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Abstrakt 

V předloţené disertační práci je řešena problematika vyuţití polyuretanové pěny, 

o objemové hmotnosti 30 – 80 kg.m
-3

 po ukončení ţivotního cyklu, a její zapracování do 

omítkových směsí. Polyuretanová pěna je nenasáklivá, vodoizolační i tepelně izolační 

hmota, tvarově a rozměrově stálá, odolná vŧči agresivnímu prostředí. Vlivem specifických 

vlastností, jako jsou nízká objemová hmotnost a objemnost, neumoţňuje efektivní 

skladování. V práci jsou prezentovány jednotlivé zpŧsoby recyklace polyuretanových pěn 

a následně vyuţití mechanické recyklace při zpracování polyuretanových pěn jako plniva 

do omítkových směsí. Práce dále obsahuje návrh drcení polyuretanových pěn, jeţ vychází 

ze zkoušek drcení na noţových drtičích. Podrcené polyuretanové pěny byly dále 

podrobeny zrnitostním rozborŧm pro určení vhodné frakce pro zapracování do omítkových 

směsí. Práce popisuje analýzy kontaminace drcených polyuretanových pěn jako vstupní 

suroviny pro omítkové směsi a následně návrh směrných receptur pro solidifikaci těchto 

drcených polyuretanových pěn. Solidifikáty byly podrobeny analýzám pomocí vodných 

výluhŧ a byla stanovena jejich nebezpečnost a moţnost skládkování. V rámci výzkumu 

byly navrţeny receptury experimentálních záměsí na bázi drcených polyuretanových pěn, 

které byly podrobeny zkouškám fyzikálně mechanických vlastností a na jejich základě 

byly vybrány záměsi vhodné pro další výzkum. Práce se dále zabývá optimalizací 

omítkových směsí, vycházející z receptur prvních experimentálních záměsí. Vzorky těchto 

směsí byly taktéţ podrobeny zkouškám fyzikálně mechanických vlastností a z výsledkŧ 

byla vybrána nejvhodnější receptura na bázi polyuretanového plniva. Takto připravená 

omítková směs byla podrobena srovnání s konkurenčními výrobky ze segmentu sanačních 

omítek a to jak srovnání tabulkových hodnot, tak praktickými zkouškami stanovení 

koeficientu kapilární absorpce nebo odolnosti proti solím.  
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Abstract 

This thesis is dealing with the using of the polyurethane foam with the density of 30 to 80 

kg.m
-3

 at the end of the life cycle of this foam and its incorporation into the plaster 

mixture. Polyurethane foam is not soaking, waterproofing and thermal insulating material, 

format and size stable, resistant towards to aggressive environment. Due to specific 

properties, such as low density and bulkiness, does not allow efficient storage. In this 

thesis are presented different ways of recycling polyurethane foam and then use the 

mechanical recycling process for usage polyurethane foam as filler into the plaster mixture. 

This thesis also includes a proposal of crushing of polyurethane foams, based on tests on 

the knife grinding crushers. Crushed polyurethane foams were subjected to further 

analyzes to determine the grain size fractions suitable for incorporation into the plaster 

mixture. The thesis describes the analysis of contaminated crushed polyurethane foam as 

raw material for a plaster mixtures and then proposition of the recipes for solidification of 

these crushed polyurethane foams. Solidificates were analysed by using aqueous extracts 

and their dangerousness and the possibility/conditions of storage were defined. This 

research also includes recommendation of the experimental mixture recipes based on 

crushed polyurethane foams, which have been tested for physical and mechanical 

properties. Related to these results were recommended and selected mixtures for further 

research. This thesis also deals with optimizing of the plaster mixtures, based on recipes 

from the first experimental mixtures. Samples of these mixtures were also tested for 

physical and mechanical properties and from the results were chosen the most appropriate 

recipe based on polyurethane filler. Thus prepared plaster mixture was compared with 

competing products from the segment of redevelopment plasters. The comparison was 

made by tabulated values and also by practical tests of determination of capillary 

absorption coefficient and resistance to the salts. 
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MOTIVACE 

K tomuto výzkumu mně přivedly pohnutky celosvětově se stále zvyšující produkce 

výrobkŧ z polyuretanu (PUR pěn) a následné zvyšování objemu odpadŧ obsahujících právě 

tyto pěny. V dnešní době se v hojné míře vyuţívají odpadní materiály z metalurgického, 

elektrárenského a báňského prŧmyslu a to hlavně ve stavebnictví. Je tedy nasnadě vyuţít 

právě tyto odpadní PUR pěny, jejichţ objem neustále roste a vlivem specifických 

vlastností neumoţňují efektivní skládkování, právě do stavebních směsí. Cílem výzkumu 

bylo navrhnout zpŧsob zdrobňování polyuretanových pěn objemových hmotností 30 – 80 

kg.m
-3

, zapracovat tento zdrobněný materiál do omítkových směsí a zjistit fyzikálně 

mechanické vlastnosti navrţených receptur. V neposlední řadě mně k návrhu nového 

stavebního materiálu vedla skutečnost vyuţití v praxi. V dnešní době, kdy je kladen stále 

větší dŧraz na ekologičnost výrobkŧ, sniţování energetických nárokŧ budov, sniţování 

hmotností konstrukcí a to vše při zachování vhodného mikroklimatu, by byl stavební 

materiál, který v sobě zapracovává odpady a přitom vyhovuje všem těmto trendŧm, 

naprostým hitem. 

Na závěr bych chtěl poděkovat mému školiteli panu prof. Ing. Vojtechu Dirnerovi, CSc. 

za rady a připomínky při tvorbě disertační práce. Dále děkuji Ing. Vojtěchu Václavíkovi, 

Ph.D. za odborné konzultace a neocenitelné rady při řešení doktorské práce. Současně 

bych rád poděkoval panu Jaromíru Daxnerovi za poskytnutí technického zázemí, 

odborných konzultací a interakcí se stavební praxí. A v neposlední řadě děkuji za 

materiální i duševní podporu své rodině a přítelkyni, bez jejichţ podpory by tato práce 

nemohla vzniknout. 
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1 Úvod 

V dnešní době představuje produkce polyuretanŧ cca 5% z celkového objemu vyrobených 

plastŧ. V roce 2007 bylo v Evropě dosaţeno produkce polyuretanových výrobkŧ vyšší neţ 

4,5 milionŧ tun. Odhad pro rok 2012 činí téměř 5,25 milionŧ tun [7]. V ČR se ročně 

vyprodukuje cca 10 000 tun odpadní tvrdé polyuretanové pěny. Z tohoto mnoţství je pouze 

cca 180 tun velmi čisté sekundární směsi, zbytek pěny mŧţe být rŧzně kontaminován [8]. 

Jelikoţ legislativa ČR neukládá povinnost separovat polyuretanové odpady, neexistuje tím 

pádem rozvinutá logistika sběru a následného zpracování. Odpady mají velmi nízkou 

objemovou hmotnost, jsou velmi objemné a v podstatě neumoţňují efektivní skladování. 

V dŧsledku toho byly v minulosti činěny snahy o rozvoj technologií na recyklaci 

a opětovné vyuţití polyuretanových odpadŧ.  

Jedním z moţných odvětví pro vyuţití polyuretanových odpadŧ je stavebnictví. V dnešní 

době se v hojné míře ve stavebnictví vyuţívají odpadní materiály z metalurgického, 

elektrárenského a báňského prŧmyslu. Stavební materiály s lehkými plnivy mají 

v současné stavební praxi stále častější uplatnění v souvislosti s nároky na tepelné 

a akustické poţadavky při současném sníţení hmotnosti stavebních konstrukcí.  

Disertační práce řeší problematiku vyuţití polyuretanových odpadŧ ve stavebních směsích. 

Jedná se zejména o úpravu polyuretanové pěny o objemové hmotnosti 30 – 80 kg.m
-3

 po 

ukončení jejího ţivotního cyklu a její zapracování do omítkových směsí. 

Polyuretanový odpad pro experimentální výzkum v rámci disertační práce byl odebírán od 

firmy D&Daxner Technology s.r.o., která se zabývá zpracováním polyuretanových odpadŧ 

do stavebních hmot.  

Cíle disertační práce spočívají: 

 V návrhu drcení polyuretanové pěny po ukončení ţivotního cyklu o objemové 

hmotnosti 30 – 80 kg.m
-3

, jako plniva pro omítkové směsi; 

 V návrhu receptur omítkových směsí na bázi polyuretanového plniva; 

 Zjištění fyzikálně mechanických vlastností navrţených receptur. 
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2 Současný stav poznatků 

 Vznik a využívání odpadních polymerních materiálů 2.1

Otázka omezení vzniku odpadŧ a zpŧsobŧ jejich bezpečného, environmentálně přijatelného 

a ekonomicky výhodného vyuţití či odstranění patří dnes k nejpalčivějším hospodářským 

i politickým problémŧm na celém světě. Přestoţe ve výrobní i spotřební (společenské) 

sféře mnoţství produkovaných odpadŧ stále narŧstá, teprve v posledních 20-30 letech se 

začaly prŧmyslově vyspělé země intenzivně zabývat jejich zpracováním i moţností omezit 

jejich vznik [1].  

Obrovský rozvoj výroby a pouţití polymerŧ má za následek stále se zvětšující mnoţství 

odpadŧ polymerních materiálŧ. Tyto odpady mohou vznikat jiţ při výrobě (zmetky, 

přetoky, odřezky, obrusy apod.) jako tzv. vratný či technologický odpad (známého sloţení, 

pocházející z určité technologické operace, pouze jeden polymerní materiál) a prŧmyslový 

odpad (rovněţ známého sloţení, pocházející však z více technologických operací, 

obsahující jeden nebo více polymerních materiálŧ) nebo aţ po upotřebení výrobku - tzv. 

uţivatelský odpad. Vratný odpad se převáţně zpracovává ve výrobních nebo 

zpracovatelských závodech. Největšími producenty odpadŧ je prŧmysl, stavebnictví 

a energetika. [1]  

 Objem a využití plastových odpadů v ČR 2.2

V roce 2009 patřil mezi největší producenty odpadŧ právě stavební prŧmysl s produkcí 

12,4 mil. tun stavebních odpadŧ. Díky celosvětovému trendu vyuţívání odpadních 

materiálŧ jako druhotných surovin se i v ČR v roce 2009 vyuţilo cca 30 % odpadu na 

výrobu energie a recyklaci a pouze 2,6 % se prodalo jakoţto druhotná surovina. [2] 

Vlivem odpadového hospodářství, které pokrývá všechny stupně výrobního a spotřebního 

cyklu, se v současnosti začaly v hojné míře ve stavebnictví vyuţívat odpadní materiály 

z  metalurgického, elektrárenského a báňského prŧmyslu. Je nasnadě vyuţít další odpadní 

materiály, jejichţ objem neustále roste a vlivem specifických vlastností neumoţňují 

efektivní skládkování. Jedná se hlavně o plastové odpady. Stavební materiály s lehkými 
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plnivy mají v současné stavební praxi stále častější uplatnění v souvislosti s nároky na 

tepelné a akustické poţadavky při současném sníţení hmotnosti stavebních konstrukcí.  

 Využití plastových odpadů ve světě 2.3

Ve světě patří mezi velmi časté aplikace plastových odpadŧ ve stavebnictví rŧzné druhy 

betonŧ, ať uţ se jedná o klasické betony, betony se zvýšeným tepelně izolačním účinkem 

či lehčené betony. Například drcené PET láhve se vyuţívají jako plnivo do betonových 

směsí pro výrobu konstrukcí odolných proti zemětřesení [3]. Výzkumy se také věnují 

vyuţití termoplastických odpadních hmot, které jdou termochemickými zpŧsoby recyklace 

jen velmi málo rozloţit, a proto jsou mechanicky recyklovány a následně pouţity jako 

plniva do lehčených betonŧ [4]. Dalšími směry výzkumŧ aplikace plastŧ a elastomerŧ ve 

stavebnictví je vyuţití směsi drcených PET lahví s podrcenými pneumatikami jako plnivo 

do betonŧ se zvýšeným tepelně izolačním účinkem [5], či dokonce drcené PET plasty jako 

přísada do asfaltu [6]. 

 Polyuretanové odpady ve stavebnictví 2.4

V dnešní době představuje produkce polyuretanŧ cca 5% z celkového objemu vyrobených 

plastŧ. V roce 2007 bylo v Evropě dosaţeno produkce polyuretanových výrobkŧ vyšší neţ 

4,5 milionŧ tun. Odhad pro rok 2012 činí téměř 5,25 milionŧ tun [7]. V ČR se ročně 

vyprodukuje cca 10 000 tun odpadní tvrdé polyuretanové pěny. Z tohoto mnoţství je pouze 

cca 180 tun velmi čisté sekundární směsi, zbytek pěny mŧţe být rŧzně kontaminován [8]. 

Jelikoţ legislativa ČR neukládá povinnost separovat polyuretanové odpady, neexistuje tím 

pádem rozvinutá logistika sběru a následného zpracování. Odpady mají velmi nízkou 

objemovou hmotnost, jsou velmi objemné a v podstatě neumoţňují efektivní skladování. 

V dŧsledku toho byly v minulosti činěny snahy o rozvoj technologií na recyklaci 

a opětovné vyuţití polyuretanových odpadŧ. Jedním z moţných odvětví pro vyuţití 

polyuretanových odpadŧ je stavebnictví.  

Ve Francii proběhla experimentální studie, týkající se vyuţití odpadní polyuretanové pěny 

jako náhrady kameniva do betonových směsí [9]. Ve Spojených státech amerických je pak 

odpadní polyuretanová pěna vyuţívána jako tepelně izolační bednění při výstavbě 

betonových konstrukci domŧ. [10] 
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3 Polyuretany 

Polyuretany jsou makromolekulární látky s vazebnou skupinou – NH-(C=O)-O-. Vznikají 

například reakcí diisokyanátŧ s dioly mechanismem násobné polyadice. Polyadice se liší 

od polykondenzace tím, ţe nevznikají ţádné nízkomolekulární produkty. [11] 

 

Obrázek 1 -  Rovnice vzniku polyuretanu [12] 

V případě, kdy obsahují reagující alkoholy více neţ 2 hydroxylové skupiny, vznikají 

prostorové makromolekuly. Lineární nebo málo rozvětvené polyétery se střední 

molekulovou hmotností obsahující ve své struktuře 32-60 hydroxylových skupin jsou 

vhodné pro výrobu měkkých a lehčených polyuretanových hmot. Naopak polyétery 

s malou molekulovou hmotností a krátkými rozvětvenými řetězci cca 300 – 1000 

hydroxylových skupin jsou vhodné pro výrobu tvrdých lehčených polyuretanových 

výrobkŧ. [11], [12] 

V dnešní době se při výrobě přidává do směsi izokyanátu a polyolu spousta přísad, které 

mají ovlivňovat další přidané vlastnosti. Mezi tyto látky patří např.: katalyzátory, 

stabilizátory, zpomalovače hoření, barviva, plniva a mnoho dalších. 

 Výrobky z polyuretanů 3.1

Polyuretany představují skupinu polymerních plastŧ, které se vyskytují v mnoha odvětvích 

lidské činnosti. Své uplatnění nacházejí zejména v automobilových a prŧmyslových 

oblastech. Z výrobkŧ na bázi polyuretanu jmenujme zejména lepidla, laky, eleastomery, 

termoplastické PUR a lehčené polyuretany (měkký, tvrdý). 
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3.1.1 Lepidla 

Polyuretanová lepidla mají výbornou adhezi, kohezi a mechanickou pevnost. Při jejich 

výrobě se pouţívají nejlépe izokyanáty se třemi nebo více aromatickými izokyanátovými 

skupinami v molekule. Obvykle se skládají z polyolŧ, izokyanátú, plniv, pryskyřic 

a dalších přísad jako např. stabilizátorŧ, které zabraňují neţádoucí degradaci a poškození 

ţivotního prostředí. Díky svým výborným vlastnostem jsou s výhodou pouţívána na lepení 

dřeva, kovŧ, kŧţe atd.[12], [13] 

3.1.2 Laky 

Polyuretanové laky mají všeobecně velmi dobrou adhezi, pěkný lesk, dobře se vybarvují, 

dobře odolávají vodě a jsou málo hořlavé. Vyrábějí se zpravidla z izokyanátŧ s vyšší 

molekulovou hmotností a jejich tvrdost se vysvětluje částečným zreagováním izokyanátu 

aţ v provedeném nátěru [12]. 

3.1.3 Elastomery 

Polyuretanové elastomery jsou velmi podobné kaučuku, navíc mají pravidelnější síťování 

a tím pádem prokazují vyšší pevnost. Lépe snáší zatíţení neţ kaučukové eleastomery, mají 

však malou odolnost proti obrusu za tepla a proto je nelze pouţít u pneumatik. Vyuţití 

nachází ve stavebnictví pro lití podlah s následným vysokým zatíţením (haly, sklady, 

laboratoř atd.). K výrobě těchto elastomerŧ se pouţívají aromatické izokyanáty a lineární 

polyestery, které se aplikují litím a vstřikováním, lití musí být vţdy dvoustupňové [12]. 

3.1.4 Termoplastické PUR 

Termoplastické polyuretany se velmi podobají polyamidŧm, také se vyznačují lineárními 

řetězci. Díky linearitě řetězcŧ neodolávají horké vodě, silným kyselinám, oxidujícím 

látkám, lze je vystavit teplotám 80 – 100°C. Vyuţití nacházejí zejména jako vlákna, fólie, 

vstřikovací hmoty [12]. 
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3.1.5 Lehčené polyuretanové pěny 

Měkká lehčená polyuretanová pěna 

V dnešní době se pro výrobu pouţívá většinou toluendiizokyanát a lineární nebo málo 

rozvětvený polyester kyseliny adipové a diethylenglykolu (Desmophen2200) nebo 

propylenglykoleter. Výroba měkkých polyuretanŧ se provádí rŧznými kontinuálními 

postupy. Výroba mŧţe probíhat jednostupňově nebo dvoustupňově. Při jednostupňové 

výrobě probíhá současně se síťováním polymeru i vývoj CO2 , který následně nadlehčuje 

strukturu polymeru. Dvoustupňová výroba napřed prochází částečnou předpolymerizací, 

kdy nezreagují všechny polymerní skupiny a následně v druhém stupni se přidává voda. 

Směs se tím vylehčuje a zároveň tvrdne.  

Měkké lehčené polyuretany mají objemovou hmotnost 20 – 45 kg.m
-3

 a pro své otevřené 

póry se pouţívají v nábytkářském prŧmyslu, v automobilovém prŧmyslu a jako izolace ve 

stavebnictví. 

Pŧsobení UV paprskŧ zpŧsobí zeţloutnutí povrchu, ale technologické vlastnosti se nemění, 

změna vlastností přichází ve styku s vlhkostí za vyšších teplot a přístupu vzduchu. 

Tvrdá lehčená polyuretanová pěna 

Pro výrobu tvrdých lehčených polyuretanŧ se vychází ze směsí obsahujících 70% 

izokyanátŧ a 30% sloučenin obsahujících větší mnoţství hydroxylových skupin. Díky 

tomuto poměru vstupních surovin dochází ke zkracování řetězcŧ a pevnějšímu spojování 

jednotlivých polymerních jednotek. Stejně jako měkké lehčené polyuretany se i tvrdé 

lehčené polyuretany vyrábí jednostupňovou nebo dvoustupňovou technologií. 

Jednostupňová technologie je podobná jako u výroby měkkého lehčeného polyuretanu, ale 

díky poměru vstupních surovin nedochází k tak výraznému změkčení. U dvoustupňové 

technologie výroby se také přidává voda v druhém stupni polymerizace jako u měkkého 

lehčeného polyuretanu, ale také se navíc přidávají halogenalkany [11], [14]. K výrobě se 

pouţívá velká škála chemikálií, jako nejvýznamnější mŧţeme jmenovat 
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„difenylmetan4,4diizokyanát“. Tvrdé lehčené polyuretany mají moţnost výroby stříkáním. 

Stříkané PUR jsou lehčí neţ nalévané, coţ dává moţnost je vytvářet v podstatě kdekoliv 

(na stavbě atd.).  Tvrdé lehčené polyuretany mají objemovou hmotnost od 10 – 200 kg.m
-3

, 

hlavní pouţití je ve stavebnictví a automobilovém prŧmyslu. Pŧsobení UV paprskŧ 

hnědnou, ale nemění své vlastnosti, odolávají vodě, tukŧm, olejŧm, zředěným kyselinám 

a louhŧm. Poškozují je organická rozpouštědla, rozsah pouţitelnosti mají tvrdé lehčené 

polyuretany v rozmezí od -50°C – 200°C. Nad 200°C se PUR rozkládají a nad 300°C mŧţe 

nastat samovznícení[12], [14]. 

 Tvrdá polyuretanová pěna 3.2

Objevení polyuretanové pěny je jiţ známo z doby před 2. světovou válkou. Centrem 

výzkumu bylo město Leverkusen v SRN, kde probíhal výzkum pod dohledem profesora 

Dr. Oto Bayera, který byl jeho vynálezcem. Patentová práva pocházejí z roku 1937, ale 

teprve po roce 1952 začal rozvoj - nejen výzkumný, ale uţ i aplikační. Dr. Bayer v roce 

1953 zaloţil produkci ve Spojených státech firmou MoBay Chemical Corporation 

(v současnosti Monsanto Company). Skutečný rozmach nastal s pouţíváním nového typu 

polyolŧ na bázi polyéterŧ. Velká variabilita typŧ polyéterpolyolŧ umoţnila docílit široké 

spektrum vlastností rŧzných systémŧ polyuretanu při přijatelné ceně [15]. Z pohledu hmoty 

se jedná o tvrdou nebo polotvrdou makromolekulární pěnu s vysokým podílem uzavřených 

buněk. V surovém stavu jde o systém dvou tekutých sloţek, jejichţ smísením za určitých 

podmínek vznikne nenasáklivá, vodoizolační i tepelně izolační hmota, tvarově a rozměrově 

stálá, odolná vŧči agresivnímu prostředí. 

Základní suroviny moderních polyuretanŧ tvoří vesměs tyto základní sloţky, a to vícesytné 

alkoholy a izokyanáty, jejichţ smícháním dojde k napěnění. Mezi zpŧsob přípravy tvrdých 

polyuretanových hmot mŧţe zařadit [14]:  

- iniciace tvrdými nebo měkkými freony,  

- pentanem nebo CO2. 

