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ABSTRAKT 
 

Předmětem disertační práce je studium odolnosti vůči vlhkosti macro-defect-free (MDF) 
kompozitů založených na bázi hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu jako polymeru. MDF 
cementy jsou perspektivní materiály, které mají do budoucna velký potenciál v oblasti 
konstrukčního využití. Jejich základním nedostatkem je ovšem snížená odolnost proti vodě 
s následným nabobtnáním a redukcí pevnosti. Proto se tato práce soustředí na sledování účinku 
organického polymeru s ohledem na odolnost vůči vodě a fázové změny ve struktuře MDF 
kompozitů. Byly zkoumány efekty tří různých organotitanátových činidel na vlastnosti MDF 
vzorků. Tyto vzorky vykazují ve srovnání se standardními vzorky lepší odolnost proti vlhkosti 
pokud byly vystaveny 100 % relativní vlhkosti či vodě za laboratorních podmínek. 

Na základě výsledků měření byl pozorován vliv složení, podmínek tvrdnutí a jednotlivého 
uložení na vlastnosti modelových MDF cementů. Charakterizace MDF vzorků byla především 
založena na metodách zkoušky pevnosti v tahu za ohybu, XRD, DTA/TGA ve spojení s EGA, 
EDS a skenovací elektronové mikroskopie. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The subject of the doctoral thesis is the study of moisture resistance of macro-defect-free 
(MDF) composites based on calcium-aluminate cement and polyvinylalcohol used as polymer. 
MDF cements are perspective materials providing unique properties relative to traditional cement 
pastes with great potential to incoming constructional utilization. But it is known that MDF 
cements exhibit sensitivity to water, with swelling and reduction of strength. Therefore the work is 
aimed in monitoring of an organic polymer effect on the moisture resistance of MDF materials and 
phase changes. The effects of three different organotitanate cross-linking agents on the properties 
were investigated. The organotitanate-modified MDF cement samples exhibited improved 
moisture resistance as compared to the standard samples when exposed to 100 % relative humidity 
or water at laboratory conditions. 

The influence of composition at different curing on the properties of model MDF cement 
samples was observed. The characterization of MDF samples was based especially on test of 
flexural strength, XRD, DTA/TGA and EGA, EDS and scanning electron microscopy analyses. 
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1  SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY MDF KOMPOZIT Ů 
V časopise The Concrete Society se uvádí, že cement a beton je třeba považovat za jeden ze 

základních stavebních materiálů pro použití v novém miléniu [1]. 
Přestože je cement dobře známou  surovinou, vzhledem k inovacím zahrnujícím použití 

sekundárních surovin, snižování emisí CO2, vývoji nových typů materiálů se odkrývají nové 
oblasti chemie betonů, které nejsou dostatečně podrobně popsány. Tento fakt je způsoben 
některými problémy, které souvisí například s rolí vodního součinitele. Typický vodní součinitel 
čerstvé betonové směsi, který je zapotřebí k dosažení kompromisu mezi tekutostí pasty 
a dodatečnou pórovitostí ve vytvrzeném produktu, se pohybuje okolo 0,4 – 0,6 (vyšší vodní 
součinitel znamená větší tekutost a tedy pórovitost). Vysoká pórovitost je nevhodná, protože 
zapříčiňuje snížení pevnosti a umožňuje lepší propustnost agresivním činidlům (CO2, H2O, SO2), 
které mohou způsobit zhoršení vlastností matrice betonu, zejména korozi výztuže. 

Ačkoliv se mnoho studií zabývalo zlepšením mechanických vlastností betonu a cementových 
past (polymerní impregnace kapilárních pórů a makropórů, užití superplastifikátorů, začlenění 
ultra-jemných částic, optimalizace distribuce velikosti částic, apod.), vedly tyto výsledky pouze 
k zlepšení pevnosti v tlaku. Pevnost v tahu ohybem zůstala přibližně stejná nebo menší. To je 
hlavně dáno nízkou pevností mezifázové tranzitní zóny a smrštěním (tepelné, samovolné, smrštění 
sušením), což výrazně ovlivňuje pevnost vyzrálého betonu. Jednou z možností, jak lze efektivně 
ovlivňovat pevnost v tahu za ohybu, je aplikace různých druhů výztuží či vláken. Jedná 
o materiály, které jsou nyní ve velkém rozmachu a nabízí velký potenciál a široké využití. 

Průlom v této oblasti byl způsoben netradičním přístupem při zpracování cementových past, 
které dovoluje dosažení téměř bezdefektní struktury,  tj. materiálu charakterizovaného absencí 
velkého stupně pórovitosti, která limituje pevnost. I když tyto skutečnosti jsou známé, významným 
milníkem byla práce autorů Birchall, Howard a Kendall, kde byly tyto materiály poprvé 
v populárnější formě popsány a podle autorů se nazývají MDF (macro-defect-free) cementy. Jejich 
zpracování se skládá z vysoce-smykového míchání směsi cementu a vody (w/c ≈ 0,12), společně 
s vodou rozpustným polymerem jako reologického prostředku. Nejlepších vlastností bylo 
dosáhnuto pomocí záměsi vysoce-hlinitanového cementu s polyvinylalkohol/acetátovým 
kopolymerem. MDF materiály vykazují vysoké mechanické vlastnosti: pevnost v tahu ohybem 
σf = 100 –  200 MPa a elastický modul E = 25 – 50 GPa. 

Různé studie mikrostruktury tohoto polymerem modifikovaného cementového materiálu 
demonstrují, že polymer nepůsobí jen jako reologický prostředek, ale také reaguje 
s anorganickými ionty uvolňovanými z kalcium aluminátů a silikátů. Tento proces se projevuje ve 
snížení podílu hydratačního procesu ve tvorbě mikrostruktury vznikajícího materiálu, a je zřejmé, 
že interakce mají zásadní vliv na konečné fyzikálně-mechanické i chemické vlastnosti MDF 
kompozitů. 

Významným faktorem pro široké využití MDF cementů je, že vykazují vysokou citlivost na 
přítomnost vody. Absorpce vody polymerní matricí vyúsťuje v obrovskou redukci mechanických 
vlastností a odolnosti MDF kompozitu. Proto byly vyvinuty různé teorie, jak zvýšit odolnost proti 
vodě: 

• zvýšením teploty při lisování a sušení 
• přidáním síťujících činidel, aby byl polymer nerozpustný 
• přidáním vazebných činidel pro vytvoření hydrofobní polymerní sítě v polymer-

cementové mezifázi 
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Všechny pokusy ale poskytly jen limitované nebo nereprodukovatelné zlepšení. Proto je důležité 
optimalizovat čas potřebný pro difúzi vody dovnitř MDF kompozitu a odstranit tak hlavní příčinu 
kolapsu mechanických vlastností MDF kompozitů. 

