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Článek analyzuje průběh znečiš�ování vnějšího povrchu
vysokých komínů a rozebírá základní technická řešení
směřující k omezení tohoto jevu. Podrobněji je popsáno
osazení laminátového konfuzoru na hlavu železobetono-
vého komína Elektrárny Opatovice.

Úvod
Znečiš�ování vnějšího povrchu komínů souvisí se třemi

základními faktory. První, technický faktor, vychází z oba-
vy, zda nedochází k poškození ochranných nátěrů, a násled-
ně k poškození železobetonové konstrukce komína, a zda
znečištění neindikuje nežádoucí provozní stav připojeného
technologického zařízení. 

Druhý faktor souvisí s přístupem majitele, kdy znečištění
povrchu je posuzováno jako znehodnocení investic vlože-
ných do vnějšího vzhledu objektu. Nezanedbatelný je i třetí,
tzv. bezpečnostní faktor, který souvisí především se znehod-
nocením překážkového leteckého značení.

Hlavní příčinou znečiš�ování vrcholu vysokých komínů je
skutečnost, že teplota spalin z mokrého odsíření je blízká
teplotě rosného bodu a charakter pevných částic unášených
do komína je významně odlišný od pevných částic z neod-
sířených spalin. Nedostatečné odloučení kapek za reaktorem
vede k únosu kapek se zbytky reagentů, které jsou schopné
nabalovat další pevné částice a vytvářet vlhké shluky vyná-
šené spalinami z komína. Při nepříznivém poměru rychlosti
spalin a rychlosti větru může při nestabilním proudění spod-
ní část kouřové vlečky zasahovat hluboko pod úroveň vrcho-
lu komína a vytvářet omývací (downwash) efekt.

Řešení jsou v zásadě dvě. Prvním je úprava technologické-
ho zařízení před komínem, kterou se výrazně sníží vlhkost a
zvýší teplota spalin. Druhým je úprava konstrukce vrcholu
komína pro zvýšení výstupní rychlosti a vytvoření zóny pro
kondenzaci spalin.

Návrh konfuzoru
Druhý ze způsobů byl použit na železobetonový komín

výšky 135 m v Elektrárně Opatovice (obr. 1). Příčinou kon-
denzace spalin byla jejich nadměrná vlhkost a poměrně
nízká teplota na výstupu blížící se rosnému bodu. Vlivem
větru a malé výstupní rychlosti při nízkých výkonech dochá-
zelo k ovalování spalin kolem vrcholu komína a k omývací-
mu efektu, při němž vlhkost kondenzovala na vnějším povr-
chu vrcholu komína (jako kyselý kondenzát) a strhávala s se-
bou pevný úlet z kouřové vlečky. 

Pro zvýšení výstupní rychlosti spalin byl proto do hlavy
komína bez vážnějších tahových ztrát instalován konfuzor.
Při dostatečné výšce vytváří za extrémně nepříznivých pro-
vozních a klimatických podmínek jeho vnější povrch i ná-
hradní kondenzační oblast. Výstupní světlost v hlavě konfu-
zoru byla stanovena tepelně technickým výpočtem (tahový
posudek a posouzení maximální a minimální rychlosti spa-
lin) na základě množství spalin odváděných komínem.
Množství spalin v průběhu roku se pohybuje od 2 230 000
do 740 000 m3/h, pokud nepovažujeme za minimum úplnou
odstávku komína. Specifikaci množství a teploty spalin
během roku podává uceleně grafické znázornění na obr. 2.

Rychlost spalin se před osazením konfuzoru pohybovala
v závislosti na množství odváděných spalin od 4,2 do 12,6 m/s.
Po osazení se zvýšila na 7,4 až 22,6 m/s, tedy cca o 77 %.
Potvrdilo se, že kromě ojedinělých případů kombinace ex-
trémně nepříznivých provozních a klimatických podmínek
zabraňuje ve většině případů omývacímu efektu. 

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 15 ČÍSLO 5/2006

Odstranění znečiš�ování z vnějšího povrchu 
vysokého komína

Ing. Daniel LEMÁK, Ph. D.
STATIKA Olomouc, s. r. o.

Ing. Ivo KONEČNÝ
Omega–Teplotechna Praha, a. s.

Obr. 1. Znečištěný dřík komína před úpravou
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Tahová ztráta vlivem zúžení výstupní světlosti v hlavě
komína je zanedbatelná a její nejvyšší hodnota dosahuje
91 Pa. Nárůst tahové ztráty konfuzoru v závislosti na odvá-
děném množství spalin je zřejmý z obr. 3. Vliv jejich vý-
stupní rychlosti na úroveň tahové ztráty konfuzoru zachycu-
je obr. 4. Podstatné je, že vypočtené hodnoty užitečného ta-
hu v patě komína neklesnou pod 200 Pa. Velikost užitečné-
ho tahu (podtlak) na vstupu do komína uvádí obr. 5.

Konstrukce konfuzoru a další úpravy 
Nosná konstrukce konfuzoru byla navržena jako laminá-

tová skořepina o tlouš�ce 13 mm. Při návrhu byla zvažována
i varianta z nerezové oceli. Laminát byl použit s ohledem na
způsob montáže s využitím helikoptéry (obr. 6).

Pata konfuzoru je osazena na vrcholu komína v úrovni
135 m, tělo je složeno ze dvou částí. Dolní tvoří rotační ko-
molý kužel výšky 5 m s dolním průměrem 8,5 m a horním
průměrem 5,9 m, na který navazuje válec o průměru 5,9 m
a výšce 2 m (obr. 7). Laminátová skořepina byla opatřena
kotevními prvky pro uchycení hromosvodu, výstupních žeb-
říků a nočního leteckého značení.

Z montážních a dopravních důvodů byl konfuzor rozdě-
len na osm pracovních dílů, z nichž byly pod komínem smon-
továny tři díly. Pracovní i montážní díly byly spojeny příru-
bami a přelaminovány (obr. 8).

Na vrchol komína byl konfuzor připevněn lepenými kot-
vami. Před jeho usazením bylo v ložné části na šamotové

Obr. 2. Množství odváděných spalin během roku

Obr. 3. Nárůst tahové ztráty vlivem konfuzoru v závislosti 
na množství odváděných spalin

Obr. 4. Vliv výstupní rychlosti spalin na tahovou ztrátu konfuzoru

Obr. 5. Užitečný tah (podtlak) na vstupu do komína

Obr. 6. Osazování středního dílu konfuzoru na komín

7 hod

21 hod
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dlažbě připraveno tmelové lože zajiš�ující plynotěsnost spo-
jení a rovnou ložnou plochu. Podmínkou byl dobrý stav ša-
motové dlažby, celistvost a odpovídající pevnost. Pro uchy-
cení byly vyvrtány otvory pro kotevní šrouby přes šamotové
komínovky do železobetonové desky. K zajištění únosnosti
ji bylo nutné podepřít ocelovými trubkami ∅ 60,3 x 5 upevně-

nými do železobetonové stěny komína lepenými kotvami
(obr. 9).

Na hlavě komína v úrovni 135 m byla mimo úprav souvise-
jících s osazením laminátového konfuzoru vytvořena jímka
pro svod deš�ové vody. Šamotová dlažba byla očištěna,
uvolněné komínovky byly po ošetření znovu zazděny. Trhli-
ny a volné spáry byly zality tmelem. Kondenzační jímka
vznikla vybudováním stěny tl. 200 mm a výšky 400 mm
na vnějším okraji železobetonové desky v úrovni 135 m a
osazením laminátového konfuzoru (obr. 9). Odtud je deš�o-
vá voda svedena dvěma protilehle umístěnými vtoky pro
odvodnění DN 150. Pro vtoky bylo nutné vyvrtat otvory
∅ 190 mm šamotovou dlažbou a železobetonovou deskou
na vrcholu komína. Kondenzát byl vyveden do keramického
ochranného pouzdra komína.

Analýza konstrukcí
V rámci návrhu konfuzoru byly na vlastní železobetono-

vé konstrukci komína posuzovány vlivy jeho osazení na
chování celého komína. Samostatně byla analyzována sko-
řepinová konstrukce konfuzoru. Pro osazení na hlavu komí-
na bylo nezbytné prověřit detail uložení železobetonové
desky v hlavě komína na vzniklé přitížení. 

Obr. 8. Střední montážní díl laminátového konfuzoru 
připravený k osazení

Obr. 9. Detail podchycení desky hlavy komína

Obr. 7. Schéma dílů konfuzoru
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Analýza existující konstrukce železobetonové desky přití-
žené od nové konstrukce konfuzoru byla provedena progra-
mem ATENA [4], který je optimální pro řešení tohoto typu
úloh, kdy je známá geometrie a vyztužení železobetonové
konstrukce nebo její části a je třeba zjistit její předpokláda-
nou odezvu. Disponuje množstvím materiálových modelů a
věrohodně simuluje chování zejména železobetonových kon-
strukcí. Pro analýzu uložení byl zjednodušeně vytvořen ro-
tačně symetrický model konstrukce s trojrozměrnými prvky
– nelineární beton (obr. 10). Z uvedených obrázků je zejmé-
na zřejmý postupný rozvoj trhlin v konstrukci v jednotlivých
zatěžovacích krocích.

Model byl vytvořen s uvažováním výztuže a pracovní
spáry podle původní projektové dokumentace. Výpočet pro-
kázal, že při uvážení extrémního zatížení větrem je nedosta-

tečná dimenze výztuže jak ve vlastní skořepině komína, tak
v desce. Proto bylo navrženo její statické podepření ocelový-
mi trubkami zajištěnými vlepením kotev jak do dříku komí-
na, tak do desky. Únosnost tohoto podepření byla ověřena na
modelu v programu NEXIS [5]. Součástí modelu byl lami-
nátový konfuzor i železobetonová deska zhlaví komína.

Numerický model vlastní skořepinové konstrukce konfu-
zoru byl vytvořen v programu NEXIS [5]. U konstrukce by-
la ověřována především stabilita. Na základě stanovení kri-
tické únosnosti při boulení (z analýzy vlastních hodnot v li-
neárně pružném stavu) a s tím souvisejícího návrhového
srovnávacího (HMH) napětí ve střednicové ploše skořepiny
byla stanovena návrhová pevnost při boulení, a následně
návrhová únosnost konstrukce s vlivem boulení, to vše ve
smyslu normy [1]. Dále byly vypočteny vlastní frekvence
navrhované konstrukce pro ověření možnosti uvažování
účinků od jejího dynamického působení (obr. 11).

Charakteristiky laminátu (polyetylénové pryskyřice K 530
TB) dodal výrobce. Pro numerickou analýzu konfuzoru byl
uvažován dlouhodobý modul pružnosti E = 11 GPa, Poisso-
nova konstanta ν = 0,19, objemová hmotnost ρ = 1 800 kg/m3,
tahová (přibližně i tahová pevnost) fy,k = 120 MPa. 

Pro skořepinu tl. 9,5 mm vyšel kritický násobek zatížení
1,933 a při nelineárním výpočtu deformace 10 mm. První
vlastní frekvence konstrukce je 5,561 Hz, z čehož plyne, že
dynamická složka větru nemá na tuto konstrukci významný
vliv. K této tlouš�ce, nutné ze statického hlediska, byly při-
dány ochranné vrstvy 1 mm na vnějším povrchu a 2,5 mm
na povrchu vnitřním, čímž se dostáváme k již uvedeným 
13 mm.

Závěr
Úprava konstrukce komína byly provedena v roce 2001.

Projekční práce provedla firma Omega–Teplotechna Praha
ve spolupráci se STATIKOU Olomouc. Vlastní výrobu a
osazení konfuzoru společně s ostatními stavebními pracemi
zajistila firma Omega–Teplotechna Praha. Osazení bylo nut-
no provést v krátkém čase v době odstávky komína z pro-
vozu. Zkrácení na minimum se podařilo zejména díky zvo-
lenému způsobu montáže a z toho vycházejícího materiálo-
vého řešení konstrukce.

Obr. 10. Výsledek analýzy železobetonové desky v hlavě komína
po osazení konfuzoru programem ATENA

Obr. 11. Stabilitní tvar numerického modelu konfuzoru
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Funkčnost konfuzoru byla prověřena pětiletým provozem
(obr. 12). Pro optimální návrh tohoto typu konstrukce je ne-
zbytné posouzení teplotních a tlakových poměrů v komíně,
přičemž tepelně technologický výpočet musí vycházet z po-
drobných informací o vlastnostech spalin (množství, teplota,
složení apod.) a uvažovaných provozních stavech.
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[1] ČSN P ENV 1993-1-6. Navrhování ocelových konstrukcí – Část

1-6: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro skořepinové kon-
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[5] Program NEXIS, www.scia.cz.Obr. 12. Opravený komín

Lemák, D. – Konečný, I.: Removal of Impurities from
the Outer Surface of a High Chimney

This article analyzes the process of soiling of the surface
of high chimneys. It provides analysis of fundamental
technical solutions aimed to restrict this phenomenon. In
more detail, it describes mounting of a laminated confu-
sor onto the head of the reinforced concrete chimney of
the Opatovice power plant.

Lemák, D. – Konečný, I.: Beseitigung von Verun-
reinigungen von der Außenoberfläche eines hohen
Schornsteins 

Der Artikel analysiert den Mechanismus der Verun-
reinigung von Objekten und behandelt grundlegende auf
die Einschränkung dieser Erscheinung gerichtete tech-
nische Lösungen. Ausführlicher wird die Installation
eines Laminat-Konfusors auf den Kopf eines Stahlbeton-
Schornsteins des Kraftwerks Opatovice beschrieben.

�zprávy

Hotel Hilton Prague, nedávno zařazený britským časopisem
Conference & Incentive Travel Magazine mezi deset nejvý-
znamnějších konferenčních hotelů světa, uskuteční v průbě-
hu následujících tří let významné investice, jejichž cílem je
modernizace hotelu a další posílení jeho pozice na trhu. 

Budovu hotelu Hilton Prague postavila v letech 1989 až
1991 francouzská společnost CBC (Compagnie Generale de
Batiment et de Constructionstarted). Proces modernizace si
vyžádá investici v celkové hodnotě 40 až 50 milionů EUR.
Hlavní část této investice, 21 milionů EUR, bude určena na
renovaci hotelových pokojů, jejíž dokončení je plánováno
nejpozději v roce 2008. 

Změny, kterých v blízké budoucnosti pražský hotel dozná,
lze rozměrem přirovnat k obdobným rozsáhlým projektům,
jakými prošly některé další evropské hotely sítě Hilton: Hil-
ton Athens, zrenovovaný u příležitosti Olympijských her
v Aténách (dokončeno v květnu 2003), Hilton Vienna (do-
končeno v srpnu 2004) a nejnověji Hilton Düsseldorf (do-
končeno v únoru 2005).

V průběhu roku 2006 se modernizace zaměří zejména na
příjezdovou zónu a první dojmy z okolí hotelu, což si vyžá-
dá změny a nový přístup k zahradní architektuře před hote-
lem. Postupně zde vzniknou nové oblasti zeleně a budou
vysázeny nové stromy. 

Druhá fáze modernizace včetně dostavby konferenčního
centra, výstavby Sky Baru a nového vybavení všech veřej-
ných prostor v rámci budovy hotelu by měla být hotova do
konce roku 2009.

Hotel je součástí mezinárodního řetězce Hilton od 1. čer-
vence 1995, kdy byla podepsána dvacetiletá smlouva se spo-
lečností Hilton International. Současný název Hilton Prague
je užíván od světové implementace nové Hilton identity
v červnu 1998. Majitelem je společnost Quinn Group.

Tisková informace

Hilton Prague postaví nové konferenční centrum
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Vlhkostní a tepelné parametry alkalicky aktivované
strusky s elektroporcelánem

Ing. Lucie ZUDA
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

RNDr. Jaroslava DRCHALOVÁ, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V článku je prezentováno měření základních tepelných a
vlhkostních vlastností kompozitního materiálu na bázi
alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánem jako
plnivem po zatížení vysokými teplotami. Získané para-
metry jsou porovnány s výsledky referenčního měření na
nezatížených vzorcích. Měření zahrnuje součinitel vlh-
kostní vodivosti, faktor difúzního odporu vodní páry, sorp-
ční izotermy, součinitel tepelné vodivosti a objemovou
měrnou tepelnou kapacitu. 

Úvod
Kompozity na bázi alkalicky aktivované strusky patří me-

zi perspektivní materiály s možností širokého využití ve sta-
vebnictví. Mezi jejich přednosti patří zejména vysoká pev-
nost, korozivzdornost, částečná odolnost proti vysokým tep-
lotám a v neposlední řadě i nízká cena vstupní suroviny [1].
Jejich předpokládané využití je zaměřeno především na kon-
strukce nebo jejich části namáhané vysokými teplotami až
do 1 200 ˚C. Je však možno též uvažovat o ochranných vrst-
vách na stávajících železobetonových konstrukcích, které
zvýší požární odolnost konstrukce na bázi portlandského
cementu, u něhož dochází za vyšších teplot k totální degra-
daci cementového tmelu, a tím k jeho rozpadu.

První část výzkumných prací byla zaměřena na studium
materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky, u něhož byl
jako plnivo použit písek. V práci [1] byly naměřeny vlhkost-
ní a tepelné parametry referenční sady nezatížené vysokými
teplotami. V další [2] byly stanoveny vlhkostní a tepelné pa-
rametry pro tentýž materiál po zatížení vysokými teplotami
a v následné [3] analyzovány tepelné vlastnosti jako funkce
teploty během zatížení vysokými teplotami. 

Ve druhé fázi výzkumu byl jako plnivo materiálu na bázi
alkalicky aktivované strusky použit elektroporcelán. Tento
článek představuje první část experimentálních prací prove-
dených na tomto materiálu. Konkrétně jde o měření vlhkost-
ních a tepelných parametrů jednak referenční sady, jednak
vzorků materiálu po zatížení vysokými teplotami. Teplotně
zatěžovacími stavy byly 200, 400, 600, 800, 1 000 a 1 200 ˚C
stejně jako v článku [2]. 

Materiály a vzorky
Pro výrobu vzorků byla použita struska (tab. 1, tab. 2),

kterou dodává v jemně mleté formě Kotouč Štramberk. Pro
přípravu alkalického aktivátoru byl použit roztok vodního
skla. Silikát SiO2 PORTIL-A dodala firma Cognis Iberia.
Elektroporcelán s pórovitostí 0,3 %, nasákavostí 0,1 %,
objemovou hmotností 2 350 kgm–3 (tab. 3, tab. 4) dodala
firma P-D Refractories CZ, Velké Opatovice. 

