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Abstrakt  

Předložená práce je zaměřena na problematiku modifikace vlastností dřeva 

umělou mineralizací. Obsahuje návrh a experimentální ověření komplexu analytických 

metod pro identifikaci a charakterizaci mineralizačních komponent ve dřevě různých 

druhů dřevin, včetně využití standardních metod používaných při diagnostice 

dřevěných konstrukcí. Jako efektivní analytický nástroj pro popis přirozené i umělé 

mineralizace je doporučena elektronová mikroskopie SEM, umožňující kvalitně 

zhodnotit charakter depozice minerálních částic ve struktuře dřeva a také hloubku 

penetrace mineralizačního roztoku do materiálu. Pro kvantifikaci minerální složky 

v ošetřeném dřevě byla navržena a ověřena aplikace metod termické analýzy, 

včetně odvození základních vztahů pro kvantitativní popis mineralizace. Pro potvrzení 

vazby mineralizačního roztoku na buněčnou stěnu dřeva byl navržen a proveden 

experiment založený na hodnocení objemových změn mineralizovaných vzorků. Byly 

vybrány a otestovány vhodné mineralizační látky, jejichž aplikace na dřevo vede 

k významné redukci příjmu kapalné vody do pórového systému materiálu, a tím také 

k redukci vlhkostních objemových změn. Nejlepších výsledků bylo dosaženo použitím 

přípravku obsahujícího methylsilanolát draselný jako účinnou složku, který vykazuje 

vysoký potenciál využití pro dřevěné materiály. Výsledky experimentů prokázaly, 

že rostoucí koncentrace mineralizačního roztoku významně omezuje příjem vody 

do ošetřeného dřeva. Byly získány nové poznatky o chování uměle mineralizovaného 

dřeva při jeho expozici v různých třídách použití. Získaná experimentální data ukázala, 

že u krátkodobě mineralizovaného dřeva je omezen příjem kapalné vody při zachování 

téměř konstantní hygroskopicity materiálu. Kromě vlastností, spojených s příjmem 

vody, byl prokázán také pozitivní vliv mineralizace na odolnost dřeva proti 

dřevokazným houbám a plísním. Významným zjištěním je negativní vliv mineralizace 

na pevnost dřeva. Dlouhodobá expozice dřeva v mineralizačním roztoku vede 

ke snížení pevnosti dřeva v tlaku a k mírnému zvýšení jeho hygroskopicity. Soubor 

získaných poznatků přispívá k pochopení procesů spojených s mineralizací dřeva 

a může být základem pro tvorbu technologických postupů mineralizace dřevěných 

konstrukčních prvků a jejich rozšíření ve stavební praxi. 

Klíčová slova: 

Mineralizace dřeva, hydrofobizace, organosilany, SEM, termická analýza, 

vlhkostní chování, odolnost proti biologickým činitelům, mechanické parametry 
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Abstract 

The submitted work is focused on modification of wooden properties by artificial 

mineralization. It contains design and experimental verification of analytical method 

complex for identification and characterization of mineralization component in the wood 

of various tree species, including application of standard methods used 

in the diagnosis of wooden structures. Electron microscopy SEM is recommended 

as an effective analytical tool for description of natural and artificial mineralization, 

allowing quality assessment of the nature of mineral particles deposition in the wood 

structure and also penetration depth of mineralization solution into the material. 

Application of thermal analysis methods was designed and confirmed 

for the quantification of mineral components in the treated wood, including 

the derivation of fundamental relation for quantitative description of the mineralization. 

Experiment, based on the evaluation of volume changes of the mineralized samples, 

was designed and performed to confirm binding of mineralization solution into wooden 

cell wall. Suitable mineralization substances were selected and tested so that their 

wooden application leads to a significant reduction of liquid water intake into pore 

system of the material and thus to reduce the moisture volume changes. The best 

results were achieved by using the preparation containing methyl-tripotassiumsilanol 

as an active ingredient, which has high potential for use in wooden materials. 

Experiment results demonstrated that increasing concentration of mineralization 

solution significantly reduces the intake of water into the treated wood. The new 

information was gained about the behavior of artificially mineralized wood during 

the exposition into different use classes. The obtained experimental data showed that 

the liquid water intake is limited for short term mineralized wood while nearly constant 

material hygroscopicity is maintained. In addition to the properties associated 

with the water intake, positive mineralization effect on wooden resistance against 

decaying fungi and mould was also demonstrated. Negative impact 

of the mineralization on wooden strength is further information. Long term exposure 

of wood in mineralization solution leads to a reduction in wooden compressive strength 

and a slight increase of its hygroscopicity. Set of gained knowledge contributes 

to understanding the processes associated with wooden mineralization and can be 

the basis for the creation of technological processes for mineralization of wooden 

structural elements and their distribution in building practice. 

Key words: 

Wooden mineralization, water-repellent effect, organosilanes, SEM, thermal 

analysis, moisture behavior, biological resistance, mechanical parameters 



3 

 

OBSAH 

1. ÚVOD ..................................................................................................................... 4 

2. CÍL A OBSAH PRÁCE ............................................................................................... 4 

3. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY ............................................................. 5 

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST .......................................................................................... 8 

5. MATERIÁLY V EXPERIMENTU ................................................................................. 8 

5.1. DŘEVO A VÝROBKY ZE DŘEVA ............................................................................ 8 

5.2 CHEMICKÉ LÁTKY PRO MINERALIZACI DŘEVA .......................................................... 9 

5.3 PŮVODNÍ KONSTRUKČNÍ PROFILY ...................................................................... 10 

6. POPIS MINERALIZACE DŘEVA .............................................................................. 11 

6.1 APLIKACE SKENOVACÍ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE ............................................... 11 

6.2 APLIKACE TERMICKÉ ANALÝZY .......................................................................... 17 

6.3 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VAZBY ORGANOSILANU NA BUNĚČNOU STĚNU .................. 26 

7. DIAGNOSTIKA MINERALIZOVANÉHO DŘEVA IN SITU .......................................... 27 

8. VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ MINERALIZOVANÉHO DŘEVA ........................................... 28 

8.1 HODNOCENÍ ÚČINNOSTI HYDROFOBIZÁTORŮ TESTEM VE SWELLOMETRU.................... 28 

8.2 STANOVENÍ ÚČINNOSTI PROTI BOBTNÁNÍ PŘÍPRAVKU NA BÁZI ORGANOSILANU ............ 29 

8.3 DALŠÍ EXPERIMENTY SOUVISEJÍCÍ S VLHKOSTNÍM CHOVÁNÍM DŘEVA .......................... 30 

9. ODOLNOST MINERALIZOVANÉHO DŘEVA PROTI ČINITELŮM .............................. 31 

10. MECHANICKÉ PARAMETRY MINERALIZOVANÉHO DŘEVA ................................. 32 

10.1 STANOVENÍ PEVNOSTI V TLAKU PODÉL VLÁKEN MINERALIZOVANÉHO DŘEVA .............. 32 

10.2 STANOVENÍ RÁZOVÉ HOUŽEVNATOSTI MINERALIZOVANÉHO DŘEVA ......................... 34 

11. ZÁVĚR A VÝZNAM PRO PRAXI ............................................................................ 36 

POUŽITÉ ZDROJE ...................................................................................................... 39 

SEZNAM VYBRANÝCH PUBLIKACÍ K TÉMATU DISERTAČNÍ PRÁCE ........................... 41 

ÚČAST NA PROJEKTECH ........................................................................................... 43 

 



4 

 

1. ÚVOD 
Aplikace dřevěných konstrukcí ve stavebnictví je tradiční technologií. S výhodou 

se tohoto materiálu využívalo a stále využívá zejména pro stropní a střešní konstrukce, 

táhla, věnce, překlady, obklady, podlahy, výplně otvorů, konstrukce schodišť a také 

pro svislé nosné konstrukce (roubené a hrázděné stavby), konstrukce pilotových 

základů a přístavních hrází [14]. Toto široké spektrum uplatnění dřeva ve stavebních 

konstrukcích bylo zapříčiněno zejména jeho nízkou objemovou hmotností, dobrou 

opracovatelností, pevností, tepelně izolačními parametry a i dalšími vlastnostmi. 

Důležitým faktem je také to, že je dřevo obnovitelnou surovinou. 

V současné době jsou při výstavbě upřednostňovány jiné, moderní materiály, 

které ve srovnání se dřevem vykazují vyšší odolnost zejména proti povětrnostním 

vlivům. Kromě relativně nízké odolnosti dřeva proti vnějším vlivům, patří k nevýhodám 

tohoto materiálu také jeho ortotropní charakter, nízká odolnost proti působení 

biologických škůdců a poměrně vysoká hygroskopicita. Zvýšený příjem vody 

v kapalném i plynném skupenství negativně ovlivňuje ostatní fyzikálně – mechanické 

vlastnosti i trvanlivost dřeva. Trvanlivost jednotlivých druhů dřeva je odlišná, přičemž 

značný vliv na její zkrácení má kolísání vlhkosti (např. u konstrukčních prvků, které 

jsou ve styku se zemí). Vlhkost je hlavním činitelem, ovlivňujícím částečnou nebo 

i celkovou degradaci materiálu, ať už atmosférickou, fyzikální, biologickou či chemickou 

[14, 15]. 

Aplikací vhodného ošetření, které povede k omezení příjmu vody a bude zároveň 

sloužit k udržení vyrovnané vlhkosti s nízkými hodnotami, můžeme významně 

prodloužit trvanlivost dřeva v konstrukci. Jednou z možností je využití principu 

mineralizace dřeva, tedy přirozeného jevu, který vzniká za specifických podmínek, 

a jehož charakteristickým výsledkem je právě prodloužení životnosti materiálu. Proces 

mineralizace (pertrifikace) je obecně založen na nahrazení organických látek ve dřevě 

látkami minerálními, obsaženými v půdě nebo v podzemních a odpadních vodách 

(především oxidem křemičitým). Lze předpokládat, že dřevo cíleně upravené totální 

i částečnou mineralizací bude vykazovat zvýšenou trvanlivost a bude jej možné využít 

i pro exponované stavební konstrukce. Vytvoření cíleného ošetření, které je založeno 

na příjmu minerální složky do struktur dřeva a jejím navázáním na organický materiál, 

může sloužit jako důležitý prvek pro rozšíření aplikace dřevěných konstrukcí 

v současném stavitelství. 

2. CÍL A OBSAH PRÁCE 
Cílem disertační práce je posoudit vliv mineralizace dřeva na jeho vlastnosti 

spojené především s příjmem vody a vlhkosti, např. na redukci vlhkostních objemových 

změn, mechanické parametry materiálu, biologickou odolnost dřeva nebo na vlhkost 

v jednotlivých třídách použití. K dosažení vytčeného cíle byl proveden výzkum 

s pomocí komplexu vhodných experimentálních a analytických metod. 
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Z hlediska teoretického je v rámci práce nastudována problematika o přirozené 

i umělé mineralizaci, s tím související hydrofobizaci, dále o transportu chemických látek 

do struktury dřeva, vlivu mineralizace na výsledné vlastnosti dřeva a o metodách 

zkoumání mineralizovaného dřeva. 

V experimentální části je hodnocen výskyt (rozložení) minerální složky v dřevní 

hmotě, odebrané především z uměle mineralizovaných profilů dřeva, pomocí vhodných 

analytických metod, konkrétně skenovací elektronové mikroskopie a termické analýzy. 

Na základě těchto zkoušek je možné určit i množství vyskytující se minerální látky, 

nebo popsat pronikání minerální složky z roztoku do zkušebních dřevěných vzorků, 

což napomůže k celkovému pochopení mechanismu mineralizace tohoto organického 

materiálu. U stávajících přirozeně mineralizovaných konstrukcí, je možné tyto poznatky 

využít při stavebně technických průzkumech pro odhad vybraných parametrů, 

ale i životnosti jednotlivých konstrukčních prvků. V rámci této části proběhlo i ověření 

aplikace standardních diagnostických metod, používaných pro konstrukční dřevěné 

prvky. 

Pro ověření předpokladu, že mineralizované dřevo z hlediska příjmu vody 

a vlhkosti vykazuje oproti původnímu materiálu lepší parametry, jsou provedeny 

příslušné experimenty a aplikovány zkušební postupy, ověřující chování dřeva 

v konkrétních třídách použití, vlhkostní objemové změny, smáčecí úhly atd. Kromě 

těchto parametrů je stanovena odolnost dřeva proti plísním a dřevokazným houbám 

a taktéž vliv mineralizace na pevnostní charakteristiky dřeva.  