1.1 MDF CEMENTY 
Termín „MDF cement“ je ve skutečnosti zavádějící, neboť se nejedná o cement, ale 

o cementový, polymerem modifikovaný a speciálně zpracovaný materiál. Označení „MDF“ 
znamená „Macro-Defect-Free“ a vzniklo v době, kdy se přisuzovala absenci makrodefektů 
výhradní odpovědnost za vysoké pevnosti tohoto materiálu. Výstižnějším termínem je „MDF 
kompozit“, který vystihuje skutečné vnitřní uspořádání materiálu. 

V počátcích výzkumu MDF kompozitů Birchall a kol. v 80. letech minulého století vyvinuli 
první perspektivní materiál založený na kombinaci vápenato-hlinitanového cementu 
s polyvinylalkohol-acetátovým kopolymerem, který byl následně patentován [2]. Materiál 
maximálních ohybových pevností se skládal z 84 % hm. vápenato-hlinitanového cementu (Lafarge 
Secar 71), 5 % hm. polyvinylalkoholu se stupněm hydrolýzy 79 % (Nippon Gohsel Gohsenol 
KH-17s), 9,3 % hm. vody a 0,6 % hm. glycerolu [3]. 

Kendall a kol. [4] spojovali vysoké pevnosti MDF cementů s eliminací kritických trhlin 
v materiálu. Poukazovali na skutečnost, že pevnost v tahu porézního materiálu je nejen funkcí 
celkové porozity, ale také funkcí kritické velikosti trhliny. V klasické Griffithově rovnici 

 cER πσ /=  (1.1) 

je kritická trhlina ostrým defektem, zatímco většina pórů má mnohem zaoblenější tvar (viz. 
obr. 1.1). Pokud tyto póry ovlivňují modul pružnosti E, lomovou energii R a poloměr kritické 
trhliny c, pak můžeme zapsat Griffithovu rovnici jako: 

 
( )

c
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π
σ

−−
=

3
00 1

 (1.2) 

kde E0 a R0 jsou hodnoty při nulové porozitě p [5]. 

 

Obr. 1.1 – Model porézní struktury cementových materiálů [6].  

 
Pohled na nový materiál předpokládal, že polymer je využíván pouze jako modifikátor reologie 

tak, aby se eliminovaly makro-defekty, a samotný nepřispívá k vlastnostem materiálu. Avšak už na 
konci 80. let se začalo ukazovat, že tato ranná teorie není zcela správná. Několik studií se zaměřilo 
na efekty spojené s odstraněním polymeru tepelnou degradací. Jak ukázaly výsledky, po 
odstranění polymeru zahřátím na 100 – 150 °C došlo k poklesu pevnosti v tahu za ohybu až na 10 
% původní hodnoty. To signalizovalo, že pojivová matrice musí být složena jak z hydratačních 
produktů, tak i ze samotného polymeru. 
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Obr. 1.2 – Mechanismus tvorby MDF pasty [7]. 

 
Polymer v systému ovlivňuje hydratační proces a taktéž je hydratací sám ovlivňován. 

Z výsledků kalorimetrických měření plyne, že například hydratace hlinitanového cementu Secar 
71 je výrazně retardována v přítomnosti polyvinylalkoholu. Při vyšších koncentracích PVAl je 
hydratace značně pozměněna a zvýrazňuje se vývoj tepla na jejím počátku. Už to indikuje 
probíhající reakce mezi plně hydrolyzovaným PVAl a ionty uvolněnými z minerálních složek do 
roztoku [3]. 

1.1.1 Výrobní proces MDF kompozitů 
Příprava MDF materiálu obsahuje řadu kroků, které je nezbytné dodržovat, aby měl výrobek 

vlastnosti MDF materiálů. Výroba zahrnuje vysoko-smykové míchání zvoleného polymeru 
a hydraulického pojiva při nízkém vodním poměru (w/c), obvykle mezi 0,08 a 0,20. Většina 
výzkumů používá při přípravě pokyny dle Birchalla [8], které později optimalizoval Russell [9]. 
Obrázek č. 1.3 popisuje klíčové etapy při procesu výroby MDF kompozitu. 

 

Obr. 1.3 – Typický výrobní proces MDF materiálu [10]. 
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1.1.2 Mikrostruktura a morfologie 
Obecně se MDF kompozity skládají ze tří různých regionů. Jsou to: nezhydratovaná 

cementová zrna, oblast polymerní fáze a oblast mezifáze, která obsahuje částice hydratačních 
produktů cementu a polymerní řetězce. Tato mikrostruktura je popsána jako třídimenzionální 
polymerní síť. Důležitou roli při vývoji pevnosti hraje oblast mezifáze, která obklopuje 
nezreagovaná zrna a je zodpovědná za vysoký stupeň provázání mezi cementovými částicemi a 
polymerní matricí [11]. 

Oblast mezifáze 

Charakteristika mezifáze je velmi obtížná, protože je amorfní. Abychom mohli zjistit její 
přesné chemické složení a strukturu, je možné použít různé techniky. Nukleární magnetická 
resonance (13C NMR) v kombinaci se studií vodíkových relaxačních časů ukázala, že molekuly 
polymerů jsou ovlivněny interakcí s anorganickými atomy, které jsou obsaženy v cementu. Byla 
tedy vyslovena domněnka o možné interakci mezi polymerem a hlinitanovými ionty přes ester 
skupiny nebo acetátové ionty [12, 13]. 

Vápenaté a hlinitanové ionty uvolněné při hydrataci kalcium-hlinitanového cementu mají 
významnou roli při tvorbě chemické vazby s disociovanými alkoholy (RO–) a karboxylovými 
skupinami (ROO–) vycházejících z PVAl. Ve vysokém pH prostředí, které je na povrchu 
hydratačních zrn cementu, jsou Ca2+ ionty přítomny jako Ca(OH)2 a Al3+ ionty jako [Al(OH)4]

-. 
Vápenaté ionty tvoří reakcí s polymerem octan vápenatý, zatímco hlinitanové ionty jsou většinou 
zapojeny do tvorby síťované mezifáze [12, 13]. 

Povaha hydratačních produktů cementu je ovlivněna přítomností polymerní fáze. To je hlavně 
způsobeno částečnou interakcí polymerních řetězců uvnitř hydratační oblasti cementu [14, 15]. 

 

Obr. 1.4 – Schématické znázornění mikrostruktury kalcium-hlinitanového MDF cementu: 
a) celková mikrostruktura; b) rozšířený pohled na mezifázový region [16]. 
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Nezhydratovaná cementová zrna 

Vzhledem k nízkému vodnímu součiniteli brání stechiometrický deficit vody plné hydrataci 
cementu. Stabilita materiálu, který obsahuje významné množství nezhydratovaného cementu, je 
vždy problémem, pokud je tento materiál vystaven vlhkému prostředí. Nezhydratovaný cement se 
chová jako potenciální úložiště pro odvod vlhkosti. Uzavírání volné vody do nově hydratované 
cementové fáze udržuje kladný gradient, který umožní další vstup vody do systému [10]. 

Oblast polymerní fáze 

Oblast polymerní fáze je tvořena zesíťovaným polymerem (PVAl). Ten vytváří složitou 
a kontinuální třídimensionální síť řetězců skrz celý materiál. 

