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Abstrakt 

V příspěvku jsou prezentovány výsledky experimentu, zaměřeného na hodnocení dynamiky 
nasákavosti a odparu vody z pórového systému tzv. moravské droby. Interakce horniny s vodou je 
zde studována na tepelně neovlivněných horninách a také na horninách vystavených tepelnému 
namáhání (žíhání) při teplotách 200, 600 a 1000°C. Pozornost je věnována tepelné stabilitě horniny a 
změnám v interakci horniny s vodou po žíhání. 
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Abstract 

Results of an experiment focused on evaluation of dynamics of water absorption and 
evaporation from the pore system of the so-called Moravian greywacke are presented in the paper. 
The interaction between the rock and water has been studied on rock samples before and after their 
exposure to thermal loading (annealing) at temperatures of  200, 600 and 1000 °C. The attention was 
paid to thermal stability of the rock and changes in interaction between the rock and water after the 
rock annealing. 
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 1 ÚVOD 
 Metody pro zkoušení charakteristických fyzikálních vlastností hornin jsou obecně známé, 

chybí však jednotný názor na to, jak přistupovat k hodnocení interakce pórového systému hornin 
s vodou, t.j. jak hodnotit průběh a hodnoty nasákavosti vody do pórů horniny a odpar vody z pórů do 
okolního prostředí. 
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Ke stanovení nasákavosti přírodního kamene vodou doporučují české technické normy dva 
postupy. Podle ČSN EN 13755 [1] se vysušená zkušební tělesa horniny (krychle, hranoly nebo válce) 
postupně v nádobě zalijí vodou. Nejprve do 1/2 výšky tělesa, po 60 minutách do 3/4 výšky a po 
dalších 60 minutách se těleso zalije vodou celé. První vážení se provádí po 48 hodinách od začátku 
zkoušky a nasakování a vážení pak pokračuje až do dosažení ustálené hmotnosti tělesa. 

Druhý postup zjišťování nasákavosti, daný ČSN EN 1925 [2], hodnotí součinitel nasákavosti 
přírodního kamene vodou působením vzlínavosti. Vysušené zkušební těleso se jednou stranou 
(základnou) ponoří do vody do hloubky 3 mm. Těleso je pak opakovaně z vody vyjímáno a váženo ve 
zvolených časových intervalech. 

Výsledky měření jsou vyjádřeny v hmotnostních procentech vztažených k hmotnosti 
vysušeného tělesa [1] nebo je hmotnost nasáklé vody, vydělená plochou ponořené základny 
zkušebního tělesa, vyjádřena graficky jako funkce druhé odmocniny času [2]. 

Kamenivo do betonu je z hlediska nasákavosti hodnoceno zkušebními postupy dle ČSN EN 
1097-6 [3]. Pro zrna kameniva o velikosti do 31,5 mm se využívá pyknometrická metoda, pro zrna od 
31,5 do 63 mm metoda s drátěným košem. U kameniva lze hodnotit také výšku vzlínavosti vody 
v kamenivu, které je v přímém kontaktu s hladinou vody. Postup nabízí ČSN EN 1097-10 [4]. 

Současné normativní postupy pro testování nasákavosti kamene však mají jistá úskalí, a to 
především u hornin s nízkou nasákavostí (s nízkou efektivní pórovitostí). 

