití závisí na kvalitě spalovaného černého uhlí a technologii 
spalovacího zařízení. 

Výsledným produktem separace je prášek šedé barvy, jeho konzistence závisí na vlhkosti. 
Běžně se dodává s vlhkostí pohybující se kolem 20 – 30 %, po vysušení je sypký. Při 
zacházení s vysušeným materiálem je třeba dbát zvýšené opatrnosti proti vdechnutí. 
Doporučuje se používat respirátor a ochranné brýle. 

2.2 Chemické složení 

Chemické složení se může lišit kvalitou použitého černého uhlí a technologií spalování. 
V diplomové práci jsem porovnal chemické složení velmi jemných popílků z Jihoafrické 
republiky [5], Ukrajiny a vlastní vzorek (Tabulka 1).  

Chemická analýza zkoumaného vzorku byla provedena v laboratořích ZUOVA. Analýza 
byla provedena metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie bez rozkladu vzorku 
(tablety). Ve vzorku byl stanoven obsah majoritních i minoritních prvků. K přípravě 
tablety se použil vysušený vzorek  (4,5 g vzorku + 1 g vosku HWC). Byl použit energiově 
– disperzní RTG fluorescenční spektrometr SPECTRO X-LAB. Jako zdroj sekundárního 
RTG záření byl použit Co terčík, napětí 30 kV a proud 20 mA – doba měření 300 s.  

Složení popílku z Jihoafrické republiky bylo stanoveno na přístroji SPECTROCIRO ICP. 
[5]. V tabulce (Tabulka 1) jsou uvedeny výsledky silikátové analýzy popílků. Rozdílné 
procentuální zastoupení je dáno chemickým složením použitého černého uhlí. Z tabulky je 
zřejmé, že obsahy SiO2 a Al2O3 jsou velmi podobné (Ɖ 86%).  Významný rozdíl se 
projevuje u obsahu draslíku a vápníku. Popílek z Ukrajiny obsahuje vyšší obsah draslíku a 
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nižší obsah vápníku. Pro využití popílků ve stavebnictví je nejdůležitější obsah křemíku a 
hliníku, limitující by mohl být vyšší obsah alkalických prvků.  

Tabulka 1:Chemické složení UFFA 

Složka  
JAR  Ukrajina Vlastní vzorek 

(%) 

SiO2 52,6 55 – 59 56,48 

Al2O3 34,6 27 – 31 29,29 
Fe2O3 3,2 4,6 – 5,5 4,66 
MnO < 0,1  0,02 
TiO2 1,7 0,1 – 1,1 0,94 

CaO 4,1 1,1 – 1,8 0,55 
MgO 1,1 1,3 – 1,7 1,28 
P2O5 0,3  < 0,012 
SO2, SO3 0,4 0,05 – 0,1 0,08 

Cl < 0,1 < 0,1 < 0,1 
K2O 0,6  3,28 
Na2O 0,2  < 2,02 

LOI 1,5   

Celkem 100 100 100 
Volný CaO 0,4   

Vysvětlivky: LOI – ztráta žíháním 

V tabulce (Tabulka 2) jsou uvedeny obsahy stopových prvků stanovených ve zkoumaném 
vzorku. Pro měření byl použit energiově – disperzní RTG fluorescenční spektrometr 
SPECTRO X-LAB. Měření probíhalo v laboratoři ZUOVA. Ve vzorku byly také zjištěny 
prvky pod mezí detekce přístroje: Se (< 0,6 mg/kg), Br (< 0,6 mg/kg), Mo (< 2,0 mg/kg), 
Cd (< 0,3 mg/kg), Te (< 1,0 mg/kg), I (< 3,0 mg/kg), Ta (< 8,0 mg/kg), W (< 5,0 mg/kg), 
Hg (< 1,7 mg/kg), Tl (< 1,7 mg/kg), Bi (< 1,7 mg/kg). Celkový obsah stopových prvků je 
nízký 0,2 %.  
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Tabulka 2: Obsah stopových prvků v popílku  

Prvek Obsah  (mg/kg sušiny) 

Cl- 836 
Sr 279 
Ba 529 

V 169 
Cr 115 
Co 26,5 
Ni 77,6 

Cu 106 
Zn 60,3 
Ga 16,8 
Ge 5,15 

As 17,6 
Rb 182 
Y 46,9 
Nb 22,2 
Ag 0,7 

Sn 2,85 
Sb 4,7 
Cs 30,4 
La 60,3 

Pb 48,6 
Ce 124 
Th 30 
U 5 

Ɖ 2821,2 

 

2.3 Mineralogická fázová analýza 

Mineralogická fázová analýza byla provedena v laboratořích VŠB – TU Ostrava na RTG-
difraktometru URD-6 (Obrázek 1). Vzorek nebyl upravován, pouze k němu bylo přidáno 
za účelem kvantifikace amorfních složek odvážené množství vnitřního standardu (cca 7 % 
hm. chemicky čistého ZnO - zinkit). Vzorek byl se standardem homogenizován pomocí 
mikromletí a byl následně natlačen do skleněné kyvety. 

Měření probíhalo na modernizovaném, plně automatizovaném difraktometru URD-6 (Rich. 
Seifert-FPM, SRN) za podmínek: Záření CoKa/Ni filtr, napětí 40kV, proud 35 mA, 
krokový režim s krokem 0.05o 2Q, s časem na kroku 3s a s digitálním zpracováním 
výsledných dat. Jak pro měření, tak pro vyhodnocovaní byl použit firemní program 
RayfleX (RayfleX ScanX a RayfleX Analyze, verze 2.289).  
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Pro kvalitativní vyhodnocení byla dále použita databáze difrakčních dat PDF-2, verze 2001 
(International Centre for Diffraction Data, Pensylvania, USA).  

Pro semikvantitativní analýzu byl použit program RayfleX Autoquan verze 2.6. Jedná se v 
podstatě o komerční, upravenou verzi programu BGMN (např. Taut, Kleeberg, Bergmann, 
1998). Označení Autoquan se vztahuje k programovému interface BGMN pro práci 
v prostředí Windows NT 4.  

 

 

Obrázek 1: Přístroj na RTG difrakci 

Kvantifikace pomocí tohoto programu je založena na modelování difrakčních spektrer s 
použitím známých strukturních dat (mřížkové parametry, pozice atomů ve struktuře, 
prostorová grupa, obsazovací faktory atd.) pro jednotlivé minerály a s následným 
porovnáním s naměřeným difrakčním záznamem pomocí vícerozměrné regrese. Jedná se 
tedy o mírně upravenou Rietveldovu metodu strukturní analýzy z práškové difrakce. Ze 
strukturních dat vypočtený difrakční záznam se při analýze upravuje pomocí různých 
algoritmů (sférická harmonická analýza) za účelem odstranění vlivů texturace vzorků, 
anizotropie velikosti částic, částečná dezorientace ve struktuře, mikroabsorbce atd. s cílem 
dosáhnutí co největší shody mezi naměřenými daty a vypočteným průběhem difrakčního 
záznamu. Výsledkem výpočtu jsou jak tzv. škálovací faktory (odpovídající podílům 
jednotlivých fází ve vzorku), tak i zpřesněná strukturní data pro jednotlivé fáze a také 
velikosti jejich krystalitů (krystalových domén), případně mikronapětí v nich [7].  

Výsledky semikvantitativního složení jsou prezentovány včetně odhadu náhodné chyby 
obsahu jednotlivých fází při pravděpodobnosti > 99 % (tj. trojnásobek směr. odchylky).  

Výsledky jsou uvedeny v následujících grafech (Graf 1, Graf 2).  
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Graf 1: RTG analýza 

 

Z následujícího grafu (Graf 2) je zřejmé, že více než 80 % vzorku tvoří amorfní fáze, 15 % 
mullit (3Al2O32SiO2) a 3,70 % křemen (SiO2). Pro zjištění složení amorfní fáze je 
zapotřebí připravit nábrus a provést další měření pomocí mikroanalyzátoru.   

Graf 2: Semikvantitativní prášková analýza 

 

81%

15%

4%

Amorfní fáze: 81,04 ± 2,31 % 

Mullit: 15,26 ± 2,19 %

Křemen: 3,70 ± 0,69 %
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Difrakční záznam (Graf 3) vzniká srovnáním naměřeného a při kvantifikaci modelovaného 
difrakčního záznamu. Modré body reprezentují měřená data, zelená linie odpovídá při 
kvantifikaci modelovanému difrakčnímu záznamu, fialová linie je linie pozadí a červená 
křivka dole je diference mezi měřenými a modelovanými daty. Chybové parametry 
kvantifikace byly: Rwp=7,62 %, Rexp=6,58 %, Durbin-Watson d=1,59, 1-rho=11,1 %. 
Poměrně vysoká hodnota parametru 1-rho (odchylka od korelace) je způsobována poměrně 
vysokým šumem v měřených datech. Šum je způsobován vysokým obsahem amorfních 
látek. 

Graf 3: Difrakční záznam 

 

Bylo zjištěno, že studovaný vzorek obsahuje ve srovnání s obvyklými popílky 
z granulačních topenišť zvýšený podíl amorfních složek, tj. skla a má nedostatek Fe oxidů. 

