
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti využití organických výplňových hmot 

v materiálech na bázi geopolymerů 

Use of organic raw materials a a filler in geopolymer based materials 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Petr Fojtík 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Filip Khestl, Ph.D. 

 

Ostrava 2012 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením 

vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 30. listopadu 2012  …………..……………………. 

  

 Podpis studenta 



 

 

Prohlašuji, že: 

 
- byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v 
rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení 
a užití díla školního a § 60 – školní dílo.  

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
(dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě 
diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3).  

- souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední 
knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že 

údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-
TUO.  

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 
autorského zákona.  

- bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout 
licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je 
oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na 

úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do 
jejich skutečné výše).  

- beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své 

práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby.  
 

 

V Ostravě ........................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anotace 

Přírodní materiály díky svým vlastnostem mají velký potenciál pro výrobu tepelněizolačních 

stavebních materiálů. Dle původu se rozdělují do tří základních skupin: rostlinné organické 

(len, dřevní vlákna, celulóza, rákos, korek, konopí, sláma), živočišné organické nebo 

minerální anorganické (expandovaný perlit, hlína – jíl, pemza, pěnové sklo, minerální 

materiály, pěna). Stavby, v nichž jsou takovéto přírodní materiály a produkty aplikovány, se 

označují jako ekologické domy. Toto zároveň představuje současný trend ve stavební výrobě. 

Jedná se o stavby, které jsou šetrné k životnímu prostředía mají nízkou náročnost na 

energetiku během veškerých činností spojených jak s výstavbou, tak i následným využíváním 

objektu 

 

Annotation 

Natural materials due to its properties have great potential for the production of thermal 

insulation building materials. According to origin are divided into three basic groups: organic 

plant (flax, wood fibers, cellulose, rattan, cork, hemp, straw), animal organic or inorganic 

mineral (expanded perlite, clay - clay, pumice, foam glass, mineral materials, foam ). 

Buildings in which such natural materials and products applied are referred to as eco homes. 

This also represents the current trend in construction. These are the structures that are 

environmentally friendly environment with low demands on energy for all activities related to 

the construction, and the subsequent use of the object 
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1. ÚVOD 

Téma mé diplomové práce zní „Možnosti využití organických výplňových hmot 

v materiálech na bázi geopolymerů“. Organickým plnivem se rozumí např. technické 

konopí, dřevěné piliny, pazdeří, apod. Účelem jejich použití do betonů je buď částečná, 

nebo úplná náhrada kameniva.  

Myšlenka náhrady anorganických plniv za organické vznikla z několika důvodů. Jedním 

z nejdůležitějších a v současné době nejaktuálnějším důvodem je otázka ochrany 

životního prostředí. Jak lze tedy využitím organických plniv pomoci životnímu 

prostředí? Především využitím odpadních surovin ze zemědělské výroby, které by jinak 

skončily nevyužity na skládce nebo ve spalovnách. Dále piliny, které se vyrábí ze 

stromů, konopí a další podobný materiál považujeme za obnovitelný zdroj surovin, což 

se o kamenivu říci nedá. To znamená ušetření nerostných surovin pro další generace. 

Geopolymerní materiál s organickou výplní vykazuje sice menší pevnosti než klasický 

beton, za to však má daleko lepší tepelně technické vlastnosti. Za zmínku stojí i 

ekonomické hledisko, kdy náklady na výrobu kameniva jsou nesrovnatelně vyšší než na 

vypěstování, nebo produkci organických plniv.  

Přírodní materiály díky svým vlastnostem mají velký potenciál pro výrobu 

tepelněizolačních stavebních materiálů. Dle původu se rozdělují do tří základních 

skupin: rostlinné organické (len, dřevní vlákna, celulóza, rákos, korek, konopí, sláma), 

živočišné organické nebo minerální anorganické (expandovaný perlit, hlína – jíl, pemza, 

pěnové sklo, minerální materiály, pěna). Stavby, v nichž jsou takovéto přírodní 

materiály a produkty aplikovány, se označují jako ekologické domy. Toto zároveň 

představuje současný trend ve stavební výrobě. Jedná se o stavby, které jsou šetrné 

k životnímu prostředía mají nízkou náročnost na energetiku během veškerých činností 

spojených jak s výstavbou, tak i následným využíváním objektu. [1] 
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2. TEORIE 

2.1 Výběr některých organických materiálů používaných ve stavebnictví 

V současnosti, se snižujícím se množstvím neobnovitelných zdrojů nerostných surovin 

je snaha přecházet pokud možno na obnovitelné zdroje surovin. To platí i o 

stavebnictví. Tento tlak veřejnosti vedl k vývoji nových druhů materiálů na organickém 

základě. Z dostupných přírodních surovin jsou to kokosová vlákna, bavlna, len, juta 

bambus, kenaf, sisal, rýžové slupky, technické konopí, sláma, piliny, ovčí vlna, 

orobinec, ozdobnice velká [23]. Níže jsou uvedeny příklady nejvíce používaných 

materiálů v České republice 

2.1.1 Dřevo  

Již několik tisíciletí slouží dřevo potřebám lidstva. Co se týče výroby nábytku, dá se 

říci, že potenciál dřeva je v tomto odvětví přiměřeně zužitkován. Naopak ve 

stavebnictví na své využití ve větším rozsahu dřevo zatím čeká. Jedním z hlavních 

důvodů je ten, že vlastnosti dřeva vůči jiným stavebním materiálům jsou značně 

odlišné. Dřevo má dobrý poměr objemové hmotnosti k pevnosti, což by mu oproti 

ostatním stavebním materiálům mělo zajistit stálou pozici ve využití jako nosného 

konstrukčního materiálu. Jeho širšímu uplatnění však brání jeho další vlastnosti, kvůli 

kterým se na něj většina veřejnosti s nedůvěrou odvrací.  

Mezi tyto další vlastnosti patří: anizotropie (různé vlastnosti v různých směrech), 

hygroskopicita (je schopnost dřeva pohlcovat vlhkost), nízká odolnost proti ohni, 

nehomogenita, různorodost vlastností, struktury a kvality [2] 

Materiály na bázi dřeva 

Zvýšené nároky na zlepšení kvality a nepříznivých vlastností dřeva ve stavebnictví dalo 

podnět k výzkumu a vývoji nových speciálních stavebních materiálů. Více o těchto 

materiálech viz kapitola 2.4.3  

2.1.2 Konopné pazdeří 

Konopí obecně má dobré tepelně izolační vlastnosti a chemickou odolnost. Jelikož je to 

organický materiál, je šetrný k životnímu prostředí a materiály z něj vyrobené dosahují 

vysokých pevností.  
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Jako příklad stavebního materiálu, jež je vyrobený z konopí, můžeme uvést Chanvrisol. 

Jedná se o tepelnou a protihlukovou izolaci, jehož základem je mineralizované konopné 

pazdeří. Má malou objemovou hmotnost, dobré tepelně-izolační vlastnosti, 

ohnivzdorný, nepoživatelný pro hmyz a hlodavce. Z dalších materiálů je to např. 

Chanvribat, jenž se používá pro výrobu malt a lehčených desek. Používá se jako 

výplňový materiál a do nenosných konstrukcí, má obdobné vlastnosti jako Chavrisol. 

[19] 

2.1.3 Sláma 

Ačkoli výrobky ze slámy nedosahují dobrých hodnot v oblasti fyzikálně-mechanických 

vlastností, vynahrazují to její jiné užitné vlastnosti. Celkově mají materiály ze slámy 

nízkou objemovou hmotnost a v souvislosti s tím i nízkou tepelnou vodivost, čehož se 

využívá pro výrobu různých tepelných izolací. Jakožto přírodní materiál, je propustný 

pro vodní páru a díky své sorpční vlastnosti ji i do jisté míry akumulují. Když relativní 

vlhkost vzduchu klesne, naakumulovaná vlhkost v pórech se opět vypouští do vzduchu, 

co zajišťuje příznivé klima v interiéru. Ovšem dlouhodobé vystavení vlhkosti může 

způsobit biologickou degradaci. 

Stavební materiál je ve formě lisovaných slaměných desek, vhodně chemicky 

upravených, s povrchem z recyklovaného papíru o rozměrech 2600x1200x60 mm. 

Použití hlavně jako izolační materiál. Nelze je použít jako nosné konstrukce. [20] 

2.1.4 Rákos 

V porovnání se slámou má větší objem, větší pevnost i větší trvanlivost. V minulosti se 

používal jako podbití pro lepší uchycení omítek na stropu. 

V současnosti se rákos používá jako střešní krytina ve formě rákosových došek pro 

ekologické stavby a pro rekonstrukce historických staveb. Jejich výhodami jsou snadná 

oprava či výměna, dobrá tepelně-izolační vlastnost, je prodyšná a brání sněhu proti 

zavátí do půdního prostoru. [21] 

Své využití nachází také jako materiál pro výrobu tepelných izolací a rákos je také 

možno použít pod omítky. [22] 
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2.2 Anorganická pojiva používaná ve stavebnictví 

Termínem pojiva rozumíme látky, jež mají schopnost přejít do tekuté nebo kašovité 

formy a po určité době, která se liší dle druhu pojiva, poměrně snadno přecházejí do 

pevné formy. Následkem tohoto procesu se spojí také nesoudržná příměs zvaná plnivo 

do jednoho kompaktního celku. Přechod z tekuté do pevné formy dělíme na dvě fáze - 

tuhnutí a tvrdnutí. Ve stádiu tuhnutí ztrácí hmota svoji původní zpracovatelnost. Ve 

stádiu tvrdnutí je již hmota tvrdá a postupem času nabývá stále větší pevnosti a 

tvrdosti.   

Anorganická pojiva dělíme na: 

  - pojiva mechanická – např. jíly a hlíny; u těchto pojiv nedochází během procesů 

tuhnutí a tvrdnutí ke změně chemické podstaty látky 

  - pojiva chemická – při tuhnutí a tvrdnutí dochází ke vzniku nových chemických 

sloučenin 

Chemická pojiva lze rozdělit na: 

  - pojiva vzdušná – vzdušné vápno, sádra a síranová pojiva, hořečnaté pojivo; 

hydratace probíhá jen na vzduchu a i po zatvrdnutí jsou stálá jen ne vzduchu 

  - pojiva hydraulická – hydraulické vápno a cementy jsou pojiva, která po zamíchání 

s vodou a částečném zatvrdnutí na vzduchu dále tuhnout a tvrdnout na vzduchu i pod 

vodou   

Do hydraulických pojiv se v současnosti často přidávají příměsi, jež zlepšují nebo 

upravují požadované vlastnosti. Jsou to: 

  - latentně hydraulické látky – anorganické látky, jenž samy o sobě s vodou nereagují. 

Pro vyvolání hydraulicity je nutno použít „budiče hydraulicity“ např. CaO  

  - pucolány – hlinitokřemičité nebo křemičité anorganické látky, které v přítomnosti 

hydroxidu vápenatého vytvářejí produkty, které se podobají produktům vyrobeným  

z cementu. Přírodní pucolány – tufy, pemzu, tras nebo pucolány vyrobené uměle – 

suché kalcinované břidlice, elektrárenské popílky, metakaolín. [3] 
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2.3 Geopolymery 

Geopolymery můžeme charakterizovat podle toho, která kritéria zohledňujeme. 

Definovat je můžeme například podle obsahu jejich primárních složek Al2O3 a SiO2, 

jejich struktury (tvoří struktury na bázi tetraedrů Al-O a Si-O, které jsou nahodile 

uspořádány v 3D struktuře a vyrovnávány kationtem alkalického kovu), dále co se týče 

jejich syntézy (tzn. kondenzace materiálů, které obsahují Al2O3 a SiO2 v prostředí, jež je 

silně alkalické a teplotě blížící se pokojové teplotě) nebo jejich vlastností (do 1000 °C 

jsou stabilní, tvrdé, pevné). Jde tedy o typ amorfního až semikrystalického hlinito-

křemičitanového materiálu3D prostorové struktury, jež byl poprvé představen prof. J. 

Davidovitsem roku 1978. Vnitřní struktura geopolymerů sestává z polymerní kostry  

Si-O-Al, stejně jako upřírodních zeolitů. 

Geopolymerní materiály mají výborné fyzikálně mechanické vlastnosti, poměrně rychle 

tvrdnou, mají výbornou odolnost proti ohni a také jsou odolné proti chemickým 

činitelům. Geopolymery mohou být připravovány kondenzací alumino-silikátového 

materiálu (např. metakaolin) za přítomnosti silného alkalického činidla (KOH, NaOH)  

a při pokojové teplotě. 

Hlavními důvody, proč bývají geopolymery čím dál častěji vyhledávány a používány, 

oproti pojivovým systémům na bázi cementu, jsou jejich šetrnost k životnímu prostředí, 

energetická nenáročnost syntézy a také vynikající vlastnosti, které se přibližují 

keramickým materiálům, ale syntetizované za okolní teploty. Jako další důvod můžeme 

uvést to, že se čím dál tím víc posouvá snaha k znovuvyužití odpadových materiálů 

vzniklých průmyslovou (úletový popílek, vysokopecní struska, energosádrovec, atd.)  

a jinou činností a rozšířit tak trh o nové produkty a materiály, které jsou zdravotně 

nezávadné, jsou šetrné k okolí a jejich energetická nenáročnost na výrobu je značně 

nižší než u portlandského cementu. 

Nevýhodou výroby portlandského cementu je, že při vypalování CaCO3 a jeho 

následném rozkladu v pecích dochází ke značnému uvolňování CO2. Tímto se výroba 

cementu velkým dílem podílí na zvyšování skleníkových plynů v ovzduší, a tím 

přispívá ke globálnímu oteplování. Pro výrobu 1 tuny portlandského cementu je potřeba 

1,5 vstupních složek různých materiálů. Současně se do ovzduší uvolní cca 1 tuna CO2. 