Průzkum výskytu a rozsahu mineralizace materiálu, možností jejího umělého 

provedení a pozitivních efektů na materiál přináší důležité informace, které slouží 

k detekci minerální složky v dřevní hmotě, k návrhu sekundární ochrany, případně 

sanačních zásahů.  Jedním z cílů práce je také zvýšit důvěru uživatelů v dřevo jako 

stavební materiál, a tím přispět k rozšíření jeho použití v současném stavebnictví.   

3. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
Problematiku mineralizace (petrifikace) dřeva lze rozdělit do několika dílčích 

oblastí, které v současnosti představují hlavní oblasti vědeckého zájmu: 

 výzkum přirozené mineralizace dřeva; 

 modifikace dřevní hmoty, zahrnující experimenty k vytvoření uměle 

mineralizovaného dřeva; 

 diagnostické metody pro popis struktury dřeva v různých strukturálních 

hladinách, jeho degradace, charakteru ošetření dřeva a jiných 

modifikací. 

Přirozená mineralizace dřeva je známým jevem, vznikajícím za specifických 

podmínek po různě dlouhou dobu. Procesy spojené s přirozenou mineralizací dřeva 

jsou popsány v řadě učebních textů oboru geochemie a v další odborné literatuře 
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[např. 11, 16, 20]. Poměrně podrobně je tato problematika popsána z hlediska 

strukturních změn plně mineralizované dřeva vzniklého v odlišných podmínkách 

a při depozici široké škály minerálních částic, nejčastěji však oxidu křemičitého [22, 

24]. Vzhledem k raritnímu výskytu těchto materiálů jsou pouze výjimečně u přirozeně 

mineralizovaného dřeva zkoumány jeho fyzikálně-mechanické vlastnosti [20, 22]. 

Ojediněle byly u subfosilního dřeva, např. u dřevěných pilot, důlní výdřevy (obr. 1), 

nebo u celých kmenů v kontaktu s minerálními látkami, prováděny i testy 

mechanických vlastností [10].  

 

Obr. 1 Důlní výdřevy – Poštovní štola, Zlaté hory 

Přítomnost minerální látky v organickém materiálu indikuje ve většině případů 

jeho zvýšenou trvanlivost, ale také zvýšenou hydrofobicitu, pevnost, sníženou 

hořlavost a další změny [10, 12]. Experimenty s přímým napodobením mineralizované 

struktury dřeva jsou prováděny již od roku 1968, ne však v souvislosti s možným 

využitím takto modifikovaného dřeva ve stavebních aplikacích [16]. 

Aplikace minerálních roztoků na dřevo je již v dnešní době považována 

za perspektivní technologii, kterou lze provádět ve formě chemické ochrany (ošetření) 

nebo modifikace, a jenž má vliv na zvyšování trvanlivosti dřevěných konstrukcí [10, 12, 

15]. Chemickou ochranou je možné zvýšit odolnost dřeva vůči působení biologických 

a abiotických činitelů a to aplikací vhodné chemické látky, která však nemění strukturu 

materiálu [9, 12, 15, 29]. Mezi tyto formy aplikace minerálních látek se řadí i povrchová 

hydrofobizace dřeva [12, 29]. Naproti tomu u modifikovaného dřeva dochází i k cílené 

změně struktury, která má za následek zlepšení některých vlastností, např. pevnosti, 

rozměrové stability, odolnosti proti biologickým činitelům, hydrofobicity atd. [12, 15]. 

Zvýšení hydrofobicity povrchu dřeva již bylo sledováno u chemických látek na bázi 

fluorokřemičitanů, boritanů, acetanhydridů apod. [9. 12]. 

Průběh difúze roztoku do materiálu se řídí určitými zákonitostmi, jejichž znalosti 

slouží k vytváření modelů difúze, a to na základě vstupních parametrů, hmotnostního 

příjmu roztoku a odvozených vztahů [11, 12]. Mezi moderní technologie popisu difúze 

náleží aplikace neutronové radiografie [23]. 
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U uměle mineralizovaného dřeva se zpravidla prověřují ty vlastnosti, které mohou 

být ošetřením, nebo modifikací dotčeny např. odolnost proti biologickým škůdcům, 

nebo povětrnostnímu stárnutí, pevnost, tvrdost, objemové změny [9, 12]. Požadavky 

jsou mimo jiné kladeny i na samotné chemické přípravky, přičemž se zkoumají 

aplikační vlastnosti a účinky na ošetřovaný materiál, spojovací prvky atd. [9, 12]. 

U přípravků redukujících cíleně příjem kapalné vody je především sledován transfer 

vlhkosti v konkrétních podmínkách pod i nad bodem nasycení vláken u konstrukčních 

prvků [18]. U organosilanů je hydrofobizační efekt zpravidla hodnocen metodami 

zkoumajícími příjem vody, smáčecí úhel a povrchové napětí nebo bobtnání a smrštění 

[28]. Zkoumáno bývá v tomto případě i ovlivnění trvanlivosti mineralizovaného dřeva 

vůči působení povětrnostních vlivů je hodnoceno v reálných podmínkách nebo 

urychlenými testy [2] nebo vůči biologickým činitelům [6]. 

U dřevěných konstrukcí dochází k charakteristickým změnám vlastností 

a trvanlivosti nejen působením chemických látek při cíleném ošetření nebo modifikaci, 

ale i při přirozené mineralizaci nebo působením degradačních vlivů různého charakteru 

[12, 14, 15]. Při diagnostice přirozeně i uměle mineralizovaného dřeva je nutné 

primárně zjistit informace o původním rostlém materiálu [19]. Dále jsou hodnoceny 

strukturní změny, nejčastěji s použitím skenovací elektronové mikroskopie (SEM), 

kterou lze doplnit o stanovení prvkového složení pomocí rentgenové mikroanalýzy, 

zejména energeticky disperzní rentgenové spektroskopie (EDX) [20, 24]. Na základě 

těchto metod je u přirozeně i uměle mineralizovaného dřeva definován proces růstu 

krystalů (např. křemene) doprovázený změnami buněčné struktury [20], případně 

je určován i geologický původ vzorků [22]. Kromě SEM jsou aplikovány i další 

analytické metody, například termická analýza, která je v současnosti používaná 

zejména při popisu termické degradace původní matrice i jednotlivých složek dřeva 

[12, 17], eventuálně také pro hodnocení změny hořlavosti ošetřených materiálů [29]. 

Při hodnocení stávajících dřevěných konstrukcí s potenciálním výskytem 

mineralizace jsou stejně jako i u jiných dřevěných konstrukcí nejprve popisovány 

všechny vizuálně patrné vady a poruchy [13, 14]. Skryté vady, nehomogenity, nebo 

části s odlišnými fyzikálně – mechanickými vlastnostmi lze odhalit až s využitím 

speciálního přístrojového vybavení. Tyto přístroje pracují na principu průchodu vlnění 

materiálem [13, 21] (např. ultrazvukového, rentgenového) nebo monitorování změn 

mechanických vlastností podél profilu s využitím přístroje Resistograph 

nebo Fractometr [21]. Použitelnost jednotlivých metod je pro každý účel a materiál 

ověřována. Vzhledem k poměrně velkému množství dat jsou zjištěné parametry 

poměrně dobře kvantifikovatelné [13, 21]. Naproti tomu „klasické“ laboratorní testy 

mechanických vlastností se, vzhledem k charakteru vzorků, provádí jen zřídka 

a poskytují také pouze omezený počet výsledků. Získané výsledky však, na druhou 

stranu, relativně dobře korespondují s reálnými vlastnostmi materiálu [10, 13]. Z tohoto 

důvodu se často provádí pro účely diagnostiky tzv. upřesněné nedestruktivní zkoušky 

[13]. 
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Popsaný současný stav této rozsáhlé řešené problematiky jen stručně uvádí 

základní informace, které jsou dále rozvedeny v disertační práci. 

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Experimentální část práce obsahuje úvodní charakteristiku materiálů použitých 

v experimentech, tj. testovaných dřevin (včetně přípravy zkušebních a analytických 

vzorků), reálných dřevěných konstrukčních profilů odebraných in situ a komerčních 

chemických prostředků pro mineralizaci dřeva. V jednotlivých kapitolách jsou následně 

popsány provedené laboratorní analýzy a experimenty a získané dílčí výsledky.    

Pro popis mineralizace ve struktuře ošetřeného dřeva je použita kombinace 

skenovací elektronové mikroskopie a metod termické analýzy, a experiment 

pro potvrzení vazby mineralizačního roztoku na buněčnou stěnu dřeva založený 

na hodnocení objemových změn mineralizovaných vzorků.  

Pro účely diagnostiky mineralizovaného dřeva in situ bylo na původních 

konstrukčních profilech provedeno ověření použitelnosti ultrazvukové průchodové 

metody a metody vrtného odporu. Obdobná měření byla prováděna také na uměle 

mineralizovaných vzorcích. 

Podstatnou část realizovaných experimentálních prací tvoří studium vlhkostního 

chování mineralizovaného dřeva. Při různých koncentracích mineralizačního roztoku 

byly provedeny testy objemových změn ve swellometru, hodnocení úhlu smáčení 

vodou na povrchu hydrofobizovaného dřeva; expozice ošetřeného dřeva v různých 

třídách použití, a to na starém dřevě bez umělého vysušení, na vzorcích lepeného 

lamelového dřeva a na vzorcích vybraných dřevin s předchozím umělým vysušením. 

 V souvislosti s vlhkostním chováním dřeva byla studována také odolnost 

ošetřeného dřeva proti plísním a dřevokazným houbám. 

Závěrečnou skupinu experimentů tvoří testy zaměřené na vliv mineralizace 

na mechanické vlastnosti ošetřeného dřeva. Testována byla pevnost dřeva v tlaku 

a jeho rázová houževnatost. 

Získaná experimentální data byla zpracována standardními statistickými 

metodami. 

5. MATERIÁLY V EXPERIMENTU 

5.1. DŘEVO A VÝROBKY ZE DŘEVA 
Pro experimenty byly použity následující typy dřevin: 

 jehličnaté: 

o borovice lesní (Pinus sylvestris L.); 

o modřín opadavý (Larix decidua Mill.); 



9 

 

o smrk ztepilý (Picea abies L.); 

 listnaté: 

o bříza bělokorá (Betula pendula Roth); 

o buk lesní (Fagus sylvatica L.); 

o dub (Quercus SPP.) – vzhledem k podobnosti nebylo možné 

určit druhové jméno dřeviny. 

U některých vzorků bylo nutné před jejich přípravou provést umělé, nebo 

přirozené vysušení, zejména z důvodu zachování jejich rozměrů a rovinnosti 

před samotným měřením. Uměle vysušené vzorky jsou sušeny obvykle v sušárnách 

za zvýšené teploty a to tak, aby dosáhly požadované nízké vlhkosti, obvykle pod 12 %. 

Za přirozeně vysušené dřevo je považováno to, které vysychá na vzduchu, přičemž 

konečná rovnovážná vlhkost je dána teplotou a vlhkostí prostředí, nejčastěji cca 12 %. 

V případě, že stanovujeme maximální příjmy dřevin, je vhodnější použití nevysušeného 

dřeva, u něhož příjem roztoku není ovlivněn strukturními změnami, vzniklými 

při vysychání [12, 15]. 

Kromě výše uvedených dřevin, bylo k přípravě zkušebních vzorků využito také 

lepené lamelové dřevo – LLD – třídy pevnosti GL32h dle ČSN EN 14080 [5]. Tyto 

vzorky byly připraveny z primárních konstrukčních profilů o průřezu 160 × 160 mm 

a použity pro experimentální posouzení vlivu hydrofobizace při expozici v definovaných 

třídách použití.  

5.2 CHEMICKÉ LÁTKY PRO MINERALIZACI DŘEVA 
Pro mineralizaci dřeva byly použity roztoky organosilanů a křemičitanů. Oba typy 

látek jsou široce využívány pro impregnaci materiálů v různých průmyslových 

odvětvích – ve stavebnictví pro ošetření silikátových materiálů, a také při výrobě textilu, 

papíru a plastů [28]. 

Lukofob 39, vyrobený v Lučebních závodech Kolín, je používán jako vodný 

roztok k hydrofobizaci porézních silikátových stavebních materiálů (omítky, beton, cihly 

atd.). Jedná se o žlutou až žlutohnědou kapalinu silně alkalické reakce (pH 13), 

bez zápachu, neomezeně mísitelnou s vodou v poměrech 1:10 až 1:60 pro nátěry, 

při máčení až 1:100. Naředěný roztok přípravku Lukofob 39 v poměru 1:10 lze též 

použít pro beztlakou chemickou injektáž zdiva zvlhčeného vzlínající zemní vlhkostí. 

Tento roztok je dodáván jako koncentrát, který se ředí vodou. Tento organo-

anorganický silanolátový produkt obsahuje 20 % účinné složky, methylsilanolátu 

draselného (CH3K3O3Si), a 19 % jiných ve vodě nerozpustných složek [26]. 