Při výrobě vzorků bylo nejprve nutné smísit silikát s vo-
dou na roztok (tab. 5), který byl poté zamíchán do homoge-
nizované směsi strusky s elektroporcelánem. Směs nalitá do
2/3 výšky forem byla vibrací zhutňována po dobu 3 s, násled-
ně doplněna do požadované výšky a opět stejnou dobu zhut-
ňována. Po 24 hodinách byly vzorky zbaveny forem a ulože-
ny na dalších 27 dní do vodní lázně. Pro každý zatěžovací
stav byly použity tyto vzorky:

– součinitel vlhkostní vodivosti pomocí sorpčního experi-
mentu, otevřená pórovitost a objemová hmotnost – 3 vzor-
ky 50 x 50 x 23 mm;

Tab. 1. Chemické složení strusky [%]

Tab. 2. Jemnost mletí strusky

Tab. 3. Chemické složení elektroporcelánu [%]

Tab. 4. Jemnost mletí elektroporcelánu

Tab. 5. Složení směsi pro výrobu vzorků

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO MnO Cl– Na2 K2O SO3

38,60 0,52 7,22 38,8 12,90 0,50 0,06 0,21 0,38 0,36

0,045 mm 0,09 mm

12,4 1,9 392,0

Zbytek na sítu [%] Měrný povrch

[m2kg–1]

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2

48,6 0,8 45,4 0,3 0,2 1,0 2,9 0,7

4,00 2,50 1,00 0,50 0,25 0,125 0,09 0,06 0,045

frakce 
0–1

– – 0,69 45,2 70,8 89,98 93,40 99 99,99

frakce 
3–6

69,3 95,5 100 100 100 100,00 – – –

100,0099,9 99,94
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Struska Silikát

450 450 450 450 90 190
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– součinitel vlhkostní vodivosti pomocí kapacitní metody –
3 vzorky 20 x 40 x 300 mm;

– faktor difúzního odporu vodní páry – 3 vzorky o průmě-
ru 108 mm a tlouš�ce 10 až 22 mm;

– sorpční izotermy – 15 vzorků 20 x 20 x 10 mm;
– součinitel tepelné vodivosti a objemová měrná tepelná

kapacita – 3 vzorky 70 x 70 x 70 mm.

Sady vzorků byly před měřením vystaveny šesti různým
zatěžovacím stavům: 200, 400, 600, 800, 1 000 a 1 200 ˚C.
Nejprve byl vzorek zahřát na finální teplotu s rychlostí ohře-
vu 10 K/min, ponechán na této teplotě po dobu dvou hodin,
a nakonec zvolna ochlazen přirozeným způsobem na labora-
torní teplotu. Pro srovnání byla připravena i sada vzorků,
které teplotnímu zatížení vystaveny nebyly.

Experimentální metody
� Pro stanovení průměrného součinitele vlhkostní vodi-

vosti byl použit experiment založený na kapilárním sání vo-
dy z volné hladiny do vzorku ve vertikální poloze. Vzorek,
izolovaný proti vodě na čtyřech stěnách pláště, byl umístěn
pomocí kovové konstrukce nad nádobu s vodou tak, aby je-
ho spodní čelo bylo ponořeno 2 mm pod hladinou.
Konstrukce byla položena na vahách propojených s počíta-
čem umožňujícím automatickou registraci dat. Závislost cel-
kového množství vody ve vzorku na odmocnině z času od
počátku měření byla pak využita ke stanovení koeficientu
absorpce vody, který je roven směrnici její lineární části. Pro
výpočet průměrné hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti
Dw [m2s–1] byla použita rovnice

kde A je koeficient absorpce vody [kgm–2s–1/2], wc nasycená
vlhkost [kgm–3].

Vzorky byly ponechány v laboratorním prostředí až do
ustálení jejich hmotnosti. Měření se provádělo při teplotě 
25 ˚C a relativní vlhkosti okolo 50 %.

� Pro stanovení součinitele vlhkostní vodivosti z vlhkost-
ních profilů byla použita Matanova metoda [4]. Jako všech-
ny inverzní nestacionární metody vychází z  jednorozměrné-
ho řešení difúzní rovnice (2), která popisuje přenos vlhkosti
v kapilárně porézních látkách za izotermních podmínek

Hmotnostní vlhkost u je dána vztahem 

kde mv je hmotnost vlhkého, ms suchého vzorku. 

Základní experiment spočívá v určení křivek navlhání, tj.
vlhkosti podél osy vzorku u (x, t). Vzorek ve tvaru tyče (dél-
ka tyče je v porovnání s ostatními rozměry řádově větší) je
na jednom konci napájen vodou, druhý konec je vystaven
působení vzduchu stejné relativní vlhkosti, jaká je v pórech
vzorku na počátku experimentu. Při přenosu vlhkosti pouze
v jednom směru je nutné zabránit odpařování vody na zbý-
vajících stěnách vzorku, to je zajištěno jeho parotěsnou a
vodotěsnou izolací po všech stranách kromě čel.

Matanova metoda vychází ze znalosti jedné křivky navl-
hání a času od počátku experimentu odpovídajícího této křiv-
ce. Metoda využívá Boltzmannovu transformaci, kterou je
možno použít v případě krátkých časů, kdy se ještě neuplat-
ňuje okrajová podmínka na suchém konci vzorku. Její výho-
da spočívá v tom, že převádí řešení parciální diferenciální
rovnice (2) na řešení obyčejné diferenciální rovnice. Pokud
známe rozložení vlhkosti u (x) v jistém čase t, můžeme sou-
činitel vlhkostní vodivosti  vypočítat ze vztahu

kde u' (x) je derivace vlhkosti podle prostorové souřadnice.

Vzorky byly ponechány volně v laboratorním prostředí až
do ustálení své hmotnosti při teplotě 25 ˚C a relativní vlh-
kosti okolo 50 %. Při těchto podmínkách probíhalo také
měření.

� Pro měření transportních parametrů vodní páry byla
použita misková metoda definovaná i v ČSN 72 7031 [5].
Součinitel difúze vodní páry D [m2s–1] byl vypočten podle
rovnice

kde ∆m je množství vodní páry prošlé vzorkem [kg], d
tlouš�ka vzorku [m], S plocha vzorku, která je v kontaktu s vod-
ní párou [m2], τ čas odpovídající hmotnosti prošlé vodní páry
∆m [s], ∆pp rozdíl parciálních tlaků v nádobě pod vzorkem a
prostředím nad vzorkem [Pa], R univerzální plynová konstan-
ta [Jmol–1K–1], M molární hmotnost vody [kgmol–1], T abso-
lutní teplota [K].

Na základě výpočtu součinitele difúze vodní páry byl ur-
čen faktor difúzního odporu µ [-] podle vztahu

kde Da je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m2s–1].
Součinitel difúzní propustnosti vodní páry δ [s] byl vypočítán
na základě vztahu

Při měření metodou dry cup byla miska se vzorkem napl-
něná silikagelem umístěna v laboratorním prostředí s prů-
měrnou relativní vlhkostí 50 %. Při měření metodou wet cup
byla miska naplněna vodou a umístěna v laboratorním pro-
středí za stejných podmínek. Hmotnost misky se vzorkem se
ověřovala dvakrát denně po dobu dvou týdnů, teplota v labo-
ratoři byla 25 ˚C. Konstantní úbytek (wet cup) nebo přírůs-
tek (dry cup) hmotnosti misky se vzorkem byl stanoven
z ustálených hodnot hmotností pomocí lineární regrese.

� Sorpční izotermy se měřily v laboratorních podmín-
kách za teploty 25 ˚C. Vzorky v exsikátorech s různými roz-
toky solí simulovaly různé hodnoty relativní vlhkosti [6].
Experimenty probíhaly paralelně ve všech exsikátorech.
Hmotnost vzorků byla ověřována pravidelně do dosažení
rovnovážného stavu.
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� Tepelné vlastnosti se měřily  přístrojem ISOMET
2104. Zařízení měří součinitel tepelné vodivosti λ
[Wm–1K–1], měrnou objemovou tepelnou kapacitu cρ [Jm–3

K–1] a teplotu [˚C]. Součinitel teplotní vodivosti a [m2s–1] je
dopočítán podle vztahu

Měření se provádělo plošnou sondou na přirozeně vlhkých
vzorcích ponechaných v laboratorním prostředí s teplotou
25 ˚C a relativní vlhkostí okolo 30 %. 

Výsledky a diskuze
Základní fyzikální vlastnosti mezi referenční sadou a zatí-

ženými sadami jsou porovnány v tab. 6. Je patrné, že při
zvyšování teplot do 600 ˚C docházelo jen k relativně malým
změnám objemové hmotnosti, pro vzorky zatěžované na 800
a 1 000 ˚C objemová hmotnost klesla asi o 10 %, ale pro
zatěžovací stav 1 200 ˚C se vrátila zpět k hodnotě odpovída-
jící referenčnímu vzorku. Těmto změnám odpovídaly i změ-
ny pórovitosti, naopak hustota matrice se měnila jen relativ-
ně málo. 

Porovnání součinitele vlhkostní vodivosti κ v závislosti na
vlhkosti vypočtené z vlhkostních profilů Matanovou meto-
dou je uvedeno na obr. 1. Nárůst součinitele vlhkostní vodi-
vosti se zatěžovací teplotou byl do 600 ˚C poměrně malý,
patrnější nárůst byl pozorován až pro 800 ˚C a 1 000 ˚C, a
nejvýraznější pak pro 1 200 ˚C. To je kromě zatěžovacího
stavu 1 200 ˚C v kvalitativním souladu s výsledky měření

pórovitosti v tab. 6. Na teplotě 1 200 ˚C tedy muselo dojít
v materiálu k významné strukturální změně. Vzhledem k to-
mu, že pórovitost byla po zatížení teplotou 1 200 ˚C stejná
jako u referenčního materiálu, muselo dojít k významnému
nárůstu množství větších pórů v oblasti 10 až 100 µm na
úkor menších. Je pravděpodobné, že mohlo dojít i ke vzniku
keramické vazby. Tuto hypotézu by ovšem bylo třeba prově-
řit, např. rastrovací elektronovou mikroskopií či rentgeno-
vou difrakční analýzou.

Hodnoty průměrného součinitele vlhkostní vodivosti urče-
né na základě sorpčního experimentu jsou uvedeny v tab. 7.
Nárůst se zatěžovací teplotou se zde projevil již od 600 ˚C,
ale poté se hodnoty průměrného součinitele vlhkostní vodi-
vosti stabilizovaly na téměř stejných hodnotách, což je vý-
razný rozdíl vzhledem k výsledkům dosaženým z vlhkost-
ních profilů v obr. 1. Pravděpodobným důvodem těchto roz-
dílů je rozdílná prostorová orientace experimentů v obou
případech. Zatímco vlhkostní absorpční experiment, jehož
výsledkem byla hodnota průměrného součinitele vlhkostní
vodivosti, probíhal ve vertikální poloze, vlhkostní profily,
z nichž byl určen vlhkostně závislý součinitel vlhkostní vo-
divosti, byly měřeny v horizontální poloze. Při měření tran-
sportu vody ve vertikální poloze se tedy zřejmě významně pro-
jevoval vliv gravitace, což by odpovídalo předpokladu o nárů-
stu množství větších pórů po zatížení vysokými teplotami.

Faktor difúzního odporu vodní páry, určený metodami dry
cup a wet cup, se zatěžováním vysokými teplotami klesal
poměrně mírně (tab. 7) až do 1 000 ˚C, pro zatěžovací teplo-
tu 1 200 ˚C ovšem naopak mírně vzrostl. To je v dobré kva-
litativní shodě se změnami pórovitosti v tab. 6.

Obrázek 2 ukazuje, že se zvyšováním zatěžovací teploty
vzorky poměrně rychle ztrácely schopnost adsorbovat vodní
páru. Po výpalu na 800 ˚C a více se neadsorbovala již téměř
žádná vodní pára. To nepochybně souvisí se změnami struk-
tury a složení materiálu po výpalu. 

Tepelné vlastnosti při nulové vlhkosti uvádí tab. 8. Je
patrné že při výpalu nad 400 ˚C dochází k mírnému poklesu
součinitele tepelné vodivosti. Toto snížení nepochybně sou-
visí s nárůstem pórovitosti (tab. 6), ovšem následné zvýšení
součinitele tepelné vodivosti při zatížení teplotou 1 000 ˚C
již nelze vysvětlit tímto jednoduchým způsobem. Jednou
z možností, jak tuto zdánlivou anomálii vysvětlit, je změna
v rozložení pórů. Zvýšení množství větších pórů při vypalo-
vání na vyšších teplotách, které indikovaly již např. výsled-
ky měření součinitele vlhkostní vodivosti, mohlo vést ke změ-
ně původně homogenního rozložení pórů v materiálu a k vy-
tváření tepelných mostů, které mohly způsobit zvýšení efek-

.
ρ

λ
c

a = (8)

Objemová 
hmotnost

Hustota 
matrice

25 2 101 2 659 0,21

200 2 184 2 853 0,23

400 2 105 2 756 0,24

600 2 164 2 860 0,24

800 1 977 2 726 0,28

1 000 1 948 2 752 0,29

1 200 2 117 2 685 0,21

[kgm-3]

Zatěžovací stav
[˚C]

Otevřená 
pórovitost

[m3m-3]

Tab. 6. Porovnání základních fyzikálních vlastností 

Obr. 1. Porovnání vlhkostní vodivosti pro jednotlivé zatěžovací
stavy v závislosti na objemové vlhkosti

Tab. 7. Porovnání vlhkostních vlastností

dry cup wet cup

25 25 12 0,28

200 22 12 0,10

400 22 11 0,21

600 20 10 0,39

800 18 10 0,35

1 000 17 10 0,32

1 200 19 11 0,34

Zatěžovací 
stav
[˚C]

Průměrný součinitel 
vlhkostní vodivosti

[10-6 m2s-1]

Faktor difúzního odporu
[–]
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tivní hodnoty součinitele tepelné vodivosti. Mohlo tedy do-
cházet k vzájemnému vyrovnávání dvou protichůdných fak-
torů, ovlivňujících hodnoty součinitele tepelné vodivosti –
zvýšení obsahu pórů vedlo k jejímu snížení, vytváření tepel-
ných mostů naopak k jejímu zvýšení. Pro potvrzení této
hypotézy by ovšem bylo nutné změřit křivky rozložení pórů
po zatížení vysokými teplotami. 

Měření měrné tepelné kapacity (tab. 8) ukázala změny
v rozsahu ±10 % základní hodnoty určené na nezatíženém
materiálu. Vzhledem k tomu, že přesnost měření je menší
než přesnost měření součinitele tepelné vodivosti a činí prá-
vě jen ±10 %, nelze tyto změny považovat za relevantní.

Porovnání součinitelů tepelné vodivosti v závislosti na vlh-
kosti uvádí obr. 3. Pro zatěžovací stavy od 25 do 1 000 ˚C
byl průběh funkce λ(u) téměř přímkový, při výpalu na 1 200 ˚C
ovšem již výrazně konvexní. Tato změna charakteru funkce
λ(u) je pravděpodobně důsledkem zvýšení obsahu větších pórů
indikovaného předešlými experimenty. Vliv přítomnosti vody
na hodnoty součinitele tepelné vodivosti se tak stal výraznějším.

Závěr
Cílem článku bylo studium vlivu vysokých teplot na te-

pelné a vlhkostní parametry materiálu na bázi alkalicky akti-
vované strusky s elektroporcelánem jako plnivem. Výsledky
experimentů ukazují, že materiál vykázal při zatížení vyso-
kými teplotami velmi dobrou odolnost a při zatížení na 1 200 ˚C
dokonce klesla jeho pórovitost. Z analyzovaných parametrů
došlo s nárůstem zatěžovací teploty pouze k významnému
nárůstu součinitele vlhkostní vodivosti, hodnoty ostatních pa-
rametrů se změnily v podstatně menší míře. Použití elektro-
porcelánu jako plniva se tedy ukázalo jako perspektivní ces-
ta při vývoji materiálů na bázi alkalicky aktivované strusky.

Článek byl vytvořen za podpory projektu č. 103/04/0139
GA ČR.
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Zuda, L. – Černý, R. – Drchalová, J.: Hygric and
Thermal Properties of Alkali Activated Slag with
Electrical Porcelain 

This paper presents measurement of basic thermal and
hygric properties of a composite material on the basis of
alkali activated slag with electrical porcelain aggregates
after subjecting to high temperature loading. The mea-
sured parameters are compared with the results of the
reference measurement on unloaded specimens. The
measurements involve moisture diffusivity, the water
vapour diffusion resistance factor, sorption isotherms,
thermal conductivity and specific heat capacity.

Zuda, L. – Černý, R. – Drchalová, J.: Feuchtigkeits- und
wärmetechnische Parameter alkalisch aktivierter
Schlacke mit Elektroporzellan

Im Artikel wird die Messung der grundlegenden wärme-
und feuchtigkeitstechnischen Eigenschaften eines
Verbundbaustoffs auf der Basis alkalisch aktivierter
Schlacke mit Elektroporzellan als Füllstoff nach einer
Belastung durch hohe Temperaturen vorgestellt. Die
gewonnenen Parameter werden mit den Ergebnissen
einer Referenzmessung an nicht belasteten Probe-
körpern verglichen. Die Messungen beinhalten den
Feuchteleitfähigkeit, die Wasserdampf-Diffusionswider-
standszahl, die Sorptions-Isothermen, den Rechenwert
der Wärmeleitfähigkeit und die volumenbezogene spezi-
fische Wärmekapazität.

Obr. 2. Sorpční izotermy pro jednotlivé zatěžovací stavy

Obr. 3. Porovnání součinitele tepelné vodivosti v závislosti na vlhkosti

Tab. 8. Porovnání tepelných vlastností

25 1,21 773 0,75

200 1,23 722 0,77

400 1,14 751 0,72

600 1,08 715 0,70

800 1,12 764 0,74

 1 000 1,30 814 0,81

Zatěžovací 
stav 
[˚C]

Součinitel tepelné 
vodivosti

[Wm-1K-1]

 Měrná   tepelná 
kapacita

[JKg-1K-1]

Součinitel teplotní 
vodivosti

[10-6m2s-1]
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Geopolymer je pojmenování pro anorganický polymer,
který vzniká alkalickou aktivací základního materiálu.
Je to amorfní alkalický aluminosilikát s prostorovou struk-
turou podobný zeolitickým prekurzorům. 

