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1 ÚVOD 

Základem každého úspěšného podnikání je neustálá snaha o vylepšování. Výrobu 

je nutné zefektivňovat, zdokonalovat a vyvíjet. U části vysokoteplotních zařízení 

(jako jsou pece, kotle, komíny, atp.) u nás i v zahraničí dochází k tepelným 

ztrátám. Je to způsobeno tím, že jejich současná tepelná izolace je nedostatečná 

nebo vůbec žádná.  

Podle studie provedené společností Ecofys  je v současné době minimálně 10 % 

průmyslových zařízení v Evropě bez vhodné a účinné izolace. V minulosti byly 

ceny energií nízké, proto se do tepelných izolací neinvestovalo. V současné době, 

kdy dochází k neustálému zvyšování cen energií, je žádoucí zvýšit podíl 

izolovaných zařízení a snížit tak jejich tepelnou náročnost. Podle studie by mohlo 

vést izolování těchto zařízení k úspoře cca 66 % tepelných ztrát. Potenciální 

úspora při provedení izolace u všech neizolovaných průmyslových zařízení je 

odhadována na 620 PJ a 37 Mt CO2 za rok (z toho okolo 140 PJ a 12 Mt CO2 při 

spalování fosilních paliv).[1]  

Existuje řada tepelných izolantů, jejichž funkčnost je limitována nízkou 

tepelnou odolností. Pro izolace tepelně náročnějších zařízení se vyskytuje pouze 

omezené množství tepelných izolantů, jejichž výroba je navíc velice nákladná. 

Vlivem vysokých výrobních nákladů je poté vysoká i jejich cena. To se nepříznivě 

projevuje na stavu těchto tepelných zařízení. Předkládaná disertační práce, po 

prostudování současných vědeckých a praktických poznatků u nás a v zahraničí, 

je zaměřena na zlepšení vlastností hmot se silikátovým pojivem tak, aby mohly 

být použity jako tepelně-izolační materiál pro vyšší teploty (v tomto případě  

200 a 500 °C). Tím chce přispět nejen k prohloubení současných odborných 

a vědeckých poznatků v oblasti vylehčených hmot na silikátové bázi, ale 

i k rozšíření nabídky nových produktů ve stavební a průmyslové praxi.  

 

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Mezi tepelnými zařízeními, která jsou určena k izolování, je možné najít tvarově 

jednoduché konstrukce, které je možné izolovat pomocí prefabrikovaných desek 

nebo bloků (vnitřní pouzdro průmyslových komínů), ale také tvarově složité 

konstrukce (pece, kotle), jejichž povrch není možné obalit pomocí jednoduchých 

tvarů. U nás se pro izolaci průmyslových komínů se používá nejčastěji pěnové 

sklo. Mezi hlavní výhody pěnového skla je možné zařadit to, že je odolné, 

nehořlavé, snáší teploty do 430 °C, má objemovou hmotnost 120 až 180 kg·m-3. 

Pro izolace pecí se používá minerální vlna a pro horní část pecí se používá volně 

sypaný keramzit a perlit. V této kapitole je popsán současný stav poznání v oblasti 

materiálů, které jsou po modifikaci potenciálně vhodné pro použití v podmínkách 

vysokoteplotních zařízení (200 a 500 °C) a kterými se současně disertační práce 

nejvíce zabývala. 



TEZE – ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE Lenka Mészárosová 

4 

2.1 PÓROBETONY 

Autoklávovaný pórobeton se připravuje jako směs cementu, vápna, sádry 

používaných jako pojivová složka, jemných silikátů, pórotvorného hliníkového 

prášku a vody. Díky chemické reakci mezi nimi dochází k expanzi směsi, která 

zdvojnásobí svůj objem a vytvoří vysoce pórovitou strukturu. Přibližně 80 % 

objemu materiálu je tvořeno póry, 50 % vzdušných pórů a 30 % mikropórů. 

Mikrostruktura pórobetonu je tvořena převážně tobermoritem. [3][4] 

Makropóry se formují díky expanzi hmoty a jsou způsobeny aerací, mikropóry 

vznikají ve stěnách mezi makropóry. Díky přídavku popílku dochází ke zlepšení 

pórové struktury a mezipovrchové přechodové zóny mezi pórem a matricí.  [5] 

R. Demirboğa a R. Gül popsali ve své práci z roku 2003 snížení objemové 

hmotnosti vzorků a tepelné vodivosti přídavkem křemičitého úletu a popílku. 

Navázali tak na K. Lu-Shu, který popsal a experimentálně formuloval závislost 

mezi objemovou hmotností a tepelnou vodivostí: se snižující se objemovou 

hmotností klesá tepelná vodivost. [7]  

2.2 IZOLACE NA BÁZI NEPŘÍMO LEHČENÉHO BETONU 

Od 40. let 20. století se vývojem tepelných izolací na bázi lehčeného betonu 

určenými pro vyšší teploty zabývala celá řada odborníků ve snaze vytvořit 

ohnivzdorný materiál. [9] [10] 

Vliv vyšších teplot na vlastnosti cementového tmele se ve svojí studii 

v návaznosti na dříve získané údaje zabýval Al-Sibahy, který shrnul děje 

probíhající v cementové matrici s rostoucí teplotou [11][12][13][14]: 

 Při 100 °C dochází k odpařování volně vázané vody, která je při 120 °C již 

kompletně odpařena.  

 Při teplotě 150 °C dochází k odchodu chemicky vázané vody v C-S-H gelu 

s maximálním úbytkem při 270 °C [11][15][16].  

 K šíření mikrotrhlin začíná docházet nad 300 °C a v této fázi dochází 

k snižování mechanické pevnosti a tepelné vodivosti, což je provázeno 

rozpínáním. [11][17] 

 K totální dekompozici struktury dochází při teplotách mezi 400 a 600 °C. 

Při těchto teplotách dochází k rozkladu krystalů hydroxidu vápenatého na 

oxid vápenatý a vodu, přičemž dochází k oslabení struktury betonu. 

[11][12] 

 K dalšímu narušení struktury C-S-H dochází při teplotě nad 600 °C. Při 

vyšších teplotách již dochází ke zborcení celého systému. [11][15] 

 Při teplotách nad 1 150 °C dochází k přeměně na skelnou fázi. [11][15] 

Kvůli vysoké objemové hmotnosti a malé propustnosti mají vysokopevnostní 

a klasické betony větší náchylnost k poruchám struktury než lehčené betony. 