Dalším použitým křemičitanem je vodný roztok křemičitanu sodného Na2SiO3 

(tzv. vodní sklo). Jedná se o kapalinu našedlé až načervenalé barvy, která je 

ve stavebnictví standardně používána jako pojivo žáruvzdorných malt a tmelů, 

k výrobě kopolymerů a k dalším účelům. Tento přípravek byl vyroben v Kittfort Praha 

a obsahuje 36 – 38 % Na2SiO3. Pro účely měření byl tento produkt s pH 11 – 12 použit 

v neředěné podobě, lze jej však použít taktéž jako vodný roztok [25]. 
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Pro přípravu roztoku kyselého charakteru byl použit síran měďnatý pentahydrát 

p.a., který je možné použít taktéž pro velmi přesné chemické analýzy z důvodu jeho 

významné čistoty. Roztok síranu měďnatého pentahydrátu byl použit v ředění 20 g 

CuSO4·5H2O na 100 ml demineralizované vody. Pro výsledný roztok bylo naměřeno 

kyselé pH 2,5 [27]. 

Pro prvotní výběr vhodného komerčního prostředku bylo testováno více přípravků, 

které jsou primárně určeny pro ošetření silikátových materiálů. Kromě již zmíněného 

přípravku Lukofob 39, byly použity tyto ve zkratce popsané produkty [26]: 

 lihem ředitelný produkt Lukofob ME, což je methyltrietoxysilan (80 %) 

s příměsí oligomerních kondenzačních příměsí a etanolu, používaný 

zejména jako hydroizolační clona proti vzlínání zemní vlhkosti zdiva, 

hydrofobizátor a zpevňovací látka silikátových materiálů apod.; 

 vodou ředitelný produkt Lukofob EVO s účinnou složkou na bázi 

monomerního alkylsiloxanového esteru (50 %) bez přídavku organických 

rozpouštědel, který je využíván jako hydrofobizátor silikátových materiálů 

i čerstvého betonu (odolný vůči alkalickému prostředí). 

5.3 PŮVODNÍ KONSTRUKČNÍ PROFILY 
Kromě výše uvedených materiálů a látek bylo pro dva experimenty použito 

i původních konstrukčních profilů.  

První skupina vzorků bez předpokládané mineralizace byla odebrána pro simulaci 

sanačního zásahu na stávající konstrukci pomocí mineralizačního ošetření. Tyto 

vzorky pocházejí z výřezů realizovaných na konstrukčním profilu ze smrkového dřeva 

(Picea abies L.), tesaného, uměle nevysušeného, odebraného při rekonstrukci krovu 

hospodářského objektu, cca 60 let starého. Prvek byl situován v zakrytém, 

nevytápěném prostoru, třídy použití 2 - 3 dle ČSN EN 335 [3].  Na konstrukčním prvku 

ani v konstrukci nebyly při odběru vzorku identifikovány žádné viditelné 

stopy biologického napadení, ovšem infikace trhlin a neodkorněných částí byla 

předpokládána. 

Druhá skupina vzorků, u které lze předpokládat alespoň částečnou povrchovou 

mineralizaci, byla odebrána pro diagnostiku mineralizace pomocí ultrazvuku 

a Resistographu. Tyto silně degradované vzorky pocházejí z konstrukčních profilů 

především stropních konstrukcí zámku v Petřvaldě, u kterých bylo možné předpokládat 

i jistý obsah minerálních částic – umístění v kontaktu s minerálními látkami (zásypy 

stropů, aplikace jílových mazanin apod.). Zmíněné prvky byly vyrobeny z jehličnatých 

dřevin, zejména smrku ztepilého (Picea abies L.), jedle bělokoré (Abies alba Mill.), 

ojediněle i modřínu opadavého (Larix decidua Mill.), a byly opět situovány v zakrytém, 

nevytápěném prostoru, třídy použití 2 až 3 dle ČSN EN 335 v řádech stovek let [3]. 

U těchto prvků se vyskytovaly různé formy lokální i celkové degradace fyzikálními 

i biologickými činiteli, trhliny apod. 
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Ke zcela specifickým vzorkům, použitým v praktické části práce, náleží části 

výdřev, odebraných v Poštovní a Modré štole ve Zlatých horách. Tyto vzorky nejsou 

typickými stavebními prvky, ale vzhledem ke zřetelnému výskytu alofánu 

(hydratovaného křemičitanu hlinitého v amorfní formě) na jejich povrchu i povrchu štol, 

je lze pokládat za typické zástupce mineralizovaného dřeva. Z hlediska konstrukčního 

jsou výdřevy složeny z odkorněných kulatin s průměrem cca 5 – 15 cm, hranolů, latí 

atd., vyrobených pravděpodobně z jehličnatých dřevin. Jelikož depozice alofánu byly 

poměrně významné, nebylo možné určit původní dřevinu. Vzhledem k poměrně 

omezené možnosti odběru byly odebrané vzorky použity pouze pro stanovení 

hmotnosti a koncentrace minerálního podílu pomocí termické analýzy.   

6. POPIS MINERALIZACE DŘEVA 
Stupeň mineralizace, tj. množství minerální složky a hloubka, do které minerály 

pronikají, byl studován kombinací následujících analytických metod: skenovací 

elektronové mikroskopie (SEM) a termické analýzy (DSC, TG), a jednoho navrženého 

experimentálního postupu. 

Strukturní změny v mineralizovaném dřevě byly hodnoceny pomocí skenovací 

elektronové mikroskopie (SEM), dále byly posuzovány charakteristiky nespalitelného 

a minerálního podílu ve dřevě pomocí metod termické analýzy (TG/DSC). Vazba 

minerální složky na buněčnou stěnu dřeva byla studována na základě trvalé změny 

objemu mineralizovaných dřevěných vzorků po 7 denní a 28 denní expozici 

v hydrofobizačním prostředku.   

6.1 APLIKACE SKENOVACÍ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE 
U jednotlivých vzorků uměle mineralizovaného dřeva bylo hodnoceno rozložení 

minerálních částic a stav dřevěné matrice. 

Pro experiment byly použity vzorky s rozměry 300 × 125 × 125 mm 

z nevysušeného dřeva smrku ztepilého (Picea abies L.), modřínu opadavého (Larix 

decidua Mill.), buku lesního (Fagus sylvatica L.) a dubu (Quercus SPP.). K ošetření 

vzorků byly použity tři typy chemických prostředků: 

 Lukofob 39 ve formě vodného roztoku s hmotnostní koncentrací 50 %; 

 neředěný roztok vodní skla (Na2SiO3); 

 vodný roztok síranu měďnatého pentahydrátu (modré skalice) v ředění 

20 g CuSO4·5H2O na 100 ml demineralizované vody. 

Vzorky dřeva byly nejprve ošetřeny ponořením do uvedených roztoků 

za atmosférického tlaku  100 kPa, teploty 20±1 °C, a doby máčení 4 a 8 hodin, 1, 3, 

7, 14, a 28 dnů. Z každého takto ošetřeného primárního vzorku byl připraven preparát 

pro mikroskopickou analýzu radiálního řezu (obr. 2).  
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Obr. 2 Preparáty modřínu opadavého pro SEM ošetřené 1 – roztokem vodního skla 

(Na2SiO3) po 28 dnech, 2 – roztokem modré skalice (CuSO4·5H2O) po 28 dnech, 3 – 

roztokem přípravku Lukofob 39 po 1 dnu, 4 – roztokem přípravku Lukofob 39 po 28 

dnech 

Mikroskopické analýzy byly provedeny na Technické univerzitě ve Zvoleně, 

Drevárské fakultě, s pomocí skenovacího elektronového mikroskopu VEGA TS Tescan 

5130 při urychlovacím napětí 16,7kV, přičemž byly na získaném signálu využívány 

sekundární elektrony (SE detektor). Na jednotlivých snímcích byly detekovány 

významné kvalitativní změny ve struktuře xylému a v případě jejich nálezu byla určena 

jejich vzdálenost od povrchu penetrace v axiálním nebo radiálním směru. 

Vzorky ošetřené organosilanem Lukofob 39 

Jemné, nebo různě granulované (obr. 3d), křehké a lokálně odlupující 

se minerální povlaky se nacházely ve strukturních jednotkách povrchových vrstev 

jednotlivých vzorků dřeva ošetřených organosilanem již po 24 hodinách. Tyto strukturní 

prvky lokálně i zcela vyplňují lumeny. Penetrace je nerovnoměrná. Tečky a ztenčeniny 

jsou obvykle vyplněny minerálními částicemi (obr. 3a). U jehličnatých dřevin jsou 

vyplněny tracheidy jarního i letního dřeva a radiální parenchym. U listnatých dřevin 

jsou vyplněny cévy jarního i letního dřeva, parenchym dřeňových paprsků i axiální 

parenchym, ale penetrace je blokována thylami cév (obr. 3b). Křehký film vzniká 

i na sekundární buněčné stěně S3 modřínu (obr. 3c), dubu i buku. V lumenech 

modřínových tracheid jsou patrné vzduchové embolie, které dokumentují hloubku 

penetrace. U modřínu lze nalézt granulovité útvary podobné minerálním novotvarům, 

které však nejsou minerálního původu (jsou tvořeny ligninem). U dubu se vyskytují 

zborcené tenkostěnné bublinky roztoku, které indikují hranici penetrace roztoku.  
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Obr. 3 Vzorky ošetřené organosilanem (Lukofob 39) po 24 hodinách: a) inkrustované 

tečky a vytváření ucpávek v lumenech tracheid v hloubce 2,5 mm v radiálním směru 

od povrchu smrkového vzorku; b) jehličkovité silanolátové struktury v perforacích 

na vnitřním povrchu thyl cév jarního dřeva u povrchu dubových vzorků; c) penetrace 

silanolátu pod sekundární vrstvu S3 jarní tracheidy modřínu; d) detail silanolátových 

struktur 

Po 28 dnech jsou téměř celé preparáty nasyceny organosilanem. Granulovité 

nebo hladké křehké povlaky jsou více rozšířené a mohou se odlupovat. Vrstvy 

usazenin v lumenech dosahují lokálně značných tloušťek nebo zcela vyplňují jednotlivé 

strukturní prvky. U jehličnanů jsou vyplněny tracheidy jarního i letního dřeva (obr. 4a) 

a radiální parenchym. U listnatých dřevin jsou vyplněny cévy jarního i letního dřeva 

(obr. 4b) a parenchym dřeňového paprsku i axiální, ovšem penetrace je částečně nebo 

úplně blokována thylami v cévách. Opět vzniká křehký film i na sekundární buněčné 

stěně S3, tentokrát u všech druhů dřevin, ale u smrku je zřetelná penetrace mezi vrstvy 

sekundární buněčné stěny (obr. 4c). Tečky a ztenčeniny jsou obvykle vyplněny.  

a b 

a b 

c d 
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Zdokumentován je také výskyt zborcených tenkostěnných bublinek u smrku a modřínu 

(obr. 4d). Vzduchové embolie lze nalézt v minerálních povlacích buku. 

 

 

Obr. 4 Vzorky ošetřené organosilanem (Lukofob 39) po 28 dnech: a) lumeny letních 

tracheid silně blokované minerálními usazeninami u modřínového vzorku; b) penetrace 

struktur silanolátu přes ztenčeniny v jarní cévě dubu; c) povrch lumenů (sekundární 

buněčná stěna S3) – struktury silanolátu penetrují mezi vrstvy sekundární buněčné 

stěny, což je patrné na řezu smrkovou buněčnou stěnou, tečky jsou vyplněny 

minerálními novotvary a vpravo na snímku je lumen tracheidy silně blokován 

minerálními usazeninami; d) zborcená tenkostěnná bublinka penetrujícího roztoku 

na tečce tracheidy jarního dřeva s vypadlým torusem u modřínového vzorku 

Vzorky ošetřené roztokem vodního skla (Na2SiO3) 

Vzorky dřeva máčené v roztoku Na2SiO3 po dobu 28 dnů mají jednotlivé strukturní 

elementy nerovnoměrně vyplněny minerálními útvary (obr. 5b), nebo hladkým, 

či granulovitým křehkým povlakem (obr. 5d), u listnatých dřevin šupinovitým 

až jehličkovitým. Povlak s nestejnoměrnou tloušťkou vzniká také na sekundární 

a b 

c d 
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buněčné stěně S3 u modřínu a smrku. Roztok penetruje dřevem přes tečky 

a ztenčeniny, které poté inkrustuje (obr. 5c). Thyly opět tvoří bariéru při penetraci 

roztoku. U jehličnatých dřevin roztok penetruje především do tracheid jarního, 

ale i letního dřeva a parenchymu dřeňového paprsku. 