V důsledku toho je výroba portlandského cementu extrémně náročná na energii  
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a zdroje. Cement je výsledkem pálení vápence a hlinito-křemičitých materiálů jak 

naznačuje tato rovnice: 

5CaCO3 + 2SiO2 (3CaO,SiO2)(2CaO,SiO2) + 5CO2 

Portlandský cement je choulostivý na změny podmínek prostředí, než na jaké byl 

navrhován. Jedná se hlavně o vznik trhlin a jiné formy narušování betonu, což má vliv 

na jeho vzhled a životnost, ale hlavně na bezpečnost osob. [7] 

2.3.1 Struktura geopolymeru 

 

Profesor Davidovits zavedl pro chemické označení geopolymeru název polysialáty, 

vekterých sialát označuje zkratku pro oxid hlinitokřemičitanů. Sialát se skládá 

z tetraedrálních aniontů [SiO4]4- a [AlO4]5-, které spolu navzájem sdílejí kyslík, jež 

potřebuje pozitivní ionty, jako jsou např. Na+, K+, Li+, Ca2+, Ba2+, NH4+, H3O+, a také 

kompenzaci elektrické šarže Al3+ v tetraedrální koordinaci. Vzniklé polysialáty můžeme 

vyjádřit obecným empirickým vzorecm následovně: 

Me [–(SiO2)z –AlO2]n·wH2O, 

kde n značí stupeň polymerace, počet tetraedrických jednotek (z = 1, 2 nebo 3). Me je 

alkalický kation, nejčastěji se jedná o kationy alkalických kovů, jako jsou sodík nebo 

draslík tvořící různé druhy polysialátů. Geopolymerní kompozity mají3D prostorovou 

amorfní mikrostrukturu, v níž jsou silikátové a aluminátové tetraedry vzájemně 

nepravidelně vázány polykondensací přes kyslíkový můstek. [7] 

2.3.2 Geopolymerace – alkalická aktivace a polykondenzace 

Ve starověku se umělé kameny připravovaly mícháním dolomitu, kaolinitu nebo 

vápence s Na2CO3 nebo K2CO3 (např. získaných ze solných jezer) a siliky. Smícháním 

této směsi s vodou vznikl NaOH nebo KOH, který rozpustil část siliky a silně reagovals 

dalšími  přísadami za vzniku geopolymerního pojiva. Proces samotné geopolymerace 

začíná rozpuštěním aluminosilikátových materiálů v alkalickém roztoku (NaOH, KOH) 

za vzniku [Mx(AlO2)y(SiO2)z·nMOH·mH2O] gelu. Následně nastává tuhnutí a tvrdnutí 

gelu za vzniku geopolymeru. [7] 
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Alkalické rozpouštění siliky 

V případě, že je příprava geopolymerního produktu založena na materiálu, který 

obsahuje částice oxidu křemičitého SiO2, je důležitá míra rozpouštění siliky. Samotný 

mechanizmus rozpouštění je řízen hned několika faktory, poněvadž při rozpouštění 

dochází k depolymeraci přes hydrolýzu a hlavní hnací síla procesu je určena odlišnou 

rozpustností a koncentrací roztoku. Rozpustnost je zde koncentrace hydroxidu 

křemičitého dosažená v ustáleném stavu depolymerace – v polymeračním rovnovážném 

stavu. Reakce můžeme katalyzována látkou, jež se sama dokáže chemicky sorbovat, tím 

se navýší koordinační číslo atomu křemíku na povrchu (toto koordinační číslo může být 

dokonce větší než 4) a následkem toho se oslabí kyslíkové vazby křemíku, jenž je 

položen o vrstvu níž. Vynikajícími katalyzátory jsou kupříkladu kyselina 

fluorovodíková v kyselých roztocích a hydroxylové ionty v alkalických roztocích. 

Alkalické rozpouštění aluminosilikátů 

Alkalická aktivace aluminosilikátů se skládá z velmi složitého procesu, jenž až doposud 

nebyl zcela popsán. Silně alkalické prostředí, kde probíhá reakce aluminosilikátů, 

způsobuje to, že se projeví nejprve rozpad Si-O-Si vazeb a následně z roztoku vznikne 

zcela nová fáze. Hlavní znak této reakce znázorňuje průnik atomů hliníku do referenční 

(původní) Si-O-Si vazby. Ve valné většině se tvoří alumino-silikátové gely a jejich 

složení můžeme vyjádřit vzorcem Mn[-(Si-O)z-Al-O]n·wH2O. Také vznikají C-S-H a C-

A-H gely. Ty jsou však závislé na složení výchozích materiálů a na podmínkách reakce. 

V průběhu této reakce jako vedlejší produkt vzniká voda. Specifický povrch částic  

a koncentrace pevné fáze hraje také v procesu alkalické aktivace nemalou úlohu. 

Alkalické aktivátory 

jako alkalické aktivátory pro betony a cementy se obvykle používají silné alkalické soli 

nebo alkálie. Můžeme je rozdělit do několika skupin dle chemického složení: 

1. soli slabých kyselin (nesilikátové): M2CO3, M2SO3, M3PO4, MF, atp. 

2. silikáty: M2O·nSiO2 

3. silné zásady: MOH 

4. nesilikátové soli silných kyselin: M2SO4 

5. aluminosilikáty: M2O·Al2O3(2-6)SiO2 

6. alumináty: M2O·nAl2O3 



15 

 

Nejlevnější a nejrozšířenější z těchto aktivátorů jsou Na2SO4, Na2O·nSiO2, NaOH, 

Na2CO3. Studovaly se také některé druhy draselných sloučenin, avšak jejich použití, 

navzdory jejich ceně a dostupnosti, bude velmi omezeno. Tento problém vyvažují 

draselné a sodné sloučeniny, jejichž vlastnosti si jsou velmi podobné.  

7. Vodní sklo 

Pojmem vodní sklo rozumíme taveniny alkalických křemičitanů proměnlivého 

stechiometrického složení i vodné roztoky těchto tavenin. Tyto roztoky vznikají 

rozpuštěním taveniny ve vodě za následného vzniku koloidního roztoku. Ve formě skla 

se vyrábí pomocí tavení křemenného písku nebo oxidu křemičitého s hydroxidy (SiO2 + 

2 MeOH → Me2SiO3 + H2O) nebo uhličitany (SiO2 + Me2CO3 → Me2SiO3 + CO2) 

alkalických kovů při teplotě 1300 – 1400 °C. Výsledkem tohoto procesu jsou silikáty, 

které jsou rozpustné ve vodě. Příprava sodného vodního skla se se děje pomocí tavení 

sklářského písku s Na2CO3. Naproti tomu draselné vodní sklo se připravuje pomocí 

tavení sklářského písku s K2CO3. 

Z taveniny, která vznikne, se ochlazením vodou získají granule pevného křemičitanu 

sodného. Koloidní roztok alkalických křemičitanů, tzn. rozpuštěné vodní sklo, se 

získává z výše zmíněných granulí v autoklávu. Do něj se pod tlakem za stálého míchání 

zavádí vodní pára (1,47 MPa). Běžné vodní skla mají velikost částic v rozmezí od 10 do 

20 nm. 

Zdrojové materiály, jež slouží jako základ pro přípravu a výrobu geopolymerů můžeme 

definovat jako směsi sloučenin nebo sloučeniny, kteréžto mají schopnost reakce 

s aktivátorem a vodou. Z obecného hlediska jakýkoliv materiál obsahující v převážné 

většině amorfní aluminosilikáty, je možnou zdrojovou surovinou pro přípravu 

geopolymerů.  

 

Vysokopecní struska (BFS) 

Vysokopecní struska je výsledkem produkce výroby surového železa a jedná se  

o vedlejší odpadový materiál. Roztavená struska se musí prudce ochladit hašením  

a důsledkem toho získáváme téměř amorfní materiál. Chemické složení vysokopecní 

strusky závisí hlavně na chemickém složení železné rudy. Mezi hlavní složky VP 

strusky patří MgO, SiO2, Fe,  CaO, Al2O3, dále může obsahovat síru v různých 
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modifikacích, MnO, P2O5, TiO2, Cr a další těžké kovy. Přidává se v různém množství 

jako příměs do některých druhů směsných cementů, pro jejichž výrobu je potřebná 

znalost procentuálního zastoupení těchto oxidů SiO2, CaO, MgO a Al2O3. Důležité jsou 

také jejich vzájemné poměry.  

Úletový popílek (FA) 

Úletový popílek vzniká v tepelných elektrárnách jako odpadním materiál při spalování 

uhlí. Popílek je spolu se spalinami odváděn komínem z regenerátorů, avšak předtím, než 

by mělo dojít k vypuštění do ovzduší se musí separovat. Toho se docílí např. 

elektrostatickými odlučovači. Úletový popílek můžeme rozdělit do dvou skupin: 

1. popílek s nízkým obsahem vápníku, resp. oxidu vápenatého CaO – třída F. Tento 

popílek má obsah CaO do 10 %. Vzniká spalováním černého uhlí a antracitu. 

2. popílek, který má obsahem vápníku vysoký – třída C. Vzniká spalováním uhlí nižší 

kvality, jako je hnědé uhlí, lignit a obsah CaO se pohybuje nad hranicí 10 % 

Složení vhodného popílku pro přípravu geopolymerů se skládá převážně z dutých, 

sklovitých, kulovitých částic. I když jsou v podstatě částice popílku totožné, dochází  

u nich k občasným změnám struktury povrchu nebo tvaru (z kompaktního, hladkého na 

vysoce pórovitý).  

Velikost kulovitých částic popílku se pohybuje v řádu μm, a to od 1 do 20 μm a průměr 

činí něco kolem 10 μm. V některých případech se částice shlukují do jakéhosi 

konglomerátu, a proto je nutno je rozdělit, pro získání požadované velikosti částic. 

 

Metakaolin (MK) 

Metakaolin, chemická značka Al2Si2O7, označovaný jako pucolánový materiál vzniká 

kalcinací kaolinitických jílů za teploty 500 až 800 °C. Základní surovinou k jeho 

získávání je kaolin. Metakaolin je z kaolinitu (Al2O3·2SiO2·2H2O) získáván jeho 

dehydratací. MK je charakteristický svou pórovitou strukturou. Další jeho typickou 

vlastností je, že je rentgenoamorfní, přičemž si zachovává krystalová strukturu, která 

zůstává zachována z kaolinu s množstvím jemných pórů, které mají velikost v řádu 

desítek nanometrů. Metakaolin se vyznačuje svou vysokou absorpční schopností a 

chemickou reaktivitu, což umožňuje řadu průmyslových využití.  
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Pucolánová aktivita vysoce aktivního metakaolinu přesahuje pucolánovou aktivitu 

mikrosiliky, vysokopecní strusky i úletového popílku. 

Vlastnosti výsledného materiálu ovlivňují jak podmínky, za kterých byl tepelně úpraven 

kaolin, tak i jeho struktura, stupeň krystalinity a velikost krystalů. Vypálené kaoliny 

obsahují kromě mullitu (Al6Si2O13) také cristobalit, křemen (fázové přeměny SiO2 viz 

obrázek níže) a amorfní podíl, který závisí na poměru podmínkách kalcinace a složení 

výchozí suroviny. Vnitřní struktura metakaolinu je tvořena 3D prostorouvou sítí 

skládájící se z AlO4 a SiO4, jež jsou navzájem spojeny dohromady pomocí atomů 

kyslíku, které společně sdílejí.  

Vlastnosti metakaolinu jsou následující. Jeho měrný povrch přesahuje 12,000 m
2
/kg  

a jeho částice jsou skoro 10 krát menší než jsou částice v cementu. Celkově má 

pozitivní vliv na zlepšení pevnostních vlastností ve ztvrdlém betonu, jak v tlaku, tak  

i v tahu za ohybu a zvyšuje trvanlivost v agresivním prostředí. Naopak snižuje, avšak 

v pozitivním slova smyslu, nebezpečí alkalicko-křemičitých reakcí, také snižuje 

propustnost pro plyny a roztoky a tvorbu výkvětů. [7] 

2.3.3 Fyzikální a mechanické vlastnosti geopolymerů 

Geopolymerní materiály jsou složeny především z amorfních látek a jen minimálně se  

v nich vyskytují látky krystalických. Tato amorfní struktura přechází za vyšších teplot 

v mikrokrystalickou strukturu. Mezi jedny z jejich nejzákladnějších vlastnosti patří 

jejich nehořlavost a nerozpustnost ve vodě. Oproti betonu, který při tepelném působení 

degraduje již při teplotách kolem 300 °C, geopolymery odolávají teplotám blížícím se 

hranici 1 000 °C. Geopolymery vykazují také výbornou odolnost proti vlivu některým 

zředěným kyselinám a zásadám. [7] 

2.3.4 Trvanlivost a odolnost geopolymerů 

Vliv teploty na změnu některých vlastností 

Pokud geopolymerní materiál, jež nese název alkali activated fly ash – AAFA, 

vystavíme vysokým teplotám, dochází k tomu, že ztrácí až 60 % své původní pevnosti. 

Co se týče pevnosti v tlaku, její snížení můžeme pozorovat již při teplotě okolo 250 °C. 

Zbytkové pevnosti v tlaku, které bylo možno pozorovat, byly zaznamenány při teplotě 

blížící se 700 °C. Příčinu toho můžeme najít v souvislosti se vznikem taveniny. 
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Na bázi metakaolinu se vyrábí Geopolymerní povlaky. Jedná se o účinné tepelné 

bariéry, ježto jsou využívány k ochraně betonu, pro zlepšení jeho vlastností při 

vysokých teplotách. Tyto povlaky prokazatelně zlepšují tepelnou stabilitu než klasický 

beton z portlandského cementu až do 1000 °C.  

Karbonatace 

Karbonatace vzniká působením vzdušného CO2 na hydratovaný cement. De facto 

všechny produkty vzniklé po hydrataci cementu mohou reagovat s atmosférickým CO2, 

s následným vznikem CaCO3 plus ještě vznikají i některé další produkty, přičemž 

nejdůležitějším faktorem ovlivňující tento proces je vlhkost. Ke karbonataci nemůže 

dojít, pokud se jedná o suchou cementovou pastu, popř. pastu, jejíž relativní vlhkost je 

100 %. Pro vznik karbonatace je potřeba dosáhnout relativní vlhkosti přibližně 50%. 

Karbonatace betonu je nežádoucí proto, že snižuje pH materiálů z původních 12 – 13 až 

na pH 8, což nepříznivě působí na ocelovou výztuš, která začíná korodovat už při pH 

11. Často je také doprovázena smršťováním, což může být příčinou vzniku trhlin a také 

následné zhoršení betonového povrchu. 

Chemická odolnost 

U aluminosilikátových polymerů dochází k depolymeraci v kyselém prostředí  

a důsledku toho také k uvolnění kyseliny křemičité. Taktéž zde probíhá výměna Na+  

a K+ iontů oxoniovými nebo vodíkovými ionty a také samotná aluminosilikátová 

struktura se štěpení na jednotlivé vrstvy. Tímto dochází ke zhoršení vlastností 

geopolymeru. Pakliže na povrch geopolymeru působí nějaké silné kyseliny, může dojít 

k přímému útoku na strukturu aluminosilikátu s následnou dealuminaci. Princip 

narušení struktury kyselinou tkví v tom, že se rozpadají Si-O-Al vazby a dochází ke 

zvýšení počtu fází Si-OH a Al-OH. Tímto procesem vzrůstá množství SiO4  a [Si2O5]2-  

v roztoku, v důsledku čehož dochází k degradaci a následné destrukci geopolymerní 

matrice. Vlastnosti vysokohodnotných geopolymerních materiálů se v kyselém prostředí 

zhoršují, a to díky vzniku mikrotrhlin. Naproti tomu u nízkohodnotných geopolymerů 

dochází ke zhoršení vlastností hlavně kvůli vzniku křehké pórovité struktury  

a krystalizaci zeolitů. 

Pokud se zaměříme na odolnost vůči působení síranů a chloridů, pak geopolymerní 

materiály, pokud byly po delší dobu ponořeny do roztoku NaCl, nevykazovaly žádné 
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viditelné ani měřitelné známky zhoršení. Průnik síranů byl menší než chloridů, nejspíš 

díky tomu, že velikosti chloridových iontů je menší. Jak už však bylo výše řečeno, 

žádné výrazné korozní následy vlivem působení síranu sodného ani siřičitanu sodného 

nebyly pozorovány jak na povrchu, tak i v samotné struktuře geopolymeru. Nevyskytla 

se ani žádná nová fáze.  Oproti betonu na bázi portlandského cementu, u kterého vzniká 

při působení roztoků solí krystalický ettringit, je odolnost geopolymerních materiálů 

vůči těmto roztokům velmi dobrá. 