Fyzikálně mechanické vlastnosti tvrdých polyuretanových hmot jako jsou např. pevnost 

v tlaku, tahu, ohybu, součinitel tepelné vodivosti λ apod. (viz tab. č.1 a 2). 
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Tabulka 1 – Mechanické vlastnosti tvrdých lehčených polyuretanů [16] 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI 

Vlastnost Jednotka Hodnoty Norma 

Měrná hmotnost kg/m
3
 30 40 60 80 100 DIN 53 420 

Pevnost v tlaku N/mm
2
 0,2 0,25 0,4 0,6 0,9 DIN 53 421 

Pevnost v tahu N/mm
2
 0,35 0,6 0,85 1 1,2 DIN 53 430 

Pevnost v ohybu N/mm
2
 0,3 0,45 0,7 0,95 1,2 DIN 53 423 

Pevnost ve střihu N/mm
2
 0,15 0,2 0,3 - - DIN 53 422 

E-modul N/mm
2
 5 7 12 20 25 DIN 53 457 

 

Tabulka 2 – Tepelně technické vlastnosti tvrdých lehčených polyuretanů [16] 

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

Vlastnost Jednotka Hodnota Norma 

Součinitel tepelné vodivosti   W/m.K 0,025 DIN 53 612 

Lineární koef. roztaţnosti (pro měrnou hmotnost  

40 - 80kg/m3) 
1/K 5 aţ 8.10

-5
   

Odpor difŧzi vodních par (pro měrnou hmotnost 30 

aţ 100 kg/m
3
) 

m 30 aţ 100 DIN 52 615 

Nasákavost (při 20°C) 

po24 hod 
objem. 

% 
do 2, max. 5 

DIN 53 433 

po 28 dnech 
objem. 

% 
do 2, max. 5 

Obrys. Stabilita (při 30°C) 
teplotní rozsah °C -200 aţ +140   

krátkodobě °C 250   

Hořlavost B2 DIN 4102 
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 Polyuretanové odpady – všeobecný přehled 3.3

V dnešní době představuje produkce polyuretanŧ cca 5% z celkového objemu vyrobených 

plastŧ. V roce 2007 bylo v Evropě dosaţeno produkce polyuretanových výrobkŧ vyšší neţ 

4,5 milionŧ tun. Odhad pro rok 2012 činí téměř 5,25 milionŧ tun [7]. V ČR se ročně 

vyprodukuje cca 10 000 tun polyuretanových odpadŧ.[8] 

 Polyuretanové odpady ve formě tvrdé pěny 3.4

3.4.1 Zbytky z prvovýroby 

Jedná se o polyuretanové odpady vyskytující se ve formě zbytkŧ z prvovýroby 

polyuretanových hmot a to jako přetoky forem, úkapy ve výrobním procesu, zbytky po 

mechanickém opracování jako je dělení, tvarování, vrtání, broušení apod. Tato skupina 

polyuretanŧ představuje čistý odpad, tzn., ţe polyuretanová pěnová směs není 

kontaminována ţádnými vedlejšími vlivy, např. uţíváním produktu, chemickou a fyzikální 

degradací, znečištěním příměsí cizích látek, biologickou cestou. Z pohledu ČR tyto odpady 

představují ročně mnoţství cca 180 t velmi čisté sekundární směsi. Problémem vyuţití 

těchto hmot je, ţe výrobci tvrdých polyuretanových pěn z hlediska legislativy nejsou 

povinni výše uvedené odpady separovat a neexistuje logistika sběru a zpracování těchto 

odpadŧ. Dalším problémem je, ţe tyto odpady mají velmi nízkou objemovou hmotnost, 

jsou objemné, především přířezy a zbytky po formátování, a díky těmto vlastnostem je 

takřka nemoţné tyto odpady efektivně skladovat. 

 

 A      B 
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C      D 

 

 

 

Obrázek 2 – Polyuretanové odpady z prvovýroby; A – Úkapy a přetoky při výrobě PUR kvádrů, B – PUR 

prach z formátování PUR bloků na desky, C – Drcený polyuretanový recyklát, D – Odpady z formátování 

PUR bloků na desky (foto T. Dvorský) 

 

3.4.2 Likvidace a recyklace bílé techniky 

Dalším zdrojem tvrdých polyuretanových pěn je likvidace a recyklace bílé techniky. Jedná 

se o proces, kdy je zpracovávaný spotřebič v recyklační lince podroben demontáţi 

a vypuštění chladicího systému, separaci ţelezných a neţelezných kovŧ, separaci lehkých 

a těţkých plastŧ. Lehké plasty představují především polyuretany, částečně polystyreny, 

těţké plasty (polyetyleny, sklolamináty, polyvinylacetáty, apod.). Polyuretanová drť 

vzniklá recyklací bílé techniky, je v tomto procesu zbavena zbytku freonu, pentanu, oxidu 

uhličitého, příp. ostatních plynných látek. Proces probíhá tak, ţe v prŧběhu drcení 

pěnového polyuretanu jsou výše uvedené vázané plyny v tvrdé polyuretanové hmotě 

odsávány. Z pohledu ČR tyto odpady představují ročně mnoţství cca 2000 t moţně 

kontaminované tvrdé polyuretanové pěny. [8], [19] 

 

3.4.3 Ostatní zdroje 

Mezi ostatní zdroje tvrdých polyuretanových pěn mŧţeme zařadit polyuretany zapracované 

ve stavbách, ať uţ ve formě tepelných izolací lehkých ocelových hal, stavebních buněk, 

izolace potrubí, tepelných izolací v sendvičových konstrukcích. Uvedený typ odpadu je 

bezproblémový z hlediska zátěţe na ţivotní prostředí, především z hlediska vázaných 

neţádoucích plynŧ. Polyuretany zapracované v mobilních zařízeních jako jsou obytné 

přívěsy, izotermické nástavby chladírenských vozŧ a autovraky. 
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 Současné způsoby recyklace polyuretanů 3.5

Následující schéma zobrazuje současné zpŧsoby recyklace polyuretanových odpadŧ ve 

světě 

 

Obrázek 3 - Schéma recyklace polyuretanových odpadů [17] 

3.5.1 Mechanická recyklace 

Technologie mechanické recyklace otevírá nové cesty pro recyklaci tuhých 

polyuretanových pěn a kompozitŧ. Prvním z mnoha krokŧ pro recyklaci polyuretanových 

pěn a kompozitŧ je proces zdrobňování na velikost částic vhodných pro další výrobní 

procesy.  Pro zdrobňování PUR pěn je moţno vyuţít klasické zpŧsoby drcení a mletí na 

rŧzných drtičích a mlýnech. Nejčastěji uţívané procesy pro zdrobňování jsou následující 

[10]: 

- Mletí na dvouválcovém mlýnu; 

- Drcení noţovým drtičem; 

- Mletí na peletovém mlýnu; 

- Drcení na odrazovém drtiči; 

- Kryogenní drcení. 

POLYURETAN 

Oprava a znovuvyužití 

 Mechanická recyklace  

Znovu stmelení 
drtě 

Lisování Rozmělnění na prach 
Termoplastické 
přepracování 

Chemická recyklace 

Recyklace na výchozí produkt 

Tepelný rozklad 
(pyrolýza) 

Vysokopecní 
rozklad 

Zplyňování Hydrogenace 

Rekuperace energie 
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3.5.1.1 Mletí na dvouválcovém mlýnu 

Dvouválcový mlýn se skládá minimálně z jednoho páru proti sobě se otáčejících válcŧ 

o rŧzných rychlostech. Vlivem výsledných smykových sil je tento mlýn schopen zdrobnit 

PUR pěnu na velikost menší neţ 0,1mm. Zdrobňovací proces za pouţití tohoto typu mlýna 

je vhodnější pro flexibilní PUR pěnu. [19], [ 20], [ 21]  

3.5.1.2 Drcení nožovým drtičem 

Pro mletí jak flexibilní tak tvrdé PUR pěny je vyuţíván noţový drtič, jeţ je schopen 

poskytnou velikost částic menších neţ 0,25 mm. Noţový drtič je charakteristický svým 

velkým počtem statických a rotujících noţŧ, které stříhají drcený materiál a dále ho 

zdrobňují přes speciální síta. [19], [20] 

3.5.1.3 Mletí na peletovém mlýnu 

Peletový mlýn se skládá ze dvou nebo více kovových válcŧ, které protlačují PUR pěnu 

přes malé otvory v plechu. V závislosti na typu zdrobňované pěny a výkonu mlýna je 

výsledný produkt buď PUR prach, nebo kompaktní PUR pelety. Během zdrobňovacího 

procesu je materiál vystaven teplu, jeţ závisí na rychlosti válcŧ, tloušťce materiálu 

a prŧměru otvorŧ. [19], [20] 

3.5.1.4 Drcení na odrazovém drtiči 

Tento proces zdrobňování se v hojné míře pouţívá pro drcení PUR výrobkŧ vyrobených 

technologií RIM - Reaction Injection Moulding. Drcení probíhá ve 2 krocích, kdy je 

materiál nejprve zdrobněn v noţovém drtiči na velikost částic kolem 3 mm a následně 

putuje do odrazového drtiče. Výsledný produkt obsahuje cca 40% částic menších neţ 

0,2 mm a 60% částic větších neţ 0,2 mm. Produkt je dále od sebe odseparován a vyuţíván 

pro rŧzné další aplikace [19],[21]. 
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3.5.1.5 Kryogenní drcení 

Tato metoda je vhodná jak pro tvrdé tak pro elastické PUR pěny. Vlivem podchlazení 

dochází k větší přeměně práce na energii drcení a tím vzrŧstá účinnost drtiče. Jako chladící 

médium mŧţe být pouţit kapalný dusík, podchlazený vzduch (max. -130°C) nebo 

kombinace obou. [20], [21] 

 

Obrázek 4 – Schéma drceni PUR pěny dvouválcovým drtičem [21] 

 

3.5.1.6 Znovustmelení drtě 

Pojené pěny nebo také znovuvyuţité pěny, jsou tvarované polyuretanové produkty 

vyrobené z podrcených popř. nastrouhaných kouskŧ PUR pěny smíchané s pojivem. Jejich 

relativně vysoká hustota a odolnost je předurčuje k vyuţití jako izolaci proti hluku, 

podlahy, sportovní koberce, odpruţení, atd. Vlastnosti takto lepených pěn se dají měnit 

v širokém rozsahu a to především vhodným výběrem základních materiálŧ, velikostí částic, 

kompresním poměrem lisovacího stroje, druhem a mnoţstvím pojiva. [20], [21], [22], [23] 
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Obrázek 5 – Schéma kontinuálního zařízení pro znovustmelení PUR drtě 

3.5.1.7 Lisování 

Je proces, při kterém jsou jiţ recyklované polyoly a izokyanáty přivedeny v tekutém stavu 

do formy. Výsledky výzkumu jako nejlepší variantu vyhodnotili technologii Reaction 

Injection Moulding (RIM), coţ je vstřikování sloţek do formy. Polyuretanové výrobky 

vyrobené technologií RIM vynikají nízkou hmotností a vysokou pevností. Jejich vyuţití je 

hlavně v automobilovém prŧmyslu pro prvky vybavení a příslušenství vozŧ. [21], [24], 

[25], [26] 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – Schéma lisování jako procesu recyklace PUR odpadů 
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3.5.1.8 Rozmělnění na prach 

Pro recyklaci PUR pěn rozmělněním na prach, jsou vyuţívány rŧzné kombinace výše 

popsaných procesŧ zdrobňování, především kombinace válcových mlýnŧ s kryogenním 

drcením. Příkladem typu mechanické recyklace, kdy PUR pěny jsou rozdrceny na prach, je 

recyklace bílé techniky. Firmy zabývající se recyklací chladniček, mrazniček a další bílé 

techniky, jsou povinny respektovat Přílohu č. 6 k nařízení vlády č. 117/2005 Sb.[56] Pro 

získání polyuretanu je zapotřebí 2 stupňové recyklační technologie. 

1. stupeň – předtřídění: předtřídění všech převzatých lednic, mechanické oddělení 

nedŧleţitých součástí lednic z dŧvodu separace druhotných surovin. Produkty předtřídění 

jsou dřevěné horní desky skříní, kovové mříţky (patra), sklo, plastové skříňky, obaly na 

vajíčka apod., zbytkový odpad. V rámci předtřídění je nutno oddělit od skříní i případné, 

občas se vyskytující nebezpečné odpady jako jsou Hg spínače (zajišťující rozsvícení 

vnitřního osvětlení v pultových mrazácích) nebo kondenzátory, tvoří součást el. rozvodu 

u kompresoru.  Dále následuje odsátí chladící náplně (směs freonu a oleje) z mechanicky 

labilního uzavřeného okruhu a vytřídění skříní lednic na ty, jeţ obsahuje v tepelné izolaci 

CFC vázané v PUR a na ty, jeţ neobsahují ţádné freony. Produkty 1. stupně jsou: 

- ţelezné kovy korpusy bez CFC 40 kg/ks; 

- korpusy pro 2. stupeň 29 kg/ks; 

- sklo cca 2 kg/ks ; 

- plasty cca 2 kg/ks;  

- olej cca 0,1 g/ks; 

- CFC chladivo 0, 112 kg/ks. 

Technologie dosahuje 99 % materiálového vyuţití a max. 1% produktŧ je určeno 

k termickému zneškodnění. 
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2. Stupeň – mechanická separace: Korpusy lednic postupují do druhého stupně recyklační 

technologie. Skříň lednice je vloţena do dvoustupňového drtiče, kde je rozdrcena za 

řízeného podtlaku. Drť je následně v separačním stupni oddělena na jednotlivé sloţky. 

Polyuretan je od podkladových ploch oddělen třením ve šnekových dopravnících 

a následně vytříděn cyklónovým vzduchem. Statistická hmotnost vstupující lednice je 

29 kg (odstrojená skříň zbavená kompresoru a vnitřních armatur – produkt 1. stupně). 

Produktem 2. stupně je: 

- freon R-11 (cca 300 g/lednice);  

- plastová drť (cca 8000 g/lednice);  

- PUR prášek (cca 2500 g/lednice); 

- ţelezná drť (18000 g/lednice).  

Technologie dosahuje 91,4 % materiálového vyuţití, 7,6 % energetického vyuţití a max. 

1 % produktŧ je určeno k termickému zneškodnění.  

 

Obrázek 7 – Schéma recyklace bílé techniky: rozmělnění na prach 

3.5.1.9 Termoplastické přepracování 

Jedná se o proces převedení polyuretanových odpadŧ do formy termoplastických 

polyuretanŧ, tzn., dochází k linearizaci řetězcŧ a následně se takovéto termoplasty 

pouţívají na výrobu vláken, fólií a vstřikovacích hmot [11], [21]. 
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3.5.2 Chemická recyklace 

3.5.2.1 Hydrolýza 

Hydrolýza je reakce, kde polyuretanové odpady reagují s vodou za tepla, tlaku a vznikají 

originální polyether polyoly a diaminy. Tyto produkty mohou být odděleny 

a znovupouţity. Polyoly je moţno pouţít jako palivo a diaminy při výrobě jiných 

polyuretanových materiálŧ. Tato metoda pouţívá vyhřáté prostředí bez přístupu kyslíku 

k převedení polyuretanŧ do plynné, kapalné a pevné fáze. Poprvé byla tato metoda 

aplikována v roce 1970 v USA na přebytečnou pěnu z výroby automobilových sedaček. 

Následný výzkum ukázal, ţe teplota přehřáté páry by měla dosahovat 288 °C. Při této 

teplotě vznikají kvalitní polyoly, kdy stačí přídavek 5 % čistých polyolŧ a výsledná PUR 

pěna má srovnatelné vlastnosti jako pěna vyrobená z čistých nerecyklovaných sloţek.  

Sumárně lze reakci vyjádřit následovně (viz obr. 8) [21], [27], [11], 

 

Obrázek 8 – Sumární reakce hydrolýzy polyuretanu [11] 

3.5.2.2 Glykolýza 

Je reakce kdy polyuretanové odpady reagují s dioly (většinou směs diethylen glokolu 

s diethanol aminem) při vyšších teplotách mezi 180 aţ 220 °C za přítomnosti 

katalyzátoru. Při teplotách pod 180 °C vykazuje katalyzátor menší aktivitu, naopak při 

teplotách nad 220 °C vykazuje katalyzátor neţádoucí reakce na aminy. Chemická 

reakce glykolýzy je uvedena na obrázku 9. [28], [29], [30] 
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Obrázek 9 - Sumární reakce glykolýzy polyuretanu [11] 

Vysokomolekulární řetězec polyuretanu je touto reakcí štěpen na molekuly s niţší 

molekulovou hmotností, polyoly a další tekuté výrobky. Následuje čištění těchto 

produktŧ a jejich další vyuţití pro výrobu tuhých pěn, podráţek obuvi a dalších 

výrobkŧ. Na obrázku 10 je znázorněno schéma oddělovací fáze glykolýzy.[11] 

 

Obrázek 10 – Schéma oddělovací fáze glykolýzy polyuretanu [20] 

3.5.2.3 Aminolýza 

Je proces podobný rozdělovací fázi glykolýzy, ale přeci jen odlišný. PUR pěna je 

převedena na originální polyoly jak pro tvrdou tak flexibilní pěnu. Jedná se o reakci, kdy 
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polyuretany reagují za tepla a tlaku s aminy (dibutyamin, ethanolamin atd.). PUR pěna se 

rozpustí v KOH popřípadě alkoholaminu (cca 1m
3
 na 1l roztoku) při 120°C. Z prvního 

kroku vznikají tři hlavní produkty: polyoly, aromatické aminy a karbamáty. Ve druhém 

kroku pak ethylen oxid nebo propylen oxid, které jsou následně pouţity pro převod aminu, 

ze kterých jsou polyoly separovány. Tato metoda recyklace mŧţe zcela nahradit vstupní 

suroviny pro PUR pěny, je však stále ještě ve fázi výzkumu [11], [20], [21]. 

3.5.3 Recyklace na výchozí produkt 

Recyklace polyuretanŧ i ostatních plastŧ na výchozí produkty zahrnuje celou řadu 

chemických procesŧ, pomocí kterých mŧţeme plasty rozloţit na základní uhlovodíky nebo 

na jednotlivé sloţky monomerŧ, které mohou být dále pouţity v petrochemickém prŧmyslu 

pro výrobu dalších látek. Moţné chemické produkty z recyklace na výchozí produkt jsou 

popsány na obrázku 11. [31] 

 

Obrázek 11 – Možné chemické produkty recyklace PUR na výchozí produkt [31] 

3.5.3.1 Tepelný rozklad – Pyrolýza 

Recyklace procesem pyrolýzy je vhodná pro směs plastových odpadŧ včetně polyuretanu. 

V tomto procesu dochází k zahřívání směsi plastŧ v inertní atmosféře, kde se oddělí 



Tomáš Dvorský: Racionální vyuţití polyuretanových odpadŧ ve stavebnictví 
 

2011  20 
 

kapalné od plynných uhlovodíkŧ. Pyrolýza v této souvislosti je spíše přípravným krokem 

pro další petrochemické zpracování takto získaných produktŧ z plastŧ [21], [32], [33], [34]. 

3.5.3.2 Vysokopecní rozklad 

V minulosti byl ve vysokých pecích jako redukční činidlo pouţíván těţký topný olej, nebo 

uhelný prach pro přeměnu ţelezné rudy na surové ţelezo. Dnes jiţ mŧţeme aţ 30 % těchto 

materiálŧ nahradit směsnými plasty obsahující i polyuretan. Tato směs plastŧ se přidává do 

pece a při teplotách nad 2000 °C dochází k rozkladu plastŧ na oxidu uhelnatý CO a vodík 

H2. Tyto plyny zachytí kyslík ze ţelezné rudy a vzniká společně s parou a oxidem 

uhličitým surové ţelezo, viz obr. 12 [21], [32]. 

 

Obrázek 12 – Rozklad plastů při výrobě železa ve vysoké peci 
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3.5.3.3 Zplyňování 

Proces zplyňování jakoţto recyklační proces má potenciál stát se jedním 

z nejzajímavějších procesŧ recyklace polyuretanŧ.  Tento zpŧsob recyklace je opět vhodný 

pro polyuretanové odpady znečištěné dalšími plasty. Směs plastŧ je zahřívána ve 2 fázích, 

v přítomnosti kyslíku nebo vzduchu. Tímto postupem je vyroben syntézní plyn, skládající 

se z oxidu uhelnatého CO a vodíku H2. Tento plyn mŧţe být následně pouţit v široké škále 

rafinérských procesŧ, jakoţ i při výrobě metanolu či amoniaku. [21], [32], [33] 

 

Obrázek 13 – Zplyňování odpadních plastů[21] 

3.5.3.4 Hydrogenace 

Hydrogenace je proces, kdy za podmínek vysokého tlaku vodíku a vysoké teploty dochází 

k praskání polymerních řetězcŧ a zároveň dochází k oddělení kapalných a plynných 

uhlovodíkŧ. Lze ji brát jako kompromis mezi pyrolýzou a zplyňováním, jelikoţ prvním 

krokem je proces pyrolýzy a následně kombinací tepla, tlaku a přítomnosti vodíku vznikají 

čistější plyny a oleje. Tyto produkty mohou být znovu pouţity jako palivo pro výrobu 

energie potřebné pro samotný proces a také v rafineriích a chemických provozech. Pro 

zhodnocení udrţitelnosti procesu pyrolýzy je zapotřebí vyřešit otázku poměru ceny 

a výkonu. Z hlediska ceny se jedná o cenu vstupních činitelŧ (energie, zařízení, suroviny) 

a na straně výkonu se jedná o kvalitu (čistotu) plynŧ a olejŧ získaných při hydrogenaci. 

[21], [32] 
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3.5.4 Rekuperace energie 

Spalování s vyuţitím (rekuperací) energie hraje dŧleţitou roli, chápáno v souvislosti 

s rostoucím rozsahem recyklace a moţností opětovného vyuţití plastŧ, včetně polyuretanu. 

V dnešní době je cca 86% světové ropy, uhlí a zemního plynu spáleno pro získání energii, 

a proto existuje silný dŧvod pro částečné nahrazení zdrojŧ energie plastovými odpady. 

