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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá vývojem polymerních správkových hmot ve dvou kvalitativních 

úrovních ECONOMY a PREMIUM, určených zejména do těžkých strojírenských provozů a 

do energetického průmyslu. Pro účinné odolávání náročným podmínkám průmyslových 

provozů, by měli vyvinuté materiály splňovat ty nejvyšší požadavky, jako zvýšenou 

chemickou a tepelnou odolnost, vynikající přídržnost k betonovému podkladu, minimální 

smrštění a další fyzikálně-mechanické vlastnosti. Hmota úrovně PREMIUM je zaměřena 

především na dosažení maximálních fyzikálně-mechanických vlastností. U hmoty varianty 

ECONOMY je kladen důraz mimo velice dobré vlastnosti na možnost snížení ceny 

výsledného materiálu. Dílčím cílem této práce je efektivní využití druhotných surovin, 

především na bázi průmyslových odpadů v podobě plniv vyvinutých polymerních 
správkových hmot. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Polymerní správková hmota, sanace konstrukce, polymerbeton, epoxidová pryskyřice, vysoká 

pevnost, přídržnost, tepelná odolnost, druhotná surovina, plnivo 

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the development of polymeric repair mortars in two qualitative 

levels ECONOMY and PREMIUM, designed especially for heavy engineering plants and the 

energy industry. In order to effectively withstand difficult industrial conditions, the developed 

materials should meet the highest requirements such as increased chemical and heat 

resistance, excellent adhesion to the concrete substrate, minimal shrinkage and other physical 

and mechanical properties. The PREMIUM level is aimed to achieve maximum physical and 

mechanical properties.  Within the economy version, the emphasis is placed not only on very 

good properties, but also the possibility capability of reducing price of the resulting material. 

The partial aim of this work is the efficient use of secondary raw materials, mainly based on 

industrial waste in the form of fillers to the developed polymeric repair mortars. 

KEYWORDS  

Polymeric repair mortar, rehabilitation of structure, polymer concrete, epoxy resin, high 

strength, adhesion, heat resistance, secondary raw materiál, filler 
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1 Úvod 

Rostoucí tlak na kvalitu a životnost konstrukcí, vytváří prostor pro vývoj nových, 

progresivních sanačních prostředků, mezi které patří i správkové hmoty na polymerní bázi. 

Tyto hmoty umožňují obnovení funkce, popřípadě změnu tvaru poškozené části konstrukce. 

Na správkové hmoty předurčené k použití v průmyslových provozech jsou kladeny zvlášť 

náročné požadavky, vycházející z extrémních podmínek panujících v průmyslovém odvětví. 

Průmyslové provozy vystavují opravené části mechanickým, chemickým i tepelným 

namáháním a těmto by etablované, především polymercementové  správkové hmoty, 

nemusely efektivně odolávat. Správkové hmoty, kterými se tato práce zabývá, jsou vytvořeny 

z polymerní matrice a vhodného plniva tak, aby vytvořily kompozit vynikajících vlastností, 

především vysoké přídržnosti k podkladu, zvýšené tepelné a chemické odolnosti a vysokých 

mechanických pevností. 

S rozvojem průmyslových odvětví dochází také k výraznější tvorbě průmyslových 

odpadů. Environmentální uvažování moderní společnosti přepokládá opětovné využití 

odpadních surovin, kterým docílíme ekologické zacházení s odpady, namísto jejich pouhého 

uskladnění popřípadě náročné likvidace. Odpadní suroviny, vhodné pro použití do 

správkových hmot, jsou nejčastěji využívány jako plniva. Mícháním odpadních (druhotných) 

surovin v podobě plniv v efektivním poměru k polymerní matrici můžeme vytvořit produkt, 

jehož ambice nejsou jen ekologické, ale také ekonomické. Spojením granulometricky vhodně 

sestaveného plniva s polymerním pojivem, dochází totiž k výraznému snížení množství 

polymerní matrice, která tvoří hlavní část polymerní správkové hmoty.   Současně je snaha u 

těchto hmot docílit srovnatelných, nebo lepších vlastností v porovnání s referenčními 

hmotami, využívajícími pouze primárních surovin.  
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2 Teoretická část 

V teoretické části jsou uvedeny obecné předpoklady pro použití správkových hmot, základní 

rozdělení a používané materiály. V této kapitole jsou také zpracovány dosavadní poznatky 

v oblasti polymerních správkových hmot s následným detailním zaměřením na popis pojivové 

složky těchto kompozitů a rozebrání použitelných plniv tvořených primárními, ale především 

druhotnými surovinami. 