Mrazuvzdornost 

Bylo pozorováno, že po dokončení zkoušek mrazuvzdornosti nedocházelo 

k výraznějším odpadům vlivem mrazu ve vodném prostředí. Pevnosti v tlaku po 

zmrazovacích cyklech byly zhruba o 30 % menší než 28 denní pevnosti referenčních 

vzorků, které zmrazovacími cykly neprošly. Nebyly prokázány ani žádné výrazné 

trhliny na zkušebních vzorcích nebo deformace. [7]  

2.3.5 Historie geopolymerů 

Francouzský profesor chemie Joseph Davidovits v sedmdesátých letech 20. století 

překvapil doslova celý svět svým novým objevem a teorií, že veškerý kámen lze utvořit 

uměle. Joseph Davidovits, vynálezce a vývojář geopolymerizace, zavedl v roce 1978 

termín „geopolymer“, aby pojmenoval nově objevenou geosyntézu, která produkuje 

anorganické polymerní materiály, dnes používaných v mnoha průmyslových odvětvích. 

Podle nových výzkumů se tak začalo pochybovat o některých výkladech, které jsou 

známy z učebnic o historii.  

Zdá se, že, to co bylo před mnoha tisíci lety zbudováno, mohlo být postaveno zcela 

jinak, než jak to bylo dosud interpretováno v učebnicích. Pravděpodobně již v těchto 

dobách lidé uměli vyrobit umělý kámen a pomocí něho tak vytvořili tak skvostná díla, 

jako jsou egyptské pyramidy, zikkuraty, Koloseum, stavby v Peru atd. [5] 

 

Mezopotámie 

Mezopotámie se rozprostírala mezi řekami Eufrat a Tigris, na území dnešního Iráku. 

Zde, asi od třetího tisícitelí před naším letopočtem působily dva zcela odlišné národy – 

Sumerové a Akkadové. Z této doby jsou známa typická města a snad nejznámější jsou 

hradby s cimbuřím a stavby zvané zikkuraty. Stavební sloh zde využíval pravoúhlé sítě 
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a hlavní osy. Jako hlavní stavební materiál byla používána cihla – sušená, pálená 

i glazovaná. [5] 

Není zcela jasné, jak byly cihly zpevněny, že vydržely už celá staletí, je možné, že 

nebyly vyrobeny pálením, ale jinou technologickou cestou a to geopolymerizací. Jedná 

vlastně o chemický proces, mísení alkálií (popela spalovaných rostlin) s jinými prvky - 

vápníkem, hořčíkem, dále s jílovými vrstvami a pískem. [4] 

 

Egypt 

Jeden ze sedmi divů světa – egyptské pyramidy – celé generace se při výuce dějepise 

učily, jak se při stavbě těchto pyramid využívalo práce otroků, jak tito pracně 

opracovávali obrovské kusy kamene, vyzdvihovali je na jakýchsi lešeních a usazovali 

přesně na sebe. Aby se tato pyramida stihla postavit za 20 let vládnutí faraóna, muselo 

by se za jeden den usadit zhruba 400 kvádr, statisíce otroků by muselo pracovat 

současně. V takových podmínkách by na stavbě nebylo k hnutí. [5] 

Odpověď je s největší pravděpodobní takováto – pyramidy se stavěly na místě, tzv. in 

situ. Byly zřejmě postaveny ze stavební hmoty na bázi vápence z fosilií, tzv. 

aglomerovaného vápence. Ke stavbě pyramid využívali stavebníci období záplav, kdy 

se Nil rozlil do daleka. [4] 

 

Starověký Řím 

Ve 2. století před naším letopočtem začala být Řeky využívána zdící technika, která 

značně urychlila zdění – emplekton. Je druh zdiva, tvořený dvěma lícovými stěnami, 

 a výplní mezi nimi z lité malty prokládané lomovým kamenem. Mezera mezi stěnami 

může být různě široká, lícové stěny plní i funkci „ztraceného bednění“. Toto lze  

považovat na předchůdce dnešního betonu.Tuto technologii zdění pod názvem „opus 

caementum“ převzali později Římané, kteří ji ještě více propracovali a rozvinuli. 

Římané tento způsob zdění používali při stavbách akvaduktů, silnic, chrámů, divadel, 

lázní, obytných budov, cisteren, mostů, říčních i mořských přístavišť. Mezi nejznámější 

stavby, kde byl použit opus ceamentum patří např. římský Pantheon, Koloseum nebo 

akvadukt Pont du Gard u Nîmes. [4], [5] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C4%9Bna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Malta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lomov%C3%BD_k%C3%A1men
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ztracen%C3%A9_bedn%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opus_caementum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opus_caementum
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADman%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akvadukt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pantheon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloseum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pont_du_Gard
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%AEmes
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Znovuobjevení studené syntézy 

V roce 1972 vědci z oboru keramiky J.P. Lapatie a M. Davidovics  potvrdili, keramické 

obkladačky, které jsou odolné vodě,  mohou být vyrobeny za teploty nižší nežli 450°C, 

tj. bez pálení. 

Dochované záznamy z roku 1934 z keramických závodů firmy Olsen dokládají, že 

došlo k průmyslové aplikaci keramické reakce (jeden díl kaolínu zreagovaný 

s uhličitanem sodným za teploty 150°C). O čtyřicet let později, v sedmdesátých letech, 

byla reakce opět objevena ruským týmem vědců. Ale ani tot znovuobjevení nemělo 

žádné pokračování, co se týče průmyslové výroby.  Vědci Besson, Caillere a Henin  se 

ve Francouzkém muzeu přírodní historie v Paříži od roku 1696 zkoumalii studenou 

syntézou. Výsledkem  bylo spojení různých kaolinitických látek v koncenrtovaném 

roztoku chloridu sodného za teploty 100°C. Ukrajinský vědec Babuškin v roce 1974 

popsal devět základních polymerizačních reakcí. Dalšímu vývoji geopolymérních hmot 

se věnoval  francouzký vědecký tým  prof. Josepha Davidovitse. Tento celosvětově 

uznávaný vědec, narozen v roce 1935,  je autorem více než 130 vědeckých publikací  

a autorem víc než 50 patentů. [4] 

 

Převratný objev 

Profesor Joseph Davidovits konstatuje „Chcete-li poznat a pochopit přesné složení geo 

polymeru určitého nerostu, nehledejte odpověď v chemii či fyzice, nýbrž v historii  

a filozofi,“ Joseph Davidovits. Podle něho je potřebné co nejpodrobněji popsat všechny 

stadia vývoje nerostu, všechny fyzikální i chemické procesy uvnitř této hmoty, tím 

získat  jeho zcela přesné chemické složení a pak už jen postačuje přidat urychlovač 

chemických reakcí a dostaneme geopolymer konkrétního nerostu. [4] 

2.3.6 Použití geopolymerů 

Geopolyméry mají široká použití a různorodá uplatnění. Vzhledem k tomu, že jsou 

značně odolné, mohou fungovat jako vynikající izolační a stavební materiál. 

Jako první byly aplikovány ve Francii ve stavebnictví v letech 1972 – 1976, šlo  

o požáru odolné dřevoštěpkové desky – geopolymer byl nanášen na dřevotřískové 

desky, aby byla zvýšena jejich ohnivzdornost. Panely byly vyvíjeny po době čtyř let, ale 
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po této době bylo z rozhodnutí francouzské vlády implementace zastavena a od projektu 

bylo ustoupeno. 

Rovněž tak bylo ustoupeno od projektu v oblasti keramického průmyslu v případě 

produktu označovaném jako SILIFACE Q. V letech 1977 – 1978 francouzská firma A 

G S testovala geopolymer pro výrobu svíček pro francouzskou továrnu LEGRAND. 

Jednalo se o směr přírodních kaolínů a nahrazením přírodního křemene syntetickým 

cordieritem. Tento produkt zvaný SILIFACE COR70 měl výborné mechanické 

vlastnosti, avšak vodní nasákavost byla nedostačující. [4] 

 

1977 – 1982 L. T. G. S. technologie 

Pojem L. T. G. S. znamená nízkoteplotní geopolymerická fúze a schne v teplotním 

rozmezí od 50°C do 250°C. Prostředí pro tento proces musí být zásadité. Pomocí 

nízkoteplotní fúze se transformuje kaolinit v jílu na třídimenzionální kompozit 

polysialátu. Na tento vodě odolný francouzský výrobek byl udělen patent. Je také 

Prokázal také výbornou mechanickou pevnost. [4] 

 

1979 – 1995 Vývoj geopolymérního pojiva 

Bylo nutno zavést novou terminologii, jež zavdala příčinu a podnět pro vývoj a rozvoj 

nových materiálů. Kdybychom měli vysvětlit pojem geopolymery pro obyčejného 

člověka, definovali bychom je jako polymery, jež stejně jako organické polymery, které 

se derivují z ropy, prochází procesem polykondenzace. Vznik geopolymerů se děje 

prakticky během několika minut při normální pokojové teplotě. Jsou však také zároveň 

GEO, tím se rozumí pevné, anorganické, s tepelnou odolností kolem 1000 °C bez 

nebezpečí vznícení. 

Tekutá anorganická geopolymerní pojiva jsou de facto ekvivalentem organických 

pryskyřic. Mohli jsme je najít pod těmito obchodními názvy: WILLIT, TROLIT  

a GEOPOLYMIT. Čím více se stávaly tyto materiály známější, tím více rozšiřovaly své 

pole působnosti a nacházely čím dál tím větší uplatnění. Od roku 1979 se rozšiřoval od 

leteckého inženýrství, přes nukleární sektor, umělecké reprodukce, až po slévárenství, 

odlévání nebo tepelné izolace budov. Své použití našly také při rekonstrukcích 

historických budov, neboť u některých historický budov můžeme nalézt použití směsí  
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a konstrukčních prvků, jež se nápadně podobají právě geopolymerům vyráběných v 70. 

letech. [4] 

  

1983 Vynález geop. vysoce pevného cementu 

Chemicky tuto látku můžeme definovat jako poly(sialate-siloxo) cement. Počátky 

tohoto materiálu se datují do roku 1983, kdy se J. Stewart a W. Kirkpatrick, jež byli 

jednatelé americké společnosti Lone Star Industrie, rozhodli vycestovat po Evropě. Zde 

nasbírali množství poznatků a nabyli nových zkušeností a poznali zde pro ně zcela nová 

geopolymerická pojiva. Na základě toho následně společnosti Lone Star Industrie  

a ropná společnost Shell oznámili vznik zbrusu nové společnosti QUAZITE. Ta poté 

začala produkovat, vyvíjet a obchodovat s novou třídou materiálů. Tento nový materiál 

má široké uplatnění v různých průmyslových odvětvích, největší je však oblast 

architektury, stavebnictví a inženýrských aplikací. Materiály QUAZITE se vyráběly  

z minerálních surovin v kombinovanci s monomery a polymery. To prakticky znamená, 

že se jedná o beton s organickým pojivem. Obě výše uvedené společnosti měly 

rozdělené funkce. Shell mělo za úkol dodávat k organickým pojivům chemické 

expertýzy. Lone Star se zaměřil na zabezpečení dostatečného množství minerálních 

surovin. Poté, co byly do výroby zavedeny anorganické geopolymery, které byly 

dovezeny Francie, přerušila společnost Lone Star spojenectví s firmou Shell přiležitosti 

a tím se zbavilo zavislosti na jimi prováděných expertýzách. Jamese Sawyera, který stál 

ve vedení Lone Star se v srpnu 1983 jako první rozhodl pro vývoj vysocepevnostních 

geopolymerických pojiv a cementů. Zavedení nového pojiva na trh se ujala dceřiná 

společnost PYRAMENT, která byla vytvořena během jednoho měsíce. Zjistilo se, že 

když se přidá vysokopecní struska k polysialátu, znatelně se navýší pevnost v tlaku 

a ohybu a urychlí se doba tuhnutí. Hlavní složkou geopolymerního cementu není vápno, 

není tudíž tak náchylný na působení kyselých roztoků a kyselého prostředí, jak je tomu 

např. u portlandského cementu. Tento, vůči kyselinám odolný, geoplymerní cement 

velmi rychle tuhne a tvrdne při pokojové teplotě a jeho pevnost v tlaku dosahuje až 20 

MPa už po 4 hodinách po namíchání. Po 28 dnech pak byla naměřena pevnost v tlaku 

dokonce 70-100 MPa  

Ideální použití Geopolymerního cement PYRAMENT je k opravě ranvejí, ježto byly 

původně betonové, dále jsou vhodné pro opravy dálnic a chodníků. [4] 
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1987 – 2000 Ohnivzdorná geopolymerní vlákna, vyztužené kompozity 

Podle statistik když spadne letadlo, tak polovina přeživších nepřežije vinou toho, že se 

nedostanou včas ven z hořícího letadla. To je způsobenotím, že se na palubě letadla 

vyskytuje množstvím plastů, jež jsou uvnitř kabiny, jsou z nich vyrobeny také vycpávky 

sedadel, schránky na zavazadla, koberce, stěny, atd. Toto všechno je vysoce hořlavé. [4] 

Při hoření těchto materiálů vznikají také jedovaté splodiny. Kromě toho se zde hromadí  

i výbušné plyny, které hrozí výbuchem už do dvou minut. US Federál Aviation 

Administration vyhlásila v roce 1994 konkurz na výzkum materiálu, který by nehořel 

tak rychle a dal tak pasažérům více času k úniku. Požadavkem byla mimo jiné  

i ekologičnost, nízká cena a požární odolnost. Pro tento program byl jako nejlepší 

vybrán kompozitní geopolymer. [4] 

Současnost  

V současnosti pokračuje vývoj bok po boku aplikace ve všech zmíněných oblastech. 

V souvislosti s tím narůstá také poptávka po opravách historických kamenných 

památek, v návaznosti na zvyšování turistického ruchu. [4] 

V nejbližší době se počítá využitím geopolymerů při výstavbě budov, mostů, silnic,  

a jiných staveb, které byly původně betonové. [4] 

2.4 Materiály použité pro praktickou část diplomové práce 

2.4.1 Metakaolin 

 

 

Obrázek 1 Metakailin I-META 4 
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Metakaolin můžeme definovat jako pucolán, jež je vyrobený z kaolinů, kaolinitických 

jílů apod., a to výpalem o teplotě 600 – 900 °C. 

Hlinitokřemičité nebo křemičité materiály, označované slovem pucolány, se vyznačují 

latentní hydraulicitou. Tuto je možno aktivovat pomocí budiče a vlhkosti. V případě 

metakaolinu je takovým budičem Ca(OH)2 

Používá se jako aktivní příměs do betonu. Jakmile zreaguje s hydroxidem vápenatým, 

vznikají hydratované kalcium silikáty a alumináty, jež mají pozitivní vliv na kvalitu 

betonu  

a zlepšení jak fyzikálně chemický, tak i fyzikálně mechanických vlastností. Jmenovitě 

dochází ke zlepšení reologických vlastnosí a nasákavosti a ke zvýšení pevnosti. 

Metakaolin se užívá, jako alternativa cementu (do přibližně 10 hm. %). Zvyšuje 

odolnost povrchu betonu proti působení chemických rozmrazovacích látek a vody, 

odolnost vůči agresívnímu prostředí a odolnost vůči průniku tlakové vody. Často 

v betonu nahrazuje mikrosiliku. 

