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ABSTRAKT 

Práce je zaměřena na vývoj ekologicky šetrného kontaktního zateplovacího systému 

z pohledu složení produktů i skladby celého systému. Záměrem je vyvinout alternativu 

ke standardním kontaktním zateplovacím systémům. Standardní systémy mají 

bezesporu přínos k úspoře energií (primární role), ale jejich samotná produkce 

a složení je rovněž zatížením životního prostředí. Výzkum je soustředěn na vývoj lepicí 

a stěrkové hmoty a omítky pomocí progresivního materiálu s fázovou přeměnou a 

vedlejším energetickým produktem (popílkem). Dále pak na výběr izolantu 

z obnovitelných zdrojů. Pozornost je tedy věnována celkové skladbě zateplovacího 

systému tak, aby bylo dosaženo minimálního dopadu v ohledu k životnímu prostředí. 

Cílem je tedy dosažení sekundární úspory energií a zdrojů vlivem složení součástí a 

také skladbou celého systému. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS), vedlejší energetický produkt, 

popílek, denitrifikace, izolant, dřevovláknité desky, materiál s fázovou přeměnou 

(PCM), termotropní materiál 

ABSTRACT 

The work is focused on the development of an environmentally friendly external 

thermal insulation composite system in terms of product composition and composition 

of the whole system. The intention is to develop an alternative to standard external 

thermal insulation composite systems. Undoubtely, standard systems have 

a contribution to energy savings (primary role), but their actual production and 

composition is also a burden on the environment. The research is focused 

onthe development of adhesive and leveling substance and plaster using progressive 

material with phase transformation and energy by-product (fly ash). Furthermore, it is 

focused on the selection of insulation from renewable sources. Therefore, there is paid 

attention to the overall composition of the thermal insulation system in order to achieve 

the most effective impact with respect to the environment. The goal is to achieve 

secondary energy and resource savings due to the composition of components and 

also the composition of the entire system. 

KEYWORDS 

External thermal insulation composite system (ETICS), energy by-product, fly ash, 

denitrification, insulator, wood fiber boards, phase change material (PCM), 

thermotropic material 
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A. ÚVOD 
 

Ohled na životní prostředí by měl být nedílnou součástí v myšlení každého jedince 

i společnosti. Vědomí toho, že musíme chránit Zemi, abychom zachovali životní 

prostředí i pro další generace, nás vede k nutnosti přemýšlet nad udržitelným 

využíváním přírodních zdrojů, recyklovatelnosti výrobků a spotřebě energií. 

Z hlediska požadavku na úsporu energie během vytápění či chlazení dochází 

ke stavbě pasivních domů a zejména k rekonstrukcím starších objektů zateplením. 

Zateplovací systém dokáže nemalým podílem přispět k úspoře energií. S využitím 

dalších opatření jako např. nová okna nebo zateplení střešních konstrukcí 

a podzemních podlaží dochází k tomu, že obálka budovy zcela změní energetickou 

náročnost stavby na vytápění nebo chlazení. Kontaktní zateplovací systém přispívá 

svou podstatou k úspoře energie, což je jeho primární role. Díky svým vlastnostem, 

dnes již propracovanou technologií a dalo by se říci “jednoduchou aplikací“ se ročně 

na celé Zemi zateplí miliony metrů čtverečních budov a ostatních objektů. 

Nabízí se tedy otázka, jak tento příznivý trend dále podpořit. Odpovědí může být 

zaměření se na samotný ETICS jako výrobek z hlediska energetické náročnosti výroby 

jednotlivých komponent, využití odpadních surovin při výrobě, obnovitelných přírodních 

zdrojů, samotného složení výrobků a v neposlední řadě recyklovatelnosti. 

Z těchto důvodů je tato práce zaměřena na vývoj ekologicky šetrného zateplovacího 

systému, pro který se používá zkratka ETICS (z anglického External Thermal Insulation 

Composite System), který zohledňuje výše uvedené. Výzkum v této oblasti může 

přinést změnu v nahlížení na problematiku zateplení.  

Nesporný přínos této technologie k úspoře energií díky její aplikaci lze podpořit 

i vhodným šetrným složením systému. 

Cílem je také přínos z hlediska vědeckých poznatků ohledně využití surovin a skladby 

jednotlivých produktů až po skladbu celého systému.  
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B. TEORETICKÁ ČÁST 
 

1 Ekologie ve stavebnictví – zateplovací systémy 

Platná nařízení, normy a emisní limity nutí stavební společnosti (výrobce) tzv. myslet 

ekologicky. K tomuto se v posledních několika letech přidávají samotní koncoví 

zákazníci, kteří požadují ekologicky šetrné výrobky a jsou ochotni tento aspekt 

akceptovat v konečné ceně výrobku. Z pohledu stavebních výrobků se tedy řeší nejen 

nařízení či právní rámec, ale také snaha uspokojit zákazníka z pohledu ekologických 

požadavků. Tento trend se začíná zohledňovat i u ETICS neboli kontaktních 

zateplovacích systémů.  

2 Ekologicky šetrný zateplovací systém 

Kontaktní zateplovací systém je definován určitým uceleným souborem výrobků, které 

díky vzájemné synergii dokážou zabezpečit bezproblémové fungování v rámci 

zatepleného objektu. Hlavním cílem úpravy nebo výběru jednotlivých prvků systému 

bude zajistit vyšší míru ohledu a to směrem k ekologii celého systému. Hlavní body 

takovéto úpravy jsou uvedeny v Obr. 1. 

Obr. 1: Návrh úpravy stávajících produktů a systému za účelem ekologicky šetrnějšího 

ETICS 
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3 Kontaktní zateplovací systém (ETICS) 

3.1 Historie 

Lidé zateplovali svá obydlí odnepaměti. Tepelná pohoda v rámci chráněného bydlení 

byla důležitá z mnoha důvodů. Jednalo se zejména o regeneraci fyzických sil, přečkání 

nepříznivých povětrnostních vlivů, ochranu zdraví a zejména o pocit bezpečí. 

Zateplování obytných prostor začalo primitivně. Lidé vyplňovali spáry mechem, 

používali základní materiály s nízkou tepelnou vodivostí či s lepší tepelnou kapacitou. 

Důležitost tepelného pohodlí v obydlí se zásadně mění s využitím vnitřního prostoru 

pro práci a pro odpočinek. Nyní už se nejedná pouze o prostor chránící před nepřízní 

počasí.  

Vzniká tedy požadavek, aby všechny místnosti byly vytápěny bez zásadních rozdílů. 

Tato potřeba s sebou přináší vyšší spotřebu energie pro vytápění. Ochrana tepelné 

pohody, které bylo v budovách dosaženo, se stává prioritou. [1] 

V historii se hojně využívaly přírodní materiály pro zateplení jako, např. sláma, slaměné 

rohože, len, ovčí vlna, dřevěná vlna, konopí nebo např. korek. S nástupem chemické 

revoluce v první polovině 20. století dochází k velkému rozmachu synteticky 

připravených izolací. Nejznámější je pravděpodobně polystyren, který poprvé začal 

vyrábět německý koncern IG Farben. Izolační deska z expandovaného polystyrenu 

(EPS) se na světlo světa dostává v 50. letech 20. století a v roce 1957 je aplikován 

první zateplovací systém na režné zdivo rodinného domku. Polystyren se tak stal 

během několika málo let základním kamenem pro zateplovací systémy a jeho obliba 

trvá dodnes. V 70. letech 20. století se jako izolant v rámci zateplovacích systémů 

začíná objevovat minerální vlna (MW), která se jeví jako vhodná alternativa 

s množstvím výhod oproti polystyrenu. Jedná se např. o lepší paropropustnost 

a zejména o požární bezpečnost. Dalo by se říci, že tyto dva izolanty dnes tvoří páteř 

v rámci systémů kontaktního zateplení a navzájem se jedná o největší konkurenty. 

Vždy se najde pádný argument, proč použít právě EPS nebo MW a naopak. Názor 

na vhodnost se napříč odbornou veřejností liší. [1] 

K těmto dvěma základním izolantům v posledních 20 letech přibyla řada nových 

a progresivních izolantů, které se postupně dostávají do podvědomí a do stavebních 

aplikací. 

Samozřejmě také dochází k vývoji ostatních součástí zateplovacích systémů, jako jsou 

lepidla, stěrky, výztuže, podnátěry a omítky. Právě omítky prošly nejzásadnějším 

vývojem a postupně se přešlo z klasických silnovrstvých minerálních omítek k omítkám 

tenkovrstvým na bázi disperzních pastovitých hmot, jak je známe dnes. [1] 
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3.2 Zateplování v Československu 

U nás se s pojmem dodatečného zateplení začínáme setkávat na počátku 70. let 

20. století, kdy se dochází ke zjištění, že budovy a zejména panelové soustavy 

z přelomu 50. a 60. let mají nevyhovující tepelně izolační vlastnosti. Jednalo se 

zejména o problémy se štíty těchto budov, které byly dodatečně zatepleny pomocí 

přizdívky z pórobetonových tvárnic. První aplikace EPS v rámci zateplení byla 

v Československu použita v Příbrami. V 60. letech zde probíhala výstavba domů 

z monolitického betonu, kde se do bednění, jako součást konstrukce, vkládala deska 

z polystyrenu. Použití EPS v kontaktním zateplovacím systému lze datovat do 80. let. 

Z dnešního podhledu se jednalo o systém nevalné kvality, který s sebou přinášel 

množství vad a poruch. Izolant neměl potřebnou objemovou stálost a na stavbě 

docházelo k jeho dotvarování, k lepení byla použita běžná lepidla na obklady, izolant 

byl přichycen obyčejnými hřebíky, sklo-textilní výztuž ztrácela svoji pružnost a vznikaly 

problémy s přenosem tahového napětí v základní štukové omítce. Díky těmto faktorům 

neměl zateplovací systém moc dobrou pověst. [1] 

Situace se začíná měnit po revoluci, kdy do tehdejšího Československa a následně 

České republiky začínají proudit již vyzkoušené a sofistikované zateplovací systémy 

ze zahraničí. Tyto systémy již byly značně vylepšeny a měly vyřešenu větší část 

problémů, které kontaktní zateplení přináší. Postupem času si stavební trh zvykl 

vyžadovat systémové řešení a potřebnou kvalitu systémových součástí, které známe 

nyní. V současné době je na trhu široká škála systémů pro různé aplikace a stavební 

řešení. Kontaktní zateplovací systémy tak mají přibližně 25 let úspěšných aplikací 

v rámci ČR a více jak 50 let v rámci Evropy. Ukazuje se, že pokud je ETICS správně 

aplikován a je dodržena systémová skladba, tak předpokládaná životnost 25 let je bez 

problému splnitelná a naopak je podstatně delší.  

V současné době se podařilo také vyvinout systémy, které jsou vhodné pro sanaci 

nestabilních ETICS, popř. pro doteplení stávajícího ETICS tzv. zdvojením. 

Tyto systémy budou na vzestupu díky tomu, že již dochází ke konci životnosti prvních 

aplikací zateplovacích systémů a jejich recyklace není uspokojivě dořešena. [1] 

3.3 Úvod do problematiky ETICS 
 

Vnější kontaktní zateplovací systém je výrobek, který se skládá z jednotlivých prvků 

systému a je dodáván jako celek. Jedním z hlavních prvků je tepelná izolace, která je 

připevněna nalepením, kotvením nebo kombinací lepení a kotvení. Z principu 

přichycení tedy vyplývá, že systém nemá souvislou vzduchovou mezeru. Cílem 
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systému je vytvořit celistvý tepelně izolační obal budovy. Snahou je nepřipustit 

působení povětrnostních vlivů, zejména vody, na konstrukci budovy a zajistit odvod 

vodních par přiměřeně vhodný pro danou konstrukci. [2, 3] 

3.4 Hlavní složky ETICS 

Kontaktní zateplovací systémy se standardně skládají z: 

 Příslušenství (zakládací lišty, rohové lišty, okenní lišty apod.). 

 Penetrace podkladu. 

 Lepicí hmota, kotvící prvky nebo jejich kombinace. 

 Tepelná izolace. 

 Základní vrstva složená ze stěrkové hmoty a výztužné tkaniny. 

 Mezinátěr. 

 Konečná povrchová úprava. [2, 3] 

Jednotlivé složky systémů jsou zobrazeny na Obr. 2. 

 

Obr. 2: Složky kontaktního zateplovacího systému [4] 
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3.5 Názvosloví 

 Příslušenství – zakládací lišty, rohové lišty a další. 

 Penetrace – zajišťuje ošetření podkladu v případě drobného zaprášení 

či nižší soudržnosti podkladu; podklad musí splňovat podmínky 

pro aplikaci ETICS. 

 Lepicí hmota – hmota určená pro lepení tepelného izolantu na podklad. 

 Kotvící prvky – mechanická fixace pomocí hmoždinek nebo speciálních 

kotev. 

 Tepelná izolace – materiál zajišťující tepelně izolační vlastnosti 

systému. 

 Základní vrstva – vrstva na vnější straně tepelného izolantu tvořená 

z výztužné tkaniny, která je uložena ve stěrkové hmotě. 

 Výztužná tkanina – výztužný prvek ve formě síťoviny pro zachycení 

napětí vznikajícího ve stěrkové hmotě a povrchové úpravě. 

 Mezinátěr – slouží k vytvoření adhezní mezivrstvy mezi základní vrstvou 

a omítkou. 

 Povrchová úprava – konečná úprava povrchu základní vrstvy, plní funkci 

ochrany celého ETICS a také funkci estetickou. [2, 3] 

3.6 Lepicí a stěrková hmota 

Stěrkové a lepicí hmoty určené pro ETICS jsou v dnešní době zejména polymerem 

modifikované malty PMM (Polymer-Modified Mortar) nebo také jinak označované jako 

polymercementové malty. Tyto materiály jsou výsledkem posledních cca 40 let vývoje, 

kdy se po velkém úspěchu ztekucovacích přísad, které se začaly používat v období 

70. let 20. století pro betonové směsi, začaly zkoumat a testovat další speciální 

přísady, které umožňují modifikovat určité vlastnosti cementem pojených hmot. [2, 3] 

Obecná skladba lepicích a stěrkových hmot: 

 Plniva – jedná se zejména o křemenné písky, drcené dolomity či vápence. 

 Pojiva – cement, redispergovatelné polymery (jde o práškové přísady, které lze 

vlastnostmi přirovnat k tekutým polymerním roztokům, např. akrylátovým 

roztokům). Důležitým atributem práškového polymeru je, že umožnil výrobu 

speciální směsi jako jednosložkové. Tyto přísady zlepšují lepivost malty a to 

zejména k izolantům, dále zlepšují pružnost, lze uvažovat o částečném 

potlačení smršťování a také mohou pozitivně ovlivňovat její tixotropii. 
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 Stabilizátory – látky, které propůjčují maltovině mimořádné vlastnosti např. 

retenci vody a tixotropii. Nejběžněji používaným stabilizátorem je celulóza. 

Např. hydroxyethylmethylceluloza (HEMC) nebo hydroxypropylmethylceluloza 

(HPMC). Tato složka malty má přímý vliv na otevřený čas, zpracovatelnost, 

stékavost a další. 

 Další přísady – složky pro úpravu tixotropie, odpěňovače, vlákna, redukční 

činidla, hydrofobní činidla a další. 

Polymerem modifikované malty jsou nyní nejrozšířenější lepicí a stěrkové hmoty, které 

lze použít na různé druhy podkladů. Dnes jsou na trhu k dispozici nejrůznější typy 

suchých, průmyslově vyráběných maltových směsí.  

Oproti počátkům zateplování v ČR, kdy byly sledovány zejména jen pevnostní 

charakteristiky, jako je přídržnost a soudržnost, je nyní kladen opravdu velký důraz 

na ostatní parametry těchto hmot. Mezi tyto parametry patří: nasákavost, 

paropropustnost, odolnost vůči mechanickému porušení, zpracovatelnost, otevřený 

čas, reakce na oheň atd. Zájmem výrobce je dosažení takového výrobku, který by 

u všech výše uvedených parametrů dosahoval co nejlepších výsledků a zároveň byla 

zachována nízká cena výrobku. [2, 3] 

3.7 Povrchová úprava ETICS – pastovité omítky 

Mezi nejrozšířenější povrchovou úpravu ETICS patří disperzní omítky. V České 

republice byla v minulosti zastoupena také minerální omítka, která se následně 

přetírala na požadovaný odstín, ale tento druh omítek se dnes až na výjimky 

nepoužívá. Tak jako jinde i zateplování v ČR prochází určitým vývojem a trendem je 

nanášení omítek v jednom kroku bez dodatečného přetírání či nástřiku barvou. [3] 

Nejpoužívanější typy disperzních omítek v ČR: 

 Akrylátová. 

 Silikonakrylátová. 

 Silikonová. 

 Silikonsilikátová. 

 Silikátová. 
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Nejčastěji volenou strukturou u pastovitých omítek je roztíraná a rýhovaná struktura, 

viz Obr. 3 a 4. 

 

Obr. 3: Struktura finálních pastovitých omítek – rýhovaná struktura [4] 

 

Obr. 4: Struktura finálních pastovitých omítek – roztíraná struktura [4] 
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Obecná skladba omítek: 

 Pojiva - základním tradičním pojivem je akrylátová, případně styren-akrylátová 

disperze. Svým složením ovlivňuje základní vlastnosti omítek jako je 

soudržnost, nasákavost, paropropustnost aj. Při vysychání za určené teploty 

dojde k polymerizaci monomerů obsažených v disperzi a tím dosažení 

požadovaných vlastností. Dalšími často používanými pojivy jsou silikonové 

pryskyřice a vodní sklo. Tato pojiva se však používají vždy v kombinaci 

s disperzemi. 

 Plniva – jedná se především o písky, drcené a mikromleté vápence. Svou 

skladbou dávají omítce vizuální strukturu a možný způsob aplikace. 

V kombinaci s ostatními prvky ovlivňují vlastnosti jako např. paropropustnost 

a nasákavost. 

 Pigmenty – základním pigmentem je titanová běloba. Pro vytvoření odstínů 

se používají barevné anorganické, případně organické pigmenty. Pigmenty 

dodávají omítce nejen barvu, ale fungují např. jako UV absorbér, čímž chrání 

omítku před účinky UV záření. 

 Přísady – tradičně jsou obsaženy v nejmenším množství (typicky kolem 2 %) 

a zásadně ovlivňují všechny vlastnosti omítek. Étery celulózy ovlivňují aplikační 

vlastnosti a rychlost zasychání. Biocidy chrání omítku před napadením řasami 

a plísněmi, hydrofobní činidla ovlivňují nasákavost a aplikační vlastnosti. 

Odpěňovače umožňují regulovat objemovou hmotnost čerstvé směsi 

a množství vzduchu ve směsi. To následně ovlivňuje nasákavost, 

paropropustnost omítky i aplikační vlastnosti. 

Při vývoji je nutné mít na paměti, že každý komponent ovlivňuje několik vlastností ať již 

pozitivně, tak negativně. Kritickými vlastnostmi je otevřený čas, reakce na oheň včetně 

kouřivosti, paropropustnost, nasákavost a soudržnost. Omítky se testují převážně 

podle normy EN 15824 Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy.  
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C. SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH POZNATKŮ 
 

4 Ekologický ETICS 

Jak již bylo uvedeno výše, přínos ETICS pro životní prostředí je značný díky úspoře 

energií, které je nutné použít pro topení či chlazení objektů. Tato práce se zaměřuje 

na samotné složení ETICS a tím chce přispět dalším dílem k podpoře ekologie díky 

této technologii. Z hlediska složení ETICS vzniklo několik prací zabývající se samotnou 

skladbou ETICS a nahrazení jednotlivých částí systému ekologičtější variantou. Např. 

diplomová práce s názvem Vývoj netradičních kompozitních systémů ETICS nové 

generace na bázi druhotných surovin [5]. Autor šel cestou absolutní náhrady za účelem 

co největšího ekologického dopadu (využití hliněné stěrky, jutové tkaniny a slaměného 

izolantu). Je zajímavé vidět vývoj a výsledky takto sestaveného ETICS a jistě je 

přínosné ověřit vlastnosti takového systému. Tato práce se zabývá spíše částečnou 

náhradou některých surovin či komponent za účelem vytvoření funkčního vzorku 

systému, který bude snáze aplikovatelný v běžné praxi a bude svými fyzikálně- 

mechanickými vlastnostmi podobný standardnímu ETICS. Jedná se tedy o první krok, 

ne tak rázný, k postupnému vytvoření ETICS, který má přidanou hodnotu z pohledu 

ekologie díky svému složení a skladbě.  

V práci jsou řešeny tři zásadní body: 

 Využití druhotných surovin. 

 Šetrný izolant z obnovitelných zdrojů. 

 Materiál s fázovou přeměnou. 

4.1 Využití druhotných surovin 
 

4.1.1 Požadavek Evropského parlamentu na stavební výrobky 

Jedním z „nových“ základních požadavků na stavby dle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 je bod č. 7. Tento bod pojednává o udržitelném 

využívání přírodních zdrojů. Stavba (popř. její součást) tedy musí být navržena, 

provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné použití 

přírodních zdrojů. [6] 

V rámci výzkumu a vývoje lepidel a stěrek pro zateplovací systém se práce zabývá 

možným využitím odpadních či druhotných surovin nebo produktů, které z těchto 

surovin vznikly. Snahou je navrhnout nové složení jednotlivých výrobků pro ETICS, 

které by přispělo k udržitelnému použití přírodních zdrojů a tím pádem reflektování 

bodu č. 7.  
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4.1.2 Vysokoteplotní elektrárenský popílek 

Tuhé produkty, které vznikají po spálení uhlí, jsou klasifikovány dle aktuálně platného 

Zákona o odpadech jako vedlejší produkty, protože vznikají jako nedílná součást 

výroby a lze je dále využít, například ve stavebnictví. Jako vedlejší energetické 

produkty (VEP) jsou označovány různé druhy popílků, škváry, strusky nebo např. 

energosádrovec. V rámci České republiky se uvádí produkce cca 15 mil. tun těchto 

vedlejších energetických produktů a pouze cca 25 % je úspěšně zpracováno 

ve stavebnictví. Zbytek je deponován na skládkách nebo použit jako zavážka prostorů 

po důlní činnosti. [7, 9] Z výše uvedeného vyplývá, že je vhodné najít uplatnění vedoucí 

v co největší míře k následné spotřebě těchto vedlejších produktů. 

K významným zástupcům vedlejších energetických produktů patří popílek, který lze dle 

typu spalování rozdělit na vysokoteplotní a fluidní. V této práci se pojednává pouze 

o vysokoteplotním typu. Z hlediska svých chemických a fyzikálně-mechanických 

vlastností se popílek řadí mezi velmi vhodné alternativní suroviny využitelné 

ve stavebnictví. Proces, při kterém vzniká vysokoteplotní popílek, je uveden na Obr. 5. 

 

Obr. 5: Schéma tepelné elektrárny [10] 
 

4.1.3 Vznik vysokoteplotního popílku 

Ve spalovacím prostoru práškového uhlí vzniká při teplotě 1200 až 1700 °C popílek, 

který je unášen do dalších tahů kotle. K jeho odstranění ze spalin se používají cyklony 

a elektrostatické filtry. Následně se pneumaticky nebo hydraulicky dopravuje na místo 

skládky. [8, 9]  
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Zrna popílku vznikají ztuhnutím taveniny. Tyto částice obsahují krystalickou a amorfní 

SiO2 fázi, kterou tvoří mulit (3Al2O3 · 2SiO2), křemen (SiO2), minerály železa, zbytky 

nespáleného uhlí a další. Zrna popílku jsou složena zejména z malých kulovitých zrn 

o velikosti 0,001 mm až 0,1 mm s měrným povrchem okolo 300 m2·kg-1. [11] 

Kulovitá zrna v závislosti na teplotním režimu spalování mohou být: 

 Dutá tzv. cenosféry. 

 Vyplněná cenosférami menších rozměrů tzv. plerosféry. 

 Plné sférické částice. [11] 

Plné sférické částice obsahují většinou prvky Si nebo Fe, jejichž výskyt je spíše 

vzácný. [11] 

Vznik vysokoteplotního popílku z práškových ohnišť, viz Obr. 6, je možné rozdělit do tří 

fází: 

1. fáze  Natavování minerálních složek dispergovaných v uhlí. 

2. fáze  Aglomerace roztavených popelovin s postupem výpalu. 

3. fáze  Vznik popílku. [11] 

 

 

Obr. 6: Vznik popílků v práškových ohništích [11] 
 

Obsah břidlice a pyritu udává barvu popílku. Právě z tohoto důvodu se odstíny popílků 

pohybují mezi béžovou, šedou až černou barvou. Popílek pro stavební účely musí 

splňovat specifická kritéria. Záleží především na technologii, při které je využit. 

Např. popílek, který se používá, jako příměs do betonu může mít ztrátu žíháním max. 

8 %, celkový obsah síry max. 3 %, z toho sulfidické síry (S2-) max. 0,4 % a aktivitu 
226Ra max. 200 Bq·kg-1 dle normy ČSN EN 450-1. [11, 12, 13]. 

Vhodnost popílku z hlediska pojivové báze udává tzv. pucolánová aktivita. Jedná se 

o schopnost nekrystalického (amorfního) oxidu křemičitého reagovat s hydroxidem 
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vápenatým za vzniku hydratovaných křemičitanů vápenatých. Obdobné sloučeniny 

vznikají při hydrataci portlandského cementu (tzv. C-S-H gely). [11] 

4.1.4 Popílek v produktech pro ETICS 

Z legislativního hlediska nic nebrání využití vedlejších energetických produktů v rámci 

kontaktních zateplovacích systémů. Důležité pro aplikaci je ověření fyzikálně-

mechanických vlastností takto upravených finálních produktů a zejména vliv 

denitrifikace spalin na vlastnosti použitých popílků a její přímý dopad na pojivo a to 

zejména na tvorbu polymerního filmu, popř. na zápach finálního produktu. 

4.1.5 Redukce oxidů dusíku – DENITRIFIKACE 

4.1.5.1 Tvorba oxidů dusíku (NOx) 

Při spalování uhlí, zemního plynu, kapalných paliv a pohonných hmot pro automobily 

vznikají vedle ostatních plynů, tuhých částic a aerosolů také velmi nebezpečné oxidy 

dusíku NO a NO2, které jsou souhrnně označovány jako NOx. [14] Složení NOx je 

ve spalinách následující: NO (cca 90 %) a NO2 (cca 5 %). Prvotně vzniká bezbarvý, 

nepáchnoucí NO (90–95 %), který se následně přetváří na červenohnědý, štiplavě 

páchnoucí NO2. Zbylé oxidy dusíku jsou zastoupeny jen v malé míře (do 5 %) a často 

vznikají interakcí NO s NO2. [14] 

4.1.5.2 Vliv denitrifikace spalin na vlastnosti popílku 

Na produkci a jakost VEP (vedlejší energetické produkty), mají vliv stále se zvyšující 

nároky na kvalitu produkovaných zplodin. Po velmi úspěšné etapě (v ČR a i v dalších 

zemích EU) odsíření velkých zdrojů znečištění (elektrárny, spalovny) je pozornost 

soustředěna na efektivní snížení emisí oxidů dusíku (NOx). Od 1. 1. 2016 jsou platné 

nižší limity emisí oxidů dusíku a dalších látek kromě zdrojů s výjimkou (směrnice 

2016/2284/EU). Do 30. 6. 2020 je stanoveno přechodné období mj. pro stacionární 

zdroje s instalovaným výkonem větším než 50 MW. Pro zdroje spalující uhlí (do 100 

MW) jsou cílové limity 300 mg·m-3 (dle vyhl. 415/2012 Sb. v platném znění). [7] 

Pod pojmem oxidy dusíku (označovaných NOx) je myšlena směs zejména oxidu 

dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) s malým podílem dalších oxidů. [7] 

Možnost odstranění NOx je buď v průběhu spalování (primární metody) nebo z již 

vzniklých spalin (sekundární metody). Nejčastěji se setkáme s použitím sekundární 

metody. Z několika známých sekundárních metod je nejvíce používaná selektivní 
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nekatalytická redukce (SNCR), případně selektivní katalytická redukce (SCR), 

viz Obr. 7. [7] 

 

Obr. 7: Metody snižování NOx [15] 

4.1.5.3 Selektivní nekatalytická redukce (SNCR) 

Selektivní nekatalytická redukce spočívá ve vytvoření redukčních podmínek, při kterých 

je do kotle vstřikovaný čpavek (amoniak), močovina nebo další sloučeniny obsahující 

iont NH-2 čímž se selektivně (přednostně) snižují oxidy dusíku za vzniku elementárního 

dusíku a vodní páry. Účinnost snížení NOx dosahuje 40 až 60 %. Charakteristickým 

znakem této metody je, že probíhá v kotli v oblasti teplot 900 až 1100°C, viz Obr. 8. 

[7, 16] 

Rovnice probíhajících reakcí [17]: 

 Močovina (1):  

NH2CONH2 + 2 NO + ½ O2 → 2 N2 + CO2 + 2 H2O    (1) 

 Roztok amoniaku (2):  

4 NH3 + 4 NO + O2 → 4 N2 + 6 H2O                           (2) 

 

4.1.5.4 Selektivní katalytická redukce (SCR) 

Selektivní katalytická redukce má obdobný princip, probíhá díky katalyzátoru při nižších 

teplotách 300 až 400°C, s vyšší účinností, ale za mnohem vyšších nákladů. Jako 

katalyzátor je použito pevné katalytické lože (pelety, granule) nebo katalytická filtrace 

katalyzátorem (keramické a textilní filtry s katalyzátorem). Materiály používané 
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k výrobě katalyzátorů jsou např. zeolity nebo oxidy kovů nanesené na keramickém 

nosiči. Využívá se například oxid titaničitý (TiO2), oxid vanadičný (V2O5), oxid 

wolframový (WO3), oxid železitý (Fe2O3) a další. Pro každou technologii je nutné 

vyvinout specifický tvar a složení katalyzátoru z důvodu odlišnosti každého spalovacího 

zařízení. V této metodě je opět využíván plynný amoniak, roztok amoniaku ve vodě 

nebo vodný roztok močoviny. Účinnost snížení NOx dosahuje 80 až 95 %. Tato čísla 

jsou podmíněna zachováním vhodných podmínek. Z výše uvedených důvodů se tato 

metoda používá tam, kde nelze dosáhnout dodržení limitů NOx primárními opatřeními 

nebo metodou SNCR. Schéma viz Obr. 8. [7, 8, 16, 19] 

Rovnice probíhajících reakcí [17]: 

 Při použití amoniaku (3) a (4): 

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O     (3) 

2NO2 + 4HN3 + O2 → 3N2 + 6H2O    (4) 

 Při použití močoviny (5) a (6): 

4NO + 2(NH2)2CO + 2H2O + O2 → 4N2 + 6H2O + 2CO2 (5) 

6NO2 + 4(NH2)2CO + 4H2O → 7N2 + 12 H2O + 4CO2     (6) 

 

Obr. 8: Porovnání metody SCR s metodou SNCR [18] 
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4.1.5.5 Čpavkový skluz 

V zahraniční literatuře označován jako amonia slip je následek neúplné reakce NOx 

s redukčním činidlem. Pokud je činidlo vstříknuto do prostoru s nízkou teplotou nebo je 

vstříknuto příliš velké množství, nedojde k reakci veškerého amoniaku a vzniká tak tzv. 

čpavkový skluz. [15, 16] 

Čpavkový skluz má za následek několik problémů, mezi které patří zejména:  

 Koroze zařízení vlivem NH4HSO4 (hydrogen síran amonný) nebo jiných 

amonných solí. 

 Absorpce amoniaku do popílku, která může znemožnit jeho další použití. 

 Detekce zápachu amoniaku kolem elektrárny a skládky popílku, popř. 

ve výrobcích, kde byl popílek použit. [15, 16] 

Pečlivou kontrolou vstřikování redukčního činidla do oblasti pece lze čpavkový skluz 

kontrolovat. Každé zařízení vyžaduje unikátní nastavení vstřikovacího systému. 