 

 

Obr. 5 Vzorky ošetřené vodním sklem po 28 dnech: a) detail vzduchových embolií 

v tracheidách jarního smrkového dřeva; b) detail strukturovaného povlaku v lumenech 

cév letního dřeva (LW) versus  odlupování a vznik křehkých trhlin v hladkém povlaku 

vodního skla v cévách jarního dřeva (EW) a inkrustace axiálního parenchymu (AP) 

vzorku bukového dřeva; c) penetrace vodního skla torusem dvojtečky modřínu; d) 

křehké lomy povlaku vodního skla v jarní cévě dubu 

U listnáčů jsou povlakem pokryty především cévy jarního dřeva, ale i letního 

dřeva, dále také parenchym axiální a dřeňového paprsku. Vzduchové embolie 

se objevují u povlaků smrku, modřínu a buku (obr. 5a). Minerální novotvary se objevují 

u obou jehličnanů i na opačné straně preparátu, která nebyla v přímém kontaktu 

s roztokem. V letních cévách buku lze nalézt typické žebříčkovité perforace 

a b 

c d 

EW AP 

LW 

LW 
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s bradavičnatou vrstvou (tzv. warty layer), která nesmí být zaměněna s minerálními 

útvary vodního skla. 

Vzorky ošetřené roztokem síranu měďnatého pentahydrátu (CuSO4·5H2O) 

U vzorků ošetřených roztokem CuSO4·5H2O se po 28 dnech nerovnoměrně 

objevují krystaly (obr. 6c a 6d), shluky krystalů i krátké usazeniny. Plné vyplnění 

strukturních elementů je raritní (obr. 6b).  

 

 

Obr. 6 Vzorky ošetřené roztokem CuSO4·5H2O po 28 dnech: a) liniová horizontální 

reorganizace krystalů v lumenech tracheid jarního modřínového dřeva; b) vznik 

krystalů i strukturovaného šupinkovitého povlaku v cévách jarního bukového dřeva 

v hloubce 1333 μm v radiálním směru od povrchu vzorku; c) detail krystalů 

pentahydrátu (CuSO4·5H2O) v tracheidách modřínu; d) triklinický krystalický systém 

pentahydrátu (CuSO4·5H2O)v jarních cévách buku v hloubce 1540 μm v radiálním 

směru od povrchu vzorku 

U jehličnatých dřevin roztok penetruje do tracheid jarního dřeva, lokálně i letního 

dřeva, u modřínu i do parenchymu dřeňových paprsků. U tracheid jarního modřínového 

a b 

c d 

a b 



17 

 

dřeva se lokálně vyskytuje horizontální liniová reorganizace krystalů (obr. 6a).  

U listnatých dřevin roztok penetruje do cév jarního i letního dřeva, u buku také 

do axiálního parenchymu. Thyly tvoří bariéru pro další penetraci. Modřínová a dubová 

sekundární buněčná stěna S3 je lokálně pokryta usazeninami. Usazeniny jsou také 

v tečkách a ztenčeninách. Vzduchové embolie jsou patrné u povlaků modřínu. 

U smrkových vzorků byly nalezeny také hyfy, s nimiž může být spojen výskyt 

metabolitů – krátkých šikmých usazenin a jejich shluků, které mohou být zaměněny 

za krystaly CuSO4.5H2O. 

Na základě těchto výsledků bylo potvrzeno, že metodou SEM lze získat klíčové 

kvalitativní informace o minerálních depozitech ve struktuře dřeva, a to zejména 

o charakteru minerálních částic (povlaky, krystaly, shluky krystalů) a o jejich lokalizaci 

v organické matrici dřeva. SEM také umožňuje detekovat penetraci roztoku mezi vrstvy 

buněčných stěn dřeva. Průběh penetrace v radiálním a axiálním směru lze odvodit 

na základě rozložení minerálních částic. Signifikatním znakem jsou zde zejména 

zborcené tenkostěnné bublinky roztoku a vzduchové embolie v povlacích, dobře 

ilustrující penetrační proces a dokumentující hloubku penetrace. Pozorované minerální 

depozity ve struktuře testovaného dřeva korespondují s depozity nalezenými 

v přirozeně mineralizovaném dřevě [20]. Pro rozšíření popisu mineralizace dřeva 

o kvantitativní informace týkající se množství a chemického složení uložených 

minerálních látek, by bylo vhodné použít další analytické metody, jako např. 

energeticky disperzní rentgenovou spektroskopii (EDX) nebo mikroskopii zpětně 

odražených elektronů (BSE), které velmi citlivě reagují na změny atomového čísla, 

a umožňují proto s větší citlivostí zachytit změny, ke kterým dochází vlivem 

mineralizace v buněčné stěně. Tyto metody v práci nebyly využity.  

6.2 APLIKACE TERMICKÉ ANALÝZY 
Charakteristické změny při teplotním zatěžování zkoumaných vzorků byly 

hodnoceny pomocí termické analýzy (v Laboratoři tepelných vlastností, reologie 

a koroze stavebních materiálů na FAST, VŠB – TUO). Pro tyto účely je využíván 

přístroj SDT Q600, TA Instruments, který umožňuje simultánní kombinaci 

termogravimetrické analýzy a diferenční skenovací kalorimetrie (TG/DSC). 

Pro experiment byly použity nevysušené vzorky s rozměry 300 × 125 × 125 mm 

ze smrku ztepilého (Picea abies L.), modřínu opadavého (Larix decidua Mill.), buku 

lesního (Fagus sylvatica L.) a dubu (Quercus SPP.). K ošetření byly opět použity tři 

typy chemických prostředků – Lukofob 39 jako vodný roztok s hmotnostní koncentrací 

50 %, neředěný roztok vodního skla (Na2SiO3) a vodný roztok síranu měďnatého 

pentahydrátu (modré skalice) v ředění 20 g CuSO4·5H2O na 100 ml demineralizované 

vody. 

Vzorky dřeva byly nejprve ošetřeny ponořením do uvedených roztoků 

za atmosférického tlaku  100 kPa, teploty 20±1 °C, a doby máčení 4 a 8 hodin, 1, 3, 

7, 14, a 28 dnů. Z nich bylo následně odebráno válcové tělísko pro sledování množství 
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minerální látky v celém průřezu vzorku pomocí přírůstkového vrtáku. Pro účely 

termické analýzy byly z válcových tělísek následně směrem od povrchu ke středu vždy 

ze dvou protilehlých stran vzorku skalpelem odřezávány válcové řezy s průměrem 

cca 5 mm a výškou 1 – 2 mm. Tyto vzorky byly následně umístěny do korundových 

misek a tepelně zatěžovány s konstantní rychlostí ohřevu 10 °C∙min
-1

 do 900 °C 

v redukční atmosféře N2. Obdobným způsobem byly zpracovány i referenční vzorky 

dřeva. 

Při vyhodnocení výsledků byla primárně sledována hmotnost popela různě 

ošetřených vzorků mineralizovaného dřeva a referenčních vzorků, a tyto údaje byly 

doplněny o hodnocení průběhu TG/DSC křivky. Nejprve byly hodnoceny vzorky 

referenčních dřevin a to na základě odvozených vztahů. Hlavní charakteristikou, 

odečítanou z TG křivek byl spalitelný podíl Δsp [%]. Na základě jednoduchého vzorce 

byl dopočten nespalitelný podíl Δnesp [%] dle vztahu: 

spnesp  100  [%]                                                                  (1) 

Na základě znalosti původní hmotnosti m0 [mg] a procentuálního podílu 

nespalitelné části Δnesp  [%] lze dopočíst hmotnost nespalitelného podílu mnesp [mg] 

dle vztahu: 

001,0 mm nespnesp   [mg]                                                                                                    (2) 

Respektive lze dopočítat i koncentraci nespalitelné složky na 1 m
3
 dřeva cnesp 

[kg∙m
-3

] při znalosti výšky tělesa l [mm] a průměru tělesa d = 5 mm dle vztahu: 

2

4

dl

m

V

m
c

nespnesp

nesp






   [kg∙m
-3

]                                                                           (3) 

Po vyhodnocení referencí je teprve možné přistoupit k hodnocení samotného 

mineralizovaného dřeva. Aplikace obdobných odvozených vztahů, jako v případě 

referenčních vzorků, může poskytovat potřebné veličiny pro popis zastoupení 

minerálních částic v popelu, a následně tedy v dřevěné matrici. Konkrétně je možné 

vypočítat podíl minerálních částic obsažených v popelu Δmin [%] jako rozdíl zjištěného 

nespalitelného podílu Δnesp [%] a průměrného nespalitelného podílu referenční dřeviny 

refnesp,  [%] dle vztahu: 

refnespnesp ,min   [%]                                                                                      (4) 

Obdobně jako ve vztahu (2) lze dopočíst hmotnost minerálního podílu v popelu 

mmin [mg] dle vztahu (5), kde m0 [mg] je hmotnost vzorku před provedením termické 

analýzy: 
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0minmin 01,0 mm    [mg]                                                                                              (5) 

Respektive lze obdobně jako ve vztahu (3) dopočítat také koncentraci 

nespalitelné minerální složky na 1 m
3
 dřeva cmin v [kg∙m

-3
] dle vztahu: 

2

minmin
min

4

dl

m

V

m
c







 [kg∙m
-3

]                                                                             (6) 

U referenčních vzorků všech použitých dřevin bylo celkově provedeno 30 měření, 

konkrétně 7 – 8 z každé dřeviny. Primárně bylo zkoumáno, zda hmotnost nebo hustota 

dřeva koreluje s charakteristikami zjištěnými po provedené termické analýze. Korelace 

nebyly potvrzeny; pravděpodobně zde hrají významnou roli i další faktory, jako je podíl 

letního nebo jarního dřeva, výskyt nehomogenit apod. Byly tedy vypočteny základní 

statistické charakteristiky významných veličin – průměrné hodnoty a směrodatné 

odchylky pro spalitelný podíl a koncentraci nespalitelné složky (tab. 1). Tyto hodnoty 

posloužily jako elementární data pro provádění samotné termické analýzy a následně 

i hodnocení krátkodobě mineralizovaného dřeva. 

Tab. 1 Základní charakteristiky referenčních vzorků dřevin – průměrné hodnoty 

spalitelného podílu  a koncentrace nespalitelné složky dřeva  s příslušnými 

směrodatnými odchylkami σΔsp a σcnesp 

   [%] σΔsp [%]  [kg∙m-3
] σcnesp [kg∙m-3

] 

Buk lesní 81,59 0,82 56,39 8,92 
Dub 79,52 0,76 65,80 5,03 
Modřín opadavý 80,74 1,46 87,99 31,99 
Smrk ztepilý 84,41 0,86 40,42 8,24 
Pozn.: Aritmetický průměr a směrodatná odchylka jsou vypočteny ze 7 (pro listnaté dřeviny) 

a 8 (pro jehličnaté dřeviny) hodnot. 

Celkový počet provedených termických analýz z jednoho válcového vzorku 

byl určován průběžně na základě porovnání dvou posledních měření. V případě, 

že se nespalitelný podíl po provedení měření neliší od předchozího o více než 1 %, 

je toto měření poslední. Hranice 1% byla stanovena na základě hodnot nespalitelných 

podílů referenčních vzorků, zejména na základě jejich směrodatných odchylek 

pro jednotlivé dřeviny, které se zpravidla pohybují do 1 %. Výjimku tvoří vzorky 

modřínu, u nějž (díky jednomu vzorku se značně odlišnými parametry) je směrodatná 

odchylka vyšší. V případě, že by byla tato hodnota ze souboru vyřazena, klesla 

by směrodatná odchylka na 0,60 %, což je opět menší než 1 %. Při použití této mezní 

hranice lze částečně eliminovat vliv střídání jarního a letního dřeva, a také dalších 

nehomogenit. 

U vzorků mineralizovaného dřeva, které byly podrobeny tepelnému zatížení 

s konstantní rychlostí ohřevu 10°C∙min
-1

 v redukční atmosféře, bylo celkově provedeno 
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cca 330 měření. Pro každý vzorek bylo možné získat výsledky ve formě křivek 

znázorňujících procentuální změny hmotnosti, její derivaci podle teploty a teplotní 

změny (obr. 7). Z TG křivky (zeleně) byla odečtena zejména hodnota Δsp [%]. 

 

Obr. 7 Příklad záznamu termické analýzy – modřín opadavý ošetřený přípravkem 

Lukofob 39 po dobu 14 dnů (6. válcové tělísko od povrchu) 

Na křivkách DTG (červeně) a DSC (modře) jsou v intervalu 200 °C až 600 °C 

viditelné typické změny spojené s termickou dekompozicí základních složek dřeva. 