Norma [2] doporučuje, aby vysoce nasákavé horniny zůstaly ve vodě až 24 hodin a horniny 
málo nasákavé až 72 hodin. Vzhledem k tomu, že absorpce vody významně závisí na druhu horniny a 
na jejích fyzikálních i chemických vlastnostech [5], nemusí být 72 hodin nasakování pro některé typy 
hornin dostačující. V normě navíc není přesněji definováno, co jsou horniny málo nasákavé a vysoce 
nasákavé. Zkouška by měla být dle normy ukončena, když rozdíl mezi dvěma následujícími 
měřeními není větší než 1 % hmotnosti vody nasáklé zkušebním tělesem. Karaca [5], který prováděl 
experimenty s nasákavostí na různých typech mramorů, vápenců, travertinů a granitů, navrhl, aby 
podobná měření byla ukončena až po dosažení ustálené hmotnosti zkušebního tělesa, tedy až 
v okamžiku kdy rozdíl mezi měřeními není větší než 0,1 %. Martinec et al. [6, 7] testovali dynamiku 
nasákavosti a odparu na různých typech pískovců s postupným zvyšováním hladiny vody, do níž byla 
ponořena zkušební tělesa. Časy nasakování se u těchto hornin pohybovaly při trvalém mírném 
nárůstu vlhkosti horniny až v řádu stovek hodin. Martincova metoda je sice poměrně časově náročná, 
ukazuje se však jako efektivní nástroj pro studium interakce hornin i dalších stavebních materiálů 
s vodou, resp. vlhkostí. 

Nasákavostí hornin v závislosti na čase se zabývali také např. Plattner et al. [8], kteří na 
různých typech mramoru prováděli měření pod vodou, aby tak vyloučili hrubé chyby měření vzniklé 
při manipulaci se vzorkem a jeho otírání. Stanovení nasákavosti přírodního kamene používaného ve 
stavebnictví pomocí různých metod zkoumali Molina et al. [9]. Pórový systém studovali na 
vápencích, pískovcích, travertinu a dolomitu. Kombinoval přímé techniky zjišťování pórovitosti 
(optický mikroskop, skenovací mikroskop, digitální analýzu obrazu) a nepřímé techniky měření 
pórovitosti (rtuťovou porozimetrii, adsorpci N2, nasákavost vodou a propustnost páry). Kombinací 
různých technik měření získali poměrně přesnou interpretaci pórového systému různých typů hornin, 
mohli porovnat výsledky vzájemně včetně jejich přesnosti a upřesnit získávané výsledky při použití 
jedné metody. Buj a Gisbert [10] se zabývali vlivem pórovitosti hornin na jejich životnost. Pro 
experiment si vybrali patnáct různých hornin běžně používaných v architektonických památkách 
v Aragonu ve Španělsku. Horniny rozdělili na základě různých testů do dvou skupin podle velikosti 
celkové pórovitosti pro jednotlivé skupiny pórů. Pro každou skupinu bylo stanoveno fyzikální 
chování (absorpce vody a odpar, stupeň saturace, kapilární absorpce vody, stanovení rychlosti 
průchodu ultrazvukových vln, změna hmotnosti vzorku po měření nasákavosti a odparu).  

Materiálem, na němž byly provedeny experimenty prezentované v tomto příspěvku, je tzv. 
moravská droba. Moravská droba je technický název pro spodnokarbonské droby hradecko-
kyjovického souvrství, které jsou běžně používány pro výrobu hrubého drceného kameniva pro 
stavební účely a také jako stavební nebo lomový kámen v regionu severní Moravy a Slezska. 
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Na tomto horninovém materiálu je sledována dynamika nasákavosti vody do pórů 
horninového tělesa a odparu vody z jeho pláště do okolního prostředí. Dynamika výměny vlhkosti 
mezi horninou a okolím je studována výše zmíněnou metodou podle Martince a kol. [6, 7] 
v kombinaci s hodnocením vlivu tepelného namáhání horniny na tyto procesy. Cílem takto 
formulovaného experimentu je zhodnotit tepelnou stabilitu horniny a popsat reakce dané horniny na 
tepelný stres z hlediska změn v morfologii pórového prostoru vlivem dilatací nebo kontrakcí 
minerálních složek nebo tvorby nových minerálních fází. Přínosem pro pochopení dynamického 
vývoje pórového prostoru v horninách vlivem působení vysokých teplot je sledování změn 
odrážejících se v průběhu nasakování a odparu vody. A naopak - tepelným namáháním horniny 
dochází ke zvýraznění morfologie pórového systému v hornině, které napomáhá lepšímu pochopení 
procesů výměny vlhkosti mezi materiálem a okolním prostředím. 