Pro zjištění chemického složení přítomné amorfní fáze jsem využil metodu elektronové 
mikroanalýzy. V laboratoři IGI na VŠB – TU Ostrava jsem připravil dva nábrusy z důvodu 
zjištění složení amorfní fáze. Z alobalu se nejprve připraví miska, do které se nasype 
vzorek popílku (Obrázek 2). Následně se připraví dvou složková polyesterová pryskyřice 
LAMIT 109, se kterou se vzorek promíchá.  

 

Obrázek 2: Příprava nábrusu 
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Po zatvrdnutí se alobalová miska vloží do formy, každý nábrus se označí vložením papírku 
s popisem. Nábrusy jsem označil jako UFFA 1 a UFFA 2 (Obrázek 4). Následně se forma 
zalije pryskyřicí a nechá ztvrdnout. 

Oba nábrusy se po zatvrdnutí pryskyřice brousí na brusném pultu s různou drsností 
brousících ploch (Obrázek 3). Po broušení se nábrusy leští pomocí leštících past do 
vysokého lesku (Obrázek 4). 

 

Obrázek 3: Brusný pult 

 

Obrázek 4: Vyleštěné nábrusy 

Připravené nábrusy jsem odvezl do laboratoře ArcelorMittal, a.s. Ostrava, kde bylo 
sledováno složení amorfní fáze pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. Tento 
mikroskop používá k zobrazování pohyblivý svazek elektronů. Na každé místo vzorku je 
zamířen úzký paprsek elektronů. Paprsek se po vzorku pohybuje po řádcích – vytváří rastr. 
Interakcí dopadajících elektronů s materiálem vzorku vznikají různě detekovatelné složky. 
Jak paprsek putuje po vzorku, mění se podle charakteru povrchu úroveň signálu 
v detektoru. Z těchto signálů je pak sestavován výsledný monochromatický obraz. Zdrojem 
elektronů je elektronová tryska, nejčastěji wolframové žhavené vlákno umístěné ve 
Wehneltově válci. Svazek elektronů je upravován a zaostřován elektromagnetickými 
čočkami. Přístroj je schopen analyzovat elektrony primární i sekundární. Sekundárními 
rozumíme elektrony emitované ze vzorku.  

Nábrusy se musí nejprve „napařit“ to znamená pokrýt tenkou vrstvičkou uhlíku, která 
zajistí vodivost povrchu vzorku (Obrázek 5).  
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Obrázek 5: Přístroj na "napaření" vzorku 

Připravený vzorek s vodivým povrchem se poté vložil do elektronového rastrovacího 
mikroskopu a bylo zahájeno měření. K určení složení vzorku je nutné najít vhodné 
reprezentativní místo měření a také měření provézt opakovaně na různých místech 
nábrusu. Na obrázku (Obrázek 6, Obrázek 7) je znázorněno místo, na kterém probíhalo 
jedno z měření. 

 
Obrázek 6: Částice popílku - primární zobrazení 

LEGENDA:        Označení místa měření 

 
Obrázek 7: Částice popílku - sekundární zobrazení 

 

Měření na elektronovém rastrovacím mikroskopu probíhalo jednak na vzorcích nábrusu a 
jednak také na vzorku rozemletého popílku. V tabulce (Tabulka 3, Tabulka 4) uvádím 
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porovnání jednotlivých měření. V grafu (Graf 4) je znázorněn výskyt jednotlivých prvků 
ve vzorku popílku. 

Tabulka 3: Obsahy prvků stanovené ERM na nábrusu 

Označení 
měření 

Obsah prvků [%] 
O Na Mg Al Si K Ca Ti Fe 

Měření č. 1 49.08 0.31 0.87 11.1 30.70 3.51 0.11 0.67 3.75 

Měření č. 2 47.64 0.42 0.95 17.11 24.54 2.61 0.50 0.59 5.63 

Měření č. 3 49.17 0.64 0.61 16.48 26.2 3.29 0.22 0.71 2.86 

Průměr 48.63 0.46 0.81 14.87 27.9 3.14 0.28 0.66 4.8 

Odchylka 0.86 0.17 0.18 3.36 3.22 0.47 0.20 0.06 1.42 

 

Tabulka 4: Obsahy prvků stanovené ERM - pomletý vzorek 

Označení 
měření 

Obsah prvků [%] 
O Na Mg Al Si K Ca Ti Fe 

Měření č. 1 46.07 0.37 0.82 17.77 25.90 3.42 0.47 0.71 4.48 

Měření č. 2 46.10 0.50 0.91 17.56 26.20 3.58 0.53 0.76 3.86 

Měření č. 3 45.54 0.53 0.98 17.84 26.34 3.48 0.54 0.68 4.7 

Průměr 45.90 0.47 0.90 17.72 26.15 3.49 0.51 0.72 4.14 

Odchylka 0.31 0.09 0.08 0.14 0.22 0.08 0.04 0.04 0.31 

 

Z uvedených tabulek je zřejmé, že složení zjištěné v nábrusu a v pomletém vzorku se liší 
jen v řádu procent. Hodnoty naměřené v pomletém vzorku nejsou ovlivněny spojovacím 
materiálem – epoxidem, tudíž by měly složení zobrazit přesněji. 

Graf 4: Spektrální linie prvků zjištěných ERM 
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Z grafu (Graf 4) a z tabulky (Tabulka 4) je zřejmé zastoupení jednotlivých složek ve 
zkoumaném vzorku popílku. Nejvíce jsou zde zastoupeny křemík (Si), hliník (Al) a kyslík 
(O). Z tohoto vyplývá, že měřený vzorek popílku je složen z oxidů těchto prvků. 

2.4 Ostatní fyzikálně-chemické ukazatele  

V této kapitole jsem zjišťoval fyzikálně – chemické vlastnosti velmi jemných popílků – 
cenosfér.  

2.4.1 Fyzikální veličiny 

V tabulce (Tabulka 5) uvádím hodnoty fyzikálních veličin získaných ve Vědecko – 
Technickém institutu epidemiologie a hygieny ve městě Lvov na Ukrajině.      

Tabulka 5: Fyzikální veličiny  

Fyzikální veličina Hodnota Jednotka 

Sypná hmotnost  320 - 450 kg.m-3 
Ohnivzdornost do 1200 oC 
Teplota měknutí 1293 - 1481 oK 
Teplota tavení 1673 oK 

Radioaktivita < 370 Bq.kg-1 

 

2.4.2 Granulometrie 

V laboratoři IGI VŠB – TU Ostrava jsem zjišťoval zrnitost mého vzorku pomocí 
laserového granulometru MASTERSIZER 2000 (Obrázek 8) od firmy MALVERN 
Instruments. Tento přístroj měří velikost částic na principu laserové difrakce v oblasti 
modrého a červeného spektra. Přístroj měří velikost částic v rozsahu 0,02 – 2000 μm. 

 

Obrázek 8:MASTERSIZER 2000 [8] 
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Tabulka 6: Výsledky granulometrického rozboru popílků 

Velikost zrn [μm] Kumulativní [%] Objemová [%] 
5,637 0,01 0,05 
6,325 0,06 0,08 
7,096 0,14 0,09 
7,962 0,23 0,11 

8,934 0,34 0,10 
10,024 0,44 0,09 
11,247 0,53 0,02 
12,619 0,55 0,00 

14,159 0,55 0,00 
15,887 0,55 0,00 
17,825 0,55 0,00 
20,000 0,55 0,02 

22,440 0,57 0,20 
25,179 0,77 0,56 
28,251 1,33 1,06 
31,698 2,39 1,76 
35,566 4,15 2,60 

39,905 6,75 3,57 
44,774 10,32 4,59 
50,238 14,91 5,64 
56,368 20,55 6,56 

63,246 27,11 7,36 
70,963 34,47 7,90 
79,621 42,37 8,17 
89,337 50,54 8,14 
100,237 58,68 7,82 

112,468 66,50 7,22 
126,191 73,72 6,42 
141,589 80,14 5,46 
158,866 85,60 4,46 

178,250 90,06 3,46 
200,000 93,52 2,54 
224,404 96,06 1,73 
251,785 97,79 1,11 
282,508 98,90 0,65 

316,979 99,55 0,26 
355,656 99,81 0,07 
399,052 99,88 0,03 
447,744 99,91 0,03 

502,377 99,94 0,02 
563,677 99,96 0,03 
632,456 99,99 0,01 
709,627 100,00 0,00 
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Graf 5: Křivka zrnitosti 

 

Z granulometrické analýzy (Graf 5) je zřejmé, že nejvyšší zastoupení zrn je v zrnitostních 
třídách od 63,24 µm do 112 µm. Zastoupení uvnitř tohoto intervalu se liší pouze 
minimálně, nejvyšší množství částic (8,17 objemová [%]) je v zrnitostní třídě od              
79 do 89 µm.   