Z tohoto důvodu je nutné použít vstřikovací systém, který je přesně nastaven 

pro konkrétní spalovací zařízení. Při koncentraci amoniaku již okolo 50 ppm lze čichem 

detekovat silný zápach a nad 100 ppm lze zápach hodnotit jako velmi silný. Vlivem 

modernizace a optimalizace procesu lze snížit čpavkový skluz až na úroveň 5 ppm. 

Díky tomu lze dosáhnout snížení obsahu amoniaku v popílcích, které lze dále využívat. 

[15, 18] 
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4.2 Šetrné izolanty z obnovitelných zdrojů 

Z pohledu funkce ETICS hraje nejdůležitější roli izolant. Účelem je v objektech 

dosáhnout co nejnižší spotřeby energie při zachování tepelné pohody člověka a úspory 

financí. Níže jsou uvedeny nejběžnější izolanty a jejich nejvhodnější alternativy 

pro sestavení nového ekologičtějšího systému. Porovnání základních údajů je uvedeno 

v Tabulce č. 1 na konci kapitoly 4.2. 

4.2.1 Definice izolantu 

Jak uvádí norma, jedná se o materiál výrazně omezující šíření tepla, vykazující 

charakteristickou hodnotu součinitele tepelné vodivosti max. 0,1 W·m-1·K-1 

při referenčních teplotních a vlhkostních podmínkách a daném stáří. [20] 

Z hlediska funkce má izolant zabránit výměně tepla mezi interiérem a exteriérem 

budovy a to v obou směrech. 

Funkce izolantu je založena na principu tzv. mikroprostorů. Jde o uzavření plynu 

nejčastěji vzduchu mezi vlákna a částečky izolantu nebo také do matrice izolantu. 

Zadržený plyn je tedy bez pohybu a je tak základem dobrých tepelněizolačních 

vlastností. Vzduch jako takový je tepelněizolační medium a proto je snahou dosáhnout 

co nejmenších vzduchových částeček mezi vlákny. Takto oddělené částečky vzduchu 

mají tu vlastnost, že předávání tepla je podstatně omezeno. Tepelně izolační materiály 

můžeme tedy chápat jako kompozit tuhých a plynných složek. [21] 

4.2.2 Nejpoužívanější izolanty a ekologické varianty pro ETICS 

Standardně používané tepelné izolace pro ETICS: 

 Expandovaný fasádní polystyren bílý (EPS). 

 Expandovaný fasádní polystyren šedý (EPS). 

 Minerální vlna (MW). 

 Kombinovaný izolant TWINNER (EPS + MW). 

 Fenolická pěna (FP). [21] 

Vybrané ekologické varianty tepelné izolace pro ETICS: 

 Korkové desky (z odpadních zbytků). 

 Konopné desky. 

 Dřevovláknité desky. [21] 
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4.2.2.1 Expandovaný polystyren bílý (bílý EPS) 

EPS je nejrozšířenější tepelně zpracovatelný plast (tzv. termoplast). Z hlediska 

uplatnění v ETICS se jedná o nejčastěji používaný izolant. [21] 

Výroba: Hlavní složkou pro výrobu EPS je styren. Ten je získáván vícestupňovou 

úpravou ropy a dále je s přidáním přísad polymerizován v tzv. polystyrénové perly. 

K takto vzniklým perlám je přidáno nadouvadlo (4-7 % pentanu) a vzniká 

tzv. zpěňovatelný polystyren. Ten se předpěňuje působením syté vodní páry 

v předpěňovacích zařízeních. Díky nízkému bodu varu nadouvadla (37 °C) se kuličky 

naplní vzduchem a cca 40x se zvětší jejich objem. Následně jsou kuličky EPS 

meziuskladněny v provzdušňovacích silech. Předpěněné a vyzrálé perly mohou být 

různými způsoby zpracovány na konečné výrobky. Nejrozšířenějším způsobem je 

následná výroba bloků a řezání na desky. Dutina blokové formy ve tvaru kvádru 

s parními tryskami ve stěnách se zcela vyplní předpěněnými perlami a vystaví opět 

působení syté vodní páry. Perly změknou a působením pentanu a vzduchu v buňkách 

opět expandují. V uzavřeném prostoru formy se vzájemně svaří a vytvoří kompaktní 

blok. [21, 22] Následuje odležení kvádru a přesné nařezání pomocí odporového drátu, 

viz Obr. 9. 

 

Obr. 9: Schéma výroby expandovaného EPS v deskách [22] 

 Výhody: 

 Cena produktu.      

 Nízká hmotnost (nízká hustota). 

 Jednoduchá aplikace. 

 Dobrá opracovatelnost. [21] 
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Nevýhody: 

 Objemová stálost (náchylný k objemovým změnám). 

 Hořlavost (třída E). 

 Degradace při teplotách nad 75 °C. 

 Poškození povrchu izolantu vlivem slunečního záření. [21] 

 
4.2.2.2 Expandovaný polystyren šedý (šedý EPS) 

Šedý EPS je obdobou bílého EPS. Do materiálu je navíc přidán grafit v podobě 

nanočástic. Tato složka způsobuje, že sálavá složka přenosu tepla je významně 

potlačena. Díky tomu grafitový EPS dosahuje nižších hodnot součinitele tepelné 

vodivosti λ (cca o 15 – 20 % oproti bílému EPS). Toto se pak projeví na tloušťce 

izolantu, kdy můžeme použít menší tloušťky při zachování stejných tepelně izolačních 

vlastností. [21] 

Výroba: Obdobná jako u bílého EPS. 

Výhody:     

 Nízká hmotnost (nízká hustota). 

 Dobrá opracovatelnost.  

 Jednoduchá aplikace. [21] 

Nevýhody: 

 Skladovatelnost na přímém slunci. 

 Aplikace na přímém slunci. 

 Objemová stálost (náchylný k objemovým změnám). 

 Hořlavost (třída E). 

 Nasákavost. 

 Degradace při teplotách nad 70 °C. 

 Poškození povrchu izolantu vlivem slunečního záření. [21] 

4.2.2.3 Minerální vlna čedičová (MW) 

Díky svým vlastnostem je minerální vlna po EPS nejvyužívanějším izolantem v ETICS. 

Vlivem požárních norem je tento typ izolace stále častěji vyžadován. Vlastnosti 

minerální izolace se liší typem a konkrétním výrobcem. 
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Výroba: Hlavními složkami pro výrobu čedičové vlny je čedič, struska a diabas. 

Pro tavení hlavních složek se používá kupolová pec, v které při vysokých teplotách 

dochází ke vzniku roztavené lávy a tato láva následně natéká na rozvlákňovací stroje. 

Do tekuté hmoty se přidávají pojiva a impregnační oleje, které zajistí dobrou 

soudržnost a vyšší odolnost proti vodě. V procesu rozvlákňování vzniká jemné vlákno 

z roztaveného materiálu, které je v tenkých vrstvách usazováno na pás sběrné komory. 

Vlna se pomocí kyvného systému vrství, přičemž množství uložené vlny koresponduje 

s finálními vlastnostmi materiálu. Na řadu přichází tzv. krepovací zařízení, kde dochází 

ke stlačení materiálu na požadovanou tloušťku. Dále materiál putuje do tvrdící komory 

a dochází k vytvrzení materiálu. Soustavou podélných, příčných a dělících pil je 

materiál formátován do finálních rozměrů ve tvaru desek či lamel. Odpadní materiál 

je zpětně zpracováván, viz Obr. 10. [23] 

 

Obr. 10: Schéma výroby čedičové vlny v deskách [23] 

 Výhody: 

 Odolnost proti ohni (třída A2).     

 Vysoká životnost a stálost. 

 Vysoká paropropustnost. 

 Dobrá opracovatelnost. [21] 

Nevýhody: 

 Vyšší cena. 

 Nasákavost a případné zhoršení tepelněizolačních vlastností. 

 Zpracovatelnost a aplikace. [21] 
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4.2.2.4 Kombinovaný izolant TWINNER 

Unikátní izolant společnosti Isover. Jedná se o sendvičové desky skládající se z desky 

EPS GreyWall (šedý EPS) a krycí desky z minerální vlny Isover TF Profi konstantní 

tloušťky 30 mm, vzájemně spojené PUR lepidlem ve výrobním závodě, viz Obr. 11. 

[21] 

Výroba: Jedná se o totožnou výrobu jako pro izolant EPS a MW. Přesné detaily pojení 

obou izolantů si výrobce chrání. 

 

Obr. 11: Sendvičové desky TWINNER [24] 

Výhody: 

 Kombinace výhod EPS a MW. 

 Požární bezpečnost . [21]    

Nevýhody: 

 Vyšší cena. 

 Nutnost rohových desek. [21] 

4.2.2.5 Desky z fenolické pěny (FP) 

Izolant z fenolické pěny je vhodnou alternativou pro ETICS, kde je na prvním místě 

řešena tloušťka celého systému. Díky výborné hodnotě součinitele tepelné vodivosti 

můžeme provést zateplení ve velmi malých tloušťkách. Jedná se zejména o terasy 

a lodžie stávajících budov, kde je snižování užitné plochy nežádoucí a tloušťka 

zateplení hraje významnou roli. Další využití je možné např. v případě, že by došlo 

k záboru veřejného prostranství např. chodníku. Projektant je tedy nucen využít systém 

s co nejmenší tloušťkou. Systémy s fenolickou pěnou jsou vhodné zejména pro dílčí 
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zateplení nikoliv pro zateplení celého objektu. Důvodem je rozměrová nestabilita 

systému. 

Výroba: Fenolická pěna (PF) se vyrábí napěněním fenolformaldehydových pryskyřic 

do bloků, které jsou následně rozřezány. Desky jsou dále opatřeny netkanou textilií, 

ze skelných vláken, viz Obr. 12. [21] 

 

Obr. 12: Desky z fenolické pěny KOOLTHERM K5 [25] 

Výhody: 

 Nízký součinitel tepelné vodivosti λ. 

 Možnost použití v malých tloušťkách . [21] 

Nevýhody: 

 Vysoká cena. 

 Rozměrová stabilita. 

 Aplikace – nemožnost broušení. 

 Rozměr (400 x 1200 mm). 

 Křehkost. [21] 

4.2.2.6 Korkové desky 

Ekologický izolační materiál z obnovitelných zdrojů. Jedná se o pružný a odolný 

materiál, který odolává dlouhodobému působení vody. Použitelný do obvodových 

plášťů ve formě desek. K izolaci domů se korek nejčastěji využívá ve formě 

tzv. expandovaných aglomerátů vyrobených z korkové drti, kde jsou jednotlivé granule 

vzájemně pospojovány, bez pomoci cizích pojidel, vlastní pryskyřicí, která je vytěsněna 

působením vysokého tlaku a teploty. [21, 26] 
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Výroba: Korek je odumřelým buněčným pletivem korkového dubu. Nejvíce je pěstován 

v Portugalsku, Španělsku a v Severozápadní Africe. Zpracování korku je následující: 

korek se oloupe ze stromů, je sušen a v tlakových nádobách vystaven nízce přehřáté 

vodní páře. Tím se korek rozpíná a není potřeba jakýchkoliv přísad, protože je 

provázán korkovou pryskyřicí. Během expanze dochází k uvolňováním fenolu. 

V případě úpravy vlastností (zejména impregnace) se může přidávat bitumen (není již 

expandován čistě). Takto vyrobený korek je využíván pro mnoho produktů. Při výrobě 

těchto produktů vzniká odpad, který lze využít pro výrobu korkových desek viz Obr. 13. 

[21] 

 

Obr. 13: Korek v deskách [21] 

Výhody: 

 Rozměrová stálost. 

 Odpuzuje hmyz a škůdce. 

 Útlumové vlastnosti. 

 Použitelný ve velké škále teplot (od - 200°C až do 200°C).  [21] 

Nevýhody: 

 Vyšší cena. 

 Dostupnost. 

 Závislost na odpadu z prvovýroby. [21] 
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4.2.2.7 Konopné desky 

Ekologický izolační materiál. Desky vyrobené z konopných vláken s příměsí pojivových 

vláken s roztokem sody jako ochrany proti hoření a plísním. Nejdůležitějšími 

charakteristikami jsou zejména: vhodnost pro difúzně otevřené systémy, dobrá tepelně 

izolační vlastnost, dobrá akumulace tepla, trvalá pružnost desek, stabilita ve vlhkých 

podmínkách. [21] 

Výroba: Základní surovina je konopné vlákno, které se zkracuje na délku 7 - 8 cm. 

Jako pojivo se používají tzv. BiCo vlákna. Dvousložkové pojivo je na bázi polyesteru 

a polyethylenu. Z vláken se připraví směs, která je následně umístěna 

do termofixačních pecí, kde se pojivo s konopnými vlákny propojí. Následuje řezání 

na požadované rozměry, viz Obr. 14. [21] 

 

Obr. 14: Konopné desky [27] 

Výhody: 

 Dlouhá životnost. 

 Odolnost proti plísním, hnilobám a škůdcům. 

 Odpuzuje hmyz a hlodavce. 

 Dobré akustické vlastnosti. 

 Manipulace a řezání bez výrazných zdravotních rizik. [21] 

Nevýhody: 

 Cena. [21] 
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4.2.2.8 Dřevovláknité desky 

Hlavní předností dřevovláknitých desek je díky vysoké objemové hmotnosti schopnost 

tepelné akumulace, která zabraňuje v interiéru letnímu přehřívání a rychlému 

vychládání v podzimních a  zimních měsících. Díky difúzní propustnosti těchto izolací 

je možné konstruovat difúzně otevřené skladby. Vzhled desek je uveden na Obr. 15. 

[28] 

Výroba: Jako základní materiál pro výrobu této tepelné a zvukové izolace jsou použity 

jehličnaté stromy. Ty se zpracují na dřevní štěpku, pomocí vodní páry se nechají 

změknout a mezi ocelovými kotouči se postupně rozvlákní. Do výsledné formy desek 

se materiál upravuje suchým či mokrým způsobem. Mokrý proces využívá přirozených 

pojících vlastností dřeva a jeho vláken. Naproti tomu v suchém procesu se vlákna 

obalují do PU pryskyřice. Desky pro ETICS jsou vyráběny výhradně mokrým 

procesem. [21] 

 

Obr. 15: Dřevovláknité desky [29] 

Výhody: 

 Vhodná pro difúzně otevřený systém. 

 Dobrá akumulace tepla. 

 Zvukově izolující . [9] 

 Dostatek tloušťek od 50 mm do 200 mm. 

 Aplikace na sraz i na pero a drážku. [28] 

Nevýhody: 

 Cena. 

 Větší objemová hmotnost. 

 Nasákavost. [21] 
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4.2.3 Tabulka vybraných vlastností izolantů pro ETICS 

Tři nejdůležitější vlastnosti vybraných izolantů jsou uvedeny v Tab. 1. 

Tab. 1: Vybrané vlastnosti izolantů vhodných pro kontaktní zateplení [21] 

  

Typ izolantu 
Objemová 
hmotnost            
[kg·m-3] 

Faktor 
difuzního 
odporu                

μ [-] 

Součinitel 
tepelné 

vodivosti     
λ [W·m-1·K-1] 

Standardně 
používané izolanty 

EPS bílý 14 – 18 35 – 67 0,032 – 0,039 

EPS šedý 14 – 18 35 – 67 0,031 – 0,032 

Minerální vlna 160 1 0,035 – 0,041 

TWINNER 25 – 50 20 – 40 0,033 – 0,034 

Fenolická pěna 35 20 – 55 0,020 – 0,024 

Ekologické 
varianty 

Korkové desky  150 8 0,040 – 0,060 

Konopné desky 100 1 0,040 – 0,045 
Dřevovláknité 

desky 
190 2 – 12 0,038 – 0,047 
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4.3 Materiály s fázovou přeměnou 

Materiály s fázovou přeměnou jsou schopny redukovat teplotní rozdíly díky jejich 

schopnosti absorbovat či uvolňovat teplo na základě jejich kapacity. Aktivace materiálů 

s fázovou přeměnou je podmíněna změnou okolní teploty [30, 31] 

4.3.1 Využití skupenského tepla fázové změny 

V čistých chemických látkách jsou možné tři druhy fázových změn: tání a tuhnutí, výpar 

a kondenzace a sublimace a desublimace. Z technických důvodů výroby je nejvíce 

využitelné skupenské teplo fázové změny mezi pevnou látkou a kapalinou. Materiály, 

které mění skupenství a tím uvolňují nebo přijímají velké skupenské teplo, se označují 

zkratkou PCM (z anglického Phase Change Material) a jsou využívané v různých 

oborech. Schéma tohoto děje je ukázáno v Obr. 16. [30, 31, 32, 33] 

 

Obr. 16: Schéma fázové přeměny [34] 

 

PCM jsou tedy materiály se schopností absorpce latentního tepla na bázi změny 

skupenství. Látka je při určitých teplotách tání a tuhnutí schopná pojmout a poté zase 

uvolňovat velké množství energie. Teplo je pohlcováno a uvolňováno, když se materiál 

mění z pevné fáze na kapalnou a naopak (jedná se o tzv. fázovou přeměnu prvního 

druhu). [31, 32, 33, 34] 
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4.3.2 Základní charakteristiky PCM 

Hlavní požadavky lze přehledně rozdělit do následujících bodů: 

4.3.2.1 Základní požadavky na PCM ve stavebnictví 

- Nehořlavost. 

- Netoxický materiál. 

- Vysoká tepelná kapacita. 

- Vysoké měrné skupenské teplo fázového přechodu. 

- Chemická stabilita. 

- Přijatelná cena. 

- Odolnost proti podchlazení. [35-40] 

4.3.2.2 Teplotně-fyzikální vlastnosti 

- Fázová změna v potřebném rozmezí. 

- Malé objemové změny. 

- Vysoká tepelná kapacita. 

- Velké latentní teplo tání. 

- Vysoká tepelná vodivost v obou skupenstvích. 

- Stálost vlastností. [35-40] 

4.3.2.3 Chemické vlastnosti 

- Netoxický, nezápalný, nevýbušný. 

- Nesmí být korozivní ve vztahu k ostatním materiálům. 

- Absolutně vratný cyklus krystalizace a tání. 

- Stálost vlastností i s rostoucím počtem cyklů. [35-40] 

4.3.2.4 Kinetické vlastnosti 

- Vysoká rychlost růstu krystalů. 

- Vysoká nukleace zabraňující přechlazení (jádra potřebná k 

vytvoření krystalizačních zárodků). [35-40] 

4.3.2.5 Ekonomické a ekologické aspekty 

- Dostupnost. 

- Nákladově efektivní. 

- Nezatěžující životní prostředí. [35-40] 
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4.3.2.6 Chemické složení PCM 

Chemické složení PCM materiálů, které byly testovány v rámci praktické části 
disertační práce, je uvedeno na Obr. 17 a vyznačeno červenou barvou. 

 

Obr. 17: Základní typy PCM dle chemického složení [36] 

4.3.2.7 Výroba PCM – mikrokapsle 

Schematické zobrazení výroby PCM materiálů je uvedeno na Obr. 18. 

 

Obr. 18: Schéma výroby mikrokapslí Micronal [41] 

4.3.3 Teoretické důvody proč použít PCM v ETICS 

Stěrka a omítka společně s výztuží a penetrací tvoří finální vrstvu ETICS. Tato vrstva 

dosahuje tlouštěk pouze několik mm (běžně 3 - 6 mm) a na tuto tenkou vrstvu povrchu 

ETICS působí poměrně velká změna teplot během dne. V důsledku své malé tloušťky 

je proto schopna akumulovat jen málo tepla. [42]  
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Omezení, popřípadě posunutí vlivu střídání teplot nebo změna v rámci akumulace 

tepla, byť jen v malé míře, může mít vliv na několik zásadních věcí: 

 Kondenzaci vodní páry na povrchu ETICS a s tímto jevem spojené biotické 

napadení a tedy nutnost algicidní ochrany (zatížení životného prostředí). 

 Vysychání vody z povrchu ETICS. 

 Prohřívání ETICS při užití sytých odstínů, které mechanicky zatěžuje 

zateplovací systém. 

U staveb, které nejsou zatepleny, dochází k tomu, že únik tepla z vnější obálky je 

částečně kompenzován přítokem tepla, který je naakumulován v hmotě stěny. U budov 

s ETICS k tomuto jevu nedochází, protože tenká vrstva vnějšího souvrství je od budovy 

odizolována daným izolantem. Vnější souvrství je tedy náchylné k rychlé změně teplot, 

podchlazování či naopak rychlému přehřívání. [42]  

Vlivem podchlazení dochází k tomu, že teplota povrchu klesne na teplotu rosného 

bodu a na povrchu začne kondenzovat voda. Tento kondenzát se na povrchu ETICS 

tvoří opakovaně a jeho četnost je podmíněna okolními podmínkami jako je teplota, 

relativní vlhkost, síla a směr větru, oblačnost a další. Kondenzát v kombinaci 

s dešťovou vodou tedy tvoří příhodné podmínky pro výskyt řas a plísní. Z Obr. č. 19 

vyplývá, že přítomnost vody na fasádě domu je do velké míry zapříčiněna právě díky 

orosení fasády. [43] 

Výše uvedené potvrdila švédská studie, která provedla fyzické ověření. Testy 

prokázaly, že mimo barvy fasády má významný vliv zejména tepelná setrvačnost 

konstrukce finální vrstvy zateplení. Také se díky dlouhodobému měření potvrdila 

skutečnost, že výrazným problémem je orosení fasády zejména na jaře a na podzim. 

[40] Výsledky jsou tak shodné s Obr. 19 švýcarské firmy Greutol. [43] 
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Obr. 19: Měsíční počet hodin trvání výskytu různých zdrojů srážkové vlhkosti 

na povrchu fasády během roku. Upravené firemní materiály Greutol AG, Švýcarsko 

[43] 

Jak bylo uvedeno výše, schopnost vysychání povrchu zateplené budovy je tedy značně 

snížena a tento jev je patrný z Obr. 20, který nám ukazuje, v jakém rozsahu může 

docházet k orosení či ojínění fasády na povrchu ETICS během dne. [43] 

 

Obr. 20: Příklad průběhu teploty na povrchu zateplené fasády, teploty vzduchu, teploty 

rosného bodu vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu. Měřeno na zatepleném obytném 

panelovém domě na sídlišti Brno – Bystrc. V grafu je zobrazeno období od 14. 10. 

do 18. 10. 2007; po celé toto období převažovala jasná obloha (stupeň oblačnosti 

< 0,1). Jedná se o fasádu orientovanou přímo na západ. V modře zvýrazněných 

časových intervalech dochází k orosování či „ojínění“ (namrzání) povrchu fasády [43] 
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Zásadní problém s nízkou schopností akumulace tepla ETICS může být řešen právě 

pomocí PCM. Příklad PCM materiálu je uveden na Obr. 21. Tyto průmyslově vyráběné 

mikrokapsle (Micronal DS 5040 X) jsou určeny zejména pro použití v interiéru 

k zajištění tepelné pohody. Za tímto účelem je nastavena struktura a vlastnosti vosku, 

který má teplo odebírat či uvolňovat. Dalšími produkty jsou mikrokapsle od firmy 

NEXTEK. Tato firma vyrábí mirokapsle v rozmezí teplot  od -10 až do 50 °C. Rozmezí 

teplot, na které lze daný vosk a jeho bod tání nastavit je široké a umožňuje jeho využití 

mimo jiné také v exteriérových aplikacích. 

 

Obr. 21: Mikrostruktura PCM materiálu – polymerové mikrokapsle obsahující parafín 

[41] 

4.3.4 Poruchy ETICS způsobené vlivem změny teploty 

Co může být ovlivněno díky materiálu s fázovou přeměnou? V rámci ETICS 

se můžeme zaměřit zejména na dva výrazné problémy. Jeden z nich je biotické 

napadení fasády a druhý je stálobarevnost nebo případné mechanické poškození 

ETICS vlivem tmavých odstínů a účinkem slunečního záření. 

4.3.5 Účel a vliv biocidů 

V rámci ETICS se řeší dva zásadní vlivy z hlediska užití biocidů a s ním spojené 

zatížení životního prostředí, a to zejména v okolí zateplené stavby, tedy 

v bezprostřední blízkosti uživatele budovy. 

První vliv je zdravotní s účinky na všechny živé organismy. Druhý je vliv legislativy 

a neustálé změny v možnosti využití účinných biocidních látek ve stavebních 

výrobcích. Jinými slovy zpřísňování limitů. [44] 
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V dnešní době nemáme pochybnosti o schopnosti certifikovaných ETICS plnit svoje 

základní funkce v rámci celé své životnosti. Hlavní úkol ochrany energií pro vytápění 

či chlazení a ochrana samotné konstrukce budovy je tedy plněna. Nyní se začíná 

prosazovat otázka uživatelská: „Co můžeme udělat pro dlouhodobě pěkný vzhled 

povrchového souvrství společně se zachováním fyzikálně-mechanických vlastností?“ 

a zaměření je zejména na výskyt řas, plísní a mechanických nečistot na povrchu 

ETICS. [44] 

Ze své podstaty na fasádě zatepleného objektu dochází ke kondenzaci vzdušné 

vlhkosti, která pak zůstává i několik hodin na povrchu omítky. Velký vliv hraje tloušťka 

povrchového souvrství, orientace stěn na světové strany a také přítomnost živých 

organismů v blízkosti stěn (např. rostliny a stromy). V kombinaci těchto faktorů dochází 

právě k výskytu řas a plísní, popř. dalších mikroorganismů. Zejména severní strany 

zateplených domů bývají intenzivně napadeny. [44] Toto je zřejmé na Obr. 22. Jedná 

se o severní stěnu zatepleného domu ve městě Jeseník. 

  

Obr. 22: Řasa na fasádě ETICS rodinného domu v městě Jeseník [foto autora], 

skladba použitého ETICS 

V praxi využívané principy ochrany povrchu proti znečištění: 

- Přirozená zásaditost. 

- Hydrofobní povrch. 

- Biocidní přísady. 

- Hydrofilní povrch. 

- Nanočástice. 

- Kombinace výše uvedeného. [44] 
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Z hlediska ochrany životního prostředí a uživatele budovy je ideální, když v rámci 

materiálů použitých v ETICS nebudou přítomny biocidní látky, popř. nanočástice, 

u kterých dosud není prokázán vliv, který mohou mít na člověka.  

4.3.6 Biotické napadení fasády 

Řasy vytvářejí nežádoucí estetický efekt na povrchu fasád. Většina řas žije ve vodě, 

ale některé druhy žijí i na vzduchu (aerofytické řasy) a vodu přijímají z ovzduší 

v podobě deště nebo páry. Aerofyty představují v našich klimatických podmínkách 

mikroskopické zelené nebo modrozelené řasy. Na stavbách žijí aerofyty spíše na 

vlhkých a severně orientovaných stěnách. Pokud jim to životní podmínky umožňují, pak 

se tyto mikroorganismy rozmnoží a vytvoří viditelné kolonie, viz Obr. 23. Vhodným 

podkladem jsou organické omítky, které tvoří povrchovou vrstvu ETICS. [42] 

Nejrozšířenější řasou na omítkách fasád je dle studie [45, 46] řasa s názvem 

Cladosporium spp. 

K vytvoření porostu musí být vždy splněny tři podmínky:  

 Přítomnost řas. 

 Dostatečné množství vlhkosti. 

 Vhodný podklad. [42] 

 

Obr. 23: Řasa na fasádě ETICS rodinného domu v obci Lipová-lázně s patrnými místy 

kotev bez napadení vlivem tepelné vodivosti kotvy [foto autora] 
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Velice zajímavá je případová švýcarská studie EMPA (Swiss Federal Laboratories 

for Materials Science and Technology), které byla uveřejněna v časopise 

Der Schweizerische Hauseigentümer a knize Algen und Pilzen an Fassaden. [47] 

Výsledky této studie daly prvotní myšlenku proč se zabývat PCM ve spojitosti 

s biotickým napadením. Na severně orientované fasádě budovy byla provedena 

měření teploty. Teplota venkovního vzduchu byla 5,1 °C. Obloha byla zatažená. Kromě 

povrchových teploměrů byla použita i termovizní kamera. Měřením bylo zjištěno, 

že části fasády bez oken, napadené řasovým porostem, byly s teplotou 5,5 °C jen o 

něco teplejší.  Měřením se potvrdilo, že řasy se vyskytovaly jen na nejstudenějších 

oblastech fasády. [42, 47] 

Při podrobném zkoumání ploch pokrytých porostem odhalil termovizní snímek světlejší 

skvrny. Tyto skvrny téměř neobsahovaly řasový porost. V místě těchto světlých skvrn 

se nacházely kotvy pro ETICS s kovovým trnem (obdobně jako u Obr. č. 23). 

Termovizním měřením bylo zjištěno, že jejich vliv jako tepelného mostu způsobil lokální 

zvýšení povrchové teploty fasády o 0,2 - 0,9 °C. Z této případové studie vyplývá, že 

i několik desetin stupně Celsia může rozhodnout, zda povrch bude či nebude napaden 

řasami. Při jen nepatrně nižší teplotě povrchu se vlhkost nesnižovala dostatečně 

rychle, takže voda potřebná pro růst řasy byla přítomna. Toto vysvětluje velkou 

náchylnost ETICS k výskytu řas. Čím lepší je tepelně izolační schopnost, tím 

chladnější je povrch fasády. [42, 47] 

U staveb, které nejsou zatepleny, dochází k tomu, že únik tepla z vnější obálky 

(povrchu) je částečně kompenzován přítokem tepla, které je naakumulováno uvnitř 

stěny. U budov s ETICS k tomuto jevu nedochází, protože tenká vrstva vnějšího 

souvrství je od budovy odizolována daným izolantem. 

Podobným problémem se zabývala i švédská studie [48], která již definovala problém 

s tepelnou setrvačností ETICS a s ní spojené biotické napadení povrchu fasády. 

Podrobnosti jsou uvedeny v bodě 4.3.6.1. Biotické napadení fasád je řešeno po celém 

světě, jak dokládají mnohé studie na toto téma. [49-55] 

Výzkumy dokázaly, že organismy, které se nacházejí na budovách, jsou zvláště 

přizpůsobeny k přežívání opakovaných cyklů sušení a rehydratace (absorpce vody 

z páry nebo z kapalného stavu). [56, 57] Další studie prokázaly, že hlavním omezujícím 

faktorem pro kontaminaci a růst biologických organismů jsou relativní vlhkost a teplota. 

[58-56] Nezbytná je také účinná ochrana těchto organismů před UV zářením. [61] 
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Ve snaze popsat potenciál k růstu řas a plísní na stavebních materiálech bylo vyvinuto 

několik metod predikce růstu těchto organismů. [56, 56] Tyto hydrotermální modely se 

zaměřují buď na tok tepla a vlhkosti v různých částech obvodového pláště budovy 

nebo provádějí výpočet pro celou obvodovou stěnu budovy jako jednu jednotku. Tyto 

modely ovšem mají svá omezení a to zejména proto, že obvykle chybí relevantní 

vstupní data (klima, materiálové vlastnosti) [48] 

Švédská studie se zaměřila na povrchové podmínky různých fasád testovací budovy 

s důrazem na povrchovou teplotu a povrchovou relativní vlhkost, protože jak již bylo 

v mnoha studiích ověřeno, jsou z hlediska biotického napadení nejdůležitější. Výzkum 

[65, 67] ukázal, že povrchová relativní vlhkost je důležitější než relativní vlhkost 

okolního vzduchu, protože systémy ETICS mohou získávat povrchovou kondenzaci, 

i když okolní relativní vlhkost je nižší než 100 %. [48] 

4.3.6.1 Indexy růstu řas a plísní 

V literatuře bylo popsáno několik ukazatelů, které se používají pro hodnocení rizika 

růstu řas a plísní. Níže uvedené indexy byly ověřeny ve švédské studii [48] a byly 

podrobně diskutovány vhodnosti jednotlivých výpočtových modelů pro hodnocení 

potenciálu růstu plísní a řas na povrchu ETICS. 