Díky moderním technologiím mŧţeme zajistit bezpečné spalování plastových odpadŧ 

a rekuperace energie mŧţe být jedním z nejvhodnějších postupŧ recyklace plastŧ, a tím 

i polyuretanŧ. Při výrobě plastŧ se spotřebuje v Evropě cca 4% celkové spotřeby energie ze 

spalování fosilních paliv. V podstatě plasty představují fosilní paliva ale v jiné podobě, 

někdy bývají dokonce označovány jako „ bílý olej“, z tohoto tvrzení se zdá býti logické, 

aby po ukončení jejich ţivotnosti, byly dále vyuţity jako zdroj energie, viz obr. 15. Jak je 

patrné z grafického znázornění výhřevnosti jednotlivých spalovaných materiálŧ viz 

obr. 14, polyuretany jsou na třetím místě, co se výhřevnosti týče. [32], [36] 

 

Obrázek 14 – Graf srovnání výhřevnosti spalovaných materiálů [36] 
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Obrázek 15 – Grafické srovnání míry recyklace plastů s mírou využití pro rekuperaci energie v Evropě [35] 
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4 Malty a omítky 

Výrobky z maltovin patří ve stavebnictví k hlavním surovinám pro tradiční i progresivní 

zpŧsoby staveb. Malty se připravují smíšením drobného kameniva, anorganického pojiva, 

popřípadě přísad, příměsí a následným rozmícháním této suché granulární směsi s vodou 

na poţadovanou konzistenci.   

Tímto postupem mŧţe být z výchozích sloţek malta vyráběna přímo na staveništi 

(staveništní malta nebo se ke stejnému účelu pouţije prŧmyslově předem vyrobená směs 

anorganických pojiv, plniv, příměsí a přísad (suchá maltová směs), která se na staveništi uţ 

pouze rozmíchává s vodou. Třetí moţností je výroba kompletní malty (ze všech sloţek 

včetně vody) v centrální výrobě. Takto vyrobená malta se pak na místo dalšího pouţití 

dopravuje jako mokrá maltová směs. Podle účelu pouţití rozeznáváme především malty 

pro zdění a malty pro omítky. Kromě toho se malty pouţívají ke kladení dlaţeb a obkladŧ, 

ke spárování a k výrobě keramických dílcŧ. Významné jsou i stykové malty, malty 

pouţívané jako zálivky a malty pouţívané jako sanační či reparační hmoty při úpravě 

povrchu stavebních konstrukcí.  

Vedle jednoduchých granulárních malt s anorganickými pojivy jsou vyráběny 

i malty s makromolekulárními pojivy nebo malty modifikované těmito pojivy, malty 

s disperzní vláknitou výztuţí, malty injektáţní, ţáruvzdorné, kyselinovzdorné, stínicí 

(barytové) apod. [37], [39], [48] 

 Složení malt 4.1

4.1.1 Pojivo 

Nejdŧleţitější sloţkou malt je pojivo, jehoţ chování ve směsi zpravidla rozhodujícím 

zpŧsobem ovlivňuje konečné fyzikálně-mechanické vlastnosti malty.  Pojivem se označují 

látky, které lze upravit do tekuté nebo kašovité formy a které pak z této formy relativně 

snadno přecházejí do formy pevné. V dŧsledku tohoto procesu mají pojiva schopnost spojit 

nesoudrţná zrna nebo kusy rŧzných látek v soudrţnou, kompaktní  hmotu. Proces 

zpevňování lze rozdělit na dvě na sebe navazující stadia - tuhnutí a tvrdnutí. Ve fázi 

tuhnutí ztrácí tekutá nebo kašovitá hmota svoji pŧvodní zpracovatelnost a postupně nabývá 
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charakteru pevné látky. Ve fázi tvrdnutí pak vzniklá pevná látka postupně získává vyšší 

pevnost, která je potřebná při praktickém pouţití pojiva v konkrétní stavební aplikaci. 

Současné pojivové systémy malt obsahující anorganická pojiva, lze rozdělit na dvě 

skupiny, mechanické pojivové systémy a chemické pojivové systémy. [38], [39], [40] 

Mechanické pojivové systémy pracují na čistě fyzikálním principu kdy během procesu 

tuhnutí a tvrdnutí nedochází ke změně chemické podstaty látky. 

Chemické pojivové systémy lze dále rozdělit podle prostředí, v němţ dochází k tuhnutí 

a tvrdnutí pojiv a podle stálosti pojiv ve vodném prostředí na systémy vzdušné 

a hydraulické. 

Vzdušné systémy zahrnují taková pojiva, která jsou schopna vytvrzení pouze na vzduchu, 

avšak ani po dokonalém vytvrzení nejsou tato pojiva zcela odolná vodě. Mezi tyto pojiva 

patří sádra, síranová pojiva, hořečnaté pojivo a vzdušné vápno.  

Hydraulické systémy zahrnují pojiva, která po smíchání s vodou a částečném zatuhnutí na 

vzduchu jsou schopna dále tuhnout i tvrdnout jak na vzduchu, tak pod vodou. Jedná se 

hydraulické vápno a cementy. 

Nejčastěji pouţívanými pojivy pro malty tuhnoucí a tvrdnoucí pomocí chemických reakcí 

jsou vápno a cement. Pro přípravu malt lze tato pojiva pouţít samostatně nebo 

i v kombinaci. [38], [39], [40]. 

Vápno je nezastupitelným pojivem zejména při rekonstrukci stavebních památek. 

Vlastnosti vápenných malt jsou dány nejen správně vybraným druhem pojiva, ale v případě 

vzdušného vápna i zpŧsobem jeho zpracování. Klasická vápenná malta je jiţ po staletí 

tvořena vzdušným hašeným vápnem, pískem a vodou. Kromě uvedených sloţek však mŧţe 

obsahovat i tzv. modifikační přísady.  Částečně hydraulické vápno "středověké kvality" 

není dnes běţně dostupné. Při obnově památkových objektŧ mŧţe být proto výhodné 

zvyšovat vodostálost vápenné omítky přísadou přírodního pucolánu (tufu, trasu). Pro malty 

s vyšší vodostálostí se pouţívalo vápno hydraulické, dnes je běţnější pouţití hydraulického 

směsného pojiva na bázi portlandského slínku. Jako pojivo se v maltách pouţívá i přímo 
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cement portlandský CEM I, cement portlandský struskový CEM II/A, B-S a speciální 

cementy (např. bílý cement) [37], [38], [40]. Orientační vztah mezi minimální pevností 

v tlaku a objemovým sloţením vápenných nebo vápenocementových malt je v tabulce 3. 

Tabulka 3 - Vztah mezi minimální pevností v tlaku a objemovým složením malty[37] 

Minimální pevnost v tlaku 

(N.mm
-2

) 

Objemové díly 

Cement Vzdušné vápno Kamenivo 

1 0 1 - 1,5 4 -5 

1 1 1 - 2 6 - 9 

2,5 1 1 6 

5 1 0 - 0,5 3 - 4 

4.1.2 Plnivo a přísady 

Plnivem malty mŧţe být přírodní kamenivo, granulovaná vysokopecní struska, škvára, 

popílek, teracové drtě, kamenivo vyrobené z přírodních surovin (keramzitové kamenivo, 

expandovaný perlit), slévárenský písek, granulovaný expandovaný polystyren, 

polyuretanová drť. Pro přípustnost uţití určitého typu kameniva je vţdy rozhodující, 

umoţní-li při optimální receptuře spolehlivé splnění poţadovaných technických vlastností 

malty. Přírodní těţené kamenivo je nejběţnější a jeho druh a zrnitost se volí podle účelu 

pouţití malty. Pro malty na výrobu keramických dílcŧ a pro stykové malty se pouţívá 

zejména frakce 0/4 a 4/8 v předepsaném poměru, pro malty pro zdění, kladení dlaţeb, na 

obklady a pro jádrovou vrstvu omítek frakce 0/4. Pro malty na jemné omítky a ke 

spárování při tloušťce spáry do 4 mm frakce 0/1. [38], [46], [47] 

Při formulaci současných malt se často pouţívají přísady látky přidávané v malém 

mnoţství vzhledem k hmotnosti pojiva před nebo během míchání malty pro získání 

zvláštních úprav vlastností. Podobnou funkci mohou plnit příměsi (jemné anorganické 

materiály), které se mohou přidávat do malty pro zlepšení jejích vlastností nebo k dosaţení 

zvláštních vlastností. Nejjednodušší plastifikační přísadou do vápenných malt je vhodná 

hlína, do cementových malt vápenná kaše. Další moţnost představují speciální 

makromolekulární látky přidávané do malty v kapalném či práškovém stavu. Účelem 

některých přísad mŧţe být úprava doby zpracovatelnosti, resp. rychlosti vytvrzování malty. 

Tam, kde by malta přicházela do styku s výztuţí nebo ocelovými prvky, je výslovně 

zakázáno uţití přísad s obsahem chloridŧ. [49], [50] 
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 Malty pro vnitřní a vnější omítky 4.2

Ve stavební praxi je synonymem pojmu malty pojem omítky. Správněji lze charakterizovat 

omítky jako stavební architektonické povrchy, které chrání, případně výtvarně pojednávají 

zdivo budov a jsou zhotoveny z malty. Materiálově se jedná o maltu ale v tomto případě jiţ 

v tuhém – vytvrzeném stavu  [38]. Staveništní příprava omítek z výchozích sloţek se dnes 

jiţ nedoporučuje. Setkat se s ní mŧţeme v případě menších svépomocných prací a při 

některých restaurátorských opravách historických objektŧ. 

Poţadavky na prŧmyslově vyráběné malty pro vnitřní a vnější omítky určuje především 

ČSN EN 998-1[57]. Norma obsahuje definice a jakostní poţadavky na konečné výrobky 

a týká se malt, u nichţ je hlavním aktivním pojivem vápno (vzdušné nebo hydraulické), 

cement nebo obojí. Pojivo ze síranu vápenatého mŧţe být pouţito jako doplňkové pojivo 

společně se vzdušným vápnem. Je-li vzdušné vápno základním aktivním pojivem, pak se 

na maltu ČSN EN 998-1[57] vztahuje. Je-li základním aktivním pojivem pojivo ze síranu 

vápenatého, pak se na maltu vztahuje ČSN EN 13279-1 [67]. 

Vlastnosti malt pro vnitřní a vnější omítky značně závisí na druhu nebo druzích pouţitých 

pojiv a jejich dávkování. Zvláštní vlastnosti mohou být získány pouţitými druhy kameniv, 

přísad anebo příměsí. Podle vlastností nebo pouţití mŧţeme rozdělit malty pro vnitřní 

i vnější omítky na: 

- obyčejné malty pro vnitřní nebo vnější omítky (GP), 

-  lehké malty pro vnitřní nebo vnější omítky (LW), 

-  zabarvené malty pro vnější omítky (CR), 

-  malty pro jednovrstvé vnější omítky (OC), 

-  tepelněizolační malty pro vnitřní i vnější omítky (T), 

-  sanační malty pro vnitřní i vnější omítky (R). 

Malty pro vnitřní či vnější omítky nedosahují svých vlastností, pokud po nanesení 

nezatvrdnou. Uţitné vlastnosti omítkových malt závisejí na druhu pouţitého materiálu, na 

tloušťce vrstev a zpŧsobu nanesení. Kromě toho jsou ovlivňovány povrchem omítané 

konstrukce. 
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4.2.1 Vlastnosti čerstvých omítkových malt 

Doba zpracovatelnosti musí být deklarována výrobcem. Je-li malta pro vnitřní nebo vnější 

omítky vzorkována z dodávky v souladu s ČSN EN 1015-2 [59] a zkoušena podle ČSN EN 

1015-9 [62], nesmí být doba zpracovatelnosti kratší neţ deklarovaná hodnota. Jestliţe je 

pro pouţití malty pro vnitřní či vnější omítky uváděné na trh nutné znát rozsah, v němţ se 

bude pohybovat obsah vzduchu v maltě, musí to být deklarováno výrobcem. Při 

vzorkování z dodávky podle ČSN EN 1015-2 [59] a zkoušení podle ČSN EN 1015-7 [61] 

musí být obsah vzduchu v deklarovaném rozsahu. 

U malty pro vnitřní nebo vnější omítky, která obsahuje pórovitá kameniva, mŧţe být obsah 

vzduchu alternativně stanoven zkouškou objemové hmotnosti čerstvé malty podle ČSN EN 

1015-6 [60]. 

4.2.2 Vlastnosti zatvrdlých omítkových malt 

Rŧzné oblasti pouţití a podmínky prostředí vyţadují malty s rŧznými vlastnostmi 

a uţitnými hodnotami. Pro tyto účely se pevnost v tlaku, absorpce vody a tepelná vodivost 

musí třídit podle tab. 4. Vlastnosti vztahující se k zamýšlenému pouţití anebo druh 

výrobku se musí deklarovat podle tab. 4 Deklarované hodnoty (třídy) musí splňovat 

poţadavky uvedené v této tabulce. Kde je to pro uvedení malt pro omítky vhodné, mohou 

být oproti údajŧm v tab. 4 deklarovány dodatkové vlastnosti pro ty druhy malt, u nichţ 

pomlčka v tabulce vyjadřuje, ţe hodnoty nejsou poţadovány. 

Malty pro vnitřní i vnější omítky, které obsahují méně neţ 1,0 % hmotnosti nebo objemu 

(podle toho, co přichází v úvahu) rovnoměrně rozptýleného organického materiálu, se 

v reakci na oheň třídí podle třídy A 1 bez zkoušení. 

Malty pro vnitřní i vnější omítky, které obsahují více neţ 1,0 % hmotnosti nebo objemu 

(podle toho, co přichází v úvahu) rovnoměrné rozptýleného organického materiálu, musí 

být v reakci na oheň klasifikovány podle ČSN EN 13501-1 [66] a příslušná třída reakce na 

oheň musí být deklarována. 
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Trvanlivost malt pro jednovrstvé omítky proti zmrazování a rozmrazování se musí 

posuzovat podle přídrţnosti a propustnosti vody po cyklech ošetření (tab. 5). Všechny 

ostatní malty pro vnější omítky musí být (aţ do vydání příslušné evropské normy) 

hodnoceny na odolnost vŧči zmrazování a rozmrazování podle přepisŧ platných v místě 

zamýšleného pouţití malty. Nalezená hodnota musí být odpovídajícím zpŧsobem 

deklarována. [37], [39], [41] 

Tabulka 4 – Třídění podle vlastností zatvrdlé malty [37] 

Vlastnosti Kategorie  Hodnoty 

Rozsah pevností v 

tlaku po 28 dnech 

CS I 0,4 aţ 2,5 N.mm
-2

 

CS II 1,5 aţ 5 N.mm
-2

 

CS III 3,5 aţ 7,5 N.mm
-2

 

CS IV > 6 N.mm
-2

 

Kapilární absorpce 
vody 

W0 není předepsána 

W1 c < 0,40 kg.m
-2

.min
-0,5

 

W2 c < 0,20 kg.m
-2

.min
-0,5

 

Tepelná vodivost 
T 1 < 0,1 W.m

-1
.K

-1
 

T2 < 0,2 W.m
-1

.K
-1

 

 

4.2.3 Sanační omítky 

Sanační omítky popřípadě sanační omítkové systémy jsou určeny k povrchové úpravě 

vlhkého a zasoleného zdiva. Lze je pouţít jako vnitřní i venkovní omítky u starých 

a historicky cenných objektŧ, které nemají funkční hydroizolace. Sanační omítky se 

pouţívají rovněţ v případě dodatečného provedení hydroizolací, kdy tvoří povrchovou 

úpravu zasoleného zdiva. Jak ukázaly studie ve světě, úspěšnost takto pouţitých sanačních 

omítek spočívá v dobrém prŧzkumu podkladního materiálu. [41], [43] 
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Tabulka 5 – Souhrn požadavků na zatvrdlé malty [37] 

Číslo Zkoušená vlastnost 
Metoda 

zkoušení 
GP LW CR OC R T 

L1 
Objemová hmotnost v suchém stavu 

(kg.m-3) 
EN 1015-10 

Deklarace rozsahu 
hodnot 

Deklarace rozsahu 
hodnot ≤ 1300 

kg.m-3 

Deklarace rozsahu 
hodnot 

Deklarace 
rozsahu hodnot 

Deklarace rozsahu 
hodnot 

Deklarace rozsahu 
hodnot 

L2 Pevnost v tlaku (kategorie) EN 1015-11 CS I aţ CS IV CS I aţ CS III CS I aţ CS IV CS I aţ CS IV CS II CS I aţ CS II 

L3 
Přídrţnost (N.mm-2 a zpŧsob 
odtrţení (FP) A, B nebo C) 

EN 1015-12 
> neţ deklarovaná 
hodnota a zpŧsob 

odtrţení (FP) 

> neţ deklarovaná 
hodnota a zpŧsob 

odtrţení (FP) 

> neţ deklarovaná 
hodnota a zpŧsob 

odtrţení (FP) 
- 

> neţ deklarovaná 
hodnota a zpŧsob 

odtrţení (FP) 

> neţ deklarovaná 
hodnota a zpŧsob 

odtrţení (FP) 

L4 
Shodnost v podmínkách ošetření 

(N.mm-2 a zpŧsob odtrţení (FP) A, 
B nebo C) 

EN 1015-21 - - - 
deklarovaná 

hodnota a zpŧsob 
odtrţení (FP) 

- - 

L5 
Kapilární absorpce vody (kategorie) 
- pro malty zamýšlené k pouţití ne 

vnější stavební prvky 
EN 1015-18 W 0 aţ W 2 W 0 aţ W 2 W 0 aţ W 2 W 1 aţ W 2 

> 0,3 kg.m-2 po 24 
hodinách 

W 1 

L6 
Penetrace vody po zkouškách 
kapilární absorpce vody (mm) 

EN 1015-18 - - - - < 5mm - 

L7 
Propustnost vody na příslušných 
podkladech po cyklech ošetření 

(ml.cm-2 po 48 hodinách) 
EN 1015-21 - - - 

< 1ml.cm-2 po 48 

hodinách 
- - 

L8 
Koeficient propustnosti vodní páry 
(pro malty zamýšlené k pouţití ne 

vnější stavební prvky) 

EN 1015-19 
a)b) 

< neţ deklarovaná 
hodnota 

< neţ deklarovaná 
hodnota 

< neţ deklarovaná 
hodnota 

< neţ 
deklarovaná 

hodnota 

< 15 < 15 

L9 Tepelná vodivost (W.m-1.K-1) 
EN 1745: 

2002, tabulka 
A. 12 

tabulková hodnota tabulková hodnota tabulková hodnota 
tabulková 
hodnota 

tabulková hodnota - 

L10 
Tepelná vodivost (pro malty 

zamýšlené k pouţití ne vnější 
stavební prvky) 

EN 1745: 
2002, 4.2.2. 

- - - - - 
T1: < 0,10         
T2: < 0,20 

L11 Reakce na oheň (třída) EN 13501-1 Deklarace podle 5.2.2 

L12 Trvanlivost - Deklarace podle 5.2.3 

a) Pro stanovení podmínek uloţení se musí obsah vzdušného vápna vyjádřit jako hydroxid vápenatý Ca(OH)2. 
b) Metoda zkoušení ČSN EN 1015-19 stanovuje prŧnik vodní páry Δ v kg.m-2.s-1.Pa-1, zatímco tato norma předepisuje pro propustnost vodní páry koeficient μ, výpočet koeficientu μ z 
hodnoty Δ se provede podle následujícího vztahu: μ = (1,94.10-10)/ Δ. V tomto vztahu číslo 1,94.10-10 odpovídá faktoru ekvivalentu propustnosti vodní páry při teplotě 20ºC 
a atmosférickém tlaku 101325 Pa. 
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Soli jsou do zdiva transportovány společně se vzlínající vlhkostí, a proto jsou ve vlhkém 

zdivu vţdy v určité míře přítomné. Krystalizace těchto solí v omítce běţného typu dokáţe 

v krátkém čase rozrušit povrch a tím i esteticky znehodnotit nově provedenou omítku. Při 

pouţití sanačních omítek nedochází při krystalizaci solí k takovým poruchám 

a povrchovým degradacím jako u klasických vápenných, cementových či 

vápenocementových omítek, protoţe ke krystalizaci dochází ve vnitřních pórech sanačních 

omítek. Běţná omítka, pouţitá na zasolené zdivo, vykazuje povrchové vady jiţ v prŧběhu 

jednoho roku od aplikace, zatímco ţivotnost sanačního omítkového systému se odhaduje 

na 15 – 20 let. [41], [42], [44] 

Předností sanačních omítek je, ţe díky difúzním vlastnostem umoţňují vysychání zdiva, na 

kterém jsou aplikovány. Úplné odstranění vlhkosti ze zdiva pouze sanačními omítkami 

není zcela moţné. I na značně vlhkém zdivu vykazují vysokou účinnost a lze s nimi docílit 

suchého povrchu splňujícího estetické poţadavky, tento efekt je však do značné míry 

pouze kosmetický. V porovnání s běţnými vápennými, cementovými nebo 

vápenocementovými omítkami mají sanační omítky vyšší pórovitost, vyšší propustnost pro 

vodní páru a sníţenou kapilární nasákavost. Díky těmto vlastnostem mají sanační omítky 

vyšší odolnost vŧči vodorozpustným solím a mají i pozitivní vliv na mrazuvzdornost. 