Při spalování uhlí vznikají také jiné částice lišící se tvarem, složením a měrným povrchem. 
Tyto faktory závisí na podmínkách při spalování, druhu spalovacího zařízení a teplotě. 
Spalováním uhlí – fosilních paliv na práškových ohništích, kde v první fázi dochází 
k rozkladu natavování původních minerálních složek. Následuje aglomerace roztavených 
kapek popelovin s postupem výpalu a v poslední fázi dochází ke vzniku popílku. Charakter 
popílku je do značné míry ovlivňován fázovým složením popelovin obsažených v uhelné 
hmotě. [9] 

Popílky z fluidních ohnišť se liší od klasických spalovacích postupů teplotou ve spalovací 
komoře. Spalování probíhá při teplotách kolem 850 °C, nízko pod teplotou tavení popílků. 
Nedochází k protavování popílkových částic, zrna zůstávají porézní, mají vrstevnatou 
strukturu a velký měrný povrch. Obsahují reaktivní minerální fázi, což se může projevit 
pucolánovými vlastnostmi fluidních popílků. [10] 

Fluidní popílek z černého i hnědého uhlí má morfologii původního uhelného zrna, jen 
zřídka se vyskytuje částice, která má zaoblený tvar. [11]  

2.4.3 Zeta potenciál 

Chování velmi jemných částic v prostředí ovlivňuje elektrostatický potenciál částic.          
U popílků využívaných pro přípravu stavebních směsí, by aglomerace a shlukování částic 
znemožnily jejich použití. Analýza zeta potenciálu byla měřena na přístroji ZETAPLUS od 
firmy Brookhaven (Obrázek 9) na Univerzitě Tomáše Baťi ve Zlíně. Pokud mají částice 
nízký zeta potenciál nemají sílu se navzájem spojovat a flokulovat. Pokud se hodnoty zeta 
potenciálu nacházejí v rozmezí od +30 mV do -30 mV mají snahu flokulovat a navzájem 
se sdružovat. Jakmile jsou hodnoty mimo rozmezí od +30 mV do -30 mV můžeme 
považovat vzorek za stabilní. [12] 
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Obrázek 9: Přístroj ZETA PLUS 

U mého vzorku byl naměřený zeta potenciál – 28,60 mV s možnou odchylkou ± 3,98 mV 
(Graf 6). Měření probíhalo při pH 7 a velikost částic 830 nm. Z výsledných hodnot je 
zřejmé, že vzorek bude mít snahu flokulace a aglomerace. 

 

Graf 6: Zeta potenciál 
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3 Možnosti využití popílků ve stavebnictví 

Možností využití velmi jemných popílků ve stavebnictví je velmi mnoho. V  diplomové 
práci jsem se především zaměřil na využití v tepelně izolačních maltovinách. Využití je 
ovšem možné také jako příměs do barev a laků, cementů jako příměs aktivní nebo pasivní. 

3.1 Cementy 

Dle ČSN EN 197-1 (Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro 
obecné použití) je možno vyrábět cementy s přísadou křemičitého nebo vápenatého 
popílku. V ČR se prakticky vápenatý popílek nevyskytuje. Křemičitý popílek je jemný 
prášek převážně z kulatých sklovitých částic s pucolánovými vlastnostmi. Musí sestávat 
hlavně z aktivního SiO2 a Al2O3. [13] 

Charakteristickou vlastností pucolánů je jejich schopnost reagovat s hydroxidem 
vápenatým nebo portlandským cementem za přítomnosti vody, přičemž se tvoří 
kalciumsilikátové hydratační produkty a kalciumaluminátové hydratační produkty. 
Popílky, které obsahují SiO2 a Al2O3 reagují s hydroxidem vápenatým Ca(OH)2. Tato 
schopnost pucolánů, nazývána jako pucolánová aktivita, souvisí s formou a stupněm 
disperzity přítomného SiO2 (tj. elektrárenské popílky vykazují tím vyšší reaktivitu, čím 
více obsahují ve sklovině přítomného SiO2 a současně čím méně je zastoupena krystalická 
fáze mullitu). Pucolány se používají do betonů na zpomalení vývoje hydratačního tepla a 
nebo na úsporu cementu v takových případech, kdy stačí dosáhnout konečných pevností 
betonu, případně na zlepšení granulometrie při nedostatku jemných frakcí. [14] 

Nevýhodou použití popílků jako náhrady části cementu je snížení pevnosti malty v raném 
období pro ty druhy aplikací, kde je požadován rychlý nárůst pevnosti. Vhodnou 
alternativou, kterou lze odstranit tuto nevýhodu je použití vyššího množství popílku než je 
množství nahrazovaného cementu. V rámci rozsáhlého výzkumu zaměřeného na využití 
popílku ve stavebnictví se uvádí, že popílky jsou vhodné jako příměs nahrazující část 
cementu jen do takových malt, kde je zabezpečeno dostatečné množství vody potřebné na 
hydrataci kvalitním ošetřováním. Jen za těchto okolností může dojít k vyrovnání, 
respektive zvýšení pevnosti malt s popílky proti pevnosti malt porovnávacích. [13] 

3.2 Maltoviny 

Maltovina (malta) je stavební materiál sloužící k vzájemnému spojování jednotlivých 
stavebních prvků, dílců, zalévání spár a také k úpravě a vyrovnávání povrchů jak vnějších, 
tak také vnitřních. 

Z hlediska složení mohou být maltoviny dvou, tří nebo také vícesložkové. V převážné 
většině se jedná o směsi písku, cementu a vody (plnivo, pojivo a voda). Podle požadavků 
na způsob využití a požadovaných vlastností hotového výrobku se složení jednotlivých 
receptur mění. 
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Jako plnivo se primárně používá písek, ale je možno také využívat různé alternativní 
materiály. Tyto materiály mohou být přírodní nebo uměle vytvořené. Podle objemové 
hmotnosti můžeme plnivo do maltovin rozdělit na lehké (lehčené tepelně izolační malty), 
běžné (určené ke zdění a pro omítky bez speciálních požadavků na tepelně izolační a jiné 
vlastnosti) a těžké (určené pro speciální zdění a omítky s požadavky například na odolnost 
proti působení rentgenových paprsků).  

Pojivem mohou být hydraulická pojiva, vzdušná pojiva, mechanická pojiva, žáruvzdorná 
pojiva a různé druhy pryskyřic. V současné době se převážně používá jako pojivo cement. 
Podle požadavků na pevnost a další vlastnosti maltovin volíme třídu cementu a jeho 
pevnost. 

Na vodu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Voda používaná k mísení maltovin by 
měla být čistá a bez organických nečistot. 

Přísady využívané pro zlepšení zpracovatelnosti, plastičnosti, k urychlení tuhnutí a tvrdnutí 
nebo zpomalení tuhnutí a tvrdnutí, zvýšení vodotěsnosti, úpravy vzhledu, úpravy proti 
plísním. [15] 

Požadavky na tepelně izolační malty: 

· pevnost v tlaku minimálně 0,4 MPa, 
· objemová hmotnost max. 1100 Kg.m-3, 
· tepelná vodivost: 

o tepelně izolační λ = 0,4 W.m-1.K-1, 
o vysoce tepelně izolační λ = 0,25 W.m-1.K-1, 
o mimořádně tepelně izolační λ = 0,14 W.m-1.K-1. 

Využitím velmi jemných popílků, převážně jejich součásti cenosfér při návrhu maltovin 
můžeme docílit vylehčení a zlepšení jejich tepelně izolačních vlastností.   

3.3 Betony  

Popílek jako velmi jemná složka může přispět k optimalizaci granulometrie použitého 
kameniva ve skladbě betonu jako příměs druhu I. a v případě pucolánových vlastností 
může za definovaných podmínek být použit jako aktivní příměs druhu II. pro výrobu 
betonu. [16] 

Beton se ve stavebnictví používá jako nosný, výplňový, pohledový a okrasný. Jedná se o 
směs plniva, pojiva, vody a přísad. 

Plnivo v betonu tvoří nosnou kostru. Můžeme ho rozdělit na přírodní a umělé. Podle 
objemové hmotnosti na lehké (do 2000 kg.m-3), hutné (2000 – 3000 kg.m-3), a těžké 
kamenivo (250 – 4000 kg.m-3). 
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Přísady a příměsi do betonů používáme z důvodu zlepšení jeho vlastností, jako jsou: 
plasticita, vodotěsnost, mrazuvzdornost, čerpatelnost, urychlovače/zpomalovače tuhnutí a 
tvrdnutí, provzdušňující přísady.  

Voda se používá jak při míchání a hydrataci betonové směsi, tak také k ošetřování 
hotového betonu. Požadavky na kvalitu jsou srovnatelné s maltovinami.  