Metakaolin se využívá také jako příměs do vápenných omítek, zlepšuje jejich 

mechanické vlastnosti (např. pevnost) a zvyšuje jejich odolnost proti zmrazovacím 

cyklům. Aplikací metakaolinu dochází ke zlepšení tepelných a někdy i vlhkostních 

vlastností omítek. [7] 

 

Latentní hydraulicita 

Schopnost látky tvrdnout ve vodním prostředí za normální teploty se nazývá 

hydraulická aktivita. Latentní hydraulicita je schopnost tvrdnout ve vodném prostředí za 

normální teploty, ale jen za přítomnosti Ca(OH)2. Takovéto podobné vlastnosti mají 

pucolánové látky vyznačující se vysokou koncentrací aktivního SiO2. Podmínkou pro 

vznik této chemické reakce je alkalické prostředí, které je vytvářené v roztoku i jinými 

chemickými sloučeninami, jež jsou nazývány budiče hydraulicity. V podstatě můžeme 

říci, že jak pucolanita, tak i latentní hydraulicita jsou ve svých konečných důsledcích 

stejné. Rozdílnost mezi těmito dvěma procesy lze nalézt v pouze v různém 

mineralogickém složení. Příměsi, jež vykazují latentní hydraulicitu se přidávají  

do čerstvého betonu při jeho míchání nebo do cementu při mletí slínku jako složky.  
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Z chemického hlediska můžeme tyto složky rozdělit do tří skupin: 

1. Látky, které obsahují více než 47 % SiO2, jež je rozpustný v alkalickém i kyselém 

prostředí, vykazují pucolánové vlastnosti. Například sem patří diatomity, křemičité 

úlety, uměle vyráběné křemičité látky a opál. Právě opál, jehož chemická značka je 

SiO2*nH2O je s hydroxidem vápenatým velmi reaktivní a ve vodě vytváří C-S-HII. 

Aktivní oxid hlinitý vytváří spolu s hydroxidem vápenatým stabilní C3AH6. 

2. Latentně hydraulické vlastnosti vykazují také struska, popílky, pálené hlíny. Málo 

pálené jílové zeminy, teplota výpalu 600 – 800 °C, obsahující amorfní metakaolinit 

Al2O3*2SiO2 se rozemelou a po reakci s Ca(OH)2 vzniknou C-S-H I a C-S-H II. 

V těchto látkách se CaO vyskytuje v množství od 16% do 53%. Jako budiče 

hydraulicity, neboli iniciátory, můžeme použít: 

- cement 

- vápno 

- NaOH 

- CaSO4 

- Na2SO4 

- Al2(SO4)3 

 

Co se týče popílků, tak čím více obsahují SiO2 ve sklovité fázi a málo mullitu 

3Al2O3*2SiO2, tak tím větší je jejich reaktivita. Větší množství spalitelných látek také 

ovlivňuje reaktivitu, ovšem v negativním smyslu. Je to de facto ztráta žíháním. V české 

republice bývá fázové složení popílků: 3,0 – 27 % mullit, 4,5 – 23 % β SiO2, 0,3 – 3 % 

rutil TiO2 (anatas), 3 – 7 % hematit Fe2O3, 0,6 – 2,5 % uhlík, 1 % CaO, 0,6 % 

cristobalit, 63 – 71 % sklo. 

 

3. Jako poslední jsou to látky, které obsahují sopečné sklo vzniklé rychlým ochlazením 

magmatu. Takto vytvořené látky můžeme označit za pravé pucolány. Známe je pod 

jmény jako tufy, tufity, trasy, spongility, sopečné sklo. Bavorský a římský tras, rýnský 

tras, řecký santorin, neapolský tras obsahují SiO2 v množství 45 – 70 %, dále Al2O3 10 

– 20 %, Fe2O3 3 – 10 %, CaO 2 – 12 %, MgO < 2 % a K2O + Na2O 3 – 10 %. 

Vulkanické horniny jsou typické tím, že většinou obsahují 15 – 20 % krystalické fáze  
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a 50 – 80 % amorfní sklovité fáze. Velmi reaktivní jsou také zeolity a vulkanická skla. 

[8] 

2.4.2 Vápno 

 

 

Obrázek 2 – Vápno Čertovy schody 

 

Tento materiál je jedním z nejtypičtějších a také jedním z nejstarších zástupců 

vzdušných pojiv. Vápno se užívalo jak ve starověkém Egyptě a Mezopotámii, tak i ve 

starém Římě a Řecku. 

Jedná se vlastně o oxid vápenatý (chemická značka CaO) s proměnným množstvím 

oxidu hořečnatého (MgO), jež se liší dle naleziště a tím pádem i kvality základní 

suroviny – vápence (CaCO3). Vápno se vyrábí kalcinací co nejčistších vápenců  

a dolomitických vápenců pod mez slinutí. Mez slinutí se pohybuje v intervalu od zhruba 

900 – 1250 °C. 

Vzdušné vápno se dle obsahu MgO rozlišuje na: 

- vápno bílé vzdušné              (MgO < 7%) 

- dolomitické vzdušné vápno (MgO > 7%) 

Vzdušné bílé vápno je charakteristické tím, že má obsah CaO + MgO minimálně 65% 

s tím, že MgO je zde přítomno maximálně v 7%. Při hašení zvětšuje svůj objem až 3x. 

Pojem „bílé“ není závazné pro barvu. Přednostně jde o technický termín, který 

vyjadřuje chemické složení a také z důvodu odlišení od druhého typu vápna – 

dolomitického. 
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Vzdušné dolomitické vápno rovněž obsahuje minimální množství CaO + MgO 65%,  

ale množství MgO překračuje 7%. Pokud hasíme dolomitické vápno, získáme až 

dvojnásobné navýšení na objemu. Zabarvení je tmavší, než u vzdušného vápna, tzn. 

barva šedivá. Vyznačuje se menší vydatností a reaguje pomaleji s vodou. Pokud se 

jemněji rozemele, získáme tzv. vídeňské, jež se zvláště užívá na leštění kovů. Co se týče 

stavebního využití, uplatňuje se jen zřídka. 

Obě výše zmiňovaná pojiva se dále rozdělují do 5 jakostních tříd, a to dle množství 

charakteristických oxidů. Vápno poslední, tedy páté třídy, již není použitelné pro 

stavební účely. Aby využít ve stavebnictví, muselo by mít obsah CaO minimálně 85%. 

To platí jak pro bílé, tak i pro dolomitické vápno. Na výrobu porobetonů se užívá 

vápno, se speciálním složením.  

Je všeobecná snaha o to, aby se vápno pálilo při co nejnižší teplotě. Následkem toho 

mají vápna lepší vlastnosti (např. malá objemová hmotnost, vysoká aktivita, velký 

měrný povrch a vydatnost). 

Hašení vápna – pro stavební použití, za účelem užití jako stavební pojivo, se musí 

vápno hasit. Je to chemická reakce, kdy oxid vápenatý zreaguje s vodou za vzniku 

hydroxidu vápenatého. Tato reakce je exotermická. Znamená to, že při procesu hašení 

se uvolňuje velké množství tepelné energie. Zároveň také vápno nabývá na objemu. 

Navýšení na objemu se liší dle druhu vápna. Rozlišujeme dva druhy hašení: 

Mokré hašení – dnes se již prakticky nepoužívá. Mokré hašení se prování zpravidla 

přímo na staveništi. Přebytek vody činí 240 – 320 l vody na 100 kg vápna. Maximální 

teplota vápenné kaše nesmí přesáhnout 100 °C. Čím vyšší je totiž teplota, tím horší je 

plastičnost a vydatnost. Naproti tomu při nízké teplotě riskujeme neúplnou hydrataci.  

Postup mokrého hašení je takový, že do ocelové nádoby se nasype vápno a následně se 

za stálého míchání opatrně a pomalu přilévá voda. Namístě je velká obezřetnost, neboť 

hrozí nebezpečí popálení od horké kaše, která následkem hydratace prská a stříká. 

Vápno hašené tímto způsobem se musí nechat odležet. 

Suché hašení – oproti předchozímu způsobu hašení, je u tohoto způsobu malý přebytek 

vody, který činí 60 – 70 kg vody na 100 kg vápna. Toto se provádí přímo ve vápenkách. 

Výhodou je, že se přebytek vody vlivem tepla odpaří a vzniká tak vápenný hydrát 

Ca(OH)2 ve formě prášku. Tento se následně balí do pytlů a je expedován do prodejen. 
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Odpadá tak nebezpečí poranění pří mokrém hašení a také šetří čas. U vápenného 

hydrátu se nemusí prokazovat objemová stálost. Převážně se totiž používá pro 

průmyslové účely, pro úpravu vody a čištění. Pro použití ke stavebním účelům se musí 

nechat nějakou dobu odležet. 

Vlastnosti 

hustota čistého vápna je přibližně 3200 kg/m
3
 

- objemová hmotnost se pohybuje v intervalu 800 až 1200 kg/m
3
, u mletého vápna 

700 až 900 kg/m
3
 

- Aktivita vápna – označuje nejvyšší dosaženou teplotu, která se dosáhla při hašení 

za zjištěnou dobu. Podle tohoto kritéria se vápna rozdělují na vápna ostře pálená, 

které mají aktivitu necelých 50 °C za 15 minut a měkce pálená, kde teplota přesáhla 

60 °C za 15 minut 

- Vydatnost vápna – je množství vápenné kaše v litrech, jež vznikne rozhašením 1 kg 

práškového vápna. Zjišťuje se vyhašením vápna o hmotnosti 5 kg. U třídy I, tzn.  

u nejčistšího vápna je limitní hodnota 2,4 l /kg 

- Zrnitost – jedná se o velikost zrn a dále se dělí na: 

 kusové  - zrna > 7 mm získaného pálením kusového CaCO3 

 práškové - zrna < 3 mm získané pálením mletého CaCO3             

                                                              v rotačních  pecích 

 vápno mleté hrubě  - zrna < 2,5 mm získané mletím kusového vápna 

 vápno mleté jemně - zrna < 0,2 mm  

 vápno mleté velmi jemně - zrna < 0,09 mm 

 

Výroba vzdušného vápna 

Výroba se děje pálením patřičně upravených surovin, dolomitických vápenců  

a vápenců, v pecních agregátech. Nejrozšířenější pecní agregáty jsou staré pece kruhové 

a pece šachtové a rotační, které jsou dnes nejvíce používané. Vypaluje se na teplotu 

1050 až 1250 °C. Výsledkem pálení v kruhových pecích bylo měkce pálené vápno, 

které bylo velmi kvalitní s dobrou aktivitou a vydatností, avšak velmi pracná  

a namáhavá výroba, jež se navíc prakticky nedala mechanizovat, byla velkým záporem 

tohoto procesu. 
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Naproti tomu šachtové pece jsou dnes plně mechanizované a do značné míry taktéž 

automatizované. Mají nízkou spotřebu a také nízké náklady na výstavbu. Vápno pálené 

tímto způsobem je tvrdě pálené, méně aktivní a má kolísavými vlastnostmi. Toho je 

dosaženo ostrým roztříděním vápna na frakce buď 80 – 100 mm nebo 120 – 180 mm  

a pálením za vysoké teplotu 

Další v pořadí je pec rotační, která zpracovává všechny druhy vápenců a také 

dolomitických vápenců, které jsou jemně rozdrcené. Jejich největší výhodou je, že jsou 

plně automatické, dále mají výkon až 1000 tu vápna denně, má vysokou vydatnost  

a aktivitu a je homogenní, co se týče kvality. Oproti šachtovým pecím mají rotační pece 

nižší tepelnou účinnost. Teplota výpalu je přibližně 1000 °C. Mohou se zde zpracovávat 

také jemné vápenné drtě, které již nejdou vypalovat. Také je zde možnost zpracování 

rozpadavých a mineralogicky nehomogenních vápenců. 

Co se týče stavebnictví, používá se vzdušné vápno převážně do malt na zdění a omítání. 

Malty tím získají na plastičnosti a lépe pak přilnou k podkladu. Je také nedílnou 

součástí surovin pro výrobu plynosilikátů, pórobetonů, pěnosilikátů a k výrobě 

vápenopískových cihel. Dnes je také součástí suchým omítkových směsí. Pokud ho 

v patřičném poměru smícháme s vodou, vzniká tak vápenná kaše, jež se následně nanáší 

válečkem nebo štětkou na povrch např. zdiva. Je to z důvodů ošetření těchto povrchu 

proti bakteriím a plísním. Pokud se smíchá s minerálními barvivy, dá se použít i na 

venkovní nátěry. 

Při manipulaci s vápnem je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť má nepříznivé účinky 

na lidský organismus. Je tedy nutno použít vhodné ochranné prostředky. [9] 

2.4.3 Piliny 

        

         Obrázek 3 – Piliny používané v této diplomové práci                         Obrázek 4 – Detail pilin 
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Výroba třísek  

Na vyrobení třísek se používají hlavně měkčí nebo rychlerostoucí dřeviny, a to  

z důvodu ušetření energie, menšího opotřebovávání nástrojů a menší prašnosti při 

výrobě třísek. Jedná se hlavně o tyto stromy: osika, smrk, jedle, bříza, topol, popřípadě 

borovice a buk. Prakticky lze říci, že na výrobu třísek se používají především dřeviny, 

jejichž hustota se pohybuje v intervalu 350 – 700 kg/m
3
. Mezi dalšími základními 

výrobními parametry pro třísky můžeme také zařadit podíl běli a jádra, 

roztřískovatelnost a pH dřeviny. Neméně významný je také obsah doprovodných látek, 

jako jsou pryskyřice, třísloviny, terpeny, pektiny, vosky a zejména u tropických rostlin 

vyskytující se anorganické látky. Nadměrná pryskyřičnatost u jehličnatých dřevin může 

způsobovat značné zalepování u řezných nástrojů a tím znesnadnění a celkové 

zkomplikování procesu výroby. Také velká tvrdost je v tomto případě pro nás 

nechtěným parametrem, neboť způsobuje otupování nástrojů. 

 

Vlhkost 

Každý materiál na bázi dřeva, ať už je určen pro konstrukční účely nebo jen jako 

výplňový popř. izolační materiál, přijímá z okolního prostředí vzdušnou vlhkost, a to ve 

formě vodní páry. Sorbční schopnost daného materiálu je závislá na několika faktorech. 

Jedná se hlavně navlhavost materiálu, relativní vlhkosti okolního vzduchu a teplotě. Ať 

je však působení vlhkosti na materiál větší či menší můžeme říci, že vlhkost, přítomná 

v jakémkoli materiálu na bázi dřeva snižuje ve výsledku jeho pevnost. Jak moc ji 

snižuje, závisí právě na druhu materiálu a na jeho vlhkostních parametrech. Následky 

působení vlhkosti mohou být pozorovatelné pouhým okem ve formě změny vzhledu 

popř. nabobtnání. V extrémních případech může vlhkost narušit celkovou strukturu  

a dojde k porušení jak meze použitelnosti, tak i meze úměrnosti. 