Jako pojiva do sanačních omítek se vţdy pouţívají pojiva hydraulická (portlandský 

cement, hydraulické vápno), protoţe sanační omítka musí rychle ztvrdnout, vyschnout 

a mít dostatečnou pevnost, čehoţ při zachování vysoké pórovitosti kolem 40% nelze s čistě 

vápenným pojivem dosáhnout. Pro dosaţení vysoké pórovitosti sanačních omítek se 

vyuţívají tzv. napěňující přísady. Někteří výrobci dále pro zvýšení pórovitosti přidávají 

pórovitá plniva na bázi expandovaných skel (expandovaný perlit, vermikulit) nebo také 

speciální pórovité kamenivo vyráběné rozemletím kalciumhydrosilikátového kompozitu 

nadouvaného hliníkovým práškem, čili se jedná o analogii k pórobetonu. [37], [45], [46], 

[47]  
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4.2.4 Sanační omítkové systémy WTA 

Dlouhodobá účinnost sanačních omítek vyţaduje dodrţování charakteristických hodnot 

vlastností, které se předpokládají pro sanační omítku s optimálním sloţením. Vliv na 

optimální sloţení omítky má tvar, druh a zrnitostní zastoupení plniva, druh pojiva, 

mnoţství přísad, příměsí a poměr v jakém jsou dané sloţky smíchány. Bezpečná funkce ve 

smyslu neměnné kvality sanační omítky, závisí zejména na dodrţení skladby a homogenitě 

malty, které při míchání z komponentŧ přímo na staveništi nelze zajistit v potřebném 

rozsahu. Sanační omítky se proto připravují jako suché maltové směsi.  Pro volbu 

sanačních omítkových materiálŧ, jejich pouţití a zpracování jsou rozhodující výsledky 

předběţného prŧzkumu, zjištění příčin vlhkosti zdiva, stanovení obsahu solí rozpustných 

ve vodě (sírany, chloridy, dusičnany) a samozřejmě stav a vlastnosti zdiva, které bude jako 

podklad pro omítku. [41], [42] 

Zásady pro správné pouţívání sanačních omítek byly vypracovány německou odbornou 

společností WTA, později WTA-International, zabývající se správnými technologickými 

postupy při údrţbě a rekonstrukci stavebních objektŧ.  

K sanaci vlhkého zdiva se obvykle pouţívá ucelený sanační systém podle norem WTA, 

jehoţ konkrétní varianta závisí na míře zasolení zdiva. K posouzení salinity zdiva je moţno 

pouţít tabulku 6. 

Tabulka 6 – Posouzení salinity zdiva [54] 

Druh solí Koncentrace (% hmotn.) 

Chloridy < 0,2 0,2 - 0,5 > 0,5 

Dusičnany < 0,1 0,1 - 0,3 > 0,3 

Sírany < 0,5 0,5 - 1,5 > 1,5 

Hodnocení salinity nízká zátěţ střední zátěţ vysoká zátěţ 

Součástí sanačního systému jsou podhoz (špric), podkladní omítka a samotná sanační 

omítka. Podhoz zajišťuje adhezi sanačních omítek k podkladu, musí být odolný proti 

pŧsobení solí a většinou se nanáší šachovnicově (síťovitě) tzn., nepokrývá celý povrch 

omítaného zdiva. Je-li stupeň pokrytí omítaného zdiva podhozem menší neţ 50% celkové 

omítané plochy, nejsou na podhoz kladeny ţádné speciální mechanicko-fyzikální 

poţadavky, avšak tloušťka podhozu nesmí překročit 5mm. [55] 
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Podkladní omítka slouţí k vyrovnání hrubých nerovností podkladu a zároveň jako 

akumulační vrstva pro jímání solí při aplikaci na výrazně zasolený podklad. Výběr 

některých poţadavkŧ na podkladní maltu je uveden v tab. 7.  

Tabulka 7 – Některé požadavky na podkladní maltu [55]  

Vlastnost Měrná jednotka Poţadavek 

Čerstvá malta 

Konzistence mm 170 ± 5 

Obsah vzduchových pórŧ   > 20 

Zatvrdlá malta 

Pevnost v tlaku N.mm
-2

 ≥ sanační omítka 

Kapilární absorpce za 24 hod. (na kotouč. tělískách) kg.m
-2

 > 1 

Hloubka prŧniku vody mm > 5 

Faktor difuzního odporu  - < 18 

Pórovitost (pórovitost jádrových omítek) % > 45 

Sanační omítka WTA se zpravidla nanáší ve vrstvě 20 mm, přičemţ u vícevrstvých 

systémŧ musí mít kaţdá vrstva tloušťku minimálně 10 mm. Sanační omítka smí být 

pouţita jako podkladní omítka, pokud její celková tloušťka nepřesáhne cca 40mm [55]. 

V tabulce 8 jsou uvedeny některé poţadavky na sanační omítky WTA. Tyto poţadavky 

musí splňovat laboratorně vyrobené vzorky, vzorky odebrané ze staveb musí splňovat 

objemovou hmotnost a pórovitost, ostatní parametry se smí na základě okrajových 

podmínek nepatrně odlišovat. 

Tabulka 8 – Některé požadavky na sanační omítky WTA [55] 

Vlastnost 
Měrná 

jednotka 
Poţadavek 

Čerstvá malta 

Konzistence mm 170 ± 5 

Obsah vzduchových pórŧ  % > 25 

Zatvrdlá malta 

Objemová hmotnost kg.m
-3

 < 1400 

Pevnost v tlaku N.mm
-2

 1,5 - 5 

Kapilární absorpce za 24 hod. (na 

kotouč. tělískách) 
kg.m

-2
 > 0,3 

Hloubka prŧniku vody mm < 5 

Faktor difuzního odporu  - < 12 

Pórovitost % > 40 
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V praxi pouţívané sanační omítky lze rozdělit na dvě základní skupiny. Jsou to omítkové 

systémy pouţívající pouze jednu vrstvu omítky tzv. jednovrstvé systémy a potom systémy, 

které pouţívají dvě vrstvy tzv. dvouvrstvé systémy.  

Jednovrstvé systémy se nanášejí na poměrně homogenní zdivo s menším poškozením 

a skládají se z podhozu (tzv. špric) nanášeného síťovitě a vrstvy sanační omítky 

o minimální tloušťce 20mm.  

Dvouvrstvé systémy se pouţívají spíše na nehomogenní zdivo, vykazující značné 

poškození a vysoký stupeň zasolení vodou rozpustnými solemi  

Skládá se opět z podhozu nanášeného síťovitě, dále z vrstvy slabě hydrofobní podkladní 

omítky minimální tloušťky 10mm a vrstvy vlastní sanační omítky o minimální tloušťce 

15 mm. [55]. Za sanační omítkové systémy podle WTA jsou povaţovány jen takové 

omítkové systémy, které byly vyrobeny ze suché maltové směsi a odpovídají poţadavkŧm 

této směrnice [53]. Ve stavební praxi se lze setkat s přísadami, u nichţ výrobce deklaruje, 

ţe za pouţití přísad na staveništi z nich lze vyrobit sanační omítky. Jelikoţ se ale nejedná 

o suché maltové směsi, u kterých lze zajistit homogenitu vyrobené omítky, nedává WTA 

souhlas, aby takovéto materiály byly označovány jako sanační materiály WTA. 

Tabulka 9 – Opatření v závislosti na stupni zasolení [53] 

Stupeň zasolení Opatření Tloušťka vrstvy [cm] 

Malý 

1. podhoz ≤ 0,5 

2. sanační 

omítka WTA 
≥ 20 

Střední aţ velký 

1. podhoz ≤ 0,5 

2. sanační 

omítka WTA 
1.2 

3. sanační 
omítka WTA 

1.2 

1.podhoz ≤ 0,5 

2. Podkladní 
omítka WTA 

≥ 1 

3. sanační 
omítka WTA 

≥ 1,5 
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4.2.5 Tepelně izolační malty 

Podle jiţ neplatné normy ČSN 722430-1, se tepelně izolační malty rozlišovaly na malty 

tepelně izolační, vysoce tepelně izolační a mimořádně tepelně izolační. Hodnoty 

součinitele tepelné vodivosti se pohybovaly od 0,4 W.m
-1

.K
-1

 pro tepelně izolační maltu aţ 

po hodnotu 0,14 W.m
-1

.K
-1

 pro mimořádně tepelně izolační maltu. V dnešní době někteří 

výrobci povaţují za dostatečnou hodnotu součinitele tepelné vodivost pro tepelně izolační 

zdící maltu v rozsahu od 0,36 – 0,20 W.m
-1

.K
-1

, omítkové tepelně izolační malty dosahují 

dle deklarace výrobcŧ hodnot kolem 0,09 – 0,12 W.m
-1

.K
-1

.  

Aby bylo dosaţeno takto nízkých hodnot součinitele tepelné vodivosti maltového 

kompozitu, je nezbytné, aby tento kompozit ve své struktuře obsahoval dostatečné 

procento pórŧ vyplněných vzduchem. Pro dosaţení tohoto efektu se pouţívají lehčená 

plniva, nejčastěji drcený nebo drobenkový polystyren, expandované jíly, případně 

expandovaná vulkanická skla např. perlit, vermikulit [48], [49]. Objemová hmotnost těchto 

malt by neměla přesáhnout 1300 kg.m
-3

 tedy aby se jednalo dle platné legislativy ČSN EN 

998-1 a ČSN EN 998-2 o malty lehké. V případě pouţití lehkých malt na vysoce tepelně 

izolační zdivo, mŧţe receptura v rámci daného systému obsahovat i plnivo s menším 

tepelně izolačním efektem, jako např. cihelnou drť.  

Tepelně izolační malta pro zdění zabraňuje vzniku tepelných mostŧ v maltových spárách 

mezi jednotlivými cihelnými bloky nebo tvárnicemi a zvyšuje tepelný odpor zdiva o cca 

17%. Výhodou tepelněizolačních omítek je fakt, ţe tvoří souvislý plášť bez výrazných 

tepelných mostŧ a jsou schopny snadno kopírovat nepravidelné tvary konstrukce. Většinou 

mají dobrou poţární odolnost a vykazují vhodnou míru tepelné akumulace. [37], [51]  

Tepelněizolační omítky lze vyuţít při provádění dodatečných tepelných izolací jako 

doplňující opatření. Někteří výrobci uvádějí, ţe tepelně izolační omítky lze pouţít místo 

tradičního kontaktních systémŧ zateplení (minerální vatou a polystyrenovými bloky) na 

vnější i vnitřní líc stěny. [52] 
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5 Experimentální část vedoucí k naplnění cílů disertace 

 Zkoušky drcení polyuretanové pěny 5.1

První cíl disertační práce spočíval v návrhu drcení polyuretanové pěny po ukončení 

ţivotního cyklu o objemové hmotnosti 30 – 80 kg/m
3
 jako plniva pro omítkové směsi. 

Obecně proces drcení a mletí patří k nejdŧleţitějším technickým procesŧm v četných 

prŧmyslových odvětvích. Procesy drcení a mletí se od sebe principiálně vŧbec neliší 

a nelze mezi nimi stanovit přesnou definovanou hranici. Obvykle se za hranici mezi 

drcením a mletím povaţuje výsledná velikost zrna po procesu. Pro zdrobňování materiálŧ 

na bázi plastŧ popřípadě pryţí lze pouţít klasické zpŧsoby drcení na rŧzných drtičích 

a mlýnech. Nejčastěji pouţívanými typy drtičŧ, při standartních podmínkách, jsou drtiče 

noţové. Při drcení polymerních materiálŧ s elastickými vlastnostmi je pak výhodnější 

vyuţít kryogenní drcení či mletí za pouţití kladivových nebo odrazových drtičŧ.  

Pro návrh drcení PUR pěny byly provedeny zkoušky drcení na noţových drtičích od 

rŧzných výrobcŧ. Pro zkoušky drcení na jednotlivých přístrojích byly pouţity odpadní 

PUR pěny s objemovou hmotností 30 aţ 80 kg.m
-3

 v mnoţství 10 kg na kaţdou zkoušku 

drcení. Sledoval se drtící výkon, doba, za kterou byl vzorek podrcen a senzorické určení 

poměru granulí a jemné drtě. 

5.1.1 První zkouška drcení  

Zkouška probíhala na zařízení firmy Terier s.r.o. Jednalo se o rychloběţný noţový mlýn 

nesoucí označení G400/600 s výstupním sítem velikosti 14 mm, které určuje velikost zrn 

výsledné drtě. Výrobce deklaroval hodnoty příkonu drtiče 20 kW a objem zpracovaného 

odpadu 200 – 800 kg.hod
-1

. Vzorek 10kg polyuretanových odpadŧ byl podrcen za 63 

sekund, drtič byl velmi hlučný. Na obrázku 16 a 17 jsou fotografie výsledného produktu 

drcení na přístroji firmy Terier. Z fotografií je patrné, ţe výsledný produkt obsahuje z větší 

části velmi jemnou drť a jen z menší části granule PUR pěny.  
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5.1.2 Druhá zkouška drcení  

Zkouška probíhala na zařízení firmy Častulík s.r.o. Jednalo se o rychloběţný noţový mlýn 

nesoucí označení MN 300 s výstupním sítem o velikosti oka 6 mm a následně po výměně 

síta 12 mm. Výrobce deklaroval hodnotu příkonu drtiče 15 kW a výkon drcení 300 – 600 

kg.hod
-1

. Vzorek 10 kg polyuretanových odpadŧ byl podrcen za 85 sekund při umístění síta 

velikosti 12 mm a 147 sekund při umístění síty velikosti 6mm, drtič vykazoval tichý chod. 

Na obrázku 18 a 19 jsou fotografie výsledného produktu drcení na přístroji firmy ING. 

ČASTULÍK s.r.o. Z fotografií je patrné, ţe výsledný produkt drcení s výstupním sítem 

12 mm obsahuje vyváţený poměr granulí a jemné drtě, kdeţto výsledný produkt drcení 

s výstupním sítem 6 mm vykazuje zvětšené mnoţství jemnější drtě. 

  

 

Obrázek 16– DETAIL drcené PUR pěny na 

nožovém drtiči Terier G400/600 s velikostí 

ok na sítu 14mm (foto V.Václavík) 

Obrázek 17 - Vzorek drcené PUR pěny na 

nožovém drtiči Terier G400/600 s velikostí 

ok na sítu 14mm(foto V.Václavík) 

Obrázek 18 - Vzorek drcené PUR pěny na 

nožovém drtiči Častulík MN 300s velikostí 

ok na sítu 6mm (foto V. Václavík) 

Obrázek 19 – DETAIL drcené PUR pěny 

na nožovém drtiči Častulík MN 300s 

velikostí ok na sítu 6mm (foto V. Václavík) 
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5.1.3 Třetí zkouška drcení  

Zkouška proběhla na zařízení firmy Profing s.r.o. Jednalo se o rychloběţný noţový mlýn 

nesoucí označení DP30-350/630 s výstupním sítem o velikosti oka 8 mm. Výrobce 

deklaroval příkon 2x15 kW a drtící výkon 300 – 1200 kg.hod
-1

. 

Vzorek 10 kg polyuretanových odpadŧ byl podrcen za 192 sekund, drtič byl velmi hlučný. 

Na obrázku 22 a 23 jsou fotografie výsledného produktu drcení na přístroji firmy Profing 

s.r.o. Z fotografií je patrné, ţe výsledný produkt obsahuje vyváţený poměr granulí a jemné 

drtě. 

  

 

 

Obrázek 21 – Vzorek drcené PUR pěny na 

nožovém drtiči Častulík MN 300s velikostí 

ok na sítu 12mm (foto V. Václavík) 

Obrázek 20 – DETAIL drcené PUR pěny na 

nožovém drtiči Častulík MN 300s velikostí ok 

na sítu 12mm (foto V. Václavík) 

Obrázek 22 – Vzorek drcené PUR pěny na 

nožovém drtiči Profing DP30-350/630 s 

velikostí ok na sítu 8mm (foto V. Václavík) 

Obrázek 23 – DETAIL drcené PUR pěny 

na nožovém drtiči Profing DP30-350/630 s 

velikostí ok na sítu 8mm (foto V. Václavík) 
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5.1.4 Dílčí závěr 

Jako nejvhodnější přístroj pro drcení polyuretanové pěny o objemové hmotnosti 30 – 80 

kg.m
-3

 se jeví rychloběţný noţový drtič od firmy Častulík, jelikoţ vykazoval dobrý poměr 

výkonu drcení k příkonu drtiče, z čehoţ plyne, ţe drcení polyuretanových pěn bude jak 

efektivní tak zároveň nákladově méně náročné neţ u ostatních drtičŧ. Drtič navíc 

vykazoval při drcení tichý chod ve srovnání s ostatními. Případná výměna sít je velice 

uţivatelsky přívětivá a technicky nenáročná. 

 

 Zrnitostní rozbor drcených PUR pěn 5.2

Jedním z nejdŧleţitějších ukazatelŧ jakosti suroviny je sítový rozbor materiálu, který se 

provádí tříděním vzorku suroviny na soustavě sít s postupně se zmenšujícími velikostmi 

ok. Stanovení sítových rozborŧ bylo provedeno na laboratorním prosévacím stroji 

s normalizovanými síty dle ČSN EN 933-1. Pro zrnitostní rozbor byla zvolena řada sít: 

0,063, 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 5,6, 8, 10, 11,2 a 16 mm. Pro samotnou zkoušku bylo 

pouţito následující vybavení: 

- Váhy SARTORIUS 3876 MP-2 do 20kg s přesností 0,1g  

- Normová sada sít vyhovující poţadavkŧm EN 933-2 a ISO 3310-1 a ISO 3310-2 

- Prosévací přístroj vibrační  

- Sušárna s aut. reg. teploty 105°C aţ 110°C  

- Plechové misky takové velikosti, aby v nich bylo moţné rozprostřít vzorek v tenké 

vrstvě. 

- Pomocné odlehčovací síto s otvory velikosti asi 1 mm. 

Granulometrické sloţení, které vychází ze zrnitostního rozboru je i zásadním parametrem 

pro návrh receptur maltových směsí na bázi PUR odpadŧ. Celkový měrný  povrch plniva, 

který je přímo úměrný velikosti zrna a jeho objemovému  podílu mŧţe vedle fyzikálních 

vlastností malty na bázi polyuretanových odpadŧ mít i významný ekonomický faktor. To 

znamená, ţe optimalizací zrnitostního sloţení plniva je moţné výrazně sníţit mnoţství 
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pojiva ve směsi. Z hlediska úpravárenského procesu je zřejmé, ţe zásadním parametrem 

pro drcení je selekce jednotlivých typŧ polyuretanŧ při drcení.  

Vzorek VST01 – čistá sekundární směs z formátovací pily PUR bloků 

Tabulka 10 – Sítový rozbor vzorku VST01 

Otvor síta 

[mm] 

Hmotnost 

zbytku Ri [g] 

Procenta zbytku 

Ri/M1 x 100 [%] 

Hmotnost 

propadu [g] 

Souč. procento propadu                 

100-(Ri/M1x100) [%]           

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

16 0 0,00 100 100,00 

11,2 0 0,00 100 100,00 

10 0 0,00 100 100,00 

8 0 0,00 100 100,00 

5,6 0 0,00 100 100,00 

4 0 0,00 100 100,00 

2 0 0,00 100 100,00 

1 0,1 0,10 99,9 99,90 

0,5 77,9 77,90 22 22,00 

0,25 14 14,00 8 8,00 

0,125 0,9 0,90 7,1 7,10 

0,063 0 0,00 7,1 7,10 

Propad-dno 0 
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Obrázek 24 – Grafické vyjádření křivky zrnitosti vzorku VST01 
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Obrázek 25 – RRSB diagram pro vzorek VST01 

Vzorek VST02 - čistá sekundární směs z opracování PUR bloků drcená na rychloběžném 

nožovém drtiči firmy ČASTULÍK s velikostí ok síta 6mm 

 
Tabulka 11 – Sítový rozbor vzorku VST02 

Otvor síta 

[mm] 

Hmotnost 

zbytku Ri [g] 

Procenta zbytku 

Ri/M1 x 100  [%] 

Hmotnost 

propadu  [g] 

Souč. procento propadu                 

100-(Ri/M1x100) [%]           

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

16 0 0,00 100 100,00 

11,2 0 0,00 100 100,00 

10 0 0,00 100 100,00 

8 0 0,00 100 100,00 

5,6 0,6 0,60 99,4 99,40 

4 25,9 25,90 73,5 73,50 

2 37,5 37,50 36 36,00 

1 9,7 9,70 26,3 26,30 

0,5 17,8 17,80 8,5 8,50 

0,25 3,9 3,90 4,6 4,60 

0,125 3,5 3,50 1,1 1,10 

0,063 0,05 0,05 1,05 1,05 

Propad-dno 0 
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Obrázek 26 – Grafické vyjádření křivky zrnitosti vzorku VST02 
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Obrázek 27 – RSSB diagram vzorku VST02 

VST02_1 - čistá sekundární směs z opracování PUR bloků drcená na rychloběžném nožovém 

drtiči firmy ČASTULÍK s velikostí ok síta 12mm 

Tabulka 12 – Sítový rozbor vzorku VST02_1 

Otvor síta 

[mm] 

Hmotnost 

zbytku Ri [g] 

Procenta zbytku 

Ri/M1 x 100  [%] 

Hmotnost 

propadu [g] 

Souč. procento propadu                 

100-(Ri/M1x100) [%]           

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

16 0 0,00 100 100,00 

11,2 0 0,00 100 100,00 

10 0 0,00 100 100,00 

8 0 0,00 100 100,00 

5,6 1,2 1,20 98,8 98,80 

4 4,3 4,30 94,5 94,50 

2 40 40,00 54,5 54,50 

1 28,2 28,20 26,3 26,30 

0,5 10,9 10,90 15,4 15,40 

0,25 2 2,00 13,4 13,40 

0,125 0,5 0,50 12,9 12,90 

0,063 0,1 0,10 12,8 12,80 

Propad-dno 0 
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Obrázek 28 – Grafické vyjádření křivky zrnitosti vzorku VST02_1 
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Obrázek 29 – RSSB diagram vzorku VST02_1 

VST03 - čistá sekundární směs z opracování PUR bloků drcená na rychloběžném nožovém 

drtiči firmy Profing  s velikostí ok síta 8mm 

Tabulka 13 – Sítový rozbor vzorku VST03 

Otvor síta 

[mm] 

Hmotnost 

zbytku Ri [g] 

Procenta zbytku 

Ri/M1 x 100  [%] 

Hmotnost 

propadu [g] 

Souč. procento propadu                 

100-(Ri/M1x100) [%]           

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

16 0 0,00 100 100,00 

11,2 0 0,00 100 100,00 

10 0 0,00 100 100,00 

8 0 0,00 100 100,00 

5,6 0,1 0,10 99,9 99,90 

4 2,6 2,60 97,3 97,30 

2 44,5 44,50 52,8 52,80 

1 30,5 30,50 22,3 22,30 

0,5 8,8 8,80 13,5 13,50 

0,25 0,8 0,80 12,7 12,70 

0,125 0,2 0,20 12,5 12,50 

0,063 0 0,00 12,50 12,50 

Propad-dno 0 
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Obrázek 30 – Grafické vyjádření křivky zrnitosti vzorku VST03 
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Obrázek 31 – RRSB diagram vzorku VST03 

VST04 -  směs z recyklační linky drcená na rychloběžném nožovém drtiči firmy Terier 

s velikostí ok síta 14mm 

Tabulka 14 – Sítový rozbor vzorku VST04 

Otvor síta 

[mm] 

Hmotnost 

zbytku Ri [g] 

Procenta zbytku 

Ri/M1 x 100  [%] 

Hmotnost 

propadu [g] 

Souč. procento propadu                 

100-(Ri/M1x100) [%]           

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

16 0 0,00 100 100,00 

11,2 0 0,00 100 100,00 

10 0 0,00 100 100,00 

8 8 8,00 92 92,00 

5,6 31 31,00 61 61,00 

4 20 20,00 41 41,00 

2 14 14,00 27 27,00 

1 9 9,00 18 18,00 

0,5 12 12,00 6 6,00 

0,25 2 2,00 4 4,00 

0,125 1 1,00 3 3,00 

0,063 0 0,00 3 3,00 

Propad-dno 0 
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Obrázek 32 – Grafické vyjádření křivky zrnitosti vzorku VST04 
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Obrázek 33 – RSSB diagram vzorku VST04 

VST05 -  směs z recyklační linky bílé techniky 

Tabulka 15 – Sítový rozbor vzorku VST05 

Otvor síta 

[mm] 

Hmotnost 

zbytku Ri [g] 

Procenta zbytku 

Ri/M1 x 100  [%] 

Hmotnost 

propadu [g] 

Souč. procento propadu                 

100-(Ri/M1x100) [%]           

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

0 0 0,00 100 100,00 

16 0 0,00 100 100,00 

11,2 0 0,00 100 100,00 

10 0 0,00 100 100,00 

8 0 0,00 100 100,00 

5,6 0 0,00 100 100,00 

4 0 0,00 100 100,00 

2 0 0,00 100 100,00 

1 1,1 1,10 98,9 98,90 

0,5 40,7 40,70 58,2 58,20 

0,25 29,4 29,40 28,8 28,80 

0,125 21,2 21,20 7,6 7,60 

0,063 5,3 5,30 2,3 2,30 

Propad-dno 0,1 
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Obrázek 34 – Grafické vyjádření křivky zrnitosti vzorku VST05 
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Obrázek 35 – RRSB diagram vzorku VST05 

5.2.1 Dílčí závěr 

Polyuretany v podstatě respektují velikost síta instalovaného v noţovém drtiči. Maximální 

velikost drceného materiálu ovšem vykazuje počátek měřitelného objemu o jednu aţ dvě 

velikostní řady níţe, neţ je velikost instalovaného síta na drtiči. Polyuretany s objemovou 

hmotností 30 - 80  kg.m
-3

 vykazují rovnoměrný podíl částic v rozmezí 0,5-6 mm. 