Tabulka 7: Vhodnost použití popílků do cementů a betonů [16] 

Vlastnost dle 
způsobu užití 

popílku 
Jednotka 

Pucolánová 
příměs II. 

druhu 
ČSN EN 450 

Filer jako 
kamenivo příměs 

I. druhu 
prEN 12620 

Pro výrobu 
popílkových 

směsí 
ČSN 72 2072-3 

Ztráta žíháním % hm. max. 5,0 1) - max. 8,0 

Obsah SO3 % hm. max. 3,0 max. 0,8 max. 3,0 

Obsah celkové síry % hm. - 1,0 - 
Obsah chloridů v přep. 
na Cl- 

% hm. max. 0,10 0,03/0,06/0,15 6) max. 0,1 

Obsah volného CaO % hm. max. 1,0 2) - - 
Obsah celkového CaO % hm. - - max. 2,5 

Jemnost, zbytek na 
sítě 0,045 mm 

% max. 40 3) - - 

Sítový rozbor, propad 
na sítě: 
· 1 mm 
· 0,2 mm 
· 0,063 mm 

% - - 

 
 
10 – 30 7) 

35 – 60 
5 – 25 

Sítový rozbor, propad 
na sítě: 
· 2 mm 
· 0,125 mm 
· 0,063 mm 

% - 

 
 
100 
85 – 100 
70 – 100  

- 

Obsah aktivního SiO2 % hm. min. 25 - - 

Obsah SiO2 % hm. - - min. 40 7) 
Obsah Fe2O3 % hm. - - 7,0 
Obsah alkálií, přep. na 
Na2O 

% hm. - - 1,5 7) 

Objemová stálost 
(roztažnost) 

mm max. 10 2) - Vyhovuje 

Index účin. po 28 (90) 
dnech 

% 
max. 75 
popř. 85 

- - 

Měrná hmotnost 
(tolerance) 

kg.m-3 max. ± 150 4)  - min. 2000 7) 

Měrný povrch m2.kg-1 - - 300 7) 
Zkrácení počátku 
tuhnutí 

minuta - - max. o 15 7) 

Prodloužení doby 
tuhnutí 

minuta - - max. o 240 7) 

Hmotnostní aktivita 
Ra226 

Bq.kg-1 max. 200 5) - max. 200 5) 
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Vysvětlivky k tabulce z odkazů a poznámek uvedených norem: 
1) Na národní úrovni je dovoleno používat popílky se ztrátou žíháním do 7 % hmotnosti, 
2) popílek s obsahem volného oxidu vápenatého více než 1,0 % hmotnosti, ale méně než 
2,5 % hmotnosti, je přijatelné za předpokladu, že vyhoví požadavkům na objemovou 
stálost, 
3) jemnost mletí popílku nesmí kolísat o více než ±10 % z průměrné hodnoty, která je 
stanovena za předem dané časové období výrobcem, 
4) tolerance od průměrné hodnoty uváděné výrobcem, 
5) limit hodnoty stanoven Vyhláškou SÚJB č. 184/1997 Sb., 
6) maximální hodnoty pro předpjatý, železový a prostý beton vodou rozpustných Cl- k 
hmotnosti celkového kameniva, 
7) směrná hodnota podle ČSN 72 2072-3. [16] 

 

V rámci výzkumného projektu „Zkoumání vlastností a působení jemných popílků“ bylo 
prokázáno, že použitím jemných popílků jako přísad do betonu je možné vyrobit beton 
hutnější a odolnější. Při zkoumání odolnosti proti chloridům a síranům i při stanovení 
odolnosti proti rozmrazovacím prostředkům byly u směsí s jemnými popílky ve srovnání 
se směsmi s mikrosilikou docíleny podobné, nebo i lepší výsledky, když byly obě přísady 
použity v povoleném dávkování. Obzvláště byla prokázána zřetelně vyšší odolnost proti 
rozmrazovacím prostředkům. Zároveň byla použitím jemných popílků zlepšena pevnost a 
obzvláště reologie, příp. zpracovatelnost příslušných betonových směsí. Návrh betonové 
směsi s jemnými popílky je „robustnější“, mimo to je možné uspořit plastifikátory. [17]  

Mikrosilika je kondenzát křemičitých par velmi jemné amorfní struktury. Je dostupná ve 
formě kalů – mokrých past nebo suchého prášku. Velikost částic mikrosiliky se pohybuje 
kolem 0,1 µm. Částice jsou tvořeny dominantně amorfním SiO2 a dalšími příměsmi 
v objemu 5 – 10 % hmotnosti. Mikrosiliku lze charakterizovat jako umělý pucolán. [18] 

V tabulce (Tabulka 8) uvádím srovnání vlastností velmi jemných popílků (UFFA) a 
mikrosiliky při použití do betonu [19]. Z uvedené tabulky je zřejmé, že velmi jemné 
popílky dosahují lepších vlastností než mikrosilika.  
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Tabulka 8: Srovnání UFFA a mikrosiliky [19]  

Vlastnost UFFA Mikrosilika 

Spotřeba vody Lepší Horší 
Objem vzduchu Horší Neutrální 
Zpracovatelnost Lepší Horší 

Oddělení a prosakování Lepší Lepší 
Teplo a hydratace Horší Neutrální 
Doba tuhnutí Pomalejší Neutrální 
Povrchová úprava Lepší Horší 

Čerpatelnost  Lepší Horší 
Tuhnutí za nízkých teplot Horší Neutrální 
Tuhnutí za vysokých teplot Lepší Lepší 
Počáteční pevnost Horší Lepší 

Nárůst pevnosti s časem Lepší Lepší 
Permeabilita a absorpce Lepší Lepší 
Odolnost proti síranům Lepší Lepší 
Odolnost proti korozi výztuže   Lepší Lepší 
Karbonatace Horší Horší 

Odolnost proti mrazu Horší Horší 
Chemická odolnost Lepší Lepší 
Vznik trhlinek Neutrální Horší 
Vznik smršťovacích trhlinek Neutrální Neutrální 

Rozpínavost  Neutrální Neutrální 
Odolnost proti mrazícím cyklům Neutrální Neutrální 
Barva betonu Tmavší Tmavší 

 

Zkušenosti s používáním popílků jako přísad do betonu: 

· Používání popílků ve formě filerů optimalizuje křivku zrnitosti kameniva, zvyšuje 
podíl jemných částic pro dobrou čerpatelnost čerstvého betonu, zlepšuje 
zpracovatelnost a soudržnost čerstvého betonu při dopravě a zpracování, 

· popílek příznivě ovlivňuje hutnost cementového tmelu a těsnost povrchových 
vrstev ztvrdlého betonu proti působení tlakové vody, zpomaluje proces karbonatace 
povrchu ztvrdlého betonu, 

· příměs popílku při betonáži masivních betonových konstrukcí příznivě ovlivňuje 
proces tuhnutí a tvrdnutí včetně vývoje hydratačního tepla a zvyšuje odolnost 
betonu v chemicky agresivním prostředí. Popílek nezhoršuje mrazuvzdornost 
ztvrdlého betonu a omezuje proces reversibilního smršťování betonu, 
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· vysoký obsah CaO v popílku způsobuje objemové změny čerstvého a tuhnoucího 
betonu, způsobuje vnitřní napětí s rozvojem trhlin v cementovém tmelu, snižuje 
pevnost ztvrdlého betonu a jeho objemové změny, 

· vysoký obsah chloridů v popílku může ovlivnit jeho celkové množství v betonu 
s rizikem koroze uložené výztužné oceli, 

· používat popílek není vhodné při betonáži za nízkých teplot, 

· nepřiměřeně vysoká dávka popílku ovlivňuje obsah skutečně potřebné záměsové 
vody, mění reologické vlastnosti čerstvého betonu, obvykle způsobuje tzv. bleeding 
– odlučování vody na povrchu uloženého betonu s rizikem následného snížení 
trvanlivosti ztvrdlého betonu (odolnosti vodě a rozmrazovacím prostředkům, 
cyklům mrazu), zvyšuje propustnost struktury při působení tlakové vody. [16] 

3.4 Barvy 

Použití velmi jemných popílků - cenosfér jako příměs do barev je možné jako plnivo, jako 
složku zvyšující požární odolnost natíraných ocelových konstrukcí a také jako tepelně 
izolační materiál.  

V současné době se již na trhu vyskytují barvy s přidáním umělých mikrokuliček na bázi 
plastu a keramiky. Z tohoto pohledu vidím možnost využívat především cenosféry, které 
mají mnohdy lepší vlastnosti jako příměs do barev.  

Tepelně izolační barvy je možné používat jak v interiéru, tak také jako fasádní izolační 
nátěry. Použití v interiéru je především přínosné v panelových domech, kde je tato úprava 
možná individuálně v jednotlivých bytových jednotkách. 

Použitím velmi jemných popílků jako plniva do protipožárních nátěrových systémů je 
možné zvýšit odolnost především ocelových konstrukcí a tím oddálit možnou kolizi nosné 
konstrukce.  

4 Technologie předúpravy UFFA 

Předúprava je nezbytná k dalšímu možnému využití jednotlivých součástí popílků. V první 
fázi je nutné oddělit zbytkové nespálené palivo a kovonosné složky. Tyto součásti je 
možno oddělit například flotací nebo hydrometalurgickými postupy. 

Jednotlivé složky popílku lze od sebe oddělit běžnými úpravnickými postupy, jako jsou: 
třídění, rozdružování, gravitační rozdružování, elektrostatická separace, 
triboelektrostatická separace, magnetická separace, flotace a jiné. [11] 

Získávání velmi jemných popílků je možné buď ze spalin, nejčastěji elektrostatickou 
separací na filtrech nebo ze zbytků po spalování plavením.  