Jako základní materiál může být použit jakýkoliv anorga-
nický materiál s pucolánovými vlastnostmi, který se skládá
ze silikátů nebo aluminosilikátů. Základní surovina může
být přírodního původu, nebo může jít o odpadní materiál
(úletový popílek, strusku). K využití odpadních materiálů
vedl požadavek na vytvoření nové technologie produkující
ekologičtější beton, kde bude portlandský cement nahrazen
ekologicky méně náročným materiálem. Odpadní látky se
v současné době nedostatečně využívají. U úletového popíl-
ku je to 20 až 30 %, zbytek se ukládá do země nebo do kalo-
viš�. Využitím úletového popílku jako vstupního materiálu
pro výrobu geopolymeru se mění odpad na cenný materiál
s vynikajícími mechanickými a užitnými vlastnostmi.

Geopolymery vzhledem k rozdílné technologii výroby, li-
šící se od procesu hydratace běžných portlandských cemen-
tů, vykazují určité odlišnosti. Z hlediska mechanických vlast-
ností jsou výsledky ověřování geopolymerů srovnatelné ne-
bo lepší. Jednoznačně lepších výsledků dosahují z hlediska
odolnosti vůči chemikáliím a ohni [2]. V neposlední řadě jsou
výhodné z hlediska ekologického a ceny vstupních mate-
riálů. Otázkou zůstává použití chemických přísad obvyklých
v cementovém betonu. Například provzdušnění alkalicky
aktivovaného úletového popílku nezvyšuje jeho trvanlivost,
nebo� provzdušňovadla nevytvářejí pravidelnou a stabilní
strukturu pórů, která je pro mrazuvzdornost nezbytná [3].

Geopolymerizace
Alkalická aktivace silikátových a aluminosilikátových

materiálů probíhá ve vodném prostředí při pH > 12 „přes
roztok“. Tento proces je odlišný od hydratace anorganických
pojiv, tj. především portlandského cementu. Alkalicky akti-
vované materiály lze charakterizovat jako materiály na roz-
hraní mezi klasickými hydratovanými anorganickými poji-
vy, skelnými a keramickými materiály. 

Alkalická aktivace aluminosilikátů probíhá ve třech kro-
cích. Každý z nich může postupovat různými způsoby, které
vedou k rozdílným výsledným produktům. Formování geo-
polymeru je velmi rychlé a všechny kroky probíhají v pod-
statě současně. V první fázi je aluminosilikátové sklo roz-
puštěno v kontaktu se silným alkalickým roztokem, který
podporuje formování zeolitických prekurzorů [1] z rozpuště-
ných částeček (nuklidů). Volné ionty se přeorientovávají a
vytvářejí shluky (malé molekuly). Poté, co nuklidy dosáh-

nou kritické velikosti, začíná růst krystalů. Tyto malé mole-
kuly přítomné v roztoku se mohou spojit a vytvořit velké
molekuly, které se srazí ve formě amorfního gelu s minorit-
ními krystalickými fázemi. Vzniklý dvojrozměrný až troj-
rozměrný geopolymer má obecný vzorec Mn [-(Si-O)z- Al-
-O]n · wH2O a je podobný zeolitickým prekurzorům. Krysta-
lický růst ze zeolitických nuklidů je velmi pomalý.

Prostorová struktura aluminosilikátového (geopolymerní-
ho) gelu se skládá z SiO4 a AlO4 tetrahedrů spojených sdíle-
nými atomy kyslíku. Negativně nabité a tetrahedricky uspo-
řádané atomy hliníku uvnitř sítě mají náboje uváděny do
rovnováhy kationty alkalických kovů, jako je sodík, draslík
a vápník. Složení a struktura tohoto alkalického aluminosili-
kátového gelu závisí na velikosti, struktuře a koncentraci
iontových druhů přítomných v médiu, tak jako na teplotě,
délce ošetřování a na pH směsi.

Geopolymery jako trojrozměrné makromolekulární struk-
tury, které vznikly exotermickou polykondenzační reakcí,
nejvíce závisejí na koncentraci alkalických polysilikátů a na
teplotě. Takovéto nové materiály můžeme označit jako poly-
sialáty, což jsou speciální druhy Al-O-Si anorganických
polymerů. Pojmenování jednotlivých druhů polysialátů bylo
dohodnuto na Mezinárodním sympoziu makromolekulární
chemie ve Stockholmu [4], a to polysialate (PS), polysialate
– siloxo (PSS), polysialate – disiloxo (PSDS).

Výroba 
Z chování jednotlivých záměsí jsme během ověřovacích

zkoušek zjistili, že geopolymerní beton (POPbeton®) nelze
míchat ve spádových míchačkách, ale výlučně v mixerech
s nuceným mícháním, u nichž by rychlost lopatek či šneků
nepřekročila 24 otáček za minutu. Důvodem jsou reologické
vlastnosti aktivovaného geopolymerního betonu s velice po-
malou dynamickou i statickou viskozitou (proti cementové-
mu pojivu má popílek až pětkrát pomalejší pohyblivost).
Spádové míchačky a míchačky s rychlými otáčkami vnášejí
do POPbetonu® množství vzduchu, které nelze ani prodlou-
ženou vibrací spolehlivě odstranit.

Alkalická aktivace geopolymerního pojiva z úletového
popílku probíhá přidáním alkalických aktivátorů do směsi
kameniva a popílku v daném poměru. U obou aktivátorů
v roztocích byla předem zjištěna koncentrace a dávkování se
řídilo přepočtem na množství sušiny. Tak bylo možné rozli-
šit skutečný vodní součinitel součtem vody v obou roztocích
a vodou přidávanou na nezbytnou celkovou konzistenci
POPbetonu®.

Z výsledků víme, že stejně jako u cementového betonu
závisí výsledná pevnost včetně nárůstu téměř přímo na vod-
ním součiniteli. V případě POPbetonu® je to poměr veškeré
vody a sušiny obou aktivátorů, tedy včetně vody v obou roz-
tocích. Ověřili jsme si, že optimálním navlhčením kameniva
se omezí jeho nasákavost a zabrání se absorpci vody z obou
aktivátorů do povrchové plochy. Roztoky pak mohou půso-
bit pouze ve vztahu geopolymerní reakce s popílkem.
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Bylo třeba rovněž ověřit, zda musí být čerstvá kompozice
POPbetonu® pro vyzrání a dosažení pevnosti tepelně ošetře-
na. Úvodní pokusy prokázaly, že je vhodné kompozici pone-
chat 24 hodin v klidu, kdy dosáhne falešné tuhosti, a násled-
ně ošetřit. Ověřování probíhalo v laboratorních sušárnách,
vzorky byly zakryté fólií. Teplota se pohybovala mezi 40 až
80 ˚C v rozmezí 6 až 48 hodin.

Vlastnosti 
Výsledné vlastnosti závisejí na mnoha faktorech, nejen na

složení čerstvého betonu, ale také na technologii výroby,
zpracování a způsobu tepelného ošetřování:

� vliv množství popílku na výslednou pevnost geopolymer-
ního betonu se zjiš�oval u vzorků jednotlivých sérií, u nichž
se postupně měnil obsah popílku od 5 do 50 % na hmot-
nost kameniva. Ostatní složky byly dávkovány v kons-
tantním množství;

� ověření nejvhodnějšího poměru alkalických aktivátorů
probíhalo řadou zkušebních sérií, u nichž byl při kon-
stantním dávkování kameniva a popílku měněn poměr
alkalických aktivátorů. Posuzovanou veličinou byla
28denní pevnost v tlaku;

� dalším bodem vyhledávacích zkoušek bylo ověření vhod-
nosti příměsí, používaných v běžném cementovém beto-
nu, pro geopolymerní beton. Ukázalo se, že většina z nich
nemá na výslednou pevnost po 28 dnech výrazný vliv,
většina dokonce prokázala vliv negativní. Nejvýznamněj-
ší zlepšení nastalo při použití vysokopecní strusky, která
se aktivně zapojila do geopolymerizace úletového popíl-
ku (obr. 3);

� vodní součinitel w byl v analogii s cementovým betonem
definován jako poměr celkového množství vody, v tomto
případě vody obsažené v roztocích alkalických aktiváto-
rů a vody přidávané do čerstvého betonu pro zlepšení zpra-

covatelnosti, k množství úletového popílku. V grafu na
obr. 4 je vyhodnocen jeho vliv na výslednou pevnost
geopolymerního betonu. Množství vody v roztocích alka-
lických aktivátorů bylo konstantní, měnilo se pouze
množství vody přidávané. Z grafu je vidět, že vodní sou-
činitel, tak jako u cementového betonu, výslednou pev-
nost podstatně ovlivňuje. S rostoucím vodním součinite-
lem klesá pevnost v tlaku. U geopolymerních betonů do-
chází k poklesu koncentrace roztoků alkalických aktivá-
torů, které pak ztrácejí schopnost dokonale rozpouštět
oxidy obsažené v popílku. To vede k podstatnému zhor-
šení geopolymerizace;

� z grafu na obr. 5 je patrné, že výslednou pevnost geopo-
lymerního betonu podstatně ovlivní také doba tepelného
ošetřování. Při optimální dávce alkalických aktivátorů
rozdíl 28denní pevnosti v tlaku mezi tepelným ošetřová-
ním při teplotě 80 ˚C po dobu 16 a 24 hodin činí 13 %;

� na základě dostupných publikací se předpokládalo, že
pevnost v tlaku již po počátečním nárůstu během geopo-
lymerizace významněji neroste. Vyhodnocení jednotli-
vých sérií zkoušek však ukázalo, že po počátečním nárů-

Obr. 1. Vliv množství popílku na výslednou pevnost geopolymerního
betonu po 28 dnech; tepelné ošetřování 24 hodin při 80 ˚C

Obr. 2. Vliv poměru vodního skla k hydroxidu sodnému na výsled-
nou pevnost geopolymerního betonu po 28 dnech; tepelné

ošetřování 24 hodin při 80 ˚C

Obr. 3. Vliv použitého typu příměsi na 28denní pevnost geopoly-
merního betonu; tepelné ošetřování 24 hodin při 80 ˚C

Obr. 4. Vliv vodního součinitele na 28denní pevnost geopoly-
merního betonu; tepelné ošetřování 24 hodin při 80 ˚C

Obr. 5. Vliv doby tepelného ošetřování na 28denní pevnost
geopolymerního betonu; tepelné ošetřování při 80 ˚C

poměr
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stu na hodnotu přibližně 83 % během tepelného ošetřová-
ní dochází k pozvolnému růstu i po uložení v běžných
podmínkách. Při dosažení 28denní pevnosti činil průměr-
ně 20 %. Lze předpokládat, že pevnost bude růst i v del-
ším časovém horizontu;

� na obr. 7 je na nábrusu vidět vedle jednotlivých zrn ka-
meniva dobře zhutněný geopolymerní tmel alkalicky akti-
vovaného popílku, který však vykazuje značné množství
uzavřených vzduchových pórů různé velikosti. Rovněž je
patrná dokonalá přilnavost popílkového tmelu k zrnům
kameniva.

Použití 
Při současném poznání vlastností a používané technologie

výroby lze geopolymerní betony uplatnit především ve spe-
ciálních aplikacích a v prefabrikaci. Během několika hodin

lze vyrobit beton s velkou mechanickou pevností, která
pokračuje v růstu s časem. Vzhledem k tomu, že je při vý-
robě tepelně ošetřován, hodí se na prvky konstrukční, před-
pjaté (pražce, trámy), kusová staviva (cihly, dlaždice, obrubní-
ky), chemicky odolné prvky (trouby, tanky, vyzdívky,
bloky) a prvky odolné vysokým teplotám.
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Žamberský, M. – Svoboda, P.: Production Technology,
Characteristics and Exploitation of Geopolymer
Concrete

Geopolymer is a term for inorganic polymer produced
by alkali activation of the basic material. It is an   amor-
phous alkali aluminosilicate with a spatial structure
resembling zeolitic precursors.

Žamberský, M. – Svoboda, P.: Herstellungsweise,
Eigenschaften und Anwendung von Geopolymerbeton

Geopolymer ist eine Benennung für ein Polymer, das
durch alkalische Aktivierung eines Grundmaterials
entsteht. Es handelt sich um ein amorphes alkalisches
Aluminiumsilikat mit einer den zeolithischen Vorläufern
ähnlichen räumlichen Struktur.

Obr. 6. Průběh průměrné pevnosti geopolymerního betonu v čase

Obr. 7. Mikrostruktura geopolymerního betonu

Obr. 8. Vzorek zámkové dlažby vyrobené z geopolymerního betonu
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Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti 
energosádry modifikované hydrofobizátory

Ing. Pavel TESÁREK
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

prof. RNDr. Pavla ROVNANÍKOVÁ, CSc.
VUT – Fakulta stavební, Brno

V článku je studován vliv hydrofobizačních přísad na
základní, mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti ener-
gosádry. Výsledky experimentů ukazují, že základního
cíle hydrofobizace, tj. zpomalení pronikání kapalné i
plynné fáze vody do materiálu, bylo dosaženo, ovšem za
cenu zhoršení mechanických vlastností.

Úvod 
Pevná struktura sádry vzniká rehydratací hemihydrátu

síranu vápenatého za vzniku sádrovce 

CaSO4 · 1/2H2O + 1 1/2H2O → CaSO4 · 2H2O.     (1)

Takto vytvořený produkt je rozpustný ve vodě, a to v množ-
ství přibližně 0,256 g ve 100 g vody při 20 ̊ C [1]. Použití kon-
strukčních prvků na bázi sádry je proto bez speciálních úprav
možné pouze v interiéru. V exteriéru je nutné sádru proti vlh-
kosti zajistit, a to jak v podobě kapalné (např. deště), tak plyn-
né. Toho lze dosáhnout hydrofobizací:
– vnitřní, při které se prášková přísada za sucha smíchá se

základní surovinou, zejména při přípravě litých prvků.
Kapalný hydrofobizátor se přidává v příslušném poměru
do vody, čímž dojde k modifikaci hmoty materiálu; 

– povrchovou, nanesením prostředku pouze na povrch vy-
robeného prvku. Možné je nanášení klasické nátěrové
hmoty štětcem, ručním nebo strojním postřikovačem.
V těchto případech se předpokládá aplikace pouze na
jednu stranu prvku vystaveného náročnějšímu vlhkostní-
mu klimatu. Obdobně je tomu u cihelných lícovek, u kte-
rých se speciálně upravuje pouze exteriérová část. Menší
prvky lze do hydrofobizačních prostředků namáčet, aby
pronikly do větší hloubky. Nejčastěji se používají prys-
kyřice (resiny), silikony, soli vyšších mastných kyselin,
fluorované polymerní uhlovodíky;

– oběma způsoby.

Hydrofobizací sádry se v dosavadním výzkumu zabýval
jen Colak [2], který impregnoval povrch sádry různými typy
epoxidové pryskyřice a studoval jejich vliv na mechanické
vlastnosti a pronikání vody do takto povrchově upraveného
materiálu. U některých pryskyřic v podstatě tomuto jevu
zcela zabránil. 

V tomto článku je prezentována modifikace energosádry
hydrofobizačními přísadami při její přípravě. Cílem je pře-
devším zlepšit vlhkostní vlastnosti materiálu jako takového,
a nikoli jen jeho povrchu. Pro porovnání vlastností hydrofo-
bizované sádry se základním materiálem jsou použita refe-
renční data z prací [1], [3].

Hydrofobizační přísady 
Studium účinků hydrofobizačních přísad na vlastnosti

energosádry bylo rozděleno do dvou skupin experimentů.
V první byl hledán vhodný hydrofobizační přípravek a jeho
nejvhodnější koncentrace v sádrové směsi. Druhá sloužila
k získání reprezentativní sady základních fyzikálních, me-
chanických, tepelně technických a vlhkostních parametrů
pro porovnání s vlastnostmi referenčního materiálu.

Při výběru hydrofobizátoru a vhodné koncentrace bylo
základním kritériem jednak pronikání kapalné vody do ma-
teriálu, tedy jeho nasákavost, jednak snížení pevnosti v zá-
vislosti na koncentraci. Nasákavost byla určena orientačním
trojrozměrným experimentem, při kterém byly vzorky ulo-
ženy do nádoby s vodou tak, aby byly ponořeny minimálně
1 cm pod hladinou, a poté pravidelně váženy až do ustálení
hmotnosti. Zkoušky pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu se
prováděly na vzorcích 40 x 40 x 160 mm. U zkoušky pevnos-
ti v tahu za ohybu šlo o standardní tříbodový ohyb, tělíska se
do zařízení vkládala kolmo na směr hutnění. Pevnost v tlaku
se měřila na jejich zlomcích po zkoušce pevnosti v tahu za
ohybu, zatěžovací plocha lisu byla 40 x 40 mm. 

Ve druhé skupině experimentů, která měla dát obraz o zá-
kladních tepelných, vlhkostních a mechanických vlastnos-
tech hydrofobizované sádry, byly nejprve určeny základní
fyzikální vlastnosti, jako je objemová hmotnost, hustota ma-
trice a otevřená pórovitost, vážením a měřením suchých vzor-
ků. Z mechanických vlastností se ověřovala pevnost v tlaku
a v tahu za ohybu v závislosti na čase a na obsahu vlhkosti
ve vzorku. 

Základní tepelné vlastnosti – součinitel tepelné vodivosti,
měrná objemová tepelná kapacita a součinitel teplotní vodi-
vosti – se ověřovaly přístrojem ISOMET 2104 na vzorcích
70 x 70 x 70 mm pro tři různé vlhkostní stavy: vzorek vysu-
šený při 80 ˚C, přirozeně vlhký v laboratorním prostředí
s 50% relativní vlhkostí a teplotou 25 ˚C a vzorek nasycený
pod vodou. Z vlhkostních vlastností byl určen faktor difúz-
ního odporu stacionární miskovou metodou s 5% a 30%
relativní vlhkostí. Sorpční a desorpční izotermy byly určeny
exsikátorovou metodou za simulování různé relativní vlh-
kosti pomocí roztoků solí. Pro popis transportu kapalné vlh-
kosti byl stanoven součinitel absorpce vody a průměrný sou-
činitel vlhkostní vodivosti v jednoduchém experimentu na
vzorcích 50 x 50 x 25 mm. Podrobný postup a princip těchto
metod popisují články [1], [3] věnované vlastnostem nemo-
difikované sádry. 