Z hlediska procesu drcení je tento typ polyuretanu optimální. Pro RRSB křivky na obr. 25, 

27, 29, 31, 33, 35 platí, ţe daná zrnitostní skladba nevyhovuje definici RRSB zákonu, 

neboť produkt neodpovídá obvyklým zrnitostním charakteristikám drceného kameniva. 

Proto stanovené hodnoty parametru stejnoměrnosti, velikosti zrna, idealizovaného měrného 

povrchu a středního prŧměru zrna lze povaţovat pouze za orientační, nikoli přesné. 
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 Analýzy kontaminace polyuretanových odpadů 5.3

V rámci dalšího postupu a moţnosti vyuţití polyuretanových odpadŧ do stavebních směsí 

bylo potřeba prostudovat technické normy, zákony týkající se PUR odpadŧ a nakládání 

s nimi a technické návody autorizovaných osob pro stavební hmoty. Dále pak bylo nutné 

absolvovat konzultace na Státním zdravotním ústavu Praha a krajské hygienické stanici 

v Ostravě. Po prostudování příslušných legislativních dokumentŧ [69] - [79] bylo moţno 

vyvodit další kroky, týkající se analýz obsahu látek v polyuretanových odpadech. 

Co se týká analýz obsahu látek v polyuretanových odpadech vyuţívaných při výrobě 

stavebních výrobkŧ, stanovuje NV č. 163/2002 Sb. o technických poţadavcích na vybrané 

stavební výrobky[72], poţadavky, dle přílohy 1 odstavec 3., které je nutno dodrţet. 

Z pohledu hygieny, ochrany ţivotního prostředí a zdraví stavba musí být navrţena 

a postavena takovým zpŧsobem, aby neohroţovala hygienu nebo zdraví jejích uţivatelŧ 

nebo sousedŧ, především v dŧsledku: 

a) uvolňování toxických plynŧ, 

b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynŧ v ovzduší, 

c) emise nebezpečného záření, 

d) znečistění nebo zamoření vody nebo pŧdy, 

e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných 

odpadŧ, 

f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.[72] 

Po vybrání typu výrobku a prostudování technických návodŧ pro činnost autorizovaných 

osob při posuzování shody stavebních výrobkŧ podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve 

znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.[73] bylo dáno, jaké parametry navíc musí výrobek 

splňovat. V oblasti omítkovin a betonŧ je potřeba, aby výrobek splňoval kritéria uvedené 

v tab. 16. Podle vyhlášky č. 409/2005 Sb. [77] je zapotřebí provést výluhovou zkoušku. 

U vodného výluhu pro POLYURETAN je nutno stanovit následující parametry: TOC, 

primární aromatické aminy, CHSK, Mn, pH, chuť, pach, barva, Cr, Pb, Cd, Ni, fenoly, 

a další ukazatele dle aditiv. 
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Tabulka 16 - Přehled dalších technických předpisů, které se vztahují na výrobek (souběh, doplňkové 

požadavky) 

Technický předpis Specifikace poţadavku 

Vyhláška č. 499/2005 Sb.[78] 

Obsah přírodních radionuklidŧ: 

hmotnostní aktivita Ra-226 

Pouţití pro stavby s pobytovou místností max. 150 Bq/kg 

Pouţití pro stavby jiné neţ s pobytovou 

místností 
max. 500 Bq/kg 

Index hmotnostní aktivity max. 0,5 

Zákon č. 258/2000 Sb. [74]  
vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví č. 409/2005 

Sb.[77]  

Limity výluhových zkoušek podle přílohy 1 novely Vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví č.409/2005 Sb. 

 

5.3.1 Výsledky analýz polyuretanových odpadů 

Pro analýzy bylo vybráno 5 vzorkŧ polyuretanových odpadŧ, určených pro zapracování do 

stavebních směsí. Vzorky poskytla firma D&Daxner Technology s.r.o.  

1. vzorek polyuretanového odpadu pochází z formátování polyuretanových blokŧ pomocí 

pily, tudíţ by se mělo jednat o tzv. čistou polyuretanovou směs, nese označení „VST01“ – 

jedná se o drť velikosti zrna 0,063 – 1 mm.  

2. vzorek polyuretanového odpadu pochází z mechanického opracování polyuretanových 

výrobkŧ, tudíţ by se mělo jednat o tzv. čistou polyuretanovou směs, nese označení 

„VST02“ – jedná se o drť velikosti 0 – 5,6 mm.  

3. vzorek polyuretanového odpadu pochází výroby polyuretanových výrobkŧ, jedná se 

o úkapy z forem, přebytečnou pěnu atd., tudíţ by se mělo jednat o tzv. čistou 

polyuretanovou směs, nese označení „VST03“ – jedná se o drť velikosti zrna 0 – 5,6 mm.  

4. vzorek pochází z recyklační linky, kde výstupem je jiţ podrcená polyuretanová pěna, 

nese označení „VST04“  -  jedná se o drť velikosti zrna 0 – 8 mm.  

5. vzorek pochází z recyklační linky bílé techniky, kde jiţ byl podrcen a nese označení 

„VST05“ - jedná se o drť velikosti zrna 0 – 1 mm. 
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Tabulka 17 – Výsledky analýz polyuretanových odpadů 

Analyzovaná látka 

 Výsledek analýzy [mg/l] Limit dle vyhl. 252/2004 
Sb. a vyhl. 409/2005 Sb. 

[mg/l] VST01 VST02 VST03 VST04 VST05 

TOC 0,163±0,028 0,447±0.076 0.419±0,072 0,519±0,089 0,910±0,160 5 

CHSK <6 <6 <6 <6 <6 CHSK (Mn) 3,0          

Mn <0.03 <0.03 <0.03 0.07±0.01 <0.03 0,05 

pH 6.01±0.13 6.30±0.13 6.82±0.14 7.00±0.14 6.83±0.14 6,5 - 9,5    

Cr <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,05 

Pb <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,01 

Cd <0.002 <0.002 <0.002 0.009±0.001 <0.002 0,005 

Ni <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,02 

Fenoly <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,05 

Formaldehyd 0.00006 0.00007 0.00006 0.00015 0.00008 - 

Benzen <0.001 <0.001 <0.001 0.003 0.005 0,001 

toluen 0.001 0.003 <0.001 0.005 0.015 0,2 

Suma xylenŧ <0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001 0,2 

o-xylen+ styren 0.022 0.029 0.029 0.019 0.019 0,02 (pouze styren) 

ethylbenzen <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,02 

trichlorethhyllen (TCE) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.02 0,01 

tetrachlorethylen (PCE) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,01 
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5.3.2 Dílčí závěr 

Pŧvodce odpadŧ je podle zákona č.185/2001 Sb. hlava II, Díl 1. § 16 povinen odpady 

zařazovat podle druhŧ a kategorií podle § 5 a 6 tzn., musí odpad zařadit podle katalogu 

odpadŧ (příloha č. 1 k vyhlášce č.381/2001 Sb.) a dále pak ověřovat nebezpečné vlastnosti 

odpadŧ podle § 6 odstavce 4, dále je povinen k produkovanému odpadu, který následně 

prodává, přidávat technický list. V tomto listu je mimo jiné uvedeno, odkud daný odpad 

pochází a producent tohoto odpadu garantuje, ţe tento odpad není toxický, nebo ţe 

nikterak nezměnil své vlastnosti během skladování či přepravy. [69], [71] Na základě 

výsledkŧ analýz provedených u vzorkŧ polyuretanových odpadŧ určených pro zapracování 

do omítkových směsí viz tabulka 17 je moţno říci, ţe limitní hodnoty byly překročeny 

u vzorku VST04 u obsahu Mn o 40%, Cd o 80% a Benzenu o 300% a vzorku VST05 

u obsahu Benzenu o 500% a trichlorethylenu o 200%. Vzorky VST04 a VST05 byly na 

základě analýz vyčleněny z dalšího zapracování do omítkových směsí.  

 Směrné receptury solidifikace PUR odpadů pro následné využití 5.4

Pro účely následného vyuţití polyuretanových odpadŧ do stavebních hmot bylo přikročeno 

k solidifikaci daných 3 vzorkŧ polyuretanových odpadŧ. Po odborné konzultaci s firmou 

D & Daxner Technology s.r.o. na téma solidifikace polyuretanových odpadŧ, objemové 

hmotnosti 30 – 80 kg.m
-3

 ve stavebních směsích, bylo připraveno 8 zkušebních záměsí, 

podle směrných receptur, PUR je dávkován objemově a následně cca přepočten na 

hmotnostní díl viz tab. 18.  
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Tabulka 18 – Základní směrné receptury solidifikace. 

R
ec

ep
tu

ra
 

Typ PUR 

odpadu 

Sypná hmotnost 

PUR odpadu                 

v Kg.m-3 

Mnoţství surovin na 1 m3 

směsi v Kg 

Mnoţství surovin přepočtené na 

geometrický objem míchačky 0,75 m3 

při uţitečné záměsi 60% 

P
U

R
 (

m
3
) 

C
em

en
t 

4
2
,5

 

P
o
p
íl

ek
 

V
áp

en
ec

 

V
o
d
a 

P
U

R
 

C
em

en
t 

4
2
,5

 

P
o
p
íl

ek
 

V
áp

en
ec

 

V
o
d
a 

SR1 
DDT zrn. 

0 - 8 mm 
53 (1)53 75 75 0 75 31,8 45 45 0 45 

SR2 
DDT zrn. 
0 - 8 mm 

53 (1)53 65 85 0 75 31,8 39 51 0 45 

SR3 
DDT zrn. 

0 - 8 mm 
47 (1)47 36,65 2 0 20 28,2 21,99 1,2 0 12 

SR4 
DDT zrn. 

0 - 8 mm 
47 (1)47 37,65 1 0 20 28,2 22,59 0,6 0 12 

SR5 
DDT zrn. 

0 - 6 mm 
69 (1)69 100 0 150 100 41,4 60 0 90 60 

SR6 
DDT zrn. 

0 - 6 mm 
69 (1)69 50 0 200 100 41,4 30 0 120 60 

SR7 
DDT zrn. 

0 - 1 mm 
153 (1)153 200 50 0 150 91,8 120 30 0 90 

SR8 
DDT zrn. 
0 - 1 mm 

153 (1)153 250 0 0 150 91,8 150 0 0 90 

K solidifikaci polyuretanových odpadŧ bylo přikročeno z dŧvodu jiţ zmíněného výše a to 

je nemoţnost efektivně tyto odpady skladovat. Solidifikací těchto odpadŧ zmenšujeme 

jejich objem a zároveň takto solidifikované odpady mŧţeme efektivněji skladovat 

a následně vyuţívat při výrobě dalších stavebních materiálŧ. Nevyuţité a nezapracované 

zbytky solodifikátu musí být uloţeny na skládku, proto bylo připraveno 8 vzorkŧ pro 

stanovení kontaminace při skládkování pomocí výluhových zkoušek, jejichţ cílem bylo 

zjistit třídu vyluhovatelnosti a tím zatřídění solidifikátŧ dle zákona o odpadech 185/2001 

Sb. a vyhlášky 294/05 Sb. o podmínkách ukládání odpadŧ na skládky.  

5.4.1 Příprava solidifikace vzorků a jejich analýzy 

Jednotlivé vzorky pro analýzu stanovení kontaminace při skládkování pomocí výluhových 

zkoušek byly připraveny v horizontální míchačce s nuceným oběhem o geometrickém 

objemu 350 dm
3
. Pro kaţdou jednotlivou záměs bylo odměřeno mnoţství (viz tab. 18)

 

polyuretanové drti, do které se postupně vmíchávaly jednotlivé sloţky pojiv. V prŧběhu 

míchání bylo vizuálně sledováno obalení jednotlivých zrn polyuretanu. Po 3 minutách 
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míchání byla dávkována záměsová voda tak, aby došlo právě k rozmíchání pojiva ve 

směsi. Výsledkem byla polosuchá drobenková směs, která byla uloţena do dřevěných 

forem o rozměru 0,7 x 0,7 x 0,01 m. Vzorky jednotlivých záměsí byly volně uloţeny 

v místnosti při teplotě 18 
0
C po dobu 28 dnŧ a poté byl proveden odběr v mnoţství 5000 

ml z kaţdé jednotlivé záměsi pro stanovení třídy vyluhovatelnosti. Připravených 8 vzorkŧ 

bylo předáno Centru nanotechnologií při VŠB – TU Ostrava k analýze. Centrum 

nanotechnologií, přesněji oddělení organické analýzy vyhotovilo vodné výluhy dle ČSN 

EN 12457 – 4 [79]. Tyto vodné výluhy byly následně podrobeny analytickým zkouškám 

dle vyhlášky 294/05 Sb. [75] a vyhlášky č. 409/2005 Sb.[77]. Další potřebnou analýzou je 

měření emisí těkavých organických látek z nepouţitých stavebních materiálŧ podle zákona 

č. 163/2002 Sb. o technických poţadavcích na vybrané stavební výrobky přílohy 

1 odstavec 3 písmena a). Tyto analýzy těkavých organických látek byly také provedeny na 

Centru nanotechnologií podle ČSN EN ISO 16000 – 9 [81]- a ČSN EN ISO 16000 – 10 

[82].  

5.4.2 Výsledky analýz solidifikovaných PUR odpadů 

Výsledky zkoušek jsou zpracovány tabelárně (viz tab. 19) i graficky (viz obr. 36 – 44). 
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Tabulka 19 - Výsledky chemických analýz vodných výluhů a VOC (těkavých organických látek) 

Koncentrace [mg.l-1] SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8 Limitní hodnota 

DOC (rozpuštěný org. Uhlík  32,5 18,6 59,1 24,9 21,1 21,1 28,5 7 80 

Fenolový index  0,20 ±0,04 <0,05 0,15 ±0,03 0,07 ±0,02 0,066 ± 0,014 <0,05 <0,05 <0,05 1 

Chloridy 15,75 6,73 21,49 3,24 3,26 13,4 17,3 1,4 1500 

Fluoridy <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 30 

Sírany 6,48 409 2,6 9,32 2,94 328 64,6 26,9 3000 

As <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 2,5 

Ba 0,97 ±0,06 0,44 ±0,03 0,78 ±0,05 1,23 ±0,08 0,50 ± 0,03 0,06 ± 0,01 0,29 ± 0,02 0,07 ± 0,01 30 

Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,5 

Cr celkový 0,06 ±0,01 0,40 ±0,07 0,06 ±0,01 0,07 ±0,02 <0,06 <0,03 <0,03 <0,03 7 

Cu <0,03 <0,06±0,01 <0,03 <0,03 <0,06 <0,03 <0,03 <0,03 10 

Hg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,2 

Ni <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 4 

Pb <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 5 

Se <0,01 0,012±0,002 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 

Sb <0,01 0,024±0,005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,7 

Zn <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 ± 0,01 0,12 ± 0,01 <0,1 <0,1 20 

Mo 0,02 ±0,01 0,14 ±0,03 0,02 ±0,01 0,010 ±0,002 0,018 ±0,004 0,014 ±0,003 0,015 ±0,003 <0,01 3 

RL (rozpuštěné látky) 1860 ±56 733 ±22 1720 ± 52 2470 ±74 1700 ± 51 870 ± 27 1470 ± 45 125 ± 4 8000 

pH 11,9 ± 0,3 9,12 ± 0,19 11,9 ± 0,3 12,1 ± 0,3 12,6 ± 0,3 11,3 ± 0,3 12,4 ± 0,3 11,0 ± 0,3 14 

koncentrace VOC [mg.m-1] SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8 Limitní hodnota 

benzen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 7 

toluen <0,01 0,64 0,85 0,36 3,32 1,23 0,72 6,66 300 

etylbenzen 0,05 1.00 0,3 0,08 1,19 1,46 1,97 22,9 200 

xyleny 0,03 1,22 0,36 0,15 1,51 1,28 1,11 8,85 200 

TCE <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 150 

PCE - tetrachlorethylen <0,01 0,51 1,12 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 150 
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Obrázek 36 - Graf koncentrace celkového Cr, Ni, Pb, Mo a hodnoty pH vzorků 

1 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 37 - Graf koncentrace celkového Cr, Ni, Pb, Mo a hodnoty pH vzorků 

5 –8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 38 - Graf koncentrace DOC, F, Ba, Zn vzorků                                           

1 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 - Graf koncentrace DOC, F, Ba, Zn vzorků 5 -8 
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Obrázek 40 - Graf koncentrace chloridů, síranů a RL vzorků 1 - 4 

 

Obrázek 41 - Graf koncentrace chloridů, síranů a RL vzorků 5 -8 

 

Obrázek 42 - Graf koncentrace As, Cd, Hg, Se, Sb a fenolový index vzorků 1 - 4 

 

Obrázek 43 - Graf koncentrace As, Cd, Hg, Se, Sb a fenolový index vzorků 5 - 8 
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Obrázek 44 – Graf koncentrace VOC vzorků 1- 8 

5.4.3 Dílčí závěr 

Všechny uvedené záměsi splňují poţadavky třídy vyluhovatelnosti IIa, dle přílohy č. 2 

k vyhlášce 294/2005 Sb. a spadají do kategorie S – ostatní odpad S-001 dle přílohy č. 4 

k vyhlášce 294/2005 Sb. Tudíţ v případě nevyuţití suchých směsí na bázi základních 

směrných receptur, je moţno tyto odpady či přebytky uloţit na skládku odpadŧ. 

 Návrh receptur experimentálních záměsí 5.5

Pro návrh receptur experimentálních záměsí bylo zvoleno dávkování jednotlivých sloţek 

záměsí v objemových dílech. Objemové díly byly vybrány z dŧvodu neměřitelnosti dávek 

polyuretanového odpadu v hmotnostních dílech. Neměřitelnost hmotnostních dílŧ spočívá 

v tom, ţe sloţení polyuretanové drtě z recyklace i po rozdruţení obsahuje jak celistvá zrna 

tak mechanicky narušená zrna polyuretanu a ty při stejné sypné hmotnosti mají rozdílné 

objemy. Další dŧvod, proč nelze pouţít hmotnostní dávkování, je naprosto nevyhovující 

tvarový index. Při váţení by musela být zrna ukládána např. vibracemi a mohlo by 

docházet k dalšímu zdrobňování. Z tohoto hlediska je přesnější a technicky jednodušší 

objemové dávkování drcených polyuretanových pěn. 
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Ostatní dávkované suroviny byly taktéţ přepočteny na objemové díly. Byly navrţeny 3 tzv. 

premixy (viz tabulka 20), coţ byly předem připravené směsi pojiv, kterými se nahrazoval 

či doplňoval čistý cement v záměsích. Suroviny byly při návrhu receptur malt na bázi 

polyuretanu následně doplněny o další přísady, a bylo navrţeno 13 základních receptur, viz 

tabulka 21. 

Tabulka 20 – Složení premixů 

Sloţky Premixŧ Měrná jednotka 

P
re

m
ix

 1
 

P
re

m
ix

 2
 

P
re

m
ix

 3
 

Cement CEM II 32,5N obj. díl 2 3 4 

Vápenný hydrát CL 90 obj. díl 10 - - 

Vysokopecní struska jemně mletá  obj. díl - - 6 

Vápenec velmi jemně mletý  obj. díl - 6 - 

Jednotlivé experimentální záměsi byly připraveny v horizontální míchačce s nuceným 

oběhem o geometrickém objemu 350 dm
3
. Pro kaţdou záměs bylo odměřeno přesně dané 

mnoţství polyuretanové drti, ke které byly postupně přidávány jednotlivé sloţky pojiv, 

přísad nebo premixŧ (viz tabulka 21). V prŧběhu míchání bylo vizuálně sledováno obalení 

zrn polyuretanu, jakmile došlo k obalení, minimálně však po 3 minutách míchání, byla 

postupně ve třech částech dávkována do směsi voda. 