1. Ve studiích o růstu plísní v interiéru bylo dokázáno, že k růstu dochází pouze nad 

určitou relativní vlhkostí (stanoveno při pokojové teplotě). V závislosti 

na experimentálních podmínkách byly nalezeny různé limity růstu od 70 % do 80 %. 

[59, 62, 65] Tento index je tedy založen pouze na relativní vlhkosti. Index 1 se vypočítá 

jako časový úsek, kdy relativní vlhkost (φ) je rovna nebo větší jak prahová hodnota 

(φt). Index 1 se vypočítá: 

𝐼 =  
∫ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏

𝑡  − 𝑡
, 𝑓 =  

1 →  𝜑(𝜏)  ≥  𝜑

0 →   𝜑(𝜏)  <  𝜑
          (1) 

Pro výpočet bývá uvažována prahová hodnota φt = 80 % z důvodu, že se jedná o 

běžnou prahovou hodnotu pro zabránění výskytu plísní v budovách. [48] 

2. Od studie z roku 1969 [62] měřili různí vědci aktivitu v závislosti na relativní vlhkosti 

a také na teplotě. Pomocí funkcí 𝑓  a 𝑓  (viz Obr. 24) můžeme spočítat druhý index, 

který zohledňuje jak relativní vlhkost, tak právě teplotu: 

𝑓 (𝜏)𝑓 (𝜏)𝑑𝜏          (2) 
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Obr. 24: Data použitá pro výpočet isoplety s ekv. (2) a (3). Vliv na rychlost růstu teploty 

a relativní vlhkosti jsou rozděleny do dvou rozdílných funkcí [48] 

3. Je známo, že poté, co byla řasa či plíseň vystavena nepříznivým podmínkám, jako 

sucho, vysoké teploty, trvá nějakou dobu, než se aktivita obnoví. [65, 66] Třetí index je 

tak podobný druhému indexu, ale zahrnuje také funkci 𝑓 , která omezuje zvýšení 

indexu, když byl organismus mimo své růstové období. Je definován jako: 

𝐼 =  𝑓 (𝜏)𝑓 (𝜏)𝑓 (𝜏)𝑑𝜏,  

𝑓 =  
0 →  𝑓 𝑓 = 0 𝑝𝑙𝑎𝑡í 𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛í  𝑡

1 →  𝑗𝑖𝑛𝑎𝑘
            (3) 

„Mimorůstové limity“ jsou zde definovány jako případy, kdy bude jedna nebo obě z 𝑓  a 

𝑓  rovny nule, např. když je teplota pod Tmin nebo nad Tmax, nebo když relativní vlhkost 

(RH) je pod RHmin.  

Švédská studie [48] provedla měření i výpočty dle všech tří indexů a vhodnosti 

jednotlivých indexů popsala následovně: 

Index 1: Hlavní nedostatek je, že nebere v úvahu teplotu. Vhodné pouze pro vnitřní 

prostředí s konkrétní (danou) teplotou. [48] 

Index 2: Díky zahrnutí teploty do výpočtu se výsledky výrazně lišily od Indexu 1. Nižší 

hodnoty indexu 2 a tedy náchylnost k růstu organismů byly zjištěny u fasády s vyšší 

tepelnou setrvačností a to zejména na podzim a také na jaře, kdy jsou podmínky 

pro růst nejlepší. Tento typ indexu byl hodnocen jako vhodný na hodnocení potenciálu 

růstu organismů na fasádě ETICS. [48] 
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Index 3: Bere v úvahu i to, že může nějaký čas trvat, než organismy opět začnou růst 

po např. suchém období. Výsledky poskytly snížený potenciál růstu se zvyšující se 

dobou zotavení (počítáno pro 5 – 72 h). Výsledky pro zotavení 5 h jsou kvalitativně 

podobné jako u indexu 2. [48] 

Celkový závěr studie ukázal, že tepelná setrvačnost fasády má zásadní vliv na možné 

biotické napadení fasády ETICS. [48] 

4.3.7 Vliv tmavých odstínu barev na ETICS 

V posledních několika letech se také velmi často potkáváme s požadavky investorů, 

realizovat na zateplovací systémy ETICS, kde je izolantem EPS, velmi syté tmavé 

odstíny, kde se např. odrazivost světla pohybuje ve škále 10 – 12 HBW (z německého 

Hellbezugswert) neboli podíl odraženého světla z celkového světelného záření 

dopadajícího na fasádu. Obecně je pro kontaktní zateplovací systém doporučováno, 

aby tato hodnota odrazivosti odstínu byla vyšší než 25 HBW. [68] 

Pro hodnotící škálu HBW je brán odstín bílé barvy, která představuje hodnotu 100 % 

odrazivosti světla a hodnota HBW 0, potom odstín černé, která absorbuje v podstatě 

většinu slunečního záření. Je třeba si uvědomit, že při zatížení ploch fasád s odstíny 

< 15 HBW slunečním zářením v letních měsících dochází k přeměně světla na teplo 

a ohřátí systému více jak na 75 °C. Pokud je však použit zateplovací systém s EPS, 

neměla by být teplota u izolantu vyšší jak 70 °C. V případech, kdy je teplota vyšší, 

dochází k nevratným změnám v EPS a zateplovací systém přestává plnit svoji roli. 

Je třeba si uvědomit, že použité materiály v zateplovacím systému mají různé 

technické parametry a vlastnosti, které jsou optimálně vyváženy pro určité teploty. 

Pokud následně dojde k rychlému ochlazení systému s vysokou povrchovou teplotou, 

např. vlivem krupobití, deště s větrem apod., dojde s největší pravděpodobností vlivem 

termodynamického namáhání ke vzniku trhlinek, prasklin a případně i k odtržení 

systému vlivem průhybu desek od nosné konstrukce. Vzniklé defekty dále způsobují 

zatékání vody do systému, kde v zimních měsících tvorbou krystalů ledu dochází 

k poměrně rychlé destrukci povrchových úprav a následným nevratným poškozením 

ETICS. [68] 
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D. CÍL PRÁCE 
 

Přínos ETICS pro životní prostředí je značný díky úspoře energií, které jsou 

vynaloženy na topení či chlazení objektů. Z tohoto pohledu se jedná o primární 

ochranu životního prostředí. 

Tato práce má za cíl zaměřit se na sekundární ochranu a to vlivem samotného složení 

ETICS. Cílem je přispět dalším dílem k podpoře ekologických přístupů díky této 

technologii. Částečná náhrada některých surovin či jednotlivých komponent za účelem 

vytvoření funkčního vzorku systému, který bude možné aplikovat v běžné praxi a bude 

svými fyzikálně mechanickými vlastnostmi podobný standardnímu ETICS je hlavním 

úkolem této práce.  

V práci jsou řešeny tři zásadní body: 

 Využití druhotných surovin. 

 Šetrný izolant (z obnovitelných zdrojů).  

 Materiál s fázovou přeměnou. 

Cílem výzkumu je ověření vlastností popílků použitých při výrobě lepidla a stěrky pro 

zateplovací systémy. Jedná se o posouzení fyzikálně-mechanických charakteristik 

a také vlivu katalytické a nekatalytické selektivní redukce obsahu oxidů dusíku 

na vlastnosti elektrárenského popílku s následným působením při aplikaci v polymer-

cementovém lepidle a stěrce určené pro zateplovací systémy a zvážení možnosti 

náhrady plniva a z části pojiva v těchto stavebních hmotách. 

Cílem je také výběr vhodného izolantu z obnovitelných zdrojů pro nově vyvíjený systém 

pomocí optimalizace. 

Dalším cílem je ověření, zda lze využít PCM materiál, konkrétně Micronal a Nextek 

k prodloužení tepelné setrvačnosti finálního souvrství v rámci ETICS. Využití PCM je 

v praktické části provedeno v rámci stěrkové hmoty, omítky a ověřeno také v rámci 

celého systému. 

Přínos této práce pro vědní obor se předpokládá především v objasnění vlivu 

druhotných surovin a materiálů s fázovou přeměnou na výsledné vlastnosti ETICS. 

Použití těchto surovin prozatím není dostatečně ověřeno a tato práce má za cíl 

vyzkoumat, zda tyto materiály lze v rámci zateplovacího systému uplatnit. Na základě 

získaných výsledků a vyrobených vzorků materiálů bude sestaven ekologicky šetrný 

ETICS, u kterého se předpokládá, že bude mít oproti standardním systémům 

environmentální přínos. Ověření a srovnání environmentálních vlastností je provedeno 

pomocí programu  Eco-Bat. 
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E. PRAKTICKÁ ČÁST 
 

5 Metodika práce 

Metodika práce byla rozvržena do sedmi etap: 

 Etapa I. se zabývala testy a výběrem vhodného popílku do lepicí a stěrkové 

hmoty pro ETICS. Dále vliv DeNOx technologie se zaměřením na senzorické 

vlastnosti. 

 Etapa II. byla zaměřena na výběr ekologičtější varianty tepelného izolantu. 

Optimalizace a výběr. 

 Etapa III. až V. obsahuje vývoj v rámci lepicí a stěrkové hmoty a finální omítky 

s organickým pojivem. Pozornost byla věnována zejména složení výrobků 

se snahou zachovat fyzikálně-mechanické vlastnosti těchto produktů 

se snížením dopadu na životní prostředí. Etapa III. se zabývala modifikací 

stěrkové hmoty vedlejším energetickým produktem, v etapě IV. se pokračovalo 

v modifikaci stěrky, a to termotropním materiálem. Etapa  V. se věnovala vývoji 

organické omítky s obsahem termotropního materiálu. 

 V Etapě VI. byl složen nový systém ETICS, který přispívá k ochraně životního 

prostředí vlivem použití druhotných surovin do komponent ETICS, dále výběrem 

izolantu z obnovitelných přírodních zdrojů a také modifikací jednotlivých 

komponent termotropním materiálem. Tento ETICS byl porovnán se standardně 

prodávaným systémem ETICS. V rámci této etapy byly systémy také porovnány 

z hlediska environmentálních dopadů. 

 V Etapě VII. byly vyvinuté vzorky a vybraný izolant testovány na teplotní 

chování vlivem změny okolního prostředí. V této etapě byla také studována 

mikrostruktura vzorků. 
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5.1 Grafické znázornění metodiky práce 

Pro přehlednost celého výzkumu a její posloupnosti jsou níže uvedena schémata 

metodiky práce. 

5.2 ETAPA I. 

Schéma č. 1: Metodika práce - ETAPA I. 

 

Vysokoteplotní popílek 
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Pucolánová aktivita 
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5.3 ETAPA II. 

 

Schéma č. 2: Metodika práce - ETAPA II. 
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5.4 ETAPA III. 

 

Schéma č. 3: Skladba vstupních surovin pro lepicí a stěrkovou hmotu (etapa III. a IV.) 

VSTUPNÍ SUROVINY – stěrková hmota 
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Schéma č. 4: Metodika práce - ETAPA III. 
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5.5 ETAPA IV. 

 

Schéma č. 5: Metodika práce - ETAPA IV. 
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5.6 ETAPA V. 

 

 

Schéma č. 6: Skladba vstupních surovin pro disperzní omítku (etapa V.) 
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Schéma č. 7: Metodika práce - ETAPA V. 
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5.7 ETAPA VI. 

 

Schéma č. 8: Metodika práce - ETAPA VI. 
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5.8 ETAPA VII. 

 

Schéma č. 9: Metodika práce - ETAPA VII. 
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6 Zařízení, suroviny, zkoušky a zkušební postupy 

6.1 Přehled použitých zkušebních zařízení 

 Klimakomora Binder KBF 240 a KBF 270. 

 Váhy Radwag WLC1/A2 a Radwag WPS 3100/C/2. 

 Dataloger AHLBORN sada ALMEMO 2690-8AKSU, sondy PT100 a software 

ALMENO-Control. 

 Přístroj na měření přídržnosti Comtest OP 1. 

 Přístroj na měření dynamického modulu přídržnosti Proceq Pundit lab+. 

 Pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu Beton systém HZPG 30. 

 Střásací stolek FORM+TEST PRÜFSYSTEME. 

 Míchací stroj Hobart N50. 

 Termokamera Testo 875-2i a software Testo IRsoft verze č. 4.5. 

 Kombinovaný teploměr/vlhkoměr Testo 606-2. 

 pH metr WTW Weiheim. 

 Viskozimetr VEB ML W. 

 Muflová pec F. Martínek 0 – 1100 °C. 

 Sušící váha Kern DBS. 

 Přístroj na měření obsahu vzduchu v čerstvé maltě Testing 1 L. 

 Sítovací stroj Retsch AS 200. 

 Proudový síťovací stroj Retsch AS 200 JET. 

 Planetový mlýn FRITSCH Pulverisette s 6 mlecími tělesy z oceli. 

 Mlýnek McCrone Micronising Mill. 

 Rastrovací elektronový mikroskop REM Tescan MIRA 3 XMU. 

 RTG 3D tomograf phoenix v|tome|x 300 kV/500 W. 

 DTA a DSC Mettler Toledo TGA/DSC 1. 

 Digitální optický mikroskop Keyence VHX-950F. 
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6.2 Stanovení vlastností vstupních surovin minerální stěrky 

Složení a specifikace vstupních surovin jsou uvedeny v Tab. 2 až 7. 

6.2.1 Cement 

Pro výrobu směsí byl použit portlandský cement CEM I 42,5 R Hranice. 

Vlastnosti a chemické charakteristiky jsou uvedeny v Tab. 2. 

Tab. 2: Vlastnosti použitého cementu 

CEM I 42,5 R Hranice 

Fyzikální vlastnosti 
 

Průměr Max. Min. 
Měrný povrch [m2·kg-1] 330 342 317 
Normální konzistence [%] 29,0 29,0 28,8 
Počátek tuhnutí [min.] 204 222 179 
Konec tuhnutí [min.] 267 282 241 
Objemová stálost [%] 1 1 1 

Mechanické vlastnosti 
    

Pevnost v tlaku (2 dny) [N·mm-2] 30,0 32,5 26,7 
Pevnost v tahu za ohybu (2 dny) [N·mm-2] 5,6 6,1 5,2 

Chemické vlastnosti 
    

Ztráta žíháním [%] 1,22 1,28 1,17 
Nerozpustný podíl [%] 3,19 3,43 3,13 
Obsah síranu (jako SO3) [%] 2,84 3,00 2,60 
Obsah Cl- [%] 0,050 0,074 0,035 
Obsah K2O [%] 0,91 0,96 0,86 
Obsah Na2O [%] 0,13 0,14 0,11 
Na2O ekv. [%] 0,71 0,74 0,68 

 

6.2.2 Vápenný hydrát 

Pro výrobu směsí byl použit vápenný hydrát CL 90-S z vápenky Vitošov, viz Tab. 3. 

 

Tab. 3: Vlastnosti a složení vápenného hydrátu 

CL 90-S Vitošov 

Fyzikální vlastnosti 
 

Průměr 
Zbytek na sítě  0,2 mm [%] 0,0 
Zbytek na sítě 0,090 mm [%] 3,4 
Zbytek na sítě 0,063 m [%] 8,0 
Vlhkost [%] 0,5 
Sypná hmotnost [kg·m-3] 390 
Sypný úhel [°] 45 
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Chemické složení 
  

CaO + MgO [%] 97,20 
MgO [%] 0,43 
SiO2 [%] 0,41 
Fe2O3 [%] 0,10 
Al2O3 [%] 0,17 
SO3 [%] 0,08 
CO2 [%] 2,85 
Vázaná H2O [%] 23,60 
Ca(OH)2 [%] 91,58 

 

6.2.3 Křemenný písek 

Složení písku z pískovny Provodín je uvedeno v Tab. 4, sítový rozbor v Tab. 5 

a v Grafu č. 1. 

Tab. 4: Vlastnosti a složení křemenného písku  

Křemenný písek 0-2 mm 

Fyzikální vlastnosti 
  

Měrná hmotnost [kg·m-3] 2640 
Sypná hmotnost volně sypaná [kg·m-3] 1350 
Sypná hmotnost volně setřesená [kg·m-3] 1590 
Nasákavost [%] 22,9 
Chemické složení 

  
Al2O3 [%] 0,18 
Fe2O3 [%] 0,95 
SiO2 [%] 98,50 

TiO2 [%] 0,21 

 

Tab. 5: Sítový rozbor křemenného písku 

Síto 
[mm] 

Zbytek na 
sítě [g]  

Zbytek na 
sítě [%]  

Nadsítné 
[%] 

Podsítné 
[%] 

1,0 0,30 0,15 0,15 100,00 
0,5 21,30 10,65 10,80 89,20 
0,25 139,40 69,70 80,50 19,50 

0,125 36,03 18,02 98,52 1,49 
0,09 1,14 0,57 99,09 0,92 

0,063 0,93 0,47 99,55 0,45 
0,045 0,18 0,09 99,64 0,36 
pod 

0,045 
0,72 0,36 100,00 0,00 

SUMA 200,000 100,000     
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Graf č. 1: Grafické znázornění výsledků křivky zrnitosti křemenného písku 

6.2.4 Drcený vápenec 

Složení drceného vápence je uvedeno v Tab. 6, sítový rozbor v Tab. 7 a v Grafu č. 2. 

Tab. 6: Vlastnosti a složení drceného vápence Carolith 

Drcený vápenec 0,2-0,7 

Fyzikální vlastnosti 
  

Měrná hmotnost [kg·m-3] 2570 
Sypná hmotnost volně sypaná [kg·m-3] 1270 
Sypná hmotnost volně setřesená [kg·m-3] 1410 
Nasákavost [%] 27,9 
Chemické složení 

  
SiO2 [%] 0,06 
CaO [%] 55,25 
MgO [%] 0,65 
Al2O3 [%] 0,09 
Fe2O3 [%] 0,12 
Sírany [%] 0,80 
TiO2 [%] 0,01 
K2O [%] 0,02 

MnO [%] 0,01 
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Tab. 7: Sítový rozbor drceného vápence 0,2-0,5 mm 

Síto 
[mm] 

Zbytek na 
sítě [g]  

Zbytek na 
sítě [%]  

Nadsítné 
[%] 

Podsítné 
[%] 

1,0 0,00 0,00 0,00 100,00 
0,5 0,00 0,00 0,00 100,00 
0,25 145,50 72,75 72,75 27,25 

0,125 50,11 25,06 97,81 2,19 
0,09 1,81 0,91 98,71 1,29 

0,063 0,79 0,40 99,11 0,89 
0,045 0,85 0,43 99,53 0,47 
pod 

0,045 
0,94 0,47 100,00 0,00 

SUMA 200,000 100,000     
 

 

Graf č. 2: Grafické znázornění výsledků křivky zrnitosti drceného vápence 

6.2.5 Aditiva 

Aditiva jsou speciální modifikující přísady, které zlepšují vlastnosti malty. Zlepšují 

zejména přídržnost směsi k podkladu, upravují dobu zpracovatelnosti, tixotropii a další.  

6.2.5.1 Redispergovatelný kopolymer 

Pro výrobu zkoušených směsí byl použit kopolymer etylenu a vinylacetátu (EVA). 

Obecně polymery etylenvinylactátu zvyšují přídržnost směsí k podkladu tak, že 

v alkalickém prostředí odštěpují ze své struktury ionty O2 a navazují ionty Ca2+. 
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6.2.5.2 Éter celulózy 

Ve směsích byl použit ether celulózy (deriváty methylcelulózy). Tento typ přísady 

rozšiřuje zpracovatelnost čerstvých malt a zvyšuje jejich retenční kapacitu. 

6.2.5.3 Sepiolit 

Jedná se o práškovou přísadu, která zlepšuje reologii systému. Sepiolite, řídí tok a 

konzistenci systému a zajišťuje optimální distribuci pojiv, plniv a dalších složek. Sepiolit 

dodává systémům, ve kterých je zabudován, tixotropní a pseudoplastické vlastnosti, 

to znamená zlepšení chování při aplikaci. 

6.2.5.4 Hydrofobní činidla 

Ve vzorcích byla použita kombinace stearanu zinečnatého a oleátu sodného. Během 

posledních několika let se kombinované výrobky používají stále více, protože zaručují 

dobré začlenění činidel v matrici a rychlý a stabilní hydrofobní účinek. 

6.2.5.5 Redukční činidlo 

Chemikálie pro redukci šestimocného chromu (Cr6+). Od roku 2005 mohou cementové 

výrobky obsahovat maximálně 2 ppm obsahu Cr6+. I při nízkých úrovních přidávání je 

síran cínatý (SnSO4) vysoce účinným redukčním činidlem. Toto činidlo nemá žádný vliv 

na konečné vlastnosti cementu ani na zpracovatelnost systému. 

6.2.6 Vysokoteplotní Popílek 
 

 Dětmarovice 

Odběr vzorku: 10/2017 

Uhlí: černé 

Metoda denitrifikace: SCR 

 Třebovice 

Odběr vzorku: 11/2017 

Uhlí: černé  

Metoda denitrifikace: SNCR 

 Chvaletice 

Odběr vzorku: 11/2017 

Uhlí: hnědé  

Metoda denitrifikace: SNCR 

Složení a vlastnosti popílků jsou uvedeny v Tab. 10, viz kapitola 7.1.3. 
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6.2.7 PCM produkty 

V práci byly použity 4 typy PCM. 

 Micronal DS 5040 X – výrobce BASF (DE); Divize PCM v roce 2018 
odkoupena firmou Microtek (USA) 

- Prášek, velikost částic: 50 – 300 µm. 

- Bod tání vosku: 23 °C. 

- Skupenské teplo tání vztaženo na 1 g: ≥ 95 J/g. 

- Tepelná stabilita: do 200 °C. 

 Micronal DS 5039 X – výrobce BASF (DE); Divize PCM v roce 2018 
odkoupena firmou Microtek (USA) 

- 43% vodná disperze; velikost částic: 1 – 5 µm. 

- Bod tání vosku: 23 °C. 

- Skupenské teplo tání vztaženo na 1 g: ≥ 100 J/g. 

- Hodnota pH: 8,0 – 9,0. 

- Viskozita: 300 – 800 mPa·s 

 Nextek 6D – vyrobce Microtek (USA) 

- Prášek, velikost částic: 15 – 30 µm. 

- Bod tání vosku: 6 °C. 

- Skupenské teplo tání vztaženo na 1 g: ≥ 170 J/g. 

- Tepelná stabilita: do 250 °C. 

 Nextek 18D – vyrobce Microtek (USA) 

- Prášek, velikost částic: 15 – 30 µm. 

- Bod tání vosku: 6 °C. 

- Skupenské teplo tání vztaženo na 1 g: ≥ 190 J/g. 

- Tepelná stabilita: do 250 °C. 

6.3 Stanovení vlastností vstupních surovin organické omítky 

Složení a specifikace vstupních surovin jsou uvedeny v Tab. 8 a 9. 

6.3.1 Styren-akrylátová disperze 

Styren-akrylátová disperze vhodná pro omítky určené do interiéru a exteriéru, 
vlastnosti disperze jsou uvedeny v Tab. 8. 
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Tab. 8: Vlastnosti styren-akrylátové disperze  

Styren-akrylátová disperze 

Fyzikální vlastnosti 
  

pH [-] 8,0 – 9,0 
Viskozita [mPa·s] 80 – 400 
MFFT [°C] 20,0 
Tg [°C] 20,0 

 

6.3.2 Dispergátor 

Vodný roztok sodné soli kopolymeru kyseliny akrylové se používá pro dispergování 

anorganických pigmentů a plniv ve vodou ředitelných barvách a omítkách, vlastnosti 

dispergátoru jsou uvedeny v Tab. 9. 

Tab. 9: Vlastnosti dispergátoru  

Dispergátor 

Fyzikální vlastnosti 
  

pH [-] 7,5 – 9,0 
Viskozita [MPa·s] 200 – 500 
Hustota [g·cm-3] 1,26 

 

6.3.3 Koalescent 

Odpěňovač neobsahující VOC na bázi emulze minerálního oleje pro vodné emulzní 

barvy, omítky a lepidla. Obsahuje silikon. 

6.3.4 Titanová běloba 

TiO2 je uměle připravený oxid titaničitý označovaný jako titanová běloba, která má 

široké použití jako pigment do nátěrových hmot a omítek. 

6.3.5 Plniva 

V rámci vývoje organické omítky byla v recepturách použita následující plniva. 

Kalcinovaná křemelina, mikromletý vápenec Omya 40 VA, Calcimat AV, mikromletý 

vápenec Omya 130 VA a drcené vápence Carolith 0,2-0,5; 0,5-1,0; 1,0-1,5; 1,5-2,0. 

6.3.6 Aditiva 

V rámci aditiv byla použita polypropylenová a přírodní vlákna, odpěňovač, hydrofobní 

činidlo a aditivum na bázi parafínu. 
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6.4 Stanovení vlastností stěrkové hmoty 

 Granulometrie – dle ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností 

kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor. 

 Obsah organických látek – dle ETAG 004 C.1.1.3 Obsah popela. 

 Konzistence – dle ČSN EN 1015-3 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 

3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku). 

 Objemová hmotnost čerstvé směsi – dle ČSN EN 1015-6 Zkušební 

metody malt pro zdivo - Část 6:  Stanovení objemové hmotnosti čerstvé 

malty. 

 Obsah vzduchu – dle ČSN EN 1015-7 Zkušební metody malt pro zdivo - 

Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě. 

 Objemová hmotnost zatvrdlé malty – dle ČSN EN 1015-10 Zkušební 

metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché 

zatvrdlé malty. 

 Přídržnost k izolantu – dle ETAG 004 5.1.4.1.3 Soudržnost mezi lepicí 

hmotou (maltou nebo pastou) a izolačním výrobkem. 

 Přídržnost k betonu – dle ETAG 004 5.1.4.1.2 Soudržnost mezi lepicí 

hmotou (maltou nebo pastou) a podkladem. 

 Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu – dle ČSN EN 1015-11 Zkušební 

metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu 

za ohybu a v tlaku. 

 Dynamický modul pružnosti – dle ČSN 73 1371 Nedestruktivní zkoušení 

betonu - Ultrazvuková impulzová metoda zkoušení betonu; TP BE-PCC. 

 Nasákavost – dle ETAG 004 5.1.3.1 Nasákavost (zkouška kapilární 

nasákavosti). 

 Kapilární absorpce – dle ČSN EN 1015-18 Zkušební metody malt 

pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody 

v zatvrdlé maltě. 

 Paropropustnost – dle ČSN EN ISO 7783 Nátěrové hmoty - Stanovení 

propustnosti pro vodní páru - Misková metoda. 

 Rentgenová počítačová tomografie – metoda dle ČSN EN 16016-2. 

 Diferenční termická analýza, Diferenciální skenovací kalorimetrie  

 Rastrovací elektronová mikroskopie – dle metodického postupu VUT 

FAST, č. 30-33-1. 

 Teplotní chování, termovize – teplotní chování vzorků testováno 

termokamerou. 
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Pro měření byl použit přístroj Testo 875-2i a výsledky byly vyhodnoceny 

pomocí softwaru Testo IRsoft verze č. 4.5. 

6.5 Stanovení vlastností organické omítky 

 Viskozita – alternativní zkušební postup. 

Postup slouží ke stanovení viskozity vodou ředitelných nátěrových hmot a 

omítek. 

Příprava vzorku: 

Naplníme speciální plastovou zkušební nádobu o objemu 200 ml 

zkoušenou hmotou po horní rysku, která je umístěna cca 1 cm pod 

horním okrajem nádoby. Do reometru upevníme rýhované zkušební 

těleso a ponoříme jej do zkoušené hmoty pomocí podložky po horní okraj 

zkušebního tělesa tak, aby vrchní část válečku byla zarovnána s 

hladinou zkoušené hmoty. 

Měření: 

Po zapnutí přístroje RHEOTEC RC 20 se na displeji přístroje pomocí 

šipek nastaví volba Run Program, potvrdí tlačítkem OK, opět pomocí 

šipek se vybere položka omítky a volba se potvrdí tlačítkem OK. Zvolený 

program se opět potvrdí tlačítkem OK a následně se na displeji zobrazí 

nabídka ke spuštění vlastního měření START, tu potvrdíme tlačítkem ST. 

Měření probíhá po dobu 60 vteřin při 20 ot./min. v pěti bodech. Tato doba 

i počet otáček jsou pevně nastaveny. Po ukončení měření zaznamenáme 

naměřené hodnoty a konec měření potvrdíme tlačítkem OK, přístroj se 

vrátí k původnímu nastavení. 

 Přídržnost – dle ČSN EN 1542 – Výrobky a systémy pro ochranu a opravy 

betonových konstrukcí – Zkušební metody – Stanovení soudržnosti 

odtrhovou zkouškou. 

 Objemová hmotnost – dle ČSN EN 1015-6 Zkušební metody malt 

pro zdivo - Část 6:  Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty. 

 Obsah netěkavých látek – alternativní zkušební postup. 

Postup slouží ke stanovení obsahu netěkavých látek (sušiny) vodou 

ředitelných hmot – např. tenkovrstvých omítek, barev, tmelů a vstupních 

surovin. 

Příprava vzorku: 

Vzorek se před zkouškou neupravuje. 
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Zkušební postup: 

Do sušící váhy se vloží hliníková miska, aby se snížilo zašpinění vážící 

plochy. 

Do hliníkové misky se vloží nehořlavá podložka a po ustálení hmotnosti 

se váha vytáruje. 

Na nehořlavou podložku se rozprostře zkoušená hmota. Hmotu se 

doporučuje rozprostřít co nejlépe po celé ploše nehořlavé podložky, 

aby rychlost sušení byla co nejvíce podobná v celé ploše vzorku. 

Vzorek se vloží do sušící váhy. Váha se uzavře a spustí se sušení dle 

přednastaveného programu (v našem případě program č. 7 u váhy Kern 

MBS – rychlý náběh teploty, sušící teplota 160 °C, sušení do konstantní 

hmotnosti). 

Z displeje se odečte výsledná hodnota. 

 Stanovení pH – alternativní zkušební postup. 

Postup slouží ke stanovení pH surovin i hotových výrobků. 

Příprava vzorku: 

Pro měření se připravuje roztok zkoušené hmoty v demineralizované 

vodě. Pro zkoušenou omítku se připravil 1% roztok. Do kádinky se 

naváží 0,5 g materiálu. V dalším kroku se naváží 50 g destilované nebo 

demineralizované vody.  

Navážené komponenty se důkladně promíchají skleněným míchadlem. 

Hmotnostní koncentrace tuhých látek v kapalném kalu má být < 5 %. 

Zkušební postup: 

Při práci s pH elektrodou se postupuje dle návodu výrobce. Funkčnost pH 

elektrody se zajišťuje pravidelnou údržbou a zkoušením. 

pH elektroda se kalibruje ve dvou bodech s použitím tlumivých roztoků 

očekávaném rozsahu hodnot pH (dvoubodová kalibrace), podle návodu 

výrobce. Podle stanovených údajů se přístroj nastaví.  

Pokud je to možné, měří se vzorky za stejných podmínek, jaké byly 

při kalibraci. Hodnota pH se přednostně měří v laboratorní kádince. 

Při změně roztoků se pH elektroda a měřicí nádobka opláchnou 

destilovanou nebo demineralizovanou vodou a potom dalším měřeným 

roztokem. 

Následně se zaznamená hodnota pH a teplota vzorku. 

 Zpracovatelnost a otevřený čas – alternativní zkušební postup. 

Postup slouží k ověření otevřeného času tenkovrstvých omítek. Otevřený 

čas je doba, po kterou je možné nanesenou omítku zpracovávat, aniž by 
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to zanechalo defekty na struktuře a vlastnostech omítky, zvláště 

při vzájemném napojování jedné šarže. 

Příprava vzorku: 

Zkoušený vzorek před aplikací krátce promícháme pomocí vrtačky 

s míchadlem. Pokud je potřeba, naředíme vzorek určeným množstvím 

pitné vody a zamícháme. Vzorek zvážíme včetně obalu a hmotnost si 

zaznamenáme. 