2.1  Obecné požadavky na systém ochrany a opravy 

železobetonových konstrukcí 

Ochrana a oprava betonové konstrukce je komplexní proces, který se provádí za účelem 

zastavení korozních procesů, probíhajících v betonové konstrukci, obnovení původního tvaru 

a estetického vzhledu betonové konstrukce a prodloužení její trvanlivosti. Celý systém 

ochrany a opravy betonové konstrukce se nazývá také sanace betonové konstrukce.  

Opravy železobetonových konstrukcí lze rozdělit podle požadavků na ně kladeny do těchto 

základních skupin: 

 Preventivní zásah na dosud korozně nepoškozené a staticky zcela vyhovující 

konstrukci, jehož jediným cílem je v předstihu a s co nejnižšími náklady prodloužit 

životnost objektu. [1] 

 Ochrana a oprava, jejímž cílem je obnovení estetického vzhledu konstrukce, zejména 

co se týče barevného řešení. Současně je tento zásah využit pro prodloužení životnosti 

konstrukce. [1] 

 Sanační zásah na korozně poškozené časti konstrukce, která však staticky zcela 

vyhovuje. Cílem tohoto typu sanace je zastavit korozní procesy a obnovit estetický 

vzhled konstrukce i veškeré její další užitné parametry. [1] 

 Sanační zásah, kdy je v důsledku korozních procesů ohrožena nejen životnost, ale i 

statická bezpečnost konstrukce. Konstrukci je třeba zesílit např. přidáním výztuže. 

Tento typ sanace se přichází v úvahu i v případě změny užívání konstrukce nebo 

navýšení užitného zatížení apod. [1] 

Prioritním cílem oprav železobetonových konstrukcí je zastavit korozní procesy probíhající na 

povrchu ocelové výztuže, nebo vzniku těchto procesů předem zabránit. Tohoto cíle lze 

dosáhnout: [1] 
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 přímou antikorozní ochranou výztužných prutů, 

 realkalizací okolí výztužných prutů, nebo jejich katodickou ochranou, 

 vytvoření dostatečně účinné bariéry mezi výztužným prutem a povrchem konstrukce, 

která by zabránila průniku vody, kyslíku a oxidu uhličitého k výztuži. 

S ohledem na nezbytnost spolehlivého zastavení korozních procesů na výztuži je třeba ve 

většině případů všechna tato opatření kombinovat. K zajištění co nejdelší trvanlivosti 

provedeného sanačního zásahu je třeba, aby celý sanační systém byl: [1] 

 mrazuvzdorný, 

 přiměřeně vodotěsný 

 objemově co nejstálejší vůči změnám teplot a změnám vlhkosti, 

 pevnostně i pružnostně přizpůsobený podkladnímu materiálu, 

 odolný proti pronikání oxidu uhličitého do struktury, 

 dobře zpracovatelný v co nejširším teplotním rozmezí, 

 dobře zpracovatelný i v obtížných podmínkách 

 snadno čistitelný, resp. neměl náchylnost k povrchovému znečišťování, 

 ekologicky nezávadný. [1] 
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2.2  Strategie sanace 

Pro kvalitní provedení sanačního zásahu je nutno dodržet strategii sanace, jejíž pomocí 

dosáhneme návrhu opatření, nutných k posouzení veškerých příčin a důsledků poškození a 

následnému návrhu oprav zajišťující trvanlivost, proveditelnost a kompatibilitu se stávající 

konstrukcí. Následující schéma seznamuje se strategií sanace a vyznačuje vstup správkových 

materiálů do tohoto komplexního procesu. 