 2 MATERIÁL EXPERIMENTU 
V experimentu byly použity vzorky moravské droby (sedimentární horniny s relativně nízkou 

pórovitostí a nasákavostí) odebrané z vybrané lokality. Z bloků horniny byla vyřezána zkušební tělesa 
pro experimenty: 

 tělíska o rozměrech cca 10×10×20 mm pro měření vysokotlakou rtuťovou porozimetrií, 

 hranolová tělesa o rozměrech cca 150×100×50 mm pro testování dynamiky nasákavosti a 
odparu,  

 tělíska k přípravě preparátů pro optickou mikroskopii. 

 3 POUŽITÉ ANALYTICKÉ METODY A VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

 3.1 Optická mikroskopie a FTIR spektroskopie 

Pro základní mikropetrografickou a mikrostrukturní analýzu horniny byla použita optická 
mikroskopie horninového výbrusu v procházejícím polarizovaném světle optického mikroskopu 
NIKON Eclipse 80i. Složení základní hmoty horniny bylo upřesněno metodou infračervené 
spektroskopie FTIR ve spektrometru NICOLET 6700 (Thermo Fisher Scientific). 

Všechny horninové vzorky mají téměř identické složení jak klastické fáze, tak základní hmoty 
a zrnitost odpovídající drobám. Hlavními složkami klastické fáze jsou křemen a stabilní úlomky 
hornin (kvarcity): 20-25 %, živce a nestabilní složky (detritické slídy, úlomky sedimentárních 
hornin):48-53 % a základní hmota (illit-muskovit, MgFe-chlority a stopy dispergované uhelné hmoty; 
tmel křemenný, dolomit-ankeritový): 22-32 %. Jednotlivá tělesa se mírně liší podílem základní hmoty 
a obsahem karbonátů. Vytřídění je špatné, zrnitost střední. 

Systém pórů je tvořen v principu konfiguračními póry silně potlačenými rozvojem kompakce 
sedimentu, vznikem tmele a tvorbou novotvořených slíd v procesu anchimetamorfózy horniny. Tento 
typ pórů lze označit jako konfiguračně-cementační. 

 3.2 Stanovení měrné hmotnosti, objemové hmotnosti a celkové pórovitosti 

Měrná hmotnost a celková pórovitost byly stanoveny pyknometrickou metodou dle ČSN EN 
1936 [11]. Objemová hmotnost byla stanovena výpočtem z poměru hmotnosti a objemu zkušebního 
tělesa, kde objem byl určen měřením rozměrů tělesa. Výsledky měření, spolu s údaji o teplotách, při 
kterých byla vybraná tělesa žíhána (viz dále), jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

 

 



34 

Tab. 1: Základní vlastnosti testovaných zkušebních těles moravské droby 

Číslo 
vzorku 

Rozměry 
tělesa 

Hmotnost 
Objem. 

hmotnost 

Objem. 
hmotnost 
po žíhání 

Měrná 
hmotnost 

Celková 
pórovitost 

před 
žíháním 

Teplota 
žíhání 

Nasákavost
* 

 [mm] [g] [kg.m-3] [kg.m-3] [kg.m-3] [%] [°C] [%] 

11193/4 51x101x152 2062 2645 2645 nest. nest. 
Vysušení 
při 110 °C 

0,3 

11193/1 50x100x153 2022 2674 2670 2734 2,2 200 0,5 
11193/2 54x100x151 2125 2603 2537 2738 4,9 600 1,0 
11193/3 53x101x152 2153 2630 2363 2728 3,6 1000 3,7 

* Nasákavost stanovena v experimentu, viz kap. 3.5 

 3.3 Vysokotlaká rtuťová porozimetrie 
Měření metodou vysokotlaké rtuťové porozimetrie bylo provedeno v přístroji AUTOPORE IV 

9500 (Micromeritics, Corp.) na 2 vzorcích horniny o objemu cca 2 cm3. 

Základní porozimetrické charakteristiky moravské droby (2 vzorky s označením a, b) jsou 
uvedeny v tabulce 2. Tabulka 3 ukazuje přepočtené objemové zastoupení pórů v třech velikostních 
kategoriích pórů v hornině. 