Zkušební postup: 

Zaznamená se teplota a vlhkost při aplikaci. Vzorek naneseme pomocí 

nerezového hladítka na připravený podklad, tj. podklad opatřený 

podnátěrem. Nanášení probíhá v souladu s technickým návodem, pokud 

není určeno jinak. Jiný způsob nanášení se zaznamená do protokolu. 

Nanesená plocha je obdélníkového tvaru s minimálním rozměrem 0,8 x 

0,5 m. Omítka se důkladně stáhne „na zrno“ v celé ploše. Horní třetina se 

strukturuje pomocí plastového hladítka. Po 10 minutách se strukturuje 

prostřední třetina. Dochází tak k napojení do již strukturované části viz 

Obr. 27 v kapitole 7.5.2. 

Po dalších 10 minutách (tj. 20 minutách od nanesení na stěnu) se 

strukturuje spodní třetina. Opět dochází k napojení do již strukturované 

části. Tento čas se dá volitelně prodloužit nebo zkrátit dle potřeby. 

Zůstatek hmoty se zváží včetně balení, hmotnost se zaznamená. 

Vyhodnocení: 

Provede se jednak ihned po aplikaci, tak po zaschnutí hmoty. 

Do protokolu se zapíše, jak se hmota nanášela a strukturovala. 

Po zaschnutí se kontroluje zaschlá struktura, pórovitost a praskliny. 

Posuzují se také jednotlivé přechody – napojení. Pokud je struktura 

jednolitá, bez viditelných defektů v oblasti napojení, potom je zvolený 

otevřený čas dostatečný. 

 Pronikání vody v kapalné fázi – dle ČSN EN 1062-3 – Nátěrové hmoty - 

Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 

3: Stanovení a posuzování rychlosti pronikání vody v kapalné fázi. 

 Paropropustnost – dle ČSN EN ISO 7783 Nátěrové hmoty - Stanovení 

propustnosti pro vodní páru - Misková metoda. 
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6.6 Stanovení vlastností systému 

 Nasákavost – dle ETAG 004 5.1.3.1Nasákavost (zkouška kapilární 
nasákavosti). 

 Paropropustnost – dle ETAG 004 5.1.3.4; ČSN EN ISO 7783 Nátěrové 

hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda. 

 Teplotní chování, termovize – teplotní chování vzorků testováno 

termokamerou. 

Pro měření byl použit přístroj Testo 875-2i a výsledky byly vyhodnoceny 

v softwaru Testo IRsoft verze č. 4.5. 

 Vliv změn teplot – klimakomora – alternativní zkušební postup. 

Postup slouží k měření teplot na povrchu kompletního systému a měření 

teploty pod základní vrstvou ETICS. 

Příprava vzorku: 

Připraví se vzorek zateplovacího systému o velikosti 80 x 80 cm nebo 

50 x 50 cm. Vzorky se umístí do klimakomory a nainstalují se čidla 

(viz Obr. 25). Na klimakomoře se nastaví požadovaný program. Program 

časových úseků, změn teplot a vlhkosti se nastaví dle požadavků 

zkoušky.  

Zkušební postup: 

Do datalogeru se zaznamenává teplota a vlhkost v prostoru klimakomory 

a také na jednotlivých čidlech (na povrchu a pod povrchem základní 

vrstvy ETICS. Následuje stažení dat do počítače a vyhodnocení zkoušky. 

  

Obr. 25: Vzorky zateplovacího sytému s osazenými čidly v klimakomoře 
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7 Dosažené výsledky praktické části práce 

7.1 ETAPA I. testování a výběr popílků 

7.1.1 Vybrané vzorky popílků 

Pro ověření byly vybrány následující vzorky (Obr. 26): 

 Vzorek A: Dětmarovice 

Odběr vzorku: 10/2017 

Uhlí: černé 

Metoda denitrifikace: SCR 

 Vzorek B: Třebovice 

Odběr vzorku: 11/2017 

Uhlí: černé  

Metoda denitrifikace: SNCR 

 Vzorek C: Chvaletice 

Odběr vzorku: 11/2017 

Uhlí: hnědé  

Metoda denitrifikace: SNCR 

 

Obr. 26: Vzorky vybraných popílků 

7.1.2 Ověření použitelnosti popílku – senzorické vlastnosti 

Senzorická vlastnost čerstvé malty byla posuzována na standardním produktu a také 

na jednotlivých vzorcích s přídavkem popílku (čichem). Pro zkoušku bylo použito 

vždy 20 % od každého vzorku popílku přimíchaného ke standardnímu produktu. 

Toto množství je přibližně zamýšlené v nové receptuře. 

Senzorické porovnání prováděl autor a další 3 pracovníci laboratoře. Zaměření 

zkoušky bylo na změnu senzorických vlastností modifikované stěrky (přítomnost 

amoniaku). 
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Souhrnné výsledky: 

 Standard: Pach standardního produktu byl brán jako etalon pro porovnání 

s ostatními vzorky.  

 Vzorek A (SCR): Nebyl sledován významný rozdíl od standardu. Pach 

amoniaku nebyl pozorován. 

 Vzorek B (SNCR): Byl pozorován velmi malý rozdíl od standardu a vzorku A, 

ale pach amoniaku nebyl jednoznačně pozorován. 

 Vzorek C (SNCR): Byl pozorován rozdíl od standardu, vzorku A a B. U tohoto 

vzorku byl zaznamenán velmi slabý zápach amoniaku. 

7.1.3 Testy popílků 

Stejné vzorky jako v části 7.1.2 byly testovány v laboratoři ÚTHD a ÚCHE, dále byly 
také zaslány na rozbor do laboratoře ALS. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 10 a Grafu 
č. 3. 

Tab. 10: Rozbor vlastností testovaných popílků 

Popílek  
  

Chvaletice Třebovice Dětmarovice 

Fyzikální parametry* 
    

Ztráta žíháním při 550 °C [% suš.] 2,78 1,73 1,20 
Sušina při 105 °C [%] 99,2 98,8 97,0 
Anorganické 
parametry*     
Amoniak jako NH3 [mg/kg] 14,5 11,3 2,4 
Amonné ionty [mg/kg] 15,4 12,0 2,5 
CaO volný [% suš.] 0,14 0,10 0,42 

Chloridy 
[mg/kg 
suš.] 

<40,0 <40,0 <40,0 

SiO2 [% suš.] 51,9 52,5 53,9 
Sírany jako SO 2-

4  [% suš.] 0,47 0,70 0,57 
Amoniakální dusík [mg/kg] 11,9 9,3 2,0 
Celkový fosfor jako P2O5 [% suš.] 0,28 0,19 0,17 
     
Mineralogické složení 

 
křemen křemen křemen 

  
mullit mullit mullit 

  
maghemit maghemit maghemit 

  
  

hematit 
        anortit 
* Zkušební metody jsou popsány ve zkušebním protokolu v Příloze č. 5 
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Popílek 
Chemické složení [%] 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 CaO MgO K2O TiO2 Na2O P2O5 

Chvaletice 51,90 27,54 13,08 0,07 2,51 1,46 1,35 1,79 0,35 0,28 

Třebovice 52,50 18,34 10,57 0,25 4,13 1,34 1,53 1,81 0,42 0,19 

Dětmarovice 53,90 26,57 12,43 0,00 5,30 2,05 2,08 1,03 0,59 0,17 

    

  Měrný povrch Měrná hmotnost Pucolánová aktivita          

  
[m2∙kg-1] [g∙cm-3] 

[mg Ca(OH)2/1 g 
pucolánu] 

Chvaletice 490 2,118 632 

Třebovice 440 2,263 648 

Dětmarovice 364 2,187 576 

 

 

Graf č. 3: Množství naměřeného amoniaku u popílků Chvaletice, Třebovice a 
Dětmarovice. 

Vyhodnocení: 

Výsledky z laboratoře ohledně celkového obsahu amoniaku potvrdily výsledky 

ze senzorického pozorování. Nejvyšší obsah celkového amoniaku měl popílek 

z Chvaletic (14,5 mg·kg-1), následoval popílek z Třebovic (11,3 mg·kg-1). Oba tyto typy 

využívají metodu SNCR pro denitrifikaci. Popílek Dětmarovice (2,4 mg·kg-1), který 

zastupuje metodu SCR, dosáhl nejlepšího výsledku z hlediska množství amoniaku a 

potvrdil tak předpoklady uvedené u metod v teoretické části této práce. Z důvodu 

možného ovlivnění finální stěrky zápachem amoniaku se pro použití ve stěrce pro 

ETICS jeví jako nejlepší varianta popílek Dětmarovice, který používá metodu SCR. 
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7.2 ETAPA II. výběr izolantu z obnovitelných surovin 

Výběr izolantu proběhl pomocí optimalizace dle vybraných fyzikálně-mechanických 

parametrů, ceny a hlavně dopadu na životní prostředí. 

Optimalizace znamená proces výběru nejlepší varianty z množství možných jevů. [69] 

Tento rozhodovací proces je rozdělen do několika kroků, které jsou popsány níže. 

7.2.1 Schéma optimalizačního procesu 

1. krok: Stanovení variant: formulace cíle rozhodnutí, kterým je výběr optimální 

varianty. Jednotlivé varianty jsou označeny velkými písmeny. [69] 

2. krok: Stanovení kritérií: v rámci skupin kritérií se stanoví konkrétní ocenitelná kritéria, 

která jsou označena číslicemi. [69] 

3. krok: Sestavení rozhodovací matice: rozhodovací matice je tvořena variantami 

a kritérii hodnocení. Každé kritérium je označeno max. nebo min. podle toho, jaká 

hodnota je žádoucí a vhodnější. [69] 

4. krok: Výpočet váhy kritérií: pro výpočet váhy byla použita metoda párového 

srovnání. Váhy se stanovují dle počtu vzájemných preferencí mezi dvojicemi kritérií. 

Zjišťuje se, které ze dvou kritérií je důležitější, srovnání se provádí v tzv. Fullerově 

trojúhelníku. [69] 

1. Důležitost i-tého faktoru vi: 

𝑣 = 𝑛 + 1 − 𝑝 ,   (1) 

kde i = 1,2,3,… n, 

n – celkový počet kritérií, 

pi – pořadí důležitosti i-tého kritéria 

 

2. Váha fi: 

𝑓 =  
∑

          (2) 

3. Krok č. 5: Sestavení výpočtové matice: pro jednotlivá kritéria a varianty jsou 

stanoveny hodnoty podle vztahu: 

𝑏 ∙ 𝑓  ∙ 100,        (3) 

kde bij – transformované hodnoty z výpočtové matice 

fi – váha kritérií 
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4. Pokud požadavek na kritérium je dán minimální hodnotou, potom hodnota bij je dána 

vztahem: 

𝑏 =  
( )  

( )  ( )
         (4) 

5. Pokud požadavek na kritérium je dán maximální hodnotou, potom hodnota bij je 

dána vztahem: 

𝑏 =  
  ( )

( )  ( )
        (5) 

Krok č. 6 – vyhodnocení optimální varianty: nejvyšší hodnota součtu ukazuje 

na nejoptimálnější variantu. [69] 

7.2.2 Hodnocení jednotlivých izolantů 

Vybrané varianty izolačního materiálu vhodného pro kontaktní zateplovací systém jsou 

uvedeny v Tab. 11. 

Tab. 11: Posuzované varianty 

I. Stanovení variant 

A EPS 70F 

B MW TR10 

C Korkové desky 

D Konopné desky 

E Dřevovláknité desky 

 

Hodnocená kritéria byla vybrána na základě důležitosti pro aplikaci v kontaktním 

zateplovacím systému. Velká váha byla přidělena, mimo součinitele tepelné vodivosti, 

zejména vlastnostem, jako byla obnovitelnost suroviny izolantu a jeho možnost 

likvidace po uplynutí životnosti systému. Požární odolnost jednotlivých izolantů nebylo 

nutné zohlednit a to z důvodu, že požadovaná reakce na oheň celého systému je 

uvažována jako B – s1, d0 dle EN 13501-1. Tomuto kritériu vyhoví izolant s reakcí 

na oheň třídy E, což splňují všechny výše uvedené izolanty. Hodnocená kritéria jsou 

uvedena v Tab. 12. 

 

 



Disertační práce                                                                                                        2021 
 

VUT v Brně                                             - 78 -                                      Fakulta stavební 
 

Tab. 12: Hodnocená kritéria 

II. Stanovení kritérií 

1 Součinitel tepelné vodivosti - λ [W·m-1·K-1] 

2 Faktor difúzního odporu - µ [-] 

3 Součinitel prostupu tepla - U [W·m-2·K-1] 

4 Cena [Kč·m-2] 

5 Obnovitelná surovina [ANO; NE] 

6 Finanční náročnost likvidace [Kč] 

 

 

Dle uvedené metodiky a výpočtů byla sestavena výpočtová matice pro posouzení 

vhodnosti izolantů pro vnější tepelněizolační kompozitní systém zohledňující udržitelné 

využívání přírodních zdrojů, viz Tab. 13. 

Tab. 13: Výpočtová matice pro vhodnost alternativního izolantu 

 Výpočtová matice pro vhodnost alternativního izolantu 

součin transformované matice bij · fij · 100 

Kritérium Váha fi A B C D E 

1 0,19048 9,5238095 19,047619 0 3,1746032 12,698413 

2 0,09524 0 9,5238095 8,2101806 9,1954023 7,8817734 

3 0,14286 0,8025682 2,0064205 0 0,4012841 1,2038523 

4 0,04762 4,7619048 3,4997131 0 3,3275961 3,0407344 

5 0,28571 0 0 28,571429 28,571429 28,571429 

6 0,23810 0 0 23,809524 23,809524 23,809524 

SUMA  1 15,08828 34,07756 60,59113 68,47984 77,20573 

 

7.2.3  Dílčí vyhodnocení a finální výběr izolantu 

Ve stavební praxi se nachází několik možných alternativ ke standardním izolantům, 

avšak ne všechny izolanty se souborem svých vlastností těmto izolantům blíží.  

Dle výsledných dat získaných pomocí optimalizačního procesu byla jako optimální 

vyhodnocena varianta E, která dosáhla nejvyšší hodnoty součtu. Jedná se 

o dřevovláknité desky, které nejlépe splnily vhodnost pro použití v kontaktním zateplení 
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díky svým fyzikálně-mechanickým vlastnostem a zejména přínosem pro životní 

prostředí. Dalším plusovým bodem pro tento izolant byla schopnost akumulace tepla, 

která doplní a podpoří akumulační vlastnosti PCM materiálů (praktické ověření je 

uvedeno na str. 143 a 144). 
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7.3 ETAPA III. vývoj stěrkové hmoty s popílkem 

7.3.1   Stěrková hmota s popílkem – receptury 

Jako referenční receptura byla použita stěrková a lepicí hmota ve vlastnictví firmy 
STOMIX, spol. s r.o. receptury jsou uvedeny v Tab. 14. 

Tab. 14: Receptury testovaných vzorků ETAPY III. 

  
REF. S1.1 PT S1.2 PCH S1.3 PD 

Hmotnostní procenta [%] [%] [%] [%] 

Záměsová voda 21 21 21 21 

Polymerní prášková disperze EVA 1,800 1,800 1,800 1,800 

Portlandský cement CEM I 42,5 R 22,000 16,000 16,000 16,000 

Vápenný hydrát 1,800 2,000 2,000 2,000 

Drcený vápenec 0,2 - 0,5 mm 65,899 50,000 50,000 50,000 

Křemenný písek 0,2 - 0,8 mm 8,000 13,867 13,867 13,867 

Modifikovaný éter celulózy - HPMC 0,135 0,135 0,135 0,135 

Reologické aditivum ze sepiolitu 0,150 0,150 0,150 0,150 

Stearan zinečnatý 0,100 
   

Oleát sodný 0,050 
   

Redukční činidlo Cr6+ 0,066 0,048 0,048 0,048 

Popílek Třebovice 
 

16,000 
  

Popílek Chvaletice 
  

16,000 
 

Popílek Dětmarovice 
   

16,000 

SUMA 100,000 100,000 100,000 100,000 
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7.3.2  Ověření použitelnosti popílků ve stěrce 

Výsledky dosažené v ETAPĚ III. jsou uvedeny v Tab. 15 a v Grafech č. 4 až 12. 

Pod každým grafem je uvedené zhodnocení testu a popřípadě uvedeny další možnosti 

vývoje vyplývající z dosažených výsledků. 

Tab. 15: Výsledky fyzikálně-mechanických vlastností referenční stěrky a stěrek 
s obsahem popílku 

    
REF. S1.1 PT S1.2 PCH S1.3 PD 

Záměsová voda [%] 21 21 21 21 

Konzistence – střásací stolek [mm] 172 170 178 172 

Objemová hmotnost čerstvé 
směsi  

[kg·m-3] 1540 1530 1520 1470 

Objemová hmotnost                
po 28 dnech 

[kg·m-3] 1400 1390 1370 1400 

Pevnost v tahu za ohybu        
po 28 dnech 

[MPa] 4,0 3,0 3,1 3,2 

Pevnost v tlaku po 28 dnech [MPa] 9,5 7,1 6,9 6,8 

Dynamický modul pružnosti                 
po 28 dnech 

[MPa] 7500 7500 7500 7500 

Přídržnost po 28 dnech             
– beton 

[MPa] 0,452 0,357 0,325 0,513 

Přídržnost po 28 dnech             
+ 2 dnech ve vodě – beton 

[MPa] 0,366 0,523 0,503 0,452 

Přídržnost po 28 dnech             
– EPS 70F 

[MPa] 0,090 0,080 0,085 0,105 

Přídržnost po 28 dnech             
+ 2 dnech ve vodě – EPS 70F 

[MPa] 0,046 0,042 0,032 0,047 

Nasákavost dle ETAG 004      
po 24 hodinách 

[kg·m-2] 0,200 0,437 0,484 0,311 

Paropropustnost – sd [m] 0,08 0,11 0,12 0,08 

Paropropustnost – μ [-] 16 38 43 24 

Poznámka: PT – popílek Třebovice, PCH – popílek Chvaletice, PD – popílek Dětmarovice 
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Graf č. 4: Porovnání množství záměsové vody a konzistence 

Vyhodnocení: 

Vliv popílku na konzistenci malty při použití stejného množství záměsové vody byl 

nepatrný. Mírně řidší byl vzorek S1.2 PCH obsahující popílek z Chvaletic. Je nutné 

zmínit, že se jedná až o druhou sérii testů konzistence, protože díky nanesení 

původních vzorků na izolant bylo zjištěno, že konzistence nebyla vhodná a materiál 

z izolantu „stékal“. Receptury bylo nutné modifikovat pomocí aditiva upravujícího 

reologii, aby bylo dosaženo požadované konzistence. Bylo využito reologického aditiva 

ze sepiolitu, který propůjčuje systému vhodnější tixotropní a pseudoplastické vlastnosti, 

což, zlepšuje chování hmoty, aplikační vlastnosti a zpracovatelnost stěrky. 

Taktéž moderuje tok a konzistenci systému, zajišťuje optimální distribuci pojiv, plniv 

a dalších složek. 
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Graf č. 5: Objemová hmotnost čerstvé směsi a objemová hmotnost po 28 dnech 

Vyhodnocení: 

Objemová hmotnost čerstvé směsi se příměsí popílku snížila, největší pokles byl 

u vzorku s popílkem Dětmarovice. Pokles oproti referenční směsi lze vysvětlit výměnou 

popílku zejména za drcený vápenec, který má nižší objemovou hmotnost. Objemová 

hmotnost po 28 dnech se od referenční směsi lišila jen mírně a vzorek S1,3 D dosáhl 

stejné hodnoty. 

 

Graf č. 6: Pevnostní charakteristiky, pevnost v tahu za ohybu a v tlaku 
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Vyhodnocení: 

U pevnostních charakteristik byl pozorován pokles pevností. Mírné snížení bylo 

zapříčiněno snížením množství cementu u vzorků s popílky. Referenční materiál 

obsahoval 22 % portlandského cementu, kdežto ostatní vzorky měly jen 16 %.  

 

Graf č. 7: Dynamický modul pružnosti 

Vyhodnocení: 

Dynamický modul pružnosti byl naměřen shodný pro všechny vzorky. U tohoto 

parametru nebyla zaznamenána žádná změna oproti referenčnímu vzorku. 
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Graf č. 8: Přídržnost vzorků k betonu po 28 dnech s vyznačením požadavku ETAG 004 

(Řídící pokyn pro evropská technická schválení pro ETICS), 0,250 MPa po 28 dnech 

v laboratorním uložení a 0,080 MPa po 28 dnech v laboratorním uložení a po dvou 

dnech uložení ve vodě 

Vyhodnocení: 

Nejlepšího výsledku přídržnosti k betonu po 28 dnech dosáhl vzorek S1.3 D, kde byla 

přídržnost vyšší než u malty referenční. Ostatní vzorky s popílkem měly výsledky mírně 

horší. Všechny vzorky však bez problému splnily minimální požadovanou hodnotu 

0,250 MPa. Po uložení vzorků ve vodě byly naměřeny vyšší přídržnosti u všech vzorků 

obsahujících popílek. Všechny vzorky výrazně předčily požadovanou hodnu 0,08 MPa. 

Získané výsledky lze interpretovat tak, že přítomnost popílku v receptuře napomohla ke 

zvýšení přídržností po vodním uložení. Pro oba případy uložení byl vyhodnocen jako 

nejlepší vzorek S1.3 PD. 
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Graf č. 9: Přídržnost vzorků k EPS po 28 dnech s vyznačením požadavku ETAG 004, 

0,080 MPa po 28 dnech v laboratorním uložení a 0,030 MPa po 28 dnech 

v laboratorním uložení a po dvou dnech ve vodě 

Vyhodnocení: 

Přídržnosti vzorků k fasádnímu polystyrenu byly u vzorku S1.1 PT a S1.2 PCH hraniční 

ale min. požadavky splnily. Referenční vzorek dosáhl dobrých výsledků a vzorek S 1.3 

PD byl vyhodnocen jako nejlepší. 

 

Graf č. 10: Nasákavost vzorku dle předpisu ETAG 004 s vyznačením max. hranice 
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Vyhodnocení: 

Výsledky testu nasákavosti pro vzorky s popílkem nebyly příznivé. Vzorky S1.1 PT 

a S1.2 PCH se blížily k maximální hodnotě povolené normou. Vzorek S1.3 PD v tomto 

ohledu dopadl výrazně lépe.  

 

Graf č. 11: Paropropustnost vzorků dle požadavku ETAG 004 s vyznačením max. 

hranice 0,50 m 

Vyhodnocení: 

Byl zaznamenán vliv popílku na paropropustnosti stěrek a výsledné hodnoty 

ekvivalentní difuzní tloušťky jsou mírně vyšší než u stěrky referenční. Výsledné rozdíly 

jsou lépe patrné v Grafu č. 12. 
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Graf č. 12: Paropropustnost vzorků vyjádřená hodnotou µ 

Vyhodnocení: 

Nejvyšší paropropustnost vyjádřená hodnotou µ byla naměřena u referenční malty. 

Nejblíže této maltě byl vzorek S1.3 PD, který dosáhl hodnoty 24. Ostatní dva vzorky 

s popílkem vykazovaly hodnoty více než dvojnásobné. 

7.3.3 Vyhodnocení ETAPY III. a výběr receptury pro další fázi 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že referenčnímu materiálu se nejvíce přiblížil 

vzorek S1.3 PD a v některých parametrech ho i překonal. Lze konstatovat, 

že po potřebné úpravě složení byla prokázána vhodnost použití elektrárenských 

popílků a to v 15 % hmotnostních z celé receptury. Přínosem změny je zlepšení 

přídržností k izolantu, při zachování ostatních parametrů. Dále bylo také dosaženo 

snížení surovinových nákladů pro dané receptury a v neposlední řadě byl splněn 

benefit v podobě spotřeby vedlejšího energetického produktu. Pro další etapu byl 

vybrán jako nejvhodnější kandidát vzorek s označením S1.3 PD (s popílkem 

Dětmarovice), avšak zejména reologii této receptury bylo nutné v další etapě upravit 

vhodnými aditivy.  
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7.4 ETAPA IV. vývoj stěrkové hmoty s popílkem a PCM 

7.4.1 PCM materiály použité k modifikaci stěrky  

 Micronal DS 5040 X 

Bod tání vosku 23°C. 

 Nextek 6D  

Bod tání vosku 6°C. 

 Nextek 18D  

Bod tání vosku 18°C. 

PCM materiál Microtek DS 5040 X byl použit pouze v 1. sérii a to zejména díky 

vlastnostem vosku určeného pro interiérové aplikace. Podařilo se navázat kontakt 

s firmou Nextek z USA, která se zabývá zejména vývojem a prodejem PCM materiálů 

pro různé aplikace. Tato firma mimo jiné převzala divizi PCM materiálů od firmy BASF 

a tedy i výrobek Micronal přešel pod tuto společnost. Po konzultaci s odborníky z firmy 

Nextek, ohledně využití PCM materiálů do exteriéru (ETICS), bylo dosaženo závěru, 

že nejvhodnější variantou pro testy budou výrobky Nextek 6D a Nextek 18D. 

Tyto produkty byly testovány ve třetí sérii. 

7.4.2 Stěrková hmota s popílkem a PCM – receptury 1. série 

Receptury s popílky jsou uvedeny v Tab. 16. 

Tab. 16: Receptury testovaných vzorků ETAPY IV. – 1. série 

  
REF. S1.4 PM S1.5 PM S1.6 PM 

  [%] [%] [%] [%] 

Záměsová voda 21 40 40 40 

Polymerní prášková disperze EVA 1,800 1,800 1,800 1,800 

Portlandský cement CEM I 42,5 R 22,000 16,000 16,000 16,000 

Vápenný hydrát 1,800 2,000 2,000 2,000 

Drcený vápenec 0,2 - 0,5 mm 65,899 30,867 30,867 30,867 

Křemenný písek 0,2 - 0,8 mm 8,000 5,000 5,000 5,000 

Modifikovaný éter celulózy - HPMC 0,135 0,135 0,135 0,135 

Reologické aditivum ze sepiolitu 0,150 0,150 0,150 0,150 

Stearan zinečnatý 0,100 
   

Oleát sodný 0,050 
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Redukční činidlo Cr6+ 0,066 0,048 0,048 0,048 

Popílek Dětmarovice 
 

16,000 16,000 16,000 

Micronal DS 5040 X 
 

28,000 28,000 28,000 

SUMA 100,000 100,000 100,000 100,000 

 

7.4.2.1 Ověření použitelnosti PCM ve stěrce – 1. série 

Výsledky dosažené v etapě IV. jsou uvedeny v Tab. 17 a v Grafech č. 13 až č. 17. 

Pod každým grafem je uvedené zhodnocení testu a popřípadě uvedené další možnosti 

ve vývoji vyplývající z dosažených výsledků. 

Tab. 17: Výsledky fyzikálně-mechanických vlastností referenční stěrky a stěrek 

s obsahem popílku a PCM Micronal z 1. Série. Tučně jsou vyznačeny nevyhovující 

parametry 

    
REF. S1.4 PM S1.5 PM S1.6 PM 

Záměsová voda [%] 21 40 40 40 

Konzistence – střásací stolek [mm] 172 170 178 170 

Pevnost v tahu za ohybu         
po 28 dnech 

[MPa] 4,0 0,9 1,1 1,4 

Pevnost v tlaku po 28 dnech [MPa] 9,5 1,5 1,7 2,3 

Přídržnost po 28 dnech              
– beton 

[MPa] 0,452 0,197 0,250 0,260 

Přídržnost po 28 dnech             
+ 2 dnech ve vodě – beton 

[MPa] 0,366 0,090 0,085 0,105 

Přídržnost po 28 dnech              
– EPS 70F 

[MPa] 0,090 0,065 0,080 0,082 

Přídržnost po 28 dnech             
+ 2 dnech ve vodě – EPS 70F 

[MPa] 0,046 0,030 0,033 0,042 

Nasákavost dle ETAG 004      
po 24 hodinách 

[kg·m-2] 0,200 0,544 0,665 0,495 

Poznámka: PM – popílek Dětmarovice + Mikronal DS 5040 X 
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Graf č. 13: Porovnání množství záměsové vody a konzistence 

Vyhodnocení: 

Obsah PCM materiálu ve stěrce se výrazně projevil v nutnosti zvýšení množství 

záměsové vody za účelem dosažení stejné konzistence jako u vzorku referenčního. 

Z grafu č. 13 lze vyčíst, že pro podobnou konzistenci je potřeba cca dvojnásobné 

množství vody. 

 

Graf č. 14: Pevnostní charakteristiky, pevnost v tahu za ohybu a v tlaku 
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Vyhodnocení: 

Vlivem použití značného množství PCM materiálu a s tím spojeným navýšením 

záměsové vody došlo k výrazným změnám u pevnostních charakteristik. U pevnosti 

v tahu za ohybu a zejména v tlaku došlo k významnému poklesu. V dalších etapách 

bylo nutné upravit složení receptur za účelem navýšení pevností, a to zejména vyšším 

dávkováním portlandského cementu. 

 

Graf č. 15: Přídržnost vzorků k betonu po 28 dnech s vyznačením požadavku EAD, 
0,250 MPa po 28 dnech v laboratorním uložení a 0,080 MPa po 28 dnech 
v laboratorním uložení a po dvou dnech ve vodě 

Vyhodnocení: 

Dle požadavků normy ETAG 004 jsou výsledky přídržnosti vzorků po 28 dnech 

k betonu hraniční. S mírnou rezervou je plní jen vzorek S1.6M. Z grafu č. 15 je patrné, 

že PCM materiál má negativní vliv na přídržnosti a vzorky vykazují poloviční přídržnost 

oproti standardní hmotě. 
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Graf č. 16: Přídržnost vzorků k EPS po 28 dnech s vyznačením požadavku EAD 0,080 

MPa po 28 dnech v laboratorním uložení a 0,030 MPa po 28 dnech v laboratorním 

uložení a po dvou dnech ve vodě 

Vyhodnocení: 

Přídržnosti na izolantu vykazují podobné výsledky jako na betonu. Přídržnosti vzorků 

s PCM se pohybují na hraně požadovaných hodnot. Nejlépe tak opět dopadl vzorek 

S1.6 PD. 

 

Graf č. 17: Nasákavost vzorku dle předpisu ETAG 004 s vyznačením max. hranice 
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Vyhodnocení: 

Výsledky zkoušky nasákavosti pro vzorky s PCM byly kritické. Nejlépe opět dopadl 

vzorek S1.6 PM, který je ovšem na samé hranici požadavku. V další etapě bylo nutné 

upravit receptury hydrofobními činidly. Pro vylepšení nasákavosti byla použita 

kombinace oleátu sodného a stearanu zinečnatého. 

7.4.2.2 Vyhodnocení 1. série 

Výsledky zkoušek vzorků s PCM materiálem ukázaly zejména dva hlavní problémy, 

a to výrazné snížení pevností a značný nárůst nasákavostí takto modifikovaných malt. 

V další části této etapy proto bylo nutné upravit receptury navýšením portlandského 

cementu a částečnou úpravou plniv za účelem zlepšení pevnostních charakteristik. 

Také bylo nezbytné použití hydrofobik pro snížení nasákavosti stěrek. 

Dalším problémem, který byl pozorován mimo výsledky zvolených metod testování, 

právě při chystání těchto vzorků byl, že materiál s PCM vykazoval drobné trhlinky 

a mikrotrhlinky díky smrštění materiálu při vysychání. Z tohoto důvodu byla v dalších 

fázích použita polypropylenová vlákna. 

Pro zlepšení přídržností stěrky zejména k EPS bude nutné navýšení práškové disperze 

a drobná korekce celulózy. 

V této sérii byl použit PCM materiál Micronal DS 5040 X, který nebyl v dalších sériích 

použit, a to zejména díky vlastnostem vosku určeného pro interiérové aplikace. 