Materiály
Zkušební tělesa byla podobně jako v předešlých etapách

výzkumu [1] vyrobena z energosádry z elektrárny Počerady.
Čistota energosádrovce byla vyšší než 98 %. Vodní součini-
tel voda/sádra pro referenční sadu S0 byl 0,627, stejně jako
pro všechny modifikace.
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Z nabídky hydrofobizačních přípravků byl vybrán stearan
zinečnatý, LN KOLÍN, WACKER BS PULVER 6, VINNA-
PAS RE 524 Z, VINNAPAS RE 554 Z, IMESTA IBS 47,
ZONYL 9027 A ZONYL 301. Zkoušely se jak přípravky
určené pro sádrová pojiva, tak přípravky pro hydrofobizaci
silikátových stavebních materiálů. Jako perspektivní hydro-
fobizační přísada byl po prvních experimentech vybrán pří-
pravek Imesta IBS 47 od firmy Imesta (Dubá u České Lípy)
v koncentraci 0,5 % hmotnostních na hmotnost suché sádry.
Přípravek byl nejdříve důkladně rozptýlen v sádře, a teprve
následně byla směs vsypána do vody. Vzorky byly označe-
ny S3. Druhým přípravkem byl kapalný ZONYL 9027 od
firmy Du Pont (USA). Byl aplikován jako 5% roztok ve
vodě s označením S4. Třetím hydrofobizátorem pro druhou
fázi experimentů byl rovněž kapalný ZONYL 301 od stejné
firmy, aplikovaný jako 5% roztok s označením S5 (tab. 1). 

Výsledky a diskuze
Hodnoty objemové hmotnosti, otevřené pórovitosti a hus-

toty matrice jsou uvedeny v tab. 2. U modifikovaných mate-
riálů došlo k mírnému zvýšení otevřené pórovitosti, ačkoli
množství záměsové vody bylo stejné jako u referenčního
materiálu. Tomu odpovídalo i snížení objemové hmotnosti.
Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu (normová) je uvedena na
obr. 1. U všech modifikovaných materiálů došlo k výrazné-
mu snížení pevnosti – v tlaku se v porovnání s referenčními
vzorky S0 snížila z 13 MPa na hodnoty mezi 7,5 až 8 MPa,
v tahu za ohybu z 3,6 MPa na 2,3 až 2,7 MPa. 

Z porovnání výsledků absorpčního experimentu (obr. 2)
je patrné, že ve vzorku S3 přípravek Imesta pronikání vody
do materiálu nezabránil. U vzorků S4 a S5 byl tento efekt již
výrazný. Tabulka 3 ukazuje, že vliv hydrofobizační přísady
je zřetelný u koeficientu absorpce vody a podstatně výraz-
nější u součinitele vlhkostní vodivosti. Vzorek S3 má v po-
rovnání se vzorkem S0 hodnotu součinitele vlhkostní vodi-
vosti asi o polovinu nižší, u vzorku S5 činí tento pokles již
jeden řád, u vzorku S4 dokonce téměř dva řády. Hydrofobi-
zace měla tedy zejména u materiálu S4 velmi pozitivní efekt
a měla by výrazným způsobem bránit pronikání vody do
materiálu.

Z hodnoty faktoru difúzního odporu v tab. 3 je patrné, že
u materiálů S4 a S5 došlo ke zvýšení o 20 %, pro materiál
S3 pouze o 5 %. Vliv hydrofobizační přísady se tedy proje-
vil podstatně méně než u transportu kapalné vlhkosti, což je
opět pozitivní efekt, protože výrazné zpomalení přenosu
vodní páry by pro materiál na bázi sádry bylo nežádoucí,
mohlo by v konstrukci vést ke hromadění kondenzované
vody.

Tab. 1. Složení materiálů

Materiál Vodní součinitel Přísada Koncentrace

S0 0,627 žádná žádná

S3 0,627 IMESTA IBS 47 0,5 % hm.

S4 0,627 ZONYL 9027 5% roztok

S5 0,627 ZONYL 301 5% roztok

Tab. 2. Porovnání základních vlastností

S0 1 019 2 530 60

S3 998 2 530 61

S4 962 2 530 62

S5 930 2 530 63

Otevřená 
pórovitost

[% obj.]
Materiál

Hustota 
matrice

[kg m-3]

Objemová 
hmotnost

Obr. 1. Porovnání pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu

Obr. 2. Výsledky absorpčního jednorozměrného experimentu

Tab. 3. Základní vlhkostní  vlastnosti 

S0 0,31 2,63 E-7 14,3

S3 0,25 1,47 E-7 15,1

S4 0,06 7,32 E-9 17,3

S5 0,11 2,61 E-8 17,5

Materiál
Faktor difúzního 
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Koeficient 
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Obr. 3. Porovnání sorpční a desorpční izotermy 
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Průběh sorpční a desorpční izotermy je velmi podobný
pro všechny zkoumané vzorky (obr. 3). U hydrofobizované
sádry klesla maximální nasorbovaná vlhkost, přičemž nejvý-
raznější byl tento efekt u materiálu S5. To je nepochybně
pozitivní výsledek. Je však třeba poznamenat, že tvar de-
sorpční izotermy byl u hydrofobizované sádry ještě méně
příznivý než u referenčního materiálu. Je zřejmé, že všech-
ny studované materiály po vystavení prostředí s vysokou
relativní vlhkostí vysychají i v prostředí s velmi nízkou rela-
tivní vlhkostí velmi málo a jejich sorpční hystereze je velmi
vysoká.

Základní tepelné vlastnosti přirozeně vlhkých vzorků,
uložených v laboratorních podmínkách (50% relativní vlh-
kost a teplota 25 ˚C), jsou uvedeny v tab. 4. Součinitel tepel-

né vodivosti pro modifikované materiály klesl téměř o 20 %,
což nepochybně souvisí se zvýšením otevřené pórovitosti.
Měrná objemová tepelná kapacita se snížila jen velmi málo,
což je zřejmě jen výsledkem snížení objemové hmotnosti.

Závěr
Ověřování vlhkostních a tepelných parametrů energosád-

ry modifikované třemi různými hydrofobizačními přísadami
ukázalo, že přípravky ZONYL 9027 a ZONYL 301 (mate-
riály S4 a S5) mají pro praxi jistý potenciál. Jejich použití
vedlo k výraznému poklesu součinitele vlhkostní vodivosti
energosádry a pouze k mírnému zvýšení faktoru difúzního
odporu. Zpomalení pronikání kapalné i plynné fáze vody do
materiálu bylo ovšem dosaženo za cenu výrazného zhoršení
mechanických vlastností. Při aplikaci těchto přípravků je
tedy třeba vždy posoudit, zda pevnost neklesla pod přijatel-
nou mez. Přípravek IMESTA IBS 47 se pro zvolenou kon-
centraci 0,5 % hmotnosti neukázal být vhodným řešením.
Pokles součinitele vlhkostní vodivosti modifikovaného
materiálu byl zřejmě příliš malý, aby kompenzoval nevýho-
dy snížení pevnosti. 

Článek vznikl za podpory projektu MPO č. FT–TA3/005.
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Tab. 4. Porovnání základních  tepelných vlastností

S0 0,47 1,6 0,29

S3 0,41 1,51 0,28

S4 0,38 1,5 0,23

S5 0,39 1,5 0,26
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Tesárek, P. – Černý, R. – Rovnaníková, P.: Mechanical,
Thermal and Hygric Properties of FGD Gypsum
Modified by Hydrophobizers 

The effect of hydrophobization admixtures on basic,
mechanical, thermal and hygric properties of the gas
desulphurisation (FCD) gypsum is studied in this
paper. Experimental results show that the basic aim of
hydrophobization, i. e. slowing-down water and water
vapour penetration into the material, has been achieved,
but only on the account of worsened mechanical pro-
perties.

Tesárek, P. – Černý, R. – Rovnaníková, P.: Mechanische,
wärme- und feuchtigkeitstechnische Eigenschaften von
mit Hydrophobierungsmitteln modifiziertem REA-Gips 

Im Artikel wird der Einfluss von Hydrophobierungs-
zusätzen auf die grundlegenden, mechanischen, wärme-
und feuchtigkeitstechnischen Eigenschaften von REA-
Gips studiert.  Die Ergebnisse von Versuchen zeigen,
dass das grundlegende Ziel der Hydrophobierung, d.h.
die Verlangsamung des Durchdringens der flüssigen und
gasförmigen Phase des Wassers ins Material erreicht
wurde, aber zum Preis der Verschlechterung der me-
chanischen Eigenschaften.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR
pořádá

7. konferenci Evropské komise “SAUVEUR”

Zachráněné kulturní dědictví – záruka porozumění a života v rozšířené Evropě
31. května – 3. června 2006, Reprezentační prostory Pražského hradu

Cílem konference je konsolidace a zhodnocení dopadů výsledků evropských výzkumných projektů v oblasti movitého a ne-
movitého kulturního dědictví. Konference bude speciálně zaměřena na využití výsledků výzkumu kulturního dědictví a pro-
věření ochoty uživatelů, malých a středních podniků, vlastníků, manažerů, restaurátorů a konzervátorů kulturního

dědictví akceptovat nové technologie a nové trvale udržitelné přístupy k ochraně památek. 

www.arcchip.cz/ec-conference
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Tepelná vodivost materiálů na bázi minerální vlny
částečně nasycených vodou

Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph. D.
Ing. Milena JIŘIČKOVÁ, Ph. D.

Ing. Lukáš FIALA
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku je stanoven součinitel tepelné vodivosti mate-
riálů na bázi minerální vlny v závislosti na vlhkosti. Stu-
dovány jsou materiály s přísadami hydrofobizačními,
hydrofilními a bez přísad. Data získaná experimentálně
jsou analyzována homogenizačními metodami. 

Úvod 
Tepelné vlastnosti materiálů na bázi minerální vlny jsou

z hlediska možnosti praktického využití, zejména ve formě
tepelně izolačních desek, rozhodující. Většina výrobců uvá-
dí v katalogových listech pro jednotlivé typy izolačních ma-
teriálů součinitele jejich tepelné vodivosti či měrné tepelné
kapacity, většinou však pouze jako konstantní hodnoty bez
udání podmínek, za jakých byly určeny. Při výběru tepelně
izolačního materiálu pro specifické využití je nezbytné si
uvědomit, že jeho tepelné vlastnosti závisejí na teplotě, vlh-
kosti a dalších parametrech. Závislosti součinitele tepelné
vodivosti běžných minerálních vln na teplotě, což je nezbyt-
ný parametr např. pro izolaci rozvodů technického zařízení
budov, je věnována pozornost v pracích [1] až [4]. Součini-
tel tepelné vodivosti desek na bázi minerální vlny v závislos-
ti na vlhkosti je studován např. v práci [5]. Přenosem tepla
v minerální vlně, způsobeném volnou konvekcí, se zabývá
práce [6], radiační přenos tepla v minerálních vlnách je sle-
dován v článcích [7] a [8]. Teoretické úvahy o existenci
kombinovaného transportu tepla vnitřní strukturou materiá-
lů na bázi minerální vlny byly publikovány v pracích [9],
[10].

Mnohé materiály na bázi minerální vlny se v současné
době vyrábějí s hydrofobizačními přísadami, nebo� přítom-
nost vody v materiálu je často pro předpokládané využití ne-
žádoucí. Hlavním důvodem pro hydrofobizaci bezesporu je,
že s nárůstem vlhkosti několikanásobně stoupá součinitel
tepelné vodivosti, což v důsledku vede ke ztrátě tepelně izo-
lační funkce. S hydrofilními přísadami se u výrobků na bázi
minerální vlny však setkáváme pouze zřídka, přestože tento
typ materiálů má pro využití v praxi nemalý potenciál, např.
ve vnitřních tepelně izolačních systémech.

Rozdílná úprava povrchu vláken minerálních vln vede k
odlišným podmínkám pro výskyt vody v materiálu. Hydro-
fobizační přísady odpuzují vodu z povrchu vláken, díky
čemuž dochází k tvorbě vodních kapek v porézním systému
materiálu. Naopak, hydrofilní přísady molekuly vody na po-
vrchu vláken vážou. Rozdílné umístění molekul vody v po-
rézním systému mezi materiály na bázi minerální vlny upra-
vených rozdílnými aditivy nepochybně ovlivňuje všechny
materiálové parametry, u nichž je podstatný obsah vlhkosti,
tedy i tepelné vlastnosti. 

V článku uvádíme postup stanovení součinitele tepelné
vodivosti několika materiálů na bázi minerální vlny v závis-
losti na vlhkosti. Studovány jsou materiály s hydrofobizač-
ními přísadami, hydrofilními přísadami a materiály bez pří-
sad upravujících vlastnosti minerální vlny s ohledem na trans-
port kapalné vlhkosti. Hlavním cílem je identifikace vlivu
polohy molekul vody v porézním systému na tepelné vlast-
nosti materiálů, a proto jsou dále data získaná experimentál-
ně analyzována homogenizačními metodami. 

Experimentální metody
Součinitel tepelné vodivosti byl stanoven multifunkčním

zařízením ISOMET 104 slovenské firmy Applied Precision,
Ltd. Přístroj pro stanovení součinitele tepelné vodivosti,
součinitele teplotní vodivosti a objemové tepelné kapacity je
vybaven několika typy sond. Jehlové sondy jsou určeny pro
měření porézních, vláknových a měkkých materiálů, povr-
chové sondy pro tvrdé, kompaktní materiály. Měření je zalo-
ženo na analýze teplotní odezvy materiálu na impulsy tepel-
ného toku indukovaného odporovým elektrickým ohříva-
čem, který je v přímém kontaktu s povrchem vzorku. Různý
obsah vlhkosti ve vzorcích, korespondující s hygroskopic-
kou oblastí vlhkostí, byl navozen roztoky solí odpovídající-
mi specifické relativní vlhkosti. Větší než hygroskopická
vlhkost byla získána ponořením vzorků do destilované vody
po rozdílnou dobu. Obsah vlhkosti byl stanoven gravime-
tricky s chybou ±1 %. Pro porovnání byla provedena měře-
ní jak jehlovými, tak povrchovými sondami. 

Homogenizační metody
Pro homogenizaci může být porézní materiál považován

za směs pevné, kapalné a plynné fáze. U sledovaných mate-
riálů je pevná fáze reprezentována čedičovými vlákny, ka-
palná je zastoupena vodou, plynná vzduchem. Pracujeme-li
s dokonale suchým materiálem, uvažujeme pouze pevnou a
plynnou fázi. Objemový podíl vzduchu je jednoznačně ur-
čen pórovitostí materiálu. Při pronikání voda v materiálu
zaplní část porézního prostoru, čímž se sníží objemový podíl
vzduchu. Chceme-li homogenizačními metodami stanovit
součinitel tepelné vodivosti materiálu jako celku, musíme
znát součinitele všech jeho složek [11]. 

První z homogenizačních vztahů [12] předpokládá sféric-
ký tvar jednotlivých složek materiálu, druhý vychází z jejich
jehlovitého uspořádání a poslední pracuje s deskovými tva-
ry. Aplikovaná směšovací pravidla popisují vztahy 
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kde λeff je součinitel tepelné vodivosti materiálu, λM součini-
tel tepelné vodivosti pevné fáze (čedič, 3,0 W/mK), fj obje-
mový podíl vzduchu či vody, λj součinitel tepelné vodivosti
vzduchu (0,026 W/mK) nebo vody (0,60 W/mK).

Nejprve byla směšovací pravidla aplikována při výpočtu
součinitele tepelné vodivosti suchých materiálů. Následně
byl stanoven jako funkce obsahu vlhkosti. Získané výsledky
byly verifikovány podle Wienerových mezí [13], a to jak pro
paralelní (4), tak sériový model (5). Tyto meze představují
ve skutečnosti horní a dolní limit funkce závislosti součini-
tele tepelné vodivosti na obsahu vlhkosti a jsou popsány
vztahy

kde λeff je součinitel tepelné vodivosti studovaného materiálu,
f1 až f3 objemový podíl jeho jednotlivých složek, λ1 až λ3

součinitel tepelné vodivosti složek. 

Materiály a vzorky
Materiály, jejichž vlastnosti jsme studovali, vyrobila fir-

ma Rockwool, a. s., speciálně pro tyto účely. Jejich základ-
ní charakteristiky (pórovitost, objemová hmotnost), stanove-
né v laboratoři Fakulty stavební ČVUT, jsou včetně apliko-
vané přísady uvedeny v tab. 1. Otevřená pórovitost materiá-

lů byla stanovena pomocí Archimédovy hmotnosti s přes-
ností ±5 %, přičemž nasycený obsah vlhkosti byl určen při-
rozenou nasákavostí vzorku ponořeného do nádoby s desti-
lovanou vodou. Nebylo možné využít princip vakuové nasá-
kavosti, nebo� u materiálů na bázi minerální vlny by mohlo
dojít k deformaci struktury pórů. Objemová hmotnost byla
určena podle lineárních rozměrů vzorků (50 x 50 x 20 až
50 mm) a jejich vážením s přesností ±5 %. Z tabulky je patr-
ná závislost otevřené pórovitosti na objemové vlhkosti, která
je ve shodě s předpoklady a zkušenostmi. Jednotlivá měření
byla realizována vždy na pěti vzorcích od každého materiá-
lu a pro příslušný obsah vlhkosti.

Výsledky a diskuze
Výsledky měření součinitele tepelné vodivosti, získané

jak povrchovou, tak jehlovou sondou, jsou shrnuty na obr. 1

a obr. 2. U suchých materiálů i materiálů s malým obsahem
vlhkosti, korespondujícím hygroskopické oblasti, vykazují
závislost pouze na objemové hmotnosti příslušného typu.
U materiálů s objemovou hmotností přibližně 100 kg/m3 by-
ly hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ přibližně 0,04 W/mK.
Stoupaly s jejím nárůstem, což je ve shodě s referenčními
daty [1]. Z porovnání výsledků získaných plošnou a jehlo-
vou sondou je patrné, že získaná data jsou téměř identická,
zejména pokud bereme v potaz rozsah chyb měřicí metody a
použitého přístroje. 

Součinitele tepelné vodivosti vzorků s větší než hygrosko-
pickou vlhkostí však vykazují značné rozdíly jak mezi jed-
notlivými materiály, tak mezi hodnotami stanovenými roz-
dílným typem senzorů. 