 

1.2 OMEZENÍ TECHNOLOGIE MDF CEMENT Ů 
Faktory, které ovlivňují komerční využití MDF kompozitů, tkví v nedostatku důvěry 

v trvanlivosti a stabilitě za různých podmínek. Rovněž musí být ekonomicky konkurenceschopné 
se stávajícími materiály, zejména co se týče aplikací [10]. 

Nachází se zde několik závažných problémů a omezení, které jsou stále ve stádiu vývoje 
a řešení, mezi nejzávažnější patří: 

• nízká odolnost vůči vodě a vlhkosti 
• smrštění 
• obtížně zpracovatelný v obchodním měřítku (ekonomické hledisko) 

1.2.1 Zvyšování odolnosti MDF cementů proti působení vody 
 
MDF cementy s přídavkem síťovacího činidla 

Jednou z možností, jak zabránit průniku vody do matrice, je použití síťovacího činidla. Pomocí 
transmisní elektronové mikroskopie (TEM) byla pozorována absorpce vlhkosti během vlhkého 
uložení v oblasti polymerní fáze a u samotného polymeru [14]. Největší transport vlhkosti do 
struktury MDF kompozitu je pravděpodobně realizován právě touto polymerní sítí. Tuto 
domněnku potvrzují i výsledky z porozimetrické analýzy (OVP) MDF kompozitu [17], které 
ukazují, že polymerní fáze  obsahuje póry s průměrem okolo 30 nm, zatímco oblast mezifáze má 
póry okolo 5 nm. Možný způsob, jak zlepšit odolnost proti vodě, spočívá ve zvyšování hustoty 
polymerní fáze „síťováním“, což by pomohlo snížit průměr pórů v této oblasti. 

 

Organotitanátové síťovací činidlo 

Desai ve svých předběžných výzkumech zkoušel několik síťovacích přísad s ohledem na jejich 
schopnost zlepšit odolnost MDF kompozitů proti vlhkosti [18]. Z tohoto výzkumu 
vykrystalizovala jedna slibná látka, a to organotitanátové činidlo (Tyzor TETM, Dupont de 
Nemours). Tato komerčně dodávaná přísada je kompatibilní s vysokým pH prostředím 
vytvořeným během výroby MDF kompozitů a také dobře síťuje PVAA. Chemicky je to směs 
různých chelátů, z nichž jeden byl identifikován jako triethanolamin titanátový chelát. Zesítění  
PVAA pomocí Tyzoru TE je uvedeno na obr. 1.5 sledem rovnic, které mohou být iniciovány 
teplotami nad 100°C nebo v prostředí s vysokým pH. Později Lewis a Boyer ukázali významné 
zlepšení odolnosti oproti nasákavosti a degradaci pevnosti v prostředí se 100 % relativní vlhkostí 
u vzorků, které byly modifikovány právě organotitanátovým činidlem [19]. Na druhé straně 
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použití Tyzorů výrazně ovlivňuje dobu zpracovatelnosti materiálu. Optimální síťovací činidlo by 
mělo mít schopnost pevně spolu poutat polymerní řetězce, ale nesmí být chemicky aktivováno 
před vytvrzovacím procesem. To by umožnilo vyrábět MDF kompozity do složitých tvarů 
(např. extruzí nebo vstřikovací lisovací technikou), aniž by se zvýšila pravděpodobnost 
znovuzavedení makro defektů způsobených při výrobě. 
 

 

Obr. 1.5 – Reakční schéma Tyzoru TE a LA s plně hydrolyzovaným polyvinylalkoholem [19]. 

 

Polyfosfáty 

Polyfosfát sodný (poly-P) bývá častěji použit jako síťovací činidlo v kombinaci s jinými 
cementy, než je tomu u běžných MDF kompozitů (hlinitanové cementy). Tímto problémem se 
zabývá kolektiv M. Drábika [20 – 25]. Ten dosáhl snížení citlivosti k přítomné vodě v MDF 
systému skládajícího se ze sulfátoalumino-feriticko-belitického (SAFB) slínku, portlandského 
cementu (OPC), hydroxy-propylmethyl celulózy (HPMC) přidáním polyfosfátu sodného do 
původní směsi. Toto zlepšení bylo vysvětleno tvorbou Al(Fe)-O-C(P) síťovacích můstků ve 
vytvrzeném materiálu. Objem zesítění a jeho spojení k AFm skeletu (fragmentu povrchu zrna) je 
možné popsat jako roubování polymerních řetězců na povrch cementového zrna prostřednictvím 
specifických vazebných interakcí (funkční skupiny polymeru se podílejí na tvorbě Al a Fe 
oxidačních mnohostěnů). 
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Obr. 1.6 – Schématické znázornění tvorby Al(Fe)-O-C(P) síťovacích můstků [20]. 

 
Další alternativy 

Další možnost, jak zvýšit odolnost vůči vodě, spočívá v odstranění hygroskopické polymerní 
fáze tepelnou úpravou při teplotě 500 °C a následném začlenění tepelně odolného polymeru do 
struktury MDF kompozitu [26]. Tyto materiály vykazovaly dobrou odolnost vůči vlhkosti. 
Například MDF kompozit se systémem CAC – PVAl zahřátý na 500 °C před částečnou 
rehydratací vykazuje nulovou ztrátu pevnosti po 48 hodinovém uložení ve vodě při teplotě 20 °C 
[27]. 

Namísto polymeru je také možné použít monomer a aktivační činidlo, přičemž samotná 
polymerace bude probíhat přímo během hydratace. Pomocí „in situ“ polymerace monomeru 
akrylamidu (AAM) v záměsi s portlandským cementem, sulfátoalumino-feriticko-belitickým 
slínkem a struskou, neprokázaly vyrobené MDF vzorky žádný pokles pevnosti v ohybu ani po 
čtyřměsíčním uložení ve vodě [28]. 

Ke zlepšení vede i částečné snižování nezreagovaného množství cementu v MDF materiálu, 
které můžeme před mícháním nahradit inertním plnivem [16]. 

Pomocí změn vytvrzovacích podmínek lze také dosáhnout určitého zlepšení. A to buď 
zpožděním sušení při vytvrzování nebo zráním materiálu ve vlhkém prostředí, po kterém následuje 
vytvrzování v peci. Toto zlepšení by mohlo být způsobeno vznikem více stabilních hydratačních 
produktů nebo větším stupněm hydratace cementové fáze [23, 29]. 
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1.2.2 Smrštění 
Dochází-li k neúplné hydrataci cementu, je velmi obtížné zjistit přesnou povahu nebo průběh 

hydratačních reakcí. U MDF kompozitů se systémem CAC – PVAl dochází asi k 10 % smrštění 
během vytvrzování, což může být způsobeno dehydratací polymeru při reakci s nezhydratovaným 
cementem. PVAl tedy ovlivňuje hydrataci cementu, která by jinak probíhala v čistém cementovém 
systému CAC [30]. 