[11][25][26][27] Jednou z nejefektivnějších možností jak zvýšit odolnost vůči 

požáru a tedy i odolnost proti vysokým teplotám je používání lehčeného betonu. 

[11][28] 
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Při vystavení lehkého betonu teplotám kolem 200 °C dochází pouze k malému 

zhoršení mechanických vlastností. K většímu zhoršení dochází při teplotách nad 

400 °C. [34][9] 

Aby bylo dosaženo lepší odolnosti vůči teplotám je zapotřebí velice obezřetně 

volit vhodné plnivo. Záleží především na typu, porozitě a mineralogii. Například 

mineralogie kameniva určuje rozdílnost v chování, zvláště v objemových 

změnách při měnící se teplotě a vzájemném spolupůsobení mezi kamenivem 

a cementovým tmelem. [9][35]  

Bingöl a Gül v roce 2004 stanovili, že u lehkých betonů s rostoucí teplotou 

v rozpětí mezi 150 a 300 °C nedochází k velkým změnám v pevnostech. Velký 

úbytek pevnosti zaznamenávají až při teplotách kolem 750 °C. [9][36]  

V roce 2013 Karakoç zjistil, že u betonů s použitým kamenivem 

z expandovaného perlitu a pemzy, které vystavíme vyšším teplotám, klesají 

pevnosti se snižujícím se podílem tohoto lehčeného kameniva. Zaznamenal také, 

že k markantnímu snížení pevnosti dochází při 700 °C. [9][37] 

2.3 IZOLACE NA BÁZI HLINITANOVÉHO CEMENTU 

V dnešní době je používání hlinitanového cementu velice omezené. Používá se 

téměř výhradně pro speciální účely, jako jsou například žárobetony a vyzdívky 

pecí. Pod vlivem konverze CAH10 a C2AH8 na kubickou formu C3AH6, která je 

oproti předchozím stabilní, dojde ke snížení pevností a zvýšení porozity. [20]  

V zahraničí se pokoušejí používat hlinitanový cement ve formě sendvičových 

prvků v konstrukcích střech, podlah, desek a stěn a to především díky jejich nízké 

ceně, nízké hmotnosti, trvanlivosti a odolnosti. Jako plnivo používají 

expandovaný perlit. [21] 

N. A. Memon využívá hlinitanového cementu jako pojiva pro speciální 

tvarovky, které jsou vyplněné pórobetonem. [38] 

2.4 GEOPOLYMERY 

Geopolymery tvoří ucelenou skupinu materiálů, které jsou ve svém principu 

připravovány alkalickou hydroxylací a/nebo silikátovou aktivací reaktivních 

aluminosilikátů za přítomnosti kalcinovaných jílů (metakaolin) nebo popílku. 

[29][30] 

Mezi jednu ze značných výhod přípravy geopolymerů patří snížená spotřeba 

energie při výrobě a s tím související emise CO2 ve srovnání s produkcí klasického 

portlandského cementu.  [29][31] 

Z. Zhang v roce 2015 se v návaznosti na práci A. Aguilara zabýval vývojem 

nové pórovité geopolymerní hmoty s alkalicky aktivovaným metakaolinem jako 

pojivem a s hliníkovým práškem jako nadouvadlem. Při pevnostech v tlaku  

2 – 14 MPa dosahuje A. Aguilara s takto připravenou směsí objemové hmotnosti 

mezi 600 a 1 200 kg·m-3 a součinitele tepelné vodivosti mezi 0,49 a 1,22 W·m-

1·K-1. V návaznosti na to E. Kamseu dokázal úpravou složení docílit snížení 

součinitele tepelné vodivosti na 0,15 – 0,4 W·m-1·K-1. [29][2]  
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Jako jedna z variant přichází v úvahu i možnost využití geopolymerní matrice 

jako pojiva lehčeného izolačního materiálu. Jednou z možností by bylo použití 

lehčeného kameniva. Jedna z podkapitol praktické části se zabývá tím, jestli je 

možné s tímto materiálem dosáhnout požadovaných vlastností. 

2.5 POLYSTYRENBETON 

Počátky výzkumu polystyrénového betonu spadají do roku 1973, kdy  

D. J. Cook provedl celou řadu studií. Zabýval se jednak vlastnostmi samotného 

polystyrenbetonu, zkoušel využívat i přídavek ocelových vláken, křemičitého 

úletu, popílku a rozličných přísad. B. Chen v roce 2013 vytvořil polystyrenbeton 

s objemovou hmotností 400 až 800 kg·m-3. Při této objemové hmotnosti dosáhl 

pevnosti v tlaku 3 MPa a součinitele tepelné vodivosti 0,09 W·m-1·K-1 resp.  

Při 13 MPa dosáhl součinitele tepelné vodivosti 0,25 W·m-1·K-1. [32] [33] 

Polystyrén byl vyloučen jako vhodné plnivo již v prvotní fázi řešení tématu této 

disertační práce. Existuje však určitá podmíněná vhodnost tohoto materiálu. Jeho 

maximální teplotní odolnost se pohybuje kolem 75 °C. Při jeho zabudování do 

pojiva může jeho teplotní odolnost ještě narůst. Pokud by bylo docíleno jeho 

řízeného vysublimování v prvních fázích uvedení vysokoteplotního zařízení do 

provozu, bylo by jeho použití možné, pokud by zůstala zachována cementová 

matrice jako nosná kostra. Po jednostranném zatížení teplotou 200 °C by mohlo 

dojít k částečnému rozkladu struktury povrchu izolačního materiálu. 

Expandovaný polystyren v této části by měl být rozložen a na jeho místě by měly 

být zachovány vzduchové dutinky, které by mohly vtvořit strukturu s dostatečným 

tepelným odporem pro snížení teploty uvnitř vzorku tak, aby k dalšímu rozkladu 

již nedocházelo a struktura zbytku desky zůstala zachována. Pokud při řízené 

sublimaci polystyrénu nedojde k rozkladu v celé tloušťce průřezu, mohla by tato 

rozložená část tvořit bariéru o dostatečném tepelném odporu, která by 

nepropustila vysoké teploty dále do zbývajícího průřezu hmoty. Díky tomu by 

nebyly teploty na tomto rozhraní vrstev natolik vysoké a k dalšímu rozkladu 

struktury už by nemuselo docházet.  