U hydrofilních materiálů INH a INS byly zjištěny syste-
matické rozdíly mezi daty získanými povrchovou a jehlovou
sondou s tím, že hodnoty λ naměřené povrchovou sondou
byly vždy vyšší. Pro vysvětlení této skutečnosti je třeba si
uvědomit, že povrchová sonda měří součinitel tepelné vodi-
vosti ve směru kolmém na vlákna, zatímco sonda jehlová je
umístěna přímo v materiálu rovnoběžně s vlákny. Povrcho-
vá sonda je v kontaktu s materiálem celá, zatímco jehlová
vlákna protíná a její části nemusí být v kontaktu s vlákny, ale
se vzduchem v porézní struktuře materiálu. Rozdíly součini-
tele tepelné vodivosti, naměřené různým typem sond, těmto
rozdílům v kontaktu s jednotlivými složkami zjevně odpoví-
dají. Je třeba připomenout, že pro stanovení kvality tepelně
izolačních materiálů jsou rozhodující tepelné vlastnosti ur-
čené kolmo na desku, tj. ve směru přenosu tepla. Hodnoty
určené jehlovou sondou paralelně s vlákny mohou být vy-
užity pouze pro dvojrozměrné výpočty transportu tepla. 

Nyní se podívejme na výsledky z kvantitativního hledis-
ka. Součinitel tepelné vodivosti pro nejvíce nasycený vzorek
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Tab. 1. Základní materiálové charakteristiky a typy přísad 

CNL hydrofobní 88,1 270

CNR hydrofobní 95,6 110

TCR bez přísady 96,4 90

STR bez přísady 95,2 120

INH hydrofilní 91,6 210

INS hydrofilní 96,3 90

Materiál Typ
Pórovitost

[%]
Objemová hmotnost

[kg/m3]

Obr. 1. Závislost součinitele tepelné vodivosti minerální vlny 
na obsahu vlhkosti stanovená jehlovou sondou rovnoběžně s vlákny

Obr. 2. Závislost součinitele tepelné vodivosti minerální vlny 
na obsahu vlhkosti stanovená plošnou sondou kolmo na  vlákna
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materiálu INH byl nepatrně vyšší a pro materiál typu INS
nepatrně nižší než součinitel tepelné vodivosti udávaný v li-
teratuře [11] pro vodu (0,60 W/mK při 20 ˚C). Tento výsle-
dek se zdá být logický, nebo� vyšší objemová hmotnost ma-
teriálu INH je způsobena větším obsahem vláken, čímž se
snižuje velikost volného pórového prostoru pro absorpci vo-
dy. Výsledný součinitel tepelné vodivosti vlhkého materiálu
se tedy musí pohybovat v rozmezí součinitelů tepelné vodi-
vosti vody a čedičových vláken (3,0 W/mK). Lehčí materiál
INS pak vykazuje nižší součinitel tepelné vodivosti v dů-
sledku menšího obsahu vláken na jednotkový objem, což je
spjato s vyšším obsahem vzduchu. 

Součinitele tepelné vodivosti hydrofobních materiálů a
materiálů bez přísad vykazovaly v oblasti větší než hygros-
kopické vlhkosti diference zcela náhodné. Výsledky získané
povrchovou sondou byly v některých případech vyšší, v ně-
kterých naopak nižší než výsledky stanovené jehlovou son-
dou. V některých případech dokonce došlo k poklesu souči-
nitele tepelné vodivosti s nárůstem vlhkosti. Typickým pří-
kladem je materiál CNR. 

Tyto, na první pohled nesystematické výsledky, přesto od-
povídají předpokladům odlišného rozložení molekul vody
v jednotlivých typech materiálů. Hydrofobizační přísady za-
braňují přímému kontaktu vody s vlákny a ta, která nejsou

Obr. 3. Součinitel tepelné vodivosti materiálu CNL v závislosti 
na obsahu vlhkosti stanovený experimentálně 

a podle směšovacích pravidel

Obr. 4. Součinitel tepelné vodivosti materiálu CNR v závislosti 
na obsahu vlhkosti stanovený experimentálně 

a podle směšovacích pravidel

Obr. 5. Součinitel tepelné vodivosti materiálu TCR v závislosti 
na obsahu vlhkosti stanovený jehlovou sondou 

a podle směšovacích pravidel

Obr. 6. Součinitel tepelné vodivosti materiálu STR v závislosti 
na obsahu vlhkosti stanovený jehlovou sondou 

a podle směšovacích pravidel

Obr. 7. Součinitel tepelné vodivosti materiálu INH v závislosti 
na obsahu vlhkosti stanovený jehlovou sondou 

a podle směšovacích pravidel

Obr. 8. Součinitel tepelné vodivosti materiálu INS v závislosti 
na obsahu vlhkosti  stanovený jehlovou sondou 

a podle směšovacích pravidel
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povrchově ošetřena, mají velmi nízkou smáčivost. Voda je
přítomna v pórovém prostoru většinou ve formě náhodně
rozptýlených kapek. Získané výsledky tedy reprezentují prů-
měrnou hodnotu součinitele tepelné vodivosti pro vlhký
vzorek, u něhož rozptýlení vlhkosti není možné považovat
za homogenní. 

Z kvantitativního hlediska došlo v některých případech
u materiálů s hydrofobními přísadami a materiálů bez přísad
k nárůstu součinitele tepelné vodivosti (materiály CNR a
STR) až na hodnotu blízkou 1 W/mK. Projevil se u nich jak
vliv hydrofobizace, tak negativně vyšší objemová hmotnost,
kdy opět vyšší obsah čedičových vláken způsobil nárůst
součinitele tepelné vodivosti. Hodnoty u materiálů TCR a
CNL byly velmi nízké, pohybovaly se kolem 0,30 W/mK.
To je možné vysvětlit zbytkem vzduchu v jejich porézní
struktuře. 

Součinitele tepelné vodivosti, stanovené jako funkce ob-
sahu vlhkosti podle tří Bruggemanových směšovacích pravi-
del a dvou Wienerových mezních pravidel, jsou pro jednotlivé
materiály a oba typy sond prezentovány v obr. 3 až obr. 8.

Hodnotíme-li výsledky z pohledu Wienerových mezí, je
zřejmé, že data naměřená pro materiály CNL, TCR, INH a
INS tyto meze splňují, zatímco hodnoty součinitele tepelné
vodivosti pro materiály CNR a STR leží mimo ně v podstat-
né části závislosti λ (w). Tento fakt plně potvrzuje vliv polo-
hy molekul vody v různých typech materiálů na jejich sou-
činitel tepelné vodivosti. Objemová hmotnost materiálu je
však také velmi důležitý parametr, nebo� materiály CNR a
STR mají nižší objemovou hmotnost než materiály CNL a
TCR se stejnou úpravou vláken. 

Získané výsledky je možné vysvětlit pomocí následující
hypotézy. Materiály s vyšší objemovou hmotností mají pev-
nější strukturu, díky níž nedochází k tak významným defor-
macím vlivem nárůstu vlhkosti. U materiálů s nižší objemo-
vou hmotností, a to jak hydrofobních, tak u materiálů bez
přísad, dochází v důsledku nasycení vyšším množstvím
vody k významným změnám vnitřní porézní struktury, které
vedou k nárůstu součinitele tepelné vodivosti. 

Analýza experimentálních dat a výsledků získaných vy-
užitím Bruggemanových směšovacích vztahů ukázala velmi
dobrou shodu experimentu a výpočtu pro suché vzorky a
vzorky s obsahem vlhkosti do 0,05 m3/m3. Rozdíly ve vý-
sledcích získaných aplikací jednotlivých modelů byly velmi
malé, zejména pokud vezmeme v potaz chybu přístroje ±10 %
z měřené hodnoty. 

Výsledky pro materiály s vyšším obsahem vlhkosti se vý-
razně liší jak v závislosti na typu materiálu, tak sond. Souči-
nitele tepelné vodivosti hydrofilních materiálů INH a INS,
určené jehlovou sondou, se pohybují v blízkosti paralelních
Wienerových mezí, zatímco hodnoty získané plošnou son-
dou v blízkosti sériových Wienerových mezí. Toto zjištění je
ve shodě s předpokládaným vlivem lokalizace vody na povr-
chu vláken hydrofilně modifikovaného materiálu. U hydro-
fobizovaného materiálu CNR a materiálu TCR bez jakékoli
přísady se součinitele tepelné vodivosti nacházejí opět
v blízkosti paralelních Wienerových mezí, což je bezpochy-
by následek nižšího objemového podílu vody. Součinitel
tepelné vodivosti hydrofobizovaného materiálu CNR s nižší
objemovou hmotností a materiálu TCR sleduje stejný trend,
jaký byl pozorován u materiálů typu INH a INS. U těchto
typů však byly hodnoty součinitele tepelné vodivosti, defi-
nované Wienerovými sériovými mezemi, překročeny. 

Závěr
Výsledky měření a výpočtů součinitele tepelné vodivosti

v závislosti na obsahu vlhkosti, stanovené pro šest odlišných
typů materiálů na bázi minerální vlny, prokázaly, že aplika-
ce homogenizačních metod může poskytnout poměrně přes-
ný kvantitativní odhad jeho závislosti na vlhkosti i pro tak
vysoce nehomogenní materiály, jakými jsme se zabývali.
Přes relativně dobrou shodu výsledků není možné konstato-
vat, že by byl nalezen jednotný vztah pro výpočet závislosti
součinitele tepelné vodivosti na vlhkosti v celém jejím roz-
sahu. U většiny materiálů se při nízkém obsahu vlhkosti po-
hyboval v blízkosti Wienerových paralelních mezí. Při nárů-
stu obsahu vlhkosti až k nasycenému stavu se získané hod-
noty součinitele tepelné vodivosti blížily sériovým Wienero-
vým mezím. Aplikace Bruggemanových směšovacích vzta-
hů se pro sledované typy materiálů neukázala jako vhodná a
zůstává otevřenou otázkou, zda užití sofistikovanějších smě-
šovacích pravidel povede k lepší shodě experimentu a vý-
počtů. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 106/04/0138 GA ČR.
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Pavlík, Z. – Jiřičková, M. – Fiala, L. – Černý, R.:
Thermal Conductivity of Partially Water Saturated
Materials on Mineral Wool Basis 

Thermal conductivity of several types of materials on
mineral wool basis is determined in dependence on mois-
ture content in this paper. Materials with hydrophobic
admixtures, hydrophilic admixtures and without any
admixtures are studied, in particular. The obtained data
are then analyzed using homogenization techniques.

Pavlík, Z. – Jiřičková, M. – Fiala, L. – Černý, R.:
Wärmeleitfähigkeit von teilweise mit Wasser gesättigten
Materialien auf der Basis von Mineralwolle 

Im Artikel wird die Wärmeleitfähigkeit von Materialien
auf der Basis von Mineralwolle in Abhängigkeit vom
Feuchtegehalt bestimmt. Es werden Materialien mit Hydro-
phobierungszusätzen, hydrophilen Zusätzen und ohne
Zusätze studiert. Die experimentell gewonnenen Daten
werden mit Homogenisierungsverfahren analysiert.

S neustálým růstem cen ropy a energií se
ve všech oblastech hledají možnosti, jak
snížit spotřebu těchto neobnovitelných
zdrojů, aniž by bylo nutné měnit dosavadní
způsob života či snižovat jeho kvalitu. Při
zvyšujících se nákladech na vytápění, sta-

bilním vývoji cen nemovitostí a poměrně nevýhodných
úrokových mírách z peněžních vkladů si stále více majitelů
rodinných a bytových domů uvědomuje, že nejlevnější
energie je ta, která se nespotřebuje, a nejlépe uložené úspory
jsou v konstrukci vlastního domu.

Mnoho domů v naší zemi bylo projektováno a stavěno
v dobách, kdy ceny energií byly zlomkem těch dnešních a
problematikou jejich úspor se ve srovnání s překotností teh-
dejších technických či společenských změn chtěl málokdo
zdržovat. Ještě dnes mnoho lidí netuší, že více než 60 % ro-
dinných výdajů za energie (elektřinu, plyn, teplou vodu,
benzín, naftu) je vynaloženo na vytvoření a udržení tepelné
pohody vnitřního prostředí a že ztráty tepla vnějšími stěna-
mi a okny mohou např. u běžných panelových domů dosa-
hovat 60 až 85 %. 

Přední výrobce zateplovacích systémů přichází tento rok
s informační kampaní o možnostech úspor energie. Jádrem
by mělo být bezplatné technické a legislativní poradenství,
orientační tepelně technické výpočty, návrhy barevného
ztvárnění fasád, doporučení zkušených a vyškolených firem
a dohled nad konkrétními stavbami, což vše by mělo zpře-
hlednit problematiku zateplování budov zejména pro drobné
stavebníky a majitele rodinných domků. Kromě úspory
finančních prostředků za vytápění by přínosem této osvěty
mělo být i čistší životní prostředí v důsledku snižování
tuhých emisí z lokálních topeniš�, omezování emisí CO2 z
hromadné výroby energií a skleníkového efektu.

K dispozici je speciální poradenská linka, další informace
lze nalézt na internetových stránkách a obchodních místech
společnosti. Novinkou je bezplatné vystavení a získání Ener-
gyPassu, který zaručuje kvalitu zabudovaných zateplovacích
systémů a poskytnutých služeb. 

Společně s odbornými organizacemi ČVUT Praha, ČSSI,
ČKAIT, Springermedia, Era group a Jaga Media vyhlašuje
Baumit, spol. s r. o., každoročně soutěž Fasáda roku.
V letošním ročníku porotci vybírali z 98 prací, deset dalších
nesplnilo podmínky soutěže. V kategorii novostavba získal
první cenu bytový dům Bydlení u aleje v Praze 10, druhou
polyfunkční dům Na okraji v Praze 6 a třetí Rezidence Char-
lotta Nouvelle v Praze 2. V kategorii rekonstrukcí získal
první cenu Dům U bílého koníčka v Opavě, druhou zámek
Velké Hoštice a  třetí Jezuitská kolej Klatovy. V kategorii
rekonstrukcí prefabrikovaného domu byla oceněna kolej
Volha VŠCHT Praha. Zvláštní uznání mediálních partnerů
získaly bytové domy v Laurinově ul. v Mladé Boleslavi a
Zvláštní uznání ředitele společnosti Baumit Residence Clas-
sic – Dům seniorů Průhonice. Vítěznou stavbou internetové-
ho hlasování se stal Hrádek u Varnsdorfu.

Tisková informace

�technologie

�ocenění

Rok zateplení

Zřizovateli ceny za bezpečnost v hornictví jsou Český
báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie
a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České repub-
liky. Ocenění se propůjčuje a uděluje organizacím podléha-
jícím dozoru Státní báňské správy České republiky jako pro-
jev uznání za vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti prá-
ce. Hlavním partnerem je Kooperativa.

Do soutěže v kategoriích hlubinný důl (černé uhlí, lignit,
uran), povrchový uhelný lom (hnědé uhlí), povrchový lom
(pískovny, štěrkovny atd.), podzemní stavitelství včetně těž-
by nafty se může přihlásit každá organizace, která v hodno-
ceném roce nevykázala na svých pracovištích smrtelný pra-
covní úraz. Ve čtvrtém ročníku to bylo 61 organizací. V ka-
tegorii pro podzemní stavitelství včetně těžby nafty zvítězila
Divize 5 a. s. Metrostav. Ocenění z rukou předsedy Českého báň-
ského úřadu prof. JUDr. Romana Makaria, CSc., převzal bývalý
člen naší redakční rady a ředitel Divize 5 Ing. Václav Soukup.

Plastiku stylizovaného důlního skřítka z vápence se zlace-
nými konturami zhotovil jako putovní cenu akademický so-
chař Michal Moravec. Její zmenšená bronzová kopie zůstá-
vá oceněné organizaci natrvalo.

Tisková informace

Zlatý Permon
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Řasy na stavebních objektech
prof. Ing. Richard WASSERBAUER, DrSc. 

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Význam řas jako dílčího biokorozního faktoru byl obje-
ven relativně nedávno. Ještě v sedmdesátých letech mi-
nulého století byly řasy považovány pouze za předchůd-
ce vyšších rostlin a symbionty lišejníků. Teprve další vý-
zkum prokázal jejich spoluúčast při postupné degradaci
uměleckých kamenných artefaktů, některých typů střeš-
ních krytin, archeologických objektů, a zejména fasád
domovních objektů. 

V posledních letech se výrazně změnila stavebně fyzikál-
ní dispozice některých obvodových konstrukcí. S klesajícím
součinitelem prostupu tepla dochází, v důsledku zateplení
panelových objektů vnějším kontaktně zateplovacím systé-
mem, ke snižování tepelného toku konstrukcemi, a tím i ke
snižování vnější povrchové teploty. To ve svém důsledku
znamená, že odpařování případného kondenzátu nebo ovlh-
čení deštěm je u zateplených konstrukcí pomalejší. Za jas-
ných nocí navíc dochází k dlouhovlnnému vyzařování fasá-

dy proti obloze, a tím k dalšímu ochlazování jejího povrchu
i pod teplotu rosného bodu okolního vzduchu, čímž rovněž
může vznikat bohatý kondenzát. Na takto zvlhčeném povr-
chu se jako pionýrské organizmy objevují různé druhy sinic
a bakterií následované zelenými řasami (tab. 1). Brzy po ná-
stupu řas se objevují mikroskopické vláknité houby, později
mechy, případně i lišejníky (symbióza řas a hub).

Sinice
Zvláštní a nejstarší skupinu mezi řasami tvoří sinice. Stav-

bou buňky se podobají bakteriím, proto se také nazývají cya-
nobakteriemi (z řeckého cyaneos = modrý) a jsou také mezi
bakterie řazeny. Nemají morfologicky diferencované jádro,
asimilační barviva jsou uložena na specifických membrá-
nách, tzv. thylakoidech. Z běžných barviv chybí chlorofyl b,
je však přítomen modrý fykocyanin a červený fykoerytrin,
které jsou rozpustné ve vodě. Proto mohou být sinice šedé,
modrozelené, případně žlutavé nebo červené. Rozmnožují se
prostým dělením nebo vegetativně, a to částmi stélek, jednot-
livými vlákny nebo jejich úlomky. 