Jak již bylo výše řečeno, schopnost dřeva a materiálů na bázi dřeva přijímat vlhkost 

z okolního vzduchu můžeme považovat za negativní vlastnost. Je to zejména pro její 

nežádoucí vliv na rozměrové parametry materiálu a pro negativní vliv na mechanické 

vlastnosti. Pokud dojde odstranění vlhkosti ze dřeva, dochází k následné vratné přeměně 

z nabobtnání do původního stavu. Naproti tomu u materiálů na bázi dřeva je možnost 

těchto vratných změn znatelně nižší a do značné míry také limitována. Množství 

vratného bobtnání u těchto materiálů přímo souvisí s hygroskopicitou dřevěných částí 
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Spolupůsobení činitelů ovlivňujících fyzikálně mechanické vlastnosti  

V závislosti na druhu posuzované vlastnosti, může být vliv hustoty brán buď pozitivně 

nebo negativně. Rozložení plošné hmotnosti, a tím pádem také nerovnoměrné 

hmotnosti, je zdrojem vnitřního pnutí a v závislosti na tom se zvyšuje bobtnání a snižuje 

pevnost. Na druhé straně je nerovnoměrnost příčného hustotního profilu jednou z těch 

faktorů, kterým můžeme fyzikální a mechanické vlastnosti ovlivňovat. Rozměry a směr 

uložení třísek v daném materiálů má na rozměrovou stabilitu a mechanické vlastnosti 

také svůj podíl. Například dlouhé a tenké třísky spolu s pečlivým jednostranným 

uložením výrazně přispívají ke zlepšení rozměrové stability, pevnosti a tuhosti. 

 

Použití organického plniva a anorganického pojiva ve stavebnictví 

 

Desky pojené minerálními pojivy 

Mezi nejstarší typy aglomerovaných materiálů patří desky pojené minerálními pojivy. 

Počátky vývoje těchto nových stavebních materiálů se datují do období třicátých let 

minulého století. Celulózová vlákna nebo dřevěné třísky u těchto druhů desek zastávaly 

funkci zpevňující prostorové sítě v převažující tvrdé amorfní složce. Touto amorfní 

složkou rozumíme pojiva, jako jsou cement nebo sádra. Výhodou těchto pojiv je, že 

zajišťují velkou tvrdost desek, avšak za cenu vyšší hmotnosti a obtížného obrábění. 

Další jejich velkou výhodou je především zvýšená odolnost proti absorpci vzdušné 

vlhkosti a také výrazné zlepšení protipožárních vlastností. Stavební využití nacházejí 

jak v exteriéru, tak i v interiéru. 

 

Minerální pojiva, která se používají pro výrobu desek 

Nejvíce používaným druhem anorganického pojiva je portlandský cement. Jednou 

z nevýhod při použití tohoto pojiva, je poměrně dlouhá doba, po kterou musí dotyčný 

materiál dozrát. Tato doba se pohybuje kolem 30 dnů. Správné zatvrdnutí cementu 

ovlivňují také přítomnost některých činitelů přítomných v organické složce. Je to 

například množství pryskyřic a tříslovin, dále obsah rozpustných polysacharidů a jiné. 

Tyto látky vez výšené míře způsobují nesprávné zhydratování cementu a také snížení 

konečných pevností. Z dřevin, vyskytujících se na našem území jsou vhodné pouze 

topol, smrk a jedle.  
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Ostatní dřeviny se používají k výrobě materiálů, u nichž se jako pojivo používá 

hořečnatá maltovina, známá také jako Sorelův cement. Doba tuhnutí je při použití 

tohoto cementu výrazně kratší než u portlandského cementu, jeho velkou nevýhodou je 

však snížená odolnost proti působení vlhkosti a ostatním povětrnostním vlivům. 

Následkem toho, je jeho použití značně omezeno a používá se jen tehdy, je-li 

předpokládaný výskyt vlhkosti minimální nebo v interiéru. 

Mezi další často používaná minerální pojiva můžeme zařadit sádru. Sádra je jedním 

z nejstarších pojiv vůbec a počátky jejího využití se datují do doby starověkého Egypta. 

K výrobě desek se využívá jak přírodní mletý sádrovec CaSO4*2H2O, tak i ekosádra, 

která vzniká jako odpad v uhelných elektrárnách při procesu odsiřování spalin. Využívá 

se také fosforosádra, jež je rovněž odpadním produktem vznikající při procesu výroby 

kyseliny fosforečné. Abychom však mohli fosforosádru použit, musíme z ní odstranit 

nečistoty ve formě solí a kyselin. Procentuálně se podíl minerálních pojiv pohybuje od 

30 do 90 % 

 

Příklady nejčastěji používaných materiálů vyráběných v kombinaci dřevěných 

třísek a anorganického (minerálního) pojiva  

 

Základní charakteristika desek pojených minerálními pojivy  

Jedná se o deskové materiály vyrobené z dřevních částic o různých velikostech. Používá 

se dřevitá vlna, třískové štěpky, třísky a vláknité částice, kterými může být např. 

buničina nebo rozvlákněný starý papír. Soudržnost částic je zajištěna vytvrzením 

minerálních pojiv, jako cement a různá sádrová pojiva.  

 

1. Desky z dřevité vlny a cementu  

Tento výrobek je známější pod jménem HERAKLIT, podle jednoho z jejich prvních 

výrobců. Dřevitá vlna, ve formě jemných podélných pásků dřeva, se vyrábí na 

speciálních strojích zvaných kráječky. Surovinou pro výrobu jsou obvykle smrkové půl 

metru dlouhé kusy dřeva ve tavru kuláče nebo půlkuláče. Dřevitá vlna, pro lepší spojení 

dřeva a cementu a rychlejší tvrdnutí, mineralizuje v roztoku chloridu vápenatého. Další 

postup je ten, že se smíchá ve směšovači s cementem a mechanicky nanáší do rámových 

forem vyrobených také ze dřeva. Po lisování souboru rámů následuje obvykle 
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jednodenní vytvrzení slisovaného souboru. Surové desky se nechávají 21 až 28 dnů 

vysušit a dozrát.  

Rozměrově parametry těchto desek jsou 2000 x 500 mm a tloušťka činí 15 – 100 mm. 

Vyrábějí se také v kombinaci s pěnovým polystyrénem, pro zlepšení jejich 

tepelněizolačních vlastností. 

 

Vlastnosti  

- jedná se o lehký stavební materiál, 

- hustota se pohybuje v rozmezí 350 – 550 kg/m
3
. Nízká hustota je dána velkým 

podílem vzduchových pórů, 

- díky značné pórovitosti materiálu má velmi dobré tepelně a zvukově izolační 

vlastnosti,  

- naproti tomu pevnost v ohybu, modul pružnosti a další mechanické vlastnosti jsou 

výrazně nižší, než u ostatních typů desek, 

- drsnost povrchu zajišťuje dobré přichycení malty k podkladu a také její přídržnost. 

 

Použití 

své využití nacházejí ve stavebních objektech jako součást lehkých příček pro zlepšení 

tepelných a zvukově izolačních vlastností 

 

2. Cementoštěpkové desky - desky z velkých třísek a cementu  

Systémy používané pro výstavbu z těchto desek známe již řadu let, a to pod obchodními 

názvy jako např. Durisol a Velox.  

Délka třísek je poměrně větší, než u materiálu uvedeného výše. Pohybuje se v intervalu 

od 20 do 50 mm, tloušťka činí 0,5 – 5 mm. Pro výrobu se musí smrkové třísky 

mineralizovat. To se děje pomocí jejich míchání s vápenným mlékem a cementem  

a následně se lisují ve formách. Takto se nechají v meziskladu 24 hodin vytvrdnout a 

pak jsou dále formátovány a přesunuty do dozrávacího skladu. V menší míře se vyrábí 

také jako stavební dutinové tvárnice, kdy se používají přesné dávkovače lisované směsi 

do kovových tvárnic. 
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Vlastnosti 

hustota tohoto materiálu činí 500 – 800 kg/m
3
, opět kvůli značné pórovitosti také  

u tohoto materiálu je povrch drsný, což umožňuje omítce a maltě lépe na něm ulpět  

a udržet se tam cementoštěpkové desky mají dobrou odolnost proti vlhkosti, jsou 

mrazuvzdorné a mají také dobré mechanické a zvukově a tepelně izolační vlastnosti 

 

Použití 

nejčastěji se používají jako materiál pro technologii ztraceného bednění. Spojují se 

kovovými distančními sponami, díky nimž je také vymezena jejich vzájemná vzdálenost 

pro výstavbu stěn a příček, jejichž rychlost výstavby je umožněna pomocí armovací 

výztuže a betonu litého do vytvořených dutin. 

 

Pro obvodové stěny jsou také vyplněny pěnovým polystyrénem 

 

3. Cementotřískové desky -  desky z jemných třísek a cementu  

V České republice se tyto materiály vyrábí pod obchodním názvem názvem CETRIS. 

Výrobu zajišťuje firma Cidem v Hranicích, která je v současnosti největším evropským 

výrobcem. Desky CETRIS se vyrábějí v rozměrech 1250 x 3350 mm v tloušťkách 8 - 

40 mm. Dodávají se v surovém stavu nebo v různých barevných provedeních podle 

stupnice RAL. Výrobce dodává také přířezy a desky se spojem pero – drážka nebo s 

obvodovými polodrážkami.  

Ze všech deskových materiálů je tento nejpoužívanější. Rozměrové hodnoty jsou 

následující. Délka třísek činí 10 – 25 mm a jejich tloušťka je pouhých 0,2 – 0,3 mm. Pro 

použití jako povrchové vrstvy se navíc ještě domílají v kladivových mlýnech. Třísky se 

navíc ještě rozdělují na dvě velikostní frakce: na hrubou – pro střední (jádrovou) vrstvu 

a na jemnou pro povrchovou vrstvu. V zařízení na směšování se mícha zhruba 60 % 

třísek, 25 % cementu a 10 % vody, přičemž množství vody závisí na vlhkosti třísek a na 

mineralizující přísadě. 

Při výrobě cementotřískových desky se postupuje podobným způsobem jako při výrobě 

dřevotřískových desek. Tří vrstvící zařízení formuje třískový koberec, který je dále 

dělen na budoucí formáty a postupně se přesouvá do forem vrstvených jednotlivě na 

sebe a dále se lisují za studena. Slisovaný soubor desek se opatří stahovacím zařízením, 
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který zajišťuje trvalé působení tlaku. V tomto stavu se přesouvá do vytvrzovacího 

tunelu na cca 8 hodin. Částečně vytvrzené desky se formátují, oddělují a zhruba 3 týdny 

se nechávají vytvrdnout a klimatizovat na vlhkost cca 9 %. Část takto vyrobených desek 

se oboustranně brousí. 

 

Vlastnosti 

- hustota se pohybuje okolo 1200 kg/m
3
, 

- materiál je homogenní, tvrdý, odolný proti působení vlhkosti, dřevokazným 

houbám, plísním, hmyzu včetně termitů a proti působení ohně, 

- desky mají také dobré zvukově izolační a mrazuvzdorné vlastnosti, 

- jsou také odolné proti působení benzínu a olejům, neobsahují azbest ani 

formaldehyd. 

 

Použití 

tento materiál se používá na konstrukce podlah, podhledy, pro půdní nástavby a 

vestavby 

pro konstrukce příček a stěn, odvětrávané fasády a protipožární zábrany.  

 

4. Cementovláknité desky - desky z vláken a cementu  

U těchto desek se tloušťka pohybuje mezi 3 až 20 mm (nejčastěji 6 a 8 mm). Některé 

typy se mohou používat i jako šablonová nebo vlnitá střešní krytina. Také se mohou 

dodávat s barevnou povrchovou úpravou. 

Kromě cementu se na výrobu těchto desek používají také buničina, nebo-li celulózová 

vlákna, dále syntetická polypropylenová vlákna, perlit nebo minerální pojiva a vodní 

sklo. V minulosti se přidával ještě azbest, ale kvůli jeho zdravotní závadnosti, protože 

způsobuje silikózu, se již nesmí používat. Některé firmy také používají přídavek 

celulózových vláken z kvalitního sběrného papíru. 

Výroba se provádí mísení buničiny s pojivem a dalšími složkami a vytváří se 

homogenní směs, která se dále odvodňuje a lisuje na plošných nebo válcových lisech. 
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Vlastnosti 

- hustota se díky jemné struktuře, vysokému podílu cementu a velkému lisovacímu 

tlaku, pohybuje v rozmezí 1 350 - 1 700 kg/m
3
, 

- materiál je vysoce homogenní, 

- má také vysokou tvrdost, pevnost, trvanlivost a odolnost proti působení 

povětrnostním vlivů, 

- mezi ostatními deskami vyniká také velmi nízkou nasákavost a bobtnání, je 

mrazuvzdorný, nehořlavý a je zdravotně nezávadný, 

Použití 

Cementovláknité desky mají spoustu speciálních použití. Nejčastější upotřebení však 

mají jako obklady větraných fasád a vnitřních stěn a stropů 

mohou se také používat při výrobě sendvičových panelů a izolačních podložek pod 

elektrická zařízení. 

 

5. Sádrovláknité desky -  desky z vlákna a sádry  

Při výrobě sádrovláknitých desek se používají dřevní vlákna. Často se také používají 

vlákna získaná rozmělněním starého papíru na vláknitou látku. Vlákna se nato míchají 

ve směšovacím zařízení spolu se sádrou a vzniklá směs se vysuší a lisuje. Vlákna jsou v 

celém průřezu desky rovnoměrně rozložena a rozvrstvena, což zajišťuje homogenní 

strukturu sádrovláknitých desek. Toto zpracování se liší např. od výrobního postupu, 

který se používá k výrobě rozšířenějších sádrokartonových desek, kde je sádrové jádro 

pouze na vnějších stranách oplášťováno papírem. Doba konečného vytvrzení je výrazně 

kratší než u desek pojených cementem, protože sádra má nižší dobu a konec tuhnutí. 

Vlastnosti 

- hustota se pohybuje kolem 1 100 kg/m
3
, 

- jsou nehořlavé, dají se velmi dobře obrábět a povrchově dokončovat foliováním a 

zejména stěrkovými omítkami 

Použití 

Jsou zejména určeny pro použití do interiéru, a to kvůli jejich menší odolnosti proti 

vlhkosti, nejčastěji jako vnitřní plášť rámových dílů sendvičových dřevostaveb. [10] 
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3. CÍL PRÁCE 

V této práci se zabývám aplikací organických surovin v geopolymerním materiálu na 

bázi metakaolinu. Z důvodu omezeného rozsahu diplomové práce a také z důvodu 

časové náročnosti pro provedení všech jednotlivých zkoušek pro jeden určitý druh 

organického materiálu, je nutné v rámci zadání vybrat pouze jedno organické plnivo. 

V rámci teoretické části jsem provedl průzkum současného trhu a vývoje obdobných 

materiálů v dané oblasti a zpracoval jsem krátkou rešerži jednotlivých vstupních 

surovin. Praktická část navazuje na informace získané v rámci teoretického výzkumu. 

Cílem této práce je vytvoření nového lehkého stavebního materiálů, jenž má dobré 

tepelně-izolační schopnosti a pevnosti na úrovni některých dnes hojně používaných 

stavebních materiálu z lehkého betonu nebo betonu s organickým plnivem, jako je např. 

francouzský beton s konopím, jenž nese obchodní název Isochanvre. Jelikož je cílem 

hlavně konstrukční materiál, bude snaha o dosažení co největších pevností. Toto se 

odvíjí od volby vhodných vstupních surovin. Jako nejpříznivější pro náš účel se jeví 

metakaolin I-META 4 v kombinaci s vhodným alkalickým aktivátorem. 
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4. METODIKA 

Vývojové schéma metodiky 

 

Po analýze podkladů a následném zhodnocení předchozích výzkumů na dané téma na 

katedře stavebních hmot se jako první zvolí vhodné pojivové směsi a také potřebné 

organické plnivo. 