Výsledky ukazují, že v hornině zcela dominují velké komunikační póry o velikosti 
(průměrech) v intervalu 335-7,25 μm. 

Tab. 2: Souhrnné výsledky měření vysokotlakou rtuťovou porozimetrií na testovaných drobách 

Vzorek a b 
Hmotnost vzorku [g] 5,3 5,4 
Celkový intrudovaný objem rtuti  
(celkový objem pórů VCOP ) [cm3.g-1] 

0,003 0,004 

Medián průměru pórů (podle objemu) [μm] 180,6 220,2 
Medián průměru pórů (podle plochy) [μm] 8,0 0,9 
Střední průměr pórů (4V/A) [μm] 42,5 26,5 
Objemová hmotnost [g.cm-3] 2,638 2,640 
Měrná hmotnost [g.cm-3] 2,661 2,666 
Celková pórovitost [%] 0,9 1 

Tab. 3: Výsledky měření vysokotlakou rtuťovou porozimetrií - velikostní kategorie pórů 
v testovaných drobách 

Kategorie pórů 
Interval průměru pórů 

[μm] 

Objemové zastoupení pórů 
v intervalu 

[%] 

Vzorek  a b 
I 335 - 7,25 100 96,8 
II 7,25 - 0,032 0 3,2 
III 0,032 - 0,0057 0 0 

 Celkem 100 100 

 3.4 Tepelné ovlivnění horniny a termická analýza 
Tepelné ovlivnění (žíhání) testovaných těles bylo prováděno v laboratorní muflové peci při 

teplotách 200, 600 a 1000 °C. Do teploty 300 °C stoupala teplota rychlostí 50 °C/hod. a dále rychlostí 
100 °C/hod. až do požadované teploty. Následovala výdrž 5 hodin. Po vyžíhání těleso chladlo v peci. 
Na vyžíhaných tělesech bylo provedeno měření rozměrů, stanovení hmotnosti vážením a vypočtení 
objemové hmotnosti (viz tab. 1). Současně byla provedena také termická analýza horniny 
(DSC/TGA; vzduch, 10 °C.min-1) v termálním analyzéru SETSYS TG-DTA/DSC 24 (Setaram 
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Instrumentation), která ukázala následující průběh dekompozice a úbytků hmotnosti horniny za 
daného dynamického režimu ohřevu: 

 20 - 475 °C: únik adsorbované vlhkosti; bez fázových změn; úbytek hmotnosti 0,75 ± 0,05 
% hmot., 

 475 – 830 °C: dehydroxylace slíd a chloritu, vznik metafází; úbytek hmotnosti 2 ± 0,15 % 
hmot., 

 573 °C: tzv. α-β transformace křemene; beze změn hmotnosti, 

 830 - 1000 °C: postupný vznik oxidických a spineloidních fází; beze změn hmotnosti. 

 3.5 Hodnocení dynamiky nasákavosti a odparu 

3.5.1 Nasákavost zkušebních těles vodou 
Zkušební hranolové těleso, o rozměrech cca 150×100×50 mm bylo vysušeno při 110 °C do 

ustálené hmotnosti a zváženo. Poté bylo těleso postupně nasakováno vodou, nejprve s hladinou vody 
v 1/3 výšky tělesa (336 hodin, tj. 14 dnů), dále ve 2/3 výšky (168 hodin, tj. 7 dnů) a nakonec v 3/3 
výšky tělesa (168 hodin, tj. 7 dnů). Nasakování tedy probíhalo po dobu celkem 672 hodin, tj. 28 dnů. 
Experiment probíhal za laboratorní teploty a atmosférického tlaku. 

Na tělese byla průběžně zjišťována hmotnost vážením. Průběh nasákavosti v závislosti na čase 
je graficky zaznamenán na obr. 1. 

Obdobně byla výše uvedeným postupem nasakována také 3 zkušební tělesa ovlivněná žíháním 
při teplotách 200, 600 a 1000 °C (obr. 1).   