 

Obrázek 1 - Strategie sanace s vyznačením vstupu správkových hmot do procesu sanace. [2] 
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2.3  Správkové hmoty podle pojivové báze 

Správkové hmoty se podle pojivové matrice rozdělují do 3 skupin. Hmoty kde je matrice 

tvořena pouze cementovým tmelem. Jsou to cementové betony a malty s označením CC 

(cement concrete). Následují hmoty kde je cementová složka modifikována vhodným druhem 

polymerní přísady. Tyto hmoty se nazývají polymercementové betony a malty a značí se jako  

PCC (polymer cement concrete). Poslední skupinou jsou správkové hmoty, jimiž se tato práce 

zabývá. Jsou to hmoty, u kterých je cementová pojivová složka zcela nahrazená polymerní 

pryskyřicí. Jsou to polymer betony dříve také označovány jako plast-betony značeny zkratkou 

PC (polymer concrete). 

2.3.1 Cementové správkové hmoty – CC (cement concrete) 

Správková hmota obsahující pouze cementovou pojivovou matrici představuje 

v podstatě cementový potěr, což vrstva ztvrdlého jemnozrnného betonu nebo obyčejného 

betonu s plnivem obvykle do velikosti zrna 16 mm (podle tloušťky vrstvy), častěji do 4 mm. 

Tloušťka CC by měla být nejméně třikrát větší, než největší zrno kameniva. Předpokladem 

pro kvalitní spřažení s podkladem je vhodné zdrsnění podkladu odstranění nečistot a 

separačních látek. Doporučuje se podklad vlhčit předem minimálně 48 hodin a těsně před 

nanesením reprofilační vrstvy. Složky této skrývkové malty jsou stejné jako u normálního 

betonu /malty. Jako pojiva je možno použít všechny druhy cementu vyhovujících normě ČSN 

EN 197-1 a dané situaci. Většinou se však používají CEM I případně CEM II třídy 42,5 R a 

výše. Dávka cementu by neměla překročit 450 kg.m
-3

. Dávka vody se volí co nejnižší 

s ohledem na potřebnou konzistenci. Kvůli zlepšení zpracovatelnosti se doporučuje používat 

plastifikační přísady. [4] 

Vzhledem k poměrně značným objemovým změnám při tvrdnutí, nízké pružnosti a 

adhezi k podkladu, se tyto správkové hmoty používají v případech, kde je sanovaná 

konstrukce vystavena nízkým zatížením. 

2.3.2 Polymercementové správkové hmoty – PCC/M 

(polymer cement concrete/ mortar) 

Tato skupina správkových hmot je tou nejrozšířenější a nejpoužívanější. Poskytuje široku 

škálu uplatnění. Jedná se o betony obvyklého složení, u nichž bylo použito určitého vhodného 

polymeru jako druhotné modifikující složky. Takto připravované betony se označují 
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symbolem PCC. Polymer se přidává jako příměs do čerstvého betonu, kde ale nevstupuje 

přímo do chemické reakce s cementem. Ke vzájemnému spolupůsobení dochází pouze 

v rámci mezimolekulárních sil. [7] 

Polymery se používají pro zlepšení zpracovatelnosti čerstvého betonu při částečné úspoře 

záměsové vody a zejména pro zvýšení pevnosti ztvrdlého betonu v tahu i pro zvýšení jeho 

přídržnosti k podkladu. Díky těmto vlastnostem se PCC betony používají pro reprofilace. 

Nejčastěji se používají tyto látky ve formě vodní disperze: [7] 

 polyvinylacetát (PVAC) a jeho kopolymery – v alkalickém prostředí podléhá 

hydrolýze, proto je nevhodný do vlhkého prostředí 

 akryláty (A) a metakryláty (MA) – více odolávají alkalické hydrolýze i slabšímu 

chemicky agresivnímu prostředí 

 styrenakryláty – v současné době pro přípravu PCC nejrozšířenější typ. 

Určitou úpravou lze získat i práškové polymery (rozdispergovatelné), které se s výhodou 

používají do speciálních cementových lepidel ke kladení keramiky. 