3 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je výzkum a vývoj nových hmot pro tepelně-izolační účely, které jsou 

schopny odolávat vyšším teplotám. Oblast využití těchto izolačních materiálů je 

zejména u průmyslových komínů, kde teploty spalin dosahují 85 až 200 °C, 

a průmyslových pecí s povrchovými teplotami do 500 °C. Výsledný izolant by 

měl dosahovat vlastností srovnatelných s dosud komerčně vyráběnými izolačními 

materiály pro vyšší teploty a nahradit tak stávající systém využívající pěnového 

skla jako jediné izolace. Nově vyvíjené izolační hmoty by měly spojovat výhody 

dosud vyráběných pórobetonů a pěnobetonů (nízká objemová hmotnost, vysoký 

tepelný odpor, malé výrobní náklady) s vysokou tepelnou odolností. Cílové 

parametry nově vyvíjené hmoty vystupují z požadavků praxe, současně splňují 

všechny legislativní náležitosti a jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 1: Cílové parametry pro výzkum nové hmoty  

Parametr Hodnota 

pevnost v tlaku 0,1 MPa 

rozměry tvarová variabilita výhodou 

součinitel tepelné vodivosti max. 0,1 W·m-1·K-1 

odolnost vůči teplotám 200 °C / 500 °C  

homogenita makrohomogenní  

objemová hmotnost max. 300 kg·m-3 
 

4 METODIKA PRÁCE 

4.1 ETAPA I: VÝBĚR VSTUPNÍCH SUROVIN A NÁVRH RECEPTUR 

V prvotní fázi návrhu nového izolačního materiálu byly vybrány vhodné vstupní 

suroviny, které mají dostatečnou odolnost vůči vyšším teplotám, nízkou sypnou 

hmotnost. 

4.2 ETAPA II: STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ  

Cílem této etapy bylo pomocí vhodných zkoušek ověřit vhodnost jednotlivých 

receptur pro použití jako izolačního materiálu pro vyšší teploty. Primárním 

rozhodovacím kritériem byla objemová hmotnost. Jako limitní byla stanovena 

objemová hmotnost 300 kg·m-3. Dále byl sledován vliv vyšší teploty (200 °C 

a 500 °C) na pevnost vzorků.  

4.3 ETAPA III: OVĚŘENÍ STĚŽEJNÍCH VLASTNOSTÍ  

Úkolem této etapy bylo prověřit dlouhodobou stálost navrženého tepelně-

izolačního materiálu. Některé důležité vlastnosti byly sledovány ve stáří 28 dnů, 

6 a následně 12 měsíců. Pro ověření mechanické odolnosti byla provedena 

zkouška pevnosti v tlaku, dále byla stanovena odolnost působení vyšších teplot 

a součinitel tepelné vodivosti. Následně byl sestaven ucelený izolační systém. 

4.4 ETAPA IV: POSOUZENÍ VLIVU PŮSOBENÍ VYŠŠÍCH TEPLOT 

NA VLASTNOSTI IZOLAČNÍ HMOTY 

Nejprve bylo sledováno působení teplot 200 °C a 500 °C na změny struktury 

tepelně-izolační hmoty oproti vzorkům, které byly uloženy v laboratorním 

prostředí. Změny v mikrostruktuře pomohla posoudit rentgenová difrakční 

analýza, diferenční termická analýza a mikroskopické metody (optická 

a elektronová mikroskopie). Komparace výstupů z těchto analýz pomohla získat 

lepší obrázek o dějích v mikrostruktuře vlivem působení vyšší teploty.  
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4.5 ETAPA V: VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍCH RECEPTUR, TVORBA 

UCELENÉHO SYSTÉMU, NÁVRH APLIKAČNÍCH POSTUPŮ 

Úkolem této etapy bylo vytvořit komplexní systém pro izolování technických 

zařízení s vyššími teplotami. Na základě definovaných podmínek, do kterých je 

systém určen, byly navrženy dva izolační systémy: systém určený do prostředí 

tvarově jednoduchých podmínek s teplotou do 200 °C a do prostředí tvarově 

složitých podmínek s teplotou do 500 °C. 
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Požadavky z praxe 

Porovnání vlastností 
komerčně vyráběných 

izolačních materiálů 

Normové požadavky na 

izolační materiály 

Vytyčení požadovaných vlastností 
navrhované izolační hmoty 

I. Etapa – Návrh receptur nového 

izolačního materiálu pro vyšší teploty 

Stanovení požadovaných 

vlastností 

Výběr vstupních surovin 

Pojiva  
Plniva  

(vč. druhotných surovin) 
Přísady  

 

souhrn v současnosti 
používaných pojiv

výběr vhodných pojiv 
pro danou aplikaci

vhodná 
pojiva

 

souhrn v současnosti 
používaných plniv

výběr vhodných  
plniv pro danou 

aplikaci

vhodná 
plniva

 

nakypřovadla

výběr vhodných 
nakypřovadel

vhodná 
nakypřo-

vadla

 Exp. perlit 

 Exp. vermikulit 

 Keramzit 

 Drcené pěnové sklo 

 Popílek  

 

popis základních vlastností 
vstupních surovin

stanovení mísících 
poměrů

definování 
aplikačních 

postupů

Ověření základních vlastností navržených 

receptur  

 Cement 

 Vápno hašené 

 Vápno nehašené 

 Hlinitanový cement 

Stanovení optimálního 
množství pojiva 

7% 8% 9% 10 11

Stanovení optimálního 
množství nakypřovadla 

1% 2% 3% 4% 5% 

Popis vlastností plniv 

 Mineralogické složení 

 Chemické složení 

 Granulometrie 
 Vlhkost  

 Sypná hmotnost 

 Měrný povrch 
 

Popis vl. nakypřovadel 

 Jemnost mletí 

 Chemické složení 

 Měrný povrch 

 Nakypřovací schopnost 

 napěňovadla 

 nadouvadla 

Volba technologie výroby 
pórobeton 

pěnobeton 

vylehčení kamenivem 
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II. Etapa – Ověření základních vlastností 

navržených hmot 

Vstupní kritérium 

Posouzení splnění  

vstupního kritéria 

Vhodné 
receptury 

Nevhodné 
receptury 

 Objemová hmotnost 

Modifikace 

receptur  

(I. etapa) 

Stanovení dalších  

důležitých vlastností 

 Součinitel tepelné vodivosti 

 Pevnosti 

 Vliv působení vyšších teplot 

na pevnosti 

 