 
Obr. 1: Časový průběh nasakování těles moravské droby vodou 

3.5.2 Odpar vody do volného prostoru 
Po ukončení nasakování byl sledován průběh odparu vody z pláště zkušebního tělesa do 

volného prostoru. Experiment probíhal opět za laboratorní teploty a atmosférického tlaku 
v nezakrytých nádobách. Odpařování probíhalo po dobu 216 hodin, tj. 9 dní. Průběh odparu vody 
v závislosti na čase je graficky zaznamenán na obr. 2. 

Obdobně probíhal také odpar vody z pláště nasycených tepelně ovlivněných zkušebních těles 
(obr. 2).  
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Obr. 2: Časový průběh odparu vody z těles moravské droby 

3.5.3 Průběh nasakování a odparu 
Průběh nasakování vody do tepelně neovlivněných i ovlivněných těles moravské droby je 

znázorněn v grafu na obr. 1. Při dostatečném zvětšení měřítka grafu jsou viditelná zakřivení průběhu 
křivky nasakování, způsobená zvýšením čáry ponoru. Při zvýšení hladiny vody na 1/3, 2/3 a 3/3 
výšky zkušebního tělesa se nejprve vždy naplní vodou póry a štěrbiny na povrchu a blízko povrchu 
tělesa a póry a kapiláry s větším průměrem. Poté proniká voda hlouběji a do pórů a kapilár s menším 
průměrem, kde dochází ke stlačování vzduchu a jeho rozpouštění, což zpomaluje nasakování. 

Průběh nasakování 

U tepelně neovlivněného vzorku je průběh nasakování relativně plynulý a finální nasákavost 
po 28 dnech nasakování dosahuje pouze cca 0,26 % (obr. 1).  

U vzorku žíhaného při teplotě 200 °C je průběh nasakování obdobný, konečná nasákavost je 
jen nepatrně vyšší a to cca 0,4 %. 

Při rozlomení testovaných vzorků je patrné, že voda proniká jen do malé části objemu horniny 
(do připovrchových partií) a vnitřní část tělesa není vlhkostí ovlivněna.  

U vzorku žíhaného při teplotě 600 °C dochází k poměrně rychlému nasáknutí vody do 
dostupných komunikativních pórů horniny během prvních cca 30 hodin, kdy nasákavost (vlhkost) 
dosáhne hodnoty cca 1 %. V dalších fázích experimentu se již nasákavost nezvyšuje. 

U vzorku žíhaného při teplotě 1000 °C se finální nasákavost zvyšuje na cca 3,6 %. Podstatná 
část velkých otevřených pórů se zaplní vodou již během prvních 8 hodin, kdy nasákavost dosahuje 
cca 2,9 %, tj. cca 80 % celkové nasákavosti. Nasakování se poté zpomalí a probíhá dalších 23 dnů, 
než je dosaženo konečné hodnoty nasákavosti. 

Průběh odparu 

U tepelně neovlivněného vzorku a vzorku žíhaného při 200 °C je průběh křivek odparu 
(podobně jako u křivek nasakování) téměř paralelní (obr. 2). I po 216 hodinách odpařování zůstává 
malá část vody vázaná v pórech (vlhkost 0,1 až 0,2 %). 

U vzorku žíhaného při teplotě 600 °C je v první fázi experimentu odpařování rychlejší 
(během 10 hodin se odpaří cca 40 % vody) a poté dochází k plynulému snižování vlhkosti během 
celého trvání experimentu. Po 216 hodinách zůstává v pórech vlhkost cca 0,3 %. 

U vzorku žíhaného při teplotě 1000 °C je odpar vody nejrychlejší. Během prvních 24 hodin 
se odpaří cca 80 % vlhkosti. Poté se odpar zpomaluje. Po cca 95 hodinách od začátku odpařování se 
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hodnota vlhkosti snižuje na úroveň tepelně neovlivněné horniny a křivka odparu pak již v podstatě 
kopíruje křivku tepelně neovlivněné horniny. 