Plavením získáváme převážně cenosféry, které jsou žádané především ve stavebnictví pro 
jejich tepelně izolační vlastnosti. Těžší složka klesne na dno a na hladině nám zůstane 
požadovaná složka, která se z hladiny sbírá k dalšímu třídění, sušení a následně k expedici. 
Získávání cenosfér z popílků bylo také testováno pomocí cyklónů [12]. Sušení probíhá 
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přímým plamenem, který cenosféry nepoškozuje, naopak dosáhneme zvýšení jejich čistoty 
odstraněním nedopalu [11]. Takto získaný materiál se dále upravuje podle požadavků na 
následné využití.    

Pro využití cenosfér jako příměs do tepelně izolačních malt je možné dodávání ve sto 
litrových pytlích s vlhkostí 20 – 30 %. Tato vlhkost má pozitivní vliv na eliminaci 
prašnosti a také snížíme množství přidávané záměsové vody. 

5 Technologické možnosti pro využití UFFA - cenosfér ve 
stavebnictví 

V této kapitole jsem se zaměřil na možnosti využití UFFA - cenosfér ve stavebnictví. 
Tento materiál se svými vlastnostmi přímo předurčuje k dalšímu využití. S výhodou lze 
UFFA použít například jako izolační stavební hmotu určenou k zateplování objektů, 
případně po jistých úpravách složení směsi ji použít jako zdící izolační maltu. V rámci 
diplomové práce se v této kapitole zabývám návrhem zateplovací omítkové směsi, kterou 
je možno použít na zateplování jak nových staveb, tak i starších objektů včetně 
restaurování historických fasád domů. Popsal jsem zde postup od namíchání jednotlivých 
záměsí s následným vyhodnocením z hlediska jejich pevnostních charakteristik a také 
hodnocení součinitele tepelného odporu a měrné tepelné vodivosti.   

5.1 Návrh receptur maltových směsí 

V diplomové práci jsem navrhl celkem čtyři záměsi. Záměsi se od sebe liší procentuálním 
podílem jednotlivých složek, přidáním příměsí zlepšujících zpracovatelnost 
(zpracovatelností rozumíme vlastnost čerstvé maltové směsi závislé na množství použité 
záměsové vody a přísad. Malty s dobrou zpracovatelností mají optimální množství vody 
potřebné k hydrataci cementu a přitom s nimi lze velmi dobře manipulovat zednickou lžící, 
popřípadě strojním omítačem. Při špatné zpracovatelnosti, způsobené nadměrným nebo 
nedostatečným množstvím vody/přísad je manipulace s takovouto maltou prakticky 
nemožná, protože s ní nejsme prakticky schopni manipulovat.) a jiné vlastnosti. Přidáním 
vápna do záměsi číslo M III. a M IV. byla docílena lepší zpracovatelnost a provzdušnění, 
což přispívá k lepším tepelně izolačním vlastnostem materiálu. Plastifikátor se přidává 
z důvodu snížení množství vody potřebné k hydrataci cementu a zlepšení zpracovatelnosti. 

· M I. – první záměs obsahuje UFFA, cementu, vody a plastifikátoru, 
· M II.  – druhá záměs - modifikace první varianty s přidáním vápna, 
· M III.  – třetí záměs je složena z UFFA, cementu, vody, plastifikátoru a plniva 

s tepelně izolačními vlastnostmi, 
· M IV.  – čtvrtá záměs je modifikací třetí varianty s přidáním vápna.  

Návrh jednotlivých receptur je možno různě modifikovat k dosažení lepších tepelně 
izolačních a pevnostních vlastností. Množství a procentuální podíly jednotlivých složek 
záměsí neuvádím z důvodu přípravy tohoto materiálu do výroby. 
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5.2 Míchání maltové směsi 

Tuto část diplomové práce jsem zpracovával v laboratořích stavebních hmot společnosti 
CEMEX Česká Republika. Zkoušení vytvořených vzorků probíhalo v laboratoři stavebních 
hmot na VUT v Brně. 

V první fázi – přípravné jsem doporučil celkem čtyři záměsi lišící se od sebe poměrem 
jednotlivých komponent a přidáním přípravků zlepšení mechanicko – fyzikálních 
vlastností vzniklých směsí a jejich zpracovatelnosti.  

Druhá fáze již probíhala v laboratoři společnosti CEMEX. Po seznámení s vybavením 
laboratoře a proškolení o bezpečnosti práce v laboratoři jsem připravil materiál pro 
jednotlivé záměsi. Hmotnosti jednotlivých komponent byly váženy na kalibrovaných 
váhách (Obrázek 10). 

 

Obrázek 10:Digitální váha SOEHNLE CWE 7745 

Před zahájením míchání byla připravena bubnová míchačka (Obrázek 11, Obrázek 12). 
Stěny a dno míchačky se očistí a navlhčí vodou, následně se mazadlem promaže otvor 
sloužící k vysypání hotové záměsi. Postupně jsem přidával navážené suroviny do 
míchačky.  
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Obrázek 11:Bubnová míchačka pohled zepředu 

 

 
Obrázek 12:Bubnová míchačka pohled shora 

 

Do míchačky se nejdřív vloží sypké materiály, ty se promísí za sucha (Obrázek 13), poté se 
postupně přidává voda a příměsi. Celá záměs se míchá jednu minutu ve směru hodinových 
ručiček a jednu minutu proti směru hodinových ručiček. Poté jsem vzniklou směs 
promíchal ručně a setřel ji ze stěn míchačky a celý proces míchání zopakoval. Každá ze 
čtyř záměsí byla připravena v objemu 17,5 dm3.  

 

Obrázek 13:Míchání záměsí 

Po dokončení míchání jsem vzniklou směs plnil do zkušebních forem (Obrázek 14). Formy 
je nutno před plněním důkladně natřít odbedňovacím roztokem. Směs jsem do forem plnil 
postupně po třetinách, každá vrstva byla hutněna zvlášť.  
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Obrázek 14:Připravené formy 

Na horní stranu zkušebních forem jsem umístil popisový štítek se jménem a označením 
vzorku (Obrázek 15). U každé záměsi jsem připravil dvě sady trámečků                         
(160 x 40 x 40 mm) a jednu kostku (300 x 300 x 400 mm). 

 

Obrázek 15:Označení vzorků a uložení vzorků 

 

Obrázek 16:Označení vzorků a uložení vzorků 

Na závěr jsem všechny vzorky označil a uložil do místnosti se stabilní teplotou a vlhkostí 
potřebnou ke správnému náběhu pevnosti (Obrázek 16). V laboratoři jsem nakonec očistil 
a uklidil veškeré použité nástroje a přístroje. 

5.3 Zkoušení hotových vzorků 

Zkoušení hotových vzorků jsem prováděl v laboratoři stavebních hmot na fakultě stavební 
VUT Brno. Po příjezdu jsem byl seznámen s vybavením laboratoře a proškolen o 
bezpečnosti práce v laboratoři.  

V této laboratoři jsem měřil objemovou hmotnost vzorků, pevnost v tlaku a pevnost v tahu 
za ohybu a tepelně izolační vlastnosti. Zkoušení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu probíhalo 
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podle normy ČSN EN 196 – 1 Metody zkoušení cementu. V této normě je stanoven 
standardizovaný postup měření a zkoušení jak cementů, tak také maltovin určených ke 
zdění a omítání budov. Dle ČSN EN 1015-10 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: 
Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty byla stanovena objemová hmotnost 
zkušebních vzorků. 

Nejprve jsem dovezené vzorky odbednil (Obrázek 17, Obrázek 18), seřadil a označil podle 
jednotlivých záměsí.  

 

Obrázek 17:Odbednění, seřazení a označení 

vzorků 

 

Obrázek 18:Odbednění, seřazení a označení vzorků 

Po označení jsem všechny trámečky změřil digitálním posuvným měřidlem a zvážil na 
digitální váze METTLER TOLEDO SB 24001 (Obrázek 19, Obrázek 20). Výsledky 
měření a vážení jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 9), kde jsou zároveň vypočteny objemové 
hmotnosti jednotlivých zkušebních trámečků. Všechna měření probíhala při teplotě       
22,8 °C a relativní vlhkosti 26,8 %. 