III. etapa – Prověření životnosti 

izolačního materiálu 

Posouzení dosažení  

požadovaných vlastností 

Vhodné 
receptury 

Nevhodné 
receptury 

Modifikace 
receptur  
(I. etapa) 

nakypření 

hutnění 

náhrada plniva / 
pojiva 

druhotnými 
surovinami 

optimální 

množství 

nakypřovadl

a 

způsob 

hutnění 

intenzita 
hutnění 

dusání 

střásání 

propichování 

výběr 
vhodného 

nadouvadla 

průmyslové 
(Oscrete) 

karbid vápníku 
+ voda 

močovina +  
NaClO 

Al - prášek 

výběr 
vhodných 

druhotných 
surovin 

popílek 

pěnové sklo 

výběr 
vhodného 

napěňovadla 
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  III. Etapa – Prověření životnosti izolačního 

materiálu 

 

Receptury vybrané 
v rámci II. etapy 

Časové intervaly 
pro provedení 

zkoušek  

6 měsíců 

28 dní 

12 měsíců 

Zkoušky pro ověření 

změn izolační hmoty 

Rozměrová stálost 

Objemová stálost 

Vyhodnocení zkoušek pro ověření 

životnosti izolačního materiálu 

IV. Etapa – Posouzení vlivu 
působení vyšších teplot na 

vlastnosti izolační 

Pevnosti 

Součinitel tepelné 
vodivosti 



TEZE – ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE Lenka Mészárosová 

12 

  

 

IV. Etapa – Posouzení vlivu působení 
vyšších teplot na vlastnosti izolační 

hmoty 

Receptury vybrané 
v rámci II. etapy 

Vystavení vzorků 

působení teplot 

200 °C 

Laboratorní 

podmínky 

500 °C 

Změny struktury vlivem působení vyšší 

teploty 

Zkoušky pro ověření 
změn v mikrostruktuře 

izolační hmoty 

Rentgenová difrakční 
analýza 

Mikroskopické metody 

Optická 
mikroskopie 

Elektronová 
mikroskopie 

Komparace vlivu působení vyšších teplot 

na změny v mikrostruktuře izolačního 

materiálu 

V. Etapa – Tvorba uceleného 
izolačního systému pro vyšší 

teploty 
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Rozdělení podle účelu 
použití 

V. Etapa – Tvorba uceleného izolačního 
systému pro vyšší teploty 

Výběr nejvhodnějších 
receptur 

Do 500 °C 

Do 200 °C 

Tvarově složité 
podmínky 

Tvarově jednoduché 
podmínky 

Sestavení metodiky 
provádění 

Předepsané 
prostředky pro 
homogenizaci  

Způsob předúpravy 
izolovaného povrchu 

Způsob přípravy 
hmoty 

Způsob hutnění 
Předepsaná 

povrchová ochrana 
Možnosti aplikace 

hmoty 

Komplexní izolační systém 
pro vyšší teploty 

Tvarově jednoduché podmínky  
do 200°C 

Tvarově složité podmínky  
do 500°C 
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5 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH POZNATKŮ 

Nový izolační systém je určen pro kompenzaci tepelných ztrát vysokoteplotních 

zařízení, jako jsou například pece, kotle, komíny, atp. Celé řešení rozděleno na 

dvě části (tvarově jednoduché a tvarově složité podmínky). Na základě porovnání 

s komerčně vyráběnými produkty, normativními požadavky a především na 

základě požadavků z praxe a projektu MPO FR-TI2/340 byly sestaveny základní 

požadavky na nově vyvíjený materiál, tyto jsou blíže popsány v kapitole 3. Řešení 

se dále rozvětvilo na návrh neautoklávovaného pórobetonu, materiálu na bázi 

hlinitanového cementu, polystyrenbetonu a geopolymeru pro tvarově jednoduché 

prefabrikované dílce a dále na návrh izolační hmoty s lehčeným kamenivem, 

izolační hmoty s nakypřovadly a izolační hmoty kombinující přímé a nepřímé 

vylehčení pro monolitické obalení konstrukce u tvarově složitých zařízení.  

5.1 TVAROVĚ JEDNODUCHÉ PODMÍNKY – PREFABRIKÁTY 

V rámci této části bylo experimentováno s různými pojivy. Zkoumána byla 

možnost použití například hašeného i nehašeného vápna, různých tříd 

portlandského cementu, hlinitanového cementu, geopolymerní matrice a vodního 

skla. Jako plnivová složka byly použity vylehčené materiály, jako je především 

expandovaný perlit.  

5.1.1 Polystyrenbeton 

V návaznosti na práci B. Chena z roku 2013, která se zabývala přípravou 

polystyrenbetonu s objemovou hmotností kolem 400 kg·m-3, se podařilo připravit 

polystyrenbeton s objemovou hmotností 200 kg·m-3. Základní snahou při přípravě 

této hmoty bylo zvýšení její tepelné odolnosti. Původním předpokladem bylo, že 

by mohlo po jednostranném zatížení desek z polystyrenbetonu teplotou 200 °C 

dojít k částečnému rozkladu struktury povrchu izolačního materiálu. 

Expandovaný polystyren v této části měl být rozložen a na jeho místě měly být 

zachovány vzduchové dutinky, které by mohly vytvořit strukturu s dostatečným 

tepelným odporem pro snížení teploty uvnitř vzorku tak, aby k dalšímu rozkladu 

již nedocházelo a struktura zbytku desky zůstala zachována. K předpokládanému 

průběhu nedošlo, proto se použití polystyrenbetonových izolačních desek jeví 

jako nevhodné pro danou aplikaci. 

5.1.2 Geopolymer 

Obdobně jako se snažili ve svojí práci docílit vylehčeného geopolymeru Z. Zhang, 

A. Aguilar a E. Kamseu, byla součástí této práce také snaha o přípravu lehčené 

hmoty na bázi geopolymeru. Oproti výše zmíněným autorům však byla do hmoty 

vnášena pórovitost nepřímo prostřednictvím lehčeného kameniva. Zatímco 

v jejich práci bylo dosaženo objemové hmotnosti mezi  

600 a 1 200 kg·m-3, vzorky na bázi geopolymeru s perlitem jako plnivem 

dosahovaly objemové hmotnosti mezi 300 a 400 kg·m-3. V rámci vývoje nového 
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izolačního materiálu se však nepodařilo vytvořit vzorky, které by splňovaly 

základní požadavek na objemovou hmotnost nižší než 300 kg·m-3. Z tohoto 

důvodu bylo od dalšího studia tohoto materiálu upuštěno. 