Takto připravená maltová směs byla přemístěna do plastového maltovníku, odkud byla 

následně směs plněna do připravených forem rozměru 40 x 40 x 160 mm dle ČSN EN 

1015-11. V případě ţe směs senzoricky vyhovovala obecným poţadavkŧm na malty pro 

omítání, byla směs nanesena zednickou lţící na savý vertikální podklad, kde byla 

sledována tvorba trhlin a kompaktnost tmelu.  
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Tabulka 21 – Základní experimentální receptury 

Sloţky omítkové směsi 
Měrná 

jednotka 

Z
ám

ěs
 1

 

Z
ám

ěs
 2

 

Z
ám

ěs
 3

 

Z
ám

ěs
 4

 

Z
ám

ěs
 5

 

Z
ám

ěs
 6

 

Z
ám

ěs
 7

 

Z
ám

ěs
 8

 

Z
ám

ěs
 9

 

Z
ám

ěs
 1

0
 

Z
ám

ěs
 1

1
 

Z
ám

ěs
 1

2
 

Z
ám

ěs
 1

3
 

PUR (drcený 0-6 mm) obj. díl 5 4 3 3 3 5 5 5 2 5 5 5 3 

Voda obj. díl 4,2 3,5 2,8 5,6 2,5 4,2 4,3 5,3 2,5 5,6 5,6 5,6 0,8 

Cement CEM II 32,5N obj. díl 1 1 1 - - - - 0,5 0,5 3 3 1 1 

Hydroxylpropylový škrob obj. díl - - - - - - - - - 0,01 - - 0,01 

Melamin, polyakrylát obj. díl - - - - - - - 0,005 - - - - - 

Lignosulfonan vápenatý obj. díl - - - - - - - - - - 0,02 - - 

Kopolymervinylacetát obj. díl - - - - - - - - - - - - 0,01 

Šedá sádra obj. díl - - - - - - 0,2 - - 
 

- - - 

Vápenec velmi jemně mletý obj. díl - - - - - - - - - - - 2 - 

Kamenná moučka – Moravská 

droba 
obj. díl - - - - - - - 1 1 - - - - 

Premix 1 obj. díl - - - 5 - - - - - - - - - 

Premix 2 obj. díl - - - - 0,6 - - - - - - - - 

Premix 3 obj. díl - - - - - 1 1 1 - - - - - 
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Záměs 1 vykazovala po smíchání polyuretanové pěny a cementu v suchém stavu 

nedostatečně obalená zrna polyuretanu. Po přidání vody a následném promíchání se 

jednalo o chudou směs. 

Záměs 2 v suchém stavu po promíchání polyuretanové pěny a cementu vykazovala 

poměrně dostatečně obalené zrna polyuretanu. Po přidání vody a následném promíchání 

bylo patrné obalení zrn polyuretanové pěny cementovým tmelem, ale směs byla lehká 

a nekompaktní. Konzistence neodpovídala poţadavkŧm na malty pro omítání. 

Záměs 3 vykazovala po smíchání polyuretanové pěny a cementu v suchém stavu 

dostatečně obalená zrna polyuretanu. Po přidání vody a následném promíchání bylo patrné 

obalení zrn polyuretanové pěny cementovým tmelem, směs byla poměrně hutná, ale její 

konzistence neodpovídala poţadavkŧm na malty pro omítání. 

Záměs 4 v suchém stavu po promíchání polyuretanové pěny a premixu 1 vykazovala 

dostatečné obalení zrn polyuretanu. Po přidání vody a následném promíchání bylo patrné 

obalení zrn polyuretanové pěny tmelem. Směs byla hutná a konzistence směsi odpovídala 

obecným poţadavkŧm na malty pro omítání. Směs vykazovala nedostatečnou plasticitu. Po 

nanesení na savý vertikální podklad se tvořily trhliny, maltový tmel byl nekompaktní.  

Záměs 5 vykazovala po smíchání polyuretanové pěny a premixu 2 v suchém stavu 

dostatečnou obalenost zrn polyuretanu. Po přidání vody a následném promíchání bylo 

patrné obalení zrn polyuretanové pěny tmelem. Směs byla hutná a konzistence směsi 

odpovídala obecným poţadavkŧm na malty pro omítání. Směs obsahovala nedostatek pojiv 

a špatně zvolené přísady, vlivem toho byla retence vody v maltě slabá. Po nanesení na savý 

vertikální podklad se tvořily trhliny, maltový tmel byl nekompaktní.  

Záměs 6 v suchém stavu po promíchání polyuretanové pěny a premixu 3 vykazovala 

dostatečné obalení zrn polyuretanu. Po přidání vody a následném promíchání bylo patrné 

obalení zrn polyuretanové pěny tmelem. Směs byla hutná a konzistence směsi odpovídala 

obecným poţadavkŧm na malty pro omítání. Po nanesení na savý vertikální podklad se 

netvořily trhliny, maltový tmel byl dostatečně těţký pro aplikaci zednickou lţící. 
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Po 24 hodinách nanesená vrstva nevykazovala poruchy, avšak přídrţnost k podkladu byla 

velmi malá.   

Záměs 7 vykazovala po smíchání polyuretanové pěny, šedé sádry a premixu 3 v suchém 

stavu dostatečnou obalenost zrn polyuretanu. Po přidání vody a následném promíchání 

bylo patrné obalení zrn polyuretanové pěny tmelem, směs byla hutná a konzistence směsi 

odpovídala obecným poţadavkŧm na malty pro omítání. Po nanesení na savý vertikální 

podklad se netvořily trhliny a maltový tmel byl dostatečně těţký pro aplikaci zednickou 

lţící. Doby zpracovatelnosti byla podstatně kratší neţ u předešlých záměsí. 

Záměs 8 v suchém stavu po promíchání polyuretanové pěny, cementu, melaminu, 

kamenné moučky a premixu 3 vykazovala dostatečné obalení zrn polyuretanu. Po přidání 

vody a následném promíchání bylo patrné obalení zrn polyuretanové pěny tmelem, směs 

byla hutná a konzistence směsi odpovídala obecným poţadavkŧm na malty pro omítání. 

Mnoţství záměsové vody bylo moţné regulovat v rozmezí 0,7 – 0,8 obj. dílu vody na 

1 obj. díl suché směsi při zachování stejné konzistence. Maltový tmel byl dostatečně těţký 

pro aplikaci zednickou lţící. Po nanesení na savý vertikální podklad se netvořily trhliny, 

ale směs vykazovala vysokou plasticitu. 

Záměs 9 vykazovala po smíchání polyuretanové pěny, cementu a kamenné moučky 

v suchém stavu dostatečnou obalenost zrn polyuretanu. Po přidání vody a následném 

promíchání bylo patrné obalení zrn polyuretanové pěny tmelem, směs byla hutná 

a konzistence směsi odpovídala obecným poţadavkŧm na malty pro omítání. Maltový tmel 

byl dostatečně těţký pro aplikaci zednickou lţíci, po nanesení na savý vertikální podklad 

se netvořily trhliny. Směs vykazovala velmi dobrou konzistenci, mnoţství záměsové vody 

bylo moţné regulovat v rozmezí 0,6 – 1 obj. dílu vody na 1 obj. díl suché směsi při 

zachování stejné konzistence. 

Záměs 10 v suchém stavu po promíchání polyuretanové pěny, cementu 

a hydroxylpropylového škrobu vykazovala dostatečné obalení zrn polyuretanu. Po přidání 

vody a následném promíchání bylo patrné obalení zrn polyuretanové pěny cementovým 

tmelem, směs byla hutná a konzistence směsi odpovídala obecným poţadavkŧm na malty 

pro omítání. Maltový tmel byl dostatečně těţký pro aplikaci zednickou lţící, po nanesení 
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na savý vertikální podklad se netvořily trhliny. Při nanesení na větší plochu 0,5 x 0,5 m 

bylo jen velmi obtíţné povrch srovnat zednickou latí do vodorovna. 

Záměs 11 vykazovala po smíchání polyuretanové pěny, cementu a Lignosulfonanu 

vápenatého v suchém stavu dostatečnou obalenost zrn polyuretanu. Po přidání vody 

a následném promíchání bylo patrné obalení zrn polyuretanové pěny cementovým tmelem, 

směs byla hutná a konzistence směsi odpovídala obecným poţadavkŧm na malty pro 

omítání. Maltový tmel byl dostatečně těţký pro aplikaci zednickou lţíci, po nanesení na 

savý vertikální podklad se netvořily trhliny. Směs vykazovala dobrou konzistenci, dobře se 

nanášela. Při nanesení na větší plochu 0,5 x 0,5 m bylo moţné dobře povrch srovnat 

zednickou latí do vodorovna. Polysacharidy v přísadě příliš retardovaly hydrataci pojiva ve 

směsi. 

Záměs 12 vykazovala po smíchání polyuretanové pěny, cementu a velmi jemně mletého 

vápence v suchém stavu dostatečnou obalenost zrn polyuretanu. Po přidání vody 

a následném promíchání bylo patrné obalení zrn polyuretanové pěny tmelem, směs byla 

hutná a konzistence směsi odpovídala obecným poţadavkŧm na malty pro omítání. 

Maltový tmel byl dostatečně těţký pro aplikaci zednickou lţíci, po nanesení na savý 

vertikální podklad se netvořily trhliny. Směs vykazovala velmi dobrou konzistenci, dobře 

se nanášela. Při nanesení na větší plochu 1 x 1 m bylo moţné dobře povrch srovnat 

zednickou latí do vodorovna. Vydatnost při vrstvě tl. 10 mm byla 9 kg.m
-2

. 

Záměs 13 v suchém stavu po promíchání polyuretanové pěny, cementu, 

hydroxylpropylového škrobu a kopolymervinylacetátu, vykazovala dostatečné obalení zrn 

polyuretanu. Po přidání vody a následném promíchání bylo patrné obalení zrn 

polyuretanové pěny cementovým tmelem, směs byla hutná a konzistence směsi odpovídala 

obecným poţadavkŧm na malty pro omítání. Maltový tmel byl dostatečně těţký pro 

aplikaci zednickou lţící, po nanesení na savý vertikální podklad se netvořily trhliny. Směs 

vykazovala velmi dobrou konzistenci, dobře se nanášela. Při nanesení na větší plochu 

1 x 1 m bylo moţné dobře povrch srovnat zednickou latí do vodorovna. Vydatnost při 

vrstvě tl. 10 mm byla 6 kg.m
-2

. 
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5.5.1 Dílčí závěr 

Návrh experimentálních záměsí byl směřován k vytvoření materiálu, jeţ bude schopen 

splnit poţadavky na malty pro vnitřní a vnější omítky. Z hlediska senzorického hodnocení 

nejlépe této charakteristice odpovídají záměsi 12 a 13. 

 Fyzikálně mechanické vlastnosti receptur  5.6

5.6.1 Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty 

Stanovení bylo provedeno dle ČSN EN 1015-9[62]. Doba zpracovatelnosti čerstvé malty 

je definována jako doba, za kterou je dosaţeno stanovené meze odporu vŧči penetraci 

normalizované tyčky do malty v minutách.  

Naplněné formy byly udrţovány při teplotě 22°C v uzavřených polyetylenových pytlích. 

Po vyjmutí byla forma umístěna na váhy pod penetrační tyčku. Pomocí páky byla pomalu 

spuštěna tyčka do vzorku po stanovenou rýsku, odečítala se hmotnost v kilogramech, ze 

které se následným přepočtem vyjádřil odpor malty v N.mm
-2

. Byl změřen čas, 

zaokrouhlený na jednu minutu, potřebný k dosaţení odporu směsi vŧči penetraci v hodnotě 

0,5 N.mm
-2

 interpolací výsledkŧ zjištěných bezprostředně před a po této hodnotě. Zkoušení 

bylo prováděno ve vhodných intervalech v závislosti na sloţení experimentálních záměsí. 

Výsledky stanovení doby zpracovatelnosti a úpravy čerstvé malty jsou dále prezentovány 

tabelárně (viz tabulka 22) i graficky (viz obr, 45). 

Tabulka 22 – Doby zpracovatelnosti experimentálních záměsí 

Označení Doba zpracovatelnosti [min.] 

Záměs 1 62 

Záměs 2 57 

Záměs 3 63 

Záměs 4 55 

Záměs 5 57 

Záměs 6 60 

Záměs 7 17 

Záměs 8 61 

Záměs 9 60 

Záměs 10 183 

Záměs 11 87 

Záměs 12 56 

Záměs 13 118 
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Obrázek 45 – Graf doby zpracovatelnosti experimentálních záměsí 

5.6.2 Dílčí závěr 

Doba zpracovatelnosti u většiny záměsí se pohybovala kolem 60 minut, coţ je doba za 

kterou začíná tuhnutí cementu, respektive dochází k procesu hydratace. Záměs 7 

obsahovala ve směsi šedou sádru, která omezuje stékavost a směs začala tuhnout uţ po 

17 minutách. Záměs 10 obsahovala ve směsi hydroxylpropylový škrob, který retardoval 

hydratační reakci a tuhnutí začalo aţ po 183 minutách. Záměs 11 a 13 byla retardována 

přídavkem hydroxylpropylového škrobu a kopolymervinylacetátu respektive 

lignosulfonanu vápenatého. 

5.6.3 Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty 

Stanovení bylo provedeno dle normy ČSN EN 1015-10 [63]. Z kaţdé experimentální 

záměsi byly vytvořeny 3 zkušební tělesa, jednalo se o trámečky 40 x 40 x 160 mm. 

Trámečky byly uloţeny v místnosti při teplotě 22°C po dobu 28 dnŧ a následně umístěny 

do sušárny při teplotě (60±5)°C do doby kdy došlo k ustálení hmotnosti. Následně byly 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

62 57 
63 

55 57 60 

17 

61 60 

183 

87 

56 

118 

D
o

b
a 

zp
ra

co
va

te
ln

o
st

i [
m

in
.]

 



Tomáš Dvorský: Racionální vyuţití polyuretanových odpadŧ ve stavebnictví 
 

2011  70 
 

trámečky zváţeny na vahách a následně vypočtena objemová hmotnost suché zatvrdlé 

malty pro kaţdou experimentální záměs dle vztahu (1) 

  
 

 
   [kg.m

-3
]  (1) 

 

m…hmotnost trámečku [kg] 

V… objem trámečku [m
3
] 

Výsledky měření jsou dále prezentovány tabelárně (viz tabulka 23) i graficky (viz obr. 46). 

Tabulka 23 – Hodnoty stanovení objemové hmotnosti zatvrdlé malty 

Označení 

Hmotnost vzorkŧ [kg] 

Objem 

těles [m
3
] 

Objemová hmotnost vzorkŧ [kg.m
-3

] Výsledná 

obj. 
hmotnost 

malty [kg.m
-

3
] 

m VZ1 m VZ2 m VZ3 VVZ1 VVZ2 VVZ3 

Záměs 1 0,059 0,057 0,061 0,000256 230,08 222,66 238,28 230 

Záměs 2 0,084 0,084 0,082 0,000256 326,17 326,95 321,48 330 

Záměs 3 0,143 0,139 0,141 0,000256 558,59 542,97 550,78 550 

Záměs 4 0,155 0,150 0,159 0,000256 605,47 585,94 621,09 600 

Záměs 5 0,168 0,163 0,166 0,000256 656,25 636,72 648,44 650 

Záměs 6 0,072 0,057 0,069 0,000256 281,25 222,66 269,53 260 

Záměs 7 0,121 0,123 0,119 0,000256 472,66 480,47 464,84 470 

Záměs 8 0,107 0,103 0,105 0,000256 417,97 402,34 410,16 410 

Záměs 9 0,227 0,219 0,229 0,000256 886,72 855,47 894,53 880 

Záměs 10 0,143 0,136 0,129 0,000256 558,59 531,25 503,91 530 

Záměs 11 0,140 0,137 0,138 0,000256 546,88 535,16 539,06 540 

Záměs 12 0,148 0,151 0,154 0,000256 578,13 589,84 601,56 590 

Záměs 13 0,143 0,141 0,139 0,000256 558,59 550,78 542,97 550 
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Obrázek 46 – Graf hodnot objemových hmotností experimentálních záměsí 

5.6.4 Dílčí závěr 

Objemová hmotnost záměsí 1 aţ 3 má rostoucí tendenci od hodnoty 230 kg.m
-3

 po hodnotu 

550 kg.m
-3

 z dŧvodu rostoucího poměru cement / polyuretanová pěna. Záměsi 4 a 5 

obsahovaly ve směsi premix 1 a 2 které zvyšovaly objemovou hmotnost. Záměsi 6 aţ 8 

obsahovaly vysoký přídavek záměsové vody, který ovlivnil výslednou objemovou 

hmotnost. Záměs 9 obsahovala nejmenší mnoţství drcené polyuretanové pěny v poměru k 

cementu, coţ zpŧsobilo její vysokou objemovou hmotnost. Záměsi 10 a 11 měly stejný 

poměr vody k polyuretanové pěně a cementu, objemové hmotnosti jsou i proto podobné. 

Záměs 12 obsahovala ve směsi menší podíl cementu neţ záměsi 10 a 11 tento podíl byl 

nahrazen velmi jemně mletým vápencem s podobnou objemovou hmotností, proto 

výsledná objemová hmotnost záměsi 12 koreluje kolem objemových hmotností záměsí 10 

a 11. Záměs 13 obsahovala stejný poměr polyuretanové pěny k cementu jako záměs 3, jen 

bylo změněno mnoţství záměsové vody a přídavky plastifikačních a retardačních přísad, 

proto výsledná objemová hmotnost byla podobná jako u záměsi 3. 
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5.6.5 Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tlaku 

Stanovení bylo provedeno dle normy ČSN EN 1015-11[64]. Z kaţdé experimentální 

záměsi byly vytvořeny 3 zkušební tělesa, jednalo se o trámečky 40 x 40 x 160 mm. 

Trámečky ve formě byly zabaleny do polyetylenových pytlŧ a uloţeny v místnosti při 

teplotě 22°C po dobu 2 dnŧ, poté odbedněny, vráceny zpět do pytlŧ a uloţeny takto dalších 

5 dnŧ. Po uplynutí této doby byly trámečky uloţeny volně v místnosti při teplotě 22°C po 

dobu 21 dnŧ. Trámečky byly následně převezeny na TZÚS pobočka Ostrava, kde proběhlo 

samotné měření pevnosti v tlaku.  

Trámečky byly zlomeny napŧl a poloviny trámečkŧ byly vloţeny bočními plochami 

(kolmo na směr hutnění) mezi ocelové destičky, které přesně vymezují velikost tlačné 

plochy nepravidelného zlomku. Byla vyloučena takové zkušební tělesa, která nevytvářela 

krychli pevného materiálu mezi horní a dolní tlačnou deskou. Zatíţení bylo plynule 

zvyšováno do porušení zkušebního tělesa. Výsledky měření jsou prezentovány tabelárně 

(viz tabulka 24) i graficky (viz obrázek 47). 

Tabulka 24 – Hodnoty stanovení pevnosti zatvrdlé malty v tlaku 

Označení 

Zatěţovací síla [N] 
Tlačná 

plocha[mm
2
] 

Pevnost v tlaku [N.mm
-2

] 
Pevnost v 

tlaku[N.mm
-2

] 1 2 3 1 2 3 

Záměs 1 50 48 53 1600 0,03 0,03 0,03 0,03 

Záměs 2 157 145 160 1600 0,10 0,09 0,10 0,10 

Záměs 3 652 634 641 1600 0,41 0,40 0,40 0,40 

Záměs 4 1303 1275 1263 1600 0,81 0,80 0,79 0,80 

Záměs 5 1334 1322 1340 1600 0,83 0,83 0,84 0,83 

Záměs 6 100 80 140 1600 0,06 0,05 0,09 0,07 

Záměs 7 78 100 89 1600 0,05 0,06 0,06 0,06 

Záměs 8 1702 1634 1649 1600 1,06 1,02 1,03 1,04 

Záměs 9 1695 1760 1720 1600 1,06 1,10 1,08 1,08 

Záměs 10 2116 1992 2099 1600 1,32 1,25 1,31 1,29 

Záměs 11 2079 2028 2050 1600 1,30 1,27 1,28 1,28 

Záměs 12 970 950 934 1600 0,61 0,59 0,58 0,59 

Záměs 13 56 75 94 1600 0,04 0,05 0,06 0,05 
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Obrázek 47 – Graf hodnot pevností v tlaku jednotlivých experimentálních záměsí 

5.6.6 Dílčí závěr 

Hodnoty naměřené při zkoušce pevnosti zatvrdlé malty v tlaku odpovídají očekávaným 

výsledkŧ pevnosti. Niţší pevnost byla očekávána u záměsí 1 a 2 jelikoţ se jednalo 

o nedostatečně obalené a nehutné směsi. Dále byly očekávány niţší pevnosti u záměsi 6 a 7 

kde se pevnost v tlaku pohybovala v rozmezí 0,06 N.mm
-2

 aţ 0,07 N.mm
-2

 a to z dŧvodu 

vysokého podílu polyuretanové pěny a záměsové vody ke sloţkám pojiva, ať uţ to byl 

premix 3 samostatně či v kombinaci se šedou sádrou. Nárŧst pevností od záměsi 3 po 

záměs 5 respektive od hodnoty 0,40 N.mm
-2

 po hodnotu 0,83 byl zpŧsoben u záměsi 3 

sníţením mnoţství drcené polyuretanové pěny a záměsové vody. U záměsi 4 došlo 

k nahrazení čistého cementu premixem 3 a to ve vysokém poměru vŧči drcené 

polyuretanové pěně. U záměsi 5 pak bylo sníţeno mnoţství záměsové vody a čistý cement 

byl nahrazen premixem 2, coţ mělo za následek zvýšení pevnosti. Nárŧst pevnosti 

u záměsi 8 na hodnotu 1,04 N.mm
-2

 byl dán vyšším poměrem pojiv k drcené polyuretanové 

pěně. Stejně tak i hodnota pevnosti v tlaku 1,08 N.mm
-2

 u záměsi 9 byla zpŧsobena 

sníţením mnoţství drcené polyuretanové pěny při zachování vyššího mnoţství pojiv 

přesněji cementu a premixu 3. Záměs 10 a 11 dosáhla pevnosti v tlaku hodnot 1,29 N.mm
-2
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a 1,28 N.mm
-2

 , tato vyšší pevnost v tlaku je zpŧsobena vysokým mnoţstvím čistého 

cementu oproti ostatním záměsím. Naopak pokles pevnosti v tlaku u záměsí 12 a 13 byl 

zpŧsoben, u záměsi 12 vyšším poměrem velmi jemného vápence k cementu a u záměsi 13 

nevhodnou kombinací plastifikačních přísad, přesněji škrobu a kopolymer vinylacetátu.  