Tyto kapsle byly první průmyslově vyráběné PCM, které byly dostupné v ČR. Během 

vývoje receptur se podařilo navázat spolupráci s firmou Nextek z USA, která se zabývá 

zejména vývojem a prodejem PCM materiálů pro různé aplikace. Tato firma mimo jiné 

převzala divizi PCM materiálů od firmy BASF a tedy i výrobek Micronal přešel pod tuto 

společnost. Po konzultaci s odborníky z firmy Nextek, ohledně využití PCM materiálů 

do exteriéru (ETICS), bylo dosaženo závěru, že nejvhodnější variantou pro testy budou 

výrobky Nextek 6D a Nextek 18D. Tyto produkty byly testovány ve 2. a 3. sérii. 
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7.4.3 Stěrková hmota s popílkem a PCM – receptury 2. a 3. série 

Receptury s PCM jsou uvedeny v Tab. 18. 

Tab. 18: Receptury testovaných vzorků ETAPY IV. – 2. a 3. série 

  
REF. S2P 

S2  
P6D 

S2 
P18D 

S3  
P6D 

S3 
P18D 

  [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Záměsová voda 21 21 42,5 42,5 40 42,5 

Polymerní prášková disperze EVA 1,800 1,800 1,800 1,800 2,100 2,100 

Portlandský cement CEM I 42,5 R 22,000 16,000 18,000 18,000 20,000 20,000 

Vápenný hydrát 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

Drcený vápenec 0,2 - 0,5 mm 65,899 55,917 25,861 25,861 21,500 21,500 

Křemenný písek 0,2 - 0,8 mm 8,000 8,000 8,000 8,000 10,000 10,000 

Modifikovaný éter celulózy - HPMC 0,135 0,135 0,135 0,135 0,140 0,140 

Reologické aditivum ze sepiolitu 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

Stearát zinečnatý 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Oleát sodný 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Redukční činidlo Cr6+ 0,066 0,048 0,054 0,054 0,060 0,060 

Popílek Dětmarovice 
 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Nextek 6D 
  

28,000 
 

28,000 
 

Nextek 18D 
   

28,000 
 

28,000 

Polypropylenová vlákna 4 mm 
  

0,050 0,050 0,100 0,100 

SUMA 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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7.4.3.1 Ověření použitelnosti PCM ve stěrce – 2. a 3. série 

Výsledky dosažené v etapě IV. jsou uvedené v Tab. 19 a v Grafech č. 18 až č. 27. 

Pod každým grafem je uvedené zhodnocení testu. 

Tab. 19: Výsledky fyzikálně-mechanických vlastností referenční stěrky, stěrky 

s popílkem Dětmarovice a stěrek s obsahem popílku a PCM Nextek z 2. a 3. série. 

Tučně jsou vyznačeny nevyhovující parametry 

    
REF. S2 P 

S2 
P6D 

S2 
P18D 

S3 
P6D 

S3 
P18D 

Záměsová voda [%] 21 21 42,5 42,5 40 42,5 

Konzistence – střásací 
stolek 

[mm] 172 162 189 180 165 172 

Objemová hmotnost 
čerstvé směsi  

[kg·m-3] 1540 1570 1270 1290 1260 1280 

Objemová hmotnost                
po 28 dnech 

[kg·m-3] 1400 1400 970 960 960 970 

Pevnost v tahu za ohybu        
po 28 dnech 

[MPa] 4,0 5,0 1,5 1,5 1,7 2 

Pevnost v tlaku            
po 28 dnech 

[MPa] 9,5 13,0 2,4 2,6 2,7 3,1 

Dynamický modul 
pružnosti                      
po 28 dnech 

[MPa] 7500 9600 860 960 1150 1160 

Přídržnost po 28 dnech             
– beton 

[MPa] 0,452 0,558 0,360 0,314 0,362 0,382 

Přídržnost po 28 dnech             
+ 2 dnech ve vodě         
– beton 

[MPa] 0,366 0,378 0,210 0,254 0,230 0,216 

Přídržnost po 28 dnech       
– EPS 70F 

[MPa] 0,090 0,100 0,038 0,036 0,080 0,084 

Přídržnost po 28 dnech             
+ 2 dnech ve vodě         
– EPS 70F 

[MPa] 0,046 0,052 0,020 0,020 0,030 0,032 

Přídržnost po 28 dnech             
– dřevovlákno 

[MPa] 0,042 0,042 0,040 0,040 0,040 0,040 

Přídržnost po 28 dnech             
+ 2 dnech ve vodě         
– dřevovlákno 

[MPa] 0,022 0,026 0,026 0,026 0,028 0,028 

Nasákavost dle ETAG 
004 po 24 hodinách 

[kg·m-2] 0,200 0,300 0,630 0,730 0,459 0,421 

Paropropustnost – sd [m] 0,08 0,07 0,12 0,12 0,11 0,11 

Paropropustnost – μ [-] 16 10 17 18 14 16 
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Poznámka: P – popílek Dětmarovice, P6D – popílek Dětmarovice + Nextek 6D, P18D – popílek 
Dětmarovice + Nextek 18D 

 

Graf č. 18: Porovnání množství záměsové vody a konzistence 

Vyhodnocení: 

Vlivem úprav v receptuře S2P bylo zaznamenáno snížení rozlivu materiálu 

na střásacím stolku. Receptura S2P byla použita jako finální formulace pro úpravu 

PCM. Z tohoto důvodu bylo navýšeno množství vody pro receptury S2 P6D a S2 P18D 

avšak konzistence byla řidší, než se předpokládalo. Další úpravou receptur v 3. Sérii, 

tedy u vzorků S3 6D a S18D, se dosáhlo obdobné konzistence jako u referenční malty. 
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Graf č. 19: Objemová hmotnost čerstvé směsi a objemová hmotnost po 28 dnech 

Vyhodnocení: 

Objemová hmotnost referenčního vzorku a vzorku S2P je na stejné úrovni. Vzorky 

s obsahem PCM mají, díky menší objemové hmotnosti PCM, menší celkovou 

objemovou hmotnost, jak u čerstvé směsi, tak po 28 dnech zrání. 

 

Graf č. 20: Pevnostní charakteristiky, pevnost v tahu za ohybu a v tlaku 

Vyhodnocení: 

Díky změnám ve formulaci S2P oproti S1.3 PD (změna množství plniva, písku 

a drceného vápence) došlo k navýšení pevnosti oproti vzorku referenčnímu. U vzorků 

s PCM bylo zjištěno navýšení pevností o cca 30 % díky navýšení množství 

portlandského cementu. Pozitivní vliv na hodnoty pevností v tahu za ohybu měla 

v malé míře také polypropylenová vlákna, která byla do receptur přidána z důvodu 

redukce smrštění a vzniku mikrotrhlin. Hodnoty dosažené u vzorků S3 P6D a S3 P18D 

lze považovat za finální a dostačující z hlediska využití jako stěrky v základní vrstvě 

ETICS. 
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Graf č. 21: Dynamický modul pružnosti 

Vyhodnocení: 

Dynamický modul pružnosti byl výrazně nižší pro vzorky S PCM oproti hmotě 

referenční a hmotě s popílkem. Dané výsledky odráží vlastnost materiálu s příměsí 

PCM a kopírují výsledky zjištěné u pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku.  

 

Graf č. 22: Přídržnost vzorků k betonu po 28 dnech s vyznačením požadavku ETAG 
004, 0,250 MPa po 28 dnech v laboratorním uložení a 0,080 MPa po 28 dnech 
v laboratorním uložení a po dvou dnech ve vodě 
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Vyhodnocení: 

Vzorek s popílkem S2P dosáhl nejlepších výsledků a bylo prokázáno, že přídavek 

popílku má pozitivní vliv na přídržnosti materiálu k podkladu. Výsledky přidržností 

vzorků s PCM byly sice nižší, ale vyhoví požadovaným parametrům dle ETAG 004. 

Úprava receptur byla v tomto ohledu uspokojivá a vzorky oproti 1. sérii (graf č. 15) 

vykazují dvojnásobnou přídržnost k betonu jak po 28 dnech, tak i po 28 dnech 

a 2 dnech uložení ve vodě. 

 

Graf č. 23: Přídržnost vzorků k EPS po 28 dnech s vyznačením požadavku EAD 0,080 

MPa po 28 dnech v laboratorním uložení a 0,030 MPa po 28 dnech v laboratorním 

uložení a po dvou dnech ve vodě 

Vyhodnocení: 

Z Grafu č. 23 je patrné, že vzorek S2P dosáhl nejvyšších přídržností také na izolantu 

EPS. Zejména u této zkoušky bylo přínosné ověřit, jaký vliv měl popílek na přídržnosti 

k izolantu a zda jeho vlastnosti, zejména denitrifikace, měla vliv na polymerní přísadu 

a schopnost tvorby polymerních můstků ve struktuře materiálu. Toto bylo dále 

sledováno studiem mikrostruktury, která je uvedena v kapitole 7.7.2.   

Oproti tomu vzorky s PCM z 2. série měly problém s přídržností k EPS a bylo nutné 

opět receptury upravit. Úpravy, které se prokázaly být dostatečné pro přídržnosti 

k betonu, byly u izolantu nevyhovující. V recepturách bylo opětovně navýšeno 

množství cementu a zejména disperzního prášku (polymerní přísady EVA), který má 

významný vliv na přídržnosti zvláště k izolantu EPS.  Z následných výsledků S3 P6D a 
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S3 P18D vyplývá, že úprava receptur (navýšení množství cementu a disperzní přísady) 

byla úspěšná a vzorky plní požadavky normy.  

 

Graf č. 24: Přídržnost vzorků k dřevovláknité desce po 28 dnech s vyznačením 

požadavku EAD 0,080 MPa po 28 dnech v laboratorním uložení a 0,030 MPa po 28 

dnech v laboratorním uložení a po dvou dnech ve vodě 

Vyhodnocení: 

Ověření přídržnosti bylo provedeno také na dřevovláknitých deskách, které byly 

vybrány v ETAPĚ II. jako nejvhodnější náhrada ke standardně používaným izolantům. 

Přídržnosti na dřevovláknitém izolantu byly u všech receptur téměř identické a to díky 

faktu, že porušení nastalo právě v hmotě izolantu. V grafu jsou uvedeny minimální 

požadavky normy pro přídržnost, které musí být dosaženo.  Avšak norma také uvádí, 

že hodnoty jsou vyhovující, pokud porušení nastane v hmotě izolantu. Toto hodnocení 

se uplatní např. u izolantů z minerální vlny, kdy u MW TR10 či TR15 téměř vždy 

dochází k porušení v izolantu a požadovaných hodnot 0,08 MPa a 0,03 MPa není 

dosaženo. Dřevovláknité desky jsou také určeny pro vnější zateplení stěn a pro tento 

účel jsou i certifikovány. Z tohoto důvodu můžeme vyhodnotit výsledky jako vyhovující 

normě obdobně jako u MW. 
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Graf č. 25: Nasákavost vzorku dle předpisu ETAG 004 s vyznačením max. hranice 

0,500 kg·m-2 

Vyhodnocení: 

Výsledky nasákavosti v 2. sérii byly pro vzorek S2P dostačující, ale pro vzorky S2 P6D 

a 18D byly hodnoty nedostatečné. Ve 3. sérii se podařilo díky úpravě receptury (úprava 

plniv a pojiv, viz jednotlivé tabulky receptur) získat hodnoty plnící požadavky normy. 

Ačkoliv tyto výsledky nedosahují hodnot referenčního vzorku nebo vzorku S2P, lze 

hodnotit tyto receptury jako vyhovující a další úpravy receptury nebyly dále provedeny.   

 

Graf č. 26: Paropropustnost vzorků dle požadavku ETAG 004 s vyznačením max. 

hranice 0,50 m 
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Vyhodnocení: 

Jak je zřejmé z grafu č. 26, úprava receptury pomocí popílku, tak pomocí PCM 

materiálů nemá zásadní vliv na paropropustnost a výsledky všech vzorků 

bez problému plní požadavek normy vyznačený v grafu. 

 

Graf č. 27: Paropropustnost vzorků vyjádřená hodnotou µ 

Vyhodnocení: 

Jak bylo uvedeno ve vyhodnocení předcházejícího grafu č. 26, testované receptury 

plně odpovídají výsledkům vzorku referenčního a paropropustnost je téměř na stejné 

úrovni. Mírné zlepšení paropropustnosti, oproti referenční maltě, nastalo u vzorku S2P, 

který také dosáhl značně lepších výsledků než vzorky s popílkem ve III. etapě (snížení 

o 70 %), a to díky změnám receptur v rámci průběhu vývoje. Z hlediska 

paropropustnosti jsou výsledky vyhovující a není potřeba žádných dalších úprav 

použitých receptur. 
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Sítový rozbor vzorků stěrkových hmot: 

Sítový rozbor vybraných receptur je uveden v Tab. 20 a Grafu č. 28.  

Tab. 20: Porovnání sítového rozboru standardní stěrky, upravené stěrky popílkem 
a upravené stěrky popílkem a PCM 

Sítový rozbor – zbytek na sítě [%] 

Vzorek pod 0,125 0,125 0,25 0,5 1,0 
REF. 29,8 38,8 30,7 0,7 0 
S2P 37,6 33,8 27,7 0,9 0 

S3P 18D 66,8 15,5 15,8 1,9 0 
 

 

Graf č. 28: Sítový rozbor finálních vzorků stěrkové hmoty 

Vyhodnocení: 

Zrnitosti vzorků REF. a S2P si jsou velmi podobné a rozdíl je především v záměně 

drceného vápence za popílek. Vzorek S3P 18D má více odlišný zbytek částic 

na jednotlivých sítech, a to díky výrazné náhradě standardního plniva za popílek 

a PCM. Hmota je znatelně jemnější. 

7.4.3.2 Vyhodnocení 2. a 3 série 

Ve 2. sérii se podařilo vyvinout stěrku s obsahem popílku (popílek Dětmarovice), která 

má sledované vlastnosti porovnatelné s vlastnostmi stěrky referenční. Popílek přispěl 

ke zlepšení pevnostních charakteristik, a co je nejdůležitější, zlepšil přídržnost, jak 
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a vliv denitrifikace může mít negativní dopad zejména na tvorbu polymerního filmu, 

a tím především na přídržnosti k izolantu z EPS. Přídržnost k alternativnímu izolantu 

(dřevovláknité desky) byla také bezproblémová a vzorek S2P měl obdobné výsledky 

jako ostatní vzorky v následující 2. a 3. sérii. Vzorek S2P dosáhl lepších výsledků také 

z pohledu paropropustnosti stěrky. Jediné zhoršení bylo zaznamenáno u nasákavosti, 

ale rozdíl mezi referenčním vzorkem a S2P nebyl nikterak výrazný a oba vzorky 

bez problému vyhověly normě. Téměř ve všech ohledech vzorek S2P předčil hodnoty 

referenční malty a lze konstatovat, že popílek jako takový může být bez problému 

použit do stěrky pro zateplovací systém. Receptura S2P byla následně použita 

pro tvorbu formulací s PCM materiálem. 

2. a 3. série byla věnována čistě vývoji stěrky s PCM materiálem od firmy Nextek, 

konkrétně produkty Nextek 6D a Nextek 18D. Souborem výše uvedených testů bylo 

provedeno ověření vlastností u receptur S2 P6D a S2 P18D. Oba vzorky nevyhověly 

u zkoušek přídržností k podkladu z betonu a EPS. Dále nebylo dosaženo uspokojivých 

výsledků u zkoušky nasákavosti a výsledky byly mimo požadavky normy. Byla tedy 

provedena úprava receptur, a to zejména navýšením množství cementu a disperzního 

prášku. Takto vznikly vzorky 3. série, které již vyhověly všem kladeným požadavkům. 

7.4.4 Vyhodnocení ETAPY IV. 

Pro úpravu stěrky pomocí PCM byl vybrán popílek Dětmarovice. Je nutné zmínit, 

že u receptury z etapy III. byla dále provedena úprava formulace stěrky s popílkem 

v rámci etapy IV. tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností testované stěrky. 

V rámci 2. série testů byla tedy vytvořena a ověřena receptura s názvem S2P, která 

svými vlastnostmi předčila stěrku referenční. Tato receptura byla použita pro modifikaci 

PCM materiálem. 

Následný vývoj stěrky s PCM si vyžádal dvě série testů, protože první vzorky 

nedosáhly požadovaných výsledků, a to zejména přídržností stěrek k podkladu 

a nasákavostí. Bylo tedy nutné opět receptury upravit a provést opětovné ověření 

parametrů ve 3. sérii. Změna receptur byla úspěšná a výsledné hodnoty provedených 

testů dosáhly dobrých výsledků a odpovídaly požadavkům na stěrkovou hmotu 

pro ETICS. V ETAPĚ IV. byla vyvinuta a úspěšně odzkoušena stěrka s popílkem 

Dětmarovice a PCM materiálem Nextek 6D a také 18D. Finální receptury nesou 

označení S3P 6D a S3P 18D a jsou uvedeny v Tab. 19.  
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7.5 ETAPA V. vývoj organické omítky s PCM 

7.5.1 Organická omítka s PCM – receptury 

Tato etapa byla věnovaná ověření, zda je možné PCM materiály využít také ve finální 

vrstvě ETICS. Receptury omítek jsou uvedeny v Tab. 21. Jako referenční receptura 

byla použita organická omítka firmy STOMIX, spol. s r.o. 

Tab. 21: Receptury testovaných vzorků omítek v ETAPĚ V. 

omítka zrnitost 20 mm REF. Om Om1 Om2 Om3 Om4 

  [%] [%] [%] [%] [%] 

voda technologická 3,970 3,970 3,200 1,000 1,000 

dispergátor 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 

odpěňovač 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

koalescent 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 

hydroxyethylcelulóza (HEC) 
2,5% 

5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 

      
styrenakrylátová disperze 10,650 10,650 10,650 10,600 10,600 

přírodní celulózová vlákna 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 

polypropylenová vlákna       
4 mm 

0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

titanová běloba 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 

      
kalcinovaná křemelina 4,130 1,420 1,030 3,930 3,930 

mikromletý vápenec 
Omyacarb 40 VA 

23,960 10,000 9,000 9,550 9,000 

Calcimatt AV 2,260 2,260 2,260 2,200 2,200 

      
mikromletý vápenec     
Omyacarb 130 VA 

4,710 4,710 4,710 4,500 4,500 

drcený vápenec               
Carolith 0,2-0,5 mm 

1,980 1,980 1,980 1,800 1,750 

drcený vápenec              
Carolith 0,5-1,0 mm 

2,930 2,930 2,930 2,900 2,800 

drcený vápenec              
Carolith 1,0-1,5 mm 

8,150 8,150 8,150 7,900 7,750 

drcený vápenec              
Carolith 1,5-2,0 mm 

27,060 27,060 27,060 27,000 26,500 

      
hydrofobní činidlo 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 

aditivum na bázi parafínu 0,580 0,580 0,580 0,580 0,580 
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biocid 0,330 
    

      
odpěňovač 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

PCM - Micronal DS 5039 X        
- prášek  

17,000 
 

18,700 20,000 

PCM - Micronal DS 5040 X        
- vodná disperze   

17,000 
  

voda na korekci konzistence 0,150 0,150 2,310 0,200 0,250 

SUMA 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 

7.5.2 Ověření použitelnosti PCM v omítce 

Jako první byly provedeny testy zpracovatelnosti zkoušených receptur. Bylo provedeno 

ruční nanesení a ověření aplikačních vlastností a také sledován otevřený čas. 

Na Obr. 27 jsou uvedeny receptury Om2  a Om4. Vyhodnocení je uvedeno v Tab. 22. 

             

Obr. 27: Aplikační testy omítek (zpracovatelnost a otevřený čas). Teplota 23 °C 

a rel. vlhkost 53 % 
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Tab. 22: Vyhodnocení zpracovatelnosti a otevřeného času omítek 

  

 
Zpracovatelnost a otevřený čas – vyhodnocení omítek 

 

REF. Om 

Míchaní a zpracování je standardní, nanesení omítky 
na podklad je snadné, neklade významný odpor, materiál se 
nelepí na nářadí, celkově je zpracovatelnost na dobré úrovni. 

Otevřený čas je v požadovaném rozmezí 30 minut 
při laboratorních podmínkách, i při strukturaci omítky mezi 20 
a 30 minutami není viditelny přechod. Referenční omítka je 
bez jakýchkoliv problémů použitelná. Struktura je bez trhlin a 
pórů. 
 

Om1 

Omítka se lehce míchá, konzistence je příliš řídká, materiál 
při aplikace klade lehký odpor, nevhodná konzistence je mírně 
patrná ve struktuře omítky, zpracovatelnost spíše nevhodná. 

Otevřený čas je dostatečný pouze do cca 25 minut, po 20 
minutách je také mírně zřetelný přechod, omítka následně 
rychle přisychá. Po zaschnutí jsou viditelné mikrotrhliny. 

Om2 

Míchání bez problémů, materiál je výrazně řídký, na hraně 
aplikovatelnosti na podklad, řídká konzistence je výrazně 
patrná ve struktuře omítky, při aplikaci klade značný odpor 
a velmi se lepí na nářadí, celkově nevhodná zpracovatelnost. 

Otevřený čas je dostatečný pouze mezi 10 až 15 minutami, 
po 20 minutách je zřetelný výrazný přechod, omítka velmi 
rychle zasychá, výrazný vliv na výslednou strukturu. 
Bez mikrotrhlin a pórů. 

Om3 

Míchání a zpracování je bezproblémové, nanášení je mírně 
obtížnější než u referenčního vzorku, přilnavost k nářadí je 
standardní.   

Otevřený čas je v požadovaném rozmezí 30 minut obstojný, 
při strukturaci omítky mezi 20 a 30 minutami lze zaznamenat 
mírně viditelný přechod. Omítka je použitelná s drobnými 
výhradami. Po zaschnutí značný počet mikrotrhlin. 
 

Om4 

Míchání a zpracování je obdobné jako u REF. Om a Om3, 
mírně řidší, nanášení omítky je mírně lepší než Om3, ale 
ne stejně dobré jako u standardu, Přilnavost k nářadí je 
standardní. 
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Om4 

Otevřený čas je v požadovaném rozmezí 30 minut obstojný, 
při strukturaci omítky mezi 20 a 30 minutami lze taktéž 
zaznamenat mírně viditelný přechod jako u Om3. Omítka je 
použitelná s drobnými výhradami, celkově lepší než Om3. 
Po zaschnutí opět zřejmé mikrotrhliny, ne však v takové míře 
jako u Om3. 
 

 

Vyhodnocení: 

Důležitou otázkou v rámci těchto testů bylo, zda lze použít PCM v tekuté a práškové 

formě. Testováním receptury Om2 bylo prokázáno, že tekutou podobu PCM materiálu 

není možné použít, a to z důvodu vysokého obsahu vody v rámci PCM produktu. 

Ani odstranění veškeré technologické vody z receptury nestačilo k tvorbě receptury 

s požadovanou konzistencí. Vývoj ostatních receptur byl tedy zaměřen na použití 

práškového PCM. Om1 zkoušená paralelně s Om2 prokázala lepší vhodnost 

práškového PCM. Následovaly úpravy receptur z důvodů zlepšení zpracovatelnosti 

a to testem Om3 a následně Om4.  V rámci testu zpracovatelnosti se podařilo 

recepturou Om4 přiblížit referenční omítce. Avšak stále nebylo dosaženo požadované 

kvality pro finální zpracovatelnost. Nejzávažnějším problémem byla tvorba mikrotrhlin 

v celé ploše omítky po zatvrdnutí, které se nepodařilo odstranit další úpravou 

receptury.  

Otevřený čas je díky přídavku PCM v podobě prášku také negativně ovlivněn. Z tohoto 

hlediska by bylo potřeba provést další zásadní změny receptur, které by znamenaly 

dlouhotrvající vývoj. Z hlediska dalších okolností, které jsou uvedeny v následujících 

odstavcích této etapy, nebylo dál ve vývoji pokračováno.  

Výsledné hodnoty testovaných charakteristik v etapě V. jsou uvedené v Tab. 23 

a v Grafech č. 29 až č. 34. Pod každým grafem je uvedeno zhodnocení, další možnosti 

a závěry vyplývající z dosažených výsledků. 

Charakteristiky čerstvé omítky byly testovány na všech vzorcích, vyjma Om2, která 

byla z testu vyřazena ihned po testech zpracovatelnosti z důvodu nemožnosti použití.  
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Tab. 23: Výsledky fyzikálně-mechanických vlastností referenční omítky a omítky 

s obsahem PCM 

    
REF. Om Om1* Om3** Om4 

Objemová hmotnost 
čerstvé omítky 

[kg·m-3] 1910 1730 1710 1690 

Viskozita [Pa·s] 11,3 15,3 10,9 11,6 

pH [-] 9,6 9,4 9,4 9,5 

Přídržnost k betonu po 
28 dnech 

[MPa] 0,63 - - 0,45 

Nasákavost po 24 
hodinách 

[kg·m-2] 0,312 - - 0,689 

Paropropustnost – sd [m] 0,15 - - 0,11 

Paropropustnost – μ [-] 69 - - 40 

Om2 nebyla testována, nevhodná konzistence k finálnímu zpracovaní (tekuté PCM). 
*  U Om1 netestovány charakteristiky vytvrzené omítky. 
** U Om3 netestovány charakteristiky vytvrzené omítky. 
 

 

Graf č. 29: Objemová hmotnost čerstvé omítky 
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Vyhodnoceni: 

Objemová hmotnost omítek Om1, Om3 a Om4 byla redukovaná díky přídavku PCM 

(výměna za plnivo Carolith). Výsledná čísla kopírují množství PCM v recepturách 

(Om1 17 %, Om3 18,7 % a Om4 20 %). 

 

Graf č. 30: Viskozita a pH čerstvé omítky 

Vyhodnocení: 

Naměřené viskozity odpovídaly výsledkům z testů zpracovatelnosti, kdy omítka Om1 

byla nejřidší a z tohoto důvodu byla receptura upravena na variantu Om3 a následně 

Om4, která se podobá referenční omítce. Z hlediska viskozity bylo dosaženo 

požadovaného výsledku. V rámci testu byla také měřena hodnota pH jednotlivých verzí 

a bylo prokázáno, že přídavek PCM materiálu nemá negativní vliv na hodnotu pH, 

která se pohybuje v hodnotách podobných referenčnímu vzorku. 
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Graf č. 31: Přídržnost omítky k betonu po 28 dnech s minimálním požadavkem 

na přídržnost 0,3 MPa (dle ČSN EN 15824 Specifikace omítek s organickými pojivy) 

Vyhodnocení: 

Přídržnost omítky Om4 byla nižší a to zejména z důvodu menší soudržnosti materiálu 

vlivem PCM. Výsledná hodnota je ovšem nad požadavkem 0,3 MPa a byla 

vyhodnocena jako dostačující, viz Obr. 28. 

 

Obr. 28: Přídržnost omítky Om4 a REF. Om na betonu po 28 dnech 
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Graf č. 32: Nasákavost omítky s vyznačením max. hranice 0,500 kg·m-2 

Vyhodnocení: 

Jak je patrné z Grafu č. 32, vlivem úpravy receptury došlo k překročení normou 

stanovené nasákavosti. Zhoršení tohoto parametru lze přičíst zejména mikrotrhlinám 

přítomných ve struktuře omítky, které umožnily vniknutí vody do materiálu. Nasákavost 

přesahuje hranici 0,500 kg·m-2.  

 

Graf č. 33: Paropropustnost referenční omítky a vzorku Om4 s vyznačením 
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Vyhodnocení: 

Jediný parametr, u kterého došlo ke zlepšení je paropropustnost. Výsledky této 

zkoušky byly ovlivněny přítomností mikrotrhlin ve vzorcích, viz Obr. 29. 

 

Graf č. 34: Paropropustnost referenční omítky a vzorku Om4 vyjádřená faktorem 

difuzního odporu 

Vyhodnocení: 

Lepší paropropustnost vyjádřená hodnotou μ je dobře patrná z grafu č. 34. Při cca 

2 mm tloušťky materiálu došlo ke zlepšení o více než 40 %, což je dobrý výsledek. 

Negativní vliv mikrotrhlin u výsledků nasákavostí se tady proměnil v pozitivní účinek 

v ohledu paropropustnosti materiálu. 

7.5.3 Důvody k uzavření ETAPY V. bez finální receptury 

Na požární zkušebně PAVUS, bylo s odborníky na problematiku požární bezpečnosti 

ETICS také diskutováno možné použití PCM materiálu v rámci omítky pro zateplovací 

systém. Vzhledem k velmi vysokému obsahu organických látek navýšenému o dalších 

20 % díky PCM materiálu by bylo nemožné získat obdobnou klasifikaci jako 

pro referenční omítku (potažmo celý systém) ani za použití retardérů hoření. 

V konečném důsledku by zhoršená požární klasifikace znamenala možnost využití této 

omítky potažmo systému jen na velmi omezené části zateplovaných budov 

a to zejména jen pro jednopodlažní rodinné domy. Z tohoto pohledu se jeví jako 

nejvhodnější varianta využití PCM pouze ve stěrkové hmotě, na kterou bude 
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aplikována standardní omítka, která zajistí přijatelnou požární klasifikaci pro celý 

systém. 

K výše uvedenému problému se přidaly další negativní vlastnosti z hlediska 

zpracovatelnosti a také problémy s finálním povrchem omítky, která obsahovala velké 

množství mikrotrhlin, viz Obr. 29. Pro odstranění trhlin by bylo potřeba rozsáhlého 

zásahu do receptury, který by znamenal značný dopad na ostatní parametry omítky. 

Výše uvedené důvody vedly k zastavení práce na této etapě. 

 

 

Obr. 29: Trhliny ve struktuře omítky Om4. Vzorek připravený na zkoušku 

paropropustnosti. Dolní obrázek z optického mikroskopu, zvětšeno 200x 
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7.5.4 Vyhodnocení ETAPY V. 

V rámci etapy V. bylo prokázáno, že PCM v tekuté podobě není možné využít 

v organické omítce pro ETICS z důvodu vysokého obsahu vody v rámci samotného 

produktu PCM. Tím pádem nelze vytvořit recepturu s přijatelnou konzistencí. 

Další kroky výzkumu byly prováděny pouze s PCM v práškové formě. Podařilo se 

vyvinout recepturu s označením Om4, která se svými parametry přibližuje omítce 

referenční, avšak nejzásadnějším problémem byla tvorba mikrotrhlin, které se 

nepodařilo během 1. série testů odstranit. Při dalším vývoji receptur s PCM bylo 

zjištěno, ze z hlediska požární bezpečnosti je nemožné získání obdobné požární 

klasifikace jako pro referenční omítku. Z těchto důvodů nebylo ve vývoji omítky s PCM 

pokračováno. 

Vzhledem k množství PCM v omítce (cca 20 %) je z hlediska využití vlastností PCM 

vhodnější uvažovat o navýšení tloušťky základní vrstvy ze 3 mm na 5 či 6 mm. 

Tím bude docíleno stejného, ne-li většího efektu v rámci změn teploty vrchní vrstvy 

systému. K zabezpečení požární bezpečnosti systému lze využít standardní omítku. 

Na základě celkového hodnocení ETAPY V. lze konstatovat, že materiál PCM není 

vhodný pro omítku určenou pro zateplovací systém. 
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7.6 ETAPA VI. porovnání systémů ETICS 

V této etapě byly porovnány celé systémy. První srovnání bylo věnováno nasákavosti 

a paropropustnosti standardního a nového systému, respektive finálnímu souvrství. 

V druhém porovnání se hodnotily ekologické dopady díky složení jednotlivých systémů. 

7.6.1 Složení standardního, nového a kombinovaného systému 

V následující Tab. 24 je uveden přehled součástí jednotlivých systémů.  

Tab. 24: Výsledky fyzikálně-mechanických vlastností referenční omítky a omítky 

s obsahem PCM 

  
Standardní 
zateplovací 

systém 

Nový      
zateplovací   

systém 

Kombinovaný 
zateplovací 

systém 

Lepicí hmota REF. REF. REF. 