5.1.3 Neautoklávovaný pórobeton 

Potvrdilo se, že efektivním způsobem jak zvýšit odolnost vůči vyšším teplotám je 

použití lehčeného betonu, což uvádí ve své práci i A. Al-Sibahy a O. Kayali. Nově 

vyvíjený materiál byl navržen jako neautoklávovaný pórobeton s použitým 

perlitem EP 100 jako plnivem.  

  

 Objemová hmotnost vzorků 

neautoklávovaného pórobetonu 

s expandovaným perlitem jako plnivem pro 

tvarově jednoduché konstrukce. Požadovaná 

hodnota musí být co nejnižší, nesmí 

přesahovat 300 kg·m-3. Zeleně je vyznačena 

nejvhodnější receptura.  

 Pevnost v tahu za ohybu 

vzorků neautoklávovaného pórobetonu 

s expandovaným perlitem jako plnivem pro 

tvarově jednoduché konstrukce. 

Požadovaná hodnota musí být minimálně 

0,1 MPa. Zeleně je vyznačena nejvhodnější 

receptura. 
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 Pevnost v tlaku vzorků 

neautoklávovaného pórobetonu 

s expandovaným perlitem jako plnivem, které 

jsou vhodnými zástupci pro tvarově 

jednoduché konstrukce. Požadovaná hodnota 

musí být minimálně 0,1 MPa. Zeleně je 

vyznačena nejvhodnější receptura. 

 Součinitel tepelné vodivosti 

vzorků neautoklávovaného pórobetonu 

s expandovaným perlitem jako plnivem, 

které jsou vhodnými zástupci pro tvarově 

jednoduché konstrukce. Požadovaná 

hodnota musí být co nejnižší, nesmí 

přesahovat 0,1 W·m-1·K-1. Zeleně je 

vyznačena nejvhodnější receptura. 

Hmota na bázi neautoklávovaného pórobetonu byla nejprve zařazena do 

skupiny tvarově jednoduchých i tvarově složitých konstrukcí. Původní 

předpoklad byl, že bude připravena suchá směs, která bude obohacená 

o nadouvadla a po smísení s vodou bude plněna do předem připravených bednění. 

Druhou variantou, která je méně vystavena riziku z nedodržení předepsaného 

postupu, je potom příprava předem ve formě prefabrikovaných dílců. Na tuto 

druhou variantu se práce zaměřila více. Materiál, který byl navrhován by však 

bylo možné po prověření aplikovatelnosti v terénu bylo možné připravovat 

i přímo na stavbě, jelikož byl navržen tak, aby nevyžadoval žádné speciální 

ošetřování.  

Tab. 2: Vlastnosti materiálu na bázi neautoklávovaného pórobetonu 

Objemová hmotnost  270 kg·m-3 

Součinitel tepelné vodivosti 0,07 W·m-1·K-1 

Pevnost v tlaku 0,17 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu 0,16 MPa 

Odolnost vůči teplotám min. 200 °C 

Hořlavost (dle ČSN 73 0823)  st. hořlavosti A 
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Z rentgenové difrakční analýzy vyplývá, že se ve vzorcích vyskytuje kalcit, 

β-křemen, vaterit, aragonit a portlandit.  Délka uložení nemá patrný vliv na 

vlastnosti materiálu, ke změnám nedochází.  

  

 Pórová struktura nPB – ve vzorcích se vyskytovaly póry ve velikostech od 230 

μm do 630 μm, na snímcích je možné pozorovat zrna plniva (expandovaného perlitu EP 

100) obalená cementovým tmelem. 

Při teplotách v rozmezí 20 až cca 100 °C dochází u materiálu k postupné ztrátě 

volně vázané vody. Při teplotách 80 – 150 °C dochází k dehydrataci ettringitu, 

který sice nebyl na výstupech z rentgenogramů patrný, ale na elektronovém 

mikroskopu se ho malé množství vyskytovalo.  

23°C 200°C 500°C 

   

 Vzorek izolační hmoty na bázi neautoklávovaného pórobetonu, zvětšení 20 000× 

Vystavení teplotě 200 °C nemělo na vzorky téměř žádný vliv. Při teplotě nad 

200 °C dochází ke ztrátě fyzikálně vázané vody, začíná docházet k rozkladu 

C-S-H gelu.  Rentgenogramy, stejně jako výstupy z rastrovacího elektronového 

i optického mikroskopu mají do teploty 200 °C téměř totožný průběh. Při teplotě 

400 °C dochází k rozkladu portlanditu, z tohoto důvodu dochází i k mírnému 

poklesu pevnosti. Ve vzorku vystavenému nejvyšší teplotě 500 °C se již 

nevyskytuje uhličitan vápenatý ve formě aragonitu. Tento přešel vystavením 

vysoké teplotě na jiné formy, především na vaterit.  
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5.2 TVAROVĚ SLOŽITÉ PODMÍNKY POUŽITÍ – MONOLITY 

Pro monolitické obalení konstrukce se jako výhodně jeví použití cementového 

pojiva a lehčeného plniva. V průběhu experimentální části byla zkoumána 

možnost využití expandovaného perlitu, expandovaného vermikulitu a drceného 

pěnového skla jako plniva. Byly zkoumány různé varianty izolačních materiálů 

pro tvarově složité konstrukce, stručné závěry studia jejich základních vlastností 

jsou popsány v této kapitole.   

5.2.1 Izolační hmota s nakypřovadly, izolační hmota s kombinovaným 

vylehčením pomocí lehčeného kameniva a nakypřovadel 

Při návrhu izolační hmoty s nakypřovadly se nabízelo hned několik možností 

vylehčení. Bylo možné si vybírat z nadouvadel a napěňovadel. Jelikož je tato 

hmota určena pro použití k obalení celé konstrukce přímo na stavbě, měla by být 

její příprava co nejjednodušší. Z tohoto důvodu se jevil jako nejvhodnější postup 

předem připravené suché směsi, která bude smísena s vodou, v krajním případě 

maximálně s jednou další složkou. Co se plniva týká, tak se s klasickými 

nelehčenými plnivy nepodařilo dosáhnout objemové hmotnosti pod 300 kg·m-3. 