 Některé polymerní disperze (zejména styren-akrylátové) se používají i jako přísada do 

konstrukčních betonů. Zlepšená rázová houževnatost PCC betonů se využívá při výrobě 

betonových pilot, které je možné zatloukat do země beranidlem. Řádově vyšší tahová pevnost 

PCC betonů umožňuje také vyrobit natolik soudržné PCC mezerovité betony, že z nich 

mohou být vyrobeny povrchy vozovek. Jejich výhodou je rychlé vysychání po dešti vlivem 

vysoké propustnosti vody tímto betonem do podloží a zvýšený útlum hluku způsobeného 

dopravou. Polymerní disperze se mohou použít i dodatečně pro impregnaci ztvrdlého betonu. 

[7] 

2.3.3 Polymerní správkové hmoty – PC (polymer 

concrete), PM (polymer mortar) 

Polymer-betony (PC) a polymer-malty (PM), dříve označované jako plast-betony, jsou 

kompozitní materiály obsahující minerální plnivo a pojivo v podobě polymerní pryskyřice. 

PC disponují vysokou pevností v tlaku výrazně převyšující klasické cementové betony. 

Vysoká pevnost v tlaku je mimo jiné zapříčiněna velmi pevným spojením mezi plnivem a 

pryskyřicí tvořenou matricí. PC dosahuje také vysokých pevností v tahu a v tahu za ohybu a 

ve srovnání s cementovými betony.[6] Pro své vlastnosti zaujímají významné místo mezi 
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stavebními materiály používanými v mnoha případech především při reprofilacích a kotvení. 

K vysoce ceněným vlastnostem PC patří rychlost, s jakou nabývají vysokých hodnot 

mechanických pevností a snadná zhotovitelnost tenkých nebo naopak velmi silných povrchů. 

S ohledem na odolnost vůči agresivnímu prostředí nacházejí PC široké uplatnění jako 

ochranné a izolační vrstvy. Typickou aplikační oblastí jsou pak, díky vysoké chemické a 

mechanické odolnosti, průmyslové provozy. [4] 

 

Obrázek 2 – Uložení CNC frézy naPC loži [32] 

2.3.3.1 Obecné vlastnosti polymermalt a polymerbetonu 

Polymerní správkové hmoty se vhledem k vysoké ceně pojivové složky běžně neaplikují na 

rozsáhlých plochách. Jejich použití je určeno pro opravy vysoce namáhaných prvků a tomu 

odpovídají i jejich vlastnosti, kterými se do značné míry odlišují od správkových malt na 

cementové nebo polymercementové bázi. Zde jsou uvedeny nejvýznamnější vlastnosti 

polymer malt: [5] 

 nízká nasákavost a navlhavost, 

 vysoká odolnost vůči cyklickým změnám teplot, 

 vysoká chemická odolnost, 

 vysoké pevnostní charakteristiky, 

 vynikající adheze k podkladu, 

 rychlý nárůst pevností. 
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2.4 Požadavky na polymerní správkové hmoty 

Klíčové požadavky na polymerní správkové hmoty můžeme rozdělit do tří skupin: 

- požadavky na únosnost, 

- požadované vlastnosti s ohledem na podmínky provozu a prostředí, 

- technologická náročnost a vzhledové vlastnosti [2] 

 

Obrázek 3 – Požadavky na únosnost [2] 
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Obrázek 4 – Požadované vlastnosti s ohledem na podmínky provozu a prostředí [2] 
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Obrázek 5 – Proveditelnost a vzhledové vlastnosti [2] 

2.4.1 Technologické požadavky na polymerní správkové 

hmoty 

Pro vytvoření kvalitní a funkční polymerní správkové hmoty je potřebné řídit se následujícími 

zásadami [4]: 

 Správné a přesné odměření všech složek při přípravě  polymerbetonové směsi.  

 Především dodržení správného poměru obou složek pojiva. 

 Dokonalá homogenizace při přípravě polymerbetonové směsi.  

 K výrobě polymermalty není možné použít běžné spádové míchačky na výrobu 

cementových betonů a malt. K homogenizaci se používá míchací stroj 

s nuceným oběhem, nejlépe protiběžná planetová míchačka. 

 Použití suchého inertního plniva s vhodným granulometrickým složením. 