Na základě maximálního úbytku hmotnosti Δsp, odečítaného z křivky změn hmotnosti 

[%] byly stanoveny hodnoty nespalitelného podílu a následně vypočteny dle rovnic (4) 

až (6) hodnoty podílu minerálních částic v popelu Δmin, hmotnost minerálního podílu 

v popelu mmin a koncentrace nespalitelné minerální složky ve dřevě cmin. V tabulce 2 

jsou uvedeny takto získané hodnoty pro povrchové vrstvy různě ošetřených vzorků. 

Jak je z tabulky 2 patrné, uvedené vztahy poměrně dobře kvantifikují proces 

mineralizace. Pouze v jediném případě, a to u vzorku dubu ošetřeného roztokem 

modré skalice po dobu 8 hodin, byly dopočteny záporné hodnoty. Tento výsledek lze 

vysvětlit poměrně malou retencí minerálních částic u těchto vzorků, což potvrzuje 

i SEM. Nicméně u křemičitanů výsledky korespondují s tvrzením, že s rostoucí délkou 

expozice narůstá i podíl minerální složky v materiálu. Na výsledné hodnoty však mají 

vliv i další faktory (hustota dřeva, letní a jarní dřevo, nehomogenity, příprava vzorků 

atd.). 

Termický rozklad 
základních složek dřeva 

Odečet 
parametru Δsp 
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Tab. 2 Charakteristiky mineralizovaného dřeva v povrchových vrstvách – podíl 

minerálních částic Δmin, hmotnost minerálního podílu v popelu mmin a koncentrace 

nespalitelné minerální složky cmin 

Roztok Dřevina Doba máčení [den] Δmin [%] mmin [mg] cmin [kg∙m
-3
] 

R
o

z
to

k
 C

u
S

O
4
∙5

H
2
O

 

Buk lesní 
0,33 3,38 0,61 20,42 

28 9,41 1,33 61,24 

Dub 
0,33 -0,33 -0,01 -0,27 

28 0,59 0,16 5,64 

Modřín opadavý 
0,33 3,03 0,38 18,08 

28 5,34 0,75 39,18 

Smrk ztepilý 
0,33 2,72 0,37 13,76 

28 5,62 0,75 28,90 

R
o

z
to

k
 N

a
2
S

iO
3
 Buk lesní 

0,33 15,22 3,19 103,86 

28 24,29 6,32 258,39 

Dub 
0,33 4,42 0,72 26,87 

28 6,84 1,07 46,38 

Modřín opadavý 
0,33 7,74 1,83 54,97 

28 13,35 2,17 87,10 

Smrk ztepilý 
0,33 11,70 1,63 58,47 

28 16,64 2,55 99,83 

R
o

z
to

k
 L

u
k
o

fo
b

 3
9

 

Buk lesní 

0,33 6,76 1,62 47,29 

1 14,56 3,13 103,66 

3 13,89 3,12 108,04 

7 15,10 1,50 90,14 

28 15,84 3,33 117,71 

Dub 

0,33 4,65 0,81 30,75 

1 5,80 1,41 44,47 

28 14,75 2,81 87,16 

Modřín opadavý 

0,17 13,46 2,18 81,93 

0,33 10,78 1,85 69,86 

1 12,13 1,94 81,49 

3 15,68 1,94 75,53 

7 16,61 2,38 76,61 

14 17,86 3,18 117,59 

28 18,11 2,89 90,01 

Smrk ztepilý 

0,33 17,27 1,20 52,93 

1 14,85 1,88 68,20 

7 24,03 4,35 142,14 

14 19,79 1,66 65,91 

28 22,52 3,39 101,29 

Pozn.: Aritmetický průměr je vypočten ze 2 hodnot získaných ze vzorků z protilehlých stran. 

Kromě kvantifikace mineralizace mohou být sledovány taktéž změny patrné 

na termálních křivkách stanovených na vzorcích odebraných z povrchu 

mineralizovaného dřeva, které se liší dobou působení roztoku. Na obr. 8, 

znázorňujícím expozici v roztoku přípravku Lukofob 39, je z křivek sledujících změny 

hmotnosti (TG - zeleně) patrné, že s rostoucí expozicí v minerálním roztoku roste podíl 

nespalitelné (a tudíž i minerální) složky ve vzorku. Z křivek popisujících derivaci změny 

hmotnosti podle teploty (DTG - červeně) je naopak zřetelné, že působením chemické 
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látky dochází k degradaci hemicelulózové i celulózové složky, pravděpodobně 

depolymerizací, což má za následek nárůst jednodušších polysacharidů nebo 

příslušných sacharidů. Křivky modelující tepelný tok (DSC - modře) změny v chemické 

struktuře vzorku taktéž potvrzují. Obdobné závěry jsou platné i pro vzorky ošetřené 

roztokem tzv. vodního skla sodného a vzorky mineralizované roztokem modré skalice. 

Při porovnání TG křivek (zeleně) na obr. 8 pro ošetření přípravkem Lukofob 39 

je patrné, že penetrace roztoku díky poměrně nízké viskozitě je významná 

již při krátkodobé expozici (4 hodiny), a také proto se následně podíl minerální složky 

s délkou expozice výrazně nemění.  

 

Obr. 8 Porovnání křivek termické analýzy povrchových vrstev u modřínu opadavého: 

referenční vzorek (modrin_ref2), ošetřené vzorky roztokem přípravku Lukofob 39 

po dobu 4 hodin (M_SI_A_amo1) 8 hodin (M_SI_B_acv1), 1 dne (M_SI_C_acv1), 

3 dnů (M_SI_D_amo1), 7 dnů (M_SI_E_acv1) 14 dnů(M_SI_F_amo1),  28 dnů 

(M_SI_G_amo1) 

Druhou možností vyhodnocení profilu mineralizace je sledování křivek z tělísek, 

získaných jednostranným odběrem ze souvislého válcového vývrtu pomocí 

přírůstkového vrtáku (obr. 9). Na základě TG křivek (zeleně) můžeme sledovat 

distribuci minerální složky v jednom ze zvolených příčných směrů. Z uvedených 

výsledků logicky vyplývá, že podíl minerální složky v matrici směrem od povrchu 

ke středu vzorků klesá.  

Termický rozklad 
základních složek 

dřeva 

Rozdílné hodnoty 
nespalitelných podílů 
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Obr. 9 Termická křivka ze vzorků, získaných jednostranným odběrem z válcového 

vývrtu u dubu ošetřeného roztokem přípravku Lukofob 39 po dobu 28 dnů 

Výše zmíněnou tendenci lze vyjádřit i pomocí bodových grafů (obr. 10), 

kde na spodní osy jsou vynášeny vždy vzdálenosti středu vzorku od povrchu 

a na svislé ose příslušná veličina, např. podíl minerální složky v popelu Δmin nebo 

koncentrace nespalitelné minerální složky ve dřevě cmin. Hodnoty odpovídají dubovému 

profilu z obr. 9. 

 
a)                                                            b) 

Obr. 10 Podíl minerální složky v popelu Δmin (a) a koncentrace nespalitelné minerální 

složky cmin (b) u vzorku dubu ošetřeného roztokem přípravku Lukofob 39 po dobu 

28 dnů (odpovídající termické křivky viz obr. 9) 

Termický rozklad 
základních složek 
dřeva 

Rozdílné hodnoty 
nespalitelných podílů 
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Je nutno konstatovat, že koncentrace nespalitelné minerální složky neposkytuje 

informaci o absolutním množství minerální fáze ve dřevě a to ze dvou základních 

důvodů: 

 samotná dřevěná matrice obsahuje určitý minimální podíl minerálních 

látek; 

 během provádění termické analýzy může docházet k rozkladu minerální 

složky (např. odstranění chemicky vázané vody, dekarbonatace apod.), 

která má za následek taktéž pokles hmotnosti. 

Eliminace zejména druhého zmíněného jevu je nejlépe možná v případě, kdy lze 

odseparovat, nebo jinak získat příslušnou minerální fázi. Tuto minerální část lze 

podrobit termické analýze, pro kterou by mělo být využito obdobného metodického 

postupu (shodná rychlost ohřevu, atmosféra výpalu atd.). V rámci provedených měření 

odparků jednotlivých roztoků bylo zjištěno, že hmotnostní ztráty Δsp,min [%] při 900 °C 

dosahovaly relativně vysokých hodnot. Konkrétně pro odparek roztoku modré skalice 

(CuSO4∙5H2O) činí Δsp,min 66,71 %, u odparku roztoku křemičitanu sodného (tzv. vodní 

skla) 40,14 % a u odparku roztoku organosilanu – Lukofob 39 je to 56,32 %. 

Na základě těchto informací bylo nutné odvodit dodatečný vztah, který by přesněji 

vypovídal o množství uměle získané minerální fáze v dřevěné matrici. K získání 

takovéto charakteristiky postačí navýšit původní koncentraci nespalitelné minerální 

složky ve dřevě cmin [kg∙m
-3

] právě o hodnotu hmotnostní ztráty neboli spalitelného 

podílu minerálního vzorku Δsp,min [%]. Výsledná rovnice pro výpočet koncentrace 

celkové minerální složky v mineralizovaném dřevě cmin,total [kg∙m
-3

] pak bude mít tvar: 

100
1

min,

min
min,

sp

total

c
c




  [kg∙m
-3

]                                                                                  (7) 

Obdobný pokus byl proveden i u přirozeně mineralizovaného dřeva, konkrétně 

alofánů (hydratovaných křemičitanů hlinitých v amorfní formě) a výdřev historických 

dolů z oblasti Zlatých hor. Při termické analýze bylo z TG křivek (zeleně) zjištěno, 

že hmotnostní úbytek (spalitelný podíl Δsp) vzorků samotných alofánů se u sousedních 

štol významně liší, konkrétně u tzv. Modré štoly je hmotnostní úbytek při 900 °C 76,34 

% a u tzv. Poštovní štoly pouze 38,69 % (obr. 11). Z tohoto důvodu pro přesně 

stanování obsahu minerální složky v konkrétním dřevě je nutné alofány odebrat 

z totožného místa jako výdřevy. Z DSC (modře) i DTG (červeně) křivek je patrné, 

že se liší i chemické složení obou výše uvedených alofánů. 
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Obr. 11 Porovnání výsledků termických analýz  alofánů z Poštovní (čerchovaně) 

a Modré (plně) štoly s rychlostí ohřevu 10°C∙min
-1 

do 1000 °C v redukční atmosféře 

Následně byly prováděny termické analýzy mineralizovaného dřeva 

z uvedených lokalit stejným způsobem jako v případě uměle mineralizovaného dřeva, 

tedy rychlostí výpalu 10 °C∙min
-1

 do 900 °C v redukční atmosféře.  Z křivek TG, DTG 

i DSC je patrné, že dochází k obdobným jevům jako v případě uměle mineralizovaného 

dřeva. Konkrétně lze u vzorků výdřev nalézt zvýšený podíl minerálních částic ve dřevě. 

Na základě provedených měření je možné jednoduše vypočíst objemovou hmotnost 

a parametry související s nespalitelným podílem (tab. 3) dle vztahů (1) až (3). 

Pro výpočet koncentrace minerálních látek je nutné znát dřevinu a spalitelný podíl 

samotné minerální části (obr. 11). Na základě objemové hmotnosti vzorku a faktu, 

že pro výrobu výdřev byly ve většině případů využívány jehličnaté dřeviny s krátkým 

vegetačním cyklem, můžeme určit jako původní dřevinu smrk. Pro přesnější určení 

druhu dřeviny je možné použít SEM. Vzhledem k tomu, že v tomto případě parametry 

refnesp,  a Δsp,min jsou k dispozici z předchozích měření alofánů a referenčních dřevin, 

můžeme charakteristiky týkající se mineralizace (tab. 3) dopočíst dle vztahů (4) až (7). 

Tab. 3 Charakteristiky přirozeně mineralizovaných výdřev – Zlaté hory 

Štola 
l 

[mm] 

m0 
[mg] 

ρ 

[kg∙m-3] 

Δsp 
[%] 

Δnesp 
[%] 

mnesp 
[mg] 

cnesp 
[kg∙m-3] 

Δmin 
[%] 

mmin 
[mg] 

cmin 
[kg∙m-3] 

cmin,total 
[kg∙m-3] 

Modrá 1,86 17,24 472 80,01 19,99 3,45 42,89 4,40 0,76 20,76 87,75 

Poštovní 0,66 7,28 562 79,40 20,60 1,50 52,62 5,01 0,36 28,15 45,91 

Značně rozdílné hodnoty 

nespalitelných podílů 
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Uvedené výsledky potvrzují, že znalost spalitelného podílu odparku nebo samotné 

minerální složky Δsp,min je pro odhad celkové minerální složky v mineralizovaném dřevě 

cmin,total klíčová. Bez těchto informací může být stanoven pouze parametr cmin, který 

může nabývat hodnot značně nižších (viz tab. 3). 