Izolant EPS deska 
dřevovláknitá 

deska 
dřevovláknitá 

deska 

Stěrková hmota REF. S3P 18D S3P 18D 

Výztužná 
tkanina 

Vertex R 131 Vertex R 131 Vertex R 131 

Podkladní nátěr HC-4 HC-4 HC-4 

Omítka REF. Om Om4 REF. Om 
 

7.6.2 Ověření a porovnání vlastností standardního a nového souvrství 

Z hlediska souvrství byly testovány nasákavosti a paropropustnosti, u kterých je nutné 

ověření synergie mezi stěrkou a omítkou a ověření jejich společné hodnoty u těchto 

zkoušek. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 25 a v Grafech č. 35 a 36. 

Tab. 25: Nasákavost a paropropustnost standardního, nového a kombinovaného 

systému 

    

Standardní 
souvrství 

Nové souvrství 
Kombinované 

souvrství 

    

stěrka REF. 
primer HC-4 

REF. Om 

stěrka S3P 18D 
primer HC-4 

Om4 

stěrka S3P 18D 
primer HC-4 

REF. Om 

Nasákavost dle 
ETAG 004 po 24 
hodinách 

[kg·m-2] 0,311 0,843 0,488 

Paropropustnost – sd [m] 0,20 0,22 0,240 
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Graf č. 35: Nasákavost finálních souvrství dle ETAG 004 s vyznačením max. hranice 

0,500 kg·m-2 

Vyhodnocení: 

Nové souvrství bylo více jak dvakrát horší než souvrství standardní. Tento výsledek byl 

očekáván díky hodnotám nasákavostí jednotlivých součástí, stěrky a omítky. Z důvodů 

nemožného použití modifikované omítky byl dodatečně připraven vzorek se souvrstvím 

kombinovaným, kde na modifikovanou stěrku byla použita standardní omítka, výsledná 

hodnota nasákavosti následně vyhověla požadavku ETAG 004.  

 

Graf č. 36: Paropropustnost jednotlivých souvrství s vyznačením max. hranice 0,50 m 
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Vyhodnoceni: 

V případě paropropustnosti nebyl pozorován zásadní rozdíl mezi jednotlivými 

souvrstvími. Nový a následně kombinovaný systém dosáhl podobných výsledků a bez 

problému vyhověl max. hranici 0,50 m. 

7.6.3 Možnost hodnocení environmentálních dopadů 

Dopady na životni prostředí u nízkoenergetických budov jsou hodnoceny zejména 

spotřebu energií, ale svůj podstatný vliv mají také stavební materiály, a to během celé 

životnosti budovy. Proto by se snížení energetické náročnosti nemělo zaměřit pouze na 

snížení spotřeby energií, ale také na použití materiálů šetrných k životnímu prostředí.  

Výpočet těchto dopadů je bohužel zdlouhavý a nelehký úkol. Z tohoto důvodu je 

důležité, aby projektanti, architekti, inženýři a student měli přístup k uživatelsky 

přívětivému nástroji, který dokáže provádět podrobná posouzení dopadů budovy 

na životní prostředí. [36] 

7.6.3.1 Hodnotící software environmentálních aspektů Eco-Bat 

Za účelem porovnání environmentálních dopadů byl vytvořen software s názvem Eco-

Bat, vyvinutý v Laboratory of Solar Energetics and Building Physics, University 

of Applied Sciences of Western Switzerland. Program Eco-Bat posuzuje 

environmentální dopady staveb a to během jejich celého životního cyklu (včetně 

stavebních materiálů a spotřebované energie). Metodika použitá k hodnocení dopadů 

na životní prostředí je založena na posuzování životního cyklu (LCA) a je kompatibilní 

s normami ISO 14040. Data jsou získána zejména z databáze dopadů na životní 

prostředí s názvem Ecoinvent, která obsahuje nezbytné hodnoty pro potřeby výpočtu. 

[70]  

V současné době je používán architekty a inženýry ve Švýcarsku, Itálii a Francii 

a hodnotí dopady na životni prostředí u rodinných domů, obytných a kancelářských 

budov a v neposlední řadě také škol.  

U standardních budov jsou dopady na životní prostředí vlivem spotřeby energií 

mnohem vyšší než dopady vyvolané použitými stavebními materiály. Naproti tomu 

u budov s nízkou spotřebou energie se ukázalo, že dopady stavebních materiálů 

mohou být podobné nebo dokonce vyšší než dopady generované pouhou spotřebou 

energií. [71] Pro takové budovy je tedy důležitý pečlivý výběr materiálů a jejich 

ekologických variant. 
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U životního cyklu budovy jsou environmentální dopady způsobeny dvěma hlavními 

faktory: 

 Stavebními materiály. 

 Spotřebou energií (fáze využití). [70] 

Následující obrázek ukazuje různé fáze, které se vyskytují během životního cyklu 

produktu, potažmo budovy. Každá fáze životního cyklu budovy znázorněná na Obr. 30 

má negativní dopad na životní prostředí. [70] 

Obr. 30: Životní cyklus produktu a budovy [72] 

7.6.3.2 Srovnání systémů pomocí programu Eco-Bat 

V rámci této práce byl program Eco-Bat použit k hodnocení stavebních materiálů, 

konkrétně konstrukce cihlové stěny a systému kontaktního zateplení. Výsledky 

porovnání standardního systému s EPS a nového systému s dřevovláknitými deskami 

jsou uvedeny v Obr. č. 31 až 40 a v tabulce č. 16. 

K porovnání standardního a nového systému byla využita konstrukce stěny 

u novostavby rodinného domu s velikostí podlahové plochy 200 m2. Program nabízí 

možnost výpočtu také na rekonstruovaném rodinném domě, ale rozdíl výsledků, 

vzhledem k hodnocení výhradně konstrukce a zateplovacího systému, byl minimální. 

V rámci výpočtu a porovnání byla zvolena sekce, která odráží dopady na životní 

prostředí v použitých materiálech. Další sekce, které hodnotí vliv instalace technických 

rozvodů, spotřebu energií během živostnosti budovy a také výkopy nebyly do výpočtu 

zahrnuty. 

V sekci materiálů byly hodnoceny následující parametry: 

 Výroba materiálů. 

 Výměna materiálů (vzhledem k životnosti jednotlivých komponent). 
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 Odstranění materiálů (recyklace).  

Parametr dopravy surovin a produktů v sekci materiálů nebyl zahrnut do výpočtu. 

Doprava je v programu nastavena striktně pro dopravu v rámci Švýcarska 

a pro potřeby porovnání konstrukce byla zanedbána. 

Výstupem výpočtu zvoleného softwaru jsou 4 indikátory velikosti environmentálních 

dopadů (environmentální ukazatele) s označením: UBP, CED, NRE, GWP (jednotlivé 

indikátory vysvětleny níže): 

 UBP (Umwelt Belastung Punkte ≈ Environmental Impact Points): Posouzení 

dopadů je založeno na srovnání současného zatížení životního prostředí 

(skutečné množství) se sociálně přijatelným zatížením vyjádřeným v tzv. 

eko bodech. Pro každý stát je metodika jiná vzhledem k environmentální politice 

každého státu. V programu Eco-Bat je výpočet proveden dle požadavku 

Švýcarska. Výsledek lze, vzhledem k podobné politice ohledně životního 

prostředí, informativně převzít také pro Českou republiku. [73] 

 CED (Cumulativ Energy Demand): hodnota celkové primární energie potřebná 

k výrobě produktu vyjádřena v [MJ∙m-2]. [73] 

 NRE (Non-Renewable Energy): neobnovitelná energie, která představuje 

spotřebovanou neobnovitelnou primární energii. Je to ukazatel vyčerpání 

neobnovitelných zdrojů, např. fosilní paliva. Hodnota je vyjádřena v [MJ∙m-2]. 

[73] 

 GWP (Global Warming Potencial): Globální oteplovací potenciál, který 

kvantifikuje emise skleníkových plynů. GWP není měřeno v absolutní hodnotě, 

protože každý plyn má různé dopady na skleníkový efekt, jejich potenciál je 

porovnáván s CO2. Například jeden kilogram metanu (CH4) odpovídá 23 

kilogramům CO2. Výsledky jsou tedy vyjádřeny v [kg CO2-Eq∙m-2]. [73] 

 

7.6.3.3 Výstupní data z programu Eco-Bat 

V rámci porovnání byla zvolena konstrukce stěny rodinného domu. Skladba konstrukce 

je uvedena v Obr. 34 a 35. Jedná se o standardní zateplovací systém s EPS a nový 

systém s izolantem z dřevovláknitých desek (v programu byla zadána celulózová 

vlákna, která svými parametry odpovídala údajům z technického listu dřevovláknitých 

desek).  
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Obr. 31: Skladba posuzované konstrukce pro standardní systém s EPS 

 

Obr. 32: Skladba posuzované konstrukce pro nový systém s dřevovláknitými deskami 

Konečná data z výpočtu pro testované systémy jsou vedena v Obr. 33 a 34. Jsou zde 

uvedeny finální hodnoty indikátorů, jak pro jednotlivé materiály, tak celková suma 

konstrukce. Výsledky jsou vztaženy na metr čtvereční a rok. 

 



Disertační práce                                                                                                        2021 
 

VUT v Brně                                             - 123 -                                      Fakulta stavební 
 

 

Obr. 33: Numerické výsledky pro jednotlivé materiály a celková suma – standardní 

systém 

 

Obr. 34: Numerické výsledky pro jednotlivé materiály a níže uvedena celková suma 

dopadů – nový systém 
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Grafické porovnaní výsledků pro jednotlivé materiály je uvedeno v Obr. 35. a 36. 

 

 

Obr. 35: Grafické znázornění environmentálního dopadu pro jednotlivé materiály 

konstrukce – standardní systém 

 

Obr. 36: Grafické znázornění environmentálního dopadu pro jednotlivé materiály 

konstrukce – nový systém 
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Rozpad výsledků na výrobu, výměnu a odstraněni (recyklaci), pro všechny čtyři 

indikátory, je uveden v Obr. 37 a 38.  

 

 
 

Obr. 37: Grafické znázornění environmentálních dopadů v rámci životního cyklu 

budovy rozdělených na výrobu, výměnu a odstranění – standardní systém 

 
 

Obr. 38: Grafické znázornění environmentálních dopadů v rámci životního cyklu 

budovy rozdělených na výrobu, výměnu a odstranění – nový systém 



Disertační práce                                                                                                        2021 
 

VUT v Brně                                             - 126 -                                      Fakulta stavební 
 

Procentuální rozpad výsledků na výrobu, výměnu a odstraněni (recyklaci), pro všechny 

čtyři indikátory, je uveden v Obr. 39 a 40.  

 

 
 

Obr. 39: Grafické znázornění environmentálních dopadů v rámci životního cyklu 

budovy rozdělených na výrobu, výměnu a odstranění, vyjádřeno v procentuálním 

podílu – standardní systém 

 
 

Obr. 40: Grafické znázornění environmentálních dopadů v rámci životního cyklu 

budovy rozdělených na výrobu, výměnu a odstranění, vyjádřeno v procentuálním 

podílu – nový systém 
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Finální výsledky životního cyklu budovy jsou uvedeny v Obr. 41 a 42. Jak již bylo 

uvedeno výše, výsledky jsou vztaženy pouze ke konstrukci a ostatní faktory byly 

zanedbány. Díky tomu jsou finální výsledky totožné s výsledky v Obr. 33 a 34, které 

jsou vztaženy čistě ke konstrukci budovy.  

 

 

 
 

Obr. 41: Celkový výsledek životního cyklu budovy (v našem případě pouze 

posuzované konstrukce) – standardní systém 

 

Obr. 42: Celkový výsledek životního cyklu budovy (v našem případě pouze 

posuzované konstrukce) – nový systém 
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7.6.3.4 Rozbor a vyhodnocení výsledků z programu Eco-Bat 

Finální data jsou vztažena na metr čtvereční budovy a na jeden rok v rámci životního 

cyklu. Pro lepší názornost rozdílu jsou níže uvedená data přepočítána na teoretickou 

životnost rodinného domu 150 let. Porovnání systémů je uvedeno v Tab. 26. 

Pro nosnou konstrukci stěny je ve výpočtu uvažováno celých 150 let životnosti. 

Pro materiály využité v rámci zateplovacího systému je životnost brána 30 let. Z výše 

uvedeného vyplývá, že ve finálním součtu byla data pro zateplovací systém 

vynásobena 5krát, aby se zohlednila životnost po celou dobu trvání nosné konstrukce.  

V původním výpočtu nemohla být díky vlastnostem programu zohledněna úprava 

receptury malty popílkem. Do konečného výpočtu byla data pro maltu u nového 

systému přepočtena koeficientem 0,85, který zjednodušeně odpovídá 15 % popílku 

v receptuře malty. Dopad využití odpadní suroviny v rámci výpočtu je nepochybně 

složitějšího charakteru, ale pro přibližné srovnání byl využit tento postup. 

Tab. 26: Porovnání rozdílu indikátorů environmentálních dopadů pro obvodovou 

konstrukci rodinného domu, standardní versus nový zateplovací systém 

 

Standardní systém

UBP'06   

[Pts·m-2]

CED          

[MJ·m-2]

NRE         

[MJ·m-2]

GWP              

[kg CO2-Eq·m-2]

Vápenná omítka 260,25 2,55 2,25 0,45

Zdivo z pálených cihel 1917,45 30,45 27,75 2,55

Cementová malta 683,25 6,75 6,00 0,75

EPS 1409,25 28,50 28,50 2,25

Syntetická omítka 76,50 1,50 1,50 0,08

SUMA 4346,70 69,75 66,00 6,08

Nový systém

UBP'06   

[Pts·m-2]

CED          

[MJ·m-2]

NRE         

[MJ·m-2]

GWP              

[kg CO2-Eq·m-2]

Vápenná omítka 260,25 2,55 2,25 0,45

Zdivo z pálených cihel 1917,45 30,45 27,75 2,55

Cementová malta + popílek 580,76 5,74 5,10 0,64

Celulózová vlákna 1029,75 8,25 6,00 0,30

Syntetická omítka 76,50 1,50 1,50 0,08

SUMA 3864,71 48,49 42,60 4,01

ROZDÍL mezi systemy 481,99 21,26 23,40 2,06

ROZDÍL mezi systémy [%] 11,09 30,48 35,45 33,95
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Graf č. 37 až 40: Porovnání finálních výpočtů pro standardní a nový systém v rámci 4 

environmentálních ukazatelů 

Vyhodnocení: 

Velikost rozdílu mezi standardní konstrukcí a novou konstrukcí stěny se zateplením je 

dobře viditelná v grafech č. 37 až 40. V rámci prvního indikátoru je rozdíl téměř 500 

bodů na jeden m2 konstrukce. Hodnota celkové primární energie potřebná k výrobě 

produktu (CED) se liší o 23,4 MJ∙m-2 ve prospěch nového systému a u NRE neboli 

neobnovitelné energie, která představuje spotřebovanou neobnovitelnou primární 

energii je rozdíl 21,3 MJ∙m-2. Rozdíl posledního ukazatele, který kvantifikuje množství 

skleníkových plynů, je více než 2,0 kg CO2-Eq∙m-2.  

Z výše uvedených výsledků je patrné, jaké úspory energie či přímého dopadu 

na životní prostředí může být úpravou zateplovacího systému pomocí využití 

druhotných surovin v rámci lepicí a stěrkové hmoty a zejména vhodnou volbou 

alternativního izolantu dosaženo. Díky zvolené úpravě bylo pro konstrukci stěny 

rodinného domu o velikosti podlahové plochy 200 m2 a plánované teoretické životnosti 

150 let dosaženo úspory 4 680 MJ pro primární energii spotřebovanou ve výrobě, 4260 

MJ pro spotřebovanou neobnovitelnou primární energii a snížení emise skleníkových 

plynů o 400 kg CO2-Eq. 
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7.6.4 Vyhodnocení ETAPY VI. 

Z hlediska chování souvrství bylo prokázáno, že nově vyvinuté souvrství vyhoví 

požadavkům pro stěrkovou hmoty určenou pro kontaktní zateplovací systém. Výsledné 

hodnoty paropropustnosti byly téměř shodné se standardním systémem. Zhoršení 

vlastností bylo pozorované v rámci testů nasákavosti, kde souvrství s vyvinutou 

omítkou mělo nasákavost více než dvojnásobnou. Souvrství složené z nové stěrky 

a standardní omítky již požadovaný parametr splnilo. 

Porovnání v ohledu environmentálních charakteristik dopadlo výrazně lépe pro nově 

složený systém. V případě bodového hodnocení environmentálního dopadu je rozdíl 

mezi novým a standardním systémem cca 11 % ve prospěch systému nového, ovšem 

u ostatních ukazatelů je rozdíl mezi systémy více než 30 % ve prospěch ekologičtější 

varianty ETICS. Výsledné hodnoty v rámci tohoto porovnání se nemusejí zdát zásadní, 

ale když si představíme, kolik milionů metrů čtverečních je ročně zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem, tak výsledná čísla pro úsporu energií či omezení 

skleníkových plynů jsou velmi vysoká. 
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7.7 ETAPA VII. teplotní chování a studium mikrostruktury 

7.7.1 Teplotní chování materiálů, stěrek, izolantů a výsledných sestav 

7.7.1.1 Testy materiálů PCM – vliv změny teploty 

Výsledky získané měřením surovin, plniva a PCM jsou uvedeny v Tab. 27 až 29 

a v Grafu č. 41 až 43. Pod grafy je uvedeno dílčí zhodnocení a popis dosazených 

výsledků. 

V následujících tabulkách, obrázcích a grafech jsou použity tyto zkratky: 

 C 0,2-0,5   Standardní plnivo – drcený vápenec 

 M          PCM – Micronal DS 5040 X 

 6D         PCM – Nextek 6D 

 18D        PCM – Nextek 18D 

Tab. 27: Výsledky měření teploty standardního plniva a PCM materiálů v klimakomoře 

pro rozmezí 23 až -12 °C, 100 minut 

Vzorky plniva a PCM umístěné v klimakomoře 

12. 3. 2019 

      [°C] [%]   
Teplota a vlhkost prostředí – 

interiér 
23 50 

Teplota a vlhkost prostředí – 
klimakomora 

-12,0 50 
  

Čas 
Teplota povrchu materiálu – 

termograf 
Teplota prostředí – 

klimakomora 

[hh:mm] [°C] [°C] 

  C 0,2-0,5 M 6D 18D   

12:13 19,8 20,5 16,1 16,2 -8,5 
12:15 16,6 18,7 12,5 13,1 -9,0 
12:16 15,7 18,1 11,7 12,5 -9,7 
12:17 14,5 17,7 11,0 11,7 -8,9 
12:20 11,9 16,2 9,6 10,6 -9,4 
12:22 10,9 15,1 8,8 10,4 -9,2 
13:03 -1,1 -1,1 2,1 10,2 -9,0 
13:12 -4,8 -3,8 1,8 3,0 -9,8 
13:22 -5,5 -3,8 1,8 -0,4 -9,2 
13:32 -5,8 -4,2 1,4 -0,8 -8,9 
13:42 -5,6 -4,6 0,6 -0,6 -9,1 
13:52 -5,4 -4,0 -0,8 -0,4 -9,0 
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Obr. 43: Termosnímky testovaných vzorků s vyznačením minut měření 

 

Graf č. 41: Průběh teploty standardního plniva a PCM vzorků 

Vyhodnocení: 

Pro porovnání s PCM materiály byl vybrán drcený vápenec s označením C 0,2-0,5. 

Právě za toto plnivo byl materiál PCM v rámci testování stěrek zaměněn. Výsledky 

ukazují pokles teploty materiálů, které byly umístěny v laboratorním prostředí o teplotě 
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23 °C a následně přesunuty do klimakomory o teplotě -12 °C. V prvních minutách došlo 

k aktivaci PCM s označení M (Micronal), který má nastavení vosku na 23 °C a díky 

tomu docházelo k pozvolnému poklesu teploty až do cca 15 °C, kde se vlastnosti 

vzorku M začaly blížit standardnímu plnivu a kopírovaly jeho pokles až do závěru testu. 

Vliv nastavení teploty vzorků 6D a 18D je z grafu dobře patrný. Číslice v označení 

vzorku znamená teplotu nastavení. Došlo tak k aktivaci nejdříve vzorku 18D, a to při 

cca 10 °C a následně až vzorku 6D při teplotě cca 3 °C. K aktivaci těchto vzorků avšak 

došlo později, než se díky garantovanému nastavení očekávalo.  

Po 100 minutách testování byl rozdíl v teplotě jednotlivých vzorků jasně patrný. Inertní 

plnivo mělo teplotu -5,4 °C, Micronal -4,0 °C a vzorek 6D -0,8 °C a vzorek 18D -0,4 °C. 

Rozdíl mezi inertním plnivem a vzorky PCM Nextek byl cca 4,5 °C. Pokles teploty pod 

0 °C nastal u vzorků C 0,2-0,5 a M po 50 minutách, kdežto u vzorku 18D po 70 

minutách a u vzorku 6D až po téměř 100 minutách. Vhodnost produktů Nextek 6D a 8D 

byla prokázána a v dalších testech byly použity jako funkční prvek v rámci stěrky 

pro ETICS. 

Tab. 28: Výsledky měření teploty plniva a PCM materiálů v klimakomoře v rozsahu 23 

až -12 °C, 220 minut 

Vzorky plniva a PCM umístěné v klimakomoře 

13. 3. 2019 

      [°C] [%]   
Teplota a vlhkost prostředí – 

interiér 
23 50 

Teplota a vlhkost prostředí – 
klimakomora 

-12,0 20 
  

Čas 
Teplota povrchu materiálu – 

termograf 
Teplota prostředí – 

klimakomora 
[hh:mm] [°C] [°C] 

  C 0,2-0,5 M 6D 18D   
7:24 21,9 21,4 21,4 19,1 -11,5 
7:28 4,5 11,1 3,2 10,1 -11,0 
7:33 -2,1 0,5 1,1 8,4 

 
7:38 -4,3 -3,0 0,9 6,6 

 
7:43 -4,4 -3,3 1,4 2,6 

 
7:48 -4,6 -3,8 1,1 0,4 -8,0 
7:54 -5,4 -4,7 0,7 -0,9 

 
7:59 -4,0 -3,4 1,7 0,2 

 
8:04 -3,8 -2,6 1,6 0,3 -9,7 
8:09 -4,0 -3,5 1,1 0,0 

 
8:14 -4,1 -3,7 1,1 0,1 

 
8:19 -4,2 -4,1 0,7 0,0 -8,4 
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8:24 -3,6 -2,8 1,6 0,6 
 

8:29 -4,0 -4,1 0,8 0,1 
 

8:34 -3,8 -3,5 1,0 0,4 
 

8:40 -4,5 -4,5 -0,2 -0,3 
 

8:44 -3,8 -3,6 0,3 0,1 -8,0 
8:50 -4,7 -4,6 -0,5 -0,3 

 
8:54 -4,1 -3,6 -0,1 0,1 

 
9:07 -7,7 -8,5 -3,8 -3,2 

 
9:22 -9,0 -8,9 -4,7 -4,2 

 
9:38 -9,4 -9,2 -4,9 -4,2 

 
9:52 -9,2 -9,1 -4,8 -4,3 

 
10:54 -9,6 -9,1 -4,5 -4,0 -12,0 

      
 

  

Obr. 44: Porovnání termosnímků standardního plniva a PCM materiálů 
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Graf č. 42: Vývoj teploty plniva a PCM vzorků v klimakomoře v průběhu cca 3,5 hodiny 

Vyhodnocení: 

V grafu č. 42 je dobře viditelný rozdíl mezi standardním plnivem, Micronalem a vzorky 

Nexteku. Vzorek 18D má opět rychlejší aktivaci a následně mírně nižší teplotu než 

vzorek 6D. Oba tyto vzorky mají po převážnou dobu měření vyšší teplotu než Carolith 

či Micronal. Rozdíl činní cca 4 až 5 °C. Z grafu vyplývá, že i po více než 3 hodinách 

jsou rozdíly výrazné a cca ve stejném rozsahu. Tyto materiály, tak mohou mít 

podstatný vliv na tepelnou akumulaci v rámci finální vrstvy zateplovacího systému. 
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Tab. 29: Výsledky měření teploty plniva, PCM a kombinace PCM materiálů 

v klimakomoře, v rozsahu 12 až -12 °C 

Vzorky PCM umístěné v klimakomoře 

            14. 3. 2019 

  
[°C] [%] 

Teplota a vlhkost prostředí – 
komora 

12,0 50 

Teplota a vlhkost prostředí – 
komora 

-12,0 50 
    

Čas Teplota povrchu materiálu – termograf 
Teplota prostředí 
– klimakomora 

[hh:mm] [°C] [°C] 

  C 0,2-0,5 M 6D 18D 6D+18D   
8:33 12,7 12,7 14,0 14,3 14,6 1,5 
8:38 9,2 8,8 10,0 10,9 11,4 -4,8 
8:45 3,0 2,7 4,5 5,6 5,5 -5,3 
8:49 0,8 0,6 2,7 3,6 3,7 -7,6 
8:54 -1,4 -1,3 1,7 1,7 2,2 -7,9 
8:59 -3,2 -3,0 1,5 0,5 1,7 -8,0 
9:05 -4,0 -3,8 1,3 -0,3 1,5 -8,1 
9:10 -5,0 -4,7 0,8 -1,0 1,0 -7,1 
9:13 -4,5 -3,9 1,4 -0,1 1,5 -7,5 
9:18 -4,1 -3,7 1,2 -0,1 1,5 -7,6 
9:27 -4,1 -3,8 1,2 -0,4 1,2 -7,9 
9:32 -4,3 -4,2 0,7 -0,5 0,7 -8,0 

 

  

Obr. 45: Termosnímky vzorků plniva a PCM testovaných po dobu 60 minut a při teplotě 

12 až -12 °C 
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Graf č. 43: Vývoj teploty vzorků při okolním prostředí 12 až -12 °C 

Vyhodnocení: 

Test s menším rozsahem teplot prokázal, že vzorek 18D má schopnost aktivovat vosk 

i pod teplotou uvedenou v technickém listu. Opět se prokázalo, že mikrokapsle od firmy 

Nextek mají rozdílný vývoj teploty oproti standardnímu plnivu a Micronalu, který již 

nebyl schopen aktivovat přeměnu fáze díky uložení při teplotě 12 °C. Rozdíl teplot je 

zhruba stejně velký jako u grafu č. 42, a to 4 až 5 °C. Zajímavý výsledek má vzorek 6D 

a 18D, který je složen z 50 % PCM vzorku 6D a z 50 % z 18D. Kombinací těchto 

mikrokapslí se podařilo spojit výhody obou PCM materiálů. Začátek poklesu je 

obdobný jako u vzorku 18D a okolo teploty 2 °C lze u vzorku pozorovat podobný 

průběh jako u vzorku 6D. Lze konstatovat, že vhodnou kombinací PCM materiálů 

můžeme moderovat průběh teploty a získat pozitivní efekty od více typů PCM. 
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7.7.1.2 Testy stěrkových hmot – vliv změny teploty 

Výsledky získané měřením stěrek jsou uvedeny v Tab. 30 a 31 a v Grafu č. 43 a 44. 

Pod grafy je uvedené dílčí zhodnocení a popis dosazených výsledků. 

Tab. 30: Výsledky měření teploty stěrek v exteriéru v rozsahu 23 až 2 °C, 140 min 

Vzorky umístěné v exteriéru – stěrka 

11. 3. 2019 

      [°C] [%]     

Teplota a vlhkost 
prostředí – interiér 

23 50 

Polojasno, větrno 
Teplota a vlhkost 

prostředí – exteriér 
2,3 - 5,3 53 

  

Čas Teplota povrchu materiálu – termograf 
Teplota prostředí – 

exteriér 
[hh:mm] [°C] [°C] 

  REF. S2P S1.6P M S3P 6D S3P 18D   
6:51 23,0 23,1 23,0 23,0 22,9 23,0 
6:53 17,6 17,8 18,2 15,7 15,2 

 
6:54 16,6 16,6 17,0 14,2 13,6 
6:58 14,6 14,5 15,0 11,4 10,9 
7:02 13,2 13,2 13,3 10,1 10,1 2,3 
7:08 12,3 11,9 12,9 9,7 10,2 
7:12 11,3 11,1 12,0 9,4 10,2 
7:18 9,6 9,8 11,2 8,6 9,9 
7:23 8,6 8,8 10,5 8,1 9,8 2,6 
7:28 8,6 8,9 10,9 8,1 9,8 
7:33 8,3 8,8 11,8 8,7 10,1 
7:38 7,2 7,2 10,7 7,2 9,0 
7:43 7,4 7,6 10,9 8,6 10,2 
7:48 8,5 8,3 12,1 9,2 10,8 2,9 
7:54 7,5 7,7 11,5 8,5 10,0 
7:58 6,6 7,1 9,7 7,1 9,4 
8:04 6,5 7,0 10,2 7,6 9,8 
8:08 6,6 7,6 10,6 8,5 9,7 3,4 
8:13 6,7 7,6 11,1 8,8 10,1 
8:18 5,3 5,8 8,8 7,0 8,9 
8:23 5,1 5,6 8,0 6,1 8,6 3,5 
8:28 4,8 5,1 7,2 5,4 8,4 
8:33 4,7 5,0 6,9 5,0 8,2 3,3 
8:38 4,4 4,9 6,8 4,9 8,2 
8:43 4,5 4,8 6,2 5,0 8,2 
8:48 4,8 5,1 6,3 5,0 8,5 3,2 
8:53 4,7 5,2 6,3 5,1 8,6 
8:57 4,7 5,1 6,0 5,1 8,4 
9:03 4,7 5,1 5,9 5,0 8,3 
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9:08 4,6 5,0 5,7 5,0 8,3 
9:13 4,6 5,1 5,5 5,0 8,3 
9:18 4,6 5,0 5,3 4,9 7,9 
9:22 4,8 5,0 5,5 5,1 8,4 3,6 
9:39 5,1 5,2 5,6 5,2 8,5 
9:52 4,8 5,0 5,0 4,9 7,9 3,9 
10:06 5,4 5,6 5,7 5,4 8,3 
10:26 5,3 5,5 5,6 5,5 8,0 
10:37 5,4 5,6 6,0 5,5 8,0 5,3 
10:46 5,7 6,0 6,2 5,9 8,2 
11:25 6,4 6,9 7,0 6,7 8,5 
11:49 7,6 8,0 8,0 7,8 9,4 
14:43 22,3 22,2 20,8 21,8 18,0 23,0 

  Stíněno proti Slunci.     
 

  

Obr. 46: Vývoj teploty vytvrzených stěrkových hmot ve stáří 28 dnů v rozsahu 23 až 

2 °C, 140 min 
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Graf č. 44: Teploty vzorků stěrek umístěných v exteriéru při teplotě 2,3 až 5,3 °C 

Vyhodnocení: 

Rozdíl teploty po 140 minutách dopadl nejlépe pro vzorek S3P 18D. Za tuto dobu 

klesly ostatní vzorky na teplotu okolí okolo 5 °C, kdežto S3P 18D měl teplotu o 2,5 

stupně vyšší. Tento výsledek je názorně vidět, jak na Obr. 46, tak na Grafu č. 44. 