 Používání vlhkého plniva výrazně snižuje pevnost všech běžných 

polymerbetonových kompozic. V případě použití plniva, které není inertní vůči 

polymerní matrici, může dojít k negativní změně vlastností materiálu nebo 

matrice vůbec nezpolymerizuje, popřípadě jen částečně. 



20 

 

Při praktické přípravě polymerbetonu se bezprostředně po smísení složek pojiva do vzniklé 

směsi vmíchá ještě suché zrnité plnivo tak, aby vznikla směs se zpracovatelsky přijatelnou 

konzistencí. Plnivo se vlastní vytvrzovací reakce aktivně neúčastní, jeho přítomnost však 

průběh vytvrzování zpomaluje, protože pohlcuje podstatnou část reakčního tepla [4]. 

Směsi s nevhodnou granulometrií jsou často nehomogenní nebo mezerovité. Příliš velký 

obsah pojiva je nežádoucí z ekonomických i z ryze technických důvodů, protože organická 

pojiva mají řádově vyšší lineární teplotní roztažnosti, než obyčejný beton. Příliš malý obsah 

pojiva ovšem zase zhoršuje zpracovatelnost  polymerbetonové směsi a jeho důsledkem může 

být zvýšená pórovitost vytvrzeného polymerbetonu. Výsledné vlastnosti polymerbetonového 

kompozitu mohou být dramaticky ovlivněny nevhodným použitím organických ředidel. [4] 

2.5 Požadavky na stavební materiály využívající 

druhotné suroviny 

Na stavební výrobky využívající průmyslové odpady se vztahují požadavky spojené se 

zdravotní nezávadností výrobku. Hodnocení zdravotní nezávadnosti je spojeno s uvolňováním 

škodlivých a nežádoucích látek do kontaktních medií (vody, půdy). Uvolněné látky slouží 

k posouzení zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků se zpracovaným odpadem. Metody 

hodnocení uvolňování škodlivých látek nejsou jednotně stanoveny. Zdravotní nezávadnost 

stavebního výrobku je dána technickými požadavky v nařízení vlády 163/2002Sb., v § 2 

technické požadavky na výrobky, které jsou uvedeny v příloze č.1, v bodě 3 „Hygiena, 

ochrana zdraví a životního prostředí“, stanoví níže uvedené požadavky z hlediska zdravotní 

nezávadnosti výrobku. Nesmí docházet k: 

 Vypouštění toxických plynů. 

 Přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší. 

 Emise nebezpečného záření. 

 Znečištění nebo zamoření vody nebo půdy. 

 Nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných 

odpadů. 

 Výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř stavby. 
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U stavebních výrobků a netradičních stavebních výrobků se zapracovaným odpadem, které 

mohou uvolňovat toxické a škodlivé látky do prostředí je jedním ze základních ukazatelů 

posuzování zdravotní nezávadnosti výrobku vyluhovatelnost těchto látek. 

2.6  Pojiva polymermalt (PM) a polymerbetonu (PC) 

S ohledem na charakter pojiva nejsou polymerbetonové prvky žáruvzdorné. Pojivo se dodává 

na stavbu v podobě dílčích složek, nejčastěji jako dvousložkové. Bezprostředně před přidáním 

plniva se obě složky pojiva smísí a vytvoří tekutou reaktivní směs. Chemická podstata pojiva 

může být relativně pestrá. Hlavní materiálovou bázi tvoří epoxidové pryskyřice (EP). Méně 

používanými jsou pak nenasycené polyestery, vinylesterové a fenolické pryskyřice. 

Tabulka 1 – Vlastnosti nejčastěji používaných organických matric 

Matrice 

Hustota 
[g/cm3] 

Modul pružnosti v tahu 
[GPa] 

Pevnost v tahu 
[MPa] 

Deformace do lomu 
[%] 

EP 1,1 – 2,4 2,1 – 6,0 35 – 90 1 – 10 

UP 1,1 – 1,5 1,3 – 4,5 45 – 85 1 – 5 

FF 1,3 4,4 50 – 60 1 – 3 

2.6.1 Nenasycená polyesterová pryskyřice (UP) 

V praxi se pojmem nenasycené polyesterové pryskyřice (UP) označují roztoky lineárních 

nenasycených polyesterů s reaktivní dvojnou C=C vazbou, které polymerizují řetězovým 

mechanismem, obvykle ve styrenu, méně často např. v methyl- methakrylátu, viniltoulenu, 

nebo dialkylftalátu. Nenasycené polyestery (UP) se připravují polykondenzací směsi 

nenasycených a nasycených dikarboxylových kyselin, případně anhydridu s dioly. 