 

 

Obrázek 19:Digitální váha 

 

Obrázek 20:Posuvné digitální měřidlo 
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Tabulka 9:Rozměry, hmotnosti a objemové hmotnosti jednotlivých vzorků 

Označení 
vzorku 

Rozměry [mm] Hmotnost 
[g] 

Objemová 

hmotnost [kg.m3] b h l 

M I. A 39,65 39,85 161,40 153,2 600,736 
M I. B 40,06 39,87 161,33 155,2 602,309 

M I. C 39,81 39,88 161,23 150,6 588,345 
M I. D 39,85 40,09 161,26 154,5 599,705 
M I. E 39,87 39,81 160,81 160,1 627,249 
M I. F 39,11 39,99 161,15 158,4 628,472 

M I. Průměr 607,803 kg.m-3 

M II. A 39,91 40,80 159,08 144,3 557,069 
M II. B 39,88 40,84 161,38 147,3 560,418 

M II. C 39,97 43,29 161,26 143,2 513,209 
M II. D 39,92 41,71 159,30 136,6 514,996 
M II. E 39,87 42,75 160,45 140,0 511,925 
M II. F 39,93 42,13 161,18 141,8 522,967 

M II. průměr 530,097 kg.m-3 

M III. A 39,45 39,80 159,65 160,5 640,289 
M III. B 39,54 40,10 159,50 159,6 631,090 

M III. C 39,96 40,07 159,76 162,2 634,071 
M III. D 40,35 39,38 159,73 162,6 640,641 
M III. E 39,84 39,83 159,41 165,1 652,682 
M III. F 39,54 39,76 159,52 165,6 660,332 

M III. průměr 643,184 kg.m-3 

M IV. A 38,53 39,88 159,39 146,8 599,392 
M IV. B 39,47 39,87 159,41 152,8 609,108 

M IV. C 39,39 37,75 159,55 149,9 631,832 
M IV. D 40,26 40,02 159,34 155,2 604,527 
M IV. E 39,77 40,07 159,56 156,2 614,302 

M IV. F 39,72 40,34 159,52 156,7 613,068 

M IV. průměr 612 038 kg.m-3 

Vysvětlivky:  b … je šířka trámečku 

h … je výška trámečku 

l  … je délka trámečku 
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Obrázek 21: Rozměry zkušebního trámečku 

V tabulce (Tabulka 9) jsou uvedeny hodnoty rozměrů (Obrázek 21), hmotností a 
objemových hmotností. Nejnižší hodnota objemové hmotnosti byla u záměsi                     
M II. 530,097 kg.m-3, nejvyšší hodnota objemové hmotnosti byla u záměsi                        
M III. 643,184 kg.m-3. U každého zkušebního trámečku jsem měřil každý rozměr dva krát 
a výsledné hodnoty uvedené v tabulce jsou hodnotami průměrnými. V příloze 1 - 8 jsou 
přiloženy protokoly měření, ve kterých jsou uvedeny obě hodnoty měřených rozměrů 
zkušebních trámečků. 

5.4 Zkoušení pevnosti v tahu za ohybu 

Podstatou této zkoušky je vystavení zkušebních těles (tvaru hranolu, v mém případě o 
rozměru 160 x 40 x 40 mm) ohybovému momentu od zatížení přenášeného horním 
zatěžovacím a spodními podpěrnými válečky.  

Tato zkouška se provádí na zkušebním lisu PZ 055 (Obrázek 22). Zkušební vzorek se 
umístí na podpůrné válečky, které jsou od sebe osově vzdáleny 100 mm. Nad zkušebním 
trámečkem je umístěn tlačný váleček v poloviční vzdálenosti 50 mm (Obrázek 23). Jedná 
se o zkoušku destruktivní, tudíž výslednou hodnotu dostaneme při porušení trámečku 
tlakem za ohybu. Vzniklé poloviny se poté měří na pevnost v tlaku. Výsledné hodnoty 
pevnosti v tlaku za ohybu jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 10).  

 

Obrázek 22:Zkušební lis PZ O55 

 

Obrázek 23:Uložení zkušebního trámečku 
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Pevnost v tahu za ohybu je dána vztahem: 

 

 

 

Kde:  fcf je pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

 F je maximální zatížení [N] 

 l je osová vzdálenost podpěrných válečků [mm] 

 d1 a d2 jsou rozměry příčného řezu [mm] 

 

V následujícím obrázku (Obrázek 24) je znázorněno uspořádání podpůrných válečků, 
zatěžovacího válečku a označení rozměrů potřebných k výpočtu pevnosti v tahu za ohybu. 

 

Obrázek 24:Schéma způsobu zatížení 
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Tabulka 10:Stanovení pevnosti v tahu za ohybu 

Označení 

vzorku 
Rozměry [mm] 

Vzdálenost 

podpor [mm] 
Zatěžovací síla 

[N] 
Pevnost v tahu za 

ohybu [MPa] 
d1 d2 l F fcf 

M I. A 39,65 39,85 100 200 0,476 
M I. C 39,81 39,88 100 150 0,355 
M I. E 39,87 39,81 100 180 0,427 
M I. F 39,11 39,99 100 200 0,480 

M I. Průměr 0,435 MPa 

M II. C 39,97 43,29 100 200 0,401 
M II. D 39,92 41,71 100 180 0,389 
M II. E 39,87 42,75 100 180 0,371 
M II. F 39,93 42,13 100 220 0,466 

M II. průměr 0,407 MPa 

M III. A 39,45 39,80 100 200 0,480 
M III. C 39,96 40,07 100 160 0,374 
M III. E 39,84 39,83 100 180 0,427 
M III. F 39,54 39,76 100 170 0,408 

M III. průměr 0,422 MPa 

M IV. A 38,53 39,88 100 200 0,490 
M IV. B 39,47 39,87 100 220 0,526 
M IV. C 39,39 37,75 100 200 0,534 

M IV. F 39,72 40,34 100 250 0,580 

M IV. průměr 0,533 MPa 

 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že se hodnoty pevnosti v tlaku za ohybu pohybují v rozmezí 
0,350 – 0,580 [MPa]. Nejvyšší průměrné pevnosti v tlaku za ohybu fcf = 0,533 MPa bylo 
dosaženo u záměsi M IV. Naměřené hodnoty mohou být ovlivněny lidským faktorem. 

5.5 Zkoušení pevnosti v tlaku 

Zkoušení pevnosti v tlaku se provádí na „rozlomených“ částech zkušebních trámečků 
z předchozího měření. Na každém zkušebním trámečku se provádí dvě měření – trámeček 
se po zkoušce pevnosti v tahu za ohybu rozdělí na přibližné poloviny vhodné k měření 
pevnosti v tlaku (Obrázek 25, Obrázek 26). 



Tomáš Matějka: Využití velmi jemných popílků ve stavebnictví  

 

2010   31 

 

 

Obrázek 25:Měření pevnosti v tlaku 

 

Obrázek 26:Ovládací panel přístroje 

  

Vzorek se umístí na zkoušecí stolici, která má rozměr tlačných ploch 40 x 40 mm. Před 
každým měřením se musí tyto plošky očistit od nečistot z předchozích měření. Měření 
pevností v tlaku a tlaku za ohybu se provádí kolmo na směr plnění forem konstantní 
rychlostí zatěžování 0,2 MPa.s-1. Výsledné hodnoty měření pevnosti v tlaku jsou uvedeny 
v tabulce (Tabulka 11). 

Pevnost v tlaku se vypočítá za vztahu: 

 

 

 

Kde:  fc je pevnost v tlaku [MPa] 

 F je maximální zatížení při porušení [N] 

 Ac je průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení 
[mm2] 
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Tabulka 11:Stanovení pevnosti v tlaku 

Označení 

vzorku 

Maximální síla 

při porušení [N] 
Průřezová 

plocha [mm2] 
Pevnost v tlaku [MPa] 

F1 F2 Ac fc1 fc2 fc 

M I. A 2250 2150 1600 1,41 1,34 1,38 

M I. C 1300 1750 1600 0,81 1,09 0,95 

M I. E 2300 1750 1600 1,44 1,09 1,27 

M I. F 1850 2100 1600 1,16 1,31 1,23 

M I. Průměr 1,21 MPa 

M II. C 3000 2850 1600 1,88 1,78 1,83 

M II. D 2550 2400 1600 1,59 1,50 1,55 

M II. E 2000 2450 1600 1,25 1,53 1,39 

M II. F 2850 2550 1600 1,78 1,59 1,69 

M II. průměr 1,62 MPa 

M III. A 2200 2550 1600 1,38 1,59 1,48 

M III. C 2000 2350 1600 1,25 1,47 1,36 

M III. E 2200 2350 1600 1,38 1,47 1,42 

M III. F 2400 2250 1600 1,50 1,41 1,45 

M III. průměr 1,43 MPa 

M IV. A 2250 2600 1600 1,41 1,63 1,52 

M IV. B 3100 3250 1600 1,94 2,03 1,98 

M IV. C 2750 2600 1600 1,72 1,63 1,67 

M IV. F 3500 3400 1600 2,19 2,13 2,16 

M IV. průměr 1,83 MPa 

 

Z tabulky (Tabulka 11) je zřejmé že hodnoty pevnosti v tlaku se pohybují v rozmezí od  
0,95 – 2,16 [MPa]. Nejvyšší průměrné hodnoty pevnosti v tlaku fc = 1,83 MPa bylo 
dosaženo u záměsi M IV.    
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Graf 7: Srovnání pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku 

 

V grafu (Graf 7) uvádím srovnání pevností v tlaku a tahu za ohybu. Z tohoto grafu je 
zřejmé, že je zde závislost na pevnosti v tlaku a tahu za ohybu. Nejvyšší hodnoty pevnosti 
v tlaku a tlaku za ohybu je dosaženo u záměsi M IV. 

5.6 Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost je schopnost látky, materiálu nebo konstrukce vést tepelnou energii. 
Jedná se o rychlost, kterou se šíří teplo z jedné části zahřáté látky do druhé chladnější části.  

Tepelná vodivost je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti. Součinitel tepelné 
vodivosti je definován jako množství tepla, které musí za jednotku času projít tělesem, aby 
na jednotkovou délku byl jednotkový teplotní spád. Přitom se předpokládá, že teplo se šíří 
pouze v jednom směru, např. v desce s rovnoběžnými povrchy. 