Další fází je stanovit vhodný poměr mezi jednotlivými složkami pojiva a množství 

organického plniva, načež se provedou zkoušky vstupních surovin (např. zkouška 

rozlití, sítový rozbor, …) 

Poté se stanoví vhodné složení a vhodné poměry mezi všemi vstupními surovinami. Na 

takto vytvořených směsí se zhotoví zkušební tělesa a provedou se základní fyzikálně-

mechanické zkoušky. Podle nejlepších výsledků, získaných z těchto zkoušek se vyberou 

finální záměsi, na kterých se provedou další fyzikálně-mechanické vlastnosti. 
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5. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZKOUŠEK 

5.1 Stanovení granulometrie dřevěných třísek 

 

Obrázek 5 Sada sít pro prosévací analýzu 

Měření bylo provedeno podle normy ČSN EN 932-2 [11]. Naváží se určité množství 

pilin, které se vsypou na horní síto. Spustí se přístroj. Po skončení prosévací analýzy 

(vypnutí přístroje) se zváží jednotlivé zbytky na každém sítě a stanoví se procentuální 

zastoupení zrn. Výsledkem je křivka zrnitosti. 

 

5.2 Stanovení konzistence rozlitím 

Měření bylo provedeno podle normy ČSN EN 1015-3 [12]. Stanovení konzistence 

čerstvé malty bylo zkoušeno ve školní laboratoři na střásacím stolku. Po namíchání 

malty v automatické míchačce se co nejrychleji naplní maltou zkušební prstenec, který 

je umístěn na střásacím stolku. Prstenec se zvedne kolmo vzhůru a zapne se střásací 

stolek. Následně se vlivem střásání z malty vytvoří koláč a změří se jeho průměr ve 

dvou na sebe kolmých směrech. Všechny záměsi byly připravovány na hodnotu rozlití 

175 ± 5mm. Podrobný popis zkoušky a vyjádření výsledků viz. uvedená norma. 

5.3 Pevnost v tahu za ohybu 

Měření bylo provedeno podle normy ČSN EN 1015-11 [13]. Zkušební trámeček se 

umístí ve směru kolmém na směr plnění do zkušebního lisu. Trámeček se zatěžuje 

plynule narůstající silou až do rozlomení. Poloviny trámečků se následně použijí pro 

zkoušku pevnosti v tlaku. Podrobný popis zkoušky a vyjádření výsledků viz. uvedená 

norma. 
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 5.4 Pevnost v tlaku 

 

 

Obrázek 6 zkušební lis 

Měření bylo provedeno podle normy ČSN EN 1015-11 [13]. Poloviny trámečků po 

zkoušce v pevnosti v tahu za ohybu jsou zkoušeny na pevnost v tlaku. Jednotlivé 

zlomky se postupně umístí do zkušebního lisu a plynulou silou zatěžovány až do vzniku 

praskliny nebo úplného rozdrcení. Podrobný popis zkoušky a vyjádření výsledků viz. 

uvedená norma. 

 5.5 Stanovení objemové hmotnosti 

Měření proběhlo dle normy ČEN EN 1015-6 [14]. Forma, naplněná směsí, se umístí na 

vibrační stolek. Vibrační stolek se zapne přitom se doplňuje směs. Naplněná forma se 

zváží a určí hmotnost směsi. Objemová hmotnost je podíl hmotnosti a objemu. 

Podrobný popis zkoušky a vyjádření výsledků viz. uvedená norma. 

5.6 Stanovení součinitel tepelné vodivosti 

U vybraných vzorků byla stanovena tepelná vodivost λ [W/mK]. Tato zkouška byla 

stanovena na externím pracovišti ústavu geoniky v Ostravě pomocí přístroje Isomet 

2104.  

5.7 Stanovení přídržnosti k podkladu 

Měření proběhlo dle normy ČSN EN 1015-12 [15]. Kruhové terče se přilepí na 

podkladní materiál. Zkušební stroj se upne na terč a optimální rychlostí s patřičným 

nárustem síly se terč odtrhne. Podrobný popis zkoušky a vyjádření výsledků viz. 

uvedená norma. 
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5.8 Stanovení vlhkosti 

Měření bylo provedeno podle normy ČSN EN ISO 12570 [16]. Zkušební vzorky se 

nejprve zváží a změří, následně se vloží do sušárny a vysuší při teplotě 105 ± 5 °C. 

Měření je ukončeno, když se minimálně po 24 po třech po sobě následujících měřeních 

již hmotnost nemění. 

Podrobný popis zkoušky a vyjádření výsledků viz. uvedená norma 

5.9 Stanovení nasákavosti 

Protože neexistuje platná norma pro tuto metodu, při zkoušení jsem vycházel ze zrušené 

normy ČSN 73 1316 a platné normy pro dřevo ČSN 49 0104 [17]. 

Zvážené a vysušené vzorky se vloží do nádoby. V nádobě se nechají 24 hodin. Po 24 

hodinách se provede první měření. Vzorky se vytáhnou, změří a zváží. Měření je 

ukončeno, když se rozměry a hmotnost již nemění. Nasákavost se vypočte tak, že se 

odečte hmotnost nasáklého vzorku od hmotnosti vysušeného vzorku a podělí se 

hmotností vysušeného vzorku. 

5.10 Stanovení objemových změn v závislosti na vlhkosti materiálu 

Princip této zkoušky je měření stanovit přírůstek tloušťky zkušebních vzorků po 

ponoření do vody. Vyrobená zkušební tělesa se po vysušení v sušárně a změření jejich 

rozměrů ponoří do vody o laboratorní teplotě. Ponořená tělesa se navzájem nedotýkají, 

nesmí být v kontaktu ani se stěnami nebo dnem nádoby. Po 24 hodinách se vzorky 

vytáhnou, osuší se a změří se jejich rozměry. Poté se ještě vynásobí stem a výsledek 

vyjde v procentech Výpočet je rozdíl rozměru vzorku po nasáknutí a po vysušení, 

podělený rozměrem vzorku po vysušení. Výsledná hodnota je aritmetický průměr 

jednotlivých výsledků. 

5.11 Stanovení dynamického modulu pružnosti 

Měření bylo provedeno podle normy ČSN 73 1371 [18]. Měření se prování 

ultrazvukovým přístrojem. Příjímací a vysílací dioda přístroje se umístí naproti sobě na 

zkušební vzorek. Měří se čas průchodu materiálem. Výsledek je vyjádřen součinem 

druhé mocniny rychlosti a objemové hmotnosti. Podrobný popis zkoušky a vyjádření 

výsledků viz. uvedená norma. 
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5.12 Stanovení statického modulu pružnosti 

Měření bylo provedeno podle normy ČSN ISO 6784 [24]. Je nutno mít alespoň 3 

vzorky. Na jednom se provede měření pevnosti. Ostatní dva vzorky se zatěžují na 30% 

pevnosti zjištěném na prvním vzorku.  

Zkušební těleso se vloží do přístroje. Na něj se upne měřící čidlo. Provedou se 

minimálně dva cykly, přičemž cyklem rozumíme zatížení na 30% pevnosti, 1 minuta se 

ponechá a poté se sníží zatížení na nulu, kde se ponechá také 1 minutu a začíná se 

s dalším cyklem. 

5.13 Odolnost materiálu proti vytržení hmoždinky 

Pro tuto zkoušku není v současnosti platná norma. Tato zkouška probíhala ve školní 

laboratoři. Tato zkouška byla prováděna na dvou výsledných záměsích. Byly vyrobeny 

3 trámce od každé záměsi. Na každém trámci byly použity hmoždinky od dvou různých 

výrobců. Průměry hmoždinek 6, 8 a 10 mm, vždy dvě hmoždinky od každého průměru 

na jednom trámci. Hmoždinky se vsunovaly do předem vyvrtaných děr. 

Když byly všechny hmoždinky vsunuty do trámce, našroubovaly se do nich vruty. 

Takto připravené zkušební těleso se usadilo do zkušebního stroje, vycentrovalo a vrut se 

upnul do čelistí. Následně se spustil stroj a přitom probíhalo měření veličin, které se 

automaticky zapisovaly do počítače. 
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6. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 6.1 Příprava vzorků 

Pro praktickou část diplomové práce jsem vybral jako přírodní organické plnivo 

dřevěné třísky – piliny. Výběr dřevěných třísek jako plniva byl zvolen nejen s ohledem 

na fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti, ale zejména s ohledem na současnou 

bezproblémovou dostupnost této suroviny. Jedná se také o nejpoužívanější přírodní 

materiál rostlinného původu v oblasti stavebnictví. 

Každá záměs byla namíchána podle potřebného množství v pracovní nádobě. Jako 

míchací zařízení byla použita ruční pomocí vrtačka s míchadlem. 

Postup přípravy směsi byl následující. Jako první byla navážena voda, jež se nalila do 

pracovní nádoby. Hned poté se navážily piliny a nasypaly se rovněž do pracovní 

nádoby, kde se pomocí míchadla řádně ručně promíchaly tak, aby se celá navážka pilin 

dostatečně nasákla. Takto promíchané piliny s vodou se nechaly ještě pár minut odstát. 

Mezitím se navážily ostatní suroviny (vápno a metakaolin). Ty se následně vsypaly do 

druhé nádoby, kde se dostatečně promíchaly, aby vznikla homogenní suchá pojivová 

směs. Takto promíchané a zhomogenizované pojivo se nasypalo do první nádoby, kde 

již byly piliny dostatečně nasáklé vodou. Celá záměs se důkladně promíchala vrtačkou 

s míchadlem. Při použití vrtačky s míchadlem však docházelo k hrudkovatění (viz obr. 

č. 7). To bylo způsobeno nejspíš vysokými otáčkami vrtačky. Avšak vznik hrudek 

neměl negativní vliv na homogenitu směsi. Uvnitř hrudek byly všechny jednotlivé 

složky řádně promíchány jak navzájem mezi sebou, tak i s vodou. Pro plnění do forem 

se tudíž použila plastová stěrka, kterou se záměs nejprve vsypala do formy a poté se 

dřevěným dusadlem vtlačovala do formy tak, aby záměs vyplnila celý prostor formy. 

Takto naplněná forma se nechala 24h zatvrdnout a po uplynutí této doby mohlo dojít 

k odformování a vyjmutí vzorků. Zrání vzorků neprobíhalo ve vlhkostní komoře, ale 

byly ponechány volně na vzduchu v laboratorních podmínkách. 

Rozměry jednotlivých vzorků jsou: trámečky 40x40x160 mm, dále krychle 

100x100x100 mm a zkušební tělesa o rozměrech 300x300x100 mm. Rozměry vzorků, 

které byly použity u jednotlivých zkoušek jsou popsány zvlášť u každé zkoušky. 
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Obrázek 7 Vzniklé hrudky po zamíchání směsi 

 

6.2 Princip značení a složení jednotlivých směsí 

Bylo nutno rozhodnout, jaký bude poměr mezi jednotlivými složkami pojivové části, 

tzn. mezi metakaolinem a vápnem. Na základě zkušeností a také na základě toho, že 

v minulých letech byly prováděny ve školní laboratoři četné výzkumy a mnoho 

projektů, zabývajícími se výše zmíněným poměrem mezi jednotlivými pojivovými 

složkami, jsme spolu s mým vedoucím diplomové práce dospěli ke zvolení dvou 

základních směsí, od kterých se bude vše odvíjet. Jako první byl tedy zvolen poměr 

50% metakaolinu a 50% vápna a jako druhý poměr byl zvolen 70% vápna a 30% 

metakaolinu. 

Jako další bod projektu se k výše zmíněným referenčním záměsím přidají v různém 

poměru organické plnivo – piliny. Čili máme k dispozici dvě zkušební pojivové směsi. 

Jednu o poměru vápna a metakaolinu 1:1 a druhou 7:3. A k tomuto přidáme navíc 15, 

20, 25 a 30 % pilin (hmotnostně). Celkem tedy máme 8 záměsí. Jednotlivé směsi se 

namíchají a vyrobí z nich opět trámečky, které se odzkouší na pevnost v tlaku a ohybu.  

Příklad: V70/M30-20%P 

V70/M30 …… z celkového množství pojiva je 70% vápna (V70) a 30% metakaolinu 

(M30) 

20%P      …… z celkového množství směsi je 20% pilin 
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Složení jednotlivých záměsí 

 

 6.3 Stanovení granulometrie dřevěných třísek 

Byl vybrán reprezentativní vzorek navážky pilin. Jedná se pouze o orientační zkoušku, 

neboť poměr délky ku tloušťce je velmi malý. 

Tabulka číslo 1 - Výsledky měření prosévací analýzy 

Velikost 

síta 

[mm] 

Zůstatek 

na sítu 

[g] 

Propad 

sítem 

[%] 

0 0 0 

0,5 17,5 25 

1 24,9 35 

2 5,8 50 

4 20,2 71 

8 1,6 100 

 

Výsledná suchá směs - 
100% 

Pojivo 80% 

Vápno 70%  

(z celk. množství pojiva) 

Metakaolin 30% 

(z celk. množství pojiva) 

Piliny 20% 
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6.4 Stanovení mechanicko-fyzikálních vlastností zvolených směsí 

 

6.4.1 Stanovení objemové hmotnosti 

Objemová hmotnost se stanovovala na třech trámečcích u každé směsi. Objemová 

hmotnost se stanovovala po 7 a po 28 a to jak v čerstvém stavu, tak i na ztvrdlých 

trámečcích. 

Jednotlivé hodnoty v tabulkách jsou průměrné hodnoty vždy ze tří trámečků. 

 

Tabulka číslo 2 – Objemové hmotnosti po 7 dnech pro směsi V50/M50 a V70/M30 

Označení 

vzorku 

Hmotnost 

v čerstvém 

stavu [kg] 

Hmotnost 

v ztvrdlém 

stavu [kg] 

Objemová 

hmotnost 

v čerstvém 

stavu [kg/m
3
] 

Objemová 

hmotnost ve 

ztvrdlém stavu 

[kg/m
3
] 

V50/M50 – 15%P 0,41 0,262 1557 1083 

V50/M50 – 20%P 0,34 0,252 1343 994 

V50/M50 – 25%P 0,35 0,243 1401 971 

V50/M50 – 30%P 0,31 0,212 1191 814 

V70/M30 – 15%P 0,35 0,237 1394 943 

V70/M30 – 20%P 0,41 0,285 1613 1145 

V70/M30 – 25%P 0,34 0,257 1342 1013 

V70/M30 – 30%P 0,31 0,223 1191 855 
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Tabulka číslo 3 – Oobjemové hmotnosti po 28 dnech pro směsi V50/M50 a V70/M30 

Označení 

vzorku 

Hmotnost 

v čerstvém 

stavu [kg] 

Hmotnost 

v ztvrdlém 

stavu [kg] 

Objemová 

hmotnost 

v čerstvém 

stavu [kg/m
3
] 

Objemová 

hmotnost ve 

ztvrdlém stavu 

[kg/m
3
] 

V50/M50 – 15%P 0,41 0,262 1521 1052 

V50/M50 – 20%P 0,35 0,265 1414 1072 

V50/M50 – 25%P 0,35 0,237 1394 943 

V50/M50 – 30%P 0,36 0,174 1166 704 

V70/M30 – 15%P 0,40 0,302 1605 1214 

V70/M30 – 20%P 0,40 0,258 1510 1037 

V70/M30 – 25%P 0,34 0,217 1367 874 

V70/M30 – 30%P 0,32 0,196 1269 776 
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Závěr 

Největších hodnot objemové hmotnosti dosáhly vzorky, jež měly největší obsah pilin 

(15% a 20%). Rozdíly mezi hodnotami v čerstvém a ztvrdlém stavu jsou dány tím, že 

v čerstvém stavu obsahuje více vody. V průběhu hydratace pak dochází ke snížení 

objemové hmotnosti. 