Výkyvy teplot v rozmezí 7:38 až 8:23 jsou způsobeny nutností stínění vzorků před 

přímým vlivem slunečního záření. Vždy pro měření muselo být stínění odstraněno, což 

mělo za následek krátkodobé navýšení teploty. Ověření chování vzorků bylo 

provedeno také v klimakomoře, aby byl tento vliv eliminován, viz následující test. 
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Tab. 31: Výsledky měření teploty stěrek v klimakomoře 

Vzorky stěrek umístěné v klimakomoře 

12. 3. 2019 

      [°C] [%]     
Teplota a vlhkost 

prostředí – interiér 
23 50 

Teplota a vlhkost 
prostředí – 

klimakomora 
-12 50 

    

Čas Teplota povrchu materiálu – termograf 
Teplota prostředí 

– exteriér 
[hh:mm] [°C] [°C] 

  REF. S2P S1.6P M S3P 6D S3P 18D   

12:54 19,9 19,5 19,9 18,8 18,4 -8,5 

13:03 12,8 12,4 12,5 8,8 11,7 -9,0 

13:12 7,2 7,8 7,9 4,6 9,4 -9,7 

13:22 3,2 4,0 6,2 2,4 8,1 -8,9 

13:32 0,1 0,7 5,0 1,0 7,2 -9,4 

13:41 -2,1 -1,0 3,1 -0,6 5,7 -9,2 

13:50 -3,3 -2,4 1,2 -1,5 4,4 -9,0 
 

  

Obr. 47: Vývoj teploty vzorků jednotlivých stěrek v klimakomoře 
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Graf č. 45: Průběh teplot stěrek v klimakomoře 

Vyhodnocení: 

Test stěrek v klimakomoře přinesl podobné výsledky jako v Grafu č. 44 (test hmot 

v exteriéru). Vliv většího množství testovaného materiálu byl zejména patrný u vzorku 

S1.6 PM s kapslemi Micronal. Větší hmotnost (objem) vzorků znamenal delší tepelnou 

setrvačnost. Nejlépe si v tomto testu vedl vzorek s mikrokapslemi Nextek 18D. 

U tohoto vzorku poklesla teplota z 16,4 °C na 4,4 °C během 60 minut. U dalších vzorků 

byl pokles strmější. Po 60 minutách měl vzorek S1.6 PM teplotu 1,2°C. Ostatní vzorky 

se pohybovaly dokonce pod 0°C. Konkrétně vzorek REF. -3,3 °C, S2P -2,4 °C a S3P 

6D -1,5 °C. Rozdíl teplot testovaných stěrek byl dobře patrný. Výsledky ovšem 

porovnávají jednotlivé vzorky v objemu, které se v základní vrstvě ETICS běžně 

neobjevují. Z tohoto důvodu bylo nutné ověřit chování v reálném objemu hmoty 

na izolantu. Toto ověření bylo provedeno v kapitole 7.7.1.4. 
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7.7.1.3 Test izolantu EPS a dřevovláknité desky – vliv změny 

teploty 

Výsledky získané měřením izolantů jsou uvedeny v Tab. 32 a v Grafu č. 46. Pod grafy 

je uvedené dílčí zhodnocení a popis dosazených výsledků. 

Tab. 32: Výsledky měření teploty izolantů v exteriéru 

Vzorky izolantů umístěné v exteriéru 

13. 3. 2019 

      [°C] [%]   
Teplota a vlhkost prostředí 

– interiér 
23 50 

Polojasno, mírný vítr 
Teplota a vlhkost prostředí 

– exteriér 
3,4 67 

Čas Teplota povrchu materiálu – termograf 
Teplota prostředí – 

exteriér 
[hh:mm] [°C] [°C] 

  EPS 70 F Dřevovlákno   
7:54 4,4 8,5 3,4 
7:58 2,7 6,4 3,4 
8:03 2,7 6,0 

 
8:08 3,0 5,6 

 
8:13 3,1 5,4 

 
8:18 2,9 4,6 3,9 
8:23 3,6 5,1 

 
8:25 3,4 4,9 

 
8:33 3,8 5,1 

 
8:39 3,2 4,4 4,3 
8:43 3,8 4,7 

 
8:48 3,6 4,3 

 
8:52 3,6 4,2 

 
9:06 3,0 3,5 4,0 
9:21 4,0 4,2 

 
9:37 3,9 4,6 4,6 
9:51 3,8 4,8   
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Obr. 48: Termografy izolantů EPS a dřevovlákna 

 

Graf č. 46: Vývoj teploty izolantů EPS a dřevovláknité desky v exteriéru 

Vyhodnocení: 

V grafu č. 46 je názorně vidět rozdíl mezi schopností tepelné akumulace 

expandovaného polystyrenu a dřevovláknitého izolantu. Vzorky byly z laboratorního 

prostředí, o teplotě 23 °C, umístěny v exteriéru o teplotě 3,4 – 4,6 °C. Pokles teploty 

EPS byl okamžitý. Již po několika málo minutách měl vzorek podobnou teplotu jako 

okolí. Dřevovláknitá deska ztrácela teplotu pozvolna a na úroveň EPS se dostala až 

po cca 90 minutách. Schopnost dřevovláknitých desek akumulovat teplo je výhodná 

z ohledu synergie se stěrkou s PCM. Lze konstatovat, že tepelně-akumulační vlastnosti 

stěrky budou umocněny touto vhodnou ekologickou variantou. 
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7.7.1.4 Testy izolantů se stěrkami – vliv změny teploty 

Výsledky získané měřením izolantů a stěrek nanesených na izolantech jsou uvedeny 

v Tab. 33 až 35 a v Grafu č. 47 až 49. Pod grafy je uvedené dílčí zhodnocení a popis 

dosazených výsledků. 

Tab. 33: Výsledky měření teploty izolantů s nanesenou stěrkovou hmotou v exteriéru 

Vzorky umístěné v exteriéru - stěrka nanesená na izolantu 

          13. 3. 2019 

      [°C] [%]   
Teplota a vlhkost prostředí – 

interiér 
23 50 

Polojasno,       
mírný vítr Teplota a vlhkost prostředí – 

exteriér 
3,0 67 

Čas 
Teplota povrchu materiálu – 

termograf 
Teplota prostředí – 

exteriér 
[hh:mm] [°C] [°C] 

  EPS EPS Dřevovlákno   

  REF. S2P S3P 18D     

7:13 18,4 18,7 17,9 
 

3,0 

7:18 9,7 10,2 11,1 
 

3,0 

7:22 7,0 7,3 10,7 
 

3,0 

7:27 5,2 5,6 10,6 
  

7:32 4,1 4,4 10,2 
  

7:37 3,2 3,4 9,7 
  

7:42 2,7 2,8 9,1 
 

3,1 

7:47 2,4 2,6 9,5 
  

7:53 2,4 2,5 9,6 
  

7:57 2,2 2,3 9,2 
 

3,4 

8:02 2,4 2,5 9,4 
  

8:08 2,7 2,8 9,0 
  

8:13 2,2 2,3 7,8 
 

3,9 

8:18 3,1 3,1 7,3 
  

8:22 3,3 3,3 6,3 
  

8:28 3,5 3,5 5,9 
 

4,3 

8:33 3,6 3,7 5,4 
  

8:39 3,7 3,8 5,0 
  

8:43 3,8 3,9 5,0 
 

4,3 

8:48 3,5 3,6 4,5 
  

8:52 3,8 3,9 4,7 
  

9:06 3,4 3,4 4,0 
 

4,2 

9:21 3,6 3,6 3,9 
  

9:37 3,6 3,7 3,9 
 

9:52 4,8 5,1 4,8   4,7 
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Obr. 49: Výstup z měření vybraných vzorků stěrek na izolačních materiálech 

 

Graf č. 47: Porovnání vzorku REF. a S2P na EPS a vzorku S3P 18D s PCM na 

dřevovláknité desce 
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Na izolanty byly naneseny stěrkové hmoty o tloušťce cca 3 mm. Vzorky byly 

přemístěny z teploty 23 °C do exteriéru, kde byla během testu naměřena teplota 3,0 až 

4,2 °C. Teplota vzorků s referenční maltou a maltou s popílkem (nanesených na EPS) 

poklesla během 30 minut na teplotu okolí. Jelikož pokles teploty izolantu EPS 
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prodloužena tepelná setrvačnost vzorků o výše uvedených 30 minut. Ovšem vzorek 

S3P 18D na dřevovláknité desce vykázal pozvolný pokles teploty a teploty okolí dosáhl 

až po 120 minutách. Ztráta teploty byla 4x pomalejší než u standardního systému, což 

lze hodnotit jako velmi dobrý výsledek. 

Tab. 34: Výsledky měření teploty izolantů s nanesenou stěrkovou hmotou v exteriéru 

Vzorky umístěné v exteriéru – stěrka nanesená na izolantu 

12.03.2019 

      [°C] [%]   
Teplota a vlhkost 

prostředí – interiér 
23 50 

Polojasno, mírný 
vítr Teplota a vlhkost 

prostředí – exteriér 
1,0 58 

Čas 
Teplota povrchu materiálu – 

termograf 
Teplota prostředí 

– exteriér 
[hh:mm] [°C] [°C] 

  EPS Dřevovlákno   

  REF. S2P S3P 6D S3P 18D   

6:55 14,3 14,7 14,7 13,8 1,1 

7:03 6,9 7,5 9,9 9,3 1,1 

7:09 4,3 4,6 7,3 8,8 
 

7:14 3,7 3,6 6,1 8,8 
 

7:21 1,8 1,6 3,9 7,8 0,7 

7:29 2,1 2,2 4,1 8,6 
 

7:34 2,0 2,1 3,9 8,6 
 

7:39 2,3 2,5 4,0 8,8 1,1 

7:44 2,5 2,7 3,6 8,6 
 

7:50 2,8 3,0 3,8 9,0 
 

7:53 2,5 2,6 3,1 8,3 
 

7:58 2,3 2,4 2,7 8,0 1,3 

8:03 1,8 1,7 2,0 7,1 
 

8:08 1,6 1,5 1,6 6,5 
 

8:14 2,3 2,4 2,3 5,8 1,4 

8:18 1,5 1,5 1,3 3,4 
 

8:25 1,7 1,7 1,5 2,3 
 

8:31 2,0 1,9 1,5 2,2 1,5 

8:34 1,8 1,5 1,1 1,9 
 

8:38 2,0 1,8 1,8 2,2 
 

8:44 3,5 3,3 2,6 2,6 1,3 

9:08 4,1 4,6 3,9 4,2 
 

9:20 3,1 3,4 3,4 3,5 2,2 
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Obr. 50: Výstup z měření vybraných vzorků stěrek na izolačních materiálech (druhé 

měření) 

 

Graf č. 48: Porovnání vzorku REF. a S2P na EPS a vzorku S3P 18D s PCM na 

dřevovláknité desce (druhé měření) 
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Vyhodnocení: 

Pro potvrzení výsledků předešlého testu byla provedena obdobná zkouška, která 

znamenala potvrzení předchozích výsledků. Opět nejlépe dopadl vzorek S3P 18D, 

jak je patrné z Grafu č. 48 a Obr. 50.  

Tab. 35: Výsledky měření teploty izolantů s nanesenou stěrkovou hmotou v exteriéru, 

vliv přímého oslunění 

Exteriér – stěrka nanesená na izolantu – oslunění 

12. 3. 2019 

      [°C] [%]   

teplota a vlhkost 
prostředí – interiér 

23 50 
Polojasno,    
mírný vítr teplota a vlhkost 

prostředí – exteriér 
1,0 58 

Čas 
Teplota povrchu materiálu – 

termograf 
Teplota prostředí 

[hh:mm] [°C] [°C] 

  EPS Dřevovlákno   

  REF. S2P S3P 6D S3P 18D   

11:18 8,0 8,8 8,9 7,3 8,9 

11:22 17,2 19,7 16,5 12,4 8,9 

11:27 21,1 24,8 20,2 14,3 
 

11:32 18,4 22,9 19,5 14,3 
 

11:36 19,2 23,6 19,4 14,0 
 

11:42 22,5 27,0 22,0 15,6 
 

11:48 24,0 28,7 23,4 16,8 
 

11:51 23,1 28,3 24,0 17,2 
 

11:57 28,0 33,4 29,4 23,9 
 

12:01 29,9 35,3 30,6 26,3 
 

12:08 33,6 28,9 33,5 31,0 
 

12:14 27,2 26,5 29,5 27,9 
 

12:18 26,0 24,2 28,9 27,4 5,8 
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Obr. 51: Oslunění vybraných vzorků. Doba expozice 60 min. 

 

Graf č. 49: Porovnání vývoje teploty vzorku REF. a S2P na EPS a vzorku S3P 18D a 

S3P 6D s PCM na dřevovláknité desce při přímém slunečním záření 
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Vyhodnocení: 

Výsledky přímého oslunění ukázaly tendenci rychlejšího ohřevu vzorků REF., S2P a 

S3P 6D. Nejlépe si vedl vzorek S3P 18D, který měl nárůst teploty pozvolnější. Vyšší 

nárůst teploty u vzorku S2P oproti REF. byl tak způsoben mírně tmavším odstínem 

stěrky díky přídavku popílku. Po 43 minutách došlo k zastínění vzorků oblačností a 

následně nastal pokles teplot, který měl u vzorku S3P 18D menší tendenci. Celkově lze 

říci, že izolant se stěrkou s PCM Nextek 18D má pozvolnější nárůsty a poklesy teplot. 

Toto zjištění má pozitivní efekt v ohledu termodynamického namáhání fasády. 

7.7.1.5 Testy izolantů se stěrkami – měření termočlánky 

Pro provedení testu byla použita klimakomora Binder viz Obr. 52. Výsledky měření jsou 
uvedeny v Tab. 36 a 37 a v Grafech č. 50 až 55. 

 

Obr. 52: Příprava měření vzorků systémů. Vzorky umístěny v klimakomoře a osazeny 

termočlánky k měření teploty 
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Tab. 36: Výsledky měření teploty povrchu vzorků. Izolant s nanesenou stěrkovou 

hmotou v klimakomoře – začátek při 10 °C 

 

Teplota 
povrchu

Teplota 
okolí

REF. 
teplota 

povrchu

S2P 
teplota 

povrchu

S3P 18D 
teplota 

povrchu

Teplota 
okolí

Relativní 
vlhkost

Rosný 
bod

Rosný 
bod

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [°C] [°C]

návrhová návrhová naměřená naměřená naměřená naměřená návrhová návrhový naměřený

7:30 10,0 10,0 9,7 9,8 10,0 10,0 80 6,7 6,7

7:40 10,0 10,0 10,1 10,2 10,7 10,0 80 6,7 6,7

7:50 10,0 10,0 10,1 10,1 10,3 9,7 80 6,7 6,4

8:00 10,0 10,0 10,0 10,1 10,2 9,7 80 6,7 6,4

8:10 8,0 6,0 9,8 9,9 9,9 9,5 90 4,5 7,9

8:20 7,0 6,0 7,7 7,8 7,9 6,6 90 4,5 5,1

8:30 6,0 6,0 6,4 6,5 6,6 5,9 90 4,5 4,4

8:40 4,0 2,0 6,2 6,3 6,4 5,9 90 0,5 4,4

8:50 3,0 2,0 3,7 3,5 4,0 2,1 90 0,5 0,6

9:00 2,0 2,0 1,5 1,5 2,3 1,1 90 0,5 -0,4

9:10 1,0 0,0 1,5 1,5 2,1 1,5 90 -1,4 0,0

9:20 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 -0,7 90 -1,4 -2,1

9:30 0,0 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -0,7 90 -1,4 -2,1

9:40 -1,0 -2,0 -0,5 -0,4 0,0 -0,5 90 -3,4 -1,9

9:50 -2,0 -2,0 -1,8 -1,9 -1,7 -2,8 90 -3,4 -4,2

10:00 -2,0 -2,0 -2,6 -2,6 -2,1 -2,9 90 -3,4 -4,3

10:10 1,0 4,0 -2,4 -2,4 -2,0 -2,6 95 3,3 -3,3

10:20 2,0 4,0 2,1 2,5 3,3 3,9 95 3,3 3,2

10:30 3,0 4,0 3,7 3,7 3,8 3,8 95 3,3 3,1

10:40 4,0 6,0 3,2 3,3 3,2 3,2 95 5,3 2,5

10:50 5,0 6,0 5,2 5,5 5,4 6,0 95 5,3 5,3

11:00 6,0 6,0 7,0 7,1 6,8 6,8 100 6,0 6,8

11:10 7,0 10,0 6,6 6,8 6,7 6,4 95 9,2 5,7

11:20 8,0 10,0 9,2 9,5 9,4 10,0 95 9,2 9,2

11:30 9,0 10,0 10,3 10,5 10,2 10,1 95 9,2 9,3

11:40 10,0 10,0 10,2 10,3 10,1 9,9 80 6,7 6,6

11:50 10,0 10,0 9,5 9,6 9,3 9,0 80 6,7 5,7

12:00 10,0 10,0 9,2 9,2 9,1 8,9 80 6,7 5,6

12:10 10,0 10,0 9,4 9,5 9,4 9,4 80 6,7 6,1

12:20 8,0 6,0 9,7 9,8 9,8 9,6 90 4,5 8,0

12:30 7,0 6,0 7,5 7,5 7,5 6,2 90 4,5 4,7

12:40 6,0 6,0 6,3 6,4 6,5 5,8 90 4,5 4,3

12:50 4,0 2,0 6,1 6,3 6,5 5,9 90 0,5 4,4

13:00 3,0 2,0 3,6 3,4 3,6 2,1 90 0,5 0,6

13:10 2,0 2,0 1,2 1,2 1,8 0,7 90 0,5 -0,8

13:20 1,0 0,0 1,6 1,7 2,2 1,7 90 -1,4 0,2

13:30 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 -0,5 90 -1,4 -1,9

13:40 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,1 -0,7 90 -1,4 -2,1

13:50 -1,0 -2,0 -0,2 -0,1 0,3 -0,2 90 -3,4 -1,6

14:00 -2,0 -2,0 -1,9 -2,0 -1,7 -2,6 90 -3,4 -4,0

14:10 -2,0 -2,0 -2,7 -2,6 -2,2 -2,7 90 -3,4 -4,1
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Graf č. 50: Návrh prostředí v klimakomoře za účelem vzniku kondenzace na ETICS 
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Graf č. 51: Vývoj teploty povrchu ETICS a náchylnost ke kondenzaci, první měření, 

detail z úseku kondenzace v následujícím grafu 

Vyhodnocení: 

Měření probíhalo 8 hodin a okrajové podmínky byly nastaveny tak, aby proběhly dva 

kompletní cykly snížení a zvýšení teploty, viz Tab. 36, návrhová teplota a relativní 

vlhkost. Záměrně byla vybrána nejnižší uvažovaná teplota funkčnosti PCM 

Nextek 18D. Začátek měření byl při teplotě 10 °C. V případě prvního měření systémů 

nebyl termočlánky zaznamenán výrazný vliv PCM. Linie křivek vzorku S2P a S3P 18D 

se téměř shodují. Výsledky odpovídají návrhové teplotě povrchu v grafu č. 50. Detailní 

vyjádření výsledků je lépe patrné v následujícím grafu č. 52.  

V rámci správné interpretace výsledků je nutné také posoudit vliv izolantu, vzhledem 

k tomu, že dřevovláknitý izolant má také určitou schopnost akumulace tepla. Nicméně 

jak již bylo uvedeno výše, tento vliv nebyl v rámci výsledků pozorován. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

R
e

la
ti

v
n

í 
v

lh
ko

s
t 

v
zd

u
c

h
u

 [
%

]

T
ep

lo
ta

 [
°C

]

Čas [hh:mm]

Experimentální ověření vzniku kondenzace na povrchu 
ETICS za daných okrajových podmínek – první měření

Rosný bod S2P teplota povrchu S3P 18D teplota povrchu Relativní vlhkost

ÚSEK 
KONDENZACE

ÚSEK 
KONDENZACE



Disertační práce                                                                                                        2021 
 

VUT v Brně                                             - 155 -                                      Fakulta stavební 
 

 

Graf č. 52: Detail z prvního úseku kondenzace, první měření 

Vyhodnocení: 

V grafu lze vidět výsledky teplot naměřených na povrchu systémů se stěrkami S2P 

a S3P 18D. Obě křivky se přiblížily k hodnotě rosného bodu. Potvrdil se tak záměr 

dostat vzorky vlivem okrajových podmínek na hranici kondenzace vodní páry 

na povrchu vzorku. Nicméně nebyl zaznamenán rozdíl mezi vzorkem bez a s PCM. 

Počáteční teplota začátku testu byla příliš nízká pro aktivaci vosku Nextek 18D. Byla 

nezbytná úprava okrajových podmínek pro aktivaci PCM, viz Tab. 37 a graf č. 53 a 54. 
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Tab. 37: Výsledky měření teploty povrchu vzorků. Izolant s nanesenou stěrkovou 

hmotou v klimakomoře – začátek při 13 °C 

 

 

Teplota 
povrchu

Teplota 
okolí

S2P 
teplota 

povrchu

S3P 18D 
teplota 

povrchu

Teplota 
okolí

Relativní 
vlhkost

Rosný 
bod

Rosný 
bod

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [°C] [°C]

návrhová návrhová naměřená naměřená naměřená návrhová návrhový naměřený

7:30 12,0 12,0 13,0 13,3 4,4 80 8,7 1,3

7:40 11,0 12,0 9,4 12,8 9,5 80 8,7 6,2

7:50 10,0 10,0 10,0 12,6 9,7 80 6,7 6,4

8:00 10,0 10,0 9,8 12,4 9,4 80 6,7 6,1

8:10 8,0 6,0 7,7 11,1 6,3 90 4,5 4,8

8:20 7,0 6,0 6,5 10,6 6,0 90 4,5 4,5

8:30 6,0 6,0 6,2 10,3 5,8 90 4,5 4,3

8:40 4,0 2,0 3,1 7,6 1,6 90 0,5 0,1

8:50 3,0 2,0 1,3 4,5 1,1 90 0,5 -0,4

9:00 2,0 2,0 1,3 3,5 1,6 90 0,5 0,1

9:10 1,0 0,0 -0,3 1,6 -0,7 90 -1,4 -2,1

9:20 0,0 0,0 -0,7 1,1 -0,4 90 -1,4 -1,8

9:30 0,0 0,0 -0,8 0,9 -0,5 90 -1,4 -1,9

9:40 -1,0 -2,0 -2,3 -0,7 -2,5 90 -3,4 -3,9

9:50 -2,0 -2,0 -2,7 -1,0 -2,4 90 -3,4 -3,8

10:00 -3,0 -4,0 -2,5 -0,8 -1,8 90 -5,4 -3,2

10:10 1,0 4,0 2,3 3,5 4,6 95 3,3 2,9

10:20 2,0 4,0 2,8 3,9 3,5 95 3,3 2,8

10:30 3,0 4,0 3,3 3,9 3,9 95 3,3 3,2

10:40 4,0 6,0 5,5 6,6 6,5 95 5,3 5,8

10:50 5,0 6,0 6,0 6,9 6,7 95 5,3 6,0

11:00 6,0 6,0 6,6 7,5 6,9 100 6,0 6,9

11:10 7,0 10,0 9,3 10,3 10,4 95 9,2 9,6

11:20 8,5 10,0 9,9 10,5 10,1 95 9,2 9,3

11:30 10,0 12,0 10,8 10,9 9,7 95 11,2 8,9

11:40 12,0 12,0 9,9 10,2 8,8 80 8,7 5,5

11:50 12,0 12,0 10,0 10,4 9,2 80 8,7 5,9

12:00 10,0 10,0 10,3 10,5 9,5 80 6,7 6,2

12:10 10,0 10,0 10,4 10,9 9,5 80 6,7 6,2

12:20 8,0 6,0 8,2 8,6 6,0 90 4,5 4,5

12:30 7,0 6,0 7,1 7,8 5,9 90 4,5 4,4

12:40 6,0 6,0 6,9 7,5 5,6 90 4,5 4,1

12:50 4,0 2,0 4,1 4,6 1,7 90 0,5 0,2

13:00 3,0 2,0 2,2 3,6 0,9 90 0,5 -0,6

13:10 2,0 2,0 2,3 3,2 1,8 90 0,5 0,3

13:20 1,0 0,0 0,8 1,4 -0,6 90 -1,4 -2,0

13:30 0,0 0,0 -0,8 1,0 -0,5 90 -1,4 -1,9

13:40 0,0 0,0 -0,8 0,9 -0,6 90 -1,4 -2,0

13:50 -1,0 -2,0 -2,3 -0,7 -2,6 90 -3,4 -4,0

14:00 -2,0 -2,0 -2,8 -1,0 -2,3 90 -3,4 -3,7

14:10 -3,0 -4,0 -3,3 -0,8 -1,9 90 -5,4 -3,3
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Graf č. 53: Návrh prostředí v klimakomoře za účelem vzniku kondenzace na ETICS 
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15:30 8,5 10,0 9,5 9,9 10,0 95 9,2 9,2

15:40 10,0 12,0 9,6 9,9 10,0 95 11,2 9,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

R
el

at
iv

n
í v

lh
k

o
s

t 
vz

d
u

c
h

u
 [

%
]

T
ep

lo
ta

 [
°C

]

Čas [hh:mm]

Návrh okrajových podmínek pro teploty okolí a relativní 
vlhkost vzduchu za účelem vzniku kondenzace na 

povrchu ETICS – druhé měření

Teplota povrchu Rosný bod Teplota okolí Relativní vlhkost

ÚSEK 
KONDENZACE

ÚSEK 
KONDENZACE



Disertační práce                                                                                                        2021 
 

VUT v Brně                                             - 158 -                                      Fakulta stavební 
 

 

Graf č. 54: Vývoj teploty povrchu ETICS a náchylnost ke kondenzaci, detail z úseku 

kondenzace v následujícím grafu, druhé měření 

Vyhodnocení: 

Druhé měření systémů probíhalo opět v rámci 8 hodin a dvou kompletních cyklů 

ochlazení a zahřátí vzorků. Byly upraveny vstupní okrajové podmínky teploty se 

záměrem aktivace PCM. Začátek měření při teplotě 12 °C. Výsledné měření prokázalo 

změnu chování vzorků a teplota povrchu vzorku s PCM S3P 18D klesala méně než 

v případě vzorku bez PCM (S2P). V pásmu kondenzace je tento rozdíl lépe patrný, 

viz graf č. 55. 
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Graf č. 55: Detail z prvního úseku kondenzace, 2. měření 

Vyhodnocení: 

Výsledky teplot povrchu vzorků jsou jasně patrné a lze konstatovat přínosný vliv PCM 

u vzorku S3P 18D. Provedenými experimenty bylo potvrzeno, že povrchové teploty 

vzorku S2P v úseku kondenzace splňují podmínky pro kondenzaci vodní páry 

na povrchu. Teploty odpovídají teplotám rosného bodu. V případě vzorku S3P 18D se 

díky použití PCM podařilo udržet teploty povrchu nad teplotou možné kondenzace a 

ke kondenzaci na povrchu ETICS tak nemohlo dojít. Tyto výsledky byly zásadní 

pro ověření funkčnosti PCM technologie v rámci systému ETICS. Podařilo se tak ověřit 

teoretické předpoklady ohledně použití PCM v ETICS.  

Díky předchozímu měření lze také konstatovat, že vliv izolantu nebyl za těchto určitých 

okrajových podmínek zásadní pro finální teplotu povrchu vzorku a neovlivnil 

tak výsledné hodnocení ohledně funkce PCM. 
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7.7.2 Studium struktury a mikrostruktury surovin a finálních vzorků 

Pro lepší znalost zkoumaných surovin a výsledných vzorků byly provedeny testy 

mikrostruktury, jak samostatně, tak i v matrici. V níže uvedených odstavcích lze nalézt 

výstup z optického a elektronového rastrovacího mikroskopu a také výstup 

z tomografu. 

7.7.3  Optický mikroskop 

Výsledné fotografie jsou na Obr. 53 až 57. Zajímavá je velikost PCM a jeho shluky. 

        

Obr. 53: Vzorky PCM zvětšení 50x 

    

Obr. 54: Vzorky PCM zvětšení 200x, názorný rozdíl velikosti částic 

    

Obr. 55: Vzorek S2P zvětšení z leva 50x a 200x, lom (neobsahuje PCM) 
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Obr. 56: Vzorek S3P 18D v lomu, shora zvětšení 20x, 50x a 200x. Ve struktuře vzorku 

jsou patrná polypropylenová vlákna, vzduchové póry a zejména shluky PCM 
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Obr. 57: Detail vzorku S3P 18D zvětšení 200x, v lomu. Ve struktuře vzorku jsou dobře 

vidět polypropylenová vlákna, shluk PCM, částice písku a drceného vápence 

7.7.4 Elektronový rastrovací mikroskop 

Pro názornost změny mikrostruktury vzorků bylo provedeno snímkování 

na elektronovém rastrovacím mikroskopu (Obr. 58). Pořízené snímky s komentářem 

jsou na Obr. 59 až 62. 

 

Obr. 58: Foto elektronového mikroskopu na pracovišti AdMaS použitého pro studium 

mikrostruktury finálních vzorků 
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Zvětšení 10 000x                       Zvětšení 10 000x 

    
Zvětšení 20 000x                       Zvětšení 20 000x 

Obr. 59: Mikrostruktura referenčního vzorku s označením REF. 

Na snímcích je vidět vytvořený polymerní film s napojením na ostatní částice vzorku 

s názorným přemostěním. Při samotném focení bylo patrné, jak při přiblížení 

mikroskopu dochází jeho vlivem k degradaci a destrukci polymerních můstků 

a jednotlivých polymerních stěn. V pravém horním obrázku je také patrná část krystalu 

portlanditu. 

 



Disertační práce                                                                                                        2021 
 

VUT v Brně                                             - 164 -                                      Fakulta stavební 
 

   
 Zvětšení 10 000x                       Zvětšení 10 000x 

   
 Zvětšení 20 000x                       Zvětšení 20 000x 

Obr. 60: Mikrostruktura vzorku s označením S2P 

Na snímcích jsou vidět cenosféry popílku a jejich vzájemné propojení v matrici. 

Na pravém spodním snímku je zachyceno propojení cenosfér a ostatních složek 

matrice polymerním filmem. Lze konstatovat, že SCR metoda denitrifikace spalin 

v elektrárně Dětmarovice neměla vliv na kvalitu povrchu cenosfér jako např. hodnocení 

kvality povrchu popílku v práci o vlivu SNCR [75], kde byly cenosféry po SNCR výrazně 

poškozeny. 
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   Zvětšení 20 000x                       Zvětšení 20 000x 

Obr. 61: Mikrostruktura vzorku s označením S2P 

Na snímcích jsou vidět cenosféry popílku a propojení polymerním filmem, na povrchu 

cenosfér jsou viditelné C-S-H fáze v různém stádiu vývoje.  

     
   Zvětšení 2 000x                       Zvětšení 10 000x 

Obr. 62: Částice PCM (vlevo), mikrostruktura vzorku s označením S1.6 PM (vpravo) 

Na snímcích jsou vidět částice PCM (Micronal DS 5040 X) a jeho zabudování 

do struktury vzorku. Na pravém obrázku je zachyceno propojení PCM polymerním 

filmem a ve spodní části je dobře patrná částice PCM degradovaná vlivem snímkování.  
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7.7.5 Tomograf 

Byla také využita možnost pozorování celkové struktury vzorků pomocí tomografu 

(Obr. 63) a to zejména z toho důvodu, že u předešlých testů vzorků byly zjištěny shluky 

PCM. Záměrem bylo ověřit, jaké bylo rozložení PCM v rámci jednotlivých vzorků. Byly 

provedeny vizualizace celých vzorků tvaru válce o průměru 5 cm a výšce 6 cm.  

Tvorbu výsledného modelu je možno vidět na monitoru zařízení na Obr. 63. 

V následujících Obr. 64 až 66 je prezentována struktura vzorku zhruba uprostřed 

zkušebního tělesa s komentářem. 

 

Obr. 63: Tomograf RTG 3D phoenix v|tome|x 300 kV/500 W – AdMaS 
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Obr. 64: Referenční vzorek a jeho výsledná skladba v řezu  

Nejtmavší místa ve struktuře představují vzduchové bubliny či mezery. Pojivo a plnivo 

je znázorněno zejména odstíny bílé a šedé barvy. Čím je barva světlejší, tím je vyšší 

objemová hmotnost částice. 