5.6.7 Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky 

Stanovení bylo provedeno dle ČSN EN 1015-12 [86]. Přídrţnost se stanovuje jako 

maximální napětí v tahu vyvozené zatíţením, pŧsobícím kolmo k povrchu malty pro 

vnitřní a vnější omítky nanesené na podkladu. Tahové zatíţení se vyvozuje prostřednictvím 

odtrhového terče přilepeného na zkoušenou kruhovou plochu povrchu malty. Příprava 

vzorkŧ proběhla dle výše zmíněné ČSN EN 1015-12, jakmile byla malta dostatečně 

zatvrdlá, umístily se podklady do polyetylenových pytlŧ po dobu 7 dní při teplotě 22°C, 

poté se tělesa vyjmula a dále skladovala 21 dní v téţe místnosti při teplotě 22°C. Po 28 

dnech byly na tělesa centricky přilepeny kruhové terče pomocí epoxidové pryskyřice. 

Pomocí zkušebního stroje bylo na tělesa vyvozeno tahové zatíţení kolmo na zkoušenou 

plochu přes přilepené kruhové terče. Zatíţení bylo vyvozováno rovnoměrně bez nárazŧ 

a byla vyloučena všechna tělesa, u nichţ došlo k odtrţení ve vrstvě lepidla mezi kruhovým 

terčem a maltou. Výsledky měření jsou dále prezentovány tabelárně (viz tabulka 25) 

i graficky (viz obrázek 48). 

Tabulka 25 – Hodnoty stanovení přídržnosti zatvrdlých malt 

Označení 
Přídrţnost k podkladu [N.mm

-2
] 

hodnota zpŧsob odtrţení 

Záměs 1 - - 

Záměs 2 - - 

Záměs 3 - - 

Záměs 4 - - 

Záměs 5 - - 

Záměs 6 - - 

Záměs 7 - - 

Záměs 8 0,02 v maltě 

Záměs 9 0,07 od podkladu 

Záměs 10 0,06 v maltě 

Záměs 11 0,07 v maltě 40% 

Záměs 12 0,06 v maltě 

Záměs 13 0,05 v maltě 
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Obrázek 48 – Graf hodnot přídržnosti jednotlivých experimentálních záměsí 

5.6.8 Dílčí závěr  

U záměsí 1 - 7 nebyla stanovována přídrţnost zatvrdlé malty, jelikoţ tyto záměsi 

neodpovídaly poţadavkŧm na malty pro omítání nebo byl maltový tmel nekompaktní, 

případně projevoval velice malou přídrţnost k podkladu, nebo se jen velmi těţko nanášel. 

Záměsi 8 – 13 byly podrobeny zkouškám přídrţnosti, kdy se hodnoty přídrţností 

pohybovaly od 0,02 N.mm
-2

 u záměsi 8, a následně korelovali kolem hodnoty 0,06. N.mm
-2. 

Výsledky se nelišily jen výslednou hodnotou ale i zpŧsobem odtrţení. Zpŧsob odtrţení od 

podkladu vykazovala jen záměs 9, ostatní záměsi 8, 10, 11, 12, 13 měli zpŧsob odtrţení 

v maltě.  

Shrnutí jednotlivých vlastností experimentálních záměsí je prezentováno v tabulce 26. 

Z výsledkŧ zkoušek i ze senzorického hodnocení se jako nejvhodnější receptury pro další 

výzkum jeví receptury záměsí 12 a 13. Tyto receptury budou slouţit jako podklad pro 

další specifikaci a zlepšení vlastností malt na bázi polyuretanových pěn pro vnitřní a vnější 

omítky. Jedná se zejména o sníţení objemové hmotnosti, zlepšení zpracovatelnosti po 

nanesení na podklad, zvýšení pevnosti v tlaku a zlepšení přídrţnosti k podkladu. 
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Tabulka 26 – Souhrnné výsledky stanovení pro všechny experimentální záměsi 

Označení 

Zkouška Pevnosti 

malty v tlaku 
[N.mm

-2
] 

Objemová 

hmotnost zatvrdlé 
malty [kg.m

-3
] 

Doba 

zpracovatelnosti 
[min.] 

Přídrţnost k podkladu 

[N.mm
-2

] 

hodnota 
zpŧsob 

odtrţení 

Záměs 1 0,03 230 60 - - 

Záměs 2 0,10 330 60 - - 

Záměs 3 0,40 550 60 - - 

Záměs 4 0,80 600 60 - - 

Záměs 5 0,83 650 60 - - 

Záměs 6 0,07 260 60 - - 

Záměs 7 0,06 470 60 - - 

Záměs 8 1,04 410 60 0,02 v maltě 

Záměs 9 1,08 880 60 0,68 od podkladu 

Záměs 10 1,29 530 180 0,56 v maltě 

Záměs 11 1,28 540 90 0,65 v maltě 40% 

Záměs 12 0,59 590 60 0,60 v maltě 

Záměs 13 0,05 550 120 0,50 v maltě 

 Optimalizace receptur omítky na bázi polyuretanových odpadů 5.7

Z údajŧ a výsledkŧ fyzikálně mechanických vlastností navrţených receptur se vycházelo 

při návrhu optimalizace těchto receptur. Cílem optimalizace bylo zlepšení parametrŧ 

omítky z hlediska sníţení objemové hmotnosti, zlepšení zpracovatelnosti po nanesení na 

podklad, zvýšení pevnosti v tlaku a zlepšení přídrţnosti k podkladu. Optimalizace se týkala 

i volby vhodnější zrnitostní frakce polyuretanové pěny jako plniva do omítkové směsi. 

Z firmy D&Daxner Technology byly získány cenné informace z oblasti dlouhodobých 

měření zrnitostí a sypných hmotností polyuretanových plniv. Díky těmto informacím 

mohlo být pro optimalizaci receptur zvoleno dávkování jednotlivých sloţek 

v hmotnostních dílech a nikoliv v objemových dílech jako v předchozím návrhu receptur. 

Jako vhodná zrnitostní frakce polyuretanové pěny jako plniva do omítkové směsi byla 

zvolena velikost zrna od 0 do 1 mm. Z dŧvodu profilace malty jako omítkové směsi pro 

vnitřní a vnější omítky. Jednotlivé receptury pro omítkové směsi jsou uvedeny v tabulce 

27. 
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Tabulka 27 – Receptury optimalizovaných záměsí 

Sloţky omítkové směsi 
Měrná 

jednotka 

Z
ám

ěs
 O

1
 

Z
ám

ěs
 O

2
 

Z
ám

ěs
 O

3
 

Z
ám

ěs
 O

4
 

Z
ám

ěs
 O

5
 

Z
ám

ěs
 O

6
 

PUR (drcený 0/1mm) g 4600 4600 4600 4600 4600 3100 

Voda g 13000 13000 13000 14000 14000 11000 

Cement CEM II 32,5N g 12500 12500 12500 10500 10500 10500 

Alkylbenzensulfonan sodný   g 177 177 177 300 300 300 

Lignosulfonan vápenatý g - - 50 30 20 20 

Kopolymer vinylacetát g - - - 50 60 60 

Vápenatý hydrát CL90 g - 2890 - - - - 

Vápenec velmi jemně mletý g 5250 - - - - - 

Stearan zinečnatý g - - - - 55 55 

Záměs O1 v suchém stavu po promíchání polyuretanové pěny, cementu, 

hydroxylpropylového škrobu a kopolymervinylacetátu, vykazovala dostatečné obalení zrn 

polyuretanu. Po přidání vody a následném promíchání bylo patrné obalení zrn 

polyuretanové pěny cementovým tmelem, směs byla hutná a konzistence směsi odpovídala 

obecným poţadavkŧm na malty pro omítání. Maltový tmel byl dostatečně těţký pro 

aplikaci zednickou lţící, po nanesení na savý vertikální podklad se netvořily trhliny. Směs 

vykazovala velmi dobrou konzistenci, dobře se nanášela. Při nanesení na větší plochu 

1 x 1 m bylo moţné dobře povrch srovnat zednickou latí do vodorovna. Projevovala se 

stékavost. 

Záměs O2 – vykazovala stejné vlastnosti jako záměs O1, měla však mnohem větší 

platicitu. 

Záměs O3 – vykazovala stejné senzorické vlastnosti jako záměs O2, se stejnou výbornou 

plasticitou. Projevovala se však stékavost ovšem v menší míře neţ u záměsi O1. 

Záměs O4 – vykazovala stejné vlastnosti jako záměs O2, byla však více vzdušná a při 

nanášení na podklad zednickou lţíci vykazovala velmi dobrou plasticitu, ve velmi malé 

míře se místy objevila stékavost. 
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Záměs O5 – vykazovala stejné vlastnosti jako záměs O4 ovšem bez jakýchkoliv známek 

stékavosti. 

Záměs O6 – vykazovala stejné vlastnosti jako záměs O5, pro její přípravu bylo zvoleno 

jiné mnoţství polyuretanové pěny a záměsové vody. 

 Stanovení fyzikálně mechanických vlastností optimalizovaných receptur 5.8

Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty, stanovení pevnosti zatvrdlých malt 

v tlaku, stanovení přídrţnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu 

proběhlo naprosto stejným zpŧsobem jako u receptur experimentálních záměsí (viz 

kap. 8.6) V tabulce 28 jsou dále prezentovány jednotlivé prŧměrné hodnoty získané 

měřeními, pro jednotlivé záměsi jak tabelárně (viz tabulka 28), tak graficky (viz obr. 49 – 

52). 

Tabulka 28 – Hodnoty vlastností jednotlivých záměsí 

Označení 
Zkouška Pevnosti 

malty v tlaku 

[N.mm
-2

] 

Objemová hmotnost 
zatvrdlé malty 

[kg.m
-3

] 

Doba 
zpracovatelnosti 

[min.] 

Přídrţnost k podkladu 
[N.mm

-2
] 

hodnota 
zpŧsob 
odtrţení 

Záměs O1 0,44 550 60 0,040 v maltě 

Záměs O2 0,47 500 60 0,040 v maltě 

Záměs O3 0,35 430 60 0,030 v maltě 

Záměs O4 1 350 60 0,050 v maltě 

Záměs O5 1,2 350 60 0,051 v maltě 

Záměs O6 1,2 300 60 0,053 v maltě 
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Obrázek 49 – Graf hodnot pevností v tlaku optimalizovaných záměsí 

 

 

Obrázek 50 – Graf hodnot objemových hmotností optimalizovaných záměsí 
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Obrázek 51 – Graf hodnot doby zpracovatelnosti optimalizovaných záměsí 

 

 

Obrázek 52 – Graf hodnot přídržnosti k podkladu optimalizovaných záměsí 
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5.8.1 Dílčí závěr 

Pevnost v tlaku u optimalizovaných receptur se pohybovala v rozmezí hodnot 0,35 N.mm
-2

  

u záměsi O3, po hodnotu 1,2 N.mm
-2

 pro záměsi O5 a O6. Zvyšování pevnosti v tlaku je 

dáno zvyšováním dávek alkylbenzensulfonanu sodného a kopolymer vinylacetátu, jakoţto 

napěňovadla, platifikátoru a zároveň látek pomáhajících zvyšovat pevnost směsi v tlaku. 

Pokles pevnosti v tlaku u záměsi O3 mŧţe být zpŧsoben pouţitím lignosulfonanu 

vápenatého, aniţ by byla do směsi přidána látka pozitivně ovlivňující pevnost v tlaku. 

Objemová hmotnost zatvrdlé malty postupně klesala od hodnoty 550 kg.m
-3

 u záměsi O1 

po hodnotu 300 kg.m
-3

 u záměsi O6 (viz obrázek 50). Úprava objemové hmotnosti 

spočívala v přídavku přísad zpŧsobujících vylehčení směsi. Zároveň byla upravena i doba 

zpracovatelnosti a času úpravy čerstvé malty u všech záměsí na hodnotu 60 minut, 

zvolením vhodné kombinace plastifikačních přísad. Přídrţnost k podkladu 

optimalizovaných záměsí vykazovala analogii s rostoucí pevností v tlaku a pohybovala se 

od hodnoty 0,030 N.mm
-2

 pro záměs O3, po hodnotu 0,053 N.mm
-2

 pro záměs O6. Zpŧsob 

odtrţení všech malt byl v maltě.  

Z hlediska zlepšení parametrŧ omítky a to sníţení objemové hmotnosti, zlepšení 

zpracovatelnosti po nanesení na podklad, zvýšení pevnosti v tlaku a zlepšení přídrţnosti 

k podkladu byla vybrána záměs O6. V této záměsi se podařilo sníţit hodnotu objemové 

hmotnosti zatvrdlé malty aţ na 300 kg.m
-3

, přitom zvýšit její pevnost v tlaku na hodnotu 

1,2 N.mm
-2

 přídavkem vhodného poměru vylehčujících přísad, přísad zvyšujících plasticitu 

a upravujících pevnost v tlaku. Hodnota přídrţnosti k podkladu mírně vzrostla na 

0,053 N.mm
-2

 a zároveň byl upraven i čas zpracovatelnosti na hodnotu 60 minut. 

 Metody vizualizace rychlosti nasakování a distribuce pórových systémů 5.9

Rychlost a zpŧsob pronikání fluid, stejně jako distribuce pórŧ, v systému představuje 

veličiny přinášející zásadní informace umoţňující predikci odolnosti směsí proti 

povětrnostním vlivŧm, schopnosti přijímat a uvolňovat vodu z okolního prostředí, 

izolačních vlastností a podobně. Vzhledem k faktu, ţe pro stanovení těchto vlastností 

neexistuje ţádná závazná metodika zakotvená v normovaných postupech, bylo nutné 

vyvinout a testovat vlastní metodiku, která by umoţnila získání hodnověrných výsledkŧ. 
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Prozatím byla odzkoušena metoda, která umoţňuje pozorování rychlosti postupu 

nasakování.  

Při tomto postupu bylo suché zkušební těleso ponořeno do malého mnoţství barviva (cca 

1/10 výšky tělesa) a v pravidelných časových intervalech byl postup pronikajícího barviva 

zaznamenáván fotoaparátem. Z takto získaných snímkŧ je potom dobře patrná rychlost 

prŧniku kapaliny tělesem a také nerovnoměrný zpŧsob jejího šíření (obr. 53). Jako barvivo 

byl pouţit roztok methylenové modři v koncentraci 10 g/l. Z fotografií na obrázku 3 je 

patrná rychlost postupu kapaliny. Fotografie byly zaznamenány postupně v časech t0=0s, 

t1=2 min s, t2=5 min, t3=13 min, t4=24 min a t5=1h 30 min. 
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Obrázek 53 – Soubor fotografií nasakování zkušebních těles methylenovou modří (foto V. Václavík) 

Uvedený zpŧsob snímání však poskytuje informaci pouze o postupu kapaliny na stěnách. 

Pozorování povrchu těles však nezobrazuje jednoznačně situaci probíhající uvnitř těles. 

Z tohoto dŧvodu byly po nasáknutí provedeny tělesy tenké řezy, které byly pozorovány 

pouhým okem a pomocí stereolupy. Smyslem tohoto postupu bylo určit, je-li systém 

z hlediska distribuce pórŧ homogenní, zda existují přednostní cesty pronikání roztoku, zda 

roztok proniká jen makropóry nebo zda prostupuje celou hmotou pojiva.  

 

 

 

 

Obrázek 54 -  Mikrofotografie zkušebních těles nasáklých roztokem methylenové modři (foto T. Daněk) 

Další pozorování byla provedena na polarizačním mikroskopu v odraţeném světle. 

Vzhledem k vysoké pórovitosti a nerovnosti snímané plochy společně s malou hloubkou 

ostrosti při pouţitém zvětšení zhruba 100 x byly na snímcích ostré vţdy jen malé plochy 

záběru. Vzorky musely být nasnímány po jednotlivých vrstvách, které byly počítačovým 

programem sloţeny do jedné fotografie. Fotografie na obrázku 55 jsou sloţeny přibliţně 

z 10 dílčích fotografií. 
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Obrázek 55 -  Mikrofotografie zkušebních těles nasáklých roztokem methylenové modři (foto T. Daněk) 

5.9.1 Dílčí závěr 

Z fotografií na obr. 53 je patrný také zpŧsob prŧniku kapaliny, při kterém dochází 

k rychlejšímu pronikání vody, za kterou s mírnou retardací postupuje barvivo. Na stěnách 

lze také sledovat rŧznou rychlost a intenzitu postupu barviva v závislosti na charakteru 

(hladkosti) stěny tělesa. Z doposavad provedených testŧ lze říci, ţe barvivo proniká 

vnitřkem tělesa přibliţně stejně rychle, jako se jeví na stěnách. Současně je při 

makroskopickém pozorování patrné, ţe materiál je vysoce porézní a umoţňuje pronikání 

barvícího roztoku celou hmotou pojiva a nejen makropóry. Vysoká účinná porozita je 

patrná i z vysoké hodnoty nasákavosti. Při pozorování pomocí stereolupy bylo potom 

moţné sledovat drobné diskontinuity, kterými barvivo pronikalo rychleji a došlo k jeho 

kumulaci (obr. 54, vlevo). Oproti tomu vpravo jsou pozorovatelné oblasti, ve kterých je 

barvivo zastoupeno jen velmi slabě. 

Při zvětšení na polarizačním mikroskopu bylo moţno pozorovat nehomogenitu rozloţení 

barviva ve struktuře pojiva. Především je patrná tendence barviva ke kumulaci v těsném 

kontaktu polyuretanových zrn, kolem kterých vytváří tmavší lemy. Další shluky barviva 

jsou rozprostřeny nepravidelně, avšak více méně rovnoměrně v pojivu, kde vytváří drobné 

kulovité útvary. 

 Stanovení pórovitosti rtuťovou porozimetrií 5.10

Vznik a vývoj pórového systému při hydrataci pojiv je klíčový pro pochopení fyzikálních 

a chemických vlastností konečného produktu vystaveného vlivŧm agresivního prostředí. 

Ovlivňuje totiţ pronikání iontŧ do matric a jejich interakci s produkty hydratace stejně jako 

difúzní vlastnosti materiálŧ [83]. Pórovitost mŧţe být posuzována jako celková, která 
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vyjadřuje celkové mnoţství pórŧ v materiálu. V tomto případě jsou zahrnuty i póry, které 

jsou uzavřené a nekomunikují s okolím, a proto nemá tato hodnota s ohledem na pronikání 

fluid velký význam. Mnohem vhodnější se jeví efektivní (účinná) pórovitost, která 

vyjadřuje mnoţství komunikujících pórŧ. Zde je dŧleţité především stanovení distribuce 

velikosti pórŧ.  

Pro stanovení efektivní pórovitosti bylo vyvinuto značné mnoţství rŧzných technik. 

K určení zastoupení nejjemnějších pórŧ o prŧměru desetin nm jsou však zapotřebí vyspělé 

moderní instrumentální metody zahrnující vnikání hélia, adsorpci plynu (např. dusíku), 

nukleární magnetickou rezonanci nebo rtuťovou porozimetrii, z nichţ nejpouţívanější 

je poslední jmenovaná. 

Rtuťová porozimetrie je běţně pouţívaná metoda pro určení vnitřní struktury celé řady 

pórovitých materiálŧ jako jsou betony, horniny, keramika nebo jíly. Tato metoda sice 

neumoţňuje měření nejjemnějších pórŧ, to se však v případě námi studovaných materiálŧ 

nejeví jako zásadní problém, neboť póry pod 1 nm ovlivňují pronikání médií naprosto 

minimálně. Rychlé pronikání do matrice je spojeno především s většími póry, a proto jsou 

pro pochopení chování materiálu nejvýznamnější měření právě jejich zastoupení [84]. 

Podstata rtuťové porozimetrie je zaloţena na faktu, ţe vtlačení nesmáčivé kapaliny jako je 

např. rtuť, do porézního materiálu je zapotřebí určitý tlak [85]. Tlak potřebný k vtlačení 

rtuti do daného materiálu je funkcí kontaktního úhlu, povrchového napětí rtuti a geometrie 

pórŧ. Objem rtuti pronikající do pórŧ je pak vyjadřován přímo jako funkce pouţitého tlaku. 

Vzhledem k tomu, ţe rtuťové porosimetry bývají schopny vyvinout tlaky dosahující aţ 

400 MPa, lze touto metodou stanovit i póry o prŧměru jen několik nm. Výsledky rtuťové 

porozimetrie bývají vyjadřovány jako objem pórŧ s ohledem na jejich velikost. Obvykle je 

distribuce velikosti pórŧ vyjadřována ve formě kumulativní nebo diferenciální křivky. 

Byly připraveny 4 vzorky stejné receptury nesoucí označení ZO6_1 aţ ZO6_4. Vzorky ve 

formě trámečkŧ o rozměrech 15x15x20 mm byly předány na Katedru analytické chemie 

a zkoušení materiálu, kde byly testovány na rtuťovém porozimetru Autopore 9500, který 

umoţňuje měření vnitřní pórovitosti pevných materiálŧ, velikosti a distribuce objemu pórŧ, 

celkový objem a plochu pórŧ. Celkový objem pórŧ je dán objemem vtlačené rtuti. Prŧměr 



Tomáš Dvorský: Racionální vyuţití polyuretanových odpadŧ ve stavebnictví 
 

2011  86 
 

pórŧ je nepřímo úměrný tlaku, a přímo úměrný kontaktnímu úhlu mezi kapkou rtuti 

a měřeným povrchem. 

 

Obrázek 56 – Graf kumulativních křivek distribuce pórů 

 

Obrázek 57 – Graf diferenciálních křivek distribuce pórů 
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5.10.1 Dílčí závěr 

Na obrázcích 56 a 57 jsou zobrazeny grafy kumulativních a diferenciálních křivek 

distribuce pórŧ v jednotlivých vzorcích malty. Při vyhodnocování výsledkŧ zobrazených 

v grafech je nutné si uvědomit, ţe rozsah měření přístroje je mezi 0,0055 a 0,360 mm. 