Závěrem lze konstatovat, že konstrukce termických (TG) křivek umožnila stanovit 

podíl nespalitelného a spalitelného podílu, na jejichž základě bylo možné odvodit 

i podíl a koncentraci minerální složky v testovaném dřevě. Zde je nutno uvést, že toto 

odvození je složitější u přirozeně mineralizovaného dřeva, kde v některých případech 

nelze spolehlivě charakterizovat původní organickou matrici ani oddělenou minerální 

složku bez použití dalších analytických metod. 

Aplikací termické analýzy na vzorcích uměle mineralizovaného dřeva byly ověřeny 

odvozené vztahy pro hodnocení stupně mineralizace. Byla prokázána klesající 

tendence podílu minerální složky v popelu i koncentrace nespalitelné minerální složky 

ve dřevě v závislosti na vzdálenosti od povrchu vzorku. Dále bylo potvrzeno, 

že s rostoucí expozicí vzorku v minerálním roztoku roste koncentrace těchto parametrů 

v povrchových vrstvách dřeva. Zároveň bylo zjištěno, že pro stanovení celkové 

koncentrace minerální složky ve dřevě musí být prvotně odvozené vztahy kvůli 

rozkladu minerální látky během termického ohřevu modifikovány do finální podoby. 

Takovou modifikaci je možné provést, máme-li k dispozici separát minerální fáze nebo 

alespoň odparek z roztoku, jak tomu bylo v tomto případě.   

6.3 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VAZBY ORGANOSILANU 

NA BUNĚČNOU STĚNU 
Pro tento experiment byly vyrobeny vzorky s rozměry 30 × 20 × 20 mm, dle ČSN 

490110 [7]. Pro výrobu celkově 20 těles byl použit smrk ztepilý (Picea abies L.), modřín 

opadavý (Larix decidua Mill.), buk lesní (Fagus sylvatica L.) a dub (Quercus SPP.). 

Účelem experimentu je dlouhodobé vystavení vysušených vzorků dřeva působení 

mineralizačního roztoku. Vzorky byly ponořeny do neředěného přípravku Lukofob 39 

(viz kapitola 5.2) po dobu 7 dnů (2 vzorky z každé dřeviny) a 28 dnů (3 vzorky z každé 

dřeviny) za atmosférického tlaku  100 kPa a teploty 20±1 °C. Po uplynutí uvedené 

doby expozice byly vzorky vyjmuty z roztoku a poté opět vysušeny.  

Z rozměrů stanovených na vysušených tělesech před a po provedení máčení byl 

pro každý vzorek vypočten objem vzorku před ošetřením V0 [cm
3
] a po ošetření Vx 

[cm
3
].  Následně byla vypočtena procentuální změna objemu ΔVx [%] dle rovnice (8), 

přičemž V1 představuje objem absolutně suchých těles po provedení mineralizace 

v délce 7 dní a  V2 pro mineralizaci v délce 28 dní (tab. 4). 
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x  [%]                                                                                         (8) 

Tab. 4 Objemové změny testovaných vzorků dřeva v důsledku umělé mineralizace 

Dřevina 
1V [%] 2V [%] 

Buk lesní 2,00 2,10 
Dub 1,43 1,69 

Modřín opadavý 1,77 4,02 
Smrk ztepilý 3,97 5,59 

Pozn.: Aritmetický průměr je vypočten ze 2 (pro 1V ) a 3 (pro 2V ) hodnot. 

Z uvedených hodnot vyplývá, že již po 7 dnech působení minerálního roztoku 

dochází k nárůstu objemu těles ΔV1, což potvrzuje navázání minerální složky 

na buněčnou stěnu dřeva. Po 28 dnech není nárůst objemu ΔV2 již tak výrazný. 

Důvodem je pravděpodobně to, že penetrace do buněčné stěny je částečně blokována 

vzniklými minerálními novotvary a při dlouhodobé expozici jsou minerální látky 

ukládány ve formě povlaků a výplní především v lumenech. Vazba na buněčnou stěnu 

již v této fázi není pravděpodobně tak významná. Rozdílné hodnoty procentuální 

změny objemu jsou ovlivněny především druhem dřeviny, který má taktéž vliv 

na hodnoty příjmu aktivní složky roztoku. 

Lze však konstatovat, že vazba na buněčnou stěnu vzniká prokazatelně u všech 

testovaných dřevin. Uvedená zjištění plně korespondují i s výsledky SEM a potvrzují 

vhodnost použití výše popsané experimentální metody. 

7. DIAGNOSTIKA MINERALIZOVANÉHO DŘEVA IN SITU 
Pro potenciální použití k hodnocení mineralizace dřevěných konstrukcí in situ, 

byly vybrány a testovány dvě metody, běžně využívané k diagnostice dřevěných 

konstrukcí -  ultrazvuková průchodová metoda a metoda vrtného odporu.  

Použitelnost ultrazvukové metody byla ověřována na konstrukčních profilech 

s potenciálním výskytem mineralizace. Z výsledků provedených měření je zřejmé, 

že tato zkouška, pracující na principu přenosu akustického vlnění dřevěným prvkem, 

sice odhalí defekty a nehomogenity v konstrukčním prvku, nedokáže však stanovit 

rozsah a lokalizaci poškození. To platí i pro určení partií dřeva ovlivněných 

mineralizací. Konstrukční profily většinou vykazují určitý stupeň povrchové degradace, 

která znemožňuje získat stabilní signál.  

Metoda vrtného odporu umožňuje vyšetřit charakter materiálu v konkrétním místě 

napříč celým profilem. Tato metoda byla použita jak v případě profilů s potenciálním 

výskytem mineralizace, tak  u profilů uměle mineralizovaných. V případě umělé 

mineralizace bylo možné na základě počátečního poklesu vrtného odporu identifikovat 
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oblast při povrchu prvku, ovlivněnou mineralizací. Počáteční pokles vrtného odporu 

se zřetelně projevil jak u přípravku Lukofob 39, tak u roztoku modré skalice. 

U prostředku na bázi vodního skla byl pokles vrtného odporu pouze nevýrazný, 

vzhledem k charakteru depozitu, který látka vytváří v lumenech buněk.  

Interpretace výsledků měření vrtného odporu je však problematická u původních 

konstrukčních profilů, kde není možné spolehlivě odlišit degradované povrchové partie 

dřeva od těch mineralizovaných. Tento typ měření by v praxi musel být kombinován 

s laboratorními analytickými metodami na vzorcích odebraných z konstrukce, 

např. výše popsanou SEM nebo termickou analýzou. 

8. VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ MINERALIZOVANÉHO DŘEVA 
Mineralizace dřeva byla posuzována také z hlediska možné redukce vlhkosti 

dřeva a s ní spojených vlhkostních objemových změn. Předpokladem bylo, 

že při mineralizaci dochází k zaplnění lumenů buněk dřeva a částečné vazbě 

minerálních depozitů na buněčné stěny, čímž se příjem vody omezí jako v případě 

přirozené mineralizace. U přirozené mineralizace jsou nejčastěji ukládanými 

minerálními látkami částice SiO2, nebo jiné anorganické látky (např. CaCO3). Z tohoto 

důvodu lze pro mineralizaci dřeva v praxi považovat za perspektivní existující komerční 

produkty na bázi křemičitanů, běžně používané k hydrofobizaci silikátových materiálů. 

8.1 HODNOCENÍ ÚČINNOSTI HYDROFOBIZÁTORŮ TESTEM 

VE SWELLOMETRU 
Pro výběr vhodného hydrofobizátoru byla použita americká technická norma 

ASTM D4446-08 [1], která využívá tzv. swellometru, kde účinnost hydrofobizačního 

prostředku je hodnocena porovnáním přírůstku tangenciálního rozměru ošetřeného 

a neošetřeného vzorku. Účelem prvotního měření swellometrem byl výběr vhodného 

aplikačního prostředku, přičemž byly testovány komerční chemické prostředky 

ve formě aplikačních roztoků s koncentrací 1 % – 10 % (viz kapitola 5.2) : 

 Lukofob 39 (účinná složka methylsilanolát draselný); 

 Lukofob ME (účinná složka metytrietoxysilan); 

 Lukofob EVO (účinná složka - monomerní alkylsiloxanový ester). 

Na základě provedených měření bylo zjištěno, že přípravky Lukofob 39 i Lukofob 

ME prokazatelně kladně ovlivňují rozměrovou stabilitu dřeva a eliminují i přídavná 

napětí vyvolaná vlhkostními objemovými změnami. Jako nevhodné se jeví nízké 

koncentrace aplikačních roztoků a hydrofobizátor na bázi alkylsiloxanových esterů, 

u nichž byl rozptyl natolik výrazný, že nebylo možné pozitivní efekt potvrdit. 

Pro další testování byl proto použit přípravek na bázi organosilanu Lukofob 39, 

který dosahoval nejlepších výsledků a to i při nízkých koncentracích. 
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8.2 STANOVENÍ ÚČINNOSTI PROTI BOBTNÁNÍ PŘÍPRAVKU NA BÁZI 

ORGANOSILANU 
Z bělového dřeva borovice lesní (Pinus sylvestris L.) a smrku ztepilého (Picea 

abies Karst L.) byly připraveny vzorky pro test bobtnání o rozměrech 6 × 38 × 254 mm 

(L×R×T) dle ASTM D4446-08 [1]. Pro každý typ ošetření bylo použito pět párů vzorků. 

V testu byl použit organosilanový přípravek Lukofob 39 s následujícími hmotnostními 

koncentracemi: C = 1 %, 5 %, 6,5 %, 10 %, 33 % a 100 %. Aplikace prostředku byla 

prováděna jen máčením za atmosférického tlaku  100 kPa a teploty 20±1°C, přičemž 

máčení probíhalo 3 minuty. Před i po provedení ošetření byly vzorky umístěny 

v klimatické komoře. Klimatizovány byly i vzorky referenční. 

Poté je využito swellometru, který byl společně s ošetřenými i neošetřenými 

vzorky umístěn do boxu naplněného destilovanou vodou po dobu 30 minut dle ASTM 

D4446-08 [1].. Zkouškou je hodnocen poměr změny tangenciálního rozměru vzniklé 

bobtnáním dřeva ošetřených vzorků Streat [mm] a změny rozměru u vzorků referenčních 

Suntreat [mm] v tangenciálním směru. Relativní účinnost proti bobtnání pro modifikaci 

organosilanem ASrelative  [%]  (tab. 5) byla vyhodnocena dle rovnice:  

100
.

.. 



untreat

treatuntreat
relative

S

SS
AS   [%]                                     (9) 

Tab. 5 Relativní účinnost proti bobtnání ASrelative silanolové aktivní složky AI obsažené 

v přípravku Lukofob 39, stanovená pro vzorky borovice a smrku v tangenciálním směru  

Lukofob 39  AI Borovice lesní Smrk ztepilý 

[%] [%] ASrelative [%] ASrelative [%] 

1 0,2 4,4 (2,2) 8,5 (4,9) 

5 1 13,6 (5,9) 21,2 (4,0) 

6,5 1,3 15,5 (5,2) 23,8 (3,1) 

10 2 16,5 (6,7) 27,0 (8,2) 

33 6,6 28,8 (5,5) 36,5 (4,3) 

100 20 69,4 (3,3) 74,3 (4,0) 

Pozn.: Aritmetický průměr je vypočten z 5 ošetřených a 5 referenčních vzorků, dle ASTM D4446-

08 [1]. Čísla v závorkách uvádějí směrodatnou odchylku.  

Jak ukazuje graf na obr. 12, tangenciální bobtnání u obou testovaných dřevin 

úměrně klesá neboli hodnota relativní účinnosti proti bobtnání ASrelative úměrně roste 

s rostoucím množstvím přípravku v dřevěných vzorcích. Závislost relativní účinnosti 

proti bobtnání ASrelative na koncentraci roztoku C má přibližně lineární charakter, který 

lze vyjádřit pro borovici lesní rovnicí ve tvaru ASrelative = 0,6072∙C+8,9626 

s koeficientem determinance R 
2 

= 0,9857 a pro smrk ztepilý ASrelative = 

0,5839∙C+16,739 s R
2 

= 0,9569. Při 100 % koncentraci bylo dosaženo účinnosti proti 

bobtnání větší než 65 % pro obě použité dřeviny, borovici lesní a smrk ztepilý. 
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Obr. 12 Závislost relativní účinnosti přípravku Lukofob 39 proti bobtnání ASrelative 

u vzorků borovice lesní a smrku ztepilého na koncentraci použitého roztoku  

Účinnost produktu Lukofob 39 proti bobtnání dřeva byla prokázána již od jeho 5 % 

koncentrace a celkově má rostoucí tendenci. Použití neředěného produktu 

(koncentrace 100 %) zajistilo účinnost proti bobtnání vyšší než 65 %, a to u obou 

dřevin použitých v experimentu. Lze však předpokládat, že z ekonomických důvodů 

nebude v praxi ošetření prostředky se 100% koncentrací široce využíváno.  