Sinice jsou rozšířené po celém světě a vzhledem k jedno-
duché stavbě a schopnosti vázání vzdušného dusíku obývají
i extrémní stanoviště. Náležejí proto k průkopníkům života
na holých skalách, fasádách i na střešních krytinách, kde při-
pravují podmínky pro následný růst dalších organizmů. Zají-
mavým fyziologickým detailem, který částečně objasňuje
jejich neobyčejnou odolnost, je přítomnost ochranných
membránových pouzder a slizu, kterými jsou obaleny. Pouzd-
ro slouží jako rezervoár vody, která je zde držena značnými
molekulárními silami, přispívá také k tlouš�ce a stabilitě
vytvářené krusty. Retence vody v krustě a její odpar se odrá-
ží i ve změnách objemu krusty. Při rychlém vysychání a
zvlhčování vznikají síly, které vedou k uvolnění zrnek sta-
vebního kamene. Symbiotické sinice zastupují ve stélce li-
šejníku tzv. fykobiont. Často jde o rody Gloeocapsa, Chroo-
coccus, Nostoc, Stigonema, ze kterých se také spolu s mik-
roskopickými vláknitými houbami lišejník vytváří. 

Zelené řasy 
Tvoří tvarově velmi rozmanitou skupinu, která se velmi

často vyskytuje na fasádách staveb. Jejich společným zna-
kem je přítomnost asimilačních barviv chlorofylu a i b, α-
i β-karoténu a xantofylu. Konečným asimilačním produktem je
škrob. Zelené řasy mají řadu organizačních stupňů (monádo-
vý, hemimonádový, vláknitý aj.). Vegetativní buňky mají
zpravidla jedno jádro, výjimečně jsou zelené řasy vícejader-
né. Rozmnožují se jak nepohlavně (vegetativním dělením na
dvě části, rozmnožováním zoosporami, hemisporami apod.),
tak pohlavně (tvorbou zygot). Jsou všeobecně rozšířené a
nacházejí se ve všech biotopech zeměkoule. Nalézají se ve
vodách, obrůstají vlhký kámen, jsou v půdě, v kanálech i na
sněhu. Často kolonizují vlhká místa staveb. Některé řasy žijí
v symbióze se živočichy (zoochlorely) nebo obdobně jako
sinice s mikroskopickými vláknitými houbami (lišejníky
často spoluvytvářejí rody Stichococcus, Trebouxia, Trente-
pohlia aj.). 

Tab. 1. Nejčastější rody řas na povrchu vlhkého stavebního kamene
a uměleckých artefaktů

rod nejčastější lokalita rod nejčastější lokalita

Synechococcus vápence Chlorela
substrátově 
nespecifický

Plectonema
substrátově 
nespecifický

Muriella kámen

Chroococcus kámen Nitzchia
substrátově 
nespecifický

Pleurocapsa kámen Apatococcus
substrátově 
nespecifický

Gloeocapsa kámen Trentepohlia
substrátově 
nespecifický

Gloeobacter vápenec Klebsormidium kámen

Lyngbya kámen Trebouxia
substrátově 
nespecifický

Nostoc
umělecké 
artefakty, půda, 
kámen

Stichococcus
substrátově 
nespecifický

Chroococcidiopsis
extrémní 
biotopy

Gloeocystis kámen

Anabaena půda, kámen

Sinice Zelené řasy

Phormidium Navicula
substrátově 
nespecifický

půda, vápenec, 
kámen
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Kromě těchto dvou hlavních skupin se můžeme na fasá-
dách stavebních objektů výjimečně setkat se žlutozelenými
řasami (Xanthophyceae), což je paralelní vývojová skupina
k zeleným řasám. Tato skupina však nevytváří škrob. Na fa-
sádě se mohou objevit i rozsívky (Bacillariophyceae), které
sem zanese vítr.

Podmínky růstu
Řasy jsou přizpůsobeny růstu i ve velmi extrémních pod-

mínkách. Adaptační systémy jsou nejrůznějšího charakteru.
Mimo klidových stadií je to zejména tvorba slizových obalů
a pochev, změna viskozity protoplazmy, změna struktury
buněčných stěn a přítomnost doplňkových pigmentů. Řasy
velmi dobře snášejí vyschnutí (až několik desítek let). Na
kameni a stavebních fasádách nazýváme takovéto spící, ne-
kultivovatelné mikroskopické formy poikilotrofní organiz-
my (syndrom „Šípkové Růženky“). V aridních podmínkách
(na fasádách objektů) je pro řasy důležitá schopnost rychlé-
ho obnovení životní činnosti i po slabém zvlhčení. Po tako-
véto iniciační periodě se řasy rychle vracejí do formy biofil-
mu a okamžitě počínají  produkovat řadu metabolitů. Proto-
že podobně jako rostliny vytváří fytohormon kyselinu absci-
sovou, která u rostlin zvyšuje odolnost proti stresu, jsou
zvláště odolné proti vysoké salinitě a nízkému pH (pH 3). 

Řasy nesnášejí pH okolo 12. Jakmile však vlivem atmo-
sférické karbonatace klesne pH ve stavebním kameni pod 9,
je jejich nástup na vlhkém substrátu nechráněném biocidem
téměř nevyhnutelný. Na osluněném zdivu překonávají velké
tepelné výkyvy (0 až 85 ˚C). Teplota stavebního kamene nad
45 ˚C indukuje barevné rezistentní formy (Haematococcus,
Pleurocapsa). Na cementových omítkách vytváří typický
oranžový film zelená řasa Trentepohlia (akumulací karote-
nu).

� Nejsou náročné na světlo. Vyskytují se sice především
na méně osluněných severních a severozápadních fasádách
domů včetně střech, avšak mohou bohatě vegetovat i při sla-
bém osvětlení, ovšem ve spojení s nižší teplotou (okolo 0 ̊ C).
Je znám případ z jeskyní v Českém krasu, kde řasy vegetují
na vlhké skále v okolí svítidel. Další (zejména rody Pleuro-
coccus a Trebouxia) vystačí v nouzi se vzdušnou vlhkostí.
Růst řas je proto výrazný především na jaře a v zimě, méně
na podzim, kdy se rozvíjí Nostoc na pojivu, Chlorela na sta-
vebním kameni, Chroococcus na nástěnných freskách. V lé-
tě roste dobře pouze Haematococcus a Hantzschia. 

� Nesnášejí silné sluneční záření, které je vysušuje. Na-
opak sinice i zelené řasy rostou velmi dobře v místech, kde
je nějaký čas zadržována voda (římsy, parapety oken, balkó-
ny, nerovné zóny zdiva, sokly). Častěji se vyskytují tam, kde
stromy a keře rostlé blízko budovy vrhají dlouho stín. 

Pro získání základních informací o osídlení fasád zateple-
ných panelových objektů jsme analyzovali vzorky získané
rýhováním povrchu fasády sterilním skalpelem nebo odbě-
rem průhlednou lepicí páskou. Kultivace proběhla na mine-
rálních půdách podle Knopa a na médiu Bold-Basal/Bristol
při teplotě 18 až 20 ˚C. Z výsledků je zřejmé, že frekvence
osídlení fasád zateplených panelových objektů je podstatně
nižší. Na fasádě s kontaktním zateplovacím systémem jsme
nalezli sinice Gloeocapsa, Gloeothece, Lyngbya, Nostoc a
Mikrocystis spp. Ze skupiny zelených řas byla nalezena
pouze řasa Klebshormidium sp.

� Živiny si řasy berou z oxidu uhličitého, dusík z amon-
ných solí nebo ze vzduchu. Protože obsahují chlorofyl, vy-
tvářejí při fotosyntéze cukry, které slouží i jako zdroj živin

pro jiné mikroorganizmy. Z hlediska výživy jsou řasy obli-
gátně fototrofní, avšak u řady druhů byla prokázána schop-
nost přecházet fakultativně i na jiný způsob získávání ener-
gie či uhlíku. Fakultativně fotoheterotrofní a chemohetero-
trofní byly zjištěny u všech hlavních skupin řas. U řady druhů
je známa auxotrofie (řasy vyžadují ke svému růstu specific-
ké sloučeniny) a mixotrofie (smíšený typ výživy). Některé
obligátně fototrofní jsou schopny využívat jednoduché orga-
nické látky jako zdroj fosforu, dusíku a síry. Z tohoto důvo-
du se růst řas na fasádách zkrápěných deštěm zvyšuje v sou-
vislosti se stále větší eutrofizací srážek (v současné době
spadne za rok více než 20 kg dusíku na 1 hektar). Rozvoji
řas napomáhá i adsorbce prachu a špíny a nejrůznějších těka-
vých látek na povrchu fasády za spolupůsobení větru. U ze-
lené řasy Chlorella byla zjištěna přítomnost sedmi přenoso-
vých systémů, které umožňují využívat neutrální aminoky-
seliny obsažené v nečistotách včetně prolinu, bazické ami-
nokyseliny včetně histidinu. Řasa má i specifický systém pro
transport methioninu, glutaminu a threoninu. V tomto přípa-
dě se chová jako bakterie či kvasinka. Některé sinice jsou
schopny současně asimilovat jak CO2, tak molekulární N2

(rody Anabena, Nostoc, Aphanothece, Oscilatoria, Gloeot-
hece). Stávají se tak do značné míry nezávislé na přítomnos-
ti zdrojů dusíku v substrátu.

� Obdobně jako jiné skupiny mikrobů i řasy žijí v růz-
ných společenstvech, kde svými metabolity obohacují další
členy mikrobní komunity, a přispívají tak ke zvýšení agresi-
vity celé mikrobní populace. Na stavebním kameni jsou za
příznivých vlhkostních a nutričních podmínek téměř vždy
přítomny mikrokolonie chemoorganotrofních bakterií a mik-
romycet (plísní), mnohdy doprovázené aktinomycetami. Ty
osidlují kámen především v sušším období a spolu se zástup-
ci rodu Bacillus (B. mycoides, B. subtilis, B. licheniformis
aj.) tvoří dominantní společenstvo suchých povrchů fasád i
anorganické střešní krytiny. Velmi častá je též asociace řas a
bakterií nebo řas a plísní (řasa Chlorella sp. a bakterie Mic-
rococcus, Flavobacterium spp. nebo řasa Chlorella spolu
s plísněmi Aspergillus, Penicillium, Cladosporium,  Alterna-
ria spp.), případně řas plísní a bakterií (řasa Chroococcus,
plíseň Trichothecium sp., sirné a nitrifikační bakterie). 

Mikroskopické vláknité houby, zejména zástupci rodu
Alternaria, jsou považovány za hlavní příčinu hnědých a čer-
ných skvrn v porostech řas na mramorech, pískovcích, vá-
pencích a nyní i na fasádách stavebních objektů. Alternaria
alternata roste i při teplotě –5 oC a v rozmezí pH 2,7 až 8.
Spolu s další druhem Alternaria tenuisima náleží ke kyselo-
milným plísním. Další mikroskopickou vláknitou houbou je
Cladosporium sphaerospermum, která je rovněž častá na
vlhkých a chladných fasádách a náleží také mezi typickou
psychrofilní flóru bytových objektů. Z dalších plísní jsou to
zejména zástupci rodů Acremonium (A. butyri, A. murorum,
A. strictum), Mucor hiemalis, Penicillium chrysogenum (P.
aurantiogriseum), které již patří mezi typické půdní mikro-
mycety, jež se také, většinou větrem, dostaly na fasády sta-
vebních objektů. Ve všech případech řasy udržují ve svém
okolí vysokou vlhkost, čímž tvoří vhodné mikroklima pro
růst dalších skupin mikroorganizmů.

� Epilithické řasy, které rostou na povrchu stavebního
kamene, jsou agresivní především svými metabolity. Synte-
tizují polysacharidy, aminokyseliny, vitamíny, organické ky-
seliny (citrónovou, glutamovou, glykolovou, š�avelovou,
uronovou a další, není vyloučena ani tvorba nižších mast-
ných kyselin), dusíkaté báze, barviva a další látky (produkty
fotorespiračního procesu), které průvodní bakterie a plísně

obzor.qxp  15.5.2006  17:21  Stránka 150



STAVEBNÍ OBZOR 5/2006 151

asimilují rovněž za tvorby kyselin (š�avelové, citrónové, glu-
konové, α-ketoglutarové, itakonové, fumarové). Samy bak-
terie a plísně rovněž produkují velké množství kyselin, zej-
ména mravenčí, octovou, oxaloctovou, jablečnou, jantaro-
vou, glyoxalovou, glukonovou, glukuronovou a š�avelovou.
Dochází tak k acidolýze stavebního kamene a k tvorbě boha-
tých výkvětů se zvýšeným množstvím Ca2+, K+, Na+, Mn2+.
Anionty kyselin reagují s kationty kamene za vzniku vodo-
rozpustných solí, jejichž hydratace přispívá k výskytu vody
v pórech stavebního kamene a k pozvolnému uvolňování
kationtů chelatizací. To po delší době vede ke zvýšené póro-
vitosti a pozvolnému rozpadu povrchu stavebního kamene. 

� Endolithické řasy aktivně penetrují stavební kámen,
tvoří mikrodutinky různých tvarů a sekrecí rozpouštějí a vy-
luhují karbonáty přítomné ve stavebním kameni. Některé
vláknité zelené řasy vytvářejí proplétáním vláken a slepová-
ním částic omítek slizem souvislé povlaky a krusty. Napří-
klad řasa Trentepohlia sp. obrůstá svými vlákny krystalické
částice betonu, které postupně uvolňuje z podkladu. Řasy
způsobují i estetické škody. Zachytávají velké množství pra-
chu, a poté se objevují na stavbě v podobě špinavých mok-
vajících skvrn. Na pískovcích tvoří porosty řas spolu s pra-
chovými částicemi, sazemi, vlákny hub a bakteriemi krustu,
která produkuje na spodní straně sliz obsahující drobné čás-
tečky kamene. Při mrazových cyklech a fázové přeměně
vody v led se pak částice kamene, do kterého jsou řasy pro-
rostlé, odrolují. Krusta zároveň zabraňuje jeho „dýchání“,

ucpává póry omítek a urychluje rozklad fasády. Při střída-
vém vysychání a navlhání se totiž roztahuje jinak než pod-
klad. K obdobnému odrolování stavebního kamene dochází
i při růstu sinic. Chasmoedolithické typy expandují ve vlhku
o 300 ± 170 %. Thalus lišejníků (ve spojení se sinicemi,
např. rod Collema) zvyšuje objem při inhibici vody o 1 400 ±
± 350 %. Vzniklý tlak působí na částice kamene a přispívá
k jeho drolení. Samy sinice dobře rostou na povrchu i v
pórech a prasklinách stavebního kamene, případně kámen
aktivně penetrují. Celý proces probíhá v několika etapách:

– řasy kolonizují vlhké trhliny v kameni o velikosti 
až několika milimetrů;

– růst a expanze řas v závislosti na přítomnosti vody;
– precipitace karbonátů okolo buněk sinic,

Ca(HCO3)2 ↔ CaCO3 + H2O + CO2 (proces je vratný);
– postupné otvírání trhliny kontinuální precipitací 

karbonátů a expanzí řas při inbibici vody;
– penetrace prachových částic do trhliny;
– částečné odumírání sinic zasypaných prachovými 

částicemi, změny v nanoklimatických podmínkách 
trhliny;

– kolonizace trhliny heterotrofními bakteriemi
a plísněmi, případně hmyzem, roztoči a pavouky;

– zvýšení tlaku na stěny trhliny nově produkovanými 
organickými komponenty, odpadnutí povrchové vrstvy.

Celý korozní proces je však dlouhodobý a k výraznější
destrukci kamene může dojít až za desítky let. Úvahy o mož-
nosti ochrany stavebního kamene a likvidace řas je proto
možné dělit do dvou skupin. Pokud je kámen zvlhčován čas-
to nebo trvale, je zřejmé, že se mimo řas budou na destrukci
podílet i další skupiny mikroorganizmů, někdy i vyšších
organizmů. Zvláš� významná je přítomnost mechů a játro-
vek. V tomto případě je vhodné aplikovat na stavební fasá-
du ve vodě nerozpustné biocidy, které je možné i proti účin-
kům ultrafialového slunečního záření chemicky stínit. 

Druhou skupinu tvoří nárůsty řas na zateplených štítových
stěnách panelových objektů. Zde dochází, podle našeho ná-
zoru, pouze k občasnému zvlhčení, a společenstvo řas je
proto redukováno na několik rezistentních rodů. V tomto
případě se jeví jako vhodnější aplikovat na štítové stěny
nově vyvíjené materiály, které dlouhodobě zabraňují pokle-
su teploty pod rosný bod, případně aplikovat nátěry, u kte-
rých snížené tepelné vyzařování přes den vede k vyšším
maximálním teplotám a v noci k poklesu pod rosný bod.
Vhodná je také úprava materiálových parametrů, zejména
pH. Korozní aktivita řas je v tomto případě nepatrná, jejich
výskyt může působit pouze estetický problém.

Velmi často se uvádí, že aplikace biocidů na fasády vyvo-
lá velké zatížení okolního životního prostředí. Takové tvrze-
ní je však pravdivé jen částečně. Většina biocidů se po krat-
ší či delší době inaktivuje, především slunečním zářením, a
rozkládá na neúčinné složky, které jsou ve stopách vyplavo-
vány deštěm do okolní půdy. Zde je většinou bezezbytku
likviduje půdní mikroflóra, která je schopna tuto chemickou
zátěž rychle odstranit. Platí to zejména o biocidech na bázi
karbamátů, derivátů močoviny a benzalkonium chloridu.

� Mezi nejúčinnější algicidy patří kvarterní amoniové
sloučeniny, organociničité sloučeniny (nyní u nás zakázané),
deriváty močoviny, karbamáty, deriváty benzthiazolu a li-
neární acetaly, různé typy S-N-heterocyklů. isothiazoliny
ftalimidy a sulfamidy. Je věcí dalšího vývoje, zda by bylo
možné aplikovat některou přímo do roztoku s organokřemi-
čitými sloučeninami, a tím nejen chránit fasádu proti řasám,
ale zvýšit i její hydrofobnost (tab. 2). 