Hydratační rekce v systému CAC – PVAl jsou stejné jako u čistého CAC, pouze se vyskytují 
v různé míře [31]: 

 
 CA + 10H → CAH10 T < 15 °C (1.3) 
 2CA + 11H → C2AH8 + AH3 15 °C < T < 30 °C (1.4) 
 3CA + 12H → C3AH6 + 2AH3 T > 30 °C (1.5) 
 2CAH10 → C2AH8 + AH3 + 9H  (1.6) 
 2C2AH8 → C3AH6 + AH3 + 9H  (1.7) 
 
V cementářské chemii je obvykle zvykem používat zjednodušené označení, kde oxidy vápníku, 
křemíku, hliníku a železa jsou prezentovány jako C, S, A a F. Voda je psána jako H. 

Reakce budou termodynamicky postupovat směrem k produktům poslední reakce (1.7). 
Nicméně tvorba stabilní fáze hydrogranátu C3AH6 je inhibována přítomností PVA. Výsledně tedy 
během vytvrzování vznikají hydratační meziprodukty CAH10 a C2AH8 a tyto fáze přetrvávají déle 
než by tomu bylo u čistého CAC. Nakonec dojde ke konverzi na termodynamicky stabilní 
hydrogranát  C3AH6. Proces je doprovázen přibližně 10% smrštěním [14]. Smrštění nastává 
v době, kdy napětí v materiálu může způsobit významné oslabení stability struktury. Ideálně by 
k tomuto smrštění mělo dojít během zhutňování MDF kompozitů, případně by tvorba 
hydrogranátu C3AH6 měla být tak rychlá, aby nebyly patrné žádné objemové změny. 
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2  CÍLE PRÁCE 
Disertační práce se zaměřuje na studium odolnosti MDF kompozitů proti vlhkosti ve vztahu 

k jejich struktuře, fázovému složení a fyzikálně-mechanickým vlastnostem. Pro disertační práci 
byly vytyčeny následující cíle: 

• příprava MDF kompozitů na bázi hlinitanového cementu v kombinaci 
s polyvinylalkoholacetátem 

• příprava MDF kompozitů, které mají upravenou odolnost vůči vodě a vlhkosti převážně 
pomocí organotitanátových činidel 

• studium kinetiky a mechanismu působení vody na mikrostrukturu, fázové a chemické 
složení MDF kompozitů za daných podmínek 

 

3  POUŽITÉ METODY M ĚŘENÍ 

3.1 MĚŘENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ 
Zásadní testovací metodou byla zkouška pevnosti v tahu za ohybu. Zkouška pevnosti v tlaku 

nemohla být provedena z důvodu nestandardních rozměrů zkušebních tělísek. Vzorky byly 
testovány na zkušebním přístroji ZWICK 010. Hodnoty pevností byly získány průměrem 
z naměřených výsledků (vždy minimálně alespoň 6 stejných vzorků). 

3.2 TERMICKÁ ANALÝZA (TG-DTA-EGA) 
Pro simultánní temogravimetrickou, diferenční termickou a efluenční plynovou analýzu (EGA) 

byl použit termický analyzátor (TG-DTA, TA Instruments SDT Q600) spojený přes vyhřívanou 
kapiláru s infračerveným spektrometrem (FT-IR analyzátor Nicollet iS10). Kapilára i měřící cela 
infračerveného spektrometru byla vyhřívána na 200 °C. 

3.3 RENTGENOVÁ DIFRAK ČNÍ ANALÝZA (XRD) 
Rentgenová difrakční analýza byla provedena na přístroji Empyrean od firmy Panalytical, 

který je vybaven CuKα anodou a moderním 3D detektorem PIXcel 3D. Dále přístroj disponuje 
vysokoteplotní komorou pro měření až do teploty 1500 °C. 

3.4 SKENOVACÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE (SEM-EDS) 
SEM analýza mikrostruktury MDF kompozitů byla provedena na přístroji EVO® MA a LS 

Series od firmy Carl Zeiss s detektorem sekundárních i zpětně odražených elektronů. Pro 
vytvoření snímků v této práci byl použit detektor zpětně odražených elektronů a urychlovací napětí 
bylo 20 kV. Bodová EDS analýza byla prováděna pomocí detektoru X – Max s aktivní plochou 
80 mm2 z kruhové oblasti o průměru zhruba 1 – 2 µm a následně vyhodnocována pomocí softwaru 
Oxford Instruments AZTEC. Před každou analýzou byl vzorek vyleštěn v iontové leštičce od 
firmy JEOL. Doba expozice byla pět hodin v argonové atmosféře. 
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4  VÝSLEDKY PRÁCE 

4.1 MECHANICKÉ VLASTNOSTI MDF KOMPOZIT Ů 
Hlavním úkolem bylo zjistit vliv přídavku organotitanátových síťovacích činidel (Tyzory) na 

pevnosti v tahu za ohybu MDF kompozitů vystavených různým podmínkám uložení. 
V následujících grafech je znázorněna závislost pevnosti v tahu za ohybu na přídavku tří různých 
Tyzorů. Výše množství přídavku Tyzoru byla zvolena v rozmezí od 1 hm.% do 10 hm.% 
(vztaženo vůči polymeru). Na základě výsledků v odborné literatuře [18, 19] se očekávaly efekty 
především u menších přidávaných objemů Tyzorů. 

V grafech jsou vždy srovnány hodnoty pevností modifikovaných MDF kompozitů 
s nemodifikovaným MDF kompozitem (červená barva), a to při různém uložení: uložení v suchu, 
při 100 % relativní vlhkosti po dobu 1 a 7 dnů, ve vodě taktéž po dobu 1 a 7 dnů. Ukázalo se, že 
nemodifikovaný vzorek vykazuje ztrátu pevnosti v tahu za ohybu, jak ve vlhkém tak i v mokrém 
uložení. Ztráta pevnosti je zvlášť markantní při uložení ve vodě po jednodenním uložení, kde 
pokles pevnosti dosahoval hodnoty okolo 10 MPa. Naopak, po  sedmidenním uložení ve vodě se 
pevnost nepatrně zvýšila. Toto zvýšení je možno přisoudit především hydrataci cementových zrn, 
která jsou přesto z velké části ještě nezhydratovaná. 