Tuto definici lze také vyjádřit tak, že součinitel tepelné vodivosti je výkon (tzn. teplo za 
jednotku času), který projde každým čtverečním metrem desky tlusté metr, jejíž jedna 
strana má teplotu o 1 Kelvin vyšší než druhá.  

Součinitel tepelné vodivosti se značí symbolem λ a má jednotku W.m-1.K-1. 

Součinitel tepelné vodivosti závisí na materiálových charakteristikách dané látky, 
homogenitě látky a na způsobu uložení jednotlivých zrn ve zkoumaném vzorku. Z tohoto 
důvodu je při stanovení součinitele tepelné vodivosti důležité dodržovat jistá pravidla a 
postupy, aby byly výsledky v budoucnu opakovatelné a porovnatelné s jinými materiály. 
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Součinitel tepelné vodivosti je materiálová konstanta, která se stanovuje experimentálně. 
Dané naměřené hodnoty za známých podmínek (teplota, atmosférický tlak, vlhkost) lze 
následně použít k výpočtu tepelného odporu celé konstrukce, která může být složena 
z libovolného počtu vrstev s různým součinitelem tepelného odporu a jejich tloušťkou.  

5.7 Stanovení součinitele tepelného odporu 

Metody sloužící ke stanovení součinitele tepelného odporu je možné rozdělit do dvou 
základních skupin: 

· Metody stacionární  
o metoda desky, 
o metoda chráněné tepelné desky, 
o metoda měřidla tepelného toku, 
o metoda válce, 
o metoda koule. 

Stacionární metody stanovení hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ [W.m-1.K-1] 
vycházejí ze vztahu: 

λ
θ θ τ

 

 

Kde:  Q množství prošlého tepla [J] 

 d tloušťka desky [m] 

 θ1, θ0 teplota horní, teplota spodní roviny desky [°C] 

 S průřezová plocha [m2] 

 τ čas [s] 

 

U stacionárních metod je nezbytné zajistit ustálený tepelný tok procházející od teplejšího 
povrchu měřeného vzorku k chladnějšímu povrchu vzorku. Potom lze z rozdílu teplot, 
plochy vzorku a tloušťky vzorku vypočítat hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ.  

· metody nestacionární 
o metoda nestacionárního tepelného toku, 
o metody tepelných impulsů, 

§ metoda horkého drátu (Hot Wire Method), 
§ záblesková metoda (Laser Flash Method), 
§ ostatní metody tepelných impulsů.  

U nestacionárních metod je měření založeno na sledování dynamického vývoje teplot. 
Nestacionární metody nepožadují ustálený teplotní stav, sledujeme u nich průběh šíření 
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teplotní vlny měřeným vzorkem. Existuje řada variant stanovení hodnoty součinitele 
tepelné vodivosti na základě různého způsobu sledování nestacionárního vývoje teplot 
během měření. [20] 

V případě mých vzorků jsem pro stanovení součinitele tepelné vodivosti použil metodu 
topného drátu. Touto metodou je možno měřit jak materiály tuhé, zrnité i práškovité.  

Měření se provádí na vzorcích o rozměrech minimálně 200 x 100 x 50 mm pro 
informativní měření je možno použít také trámečky o rozměrech 160 x 40 x 40 mm. 
Povrchy, na kterých se provádí měření musí být navzájem rovnoběžné s odchylkou max. 
0,2 mm (případné nerovnosti se odstraňují broušením). Pro měření jsem použil přístroj 
Shotherm firmy Shova Denco (Obrázek 29) na fakultě stavební VUT Brno. Nejprve je 
zapotřebí měřící přístroj kalibrovat dvěma referenčními vzorky se známým součinitelem 
tepelné vodivosti λ1 a λ2. Samotné měření probíhalo ve dvou krocích. V prvním byl 
součinitel tepelné vodivosti měřen na vzorcích se standardní vlhkostí 5,6 % - výsledky 
(Tabulka 12). Druhé měření proběhlo na vzorcích, které byly vysušeny při teplotě 105 °C - 
výsledky (Tabulka 13).  

 

Obrázek 29:Přístroj Shotherm firmy Shova Denco 

 

Obrázek 27:Detail měřící jednotky 

 

Obrázek 28:Měřící sonda 
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Při měření součinitele tepelného odporu je zapotřebí nejprve upravit rovinatost měřených 
vzorků tak, aby byly protější hrany rovnoběžné. Poté se na povrch vzorku položí měřící 
sonda (Obrázek 28), vzorek se nechá 60 s temperovat. Následně se na měřící jednotce 
(Obrázek 27) stiskne tlačítko START, po dokončení měření se přímo na přístroji objeví 
hodnota součinitele tepelné vodivosti λ. V průběhu měření se nesmí měřící sonda ze 
vzorku sundat ani pohnout, jinak by bylo měření považováno za neplatné. U každého 
vzorku se měření opakuje pět krát jak u vzorku s běžnou vlhkostí, tak i u vzorků 
vysušených při 105 °C. Výsledná hodnota součinitele tepelné vodivosti se stanoví jako 
aritmetický průměr jednotlivých měření. V případě výrazně odlehlých hodnot měření se 
tato měření z výsledku vylučují. 

Tabulka 12:Výsledky tepelné vodivosti λ [W.m-1.K-1] při laboratorní vlhkosti 

Měření M I. B M I. D M II. A M II. B M III. B M III. D M IV. D M IV. E 
1 0,1379 0,1363 0,1432 0,1374 0,1429 0,1343 0,1525 0,1429 
2 0,1593 0,1374 0,1294 0,1276 0,1416 0,1399 0,1407 0,1407 
3 0,1313 0,1472 0,1355 0,1398 0,1387 0,1528 0,1432 0,1374 
4 0,1428 0,1411 0,1369 0,1311 0,1487 0,1437 0,1455 0,1409 
5 0,1457 0,1439 0,1374 0,1315 0,1473 0,1455 0,1439 0,1467 

Průměr 
0,1434 0,1412 0,1365 0,1335 0,1438 0,1432 0,1452 0,1417 

0,1423 0,1350 0,1435 0,1434 

 

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ při laboratorní vlhkosti se u měřených vzorků 
pohybují v rozmezí 0,1350 – 0,1435 [W.m-1.K-1]. Z hlediska tepelně izolačních vlastností 
dosáhla nejlepšího výsledku záměs M II. s hodnotou součinitele tepelné vodivosti              
λ = 0,1350 W.m-1.K-1.   

Tabulka 13:Výsledky tepelné vodivosti λ [W.m-1.K-1] po vysušení 

Měření M I. B M I. D M II. A M II. B M III. B M III. D M IV. D M IV. E 
1 0,1342 0,1488 0,1258 0,1382 0,1376 0,1302 0,1411 0,1495 
2 0,1354 0,1294 0,1196 0,1311 0,1328 0,1359 0,1395 0,1336 
3 0,1387 0,1354 0,1248 0,1325 0,1425 0,1422 0,1387 0,1405 
4 0,1355 0,1355 0,1304 0,1304 0,1411 0,1398 0,1411 0,1413 
5 0,1397 0,1347 0,1347 0,1347 0,1409 0,1369 0,1409 0,1389 

Průměr 
0,1367 0,1368 0,1271 0,1334 0,1390 0,1370 0,1403 0,1408 

0,1367 0,1302 0,1380 0,1405 

 

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ po vysušení se u měřených vzorků pohybují 
v rozmezí 0,1302 – 0,1405 [W.m-1.K-1]. Z hlediska tepelně izolačních vlastností dosáhla 
nejlepšího výsledku záměs M II. s hodnotou součinitele tepelné vodivosti                          
λ = 0,1302 W.m-1.K-1.   
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Graf 8: Závislost součinitele tepelné vodivosti na vlhkosti 

 

V tomto grafu (Graf 8) uvádím závislost součinitele tepelné vodivosti na vlhkosti 
měřených vzorků. Je zřejmé, že při nižší vlhkosti je součinitel tepelné vodivosti nižší, což 
znamená lepší tepelně izolační vlastnosti.  

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ po vysušení se u měřených vzorků pohybují 
v rozmezí 0,1302 – 0,1405 [W.m-1.K-1]. Z hlediska tepelně izolačních vlastností dosáhla 
nejlepšího výsledku záměs M II. s hodnotou součinitele tepelné vodivosti                           
λ = 0,1302 W.m-1.K-1.   

Měření součinitele tepelné vodivosti probíhalo dle normy ČSN EN 993-14 Zkušební 
metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 14: Stanovení tepelné vodivosti 
metodou topného drátu (křížové uspořádání). Z dílčích výsledků je zřejmé, že u 
zkoumaného materiálu nemá velký vliv rozdílná vlhkost u vzorků s laboratorní vlhkostí a 
vzorků vysušených při teplotě 105 °C. Drobné výchylky hodnot jsou dány možnou 
nepřesností při měření ovlivněnou lidským faktorem. 

5.8 Měrná objemová tepelná kapacita 

Měrná objemová tepelná kapacita cp [J.m-3.K-1] je fyzikální veličina udávající, kolik tepla 
je potřeba dodat látce o jednotkovém objemu, aby se zvýšila teplota o jeden teplotní 
stupeň. 