Tab. 2. Biocidy doporučované v EÚ pro likvidaci řas a lišejníků

řasy lišejníky

TBTO* tributylcin oxid + +

Dowicide orthofenylfenolát sodný +

Santobrite* pentachlorfenolát sodný + +

Fluometuron
1,1 dimethyl-3-(3-
trifluoromethylfenyl) močovina

+ +

Chlorobromuron
3-(4-bromo-3-(chlorfenyl)-1-
dimethyl močovina

+

Methan dimethyldithiokarbamát sodný +

Benzalkonium 
chlorid

alkylbenzyldimethylamonium chlorid + +

Hyamine
methyldodecylbenzyltrimethylamoni
um chlorid

+ +

Merta 2-merkaptobenzthiazol sodná sůl +

Bromacile 5-bromo-3-secbutyl-6-methyl uracil +

Mergal K2 QUAT, chloracetamid + +

Preventol A4-S
N, Ndimethyl-N-fenyl-N-
(fluordichlormethylthio) ftalimid

Označení

Účinnost

Chemické složení

* Biocidy na bázi pentachlorfenolu a tributylcín oxidu se nesmějí v České
republice používat.
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Příspěvek byl zpracován za podpory projektu VZ1 MSM
684 077 0001 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost
stavebních materiálů a konstrukcí“.
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Wasserbauer, R.: Algae on Building Structures

The effect of algae as a partial biocorrosive factor has
been discovered relatively recently. Even in the 1970’s,
algae were considered as mere precursors of higher
plants and symbionts of lichens. Only further research
proved their contribution to gradual degradation of
stone artefacts, some types of roof covers, archaeologi-
cal objects, and especially facades of buildings and
houses.

Wasserbauer, R.: Algen an Bauwerken 

Die Bedeutung von Algen als Biokorrosions-Teilfaktor
ist erst vor relativ kurzer Zeit entdeckt worden. Noch in
den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
wurden Algen nur als Vorläufer höherer Pflanzen und
Symbionten von Flechten betrachtet. Erst die weitere
Forschung erwies ihre Mitbeteiligung an der schrittwei-
sen Zersetzung steinerner Kunstwerke, einiger Typen
von Dachdeckungen, archäologischer Objekte und ins-
besondere von Gebäudefassaden.

�zprávy
Demolice „Stříšek“ 

V Praze se nejen staví, ale také bourá. Bezprostřední okolí
stanice metra Nové Butovice více než dvacet let hyzdila bu-
dova nedokončeného obchodního centra, které místní oby-
vatelé nazývají „Stříšky“. Historie stavby sahá do osmdesá-
tých let minulého století. Chátrající hrubá stavba obchodní-
ho komplexu, započatá na podzim 1986, se na dlouhé roky
stala poněkud nestandardní dominantou této oblasti. Jejím
majitelem, který odkoupil od Hl. m. Prahy objekt i pozem-
ky, se stala firma Navatyp. Ani ona však zamýšlené obchod-
ně administrativní centrum nedostavěla. V červenci 2002
prodala celý komplex firmě Real Estate Metronom. 

Na základě podrobné analýzy bylo novému vlastníkovi
zřejmé, že budovu nelze v původně plánované podobě do-
končit, a proto požádal Odbor výstavby Městské části 
Praha 13 o povolení k jejímu odstranění. 

Destrukce opuštěného staveniště je nutným předpokladem
k realizaci nové vize. Investor již nyní vyhodnocuje výsled-
ky architektonické soutěže vypsané na využití uvolněného

pozemku. Výsledkem by mělo být „Polyfunkční centrum
Nové Butovice Metronom“. 

Tisková informace
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Návrh stabilizace břehů 
„armovanou zemní konstrukcí“

doc. Dr. Ing. Miloslav ŠLEZINGR 
VUT – Fakulta stavební

Brno

Zajištění stability břehů je velmi důležitou, mnohdy však
podceňovanou součástí uvedení vodního díla do provozu.
Právě včasná stabilizace může zabránit vzniku a rozvoji
následného abrazního či erozního poškození. V článku
jsou prezentovány první zkušenosti s využitím syntetic-
kých stabilizačních sítí za spolupůsobení kořenového sys-
tému vhodných dřevin na ohroženém a silně abradova-
ném pobřeží závlahové nádrže Bílovec na jižní Moravě.

Stabilizační opatření
Pro zřízení experimentální stabilizační plochy byla jako

první lokalita vybrána závlahová nádrž Bílovec, střední ze
soustavy tří závlahových nádrží. Horní nádrž průběžně „do-
tuje“ vodou nádrže níže ležící, tudíž hladina je v nich na se-
trvalé úrovni. Pouze v případě velmi suché periody dochází
ke snížení hladiny ve střední, a postupně i v dolní nádrži. Za
sledované období v letech 2002 až 2005 k poklesu hladiny
nedošlo. Vybraná střední nádrž má abrazí výrazně narušené
pobřeží a po dohodě s představiteli ZVHS Brno nám bylo
umožněno připravit zvláště poškozenou část pobřeží pro zří-
zení experimentálně stabilizované plochy (obr. 1, obr. 2). 

V první fázi byl tedy vybrán poškozený úsek břehu vhod-
ný pro založení experimentální plochy. Následovala jeho
úprava a osazení geosyntetických sítí jako „zemní armatu-
ry“. Pro základ stabilizačního prvku byly vybrány geosynte-
tické sítě (geosítě) typu ENKAMAT 7220, 7010 a Tensar
Mat. Výběr probíhal ve spolupráci s Ústavem geotechniky
VUT FAST v Brně a Ústavem lesnické botaniky, dendrolo-
gie a typologie (ÚLBDT) FL MZLU v Brně. Prověřována
byla řada vzorků jednotlivých geosítí v laboratorních i pro-
vozních podmínkách, ověřovány byly i jejich technické
parametry.

Po zapracování geosítí ENKAMAT 7220, 7010 a Tensar
Mat (obr. 3) do upraveného břehu (položení a uchycení geo-
sítě + zásyp) jsme přistoupili k osazení řízků předem vybra-
ných keřových vrb, a to Salix fluviatilis (vrba poříční), Salix
purpurea (vrba nachová) a Salix triandra (vrba trojmužná).
Výběr byl opět proveden ve spolupráci s ÚLBDT  FL
MZLU v Brně.

Výběr nejvhodnějších druhů dřevin probíhal formou zku-
šebních výsadeb řízků dřevin do perforovaných boxů (obr. 4,
obr. 5). V jednotlivých boxech byly různé kombinace dřevin
a geosítě.

Zde byly po dva roky za stejných, přirozenému stavu blízkých
podmínek (tj. venku, za působení všech klimatických faktorů)
pravidelně sledovány přírůstky a průběžně i stav kořenového
systému (rychlost jeho rozvoje a prorůstání geosítí). 

Obr. 1. Stav břehového území před návrhem stabilizace
(foto M. Šlezingr)

Obr. 2. Úprava břehu pro založení experimentální plochy
(foto M. Šlezingr)

Obr. 3. „Zapracování“ geosítí do svahu tvořícího břeh nádrže
(foto M. Šlezingr)

Obr. 4. Zkušební výsadba vrbových řízků (zemina, geosí�, zemina,
vrbové řízky Salix fluviatilis, Salix purpurea, Salix triandra)

a) b)
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Řadu výsadeb v pokusných boxech bylo za dobu trvání expe-
rimentu nutno ze studijních důvodů zničit, ale osazených
boxů bylo a je dostatečné množství a sledování probíhá i
nadále.

Po osazení a zasypání geosítí vrstvou zeminy silnou cca
30 až 50 mm (použita byla „vytlačená“ zemina, která zbyla
po úpravě svahu) jsme ve sponu 400 x 400 mm zasunuli do
upraveného svahu tvořícího břeh nádrže (skrz geosí�) řízky
vybraných dřevin, a to v pěti řadách. Ke dnu byly instalova-
né geosítě přichyceny řadou vrbových řízků silných cca 
20 mm a dlouhých cca 700 mm (zde pouze druh Salix fluvi-
atilis), vzdálených od sebe přibližně 400 mm. 

Na takto stabilizované ploše není realizované opevnění v
počátku jeho působení vůbec patrné. V našem případě byl
svah ještě oset travní směsí, což se však ukázalo jako proble-
matické řešení vzhledem k rychlejšímu růstu travin, které
následně omezovaly v růstu vrbové řízky. 

I přesto, že prvotní hodnocení je prezentováno po jedné
vegetační sezóně, je z přiložené fotodokumentace (obr. 7)
patrný rozdíl v ústupu břehové čáry na svahu stabilizovaném
vhodnou zemní armaturou s podporou kořenového systému
vybraných dřevin a „srovnávacího“ svahu stabilizovaného
pouze biologicky, tedy pouze vrbovými řízky bez podpory
zemní armatury. 

Na nádrži Bílovec byl břeh stabilizován výše popsanou
metodou [5], [8], nebyla tedy nijak výrazně stabilizována
pata svahu. U nádrží, kde efektivní délka rozběhu větru Lef

[9] nepřesahuje cca 500 m, je taková stabilizace v určitých
případech možná. Na břehu nejsou stavby (komunikace,
domy), jež je nutno zabezpečit, aj.

Ovšem ve většině případů je nutná řádná stabilizace paty
svahu tvořícího břeh, případně řádná stabilizace paty abraz-

ního srubu s následnou úpravou svahu. Tato situace je expe-
rimentálně řešena na údolní nádrži Brno, kde je v první fázi
prováděna úprava břehu včetně stabilizace paty svahu ožive-
nou kamennou rovnaninou s následnou stabilizací svahu nad
opevněnou patou. Tato stabilizace bude provedena vhodnou
zemní armaturou s podporou kořenového systému vybra-
ných dřevin analogicky. Uvažujeme o využití i jiné čeledi
dřevin, např. dřínovitých. 

Závěr
V následujících letech se zaměříme na výběr dalších loka-

lit pro založení experimentálních ploch, v jednání jsou pře-
devším lokality na údolní nádrži Brno, a to abrazí výrazně
narušené oblasti Sokolské koupaliště a Osada. 

Předpokládáme pokračování experimentu s geosítěmi
ENKAMAT 7220 a Tensar Mat, avšak v kombinaci s jiný-
mi druhy dřevin (jako nadějná se jeví např. Salix interior), a
především pak s nově získanými vzorky geosyntetických sítí
Polymat a Polymat 2020, případně POLYMAT 810 za pod-
pory kořenových systémů osvědčených druhů Salix purpu-
rea a Salix fluviatilis, případně dalších.

Práce v letech 2004 až 2005 probíhaly s podporou GA ČR
a jejich osud v následujících letech záleží i na podpoře
pokračování tohoto projektu. Vzhledem k prvním povzbudi-
vým výsledkům a výraznému zájmu ze strany správců toků
a nádrží však předpokládáme pokračování i v budoucích
letech.

Článek byl zpracován za podpory projektu 
č. 103/04/0731 GA ČR.
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[7] Spanilá, T.: Landslides and Abrasion Processes on the

Shoerline of the Water Reservoar Nechranice. In: International
Symposium, Rotterdam, 1996, pp. 579–583.

Obr. 5. Detail prokořenění substrátu i geosítě po vyjmutí 
balu z boxu (foto L. Úradníček)

Obr. 6. Osazování vrbových řízků (foto M. Šlezingr)

Obr. 7. Výrazný ústup břehové čáry v oblasti stabilizované 
pouze biologicky (foto M. Šlezingr)

A – vrbové řízky bez podpory břehové armatury, B – stabilizace
geosítí s podporou kořenového systému
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Šlezingr, M.: Design of Stabilization of Banks with a
Reinforced Earth Structure

Stabilization of banks is a very important, but oftentimes
underestimated component of putting a waterworks into
operation. Timely stabilization, though, may prevent
origination and development of abrasive or erosive dam-
age. This paper presents initial experience in the
exploitation of synthetic stabilization meshes in combina-
tion with the effect of the root system of suitable tree
species on an endangered and strongly abraded banks of
the irrigation reservoir Bílovec in South Moravia.

Šlezingr, M.: Vorschlag für die Befestigung von Ufern
mit einer „bewehrten Erdkonstruktion“

Die Sicherung der Stabilität von Ufern ist ein sehr
wichtiger, oft jedoch unterschätzter Bestandteil der
Inbetriebnahme eines Wasserbauwerks. Gerade die
rechtzeitige Stabilisierung kann die Entstehung und
Entwicklung einer nachfolgenden Abrasions- oder
Erosionsbeschädigung verhindern. Im Artikel werden
erste Erfahrungen mit der Anwendung synthetischer
Stabilisierungsmatten unter Mitwirkung eines Wurzel-
systems geeigneter Gehölze an einem gefährdeten und
stark abgetragenen Ufer des Bewässerungsbeckens Bí-
lovec in Südmähren vorgestellt.

Vodní dílo v krajině 
21. června 2006

V rámci rozvojového projektu „Mezioborová hlediska
vývoje technických odvětví a průmyslové architektury
na území České republiky se zřetelem k jejich typologii“
připravuje Výzkumné centrum průmyslové dědictví
ČVUT v Praze jednodenní konferenci spojenou s exkur-
zí. Proběhne na palubě lodi Malše cestou z Poděbrad do
Mělníka skrze deset labských zdymadel. Cílem je z růz-
ných pohledů zhodnotit projekt splavnění středního
Labe. 

http://vcpd.cvut.cz

�dizertace
Nové metody digitální letecké fotogrammetrie.
Laserové skenování

Ing. Tomáš Dolanský

Dizertační práce se zabývá leteckým laserovým skenováním a
konstrukcí terestrického laserového skeneru. Autor sestavil
kód skriptu v aplikaci Halcon pro morfologické filtry, vytvořil
aplikaci v řádku i ploše a provedl řadu zkoušek přesnosti
měření skeneru.

Odolnost modifikovaných sanačních omítek
proti vnějším degradačním vlivům

Ing. Martina Zapletalová

Dizertace prohlubuje znalosti o odolnosti sanačních omítek
vůči vodě, soli a mikroorganismům. Dizertantka ověřila me-
tody zkoušení omítek a účinnost přísad proti plísni.

Predikce potřeby vody pomocí neuronových
sítí

Ing. Marek Němec

Práce generuje syntetické řady hodinové potřeby vody a je
využitelná při návrhu a řízení vodárenských procesů.

Chemické injektážní metody pro ochranu
zděných konstrukcí proti vzlínající vlhkosti

Ing. Viktor Zwiener

Autor práce zhodnotil vybrané chemické prostředky a injek-
tážní metody pro ochranu zděných konstrukcí a vypracoval
vhodnou metodu pro sledování účinnosti injektážních roz-
toků. Přínosem jsou poznatky z experimentů prokazujících
vliv mikroorganismů na účinnost injektáže.

Model Analysis of Pre-Lining Methods Used
in Tunnel Construction

Ing. Vojtěch Vrba

Dizertace se zabývá stabilitním a deformačním chováním
předstihových kleneb na čelbě tunelů. Chování se sleduje ex-
perimentálně na centrifuze i teoreticky modelováním kritic-
kých stavů zemin metodou konečných prvků. Výsledky se
shodují.

Analýza neustáleného proudění s volnou
hladinou v kruhovém potrubí

Ing. Vojtěch Bareš

V práci jsou obsaženy poznatky z teoretické i experimentální
analýzy procesů probíhajících ve stokové síti při odvádění
deš�ových vod. Poznatky jsou využitelné při návrhu a řízení
systémů městského odvodnění.
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AIR POLLUTION

acid kyselý; kyselina

a. rain kyselý déš�

a. pollution kyselé znečištění

aerosol aerosol

affected dispersing conditions zhoršené rozptylové podmínky

air vzduch, ovzduší, atmosféra

a. pollutants polutanty, škodliviny v ovzduší, 
exhaláty

a. quality standards normy kvality ovzduší

airborne rozptýlený ve vzduchu, roznášený vzduchem

a. combustion products spaliny rozptýlené v ovzduší

a. dust  polétavý prach

ambient okolní

a. air okolní vzduch

blanket vrchní vrstva

a protective b. of ochranná vrchní vrstva
greenhousegases              skleníkových plynů

CFC (chlorofluorocarbon),
častěji pl. CFCs chlorfluorderivát uhlovodíku, freon(y)

chemical chemikálie, chemická sloučenina

ozone-depleting ch-s chemikálie poškozující ozónovou vrstvu

concentration koncentrace, zhuš�ování, seskupení

average c. průměrná koncentrace

particulate c. koncentrace částic

contain obsahovat, zahrnovat, skládat se

contributor přispěvovatel

deposited  dust usazený prach

dioxins dioxiny

dispersion  disperze, rozptyl

exhalation exhalace

fallout, též: fall-out spad

freon freon

greenhouse gases skleníkové plyny

guides to air quality ukazatel kvality ovzduší, vzduchu

improvement of air quality zlepšení kvality ovzduší, vzduchu

incidence of smog výskyt smogu

level úroveň

pollution l. míra znečištění

oxides of nitrogen oxidy dusíku

ozone ozón

o. depleting substances látky poškozující (ztenčující) ozónovou
vrstvu

o. friendly bezfreonový

particulate air pollution znečištění ovzduší částicemi

pollutant, syn. contaminant  škodlivina, znečiš�ující látka

p. emission emise škodlivin

polluter znečiš�ovatel

radiation radiace, záření

r. damage  radiační poškození

r. pollution radiační znečištění

smog situation smogová situace

source zdroj, pramen

s. of pollution, 
syn. pollution s.                      zdroj znečištění

temperature  teplota; teplotní

t. change        změna teploty

t. inversion   teplotní inverze

thermal tepelný; termální; teplotní

t. pollution tepelné, termální znečištění

warming oteplování, zahřívání

global w.  globální oteplování

WATER POLLUTION
acidification of rivers zvyšování kyselosti řek

aquatic vodní

a. environment vodní prostředí

bacteria pl. baktérie pl.

pathogenic b.  patogenní baktérie

bacterial bakteriální

b. contamination bakteriální znečištění

b. toxicity bakteriální toxicita

bacteriological bakteriologický

b. analysis bakteriologická analýza

b. pollution  bakteriální znečištění

biological biologický

b. water quality biologická kvalita vody

chlorinate chlorovat

chlorinated chlorovaný

ch. water  chlorovaná voda

chlorination of drinking 
water, syn. drinking water 
chlorinating chlorování pitné vody

Věra Peterková, CSc.