 

6.4.2 Pevnost v tlaku a ohybu 

 

Referenční vzorky 

Této zkoušce předcházela zkouška rozlití, kde se zjistil vodní součinitel pro jednotlivé 

směsi. Na základě toho, se namíchaly zkušební vzorky.Velikost vzorků pro referenční 

hodnoty je 40x40x160 mm. Složení referenčních vzorků se skládá pouze z vápna a 

metakaolinu a jejich patřičných poměrů v jednotlivé směsi. 

Zkušební vzorky měly nulové pevnosti ve zkoušce na ohyb, tudíž nejsou v tabulce 

uváděny. 

Vzorky nebyly uloženy ve vlhkostní skříně, byly ponechány volně v laboratorních 

podmínkách. 
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Tabulka číslo 4 – Hodnoty pevností referenčních vzorků 

Označe

ní 

záměsi 

Síla při porušení - Fc 

[kN] 

Pevnost v tlaku - Rc 

[MPa] 

7 dní Ø 28 dní Ø 7 dní Ø 28 dní Ø 

V50/M

50 

5,5 

5,6 

7,1 

8,0 

 

3,4 

3,5 

4,5 

5,0 

 

5,5 8,1 3,4 5,0 

5,8 9,4 3,6 5,9 

- 9,4 - 5,9 

5,6 6,9 3,5 4,3 

5,7 7,3 3,5 4,5 

V70/M

30 

2,4 

2,6 

9,6 

9,2 

 

1,5 

1,6 

6,0 

5,8 

 

2,7 10,4 1,7 6,5 

2,5 10,2 1,6 6,4 

- 10,1 - 6,3 

2,6 6,7 1,6 4,2 

2,6 8,5 1,6 5,3 

 

 

 

Vzorky s dřevěnými třískami 

Zkušební tělesa mají tvar trámečků o rozměrech 40x40x160 mm. Obě tyto zkoušky byly 

prováděny ve zkušební laboratoři stavební fakulty.  
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Obrázek 8 - Namíchané vzorky 

 

Obrázek 9 detail vzorku V70/M30-20%P 

 

Vzájemný poměr pojiva (vápna a metakaolinu) je 50/50% 

 

Tabulka číslo 5 –Procentuální zastoupení jednotlivých složek ve směsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení 

směsi 

Záměs 

Pojivo (vzájemný 

procentuální poměr) 
Plnivo 

Vápno 

[%] 

Metakaolin 

[%] 

Piliny 

[%] 

V50/M50-

30%P 
50 50 30 

V50/M50-

20%P 
50 50 20 

V50/M50-

15%P 
50 50 15 

V50/M50-

25%P 
50 50 25 
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Tabulka číslo 6 – Výsledky pevností u materiálu V50/M50 

Označe

ní 

záměsi 

Pevnost v ohybu - Rf 

[MPa] 

Pevnost v tlaku - Rc 

[MPa] 

7 dní Ø 28 dní Ø 7 dní Ø 28 dní Ø 

V50/M

50-

30%P 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,4 

0,4 

0,6 

0,5 

0,4 0,6 

0,1 0,2 
0,3 0,5 

0,3 0,4 

0,1 0,3 
0,4 0,4 

0,4 0,5 

V50/M

50-

20%P 

0,4 

0,4 

3,3 

2,9 

3,1 

2,63 

6,7 

6,3 

2,4 6,7 

0,4 2,9 
2,5 6,4 

2,5 6,1 

0,4 2,5 
2,9 5,8 

2,5 5,7 

V50/M

50-

15%P 

1,5 

1,8 

2,7 

2,6 

3,8 

4,1 

4,4 

5,1 

3,6 4,3 

1,9 2,5 
6,2 5,0 

3,5 5,6 

2,1 2,6 
3,7 5,4 

3,9 5,8 

V50/M

50-

25%P 

0,7 

0,7 

2,9 

2,8 

1,6 

1,5 

3,4 

3,9 

1,6 3,9 

0,7 2,8 
1,5 4,0 

1,4 4,4 

- 2,7 
1,5 4,3 

1,5 3,4 
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Vzájemný poměr pojiva (vápna a metakaolinu) je 70/30% 

 

Tabulka číslo 7 –  Procentuální zastoupení jednotlivých složek ve směsi 
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Číslo 

Záměs 

Pojivo (vzájemný 

procentuální poměr) 
Plnivo 

Vápno 

[%] 

Metakaolin 

[%] 

Piliny 

[%] 

V70/M30-

15%P 
70 30 15 

V70/M30-

20%P 
70 30 20 

V70/M30-

25%P 
70 30 25 

V70/M30-

30%P 
70 30 30 
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Tabulka číslo 8 – Výsledky pevností u materiálu V70/M30 

Označe

ní 

záměsi 

Pevnost v ohybu – Rf 

[MPa] 

Pevnost v tlaku – Rc 

[MPa] 

7 dní Ø 28 dní Ø 7 dní Ø 28 dní Ø 

V70/M

30-

15%P 

- 

- 

3,2 

2,9 

3,8 

3,0 

5,2 

5,4 

2,7 5,9 

- 2,9 
2,7 5,5 

2,8 5,2 

- 2,6 
2,8 5,8 

2,8 5,1 

V70/M

30-

20%P 

- 

- 

3,6 

3,7 

1,7 

1,6 

6,7 

6,4 

1,8 6,2 

- 3,4 
1,6 6,1 

1,4 6,4 

- 4,0 
1,5 - 

1,8 6,6 

V70/M

30-

25%P 

- 

- 

1,3 

1,2 

1,3 

0,9 

1,6 

1,8 

1,0 1,8 

- 1,1 
0,9 1,9 

1,1 1,7 

- 1,3 
0,6 1,9 

0,8 1,8 

V70/M

30-

30%P 

0,1 

0,2 

0,3 

0,2 

1,0 

1,0 

1,2 

1,2 

1,0 1,0 

0,3 0,1 
1,1 1,2 

0,9 1,2 

0,2 0,2 
1,0 1,5 

1,0 1,0 
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Vzájemné porovnání pevností po 7 a 28 dnech obou záměsí (V70/M30 a 

V50/M50) 
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Závěr 

Nejlepších výsledků dosáhly směsi, u nichž je množství pilin 15% a 20% a to jak 

v pevnosti v tlaku, tak i ohybu. Ve směsích, které měly obsah pilin 25% a 30% 

nedosahovaly většinou ani polovinu pevnosti oproti dvěma výše uvedeným směsím. 

Můžeme zde vidět také závislost objemové hmotnosti na pevnosti, kdy vzorky z větší 

objemovou hmotností dosáhly také větší pevnosti jak v tlaku, tak i v ohybu. 

6.5 Zkoušení dalších zkoušek na vybraných třech finálních směsích 

Pro tuto fázi praktické části byly vybrány 3 záměsi. Výběr těchto záměsí byl proveden 

s ohledem na to, že cílem této diplomové práce je vytvořit lehký konstrukční materiál. 

Konstrukční materiál znamená, že musí mít alespoň minimální konstrukční pevnosti. 

Tudíž kritériem pro výběr těchto 3 výsledných směsí byly hodnoty pevnosti v tlaku  

a ohybu. 

Výsledné směsi tedy jsou: 

- V50/M50-20%P – celková směs obsahuje 20% pilin a poměr pojivových složek 

(vápna:metakaolinu) je 1:1 

- V70/M30-20%P – celková směs obsahuje 20% pilin a poměr pojivových složek 

(vápna:metakaolinu) je 7:3 

0

1

2

3

4

5

6

7

15% pilin
20% pilin

25% pilin
30% pilin

P
e

vn
o

st
 [

kN
] 

 

Porovnání 28 denních pevností v tlaku směsí V70/M30 a 

V50/M50 

V50/M50

V70/M30



57 

 

- V70/M30-30%P – celková směs obsahuje 30% pilin a poměr pojivových složek 

(vápna:metakaolinu) je 7:3 

 

6.5.1 Stanovení tepelné vodivosti a měrné objemové tepelné kapacity 

 

 

Obrázek 10 Krychle 100x100x100 mm 

Měření bylo provedeno na vzorcích o rozměrech 100x100x100 mm. Od každé záměsi 

byla k dispozici jedna krychle. Na této jedné krychli bylo provedeno 5 měření. Jako 

doprovodné měření se provedlo také měření měrné objemové tepelné kapacity. Tyto 

krychle byly následně vyzkoušeny na pevnost v tlaku. 

 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce níže. Jednotlivé výsledné hodnoty naměřené 

na jednotlivých krychlích a vzájemné porovnání tepelné vodivosti s jinými materiály 

jsou uvedeny v příslušných grafech pod tabulkou. 

 

Tabulka číslo 9 – Hodnoty pevností v tlaku po 28 dnech na krychlích (100x100x100 mm) 

Označení 

vzorku 

Maximální síla 

při porušení 

[kN] 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Pevnost v tlaku 

[MPa] 

V70/M30-30%P 9,9 1037,33 1,0 

V50/M50-20%P 12,3 775,67 1,2 

V70/M30-20%P 27,2 993,67 2,7 
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Tabulka číslo 10 - Výsledky měření tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity 

Označení 

vzorku 

Tepelná 

vodivost 

λ [W/m.K] 

Průměr 

λ 

Měrná objem. 

tepel.kapac. 

cp 10
6
 [J/m

3
.K] 

Průměr 

cp 10
6
 

[J/m
3
.K] 

50/50-

20%P 

0,188 

0,193 

1,04 

1,05 

0,195 1,06 

0,195 1,06 

0,195 1,06 

0,194 1,05 

70/30–

20%P 

0,215 

0,219 

1,14 

1,14 

0,221 1,14 

0,220 1,14 

0,221 1,15 

0,220 1,14 

70/30-

30%P 

0,184 

0,187 

0,99 

0,99 

0,188 1,00 

0,187 0,99 

0,187 1,00 

0,187 0,99 
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Závěr 

Jak můžeme vidět v grafech z jednotlivých vzájemných posouzení určitých materiálů, 

náš materiál se pohybuje (co se týče hodnoty tepelné vodivosti) na úrovni 

POROTHERMU a Ytongu, kde se hodnoty tepelné vodivosti nijak výrazně nelišily a 

byly prakticky totožné. To bylo patrno nejvíce u Ytongu. Jen pro zajímavost byly 

provedeny srovnání s různými druhy omítek a malt.  

Co se týče pevnostních charakteristik zkoušených vzorků, tak nedosahovaly hodnot 

pevností zjištěných na trámečcích. Po rozdrcení krychle ve zkušebním lisu byla vidět 

značná prašnost uvnitř krychle, což mohlo být způsobeno nedostatečnou hydratací 

zkušebních vzorků. Materiál V70/M30-20%P měl hodnotu v tlaku 2,7 MPa, což se také 

prakticky vyrovná hodnotám pevnosti v tlaku Ytongu. 

 

6.5.2 Odtrhové zkoušky 

 

 

Obrázek 11 Vzorek o rozměrech 300x300x100 mm 

 

Tyto zkoušky se prováděly na vzorcích o rozměrech 300x300x100 mm. Byl vyhotoven 

jeden vzorek od každé záměsi. Povrch každého vzorku byl natřen penetrací (Den 

Braven – hloubková penetrace) a nechal se určitou dobu zaschnout. Vše podle návodu 

od výrobce. Po napenetrování se na každý zkušební vzorek nanesly 3 různé druhy 

omítky. Technické listy jednotlivých omítek jsou přiloženy v příloze. Každý druh 

omítky se nanesl na polovinu vzorku.  
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Charakteristiky použitých malt a penetrace: 

 

- PROLUX – stěrka (stěrkový dispersní tmel pro plošné nanášení; bílý, akrylátový, 

do vnitřních prostor) 

- SOUDAL – vnitřní vyrovnávací stěrka (brousitelná stěrková hmota pastovité 

konzistence. Směs pojiv, vodné disperze, a příměsí zlepšujících vlastnosti hmoty) 

- Den Braven – vnitřní štuková omítka (hotová namíchaná štuková omítka pro finální 

úpravy povrchů zdí, základ směsi tvoří vápenný hydrát, křemenný písek, voda, 

akrylátová disperze) 

 

- Den Braven – hloubková penetrace (jednosložková nízkoviskózní kapalina na savé 

podklady s hloubkovým penetrujícím účinkem. Jedná se o vodou ředitelnou 

kompozici na bázi modifikovaného styren-akrylátového kopolymeru s nano-

částicemi. Tyto umožňují vysoký stupeň ukotvení na anorganických částečkách 

substrátu) 

 

Na každém druhu omítkové směsi byly nalepeny 4 zkušební terče rychleschnoucím 

lepidlem, speciálně k tomu určeným. Zaznamenávaná hodnota byla pevnost. 

 

V tabulkách uvedený pojem základní materiál znamená podkladní materiál, tedy náš 

vytvořený zkušební vzorek 

 

 

Tabulka číslo 11 - Naměřené hodnoty pro V70/M30 – 20% pilin 

Omítka/stěrka 
Číslo 

terče 

Pevnost 

[MPa] 

Hloubka 

vytržení 

[mm] 

Poznámka 

PROLUX 

(stěrka) 

1 0,461 do 2 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

2 0,313 do 1 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

3 0,382 do 2 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

4 0,379 do1 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 
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Den Braven 

(štuk) 

1 - - 
kontakt omítky a materiálů;  

omítka 70% 

2 0,077 - 
kontakt omítky a materiálů;  

omítka 60% 

3 - - 
kontakt omítky a materiálů 

omítka 100% 

4 - - 
kontakt omítky a materiálů 

omítka 100% 

SOUDAL 

(stěrka) 

1 0,321 do 4 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

2 0,355 do 7 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

3 0,441 do 3 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

4 0,201 do 3 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

* procenta označují, kolik omítky/materiálu zůstalo po odtržení na terči 

 

 

 

Tabulka číslo 12 - Naměřené hodnoty pro V70/M30 – 30% pilin 

Omítka/stěrka 
Číslo 

terče 

Pevnost 

[MPa] 

Hloubka 

vytržení 

[mm] 

Poznámka* 

PROLUX 

(stěrka) 

1 0,087 do 7 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

2 0,032 do 15 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

3 0,057 do 20 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

4 0,087 do 15 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

Den Braven 

(štuk) 

1 - - 
kontakt omítky a materiálů 

omítka 100% 

2 0,025 - 
kontakt omítky a materiálů 

omítka 95% 

3 0,01 - 
kontakt omítky a materiálů 

omítka 100% 

4 - - 
kontakt omítky a materiálů 

omítka 100% 
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SOUDAL 

(stěrka) 

1 0,092 do 5 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

2 0,101 do 6 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

3 0,192 do 10 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

4 0,128 do10 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

* procenta označují, kolik omítky/materiálu zůstalo po odtržení na terči 

 

Tabulka číslo 13 - Naměřené hodnoty pro V50/M50 – 20% pilin 

Omítka/stěrka 
Číslo 

terče 

Pevnost 

[MPa] 

Hloubka 

vytržení 

[mm] 

Poznámka 

PROLUX 

(stěrka) 

1 0,305 do 3 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

2 0,152 do 3 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

3 0,277 do 4 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

4 0,238 do 5 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

Den Braven 

(štuk) 

1 0,015 - 
kontakt omítky a materiálů 

omítka 100% 

2 0,041 - 
kontakt omítky a materiálů 

omítka 100% 

3 0,161 - 
kontakt omítky a materiálů 

omítka 100% 

4 - - 
kontakt omítky a materiálů 

omítka 100% 

SOUDAL 

(stěrka) 

1 0,2 do 4 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

2 0,121 do 2 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

3 0,218 do 3 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

4 0,148 do 1 
odtrženo v základním materiálu 

materiál 100% 

* procenta označují, kolik omítky/materiálu zůstalo po odtržení na terči 

 



66 

 

Závěr 

Ačkoli původní záměr byl vyzkoušet přídržnost malty k podkladu, tak u některých 

druhů zkoušených omítek (konkrétně u obou stěrek) byl výsledkem odtrhových zkoušek 

de facto tahová pevnost vzorku. Je to z důvodu toho, že přilepené terče se utrhly 

v základním materiálu. 