Tepelná vodivost je ovlivněna pórovitostí a vlhkostí vzorků. Výsledná tepelná vodivost je 
funkcí tepelné vodivosti všech fází, ze kterých se skládá. 

Zjišťování měrné objemové kapacity probíhalo v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. K měření 
byl použit přístroj ISOMET 2104 firmy Applied Precision (Obrázek 30) využívající 
metodu nestacionárního tepelného pole. Měření bylo prováděno metodou tepelných 
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impulzů s použitím plošné sondy o průměru 50 mm (Obrázek 31) s rozsahem λ od 0,04 do 
0,30 W.m-1K-1. [21] 

 
Obrázek 30: Přístroj ISOMET 2104 

 
Obrázek 31: Měřící sonda 

 

Měření se provádělo na zkušebních tělesech připravených z jednotlivých záměsí o 
rozměrech 300 x 300 x 400 mm. Z důvodu zpřesnění výsledků bylo měření prováděno na 
dvou až čtyřech místech zkušebních kostek. Každé jednotlivé měření bylo provedeno pět 
krát. V tabulce (Tabulka 14) jsou uvedeny průměrné hodnoty jednotlivých měření. 
V příloze jsem přiložil protokoly jednotlivých měření.  

Tabulka 14: Měrná objemová tepelná kapacita 

Označení 
vzorku 

Měření číslo 
Tepelná vodivost λ 

[W.m-1.K-1] 

Měrná objemová 
tepelná kapacita cp 

106 [J.m-3.K-1] 

M I. 
1 0,197 0,489 
2 0,198 0,502 

Průměr 0,198 0,496 

M II. 

1 0,172 0,509 
2 0,151 0,504 
3 0,145 0,516 
4 0,142 0,522 

Průměr 0,153 0,513 

M III. 

1 0,248 0,620 
2 0,261 0,653 
3 0,217 0,554 

Průměr 0,242 0,609 

M IV. 

1 0,153 0,444 
2 0,145 0,511 
3 0,159 0,430 

Průměr 0,152 0,462 
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Graf 9: Srovnání tepelné vodivosti a měrné objemové tepelné kapacity 

 

Z tabulky (Tabulka 14) a grafu (Graf 9) je zřejmá závislost mezi součinitelem tepelné 
vodivosti λ a měrnou objemovou tepelnou kapacitou cp. Z hlediska tepelně izolačních 
vlastností dosáhla nejlepších výsledků záměs M II. (λ = 0,153 W.m-1K-1) a M IV.                             
(λ = 0,152 W.m-1K-1). Uvedené hodnoty měření jsou srovnatelné s měřením provedeným 
na VUT v Brně, kde byla nejnižší hodnota součinitele tepelné vodivosti dosažena u záměsi 
M II. (λ = 0,1302 W.m-1K-1). Rozdílné hodnoty mohou být způsobeny rozdílnou kalibrací 
měřících přístrojů a homogenitou měřených vzorků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

M I. M II. M III.

H
od

no
ta

Označení vzorku

Tepelná vodivost λ Měrná objemová tepelná kapacita cp 



Tomáš Matějka: Využití velmi jemných popílků ve stavebnictví  

 

2010   40 

 

6 Vyhodnocení 

Porovnáním výsledků všech čtyř připravených záměsí jsem dospěl k závěru, že z hlediska 
pevnostního a tepelně izolačního bylo nejlepších hodnot dosaženo u záměsí M II. a M IV. 

Hodnota pevnosti v tlaku u záměsí M II. (fc = 1,62 MPa) a M IV. (fc = 1,83 MPa) je pro 
účely tepelně izolační fasádní malty pevnost dostatečná (doporučená minimální pevnost 
v tlaku u fasádních malt je 0,4 MPa).  

Mou současnou snahou je vylepšení tepelně izolačních vlastností tohoto izolačního 
materiálu zvýšením podílu cenosfér v záměsi. 

Dosažením hodnoty součinitele tepelné vodivosti u záměsí M II. (λ = 0,13 W.m-1.K-1) a     
M IV. (λ = 0,14 W.m-1.K-1) byly prokázány lepší tepelně izolační vlastnosti než u dnes 
hojně používaných zateplovacích polystyrenových systémů. Pro srovnání uvádím hodnotu 
součinitele tepelné vodivosti polystyrénu λ = 0,16 W.m-1.K-1. Tudíž při stejné tloušťce 
zateplení z polystyrénu a mnou navrženého materiálu dosáhneme lepší tepelné izolace 
objektu, což vede ke snížení spotřeby topného média, s tím související snížení emisí 
skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší a také snížení výdajů potřebných na 
vytápění. 

Další nespornou výhodou této zateplovací omítkové směsi je, že vytvoří s nosnou zdí jeden 
kompaktní celek – kontaktní systém zateplování. Oproti tomu, zateplovacímu systému 
z pěnového polystyrénu, u kterého je vzduchová mezera mezi nosnou zdí a polystyrénem – 
systém bodového přilepení polystyrénu. Ve vzniklém prostoru, který v průběhu životnosti 
zateplovacího souvrství nemůžeme kontrolovat a nevíme, jestli se nám mezi zdí a 
polystyrénem nevytváří rosný bod, s tím související vlhkost a možný vznik plísní, které 
nám zamoří obytný prostor. 

Mezi další výhody patří také fakt, že objekty zateplené polystyrénem si s oblibou vybírá 
ptactvo, které jej vyklovává a staví si v něm hnízda, čímž oslabuje tepelnou izolaci 
objektu, což u zateplovací omítkové směsi nehrozí. 

Možnost využití zateplovací malty vidím také při rekonstrukcích památek, které mají na 
svých fasádách různé ornamenty. Tyto ornamenty je možné připravit dopředu před 
realizací dané fasády a tím snížit dobu potřebnou k rekonstrukci. 

Modifikací je možné připravit izolační zdící maltu s vyšší pevností a tím zlepšit tepelně 
izolační vlastnosti objektu.  
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7 Závěr 

V současné době je kladen velký význam na využívání odpadů ve všech oblastech lidské 
činnosti. Pokud se zaměříme na využívání odpadů a druhotných surovin, snížíme tak naši 
závislost na přírodních zdrojích, které v poslední době mizí přímo neskutečným tempem.  

V diplomové práci jsem se zaměřil na využití velmi jemných popílků ve stavebnictví a 
potvrdil jsem, že je možné využít prakticky každý lidmi produkovaný odpad a vytvořit 
z něj materiál nebo přímo výrobek.  

Zabýval jsem se také možností využití velmi jemných popílků jako přísad do cementů, 
betonů jako příměs upravující granulometrii kameniva nebo jako příměs aktivní. 
Specifickou složku velmi jemných popílků – cenosfér lze také použít jako příměs do barev 
a laků ke zlepšení jejich tepelně izolačních vlastností a požární odolnosti.   

Na začátku práce jsem zkoumal chemické složení, fyzikální a mechanické vlastnosti velmi 
jemných popílků – cenosfér. Současně jsem připravoval recepturu v několika variantách 
tak, abych si ověřil, že směsi namíchané podle těchto receptur jsou schopny zednického 
zpracování buď ručně, případně strojním nanášením na zdivo. V laboratoři jsem vyzkoušel 
namíchat podle jednotlivých receptur maltovinu, kterou jsem následně uložil do forem. Po 
28 dnech jsem na těchto tělesech zkoušel jejich mechanické vlastnosti – pevnost, pevnost 
v tlaku za ohybu a součinitel tepelného odporu. Laboratorními zkouškami a praktickým 
ověřením jsem zjistil, že mnou navržené směsi dosahují vynikajících vlastností z hlediska 
praktického využití pro zateplování objektů občanské výstavby. Namíchaný materiál je 
vhodný na novostavby, rekonstrukce starších objektů a v neposlední řadě je restaurování 
historických památek. Namíchané receptury dosahují lepších tepelně izolačních vlastností 
než nejčastěji používané zateplovací systémy – pěnový polystyrén a skelná vata. Navíc 
oproti těmto systémům se jedná o kontaktní zateplovací systém, u kterého nedochází ke 
kondenzaci vlhkosti a možnému vzniku plísní. 

V současné době dále pracuji na poloprovozních zkouškách tak, aby se namíchaný materiál 
dal připravit do vhodných obalů, které se budou distribuovat jednotlivým stavebním 
firmám. V nejbližší době mě čeká certifikace této maltové směsi. Zároveň vyhledávám 
vhodnou distribuční síť pro prodej na území Evropské unie.    

Současné používání polystyrénu k zateplování domů je další hrozbou pro životní prostředí 
do budoucnosti, protože polystyrén i po třiceti letech, kdy se předpokládá repase 
obvodových plášťů v dnešní době zateplovaných domů (při tloušťce zateplení 0,1 m je      
1 m2 = 0,1 m3) bude jedním z rozhodujících odpadů roku 2040. Zateplovací systém 
navržený v diplomové práci je možno v dnešní době i v roce 2040 zatřídit mezi stavební 
suť, což je materiál, který se dá dále zpracovávat na stavební surovinu.  
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