STRUČNÝ TEMATICKÝ SLOVNÍK 
anglicko-český

ekologie a životní prostředí
3. téma - znečištění - ovzduší - vody - půdy

Pollution - Air Pollution - Water Pollution - Soil Pollution
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contaminated water kontaminovaná voda

contamination kontaminace, znečištění, zamoření

c. of groundwater kontaminace spodní vody

content obsah

c. of  fluoride obsah fluoridu

demand for water 
of good quality potřeba vody dobré kvality

deficiency nedostatek, nedostatečnost

discharge vytékání, vypouštění, odtok; tekutý odpad

d. of the sewage vypouštění odpadních vod

drainage odvodnění; odtok; kanalizace

d. network odvodňovací systém

d. water drenážní voda

groundwater pollution znečištění podzemních vod

impurity nečistota, příměs

non-potable water užitková voda, nepitná voda

permissible přípustný, povolený, dovolený

p. dose  přípustná dávka

pesticide pesticid

p. residue    rezidua pesticidů
phenolated water fenolová voda
poor quality water špatná kvalita vody
protection of waterbodies ochrana vod
pure spring water čistá pramenitá voda
purification čištění
reduce snížit, redukovat
release to water únik do vody, vypuštění do vody
risk of groundwater 

contamination riziko kontaminace podzemní vody
runoff povrchový odtok; splach

r. water povrchová voda, odtoková voda
fertilizer r. splach hnojiv

salinity salinita, slanost
self-purification samočištění

s. capacity samočistící schopnost
sewage splašky
standard norma

drinking water quality s-s norma kvality pitné vody
treatment čištění, úprava
wastewater, též: waste water odpadní voda, splašky
water voda

drinking w.; potable w. pitná voda
polluted w., též: impure w. znečištěná voda

SOIL POLLUTION

acidification acidifikace, okyselování
a. of soil, syn. soil a. okyselování půdy

acidity acidita, kyselost
a. of ground kyselost půdy

accumulation akumulace, (na)hromadění

nitrate a., syn. nitrate 
enrichment hromadění dusičnanů

agricultural zemědělský
a. land zemědělská půda

badlands, též: bad-lands neúrodná půda, neobhospodařovatelné půdy
(silně erodované půdy)

composition složení, skladba, struktura
soil c. složení, skladba půdy

conservation of soil, 
syn. soil conservation ochrana půdy
contaminated soil kontaminovaná, znečištěná, zamořená půda
decline pokles, ubývání, úbytek
degradable odbouratelný, rozložitelný

d. material odbouratelný materiál
degradation degradace, odbourávání, rozklad

d. of soil, též: soil d. degradace, znehodnocení půdy
depletion vyčerpání, ochuzení, ztráta

d. of fertility vyčerpání půdní úrodnosti
d. of nutrients ztráta živin z půdy

desert pouš�, pouštní
d. soils pouštní půdy

desertification desertifikace, šíření pouště

desiccation vysoušení, vysychání, schnutí

d. damage škoda způsobená vyschnutím půdy

earth půda, zemina, země, souš; hlinka

erode erodovat, rozrušovat povrch

e-ed soil erodovaná půda

erosion eroze

exhausted soil vyčerpaná půda

heavy metal polluted soil půda znečištěná těžkými kovy

leaching vyluhování, vymývání

nutrient živina, živná látka; výživný, živný

n. loss ztráta živin 

nutrient-poor soil živinami chudá půda, půda obsahující 
málo živin

organically fixed nitrogen organicky vázaný dusík

overall application 
of pesticides celoplošná aplikace pesticidů

overexploitation nadměrné využívání, drancování

overfertilization přehnojení

pH factor, syn. pH number, hodnota pH, hodnota 
Ph value kyselosti/zásaditosti

recover regenerovat, navrátit do původního stavu

remediation sanace

soil r. sanace půdy

salinization, syn. salination zasolení, zasolování

soil půda; zemina, zem

s. deterioration zhoršování půdy

topsoil svrchní vrstva půdy; ornice

waste ground, syn. wasteland neobdělaný zničený pozemek devastované
území

Literatura
[1] Křivka, P. – Růžička, J.: Odborný slovník anglicko-český a česko-

-anglický. Ekologie a ochrana životního prostředí. Praha, Loxia 1999.
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ekologie a životního prostředí. Praha, Fontána 1998. 
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Se shora uvedenou úvahou vystoupil v rámci letošních
Stavebních veletrhů Brno na tiskové konferenci viceprezi-
dent Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR Ing. Rudolf
Borýsek. Přes rekordní růst stavební výroby v posledních
letech se výrobci stavebních hmot potýkají se stále většími
problémy, ztrácejí konkurenceschopnost a své továrny zaví-
rají nebo přesouvají směrem na východ. Za hlavní příčiny
tohoto stavu lze považovat energetické náklady, enviromen-
tální politiku EU a ČR, nerovnoprávné postavení výrobců
stavebních hmot a českých stavebních firem na trhu EU a
zhoršující se podnikatelské prostředí v ČR. 

Největší problém působí vývoj situace na trhu se zemním
plynem a elektrickou energií. Po liberalizaci trhu v oblasti
zemního plynu se stala situace neúnosnou. Koncem roku
2005 došlo ke zdražení plynu o 50 % a de facto k upevnění
monopolu RWE. Do dnešního dne nebyl schopen antimono-
polní úřad v této kauze rozhodnout a ještě znepokojivější je,
že přes výrazně negativní dopad cen na obyvatelstvo mlčí
vláda i parlament. Podobná je situace v oblasti elektrické
energie, kde pro změnu státem ovládaný ČEZ vytváří
rekordní zisky (22,3 mld. Kč po zdanění v roce 2005) na
úkor obyvatelstva i průmyslu.

Řada hospodářských odborníků se shoduje, že evropská
směrnice o obchodování s povolenkami na vypouštění oxidu
uhličitého do ovzduší by měla být zrušena. Nemá výrazný
vliv na stav životního prostředí, a navíc výrazně omezuje
hospodářskou soutěž. Současný systém v podstatě znamená,
že přídělem povolenek z pozice státu se určí, kolik maximál-
ně může výrobce vyrábět, protože během dvou až tří let
nelze realizovat investice vedoucí ke snížení emisí při
zachování výroby. Obchodování s emisemi tak motivuje
mnohé firmy k přesunu výroby do zemí, kde evropský
systém povolenek neplatí. Kvůli tamním zastaralým techno-
logiím se objem emisí oxidu uhličitého neustále zvyšuje.
České a evropské firmy, které spadají do systému integrova-

né prevence IPPC (tedy zavádění nejlepších dostupných prů-
myslových technik), však již nemají další možnost, jak udr-
žet výrobu, a současně omezovat emise.

Podle slov ing. Borýska bylo v roce 2005 v zahraničí rea-
lizováno pouze 1,4 % objemu stavebních prací, z toho větši-
nu na Slovensku a v Polsku. V oblasti stavebních hmot a
materiálů nebyly vyvezeny v podstatě žádné zdicí materiály,
dovezeno jich však bylo téměř 300 tis. m3, což je více než 10 %
domácí spotřeby. Podobně je tomu u cementu s vývozem cca
550 tis. t a dovozem 1 mil. t, což činí 25 % domácí spotře-
by. Příčinou jsou již zmíněné energetické náklady a omeze-
ní v oblasti životního prostředí, nezdravě otevřený a liberál-
ní trh uprostřed ochranářskými opatřeními deformované 
Evropy, evropské normy, skrytý konkurenční boj, neschop-
nost českého státu zajistit kontrolu dodržování zákonů a no-
rem u importovaných produktů, výrazné zpevňování koruny
a definované globální struktury a trhy.

Na zhoršujícím se podnikatelském prostředí v ČR se podí-
lejí především zákony a rozhodnutí přijatá v poslední době,
např. celkové daňové zatížení, explodující minimální mzda,
změny v zákoníku práce, nemocenském a  úrazovém pojiš-
tění a další restrikce, nařízení a omezení.

Odborníci se shodují, že je třeba urychleně vytvořit pod-
mínky pro skutečnou liberalizaci trhu se zemním plynem,
zvážit možnosti privatizace ČEZ (a pokud privatizovat, tak
pouze po zajištění konkurenčního trhu), podpořit domácí
průmysl stavebních hmot v oblasti ekologických investic a
investic spojených s přechodem na alternativní paliva (vy-
užít např. evropské fondy), praktikovat enviromentální politi-
ku, která nepoškodí zájmy obyvatel ČR, realizovat reciproč-
ně stejná ochranářská opatření, která standardně využívají
některé státy a zajistit důslednou kontrolu dodržování záko-
nů, norem a zdravotní nezávadnosti dovážených stavebních
hmot a materiálů.

Zpracováno podle tiskové informace

�technologie

�zprávy

Přežije výroba stavebních hmot v ČR?

Masarykova univerzita se sídlem v Brně,
založená v roce 1919, je v současnosti
druhou největší univerzitou v České
republice. Na jejích devíti fakultách
působí přes 3 900 zaměstnanců a studuje
přes 31 tis. studentů řádného studia.

Za přítomnosti ministryně školství
Petry Buzkové, ministra financí Bohuslava Sobotky, zástup-
ců města Brna a Masarykovy univerzity byla počátkem
dubna slavnostně zahájena výstavba Modré etapy Univerzit-
ního kampusu v Brně – Bohunicích, během níž bude posta-
vena první část Akademického výzkumného a výukového
areálu (AVVA). Navazuje na Integrované laboratoře biome-
dicínských technologií (ILBIT) slavnostně otevřené v říjnu
loňského roku. V rámci Modré etapy vyroste prvních šest
pavilonů areálu. V nich  budou umístěna pracoviště Lékař-
ské fakulty (část Biologického ústavu, Biochemický ústav a
Ústav patologické fyziologie) a Přírodovědecké fakulty
(katedry biochemie, organické chemie, anorganické chemie

a společné výukové laboratoře), dále pak Informační cent-
rum, jež by v budoucnu měli využívat i studenti Fakulty
sportovních studií, a nezbytné technické zázemí. Celková
užitná plocha bude cca 8,6 tis. m2. Po dokončení této etapy
v létě 2007 vzniknou pracoviště pro zhruba 160 zaměstnan-
ců Masarykovy univerzity a výukové prostory pro více než
1 400 studentů. Investorem je Masarykova univerzita a cel-
kové náklady na realizaci dosahují 1,261 mld. Kč. Generál-
ním projektantem je A PLUS BRNO, a. s., projektovým
manažerem společnost Bovis Lend Laese, a. s.,  a zhotovite-
lem sdružení firem ŽS Brno & OHL. 

Výstavba celého univerzitního kampusu bude stát 5,1 mld.
Kč a je součástí Programu rozvoje Masarykovy univerzity
financovaného ze státního rozpočtu, z úvěru od Evropské
investiční banky a z vlastních zdrojů univerzity. Na výstav-
bě infrastruktury se částkou 300 mil. Kč podílí město Brno.
Dokončení je plánováno na září roku 2008.

Tisková informace

Začala výstavba Modré etapy kampusu Masarykovy univerzity
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�rekonstrukce

Částečná rekonstrukce budovy Národního tech-
nického muzea mu vrací podobu navrženou
architektem Milanem Babuškou ve třicátých le-
tech minulého století. Muzeum tak obnoví pů-
vodní prostorový koncept výstavních sálů v jed-

notlivých poschodích, a zároveň jeho zaměstnanci získají důs-
tojné zázemí pro svou badatelskou, archivní a expoziční práci.

Budova byla dostavěna v roce 1942, ale již podle projek-
tu pozměněného podle potřeb protektorátního ministerstva
pošt, kterému byla nedobrovolně postoupena. Rekonstrukce
neproběhla ani po skončení války, kdy se muzeum nastěho-
valo alespoň do části objektu. Ministerstva a úřady, které
obývaly více než polovinu objektu až do konce devadesá-
tých let, pokračovaly v necitlivých úpravách. Přesto byla
budova zapsána do seznamu kulturních památek. Projekt a
koncepce rekonstrukce prošly schválením Odboru památko-
vé péče Magistrátu hlavního města Prahy. 

V současné době probíhá druhá etapa rekonstrukce hlavní
budovy podle projektu firmy AR 18  Němec Žilka architek-
ti. Do budovy se vrací řada původně zamýšlených, ale nikdy
nerealizovaných prvků. Jedním z nich je například zábradlí
na centrálním schodišti ve stylu art deco, které je realizová-
no podle zachovaných dobových výkresů. Podle původních
projektů jsou obnovovány také kamenné obklady sloupů a
stěn ve vestibulu, na schodištích a ve foyer. 

V průběhu rekonstrukce získají novou podobu, respektu-
jící originální Babuškův návrh, také všechny vstupní prosto-
ry v jednotlivých podlažích. Okna budou vyměněna za rep-
liky původních dřevěných. Zároveň bude muzeum zpřístup-
něno i návštěvníkům se sníženou pohyblivostí.

Rekonstrukce probíhá částečně za provozu. Národní tech-
nické muzeum jako investor předpokládá uzavření expozic
pro návštěvníky od 12. září letošního do konce následující-
ho roku. Dokončení rekonstrukce je plánováno na únor roku
2008 a její náklady dosáhnou 167,4 mil. Kč. Práce provádí
divize Stavitelství Praha závodu Pozemní stavitelství akcio-
vé společnosti ŽS Brno. 

Národní technické muzeum bylo založeno roku 1908 a
v letech 1938 až 1942 postavilo v Praze na Letné vlastní bu-
dovu pro dokumentaci a prezentaci vývoje vědy a techniky
v českých zemích i v zahraničí. Sbírky obsahují 60 tisíc před-
mětů, 135 tisíc archiválií a okolo 200 tisíc knih. Dokumen-
tují vývoj vědy a techniky v oborech, jako jsou astronomie,
exaktní vědy, geodézie, hornictví, hutnictví, strojírenství, mě-
ření času, fotografická a filmová technika, elektrotechnika,
akustika, doprava, architektura, stavitelství, průmyslový design,
sdělovací a spojová technika, polygrafie, textil, chemie či
potravinářství. Součástí sbírek je i rozsáhlý Archiv dějin tech-
niky a průmyslu a odborná knihovna pro badatele a veřejnost.

Tisková informace

Národní technické muzeum
získá původní podobu

Těžba a životní prostředí 
ve střední Evropě

12. –13. června 2006
Brno, hotel Holiday Inn

První ročník mezinárodní konference se uskuteční ve
spolupráci s Evropskou asociací těžebního průmyslu
EUROMINES, Slovenským združením výrobcov
kameniva a Polskim Zwiazkem Pracodawców
Producentów Kruszyw. Záštitu nad akcí převzali
ministr životního prostředí Libor Ambrozek, ministr
průmyslu a obchodu Milan Urban, primátor města
Brna Richard Svoboda, náměstek hejtmana Jihomo-
ravského kraje Václav Horák a Evropská asociace
těžebního průmyslu EUROMINES. 

Témata:

Těžba v posledních letech 
stav těžebního průmyslu v ČR a EU
– problematika udržitelného rozvoje

Vztah mezi těžbou a životním prostředím

Těžba jako krajinotvorný faktor 
představení nejlepších rekultivačních projektů 
ve střední Evropě

Dokumenty Best Available Techniques (BAT)
Best Available Techniques Reference 

Documents (BREF) 
problematika ekologických a energetických auditů

Současně se v Brně uskuteční pravidelné zasedání
Komise pro životní prostředí evropské asociace

EUROMINES.

www.tezebni-unie.cz

glasstec 2006
specializovaná přehlídka „glass technology live“

téma „Fotovoltaika integrovaná do fasády“

24. až 28. října 2006, Düsseldorf

www.bvv.cz
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Do Rezidence Anděl City na pražském Smíchově se již
mohou stěhovat první majitelé bytů. Tři nové domy doplni-
ly původní zástavbu a spolu s komerčním objektem uzavíra-
jí celý komplex Anděl City do městského bloku s vnitřní
parkovou zahradou. 

Komerčně administrativní komplex Anděl City realizuje
společnost UBM Bohemia již od roku 1997. Již dokončená
fáze zahrnuje kancelářské budovy, multikino Village Cine-
mas a hotel Andel’s včetně aparthotelu Andel’s suites. V le-
tošním roce vznikne dalších 4 500 m2 kanceláří, tříhvězdič-
kový hotel Angelo se 168 pokoji a 127 bytů o celkové ploše
8.tis. m2. Smíchov, kdysi dělnická průmyslová čtvr� se tak
mění v jednu z nejrychleji se rozvíjejících částí Prahy. 

Developer projektu, společnost UBM, patří k renomova-
ným rakouským společnostem. Má za sebou řadu velkých
realitních projektů ve východní, střední a západní Evropě.
Na vídeňské burze je vedena od roku 1873. Většinovým akci-
onářem je jedna z největších rakouských stavebních společ-
ností PORR, která je také generálním dodavatelem Reziden-
ce Anděl City. Mezi tuzemské projekty UBM Bohemia dále
administrativní a obchodní centrum Darex v Praze na Vác-
lavském náměstí, nákupní a zábavní centrum Velký Špalíček
v Brně či Rezidence Zvonařka na pražských Vinohradech. 

�tiskové informace
Rezidence Anděl City

Obchodně zábavní centrum shora uvedeného názvu vznik-
lo rekonstrukcí a přístavbou starší třípatrové kancelářské bu-
dovy uprostřed sídliště Lhotka v Praze 4. Výsledkem je
architektonicky zajímavý objekt, který se rozkládá na ploše
26 tis. m2. Společnosti Plaza Centers Czech Republic, která
je jeho developerem, se tak podařilo realizovat svůj první
projekt v České republice v rekordním čase jednoho roku.
Stavbu, jejíž hodnota dosahuje 1,2 mld. Kč, zahájilo konsor-
cium společností Metrostav a Kajima v únoru 2005.

Hlavním nájemcem je hypermarket Tesco v přízemí budo-
vy. Komplex dále nabídne kromě 110 obchodů administra-
tivní a kancelářské prostory pro širokou škálu služeb, např.
zdravotní středisko, veterinární ordinaci, cestovní kanceláře,
právní kanceláře či jazykové školy. První patro je vyhrazeno
zábavě a odpočinku pro celou rodinu, kterou zajistí multiki-
no Cinema City s pěti sály nebo zábavní středisko Fantasy
Park, jehož součástí je dětský koutek, osm bowlingovych
drah, video, billiardová herna a diskotéka. Dalším nájemcem
z oblasti zábavy je kasino Merkur. V suterénu je pro náv-
štěvníky k dispozici parkoviště s kapacitou 900 míst, s pří-
mým přístupem do nákupního centra.

Společnost Plaza Centers Czech Republic je dceřinnou
společností skupiny Plaza Centers Europe BV, mezinárodní-
ho specialisty rozvoje a managementu nákupně zábavních
center. Realizovala řadu projektů tohoto typu v Ma
arsku,
Polsku, Lotyšsku, Rumunsku a Řecku. Novodvorská Plaza
je jejím 24. projektem. Během dvou let plánuje výstavbu
dalších projektů v Plzni a v Liberci.

Novodvorská Plaza

23. – 27. května 2006

Lisabon

www.fil-tektonica.com 
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