Zobrazené křivky končí na těchto hodnotách z tohoto dŧvodu a nikoliv proto, ţe by malty 

neobsahovaly póry mimo tento rozsah, proto nelze brát výsledky získané z měření 

pórovitosti jako absolutní. I přesto poskytují naměřená data cenné informace. Z křivek, 

především těch diferenciálních, je patrné, ţe distribuce pórŧ se u jednotlivých vzorkŧ liší. 

Společný je pouze fakt, ţe ve směsích nejsou výrazněji zastoupeny póry s prŧměry 

menšími neţ 0,5 m a ţe velikost pórŧ u všech vzorkŧ variuje v širším intervalu. Jediný 

opravdu výraznější pík tak lze vypozorovat u směsi ZO6_3 kde dosahuje maxima na cca 

30 – 70 m. Toto maximum mŧţe být zpŧsobeno chybou při míchání, kdy bylo náhodně 

přidáno do směsi více záměsové vody. Druhé méně výrazné maximum je mezi 2 aţ 3 m.  

U směsi s označením ZO6_2 narŧstá objem pórŧ v hlavním maximu od 60 m směrem 

k horní mezi detekce (360 m) a z trendu se dá usuzovat, ţe směs bude obsahovat i značné 

mnoţství pórŧ s prŧměrem větším neţ tato hodnota. Směs s označením ZO6_1 má 

výraznější maximum zastoupení pórŧ s prŧměrem mezi 1 a 3m s výrazným poklesem na 

hodnotě prŧměru pórŧ 5 m a následným postupným nárŧstem zastoupení pórŧ směrem 

k horní hranici detekce (360 m). Oproti tomu směs s označením ZO6_4 má póry 

rozděleny ve sledovaném intervalu celkem pravidelně, avšak se dvěma pozorovatelnými 

maximy mezi 2 a 10 m, přičemţ směrem k oběma krajním hodnotám velikosti dochází 

k úbytku pórŧ. 

Z těchto vlastností zkoumané záměsi O6 lze konstatovat, ţe se jedná o materiál vysoce 

pórovitý a z hlediska velikosti a rozloţení pórŧ o materiál kapilárně aktivní. 

 

 Srovnání kapilárně aktivního materiálu se sanačními omítkami 5.11

Z výsledkŧ vizualizace distribuce pórových systémŧ a stanovení pórovitosti pomocí 

rtuťové porozimetrie je zřejmé ţe, připravený materiál se jeví z hlediska obsahu pórŧ jako 
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polydisperzní systém obsahující póry rŧzných velikostí. Takovýto materiál by mohl najít 

vyuţití ve stavbách zasaţených dlouhodobým pŧsobením vlhkosti, jakoţto součást 

sanačních systémŧ. Bylo provedeno srovnávací testování připravené omítkové směsi O6 

s vybranými systémy z oblasti sanačních omítek. Byly vybrány sanační omítky společností 

Cemix s.r.o., KVK – Krkonošské vápenky Kunčice a.s. a tepelně izolační omítka se 

sanačními účinky od firmy D&Daxner Technology.  

Z vybraných materiálŧ byly připraveny vzorky pro zkoušky. Jednalo se o trámečky 

velikosti 40 x 40 x 160 mm. Tělesa byla uskladněna po dobu 28 dnŧ v místnosti o teplotě 

22°C. Pro potřeby stanovení jednotlivých vlastností byla tělesa připravována 

i uskladňována dle pokynŧ v příslušných normách. 

Kaţdý z výrobcŧ deklaruje vlastnosti svých výrobkŧ, v technických listech v tabulce 29 

jsou uvedeny hodnoty pro vlastnosti pouţitých omítek deklarovanými jednotlivými 

výrobci.  

Tabulka 29 – Výrobci deklarované hodnoty fyz. mechanických vlastností omítek 

Vlastnost Cemix KVK D&Daxner 

Pevnost v tlaku po 28 dnech [N.mm
-2

] 1,5 - 5 1,5 - 5 1,5 

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech [N.mm
-2

] nedeklarováno min 0,7 nedeklarováno 

Poměr pevnosti tlak/tah za ohybu po 28 dnech  max. 3 max. 3 nedeklarováno 

Přídrţnost po 28 dnech [N.mm
-2

] min 0,2 min. 0,18 > 0,4 

Kapilární absorpce vody po 24 hodinách [kg.m
-2

] min 0,3 min 0,3 nedeklarováno 

Objemová hmotnost zatvrdlé malty [kg.m
-3

] 1100 - 1400 1200 550 - 600 

Hloubka prŧniku vody v [mm] max. 5  max. 5  nedeklarováno 

Doba zpracovatelnosti [min] 90 120 60 

Odolnost vŧči pŧsobení soli  vyhovuje vyhovuje nedeklarováno 

Pórovitost malty po 28 dnech [%] min. 40 min. 40 65 - 74 

Připravená kapilárně aktivní malta byla podrobena dalším stanovením vlastností k doplnění 

a srovnání údajŧ s ostatními materiály. Přesněji bylo provedeno stanovení pevnosti 

zatvrdlé malty v tahu za ohybu dále stanovení koeficientu kapilární absorpce vody 

v zatvrdlé maltě. Těmto dvěma stanovením byly podrobeny i vzorky malt ostatních 

výrobcŧ a díky tomu mohly být doplněny přesnější hodnoty, neţ deklarují výrobci.  
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5.11.1 Stanovení pevnosti zatvrdlé malty v tahu za ohybu 

Stanovení proběhlo dle normy ČSN EN 1015-11 [64]. Pevnost malty v tahu za ohybu se 

stanovuje tříbodovým zatěţováním do porušení zkušebních trámečkŧ ze zatvrdlé malty. 

Z kaţdé omítky včetně kapilárně aktivní malty byly vytvořeny 3 zkušební tělesa, jednalo 

se o trámečky 40 x 40 x 160 mm. Trámečky ve formě byly zabaleny do polyetylenových 

pytlŧ a uloţeny v místnosti při teplotě 22°C po dobu 2 dnŧ, poté odbedněny, vráceny zpět 

do pytlŧ a uloţeny takto dalších 5 dnŧ. Po uplynutí této doby byly trámečky uloţeny volně 

v místnosti při teplotě 22°C po dobu 21 dnŧ. Trámečky byly následně převezeny na TZÚS 

pobočka Ostrava, kde proběhlo samotné měření pevnosti v tahu za ohybu. 

Trámečky byly umístěny do zkušebního stroje na podpěrné válce vţdy tak aby tlačná síla 

směřovala kolmo na směr hutnění trámečku. Stroj vyvozoval zatíţení rovnoměrně bez rázŧ 

aţ do chvíle porušení trámečkŧ. Výsledky měření jsou prezentovány v tabulce 30. 

Tabulka 30 – Výsledky stanovení pevnosti zatvrdlé malty v tahu za ohybu 

Označení 
Pevnost v tahu za ohybu [N.mm

-2
] 

Pevnost v tahu za ohybu [N.mm
-2

] 
1 2 3 

Cemix 1,225 1,206 1,134 1,188 

KVK 0,616 0,627 0,651 0,631 

D&Daxner 1,126 0,895 0,848 0,956 

kap.aktiv.O6 2,530 2,938 2,413 2,627 

5.11.2 Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě 

Stanovení proběhlo dle ČSN EN 1015-18 [80]. Koeficient kapilární absorpce vody se 

stanovuje na trámečcích z malty za stanovených podmínek při atmosférickém tlaku. 

Z kaţdé omítky včetně kapilárně aktivní malty byly vytvořeny 3 zkušební tělesa, jednalo 

se o trámečky 40 x 40 x 160 mm. Trámečky ve formě byly zabaleny do polyetylenových 

pytlŧ a uloţeny v místnosti při teplotě 22°C po dobu 2 dnŧ, poté odbedněny, vráceny zpět 

do pytlŧ a uloţeny takto dalších 5 dnŧ. Po uplynutí této doby byly trámečky uloţeny volně 

v místnosti při teplotě 22°C po dobu 21 dnŧ a následně umístěny do sušárny při teplotě 

(60±5)°C do doby kdy došlo k ustálení hmotnosti. 
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Trámečky byly po vysušení opatřeny nátěrem těsnící hmotou (včelí vosk) po čtyřech 

podélných stranách. Následně byly rozlomeny na dvě poloviny a umístěny do misky 

s výškou hladiny 10 mm lomovou hranou dolŧ. Miska se přikryla, aby se zamezilo 

odpařování vody z vlhkých těles a postupně se doplňovala voda, aby hladina neklesla pod 

5 mm. Po 24 hodinách byla tělesa vyjmuta, zváţena a podélně rozlomena pro zjištění 

výšky nasáklé vody. Výsledky zkoušky jsou uvedeny v tabulce 31. 

Tabulka 31 – Výsledky stanovení koeficientu kapilární absorpce v zatvrdlé maltě 

Číslo vzorku M0 [g] M3 [g] 
Výška nasáklé 

vody [mm] 

Dílčí kapilární 

absorpce [kg.m
-2

] 

Koeficient kapilární 

absorpce [kg.m
-2

] 

CEMIX 

159,013 162,142 1 1,96 

2,87 

165,016 168,914 1 2,44 

172,014 175,672 1 2,29 

156,255 159,716 1 2,16 

159,603 166,155 2 4,10 

160,960 167,832 2 4,29 

KVK 

161,834 162,504 0 0,42 

0,33 

152,365 153,094 0 0,46 

163,540 164,080 0 0,34 

162,333 162,743 0 0,26 

151,240 151,659 0 0,26 

169,930 170,306 0 0,24 

D&DAXNER 

112,123 140,380 66 17,66 

18,62 

110,001 142,360 69 20,22 

115,678 147,787 73 20,07 

109,370 137,783 69 17,76 

115,403 145,265 70 18,66 

103,383 131,124 68 17,34 

KAPILÁRNĚ 

AKTIVNÍ O6 

159,000 168,799 23 6,12 

7,74 

150,024 160,006 24 6,24 

156,564 168,264 25 7,31 

146,723 158,402 26 7,30 

154,237 170,111 40 9,92 

145,874 161,129 38 9,53 

5.11.3 Dílčí závěr 

Kapilárně aktivní omítka O6 vykazovala nejvyšší hodnotu pevnosti zatvrdlé malty v tahu 

za ohybu a to 2,63 N.mm
-2

. Ostatní omítky dosahovali hodnot 1,188 N.mm
-2

 Cemix, 

0,956 N.mm
-2

 D&Daxner a nejniţší hodnotu pevnosti v tahu za ohybu měla omítka KVK 
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0,631 N.mm
-2

. Nejvyšší hodnotu kapilární absorpce vykazovala tepelně izolační omítka se 

sanační schopností firmy D&Daxner Technology a to 18,62 kg.m
-2

, kapilárně aktivní 

omítka O6 měla hodnotu kapilární absorpce 7,74 kg.m
-2

, sanační omítka Cemix dosahovala 

hodnoty 2,87 kg.m
-2

 a sanační omítka KVK pouze hodnotu 0.33 kg.m
-2

. Aby mohla být 

omítka označována za sanační, musí vykazovat hodnotu kapilární absorpce minimálně 

0,3 kg.m
-2

. Z výsledkŧ měření je patrné, ţe kapilárně aktivní omítka O6 splňuje tuto 

podmínku a je moţno ji pouţívat i jako sanační omítku. Naopak sanační omítka KVK 

prošla zkouškou jen velmi těsně. 

 Odolnost proti solím 5.12

Jednou z velmi dŧleţitých vlastností sanačních omítek je odolnost proti solím obsaţených 

ve zdivu a následně transportovaných společně s vlhkostí do omítek. Česká legislativa 

nespecifikuje ţádnou normou, jakým zpŧsobem se hodnotí sanační omítky z pohledu 

odolnosti proti solím, byla pouţita metodika WTA přesněji směrnice 2-9-04/D. Podle této 

směrnice, sanační omítky WTA umoţňují vniknutí vlhkosti pouze do hloubky několika 

mm, kde se voda vypaří, a ve struktuře omítky se ukládají vykrystalizované soli. Povrch 

omítky zŧstává suchý a bez solných výkvětŧ. Takovýmto zpŧsobem chrání sanační omítka 

zdivo před negativním pŧsobením solí. Byly připraveny vţdy 3 zkušební vzorky podle 

metodiky WTA, jednalo se o kotouče prŧměru 100 mm tloušťky 20 mm Po naplnění 

forem, byla tělesa umístěna do polyetylenových sáčkŧ na dobu 7 dní v místnosti s 22°C, 

poté byla vytaţena a následně umístěna dalších 21 dní volně v téţe místnosti. Po uplynutí 

28 dnŧ byly vzorky umístěny na 3 dny do sušárny při 40°C. Po vyschnutí byly boční 

plochy kotoučŧ opatřeny vodotěsným nátěrem (stearin) a uloţeny do definovaného solného 

roztoku WTA při teplotě 22°C. Tento roztok obsahoval mnohonásobně vyšší mnoţství 

solí, neţ je v praxi povaţováno za škodlivé. Po 10 dnech byly vzorky vyjmuty, rozpŧleny 

a bylo stanoveno, zda solný roztok pronikl aţ k hornímu okraji. 

Cemix – solný roztok neprošel vzorkem aţ na povrch = omítka je odolná proti solím dle 

metodiky WTA 
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Obrázek 58 – Zkušební vzorek sanační omítky Cemix(foto T. Dvorský) 

KVK – solný roztok neprošel aţ na povrch vzorku = omítka je odolná proti solím dle 

metodiky WTA 

 

Obrázek 59 - Zkušební vzorek sanační omítky KVK (foto T. Dvorský) 

Kapilárně aktivní omítka O6 - solný roztok neprošel aţ na povrch vzorku = omítka je 

odolná proti solím dle metodiky WTA 
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Obrázek 60 - Zkušební vzorek sanační omítky D&Daxner (foto T. Dvorský) 

omítka D&Daxner – solný roztok neprošel skrz testovaný vzorek = omítka je odolná proti 

solím dle metodiky WTA 

 

Obrázek 61 - Zkušební vzorek kapilárně aktivní omítky (foto T. Dvorský) 

5.12.1 Dílčí závěr 

Jako odolné proti solím vyšly ze zkoušky sanační omítky Cemix, KVK, D&Daxner omítka 

i kapilárně aktivní omítka O6, kdy solný roztok nedosahoval aţ k povrchu kotoučŧ. Tato 

zkouška prokázala moţnost vyuţití kapilárně aktivní omítky v sanačních systémech. 

 Úprava zkoušky odolnosti solí a nové testování 5.13

Zkouška odolnosti proti solím dokázala, ţe kapilárně aktivní omítka O6 je co se týče 

odolnosti proti solím srovnatelná se sanačními omítkami. Tato zkouška ale nenapověděla 
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nic, co se týče srovnání kapilárně aktivní malty O6 se sanačními systémy z hlediska 

dlouhodobějšího pŧsobení vlhkosti a zabudovávání solí ve struktuře. Proto bylo přikročeno 

ke zkoušce odolnosti proti solím dle vlastního návrhu postupu zkoušky. Jako zkušební 

tělesa byly zvoleny trámečky 40 x 40 x 160 mm, připraveny a uloţeny byly dle metodiky 

WTA. Solný roztok byl také zachován dle metodiky WTA, tzn., na jeden litr vody bylo 

přidáno 35g chloridu sodného, 5g bezvodého síranu sodného a 15g dusičnanu sodného. 

Roztok byl nalit do misek, výška hladiny byla 15mm a do něj byly následně umístěny 

vzorky. Doba, po kterou byly vzorky umístěny v roztoku, byla nikoliv 10 dni, jak uvádí 

WTA ale 50 dní, díky tomuto bylo nasimulováno dlouhodobější zatíţení solemi. 

Na obrázcích 62 aţ 65 je vidět mnoţství solných výkvětŧ na jednotlivých vzorcích omítek. 

 

 

Obrázek 62 – Foto solných výkvětů na povrchu sanační omítky Cemix (foto T. Dvorský) 

 



Tomáš Dvorský: Racionální vyuţití polyuretanových odpadŧ ve stavebnictví 
 

2011  95 
 

 

Obrázek 63 – Foto solných výkvětů na povrchu sanační omítky KVK (foto T. Dvorský) 

 

Obrázek 64 - Foto solných výkvětů na povrchu omítky D&Daxner (foto T. Dvorský) 
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Obrázek 65 – Foto solných výkvětů na kapilárně aktivní omítce (foto T. Dvorský) 

 

5.13.1 Dílčí závěr 

Na zkušebním tělese ze sanační omítky Cemix se solné výkvěty začaly objevovat cca ve 

výšce 60 mm od hrany ponořené v solném roztoku do výšky cca 120 mm od této hrany. 

Sŧl pokrývala téměř 90 % plochy v rozmezí těchto výšek, dokonce bylo moţno pozorovat 

aţ degradaci omítky v této oblasti. V porovnání s ostatními tělesy byly výkvěty 

nejmasivnější, z toho vyplývá, ţe kapacita omítky Cemix pro pojmutí solí není nikterak 

veliká. 

Na zkušebním tělese připraveném ze sanační omítky firmy KVK se solné výkvěty začaly 

objevovat v rozmezí výšek od 30 mm do 130 mm. Nejmasivnější výskyt výkvětŧ, který 

pokrýval 80 % plochy, se vyskytoval ve výšce 30 mm aţ 60 mm. Omítka KVK taktéţ 

vykazovala nízkou kapacitu pojmutí solí ve své struktuře. 

Těleso vyrobené z tepelně izolační omítky se sanačními účinky firmy D&Daxner  

Technology, vykazovalo nárŧst solných výkvětŧ v horní polovině trámečku, přesněji od 
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70 mm výše. Vlivem vyšší kapilární absorpce a výšky prŧniku vody vystoupal solný roztok 

aţ na horní hranu trámečku, kde se také objevily solné výkvěty. Tyto výkvěty nepokrývaly 

tak velkou část plochy tělesa jako u předchozích omítek, tudíţ z toho plyne, ţe tato omítka 

má větší retenci solí ve své struktuře. 

Na zkušebním tělese připraveném ze zkoumané kapilárně aktivní omítky, se solné výkvěty 

objevily jen sporadicky a to v rozmezí výšek 40 mm aţ 80 mm a pokrývali jen cca 35 % 

povrchu. Zbytek solí byl úspěšně zabudován ve struktuře omítky, čímţ se prokázala její 

vysoká pórovitost a s ní související kapilarita. Výsledek této zkoušky ukázal, ţe kapilárně 

aktivní omítka připravená dle receptury záměsi O6 vykazuje z hlediska dlouhodobějšího 

zatíţení lepší vlastnosti neţ sanační omítky všech tří výrobcŧ. 
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6 Závěr 

Disertační práce si kladla za cíle navrhnout zpŧsob drcení polyuretanové pěny objemové 

hmotnosti 30 – 80 kg.m
-3

 po ukončení jejího ţivotního cyklu. V rámci návrhu byl pomocí 

drtících zkoušek stanoven nejvhodnější zpŧsob zdrobňování. Nejlepších výsledkŧ 

zdrobnění bylo dosaţeno na rychloběţném noţovém drtiči firmy Častulík s výstupním 

sítem 6 mm, který poskytoval vhodnou drť pro následné vyuţití v omítkových směsích. 

Při návrhu receptur omítkových směsí na bázi polyuretanového plniva bylo sestaveno 13 

základních experimentálních receptur záměsí, které byly podrobeny fyzikálně 

mechanickým zkouškám. Jednalo se o stanovení doby zpracovatelnosti a času úpravy 

čerstvé malty, stanovení objemové hmotnosti zatvrdlé malty, stanovení pevnosti zatvrdlých 

malt v tlaku a stanovení přídrţnosti zatvrdlých malt k podkladu. Z výsledku těchto zkoušek 

byly vybrány záměsi 12 a 13, které nejlépe splňovaly poţadavky pro další výzkum 

omítkových směsí na bázi polyuretanového plniva. Na základě receptur záměsí 12 a 13 

bylo sestaveno dalších 6 optimalizovaných receptur, které byly také podrobeny stanovením 

fyzikálně mechanických vlastností. Z výsledkŧ stanovení byla vybrána záměs O6, jeţ 

vykazovala nízkou objemovou hmotnost 300 kg.m
-3

 při pevnosti v tlaku 1,2 N.mm
-2

 

a přídrţnosti k podkladu 0,053 N.mm
-2

 .Vzorky záměsi O6 prošly stanovením pórovitosti 

rtuťovou porozimetrií, kde bylo zjištěno, ţe se jedná o materiál s polydisperzním systémem 

pórŧ a materiál byl označen za kapilárně aktivní. 

Podle receptury záměsi O6 byly připraveny vzorky omítky, které byly porovnány se 

sanačními omítkami rŧzných výrobcŧ. Srovnání vzorkŧ připravených dle receptury záměsi 

O6, se sanačními omítkami firem Cemix, KVK nebo D&Daxner Technology v odolnosti 

proti solím, dopadlo velice dobře. Vzorky záměsi O6 vykazovaly větší schopnost retence 

solí neţ omítky všech 3 jmenovaných firem. 

Práce splnila hlavní vytyčené cíle, jelikoţ se podařilo racionálně vyuţít polyuretanové 

odpady a pomocí pojiv zapracovat drcenou polyuretanovou pěnu objemové hmotnosti 30 – 

80 kg.m
-3

 do omítkových směsí. 
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 Doporučení pro další výzkum 6.1

V rámci případného následného výzkumu vyuţití drcené polyuretanové pěny o objemové 

hmotnosti 30 – 80 kg.m
-3

 jako plniva pro omítkové směsi navrhuji: 

- sledování podkladŧ ošetřených kapilárně aktivní omítkou; 

- sledování mnoţství solí zakomponovaných ve struktuře kapilárně aktivní omítky 

při jejím vyuţití jako sanačního opatření na budovy zasaţené vlhkostí; 

- dopracování podkladŧ a návrh nové metodiky hodnocení sanačních omítek ve 

vztahu k funkci ve stavbě a odolnosti proti solím; 

- likvidace kapilárně aktivních omítek po ukončení ţivotního cyklu. 
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