MDF kompozity modifikované Tyzorem TE již projevují jistý omezující vliv vlhkosti na jejich 
konečné pevnosti. Vzorek s 10 % hmotnostním přídavkem Tyzoru TE dosáhl nejvyšších pevností 
při suchém uložení, ale nárůst vlhkosti tyto hodnoty rapidně snížil. Naopak nižší přídavky 
Tyzoru TE (1 – 2,5 hm.%) mají naprosto odlišné chování. Jejich pevnost při suchém uložení 
dosahuje sice nižších hodnot, ale při uložení pod vodou mají srovnatelné, nebo možná lepší 
výsledky než srovnávací vzorek. U Tyzoru LA se opět potvrzuje, že nižší přídavky zvyšují 
odolnost vůči působení vody. Tento jev je zřetelný zejména u přídavku 1,5 hm.%, kde se pevnost 
kompozitu mění jen minimálně v závislosti na uložení. Obecně lze tedy konstatovat, že v mokrém 
uložení s rostoucím přídavkem Tyzoru se pevnost Tyzorem modifikovaných MDF kompozitů 
snižuje. Totéž platí i při použití třetího Tyzoru AA. Oba Tyzory, jak LA, tak i AA, nedosahují 
výrazně vyšších pevností při uložení ve vodě nebo ve vlhku. Tento jev je obzvláště patrný při 
použití Tyzoru AA. Důvodem je pravděpodobně potřebná tepelná iniciace těchto Tyzorů, které 
síťují polymerní řetězec PVAl až za vyšších teplot [32]. Síťovací účinky Tyzoru AA se projevují 
až při teplotách vyšších než 80 °C.  Z tohoto důvodu již zmíněný Tyzor nebyl v dalším zkoumání 
uvažován. 
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Obr. 4.1 – Graf závislosti pevnosti v tahu za ohybu na uložení a dávkování Tyzoru TE. 
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Obr. 4.2 – Graf závislosti pevnosti v tahu za ohybu na uložení a dávkování Tyzoru LA. 
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Obr. 4.3 – Graf závislosti pevnosti v tahu za ohybu na uložení a dávkování Tyzoru AA. 
 

Nadále byly tedy uvažovány pouze Tyzory TE a LA, u nichž se změnila velikost přídavku od 
1 do 5 hm.% po jednom procentu. Také uložení vzorků bylo modifikováno. Bylo ponecháno pouze 
uložení za sucha, ve vlhkém prostředí po dobu 7 dnů a pod vodou taktéž po dobu 7 dnů. U obou 
Tyzorů jsou síťovací reakce iniciovány teplotou v rozmezí 100 – 250 °C. Byly tedy provedeny 
pokusy, v nichž se vytvrzovací teplota zvýšila na 40 °C, 80 °C a 120 °C. 

Zajímavé je působení zvyšující se vytvrzovací teploty na chování vzorků modifikovaných 
Tyzorem LA. Zatímco u laboratorní teploty se síťovací efekt Tyzoru ještě výrazně neprojevil, 
s rostoucí teplotou síťovací efekt nabírá na intenzitě. Vzorky vytvrzené při teplotě 40 °C sice 
nevykazují zvýšené pevnosti v suchém ani ve vlhkém uložení, zato v mokrém uložení je evidentní 
jejich nárůst. V grafu při vytvrzovací teplotě 80 °C je nárůst pevností již velmi výrazný. Opět se 
prokazuje, že efektivnějšími jsou spíše menší přídavky Tyzoru, přičemž nedochází k přílišnému 
zesítění PVAl. Nejlépe se jeví přídavek 2 hm.% Tyzoru LA, kdy pevnost v tahu za ohybu neklesne 
pod hodnotu 40 MPa při uložení ve vodě. Chování Tyzoru LA je tedy opačné než chování 
Tyzoru TE a lze konstatovat, že nejvýhodnější teplotou pro jeho použití je teplota 80 °C. 
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Obr. 4.4 – Graf závislosti pevnosti v tahu za ohybu na uložení vzorků a dávkování Tyzoru LA při 
vytvrzovací teplotě 80 °C. 

 
Způsob přípravy MDF kompozitů je odlišný od standardního postupu přípravy cementových 

past či betonů. Vodní součinitel MDF kompozitů se obvykle pohybuje v rozmezí 0,08 – 0,20. 
Z toho vyplývá, že velké množství přidávaného cementu zůstává stále nezhydratované. Rovnováhu 
mezi záměsovou vodou a cementem navíc narušuje přítomnost polyvinylalkoholu, který není zcela 
hydrolyzován. Je nutné si uvědomit, že záměsová voda v MDF systémech není potřebná jen pro 
hydrataci cementu nebo zlepšení reologických vlastností, ale i pro hydrolýzu PVAl, čímž se stupeň 
hydratace cementu ještě více snižuje. Pokud je tedy vystaven vytvrzený MDF kompozit vlhkému 
prostředí, bude zde působit vyšší hnací síla příjmu vody do systému (ve formě gradientu), 
podporovaná  následnou hydratací nezreagovaného cementu uvnitř sledovaného vzorku. 

Z tohoto důvodu byl v této části práce nahrazen hlinitanový cement inertním plnivem, který by 
zde působil jako kamenivo. Inertní plnivo bylo voleno tak, aby se do systému nevnášely další 
chemické prvky. Proto byl zvolen jemně mletý korund a velikost náhrady cementu za korund byla 
nastavena na hodnoty 5, 10, 15 a 20 hm.% vůči cementu.  

Nejvýraznější změna pevností v tahu za ohybu byla pozorována u vytvrzovací teploty 80 °C, 
kde náhrada 10 hm.% korundu zvýšila pevnost téměř o 18 MPa. Zajímavé je, že ve vlhkém uložení 
po dobu 7 dnů a při laboratorní vytvrzovací teplotě se pevnosti téměř nezměnily. Naopak při 
uložení pod vodou je vidět výrazný pokles pevností až pod hodnotu nemodifikovaného vzorku. 
Jiné je to při vytvrzovací teplotě 80 °C, kde lze pozorovat pokles pevností již u vlhkého uložení. 
Nejlepších hodnot zde dosahuje opět vzorek s náhradou cementu 10 hm.%. Se zvyšujícím se 
přídavkem korundu pevnosti značně klesají. Při uložení pod vodou se pevnosti dále snižují, ale ne 
tak výrazně jako tomu bylo u vytvrzování za laboratorní teploty. Naopak, všechny vzorky dosahují 
vyšších pevností než nemodifikovaný vzorek. Jejich hodnoty se zvýšily přibližně o 7 MPa. 
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Obr. 4.5 – Graf závislosti pevnosti v tahu za ohybu na uložení vzorků různě modifikovaných 
vzorků při vytvrzovací teplotě 80 °C. 

 
Na grafu (obr. 4.5) je srovnání pevností v tahu za ohybu různě modifikovaných vzorků. 

Červená barva opět představuje nemodifikovaný vzorek. Dále jsou zde uvedeny MDF vzorky 
modifikované Tyzorem LA 2 hm.%, korundem 10 hm.% a jejich kombinací. Z výsledků vyplývá, 
že hlavním kritériem, jak pozitivně upravit odolnost MDF kompozitů vůči vstupu vlhkosti, je 
modifikace polymerní oblasti. Pevnosti kombinovaného vzorku se nijak zvláště neliší od vzorku 
s přídavkem Tyzoru LA. Náhrada cementu korundem má sice kladný efekt na zvýšení pevnosti, 
ale ten se při použití s Tyzorem LA výrazně neprojevuje. 

4.2 CHARAKTERIZACE FÁZOVÉHO SLOŽENÍ MDF KOMPOZIT Ů 
Výsledky z rentgenové difrakční analýzy ukazují, že hydratační stupeň MDF kompozitů není 

příliš vysoký. Všechny měřené vzorky obsahovaly vždy stejné krystalické fáze jako použitý 
cement. Obsah krystalických hydratačních produktů je poměrně nízký a liší se s teplotou 
vytvrzování a typem uložení vzorku (Tab. 4.1). 