Z tohoto důvodu byl vývoj této hmoty sloučen s vývojem hmoty izolační hmoty 

s kombinovaným vylehčením pomocí lehčeného kameniva a nakypřovadel. Díky 

svým vlastnostem je hmota s kombinovaným vylehčením pomocí lehčeného 

kameniva a nakypřovadla vhodná pro přípravu i ve formě prefabrikovaných 

desek. Z důvodu náchylnosti k porušení aplikačních postupů byla přeřazena 

k izolačním materiálům pro tvarově jednoduché konstrukce. Při dalším vývoji 

a experimentálním ověření přímo na stavbě by bylo teoreticky možné použití i pro 

monolitické obalení konstrukce. Nakypřovadlo by se ale muselo dodávat zvlášť 

a musely by být přesně dodrženy aplikační postupy.  

5.2.2 Izolační hmota s lehčeným kamenivem 

Jako velice vhodné pro snadné monolitické obalení konstrukce se jeví směsi 

izolačních hmot na silikátové bázi s lehčeným kamenivem.  

5.2.1.1 Vodní sklo jako pojivo monofrakční směsi s expandovaným perlitem 

Hmota s vodním sklem jako pojivem byla navržena tak, že plnivová složka byla 

tvořena monofrakční směsí expandovaného perlitu. Vodní sklo tvoří pouze 

styčnou plochu mezi jednotlivými zrny. Díky skladbě kameniva vzniká vysoce 

porézní mezerovitá struktura s nízkou objemovou hmotností. Při použití ve formě 

menších vzorků se tepelně-izolační hmota na bázi vodního skla jeví jako 

kompaktní, při výrobě desek větších rozměrů však již nejsou povrchové vrstvy 

natolik soudržné. Použití této hmoty ve formě prefabrikovaných desek je tedy 

nevhodné vzhledem k markantní separaci povrchových vrstev.  
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5.2.1.2 Směs s hlinitanovým cementem jako pojivem a expandovaným perlitem 

jako plnivem 

V jedné z fází vývoje byla prověřována i možnost využití hlinitanového cementu 

jako pojiva. Ukázalo se, že sice splňuje požadavek vysoké tepelné odolnosti, ale 

není možné dostatečně snížit objemovou hmotnost pod 400 kg·m-3. Ukázalo se 

ale, že je možné hmotu s hlinitanovým cementem jako pojivem a expandovaným 

perlitem EP 100 jako plnivem vylehčovat. Přídavkem 2 % hliníkového prášku 

dochází k nadouvání směsi a snižování objemové hmotnosti o 10 %. Tato hmota 

je ale z hlediska vlastností a vysoké ceny pojiva nevhodná pro tuto aplikaci.  

5.2.1.3 Hmota s cementovým pojivem a směsí kameniv s plynulou křivkou 

zrnitosti 

Mezi jednu z podetap vývoje nového materiálu patřilo i prověření možností 

návrhu materiálu se směsí různých lehčených kameniv s plynulou křivkou 

zrnitosti. Bylo navrženo několik receptur sestavených tak, aby jejich plnivová 

složka co nejvěrněji kopírovala teoretickou ideální křivku zrnitosti podle Fullera. 

Byla zvolena lehká tepelně odolná kameniva jako je expandovaný perlit 

a expandovaný vermikulit různých frakcí. Nejprve byla prověřována i možnost 

přídavku keramzitu, jeho podíl ale nadměrně zvyšoval objemovou hmotnost. 

Pojivovou složku tvořil cementový tmel. S plynulou křivkou zrnitosti ale vnášela 

do směsi vylehčení pouze pórovitost kameniva a současně bylo nutné použít 

dostatečné množství cementu pro obalení i jemných podílů kameniv. Z tohoto 

důvodu nebylo možné vytvořit izolační hmotu s dostatečně nízkou objemovou 

hmotností. Proto byla další snaha zaměřena spíše na vytvoření mezerovité 

struktury směsi.  

5.2.1.4 Keramzitbeton 

Keramzit se ukázal jako nevhodný zástupce lehčených kameniv pro použití 

v těchto podmínkách, stejně jako většina ostatních kameniv s vysokou sypnou 

hmotností. Požadovaná objemová hmotnost výsledného materiálu je natolik 

nízká, že ani s použitím maximálně mezerovitého keramzitbetonu, není možné 

dosáhnout hodnot pod 300 kg·m-3. 

5.2.1.5 Vermikulitbeton 

Vermikulitbeton je lehčené kamenivo s velice nízkou sypnou hmotností 

a rozlístkovanou strukturou. Právě struktura ale způsobuje nepravidelnost zrn 

a povrchovou nesourodost, která způsobuje obtížnou zpracovatelnost směsí. Směs 

vykazuje vysokou viskozitu a hutnost a její dávkování do forem je díky tomu 

obtížné. V porovnání s nově navrhovaným perlitbetonem je jeho objemová 

hmotnost cca o třetinu vyšší. Z tohoto důvodu byl vybrána jako vhodnější tepelná 

izolace na bázi perlitbetonu.  
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5.2.1.6 Perlitbeton 

Použitím expandovaného perlitu s velmi nízkou objemovou hmotností v úzké 

frakci je možné docílit minimální objemové hmotnosti. Jako plnivo byl použit 

expandovaný perlit. Bylo experimentováno s použitím cementového pojiva 

i vápenného hydrátu. Z hlediska vlastností byl výhodnější cementový tmel.  

  

 Objemová hmotnost vzorků 

mezerovitého perlitbetonu, které jsou 

vhodnými zástupci pro tvarově složité 

konstrukce. Požadovaná hodnota musí být 

co nejnižší, nesmí přesahovat 300 kg·m-3. 

Zeleně je vyznačena nejvhodnější 

receptura. 

 Pevnost v tahu za ohybu vzorků 

mezerovitého perlitbetonu, které jsou 

vhodnými zástupci pro tvarově složité 

konstrukce. Požadovaná hodnota musí být 

minimálně 0,1 MPa. Zeleně je vyznačena 

nejvhodnější receptura. 

  

 Pevnost v tlaku vzorků 

mezerovitého perlitbetonu, které jsou 

vhodnými zástupci pro tvarově složité 

konstrukce. Požadovaná hodnota musí být 

minimálně 0,1 MPa. Zeleně je vyznačena 

nejvhodnější receptura. 

 Součinitel tepelné vodivosti vzorků 

mezerovitého perlitbetonu, které jsou 

vhodnými zástupci pro tvarově složité 

konstrukce. Požadovaná hodnota musí být co 

nejnižší, nesmí přesahovat 0,1 W·m-1·K-1. 