Změny v dynamice nasákavosti a odparu, vyvolané tepelným namáháním (žíháním) 
drobových zkušebních těles, vznikají v důsledku: 

1. Nevratného poškození struktury drob tepelnou dilatací minerálních složek bez 
transformace při teplotách do 475 °C (dilatace pokračují i při vyšších teplotách) - dilatace 
se projevují vznikem porušení na hranici zrn, ale morfologie pórového systému v hornině 
se v podstatě nemění. Proto jsou křivky nasakování a odparu neovlivněného vzorku a 
vzorku žíhaného při 200 °C téměř identické, 

2. destrukce spojené se vznikem trhlin, vyvolané objemovými změnami při fázové 
přeměně α-β křemene a stabilních úlomků při 573 °C, 

3. další dilatace a vzniku nových minerálních fází v intervalu teplot 600-1000 °C. 
V intervalu 475-650 °C (podle velikosti částic) dochází k dehydroxylaci slíd, chloritu a 
jílových minerálů (illitu). V intervalu 750-950 °C probíhá disociace karbonátů (Fe-
dolomitu a kalcitu), nad 830 °C se pak začínají tvořit nové oxidové a spinelové fáze a nad 
950 °C vzniká první albit. Na křivkách nasákavosti a odparu těles ovlivněných teplotou 
600 a 1000 °C se proto zřetelně projevují změny, související se vznikem nové morfologie a 
objemu pórového prostoru, umožňujícího další akumulaci vlhkosti v nově vytvořených 
pórech. U tělesa ovlivněného teplotou 600 °C se sice zvětší objem velkých pórů vlivem 
dilatace minerálních složek, současně však dojde k blokaci jemných pórů nově vzniklými 
produkty. Při odparu je vlhkost v tomto novotvořeném pórovém prostoru déle zadržována 
(pevněji vázána). Žíhání při teplotě 1000 °C již představuje poměrně významný zásah do 
stavby a složení horniny. Průběh křivek nasakování a odparu u tělesa žíhaného při 1000 °C 
již ukazuje na existenci otevřeného rozvětveného pórového prostoru, umožňujícího jak 
rychlé přijímání vody do pórů horniny, tak relativně rychlý transport vody k povrchu tělesa 
a jeho odpar do okolního prostředí.  

Výše popsané změny se projevují rovněž v zabarvení horniny spojeném s oxidací Fe2+ 
v silikátech a s tvorbou částic Fe2O3 (obr. 3). 

   
a) b) c) d) 

Obr. 3: Zabarvení droby tepelně neovlivněné (a) a droby žíhané v oxidačním prostředí 
na teplotu 200 °C (b), 600 °C (c) a 1000 °C (d) 

 4 ZÁVĚR 
Provedené analýzy ukázaly způsob interakce moravské droby (sedimentární horniny 

s relativně nízkou pórovitostí a nasákavostí) s vodou a také vliv tepelného namáhání horniny na tuto 
interakci. Při řešení výše prezentované problematiky je nutno se dále zaměřit, kromě studia jiných 
typů hornin, na další rozvíjení použité metodiky hodnocení nasákavosti a odparu. Především na 
posouzení možného ovlivnění výsledků měření velikostí a tvarem zkušebních těles. 

Problematika nasákavosti hornin vodou je aktuální např. z hlediska interakce kameniva 
s vodou v čerstvé betonové směsi, ale také z pohledu chování kamene ve stavební konstrukci a jeho 
případné chemické hydrofobizace nebo konzervace. Přínosem pro pochopení dynamického vývoje 
pórového prostoru v horninách vlivem působení vysokých teplot je sledování změn odrážejících se 
v průběhu nasakování a odparu vody na velkých zkušebních horninových tělesech. Na rozdíl od 
zkušebních těles malých objemů (v řádu cm3) používaných v analytické praxi, na kterých se 
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strukturní a texturní vlastnosti horniny plně neprojeví, máme při studiu větších objemů horniny šanci 
podchytit strukturní vlastnosti na pozadí horninové struktury i textury. 
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