Tab. 4.1 – Zastoupení jednotlivých hydratačních produktů v MDF vzorcích. 

vzorek 
vytvrzovací teplota / uložení 

CAH10 C2AH8 
C3AH6 
(katoit) 

AH3 
(gibbsit) 

CaCO3 
(kalcit) 

3CaO·Al 2O3. 
CaCO3·11H2O 

20°C / sucho ? ? ? ? + – 
80°C / sucho – – + + + – 

20°C / vlhko 7 dní ? ? ? + + – 
80°C / vlhko 7 dní – ? + + + – 
20°C / voda 7 dní + ? + + + + 
80°C / voda 7 dní – ? + + + + 
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Pro snazší pochopení struktury připravených MDF kompozitů byly s úspěchem použity 
techniky termických analýz. Určení jednotlivých dějů probíhajících při zahřívání MDF kompozitu 
je poměrně komplikované, poněvadž zde současně probíhá několik procesů. Je to dáno hlavně 
složením MDF kompozitů, kdy vedle sebe může pobíhat oxidace polymeru a dehydratace či 
dehydroxylace produktů vzniklých při hydrataci hlinitanového cementu. 
 

 

Obr. 4.6 – TG – DTA – dTG křivky MDF vzorku vytvrzeného za lab. teploty, voda 7 dní. 

 
 

     

Obr. 4.7 – EGA analýza MDF vzorku MDF vzorku vytvrzeného za lab. teploty, voda 7 dní. 
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Počáteční pokles hmotnosti na TG křivce do teploty 200 °C je spojen s odpařováním zbytkové 
vody, respektive fyzikálně vázané vody. Tento proces se vyznačuje endotermickým efektem na 
DTA křivce při 90 – 100 °C. Při teplotě cca 150 °C následuje další, který se dá vysvětlit 
dehydratací či dehydoxylací chemicky vázané vody ve vzniklých hydrátech. Hmotnostní úbytek 
do teploty 200 °C je spojen pouze s eliminací vody, jak dokládá EGA analýza. Zde se vyskytují 
pouze charakteristické vibrační a deformační absorpční pásy vody v oblastech 4000 – 3500 cm-1 
a 1800 – 1300 cm-1. Nejvyšší intenzita úbytku hmotnosti se vyskytuje u vzorku vytvrzeného při 
laboratorní teplotě uchovaného ve vodě po dobu 7 dní. Naopak vzorky vytvrzené při teplotě 80 °C 
nebo modifikované Tyzorem LA vykazují podobný úbytek jako MDF vzorek vytvrzený za 
laboratorní teploty, a to i když byly vzorky uloženy ve vodě. 

Po dehydrataci následuje exotermní efekt při teplotě 220 °C (viz. dTG křivka) spojený 
s úbytkem hmotnosti, který lze přičíst počátku degradace a oxidace polymeru. To potvrzuje EGA 
analýza, u které lze pozorovat nárůst absorpčních pásů CO2 ležících na vlnočtech 2300 cm-1 
a 650 cm-1. U části vzorků se objevují i absorpční pásy v oblastech 1780 cm-1 a 1180 cm-1, což by 
poukazovalo na vývoj anhydridu kyseliny octové nebo octanů z ne zcela hydratovaného PVAl. 
Tento jev se nejméně projevil u vzorku modifikovaného Tyzorem LA, což by mohlo být 
způsobeno tvorbou  síťovácích reakcí PVAl s Tyzorem. 

Další zajímavá oblast projevující se přítomností endotermického efektu na DTA křivce je při 
teplotě kolem 260 °C. EGA analýza ukazuje zvýšený nárůst absorpčních pásů vody, které 
signalizují dalším průběh dehydratace a dehydroxylace hydrátů hlinitanového cementu. Jak 
ukazuje srovnání s výsledky z předchozích měření, mohlo by se jednat o gibbsit nebo o hydrát 
C3AH6. Nejvyšší úbytek hmotnosti mají vzorky uložené ve vodě, což by tuto domněnku jen 
potvrzovalo. Ve vodě může totiž docházet k dodatečné hydrataci cementových zrn a tedy 
ke zvýšení obsahu hydratačních produktů. 

Oxidace polymeru PVAl začíná přibližně při teplotě 200 °C. Dochází zde k postupné degradaci 
polymerního řetězce doprovázeného vývojem především oxidu uhličitého. Jak ukazuje záznam 
EGA analýzy, na kterém můžeme pozorovat také dehydroxylaci funkčních OH skupin PVAl, je 
tento proces ukončen při teplotě 550 °C. 

Pozdější pokles hmotnosti mezi teplotami 625 °C až 675 °C je pravděpodobně způsoben 
dekarbonatací uhličitanu analogickému k monosulfátu, který vzniká v systémech s portlandským 
cementem. XRD analýza prokázala tvorbu 3CaO.Al2O3.CaCO3.11H2O, hlavně u vzorků uložených 
ve vodě. Výsledky EGA analýzy potvrzují vibrační a deformační absorpční pásy vzniklého CO2. 

Poslední úbytek hmotnosti s relativně vysokou intenzitou a maximem při teplotě 900 °C je 
způsoben dekarbonatací kalcitu, který vzniká během přípravy MDF kompozitů. Tento fakt je 
potvrzen XRD analýzou, kdy při teplotě 900 °C již nebylo difrakční maximum kalcitu detekováno. 

 

4.3 STUDIUM MIKROSTRUKTURY 
Nejilustrativnější způsob pro studium struktury, zejména na úroveni hydratace MDF 

kompozitů, je rastrovací elektronová mikroskopie (SEM) spojená s energiově disperzním 
analyzátorem rentgenového záření (EDS). Cílem této kapitoly byla analýza a porovnání 
mezifázové oblasti MDF kompozitů, která se utváří při hydrataci hlinitanového cementu 
a interakcí s PVAl. Byly studovány vzorky jak nemodifikované, tak i modifikované Tyzorem LA 
a korundem. Samozřejmě zde hrála roli také vytvrzovací teplota. 

Dobrou vypovídající hodnotu má tzv. mapování, kdy svazek elektronů rastruje zvolený snímek 
vzorku a přitom probíhá EDS analýza. Na barevných snímcích je poté znázorněna koncentrace 
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zastoupení analyzovaných prvků ve studované mikrostruktuře. Ostrost snímků je úměrná délce 
analýzy. V tomto případě trvala asi 2 hodiny. 

Byly analyzovány všechny zastoupené prvky kromě kyslíku, který se vyskytuje úplně všude 
a jeho analýza nemá velikou důležitost. Všechny ostatní výsledky jsou shrnuty na obrázku 4.9, na 
kterém je dobře vidět rozmístění analyzovaných prvků v mikrostruktuře MDF kompozitu. 
Pochopitelně nejvíce zastoupenými prvky jsou Al a Ca, u kterých můžeme pozorovat jejich 
distribuci jednak v nezhydratovaných zrnech slínku, ale také v pojivové části. Dobře viditelné je 
také rozložení Si, který prorůstá v zrnech monokalcium aluminátu ve formě gehlenitu společně 
s oxidy titanu a železa. Červenou barvou jsou zobrazeny výsledky z analýzy uhlíku, který je 
zastoupen především v pojivové fázi. Výrazně červené oblasti jsou bohužel zkresleny nečistotami, 
které na vzorek napadaly při jeho manipulaci. 