8.3 DALŠÍ EXPERIMENTY SOUVISEJÍCÍ S VLHKOSTNÍM CHOVÁNÍM 

DŘEVA 
Pro hydrofobizaci dřeva v současné době není k dispozici žádná česká nebo 

evropská technická norma. Pro ověření funkčnosti vodou ředitelného hydrofobizačního 

prostředku Lukofob 39 proti bobtnání dřeva, byl prováděn i soubor dalších zkoušek, 

a to v několika experimentálních fázích: 

 fáze č. 1 – hodnocení úhlu smáčení vodou na povrchu 

hydrofobizovaného dřeva; 

 fáze č. 2 – aplikace prostředku na starém dřevě bez umělého vysušení; 

 fáze č. 3 – aplikace prostředku na vzorcích lepeného lamelového dřeva; 

 fáze č. 4 – aplikace prostředku na vzorcích smrku a břízy s předchozím 

umělým vysušením. 

Výsledky provedených experimentů poskytují informace o vlhkostním chování 

dřevěných prvků ošetřených organosilanovým přípravkem. Jeho hydrofobizační efekt 

byl potvrzen zjištěnou hodnotou smáčecího úhlu > 90 °, která byla stanovena analýzou 

obrazu vodní kapky na povrchu vzorku (obr. 13).  
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Obr. 13: Stanovení smáčecího úhlu pro vodu na hydrofobizovaném povrchu analýzou 

obrazu pořízeného fotoaparátem s makroobjektivem (180°- 71° = 109°) 

Nárůst vlhkosti způsobený pouze vlivem vzdušné vlhkosti, je u vzorků 

hydrofobizovaných i nehydrofobizovaných přibližně shodný. Rozdílné je však chování 

dřeva při výskytu kondenzátu nebo při kontaktu vody v kapalném skupenství se vzorky 

při simulaci 3. třídy použití, kdy vlhkost vzorků neošetřených (nehydrofobizovaných) 

dosahuje výrazně vyšších hodnot. Na výslednou hodnotu vlhkosti dřeva má také vliv 

koncentrace mineralizačního roztoku a druh ošetřené dřeviny. Testujeme-li dřevo, 

infikované spórami hub nebo plísní (např. původní konstrukční profily), 

pak při vhodných klimatických podmínkách dochází k rozvoji těchto biologických 

činitelů zpravidla na dřevě neošetřeném. Testování lepeného lamelového dřeva 

ukázalo, že u neošetřených (referenčních) vzorků dochází při kontaktu s vodou 

v kapalném skupenství k prosycení pouze přilehlé lamely, zatímco u ošetřených vzorků 

není prosycení patrné.  

9. ODOLNOST MINERALIZOVANÉHO DŘEVA PROTI 

ČINITELŮM 

Studována byla rovněž odolnost dřeva, ošetřeného organosilanovým přípravkem, 

proti hnilobě a plísním, tedy proti biologickým činitelům, které úzce souvisí s vlhkostí 

dřeva a pro stavební účely je nutné je identifikovat.  Vliv přípravku Lukofob 39 byl 

sledován při jeho aplikaci ve formě vodného roztoku v koncentracích od 6,5 do 100 %. 

Účinnost proti hnilobě se částečně projevila již při 6,5 % koncentraci, a dále 

narůstala až do 100 % koncentrace roztoku. Lukofob 39 ve většině případů potlačil růst 

„hnědé hniloby“ způsobené houbou Serpula lacrymans, a také houbou Coniophora 

puteana. Vliv přípravku na redukci bílé hniloby (ligninovorních hub), konkrétně 

vícevrstvé chorošovité houby Trametes versicolor, nebyl již tak výrazný. 

Účinnost přípravku proti plísním druhu Aspergillus niger a Penicillium sp. byla 

patrná zejména na počátku testovacího období, s časem však stupeň plísňové aktivity 
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MA narůstal. Nicméně, nejvyšší účinnosti proti plísním bylo dosaženo při koncentraci 

roztoku 100 %. 

Lze tedy konstatovat, že i když aplikace testovaného přípravku není přímo cílena 

na zvýšení odolnosti dřeva proti biologickým škůdcům, při použití roztoků s vyššími 

koncentracemi lze i s tímto vlivem počítat. Tento efekt je pravděpodobně způsoben 

výrazně zásaditým charakterem látky s pH 13,5 při 100 % a pH 12 při 6,5 % 

koncentraci. Vzhledem k již zmíněné ekonomické náročnosti ošetření, však v praxi 

velmi pravděpodobně nebude tento pozitivní efekt považován za zásadní při ochraně 

dřevěných konstrukčních prvků. Při nedostatečné přirozené trvanlivosti použitých 

dřevin v daných prostředích bude proto vhodné doplnit mineralizační ošetření nebo 

modifikaci o adekvátní ošetření proti biologickým činitelům, například ve formě 

fungicidů. 

10. MECHANICKÉ PARAMETRY MINERALIZOVANÉHO DŘEVA 

10.1 STANOVENÍ PEVNOSTI V TLAKU PODÉL VLÁKEN 

MINERALIZOVANÉHO DŘEVA 
V první řadě byla pro zkoušku pevnosti dřeva v tlaku vyrobena zkušební tělesa 

s rozměry 30× 20 × 20 mm dle ČSN 490110 [7] ze smrku ztepilého (Picea abies L.), 

modřínu opadavého (Larix decidua Mill.), buku lesního (Fagus sylvatica L.) a dubu 

(Quercus SPP.). Pro ošetření dřevěných vzorků byl použit přípravek Lukofob 39 (viz 

kapitola 5.2), jako 50 % vodný roztok. Tělesa byla ošetřena máčením 

za atmosférického tlaku  100 kPa, teploty 20±1 °C, a doby máčení 1/24, 1/6, 1/3, 1, 3, 

7, 14, a 28 dnů (pro jehličnaté dřeviny), resp. 1/6, 1, 7, a 28 dnů (pro listnaté dřeviny). 

Před i po provedení ošetření byly vzorky umístěny v klimatické komoře. Klimatizovány 

byly i vzorky referenční. 

Testování pevnosti v tlaku dřeva podél vláken bylo prováděno dle ČSN 490110 

[7]. Podstatou zkoušky je zjištění maximálního zatížení Fmax [N] při tlakovém porušení 

zkušebního tělesa s příčnými rozměry a, b [mm] a výpočet napětí σw [MPa] (tab. 6) 

při tomto zatížení dle rovnice (10). Pro zkoušku je potřeba soubor minimálně 30 těles.  

ba

F
w


 max  [MPa]                                                                                                      (10) 

Poté bylo provedeno stanovení vlhkosti dřeva w [%] dle ČSN EN 13183-1 [4]. 

Vypočtenou pevnost lze následně na základě opravného koeficientu α (α = 0,04 

pro všechny dřeviny) přepočítat na pevnost při 12 % vlhkosti σ12 [MPa] (tab. 6) pomocí 

rovnice: 

  12112  ww   [MPa]                                                                          (11) 
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Tab. 6 Pevnost v tlaku dřeva podél vláken σw u těles s určitou vlhkostí v době zkoušky 

a pevnost v tlaku podél vláken σ12 po přepočtu na vlhkost 12 % pro dřevo modřínu, 

smrku, buku a dubu mineralizovaného 50 % roztokem přípravku Lukofob 39  

Délka 
máčení 
[den] 

 Modřín 

opadavý 

Smrk ztepilý Buk lesní Dub 

σw σ12 σw σ12 σw σ12 σw σ12 

Neošetřený 
53,0 

(13,5) 

56,0 

(14,0) 

30,0 

(10,5) 

32,5 

(11,5) 

45,5 

(9,0) 

50,0 

(10,0) 

55,0 

(5,5) 

59,0 

(6,0) 

1/24 
47,0 

(10,5) 

53,0 

(12,0) 

25,5 

(12,0) 

30,0 

(14,5) 
- - - - 

1/6 
41,5  

(10,5) 

49,5 

(12,5) 

21,5 

(8,5) 

27,5 

(11,0) 

31,5 

(8,0) 

39,5 

(10,0) 

46,0 

(8,0) 

55,5 

(9,5) 

1/3 
36,5 

(13,5) 

45,5 

(17,0) 

19,0 

(10,5) 

25,5 

(14,5) 
- - - - 

1 
35,5 

(13,0) 

44,0 

(16,0) 

16,5 

(8,5) 

23,0 

(12,0) 

26,0 

(8,0) 

34,0 

(10,5) 

37,0 

(10,5) 

45,5 

(13,0) 

3 
30,5 

(12,0) 

39,5 

(16,0) 

16,0 

(10,0) 

22,5 

(14,0) 
- - - - 

7 
26,5 

(10,5) 

29,5 

(11,5) 

12,0 

(6,0) 

17,0 

(8,0) 

21,0 

(8,0) 

27,0 

(10,5) 

26,0 

(7,0) 

32,5 

(9,0) 

14 
18,0 

(8,0)  

26,0 

(11,5) 

9,0 

(3,0) 

13,5 

(4,0) 
- - - - 

28 
13,0 

(7,5) 

22,0 

(12,5) 

7,5 

(6,0) 

12,5 

(10,5) 

9,0 

(7,0) 

15,5 

(11,5) 

14,0 

(8,5) 

22,0 

(13,0) 
Pozn.: Aritmetický průměr je vypočten z 30 hodnot pevnosti dle ČSN 490110 [7]. Čísla v 

závorkách uvádějí směrodatnou odchylku 

Z hodnot je patrné, že pevnost klesá s rostoucí expozicí vzorku v roztoku 

a rostoucím příjmem účinné složky (obr. 14).  

 

Obr.14 Pevnost v tlaku σ12 dřeva podél vláken s 12 % vlhkostí u dřevin ošetřených 

přípravkem Lukofob 39 v závislosti na délce máčení 
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Zároveň bylo zjištěno, že hygroskopicita dřeva mírně roste s dobou máčení 

v mineralizačním roztoku. Vlhkost mineralizovaného dřeva v době zkoušky 

se pohybovala v intervalu od 16 do 30 %, proto byl pevnostní parametr  přepočten  

na 12 % vlhkost. Pokles tlakové pevnosti podél vláken s 12 % vlhkostí  má v závislosti 

na délce máčení t přibližně exponenciální charakter, který lze vyjádřit rovnicí ve tvaru 

σ12 = e
(a – b.C) 

s koeficientem determinace R
2
, která pro modřín opadavý nabývá tvaru 

σ12 = 46,733e
-0,032t

 s R
2 

= 0,83, pro smrk ztepilý σ12 = 26,097e
-0,032t

 s R
2 

= 0,78, pro buk 

lesní σ12 = 39,689e
-0,035t

 s R
2 
= 0,89 a pro dub σ12 = 50,741e

-0,032t
 s R

2 
= 0,87. 

K největšímu poklesu pevnosti dřeva dochází při době máčení 28 dnů (nejdelší 

použitá aplikační doba roztoku), kde pevnost klesá o 61 až 69 %. Tento efekt 

je pravděpodobně způsoben kombinací řady faktorů. Za dominantní faktory lze 

považovat depozici minerálních částic a dobu máčení. V tomto případě byly vzorky 

téměř nasyceny organosilanem po 28 dnech. Na stěnách buněk ve struktuře dřeva 

vznikají zrnité až hladké křehké filmy křemičitanu značné tloušťky, přičemž 

při dlouhodobé expozici může křemičitan pronikat i mezi vrstvy sekundární buněčné 

stěny. Vlivem tohoto ukládání se pravděpodobně oslabuje vazba mezi celulózovými 

a hemicelulózovými řetězci a to způsobuje snížení pevnosti. Dalším důležitým faktorem 

je vlhkost materiálu, způsobená rostoucí hygroskopicitou, která se mírně zvyšuje 

s dobou máčení. Zvýšená hygroskopicita nebyla zjištěna u krátkodobě 

mineralizovaného dřeva. Vliv vlhkosti na výsledky testů byl proto eliminován přepočtem 

na 12 % vlhkost materiálu. Vliv hustoty dřeva, vzhledem k vysoké variabilitě hodnot 

v rámci zkušebních sad, hodnocen nebyl.  

Zjištěná výrazná závislost mezi délkou máčení dřeva a jeho výslednou pevností 

v tlaku podél vláken jednoznačně ukazuje, že hydrofobní ošetření konstrukčních 

dřevěných prvků v praxi bude účelné především při krátkodobém máčení 

v hydrofobizačním roztoku, a to v řádu minut eventuálně hodin, aby zůstaly zachovány 

pevnostní parametry materiálu.  