Zeleně je vyznačena nejvhodnější receptura. 
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Po rozsáhlém zkoumání rozličných pojiv, plniv a jejich náhradách odpadními, 

druhotnými surovinami a vedlejšími energetickými produkty byla jako 

nejvýhodnější v této oblasti zvolena hmota s označením: CIIP-2B – mezerovitý 

perlitbeton  s cementovým pojivem, jehož část byla nahrazena popílkem, 

plnivovou složku tvoří expandovaný perlitu EP 180.  

Tab. 3: Vlastnosti materiálu IHK 

Objemová hmotnost  180 kg·m-3 

Součinitel tepelné vodivosti 0,06 W·m-1·K-1 

Pevnost v tlaku 0,17 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu 0,12 MPa 

Odolnost vůči teplotám 500 °C 

Hořlavost (dle ČSN 73 0823)  st. hořlavosti A 
 

Hmota je navržena tak, aby mohla být připravována ve formě suché pytlované 

směsi a přímo na stavbě míchána a aplikována do bednění. Tímto se zamezí 

ztrátám při manipulaci izolačním materiálem.  

Na základě výstupů z rentgenové difrakční analýzy byla stanovena přítomnost 

kalcitu, β-křemene, vateritu a portlanditu ve vzorcích. U vzorků uložených pouze 

v laboratorních podmínkách je patrný i obsah vápníku.  

 

  

 Pórová struktura IHK - zrna tvoří mezi sebou mezerovitou strukturu, kde póry 

mezi zrny (mezery) mají rozměr cca 40 μm až 670 μm.   

Jak ukazuje diferenční termická analýza, dochází při teplotách v rozmezí  

20 až cca 100 °C u materiálu k postupné ztrátě volně vázané vody. Při teplotách  

80 – 150 °C dochází k dehydrataci ettringitu, který sice nebyl na výstupech 

z rentgenové difrakční analýzy patrný, ale na elektronovém mikroskopu se ho 

malé množství vyskytovalo.  
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23°C 200°C 500°C 

   

 Vzorek izolační hmoty mezerovitého perlitbetonu, vlevo – bez zatížení teplotou, 

uprostřed – zatíženo teplotou 200 °C, vpravo – zatíženo teplotou 500°C; zvětšení 20 000× 

Vystavení teplotě 200 °C nemělo na vzorky vliv. Při teplotě nad 200 °C dochází 

ke ztrátě vody vázané fyzikálně, začíná docházet k rozkladu C-S-H gelu. 

Rentgenogramy, stejně jako výstupy z rastrovacího elektronového i optického 

mikroskopu mají téměř totožný průběh. Zatímco vysokopevnostní a klasické 

betony mají kvůli vysoké objemové hmotnosti a malé propustnosti mají větší 

náchylnost k destrukci vlivem vyšších teplot, u vzorků nově vyvinuté izolační 

hmoty ani vystavením teplotě 500 °C nedošlo ke změnám v mikrostruktuře díky 

vysoce pórovité struktuře a vysokému podílu lehkého pórovitého kameniva 

s vysokou tepelnou odolností. Délka uložení ani vystavení vyšším teplotám 

nemají patrný vliv na vlastnosti materiálu.  

6 PŘÍNOS PRO VĚDNÍ OBOR A PRAXI 

Disertační práce je shrnutím rozsáhlého výzkumu týkajícího se návrhu nových 

tepelně-izolačních materiálů, které jsou určeny pro vyšší teploty použití a vychází 

z požadavků stavební praxe. Co se týká přínosu pro vědní obor, byl zkoumány 

především děje probíhající v mikrostruktuře vlivem působení vyšších teplot. 

Přínosy práce je možné shrnout následujícími body:  

 Prvotním přínosem je návrh dvou nových materiálů ultralehkých betonů 

s objemovou hmotností do 300 kg·m-3, které jsou vhodné pro použití jako 

izolační materiály pro vyšší teploty (do 200°C a do 500°C). Jeden z nich je na 

bázi neautoklávovaného pórobetonu a druhý je na bázi mezerovitého 

perlitbetonu. Oba materiály jsou připraveny k praktickému využití. 

 Nově vyvinuté materiály byly navrženy tak, aby měly oproti stávajícím nižší 

výrobní náklady. 

 Inovativně byla navržena směs pro přípravu neautoklávovaného pórobetonu 

s kombinovaným vnesením přímé a nepřímé pórovitosti využitím 

jemnozrnného lehčeného kameniva, které již pórovitost obsahuje (perlit 
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EP 100) a nakypřovadla (hliníkového prášku). Díky tomuto spojení vzniká 

hmota se zvýšeným podílem pórovitosti. 

 V rámci jedné podetapy bylo zkoumáno minimální možné množství pojivové 

složky u mezerovitého perlitbetonu tak, aby byla zrna obalena, bylo dosaženo 

relativně kompaktní struktury a nedošlo k jejímu samovolnému zborcení.  

 Zaznamenání reakce mezi hliníkovým práškem a hlinitanovým cementem, při 

které dochází k uvolňování plynu a nadouvání směsi. Díky této reakci bylo 

možné snížit objemovou hmotnost výsledné směsi o cca 10 %.  

 Jedním z přínosů je to, že tepelné izolace vysokoteplotních zařízení jako 

takové přispívají ke snížení emisí CO2. Snížením tepelných ztrát totiž dochází 

ke snížené spotřebě paliv.  

 Využití popílku ve směsi a s tím související úspora klasických materiálů. Bylo 

prokázáno, že i u ultralehkých betonů má svůj význam náhrada části pojivové 

složky a může přispívat ke zlepšení vlastností, konkrétně ke snížení objemové 

hmotnosti a součinitele tepelné vodivosti. Použití popílku jako náhrady plniva 

se projevuje i v pojivové části kompozitu díky jeho latentně hydraulickým 

vlastnostem. Tato náhrada je ekonomicky i ekologicky výhodná. 

 V rámci posouzení změny vlastností v závislosti na změně teploty uložení 

byly sledovány a popsány děje v mikrostruktuře dvou nově vyvinutých 

tepelně-izolačních materiálů. Ukázalo se, že je z hlediska tepelné odolnosti 

velice výhodný návrh směsí s mezerovitou strukturou s využitím tepelně 

odolného kameniva (perlit), které má odolnost okolo 900 °C. Potvrdily se 

předpoklady a předchozí výzkum Ö. S. Bideciho a A. F. Bingöla, kteří 

zaznamenali, že lehčené betony mají vyšší odolnost vůči vyšším teplotám. 