 
 

 

Obr. 4.8 – Srovnávací SEM snímek MDF vzorku pro EDS mapování: 5 hm.% PVAl, lab. teplota, 
sucho (zvětšení 6000×). 
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Obr. 4.9 – EDS mapy MDF vzorku pro jednotlivé prvky. 
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5  ZÁVĚR 
Disertační práce byla zaměřena na studium mikrostruktury, fázového složení různě 

modifikovaných MDF kompozitů a vlivu rozdílných podmínek v průběhu tvrdnutí a zrání ve 
vztahu k finálním fyzikálně-mechanickým vlastnostem. Hlavním cílem bylo zkoumání odolnosti 
vůči vlhkosti MDF kompozitů založených na bázi hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu jako 
polymeru. 

MDF kompozity představují potenciálně atraktivní materiály, jejichž vlastnosti leží mezi 
konvenčními cementy a keramikou. Návrhy na aplikace MDF kompozitů jsou mimořádně 
rozsáhlé. Zahrnují například: střešní tašky, ohnivzdorné dveře, kanalizační potrubí, plastové 
formy, tepelné izolace, nádrže na olej, nádrže odolné vůči korozi, kryty kabelových kanálů, 
brzdové obložení, pancéřování, palety, kryogenní nádoby, chladící boxy, zvukové izolace a izolace 
na elektromagnetické rušení, atd.. Mnoho z těchto aplikací v současnosti zaujímají kovy, 
keramika, nebo plasty. Kovy mají obvykle výrazně vyšší modul pružnosti, ale nemají takový 
potenciál v oblasti koroze jako MDF materiály. Další nespornou výhodou MDF materiálů je to, že 
mohou být tvarovány za běžných teplot a nevyžadují strojové obrábění. 

Jak ukazuje statistika z Web of Science, která poukazuje na citace článků zabývajících se MDF 
kompozity (viz. kapitola 9.2), je v posledních letech omezen zájem výzkumných institucí o řešení 
této problematiky. Je to dáno hlavně obavami z jejich trvanlivosti ve vlhkém prostředí. Na druhé 
straně však z toho vyplývá, že aplikační výzkum očekává revoluční výsledek, jak pozitivně upravit 
odolnost vůči vodě. Dá se oprávněně předpokládat, že tento výsledek se očekává v oblasti chemie 
těchto materiálů. 

Pro tuto práci byly jako výchozí suroviny vybrány hlinitanový cement Secar 51 od firmy 
Lafarge a polyvinylalkohol/acetátový komplex Gohsenol GH – 17s se stupněm hydrolýzy 
87,6 mol.%. Na přípravu MDF kompozitů byl použit vysokosmykový mísič vlastní výroby 
Twin-roll mixer [52], který je umístěn v laboratoři anorganických materiálů Ústavu chemie 
materiálů FCH VUT v Brně. Byly vyrobeny modelové MDF kompozity o složení 5 hm.% PVAl, 
které byly následně vytvrzeny při laboratorní teplotě a dále při teplotách 40 °C a 80 °C. Pro 
testování mechanických vlastností byla vyrobena tenkostěnná zkušební tělíska o rozměrech 
přibližně 2×20×50 mm, přičemž tloušťka testovacího tělíska byla dána mezerou mezi válci 
Twin-roll mixeru. Část vzorků byla uložena v suchu, část ve vlhké atmosféře po dobu jednoho 
a sedmi dnů a zbytek ve vodě, taktéž po dobu jednoho a sedmi dnů. Cílem celé práce byla snaha 
pozitivně ovlivnit odolnost MDF kompozitů vůči působení vlhkosti. Z tohoto důvodu byly do 
výrobního procesu včleněny další přísady, které ovlivňují buď polymerní, či anorganickou 
komponentu v záměsi. Jedná se o komerčně vyráběná organotitanátová činidla s obchodním 
názvem Tyzor TE, LA a AA, která působí na polymerní řetězec PVAl jako síťovadla. V dalším 
kroku byl hlinitanový cement nahrazován jemně mletým korundem, který zastupoval roli inertního 
plniva. Dále byla také přidávána vláknitá výztuž, která hraje významnou roli při zvyšování 
pevnosti, obzvláště při nárůstu pevnosti v tahu za ohybu. Byla použita PVAl vlákna, čedičová 
vlákna a wollastonit. Vliv přídavku těchto látek byl sledován v souvislosti se změnami 
mechanických vlastností výsledného MDF kompozitu v závislosti na typu uložení. 