Nejhůře dopadla štuková omítka, která neměla prakticky žádnou přídržnost. Jedním 

z důvodů by mohla být nekompatibilita mezi použitou penetrací a zkoušenou omítkou.  

Vizuálně se nejlépe chovala stěrka PROLUX se zkušebním vzorkem V70/M30 – 20% 

pilin. Oba druhy stěrek však vykazovaly dobrou přídržnost k podkladnímu materiálu. U 

obou stěrek také došlo k odtržení terče až v podkladním materiálu. 

6.5.3 Zkouška vlhkosti 

Tato zkouška byla prováděna na vzorcích o rozměrech 40x40x160. Jedná se o tři 

trámečky od každé směsi.  

 

Tabulka číslo 14 - Naměřené hodnoty pro výpočet vlhkosti 

Označení 

vzorků 

Původní stav Konečný stav 

Vlhkost 

[%] 

Průměrná 

vlhkost 

[%] 

Hmotnost 

[kg] 

Průměrná 

hmotnost 

[kg] 

Hmotnost 

[kg] 

Průměrná 

hmotnost 

[kg] 

V70/M30–

30%P 

0,189 

0,19 

0,183 

0,18 

3,17 

3,37 0,190 0,185 3,68 

0,179 0,173 3,24 

V70/M30-

20%P 

0,221 

0,22 

0,216 

0,22 

2,26 

2,10 0,223 0,218 2,24 

0,221 0,217 1,81 

V50/M50-

20%P 

0,225 

0,22 

0,221 

0,22 

1,78 

1,82 0,216 0,212 1,85 

0,219 0,215 1,83 

 



67 

 

 

 

Závěr 

Hodnoty vlhkostí vycházejí v řádu jednotek procent. Takto nízké hodnoty mohou mít 

souvislost na objemovou hmotnost v návaznosti na složením směsí. Nutno však 

podotknout, že veškeré zkoušky, včetně této, byly zkoušeny v laboratorním prostředí, 

kde se teplota pohybuje v průměru kolem 23 °C a relativní vlhkost dosahuje průměrné 

hodnoty 30%. Je tedy otázkou, jak by se zkoušené vzorky chovaly v běžném interiéru, 

kde relativní vlhkost činí 60%. 

6.5.4  Zkouška nasákavosti 

Tato zkouška byla prováděna na trámečcích o rozměrech 40x40x160 mm. Byly 

vyhotoveny 3 trámečky od každého vzorku. 

Tabulka číslo 15 - Naměřené hodnoty pro výpočet nasákavosti 

Označení vzorků 

Původní stav Konečný stav 
Nasákavost 

[%] 

Průměrná 

nasákavost 

[%] 
Hmotnost [kg] Hmotnost [kg] 

V70/M30–30%P 

0,183 0,320 75 

73 0,183 0,310 69 

0,173 0,313 75 

V70/M30-20%P 

0,216 0,342 58 

57 0,218 0,341 56 

0,217 0,339 56 
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V50/M50-20%P 

0,221 0,333 51 

58 0,212 0,342 61 

0,215 0,349 62 

 

 

Závěr 

Nasákavost je u všech vzorků prakticky totožná, až na vzorek V70/M30-30%P, který 

vybočuje svou 73% nasákavostí. To je způsobeno tím, že daná směs obsahuje o 10% 

více pilin, než předchozí směsi. Nasákavost je však u všech vzorků značná, což má za 

důsledek jejich omezené použití ve vlhkých a mokrých prostředích. 

6.5.5 Stanovení objemových změn v závislosti na vlhkosti materiálu 

Tato zkouška se prováděla na trámečcích o rozměrech 40x40x160 mm. 

Tabulka číslo 16 - Rozměry trámečků vysušených a po nasáknutí 

Označení 

vzorku 

Rozměry trámečku po 

nasáknutí [mm] 

Rozměry vysušených 

trámečků [mm] 

šířka výška délka šířka výška délka 

V70/M30-

30%P 

39,87 42,22 160,5 39,67 40,69 159,8 

40,00 40,62 160,3 38,37 40,01 159,4 

39,75 40,69 160,8 39,52 40,42 160,0 

V70/M30-

20%P 

39,71 39,47 160,6 39,58 39,29 160,0 

39,81 40,22 160,7 39,71 49,98 159,6 

39,96 39,46 160,5 39,86 39,31 159,2 

V50/M50- 38,84 39,39 160,2 38,74 39,13 159,5 
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20%P 39,79 39,78 160,4 39,71 39,72 159,3 

39,66 39,97 160,6 39,59 39,92 159,9 

Tabulka číslo 17 - Průměrné rozměry trámečků vysušených a po nasáknutí 

Označení 

vzorku 

Rozměry trámečku po 

nasáknutí [mm] 

Rozměry vysušených 

trámečků [mm] 

šířka výška délka šířka výška délka 

V70/M30-30%P 39,81 41,18 160,53 39,25 40,37 159,73 

V70/M30-20%P 39,83 39,72 160,60 39,72 42,86 159,60 

V50/M50-20%P 39,43 39,71 160,40 39,35 39,59 159,57 

Tabulka číslo 18 - Výsledná hodnota tloušťkového bobtnání 

Označení 

vzorku 

Výsledné hodnoty bobtnání 

[%] Průměrná hodnota 

bobtnání Gt [%] 
šířka výška délka 

V70/M30-30%P 1,4 2,0 0,5 1,3 

V70/M30-20%P 0,3 0,4 0,6 0,5 

V50/M50-20%P 0,2 0,3 0,5 0,3 

 

 

 

Závěr 

Z konečných výsledků tloušťkového bobtnání je patrno, že největšího bobtnání 

dosahuje vzorek, jenž obsahuje procentuálně nejvíce pilin. U ostatních dvou vzorků jsou 

hodnoty prakticky minimální a nedochází tudíž k žádným markantním objemovým 

změnám vlivem vlhkosti. 
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6.5.6 Zjištění dynamického modulu pružnosti pomocí ultrazvuku 

 

Tato zkouška byla prováděna na vzorcích o rozměrech 300x300x100 mm. Přijímací a 

vysílací sondy byly přikládány zboku, kde se provedlo šest měření, následně se vzorek 

otočil o 90° a provedlo se dalších 6 měření. Měřilo se tedy ve dvou na sebe kolmých 

směrech. Měřenými veličinami byly rychlost a čas průchodu signálu mezi jednotlivými 

sondami. Vzdálenost byla nastavena na 300 mm 

 

Tabulka číslo 19 - Vypočtený dynamický modul pružnosti 

Označení vzorku 
Objemová 

hmotnost [kg/m
3
] 

Rychlost v [km/s] 
Dynamický modul 

pružnosti Eb [MPa] 

V50/M50-20%P 993,67 1,508 2261 

V70/M30-20%P 1037,33 1,543 2468 

V70/M30-30%P 775,67 0,337 88 

 

 

 

Závěr 

Malá hodnota u posledního zkušební směsi s označením V70/M30-30%P je s největší 

pravděpodobností zapříčiněno nehomogenitou konečného výrobku. Je možno tento 

nedostatek minimalizovat lepším promícháním a důsledným vtlačením do forem. Tato 

hodnota je však převážně orientační, neboť ultrazvuková metoda je převážně určena pro 

hutné materiály.  
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6.5.7 Statický modul pružnosti 

Pro toto měření byly použity vzorky, které měly rozměr 100x100x300 mm. Na každém 

trámci se provedlo jedno měření o několika cyklech s jednostranným čidlem. Byl 

vybrán jeden reprezentativní graf, který názorně ukazuje průběh zkoušky. 

 

Tabulka číslo 20 – Naměřené hodnoty potřebné pro výpočet modulu pružnosti 

Ozn. vzorku 

Plocha 

A 

[mm
2
] 

Horní 

síla Fa 

[kN] 

Spodní 

síla Fb 

[kN] 

Změna 

čidla 

horní 

ΔLa 

[mm] 

Změna 

čidla 

spodní 

ΔLb 

[mm] 

Rozteč 

čidla L 

[mm] 

V50/M50-

20%P – B 
10150,5 7,20 1,02 0,13 0,03 200 

V50/M50-

20%P - C 
10110,3 7,07 1,01 0,14 0,03 200 

V70/M30-

20%P – A 
9591,3 7,24 1,16 0,08 0,0117 200 

V70/M30-

20%P - B 
9734,9 7,16 1,00 0,06 0,0014 200 

 

Tabulka číslo 21 – Modul pružnosti pro jednotlivé vzorky 

Označení 

vzorku 

Přetvoření 

horní εa 

Přetvoření 

spodní εb 

Napětí při 

horní síle 

σa [MPa] 

Napětí při 

spodní síle 

σb [MPa] 

Statický 

modul 

pružnosti 

E [MPa] 

Průměrná 

hodnota 

modulu 

pružnosti 

E [MPa] 

V50/M50-

20%P – B 
0,00065 0,00015 0,70932 0,10049 1218 

1154 
V50/M50-

20%P - C 
0,0007 0,00015 0,69929 0,0999 1090 

V70/M30-

20%P – A 
0,0004 0,000059 0,75485 0,12094 1856 

2008 
V70/M30-

20%P - B 
0,0003 0,000007 0,7355 0,10272 2160 
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Závěr 

Nejlepších výsledků dosáhl materiál s poměrem pojivových směsí 7:3. Hodnota u 

tohoto materiálu při statickém i dynamickém modulu pružnosti jsou přibližně shodné. U 

druhého materiálu je rozdíl mezi dynamickým a statickým modulem pružnosti přes 

1 000 MPa. 

6.5.8 Zkouška vytržení hmoždinky z podkladního materiálu 

Zkušební tělesa byly trámce o rozměrech 100x100x300 mm. Měřené veličiny byly síla 

potřebná k vytržení a posun hmoždinky v okamžiku působení maximální síly.  

Tabulka číslo 22 - Hodnoty maximální síly a posunu 

Označení 

vzorku 

Průměr hmoždinky [mm] 

6 8 10 

Síla [kN] 
Posun 

[mm] 
Síla [kN] 

Posun 

[mm] 
Síla [kN] 

Posun 

[mm] 

V50/M50-

20%P 

505,67 5,68 956,22 1,20 909,27 5,69 

588,76 0,86 708,55 4,09 955,07 3,68 

730,1 7,17 657,47 2,20 - - 

- - 816,54 0,79 741,63 9,34 

V70/M30-

20%P 

346,54 2,57 979,20 2,19 679,58 1,68 

471,05 0,98 818,37 2,03 718,10 2,52 

489,13 3,6 1309,31 4,13 1222,11 0,91 

- - 753,64 0,97 873,23 6,96 
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Tabulka číslo 23 - Průměrné hodnoty maximální síly a posunu 

Označení 

vzorku 

Průměr hmoždinky [mm] 

6 8 10 

Síla [kN] 
Posun 

[mm] 
Síla [kN] 

Posun 

[mm] 
Síla [kN] 

Posun 

[mm] 

V50/M50-

20%P 
456,13 3,43 784,70 2,07 651,49 6,24 

V70/M30-

20%P 
326,68 1,79 965,13 2,33 873,26 3,02 
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Závěr 

Co se týče této zkoušky, tak oba materiály dosáhly velmi dobrých výsledků. Nejlepších 

výsledků se dosahovalo logicky u hmoždinek o průměru 8 a 10 mm. Konkrétněji pak 

lepších výsledků dosahoval materiál označený jako V70/M30-20%P. 

Podlé výsledných hodnot, nejsou výrazné rozdíly mezi jednotlivými výrobci hmoždinek  
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7. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo vyvinout nový lehký konstrukční stavební materiál, jenž by měl dobré 

tepelně izolační vlastnosti a jehož plnivo by bylo na organickém základě. Po analýze 

podkladů a zhodnocení výsledků z předchozího výzkumu, jenž proběhl na této fakultě, 

byl pro vytvoření tohoto materiálu zvolen jako základní surovina metakaolin I-META 4 

v kombinaci s vápnem jako alkalického aktivátoru. Organické plnivo tvořily piliny.  

Na základě výsledků získaných z fyzikálně-mechanických zkoušek jsem dospěl 

k vybrání 3 výsledných směsí. Hlavním kritériem pro vybrání byla pevnost v tlaku, 

jelikož cílem práce byl vývoj konstrukčního materiálu. 

Na těchto třech finálních směsích byly následně provedeny další zkoušky jako například 

zkouška vlhkosti nebo zkouška tepelné vodivosti. 

Jako nejlepší z tří finálních směsí je směs označená V70/M30-20%P. Což znamená, že 

poměr pojivových složek (vápna a metakaolinu) je 70:30, obsah pilin je 20% z celkové 

hmotnosti záměsi. 

Ačkoli tato záměs dosahovala pevností na trámečcích přes 6 MPa, pevnost na krychlích 

dosahovala pouze 2,7 MPa. Tato skutečnost mohla být způsobena více faktory, avšak 

jako pravděpodobnou příčinu lze označit nedostatečné nasáknutí použitého organického 

plniva, což mělo za následek to, že hydratace pojivové směsi neproběhla podle 

očekávání. Tuto hypotézu nebylo možno z časových důvodů ověřit, což může sloužit 

jako námět pro další diplomovou práci 

Výsledný stavební materiál ze směsi V70/M30-20%P má velmi dobré fyzikálně 

mechanické a tepelně technické vlastnosti, které byly konfrontovány s již prodávanými 

materiály podobného charakteru a které jsou na stavebním trhu. 

Tabulka fyzikálně-mechanických vlastností výsledného materiálu 

Označení 

vzorku 

Pevnost 

v tlaku 

[MPa] 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Součinitel 

tep. 

vodivosti 

[W/mK] 

Vlhkost 

[%] 

Nasákavost 

[%] 

Statický 

modul 

pružnosti 

[GPa] 

V70/M30-

20%P 
6,4 1037 0,219 2,1 37 2,0 
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Z dosažených výsledků lze konstatovat, že tento stavební materiál s organickým 

plnivem má potenciál k tomu, aby byl vhodnou ekologickou alternativou k dosud 

vyráběným lehkým konstrukčním materiálům na bázi cementů a anorganických plniv.   
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