10.2 STANOVENÍ RÁZOVÉ HOUŽEVNATOSTI MINERALIZOVANÉHO 

DŘEVA 
Zkušební vzorky, v tomto případě s rozměry 300 × 20 × 20 mm dle ČSN 490117 

[8], byly připraveny z dřeva smrku ztepilého (Picea abies L.), modřínu opadavého 

(Larix decidua Mill.), buku lesního (Fagus sylvatica L.) a dubu (Quercus SPP.). 

K ošetření těles byl použit opět Lukofob 39 (viz kapitola 5.2), s 50 % koncentrací 

vodného roztoku. Tělesa byla ošetřena máčením za atmosférického tlaku  100 kPa, 

teploty 20±1°C, a doby máčení 1/24, 1/6, 1/3, 1, 3, 7, 14, a 28 dnů (pro jehličnaté 

dřeviny), resp. 1/6, 1, 7, a 28 dnů (pro listnaté dřeviny). Před i po provedení ošetření 

byly vzorky umístěny v klimatické komoře. Klimatizovány byly i vzorky referenční. 

Testování rázové houževnatosti bylo prováděno metodou dle ČSN 490117 [8]. 

Podstatou zkoušky je stanovení odolnosti dřeva proti dynamickému (rázovému) 
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namáhání s využitím Charpyho kladiva. Při zkoušce je zjišťována energie, či práce Q 

[J] potřebná k porušení tělesa ve vztahu k jeho příčným rozměrům a, b [mm]. Z těchto 

hodnot je dopočtena rázová houževnatost Aw [J∙cm
-2

] (tab. 7) při konkrétní vlhkosti 

materiálu v době zkoušky dle vztahu (12). Norma doporučuje provádět zkoušku 

na sadě 50 zkušebních tělesech. S ohledem na technické možnosti experimentu byl 

tento počet redukován pouze na 20 těles. 

ba

Q
Aw


   [J∙cm

-2
]                                                                                                  (12) 

Po zkoušce bylo provedeno stanovení vlhkosti w [%] dřeva dle ČSN EN 13183-1 

[4]. Zjištěnou hodnotu rázové houževnatosti lze na základě opravného koeficientu α 

(α = 0,02 pro všechny dřeviny) přepočíst pomocí rovnice (13) na rázovou houževnatost 

při 12 % vlhkosti A12 [J∙cm
-2

] (tab. 7): 

  12112  wAA w   [J∙cm
-2

]                                                                      (13) 

Tab. 7 Rázová houževnatost Aw těles s určitou vlhkostí v době zkoušky a rázová 

houževnatost A12 po přepočtu na 12 % vlhkost vzorků u dřeva modřínu, smrku, buku 

a dubu mineralizovaného přípravkem Lukofob 39 

Délka 

máčení 

[den] 

 Modřín 

opadavý 

Smrk ztepilý Buk lesní Dub 

Aw A12 Aw A12 Aw A12 Aw A12 

Neošetřený 
5,9 

(1,7) 

6,4 

(1,9) 

4,3 

(1,8) 

4,7 

(1,9) 

9,6 

(2,7) 

10,3 

(2,9) 

6,0 

(1,4) 

6,3 

(1,5) 

1/24 
5,0 

(1,5) 

5,2 

(1,8) 

4,2 

(1,8) 

4,5 

(1,9) 
- - - - 

1/6 
5,6 

(1,6) 

6,1 

(2,3) 

4,1 

(1,4) 

4,7 

(1,6) 

9,8 

(2,1) 

11,3 

(2,4) 

6,9 

(1,2) 

7,7 

(1,3) 

1/3 
5,4 

(1,4) 

5,8 

(2,3) 

3,7 

(1,2) 

4,0  

(1,3) 
- - - - 

1 
5,3 

(1,7) 

6,0 

(2,6) 

3,7 

(1,5) 

4,4 

(1,8) 

10,4 

(2,0) 

12,3 

(2,3) 

7,1 

(2,0) 

8,2 

(2,3) 

3 
5,3 

(1,3) 

6,1 

(2,3) 

3,8 

(1,3) 

4,4 

(1,5) 
- - - - 

7 
4,9 

(1,6) 

5,4 

(2,0) 

3,9 

(1,3) 

4,6 

(1,5) 

9,6 

(2,2) 

11,7 

(2,7) 

6,9 

(1,7) 

8,1 

(2,0) 

14 
5,1 

(1,5)  

6,5 

(2,7) 

3,5 

(1,1) 

4,7 

(1,5) 
- - - - 

28 
5,8 

(1,9) 

7,7 

(3,8) 

3,8 

(1,0) 

4,9 

(1,3) 

9,8 

(1,8) 

13,1 

(2,4) 

7,9 

(2,5) 

10,6 

(3,4) 

Pozn.: Aritmetický průměr je vypočten z 20 hodnot rázové houževnatosti dle ČSN 490117 [8]. 

Čísla v závorkách uvádějí směrodatnou odchylku. 
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U listnatých dřevin je nárůst rázové houževnatosti poměrně výrazný a dosahuje 

maximálních hodnot pro nejdelší dobu máčení (28 dnů). Maximální rázová 

houževnatost při 12 % vlhkosti A12 se v porovnání s neošetřenými referenčními vzorky 

zvýšila přibližně o 27 % u buku lesního a 68 % u dubu. Rázová houževnatost 

jehličnatých dřevin dosahuje vyrovnaných hodnot pro všechny doby máčení, nevýrazný 

růstový trend je však také rozpoznatelný. Nárůst rázové houževnatosti činí v tomto 

případě pro 28 denní máčení 4 % u smrku ztepilého, a až 20 % u modřínu opadavého.  

Hlavními faktory, ovlivňujícími rázovou houževnatost ošetřeného dřeva, a tím 

i jeho křehkost, jsou pravděpodobně ukládání minerálních částic ve struktuře dřeva 

a doba máčení v roztoku. Z dalších pravděpodobných faktorů lze uvést vliv zvýšené 

hygroskopicity materiálu, který byl obdobně jako v případě pevnosti dřeva upraven 

přepočtem na 12 % vlhkost materiálu. Vliv hustoty dřeva, vzhledem k vysoké variabilitě 

hodnot v rámci zkušebních sad, hodnocen nebyl. Vzhledem k značnému rozptylu 

naměřených hodnot, nelze spolehlivě definovat korelační vztahy mezi rázovou 

houževnatostí a délkou máčení dřeva v roztoku, eventuálně mezi rázovou 

houževnatostí a příjmem aktivní složky mineralizačního roztoku. 

Lze tedy konstatovat, že rázová houževnatost dřeva má tendenci se zvyšovat 

s délkou máčení dřeva v mineralizačním roztoku, na rozdíl od pevnosti dřeva v tlaku 

podél vláken. Platí to pro všechny dřeviny použité v experimentu. Nevýhodou je, 

že současně s nárůstem rázové houževnatosti se zvyšuje i křehkost materiálu. 

Vzhledem k tomu, že pro použité dřeviny s výjimkou dubu je rázová houževnatost 

po 28 dnech máčení maximálně o cca 30 % vyšší, pro aplikaci ve stavebnictví 

nevznikají významná omezení. V případě ošetřeného dubového dřeva je však nutno 

navrhnout a ověřit vhodnou metodiku montáže, zejména s ohledem na použité 

spojovací prvky a opracovávání mineralizovaných profilů. 

11. ZÁVĚR A VÝZNAM PRO PRAXI 
Pochopení procesů spojených s přirozenou mineralizací dřeva a jejich simulace 

v laboratorních podmínkách, je zásadním předpokladem pro uplatnění a rozšíření této 

metody modifikace vlastností materiálu ve stavební praxi. V tomto směru přináší 

předložená práce řadu nových a prakticky využitelných poznatků a doporučení, které 

mohou být základem pro tvorbu technologických postupů mineralizace dřevěných 

konstrukčních prvků v praxi.  

Byl navržen komplex vhodných analytických metod a experimentálně ověřeny 

možnosti jejich aplikace pro identifikaci a charakterizaci mineralizačních komponent 

ve dřevě různých druhů dřevin, včetně využití standardních metod používaných 

při diagnostice dřevěných konstrukcí.  
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Jako efektivní analytický nástroj pro popis přirozené i umělé mineralizace byla 

doporučena elektronová mikroskopie SEM, pomocí níž lze kvalitně zhodnotit charakter 

depozice minerálních částic ve struktuře dřeva a také hloubku penetrace 

mineralizačního roztoku do materiálu. Pro kvantifikaci minerální složky v ošetřeném 

dřevě byla navržena a ověřena aplikace metod termické analýzy, včetně odvození 

základních vztahů pro kvantitativní popis mineralizace.  

Pro potvrzení vazby mineralizačního roztoku na buněčnou stěnu dřeva byl 

navržen a realizován experiment založený na hodnocení objemových změn 

mineralizovaných vzorků.   

Provedená série laboratorních testů na reálných konstrukčních profilech potvrdila, 

že hodnocení mineralizace dřevěných konstrukčních prvků nelze spolehlivě provádět 

pouze pomocí běžných in situ diagnostických metod.  

Na základě provedeného výzkumu byly vybrány a otestovány vhodné 

mineralizační látky, jejichž aplikace na dřevo vede k významné redukci příjmu kapalné 

vody do pórového systému materiálu, a tím také k redukci vlhkostních objemových 

změn. Nejlepších výsledků bylo dosaženo použitím přípravku obsahujícího 

methylsilanolát draselný jako účinnou složku.  Tato látka, primárně určená 

pro hydrofobizaci silikátových stavebních hmot, vykazuje vysoký potenciál využití 

pro dřevěné materiály. Výsledky experimentů také prokázaly, že rostoucí koncentrace 

mineralizačního roztoku významně omezuje příjem vody do ošetřeného dřeva. 

Vzhledem k ekonomické náročnosti ošetření však koncentrace mineralizačního roztoku 

zřejmě nebude v praxi jediným rozhodujícím parametrem z hlediska účinnosti 

provedeného zásahu. Pro konkrétní stavební konstrukce a použité dřeviny bude nutno 

určovat vhodná řešení (množství přípravku, koncentraci roztoku, způsob aplikace, atd.) 

na základě příslušných testů.  

Práce přinesla i nové poznatky o chování uměle mineralizovaného dřeva při jeho 

expozici v různých podmínkách uložení, tzv. třídách použití. Získaná experimentální 

data ukázala, že u krátkodobě mineralizovaného dřeva je omezen příjem kapalné vody 

při zachování téměř konstantní hygroskopicity materiálu. 

Kromě vlastností, spojených s příjmem vody, byl prokázán také pozitivní vliv 

mineralizace na odolnost dřeva proti dřevokazným houbám a plísním.  

Za významné zjištění v kontextu praktických aplikací lze považovat negativní vliv 

mineralizace na pevnost dřeva. Dlouhodobá expozice dřeva v mineralizačním roztoku 

vede ke snížení pevnosti dřeva v tlaku a k mírnému zvýšení jeho hygroskopicity. Délka 

ošetření dřevěných konstrukčních prvků proto musí být v praxi jedním z kontrolovaných 

faktorů.  

Práce také přinesla řadu nových otázek, které bude nutno řešit v dalších etapách 

výzkumu. Důležitým tématem je např. dlouhodobá stabilita minerálních složek 

v ošetřeném dřevě, ověření poznatků disertační práce na dalších druzích dřeva 
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používaných ve stavební praxi nebo vliv mineralizace na vlastnosti materiálů na bázi 

dřeva, jako jsou překližované nebo vrstvené desky, aglomerované dřevo, lepené 

lamelové dřevo, apod. V práci také nebyla řešena např. otázka vlivu mineralizace 

na spojovací prvky, lepené spoje, nebo povrchové úpravy dřeva, jako jsou nátěry, 

povlaky, sanační přípravky, atd.  

V současných učebních plánech FAST VŠB-TU Ostrava je problematika 

mineralizace dřeva zahrnuta zatím pouze částečně, a to ve formě praktických 

experimentů ve cvičení z předmětů 223-0152/01: Technologie sanací a 223-0072/01: 

Sanace staveb, v bakalářském studijním oboru 3647R019: Stavební hmoty 

a diagnostika staveb a v magisterském oboru 3607T021: Stavební hmoty a diagnostika 

staveb.  

Mezi tématy odborných přednášek tato problematika dosud chybí. Vzhledem 

k potenciálu mineralizace jako metody modifikace vlastností dřevěných materiálů, bude 

v budoucnu žádoucí věnovat této oblasti ve výuce podstatně větší pozornost.  

Autorka práce se aktivně podílela na zavedení experimentů s mineralizací dřeva 

do osnov praktických cvičení na FAST VŠB-TUO a v současné době vede první 

diplomové práce na toto zajímavé téma. 
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