Připravené MDF kompozity vynikají v oboru cementových materiálů extrémními 
mechanickými vlastnostmi. Zásadní testovací metodou, jak zjistit fyzikálně-mechanické vlastnosti 
MDF kompozitů, je zkouška pevnosti v tahu za ohybu. Zkouška pevnosti v tlaku nemohla být 
provedena z důvodu nestandardních rozměrů zkušebních tělísek. Měření probíhalo na laboratorním 
přístroji ZWICK 010. Nejdříve byl sledován vliv vlhkosti na konečné pevnosti v tahu za ohybu 
nemodifikovaného MDF kompozitu. Obecně lze říci, že  negativní vliv vody na modelové MDF 
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kompozity byl výrazný. U všech vzorků bylo možné pozorovat pokles pevností se vzrůstající 
délkou expozice. Ve vlhké atmosféře nebyl tento pokles takový jako ve vodě. Největší ztrátu 
pevnosti vykazuje vzorek po jednodenním uložení ve vodě, a to až o 1/3 své původní hodnoty. 
Naopak při sedmidenním uložení ve vodě je dobře patrný mírný vzrůst pevností u všech vzorků, 
který může být způsoben dostatečným množstvím vody, která difundovala do MDF kompozitů 
a následně reagovala s nezhydratovanými zrny cementového slínku. Všechny tyto efekty se 
stupňovaly se zvyšující se teplotou vytvrzování. Následně byl studován vliv modifikujících přísad 
na  pevnosti v tahu za ohybu MDF vzorků. Z výsledků vyplývá, že organotitanátová činidla 
(Tyzory) mohou pozitivně ovlivňovat odolnost vůči vodě, záleží ale na dávkování a na typu 
zvoleného Tyzoru. Tyzory síťují PVAl, čímž zvyšují hustotu polymerního řetězce. Při laboratorní 
teplotě vytvrzování se nejvíce osvědčily vzorky modifikované Tyzorem TE. Jejich pevnosti 
v suchém uložení nedosahovaly takových hodnot jako u nemodifikovaných vzorků, ale při uložení 
ve vodě se ztráta pevnosti pohybovala jen v rozmezí 5 až 10 %. S nárůstem teploty vytvrzování 
naopak lepší výsledky vykazovaly testovací vzorky modifikované Tyzorem LA, které v některých 
případech dosahovaly až o 50 % vyšších hodnot pevností při uložení ve vodě než srovnávací 
vzorky. V obou případech bylo vhodnější spíše menší dávkování Tyzorů, které se pohybovalo 
v rozmezí 1 – 2 hm.% vůči polymeru. Použití jednotlivých Tyzorů při odlišné vytvrzovací teplotě 
vychází z jejich povahy síťování polymerního řetězce, hlavně z teploty iniciace síťovacích reakcí. 
Toho je možné s výhodou využít, poněvadž aplikace Tyzorů by poté zahrnovala interval 
vytvrzovacích teplot v rozmezí od 20 °C do 80 °C. Tímto způsobem byla modifikována polymerní 
část MDF kompozitů. Další způsob jak ovlivnit odolnost vůči vlhkosti vychází ze snížení hnací 
síly příjmu vody do systému, ve kterém se nachází velké množství nezreagovaného cementu. 
Přídavkem jemně mletého korundu namísto hlinitanového cementu se snižuje reakční povrch, což 
by mohlo vést k větší stabilizaci nezreagovaných zrn hlinitanového slínku. Zrna slínku jsou poté 
ve větší míře hydratováná, což vede ke zvýšení objemu hydratačních produktů v okolí těchto zrn. 
Náhrada hlinitanového cementu korundem ukazuje, že inertní materiál, který může být levný, do 
jisté míry přispívá ke zlepšení transportních vlastností k zrnům cementu. Při vyšších přídavcích 
klesá podíl hydraulicity  a optimum podle výsledků odpovídá hodnotě okolo 10 hm.% náhrady 
cementu. Výsledky MDF vzorku, který byl modifikován jak Tyzorem tak i korundem, ukazují, že 
náhrada cementu korundem má sice kladný efekt, ale ve srovnání s účinkem Tyzoru není tento 
efekt až tak výrazný. Z toho je možné usuzovat, že právě polymerní oblast u nemodifikovaných 
MDF vzorků je z větší části nejvíce zodpovědná za změny v pevnostech. Poslední zkouškou jak 
zvýšit pevnosti v tahu za ohybu byla implementace vláknité výztuže. Nadějnou látkou se zdají být 
polyvinylalkoholová vlákna Kuralon, která v malých koncentracích (cca. 0,5 hm.%) přispívají ke 
zvyšování pevnosti. Největší problém tu vystává s dostatečnou dispergací vláken do celého 
objemu kompozitu, která je zde limitována na úkor velmi malého vodního součinitele. Vyřešení 
tohoto problému by mohlo vést k produkci MDF kompozitů s daleko vyššími pevnostmi v tahu za 
ohybu než doposud. 

Pro vyhodnocení mechanismu působení vody na mikrostrukturu MDF kompozitů byla využita 
řada analýz. První z nich byla rentgenová difrakční analýza, která nám poskytla ucelené informace 
o krystalografické struktuře. Výsledky potvrzují velmi vysoký obsah nezhydratovaného cementu. 
Jednotlivé krystalické hydratační produkty jsou zastoupeny v malé míře a jejich složení se liší 
s teplotou vytvrzování. S výhodou byla využita možnost měření ve vysokoteplotní komoře, což 
pomohlo hlavně při stanovení teplot rozkladu krystalických hydrátů. Jednalo se hlavně 
o krystalické fáze gibbsitu, katoitu a kalcitu. Gibbsit má pozorovatelnou difrakci ještě při teplotě 
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200 °C a katoit při teplotě 250 °C. Kalcit se v MDF systémech rozkládá až při vyšších teplotách 
a to okolo 900 °C. 

Následující analýzy, které byly použity z důvodu snazšího objasnění změn struktury 
připravených MDF kompozitů, byly termické analýzy (TGA/DTA) ve spojení s analýzou 
plynných produktů pomocí FT-IR spektroskopie (EGA). Určení jednotlivých dějů probíhajících 
při zahřívání MDF kompozitu bylo poměrně komplikované, poněvadž zde současně probíhalo 
několik procesů. Byly zkoumány MDF vzorky vytvrzené při laboratorní teplotě a teplotě 80 °C, 
které byly uloženy v suchu a ve vodě, a také vzorek modifikovaný Tyzorem LA. Z výsledků 
vyplývá, že MDF kompozity obsahují menší množství fyzikálně vázané vody, hydratační produkty 
(mění se s vytvrzovací teplotou) a velmi malé množství kalcitu a sloučeniny se vzorcem 
3CaO·Al 2O3·CaCO3·11H2O. Celkový hmotnostní úbytek při zahřívání nepřekročil hodnotu 
20 hm.%.  Tyzorem modifikovaný vzorek uložený ve vodě vykazoval stejný hmotnostní úbytek 
jako MDF vzorek uložený na suchu, což poukazuje na pozitivní zvýšení odolnosti MDF 
kompozitu vůči působení vody. 

Nejilustrativnější způsob pro studium struktury, zejména na úrovni hydratace MDF kompozitů, 
je rastrovací elektronová mikroskopie (SEM) spojená s energiově disperzním analyzátorem 
rentgenového záření (EDS). Při této analýze byly srovnávány mikrostruktury vzorků uložených 
v suchu a ve vodě. Dále byly analyzovány modifikované vzorky Tyzorem i korundem. Jak je vidět 
z obrázků pořízených SEM mikroskopem, jsou výsledné mikrostruktury nepatrně rozdílné. 
V mikrostruktuře MDF kompozitů je polymerní fáze zastoupena dvojím způsobem. Jednak tvoří 
oblasti, kde je PVAl řetězec poměrně stabilizovaný. To podporuje závěr o tvorbě hliníkových 
můstků –O–Al–O–, které vážou řetězce polyvinylalkoholu k povrchu hydrátů a pravděpodobně 
také síťují samotný polymer. Ale také se tu vyskytují volné PVAl aglomeráty, které jsou 
rozpuštěny ve vodě a mohou vést k tvorbě samovolných pórů. U vzorku modifikovaného Tyzorem 
LA lze již pozorovat výrazně lepší stabilizaci těchto volných aglomerátů PVAl. Je možné, že právě 
toto je cesta, jak zabránit vstupu vody do MDF systému a tím i odvrátit snížení mechanických 
vlastností ve vlhkém uložení. 

MDF kompozity si zasluhují další výzkum. Zejména pokud jde o studium povahy klíčového 
propojení polymeru a cementové fáze, které nám umožní vyvinout nové typy polymerů. Velmi 
výhodná je in-situ polymerace důvěrně známých monomerů vytvářející hydrofobní polymer. Další 
možností by mohla být modifikace samotného polymeru. Na něj by se navázaly funkční boční 
skupiny, jenž by fungovaly jako síťovací činidla. Tím by se docílilo celkového zesítění polymeru 
bez ohledu na kvalitní distribuci síťovadla, která je u Tyzorů velmi důležitá. Překonávání těchto 
problémů s příjmem vlhkosti nám zároveň nabízí cestu k produkci nových materiálů. 
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