 

Obr. 65: Vzorek S2P a jeho výsledná skladba v řezu 

Nejtmavší místa ve struktuře opět znamenají vzduchové bubliny či mezery. Oproti 

předcházejícímu obrázku byl mírně patrný rozdíl v zrnitosti vlivem výměny části 

standardního plniva za popílek. 
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Obr. 66: Vzorek S3P 18D a jeho výsledná skladba v řezu  

Nejtmavší místa ve struktuře opět představují vzduchové bubliny či mezery. Sytě 

šedou barvou je v struktuře vzorku znázorněno rozložení PCM materiálu. Celková 

skladba byla zcela odlišná od předchozích dvou vzorků. Vliv záměny PCM za část 

plniva byl patrný v zrnitosti a také v barvě vzorku, který odráží nižší objemovou 

hmotnost vzorku. Díky této metodě bylo ověřeno, že distribuce PCM v rámci celého 

objemu vzorku byla rovnoměrná. Nebyly zjištěny výrazné shluky PCM, které by měly 

vliv na fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálu a možnost homogenizace stěrky 

využívající PCM.  
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7.7.6 DTA a DSC 

Výsledky diferenční termické analýzy vybraných hmot jsou uvedeny na Obr. 67 až 69.  

Obr. 67: DTA záznam vzorku REF. 

Obr. 68: DTA záznam vzorku S2P 

Obr. 69: DTA záznam vzorku S3P 6D 
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Vyhodnocení: 

Teplotní rozklady minerálů byly vždy doprovázeny endotermickou reakcí při určité 

teplotě, spojenou s úbytkem hmotnosti. V termogramech vzorků, viz Obr. 67 až 69, 

byly patrné zejména 3 endotermní reakce. U prvních dvou grafů byl průběh následující. 

První endotermní reakce do 150 °C odpovídá uvolnění fyzikálně vázané vody a 

rozkladu C-S-H fází. Hmotnostní úbytek v oblasti 300–350 °C je způsoben rozkladem 

organických složek obsažených v testovaných hmotách. K rozkladu použitého 

kopolymeru etylenu a vinylacetátu dochází mezi 300–400 °C a při teplotách 400–

500 °C pokračuje rozklad polyethylenového řetězce. Poslední výrazná endotermní 

prodleva odpovídá rozkladu uhličitanu vápenatého při teplotě 700 až 900 °C. Oba 

testované vzorky, REF. a S2P mají velmi podobný průběh reakcí. 

U vzorku s PCM, viz Obr. 69 je průběh odlišný v důsledku záměny části drceného 

vápence za termotropní materiál. Vlivem rozkladu PCM lze pozorovat endotermní 

reakci začínající při teplotě cca 120 °C pokračující až do cca 210 °C. V tomto případě 

také došlo k uvolnění fyzikálně vázané vody včetně rozkladu C-S-H fází stejně, jako u 

předchozích vzorků, ale pokles byl překryt výraznou endotermní reakcí PCM kapslí. 

Dále následovala opět endotermní reakce při teplotě 300 až 400 °C odpovídající 

rozkladu kopolymeru EVA a stejně jako u předchozích vzorků následovala 

dekarbonatace uhličitanu vápenatého při teplotě 700 až 900 °C, avšak ne tak výrazná 

z důvodu menšího množství tohoto plniva v testovaném vzorku. 

Pro vyhodnocení tepelných vlastností PCM vzorků byla použita analýza diferenční 

skenovací kalorimetrie (DSC), viz Obr. 70 až 72 a Tab. 39. 
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Obr. 70: DSC křivka chlazení a zahřívání Nexteku 6D 

 

Obr. 71: DSC křivka chlazení a zahřívání Nexteku 18D 

 

Obr. 72: DSC křivka chlazení a zahřívání Micronalu DS 5040X 
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Teploty tuhnutí (Tc), teploty tání (Tm), měrné skupenské teplo fázové změny tuhnutí 

(ΔHc) a měrné skupenské teplo fázové změny tuhnutí tání (ΔHm) získané z provedené 

DSC analýzy jsou uvedeny v Tab. 38. S ohledem na venkovní použití materiálů PCM 

byly do experimentální části práce vybrány Nextex 6D a Nextex 18D. 

Tab. 38: Naměřené hodnoty sledovaných veličin použitých PCM pomocí DSC 

Materiál 

zahřívání chlazení 

Tm ∆Hm Tc ∆Hc 

[ °C] [J/g] [ °C] [J/g] 

Micronal DS 5040 X 24,79 56,71 13,46 77,98 

Nextek 6D 8,51 166,53 -7,89 160,69 

Nextek 18D 20,52 165,83 7,12 184,07 

 

7.7.7 Vyhodnocení ETAPY VII. 

ETAPA VII. Byla zaměřena na porovnání standardních vzorků a finálních vzorků 

obsahující PCM. Změny v chování byly sledovány pomocí termokamery a teplotních 

čidel. Díky experimentům byl ověřen a prokázán pozitivní vliv PCM na teplotní chování 

vzorků při chlazení a ohřívání. Patrné byly také rozdíly jednotlivých PCM, které měly 

nastavenou rozdílnou teplotu aktivace vosku. Zásadní byl experiment, který ověřil 

schopnost PCM ovlivnit možnou kondenzaci vodní páry na povrchu vzorků. 

V této etapě byly shrnuty výstupy ze studia mikrostruktury testovaných vzorků 

a popsány jejich rozdílnosti. Vzorky byly také testovány pomocí DTA a DSC s cílem 

zaznamenat rozdíly jednotlivých PCM a finálních vzorků stěrkových hmot. 
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7.7.8 Ekonomické vyhodnocení receptur stěrkové hmoty 

Vliv popílku a PCM na cenu stěrky je uveden v Tab. 39. 

Tab. 39: Ceny testovaných stěrkových hmot – surovinové náklady 

    
REF. S2P S3P 18D 

Cena  

[Kč/kg] 2,3 1,9 50,0 

[Kč/m2]* 10,6 8,9 185,0 

* cena je na m2 při tloušťce stěrky 3 mm 
 

 

Oproti referenční stěrce jsou surovinové náklady stěrky s popílkem nižší o 0,4 Kč 

za jeden kilogram suché směsi. Oproti tomu stěrka s PCM je několikanásobně dražší.  

Z hlediska ceny je úprava PCM technologií značně draží, což ovšem neznamená, že 

by použití PCM bylo z ekonomického hlediska nereálné. V současné době jsou známy 

suroviny, které se svou cenou vyrovnají PCM materiálům a jsou využity k průmyslové 

výrobě stavebních hmot (např. Aerogel). Dalším příslibem lepší ceny může být budoucí 

nižší cena výroby těchto progresivních materiálů, jak jsme se v minulosti přesvědčili 

např. u redispergovatelných polymerních prášků. Aktuálně probíhající výzkumy 

v oblasti vývoje nových PCM jsou mimo jiné zaměřeny také na využití druhotných 

surovin pro výrobu udržitelných PCM, které přispívají nejen k ochraně ŽP, ale také ke 

snížení výrobních nákladů, což umožní širší využití PCM ve stavební praxi [32, 33, 76, 

77]. 
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F. DISKUZE A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 
 

ETAPA I. byla zaměřena na výběr vysokoteplotního popílku vhodného pro použití ve 

stěrce pro zateplovací systém. Byl sledován vliv popílku po DeNOx technologii na 

senzorické vlastnosti finální stěrkové hmoty a posouzen zápach amoniaku vzhledem k 

referenčnímu vzorku.  

Pouze u vzorku C (popílek Chvaletice) byl zápach amoniaku zaznamenán. U stěrky s 

popílky Třebovice a Dětmarovice tento zápach zaznamenán nebyl.  

Byl také proveden rozbor popílku v laboratoři ALS, který potvrdil nejnižší obsah 

amoniaku v popílku Dětmarovice a naopak nejvyšší v popílku Chvaletice.  

I přes malý rozdíl ve výsledcích obsahu amoniaku v popílku Chvaletice a Třebovice 

bylo možné pozorovat drobný rozdíl v senzorických vlastnostech jednotlivých stěrek. 

U těchto dvou popílků byla použita selektivní nekatalytická redukce oxidů dusíku. 

Nebylo prokázáno, že by tato metoda vždy znamenala problematický popílek, avšak 

amoniak naměřený u vzorků s metodou SCNR je řádově vyšší než u metody SCR. 

Toto zjištění se shoduje se závěrem, který byl uveden ve výzkumu autorů T. Opravil 

a kolektiv. [18]. 

Testy vzorků tedy prokázaly, že metoda denitrifikace SCR (selektivní katalytická 

redukce oxidu dusíku) nemá zásadní vliv na použitelnost vysokoteplotního popílku 

Dětmarovice, a to ve smyslu změny senzorických vlastností finální stěrky vlivem 

amoniaku, při použitém množství popílku 16 % v receptuře. Výše uvedené tvrzení se 

neshoduje se závěrem autorky R. Sklenářové, která studovala využitelnost popílků 

z procesu denitrifikace spalin. V závěru výzkumu [17] je uvedeno, že popílky ze SCR či 

SNCR nejsou vhodné pro použití do malt a betonů. Je nutno podoktnout, že obsah 

popílku v testovaných vzorcích byl 50 % a více. V rámci tohoto porovnání je tedy 

vhodné spíše uvést, že možnost použití popílku po denitrifikaci spalin závisí zejména 

na použité metodě denitrifikace a také na množství popílku, jak bylo dokázáno v této 

práci.  

ETAPA II. byla zaměřena na výběr vhodné varianty izolantu z obnovitelných zdrojů. 

Byly porovnány vlastnosti standardních izolantů, jako např. EPS a MW a izolantů 

vyrobených z obnovitelných zdrojů (korkové desky, konopné desky a zejména 

dřevovláknité desky). Pro výběr byla zvolena metoda optimalizace dle vybraných 

fyzikálně-mechanických parametrů, ceny a také dopadu na životní prostředí. 

Nejlepšího výsledku dosáhly dřevovláknité desky a tento izolant byl vybrán 

pro následné testy nového systému ETICS. Přibližně ve stejné době, kdy byly 

dřevovláknité desky vybrány v této práci jako nejvhodnější varianta, uvedla německá 
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firma Sto SE & Co. KGaA na trh kontaktní zateplovací systém s názvem StoTherm 

Wood. Tento systém obsahuje jako izolant také dřevovláknité desky. Výsledky v této 

etapě se shodují se zjištěním firmy Sto, a to je vhodnost vlastností tohoto izolantu 

pro použití v ETICS a jeho značný přínos z ekologického hlediska. Firma Sto uvádí, že 

ekologická bilance CO2 celého systému není jen neutrální, ale dokonce negativní. 

To znamená, že během svého výrobního cyklu více CO2 spotřebovává, než vytváří. 

[74] V této práci byl pomocí programu Eco-Bat porovnán celkový životní cyklus 

systému a rozdíl mezi standardním a novým systémem byl 34 % v tvorbě emisí CO2 

v neprospěch standardního systému. 

Výzkum v rámci ETAPY III. byl věnován vývoji stěrkové hmoty s vysokoteplotními 

popílky Třebovice, Chvaletice a Dětmarovice. Byl proveden soubor testů dle předpisu 

ETAG, aby bylo ověřeno, že všechny parametry budou vyhovovat těmto požadavkům. 

Z testovaných receptur byl nejlépe hodnocen vzorek S1.3 PD s popílkem Dětmarovice. 

Tento vzorek se svými vlastnostmi nejvíce přiblížil referenčnímu vzorku a v některých 

parametrech ho i překonal. Výsledkem této etapy bylo potvrzení vhodnosti využití 

vysokoteplotního popílku v rámci stěrky pro kontaktní zateplovací systém v množství 

16 % z celkového složení. Dále byl sledován vliv popílku na polymerní přísadu a dle 

hodnot přídržností k izolantu lze konstatovat, že popílek z DeNOx technologie nemá 

negativní vliv na tvorbu polymerního filmu v polymerem modifikované maltě. Vytvořený 

polymerní film byl pozorován elektronovým rastrovacím mikroskopem a nebyl 

zaznamenán vliv na kvalitu vytvořeného polymerního filmu mezi vzorkem referenčním 

a vzorkem s popílkem. 

Přínosem bylo zvýšení hodnot přídržností k izolantu, při zachování ostatních 

parametrů. Dále bylo dosaženo snížení surovinových nákladů pro dané receptury díky 

nízké ceně popílku a v neposlední řadě byl splněn benefit v podobě spotřeby 

vedlejšího energetického produktu. Pro vývoj stěrky s PCM v ETAPĚ III. byla zvolena 

receptura S1.3 PD.  

V ETAPĚ IV. byla stěrka s popílkem dále upravena a jako finální receptura 

pro následnou úpravu PCM materiálem byla použita receptura S2P (16 % popílku 

v receptuře).  

ETAPA IV. byla rozdělena do tří sérií. Rozdělení bylo provedeno z důvodu testování 

odlišných PCM produktů. V první sérii se jednalo o PCM Micronal DS 5040X 

a následujících sériích PCM Nextek 6D a 18D. 

Výsledky zkoušek vzorků s PCM materiálem v 1. sérii ukázaly zejména dva hlavní 

problémy, a to výrazné snížení pevností a značný nárůst nasákavostí takto 

modifikovaných malt. V další části této etapy proto bylo nutné upravit receptury 
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navýšením množství portlandského cementu a provést částečnou změnu plniv za 

účelem zlepšení pevnostních charakteristik. Také bylo nezbytné použití hydrofobik pro 

snížení nasákavosti stěrek. 

Dalším problémem, který byl pozorován, mimo výsledky zvolených metod testování, 

byl výskyt mikrotrhlin díky smrštění materiálu při vysychání. Za účelem eliminace 

vzniku mikrotrhlin byla v dalších fázích vývoje aplikována polypropylenová vlákna. Díky 

získaným výsledkům bylo prokázáno, že PCM materiál lze po úpravách složení 

(omezení nasákavosti a tvorby mikrotrhlin) ve stěrce pro ETICS použít. 

V 1. sérii byl použit PCM materiál Micronal DS 5040 X, který následně nebyl v dalších 

sériích použit, a to zejména díky vlastnostem vosku určeného pro interiérové aplikace. 

Tyto kapsle byly první průmyslově vyráběné PCM, které byly dostupné v ČR. 

Po navázání spolupráce s firmou Nextek a po konzultaci s odborníky z této firmy 

ohledně využití PCM materiálů do exteriéru (konkrétně ETICS), bylo dosaženo závěru, 

že nejvhodnější variantou pro testy jsou výrobky Nextek 6D a Nextek 18D. 

Tyto produkty byly testovány ve 2. a 3. sérii. 

Ve 2. sérii byla dále upravena stěrka s popílkem Dětmarovice, která měla sledované 

vlastnosti porovnatelné s vlastnostmi stěrky referenční. Popílek přispěl ke zlepšení 

pevnostních charakteristik, a co je nejdůležitější, zvýšil přídržnost, jak k betonu, tak 

k izolantu z EPS. Nepotvrdily se tak domněnky, že vliv denitrifikace spalin (SCR) může 

mít negativní dopad zejména na morfologii cenosfér popílku a následnou tvorbu 

a propojení s C-S-H fázemi a polymerním filmem, jak je popsáno v článku o vlivu 

SNCR na vlastnosti popílku [75]. Díky tomu byly zachovány kohezní vlastnosti, 

a především přídržnosti k podkladu (beton, EPS). Přídržnost k alternativnímu izolantu 

(dřevovláknitým deskám) byla také bezproblémová a vzorek S2P měl obdobné 

výsledky jako ostatní vzorky v následující 2. a 3. sérii. Vzorek S2P dosáhl lepších 

výsledků také z pohledu paropropustnosti stěrky. Jediné zhoršení bylo zaznamenáno 

u nasákavosti, ale rozdíl mezi referenčním vzorkem a S2P nebyl výrazný a oba vzorky 

vyhověly normě. Téměř ve všech ohledech vzorek S2P předčil hodnoty referenční 

malty a lze konstatovat, že popílek z SCR technologie může být bez problémů použit 

do stěrky pro zateplovací systém. Receptura S2P byla následně použita pro tvorbu 

formulací s PCM materiálem. 

2. a 3. série byla dále věnována čistě vývoji stěrky s PCM materiály, konkrétně 

produkty Nextek 6D a Nextek 18D. Souborem testů bylo provedeno ověření vlastností 

u receptur S2 P6D a S2 P18D. Oba vzorky nevyhověly u zkoušek přídržností 

k podkladu z betonu a EPS. Dále nebylo dosaženo uspokojivých výsledků u zkoušky 

nasákavosti. Výsledky byly mimo požadavky normy. Byla provedena úprava receptur, 

a to zejména navýšení množství cementu a disperzního prášku. Takto vznikly vzorky 
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3. série, které již vyhověly všem kladeným požadavkům. Stěrka s PCM určená 

pro vytvoření základní vrstvy ETICS splnila veškeré normové požadavky z hlediska 

možné certifikace.  

Donedávna bylo využití PCM v maltě uvažováno výhradně v interiérových aplikacích 

pro zlepšení tepelné pohody v budovách. Výzkumy o využití PCM v exteriéru jsou tedy 

současné téma. Vhodnost, benefity a účel PCM v ETICS, které tato práce uvádí, se 

shodují se závěry výzkumů malty s obsahem PCM [76, 77].  

ETAPA V. byla věnovaná vývoji organické omítky s obsahem PCM ve dvou formách. 

První PCM s názvem Micronal DS 5040 X (prášek) a Micronal DS 5039 X (tekutina). 

V této etapě se dospělo k několika závažným důvodům, proč práce na vývoji této 

omítky nepokračovaly. 

Prvním a zcela zásadním problémem byla požární bezpečnost ETICS. Na požární 

zkušebně PAVUS bylo s odborníky na problematiku požární bezpečnosti ETICS 

diskutováno možné použití PCM materiálu v rámci omítky pro zateplovací systém. 

Vzhledem k velmi vysokému obsahu organických látek navýšenému o dalších 20 % 

díky PCM materiálu by nebylo možné získat obdobnou klasifikaci jako pro referenční 

omítku (potažmo celý systém), a to ani za použití retardérů hoření. V konečném 

důsledku by zhoršená požární klasifikace znamenala možnost využití této omítky, 

potažmo systému, jen na velmi omezené části zateplovaných budov, a to zejména jen 

pro jednopodlažní rodinné domy. Z tohoto pohledu se jeví jako nejvhodnější varianta 

využití PCM pouze ve stěrkové hmotě, na kterou bude aplikována standardní omítka, 

která zajistí přijatelnou požární klasifikaci pro celý systém. 

K výše uvedenému problému se přidaly další negativní vlastnosti z hlediska 

zpracovatelnosti a také problémy s finálním povrchem omítky, která obsahovala velké 

množství mikrotrhlin. Pro odstranění trhlin by bylo potřeba rozsáhlého zásahu 

do receptury, který by znamenal značný dopad na ostatní parametry omítky. Výše 

uvedené důvody vedly k zastavení práce na této etapě. Organickou omítku s PCM se 

nepodařilo vyvinout, nicméně omítka s označením Om4 byla použita k testům celého 

souvrství systému pro ověření možných vlastností, ale pro finální nový systém byla 

vybrána omítka standardní. Na základě celkového hodnocení ETAPY V. lze 

konstatovat, že materiál PCM není vhodný pro omítku určenou pro zateplovací systém. 

Porovnání standardního a nového systému z hlediska fyzikálně-mechanických 

vlastností a také environmentálních dopadů bylo provedeno ETAPĚ VI. 

Bylo prokázáno, že nově vyvinuté souvrství vyhoví požadavkům pro základní vrstvu 

kontaktního zateplovacího systému. Výsledné hodnoty paropropustnosti byly téměř 

shodné se standardním systémem. Zhoršení vlastností bylo pozorované v rámci testů 
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nasákavosti, kde souvrství s omítkou Om4 mělo nasákavost více než dvojnásobnou. 

Souvrství složené z nové stěrky a standardní omítky již požadovaný parametr splnilo. 

Porovnání v ohledu environmentálních charakteristik dopadlo výrazně lépe pro nově 

složený systém. Zde již byly porovnány jen dva systémy, referenční a nově vytvořený 

z nové základní vrstvy s PCM a se standardní omítkou.  

U environmentálního hodnocení dopadu dle bodů (UBP), bylo dosaženo rozdílu mezi 

novým a standardním systémem o cca 11 % ve prospěch systému nového. U ostatních 

ukazatelů je rozdíl mezi systémy více než 30 % ve prospěch ekologičtější varianty 

ETICS. Výsledné hodnoty v rámci tohoto porovnání se nemusejí zdát zásadní, ale když 

si představíme, že v Evropě je ročně zatepleno přibližně 250 milionu m2 kontaktním 

zateplovacím systémem (údaj z roku 2016, evropská asociace pro ETICS – EAE), tak 

výsledná čísla pro úsporu energií či omezení emisí CO2 nejsou zanedbatelná. 

Poslední ETAPA výzkumu s označením VII. byla zaměřena na sledování teplotního 

chování vzorků a také na studium struktury a mikrostruktury vzorků. Teplotní vlastnosti 

vzorků byly sledovány termokamerou a následně také měřeny za pomoci termočlánků. 

Jako první bylo ověřeno teplotní chování samotných kapslí PCM. Testování probíhalo 

za různých rozsahů teplot a bylo zjištěno, že vzorky PCM mají dle předpokladu oproti 

inertnímu plnivu výbornou schopnost akumulace tepla. Vzorky se ochlazovaly více jak 

o polovinu času déle než standardní plnivo. Taktéž byla potvrzena vhodnost použití 

vzorku s nižším teplotním nastavením aktivace vosku. Zajímavou se ukázala také 

možná kombinace PCM materiálů za účelem rozšíření teplotního rozsahu použitých 

kapslí. 

Dále byly testovány vzorky samotných stěrkových hmot. Byly provedeny testy 

v klimakomoře i přímo v exteriéru s referenčním vzorkem, vzorkem S2P a vzorky S3P 

6D a 18D. Výsledky prokázaly významný přínos modifikovaných stěrek PCM ve smyslu 

nižší a pozvolné ztráty naakumulovaného tepla. Další testy byly provedeny přímo 

na izolačním výrobku a v tloušťce základní vrstvy typické pro základní vrstvu ETICS.  

Tyto testy také potvrdily schopnost modifikovaných vzorků stěrek, v pozitivním slova 

smyslu, změnit tepelně-akumulační vlastnosti vzorku, a to jak při ochlazování systému, 

tak při ohřevu vlivem slunečního záření. Byla prokázána schopnost moderace teploty 

povrchu ETICS vlivem PCM materiálu.  

V této části etapy bylo také provedeno měření izolantu EPS a dřevovláknitého izolantu 

se záměrem potvrdit předpokládané tepelně-akumulační vlastnosti dřevovlákna. Bylo 

potvrzeno, že ekologická varianta izolantu má tuto výhodu a v tomto ohledu vhodným 

způsobem doplňuje vlastnosti stěrky s PCM. 
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Další testování systémů bylo provedeno v klimakomoře za předem definovaných 

podmínek, teplota vzorků byla měřena termočlánky. Záměrem bylo ověřit, jak se budou 

jednotlivé vzorky chovat v oblasti možné kondenzace vodní páry.  

Byly provedeny dva pokusy, kdy u prvního nebyl přínos PCM potvrzen, a to vlivem 

nastavené nízké teploty v začátku testu. Pro druhé měření byly teploty vhodně 

upraveny tak, aby došlo k aktivaci vosku. Výsledky druhé zkoušky ukázaly, že teplota 

stěrky modifikované PCM neklesla na teplotu rosného bodu, jako tomu bylo u stěrek 

bez této úpravy. V této části výzkumu se potvrdily předpoklady z teoretické části práce, 

že PCM může mít vliv na kondenzaci vody na povrchu ETICS.  Výsledky této etapy se 

shodují s výstupy výzkumů ohledně vlhkosti a biotického napadení ETICS [43, 47, 48, 

78]. Uvedené výzkumy potvrzují, že teplotní setrvačnost ETICS má zásadní vliv na 

tvorbu vlhkosti na povrchu fasády a s tím spojenou tvorbu podmínek pro vznik 

biotického napadení. 

Následující částí této etapy byla studie mikrostruktury jednotlivých vzorků za pomoci 

optického mikroskopu, elektronového rastrovacího mikroskopu a také tomografu. Zde 

byly sledovány rozdíly mezi referenčním vzorkem, vzorkem S2P a zejména vzorkem 

s PCM (S3P 18D).  

V poslední části této etapy bylo provedeno porovnání výsledků diferenční termické 

analýzy a diferenční snímací kalorimetrie.  

V bodu 7.7.8 byla pro názornost porovnána surovinová náročnost receptur stěrkových 

hmot z ekonomického hlediska. 
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G. PŘÍNOS PRO ROZVOJ VĚDECKÉHO OBORU A PRAXI 

 

Přínos této práce pro vědní obor je v ověření využití vysokoteplotního popílku 

po denitrifikaci a zejména pak v ověření využití materiálů s fázovou přeměnou 

v zateplovacím systému.  

Bylo provedeno posouzení vlivu denitrifikace vysokoteplotního popílku na možnost 

použití tohoto vedlejšího energetického produktu ve stěrce pro zateplovací systém. 

Toto téma bylo v posledních několika letech často řešeno v odborných kruzích 

a dodnes vyvolává diskuzi. Provedenými experimenty bylo ověřeno, že popílek 

po denitrifikaci spalin (metodou SCR) je možné použít ve stěrce pro kontaktní 

zateplovací systém bez omezení a také bez nežádoucích senzorických vlastností 

způsobených amoniakem. Také nebyl zaznamenán negativní vliv popílku 

po denitrifikaci spalin na účinnost použité polymerní přísady a tvorbu polymerního filmu 

v polymercementové matrici. 

Dominantním přínosem této práce byl výzkum materiálů s fázovou přeměnou a jejich 

vlivu na části systému ETICS a také na celý systém jako takový. Bylo prokázáno, že 

nově sestavený ETICS dosahuje zlepšení parametrů v oblasti tepelně-akumulačních 

vlastností oproti standardnímu systému. Tento přínos znamená zejména omezení 

tvorby vlhkosti na povrchu ETICS a s tím spojeného biotického napadení. Díky tomu 

může být např. omezeno dávkování biocidních látek využívaných k ochraně před 

biotickým napadením fasád, což je v současné době velmi citlivé téma v rámci 

stavebních výrobků. Dále také dochází k redukci termodynamického namáhání celého 

systému vlivem teplotních účinků vnějšího prostředí, zejména slunečního záření, což 

má za následek možnost volby širší barevné škály finální vrstvy ETICS. 

Na základě provedených zkoušek byla vyvinuta nová stěrková hmota a následně 

sestaven nový ETICS (včetně výběru ekologické varianty izolantu), který plně odpovídá 

požadovaným normám a předpisům. V této práci byla tedy splněna podmínka 

jak základního, tak i aplikovaného výzkumu.  

Dle dosažených informací získaných při zpracování rešerše a také od výrobce PCM se 

jedná o jedinečný výzkum týkající se použití PCM materiálů v exteriéru, a zejména pak 

v kontaktním zateplovacím systému. 

Výsledky výzkumu jsou přínosem pro celý obor zabývající se kontaktním zateplením, 

v mnoha směrech jsou unikátní a mohou přesahovat i do jiných stavebních výrobků 

či řešení. 
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O unikátnosti využití PCM v ETICS hovoří zájem odborné veřejnosti o poslední 

publikovaný článek. Autor byl kontaktován výzkumníky z Anglie, ČR, Německa 

a Řecka. Na základě tohoto článku obdržel čestné členství v London Journal 

of Engineering Research (LJER) a nabídku spolupráce v další publikaci výsledků. 
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H. ZÁVĚR 
 

Problematika zateplovacích systémů je již široce známá a setkáváme se s ní téměř 

každý den, protože mnoho staveb v našem okolí je opatřeno právě tímto stavebním 

řešením. Přínos ETICS z hlediska úspory energie pro vytápění či chlazení je dobře 

měřitelný a díky této technologii se ušetřilo mnoho energie, finančních prostředků 

a došlo také k významné úspoře emisí CO2. 

Nové požadavky praxe a uživatelů ETICS vedly k myšlence další možné úspory díky 

této technologii, a to zejména složením jednotlivých komponent a skladbou celého 

systému, který zohledňuje ekologické aspekty. 

Výzkum byl zaměřen na 3 základní složky zateplovacího systému. Jednalo se 

o stěrkovou hmotu, izolant a finální povrchovou úpravu. Pozornost byla zaměřena 

na využití vedlejšího energetického produktu (popílku), výběr izolantu z obnovitelných 

zdrojů a dále na možnost využití materiálů s fázovou přeměnou (PCM).  

Dílčí etapy disertační práce na sebe navzájem navazovaly tak, aby jednotlivé výsledky 

etap v závěru umožnily sestavit nový ekologicky šetrný ETICS a tento systém mohl být 

porovnán se systémem standardním. Záměrem také bylo, aby výsledný ETICS bylo 

možné použít v praxi bez významných zásahů do celé technologie a byl proveditelný 

obdobně jako klasické zateplovací systémy. 

Popílek a nový progresivní materiál PCM byl úspěšně použit v základní vrstvě ETICS 

a provedenými experimenty se podařilo prokázat, že aplikace PCM materiálu má 

zásadní vliv na tepelně-akumulační vlastnosti celého systému. Dále bylo zjištěno, že 

využití PCM ve finální omítce se neosvědčilo a ve vývoji nebylo dále pokračováno. 

Nový systém je tak složen z dřevovláknitého izolantu, nově vyvinuté stěrkové hmoty 

s výztužnou tkaninou a ze standardního mezinátěru (primeru) a standardní organické 

omítky. Upravená skladba systému vykazuje potřebné parametry a výsledky, kterých 

jsme chtěli výzkumem dosáhnout a které byly stanoveny v cíli této práce. 

Nově vyvinutá stěrková hmota a nový systém plní veškeré technické požadavky norem 

a předpisů pro zateplovací systémy. Výstupy jsou doloženy širokou škálou potřebných 

testů a víceméně nic nebrání možné certifikaci. 

Pořadí a cíle jednotlivých etap byly dodrženy a veškeré etapy byly postupně 

vyhodnoceny. V závěru celé práce byly také podrobně vyhodnoceny všechny 

dosažené výsledky z hlediska technického, environmentálního a také ekonomického. 
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M. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

ÚTHD Ústav technologie stavebních hmot a dílců 

ÚCHE Ústav chemie 

FAST Fakulta stavební 

VUT Vysoké učeni technické 

ETICS vnější tepelněizolační kompozitní systém z anglického External Thermal 

Insulation Composite System  

EAE evropská asociace pro ETICS 

EPS      expandovaný pěnový polystyren 

MW      minerální vlna 

FP       fenolická pěna 

PU       polyuretan 

ČR       Česka republika 

EU       Evropská unie 

ŽP       životní prostředí 

PPM     polymerem modifikovaná malta z anglického Polymer-Modified Mortar 

HEMC    hydroxyethylmethylcelulóza 

HEMC    hydroxypropyllmethylcelulóza 

ČSN     Česká státní norma 

EN       Evropská norma 

ČSN EN  Harmonizovaná evropská norma 

ETAG Řídící pokyny pro evropské technické schválení (Guideline for European 

Technical Approval) 

VEP      vedlejší energetický produkt 



Disertační práce                                                                                                        2021 
 

VUT v Brně                                             - 200 -                                      Fakulta stavební 
 

SCR     selektivní katalytická redukce 

SNCR    selektivní nekatalytická redukce   

PCM     materiál se změnou fáze z anglického Phase Change Material 

EMPA  Švýcarské laboratoře pro materiál, vědu a technologie (Swiss Federal 

Laboratories for Materials Science and Technology) 

UV ultrafialové záření 

HR relativní vlhkost 

HFFT minimální filmotvorná teplota 

Tg teplota skelného přechodu 

Tc krystalizační teplota 

Tm teplota taní 

ΔHc krystalizační entalpie 

ΔHm entalpie tání 

HBW hodnota světelnosti z německého Hellbezugswert 

XRD      rentgenová difrakční analýza 

DTA      diferenční termická analýza 

SEM     rastrovací elektronový mikroskop 

DSC     diferenciální skenovací kalorimetrie 
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