Oba autoři ve svojí práci předpokládají, že ke změnám ve struktuře lehčených 

betonů dochází až při teplotách kolem 700 °C a je pravda, že v případě 

mezerovitého perlitbetonu nedochází při teplotě do 500 °C ke změnám. 

Z experimentů je dále patrné, že podíl popílku ve směsi má vliv na zlepšení 

tepelně-izolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti, což potvrdilo 

vědecké poznatky R. Demirboğy a R. Güla. 

7 ZÁVĚR 

Disertační práce se zabývala vývojem nových tepelně-izolačních hmot pro 

technická zařízení s vyšší povrchovou teplotou (200 a 500°C). Značná část práce 

vznikla zejména z požadavků stavební praxe v rámci projektu  

MPO TIP FR-TI 2/340, ze kterých vycházela snaha hledat nové způsoby 

provádění tepelné izolace ve speciálních podmínkách, v tomto případě při vyšších 

teplotách a nahradit stávající systémy, využívajících především pěnového skla 

jako izolantu. Nově vyvinuté hmoty jsou určeny především pro izolaci tepelně 

náročných zařízení, jako jsou například kotle, pece a komíny.  

Hlavním cílem bylo vyvinout materiály, které spojují výhody dosud 

vyráběných lehkých betonů (nízká objemová hmotnost, vysoký tepelný odpor, 
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malé výrobní náklady) s vysokou tepelnou odolností. Podstatou nově vyvinutých 

materiálů je spojení ochrany a obnovy povrchu stávajících objektů se snížením 

jejich energetické náročnosti. Byly vytvořeny dvě hmoty na silikátové bázi.  Jedna 

z nich je založena na bázi neautoklávovaného pórobetonu a je vylehčena dvojím 

způsobem. Na jedné straně je vylehčena přímo vnesením pórovitosti ve formě 

nakypřovací přísady (hliníkový prášek) a na straně druhé je vylehčena nepřímo 

pórovitostí kameniva (expandovaný jemnozrnný perlit EP 100). Tato hmota je 

připravována ve formě prefabrikovaných desek a je určeno pro aplikaci v tvarově 

jednoduchých podmínkách. Druhá hmota je vylehčena pórovitostí kameniva 

(expandovaný perlit EP 180) a mezerovitou strukturou skladby kameniva. Je 

připravována ve formě suché pytlované směsi a přímo na stavbě míchána 

a aplikována do bednění.  

Co se týká experimentálně zjištěných fyzikálních charakteristik u vyvíjených 

izolačních materiálů, byly prvořadé nízká objemová hmotnost (do 300 kg·m-3) 

a nízký součinitel tepelné vodivosti, kterých se podařilo u obou směsí dosáhnout. 

Při takto nízké objemové hmotnosti bylo dosaženo u obou hmot pevnosti v tlaku 

nad 0,1 MPa. Jako velice výhodné se ukázalo použití popílku jako náhrady části 

pojivové složky díky snížení objemové hmotnosti i součinitele tepelné vodivosti 

výsledné směsi.  

Pokud se jedná o tepelnou odolnost, byly stanoveny dvě oblasti použití. Jednalo 

se tvarově jednoduché podmínky s maximální teplotou do 200 °C a tvarově složité 

podmínky s teplotou do 500 °C.  Da každé z těchto oblastí spadá jedna z nově 

vyvinutých hmot.  

Na základě výstupů z mikroskopické analýzy je možné říci, že u obou 

sledovaných hmot byla stanovena přítomnost kalcitu, β-křemene, vateritu 

a portlanditu ve vzorcích. Při vystavení vzorků neautoklávovaného pórobetonu 

teplotě 200 °C a při vystavení vzorku mezerovitého perlitbetonu teplotě 500 °C 

nedošlo ke změnám fyzikálně-mechanických ani mikrostrukturálním. Je tedy 

možné obecně říci, že jsou hmoty do těchto prostředí vhodné. 

V rámci projektu byla provedena i zkušební poloprovozní výroba, při níž byly 

vyrobeny první vzorky suché pytlované směsi i prefabrikovaných dílců, některé 

vlastnosti a  dlouhodobá trvanlivost již byla sledovány na těchto vzorcích. 

Výrobní cena těchto materiálů je oproti stávajícím výrazně nižší a je tedy velice 

pravděpodobné, že oba izolační materiály jsou schopny se začlenit na trh. 

Cílem bylo navrhnout a odzkoušet hmoty určené do dvou různých návrhových 

prostředí, které budou tvořit komplexní zateplovací systém pro vyšší teploty. Cíle 

bylo dosaženo a materiály byly připraveny a odzkoušeny. Závěrem lze 

konstatovat, že při vhodném návrhu skladby, je použití hmot na silikátové bázi 

s cementovým pojivem vhodné jako izolace pro vysokoteplotní zařízení.  
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11 ABSTRAKT 

ABSTRAKT 

Práce se zabývá vývojem nových izolačních materiálů na silikátové bázi pro 

použití při vyšších teplotách. V úvodní části je provedeno shrnutí současných 

poznatků na poli izolačních materiálů u nás i ve světě. Dále se práce věnuje 

návrhu možných vstupních surovin a vhodných receptur. Podle účelu použití 

se práce rozděluje na dvě části - vysokoteplotní izolace pro tvarově jednoduché 

a pro tvarově složité podmínky. V dílčích podkapitolách se zabývá různými 

možnosti provedení. Dále na základě optimalizačního výpočtu volí vhodné 

hmoty a u nich se dále zabývá posouzením mikrostrukturálních analýz. 

Hlavním výsledkem práce byl návrh celé řady receptur nových izolačních 

materiálů, z nichž byly vybrány dvě nejlepší. 

ABSTRACT 

This work deals with the development of new types of insulating materials for 

use in the higher temperature. In the introduction is presented the current 

knowledge in the field of insulating materials in the Czech Republic and in the 

world too. Then the work is dealing with proposal of possible raw materials 

and suitable formula. According to purpose of use is the work divided into two 

parts – high temperature insulation for simple and for complicated shapes 

conditions. The sub-sections are divided to different possibilities of 

performance. Next according to optimization are the suitable materials chosen 

and are examined by microstructural analysis. The main result of the work has 

been design of new insulation materials, of which were picked two best 

insulation materials. 

KLÍČOVÁ SLOVA / KEYWORDS 

izolační materiál, silikát, beton, vyšší teplota 

insulation material, silicate, concrete, higher temperature 