Radikálovou kopolymerací dvojných vazeb v řetězcích polyesteru se styrenem, dochází 

k vytvrzování – vzniku sesíťované struktury. [7] 

Je potřebné rozlišovat nenasycené polyestery a nenasycené polyesterové pryskyřice. Při 

označení nenasycených polyesterů se jedná o materiál ihned po opuštění kondenzační nádoby. 

Jsou komerčně prodávány jen ve výjimečných případech z důvodu jejich křehkosti a 

obtížného zacházení při pokojové teplotě. Namísto toho, kdykoli je čerstvě syntetizován 

polyester, je k němu v roztaveném stavu přidán vinylový monomer. Dostáváme tak materiál, 

který je viskózní i při pokojové teplotě a obsahuje zhruba 60% styrenu. Jedna se o směs 

nenasyceného polyesteru s vinylovým polymerem. Tato směs je označována jako nenasycená 

polyesterová pryskyřice (UP). [9] 



22 

 

Velkou nevýhodou (UP) je jejich hořlavost při styku s plamenem. Tato vlastnost může být 

upravena aditivy pro zpomalení hoření, polyesterovými komponenty zpomalující hoření nebo 

vinilovými monomery zpomalujícími hoření. [9] 

2.6.1.1 Vytvrzování 

Vytvrzení je dosaženo působením radikálních iniciátorů a propagátorů. Látky způsobující fázi 

propagace také asistují při rozkladu iniciátoru, který není schopen efektivního samovolného 

rozkladu při nižších teplotách. Propagátory fungují také jako urychlovače celé reakce. I 

vzhledem k široké možnosti použitelných iniciátorů jsou nejčastěji používanými běžné 

peroxidy. Tyto se používají pro vytvrzování při nízkých i vysokých teplotách. Mezi 

používané peroxidové iniciátory patří např. dibenzoyl peroxid, methylethyl keton peroxid, 

acetyl aceton peroxid apod. [9] 

Nejčastější plniva: 

Bentonit, uhličitan vápenatý, jíl, skleněné vločky, popílek, dřevěná moučka, částice pryže, 

nanoplniva. 

2.6.2 Vinylesterové pryskyřice (VE) 

Vinyl estery jsou termosety velmi vhodné pro výrobu kompozitů vyztužených skleněnými i 

uhlíkovými vlákny určených pro náročnější aplikace. Hodí se zejména do agresivního 

chemického prostředí a pro kompozity vystavené velkému mechanickému namáhání. 

Mechanické vlastnosti závisí na obsahu styrenu stejně jako je tomu u UP. [20] 

2.6.2.1 Výroba 

Základní surovinou pro výrobu je bisfenol A, neboli dian. Jedná se o stejnou surovinu, která 

se používá i pro výrobu běžných epoxidových pryskyřic. Další látkou shodnou pro výrobu EP 

a VE je epichlorhydrin. Kyselina akrylová je jediná složka, kterou se VE odlišují od 

epoxidových pryskyřic (EP),přičemž dává VE charakter polyesteru. [20] 

2.6.2.2 Vytvrzování 

Pro vinylestery se používají stejné vytvrzovací systémy jako pro UP. Nejčastěji používaným 

iniciátorem je dibenzoylperoxid. Pro nejrychlejší vytvrzení lze použít kombinace několika 

iniciátorů a urychlujících katalyzátorů. Pro dosažení optimálních chemických, fyzikálních a 

mechanických vlastností je možné VE dotvrzovat (post cure) při zvýšených teplotách. [20] 
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2.6.3 Epoxidová pryskyřice (EP) 

Názvem epoxidové pryskyřice (EP) označujeme pryskyřičné látky, jejichž řetězce obsahují 

zpravidla více než jednu epoxidovou (oxiranovou, ethylenoxidovou) skupinu. EP vykazují 

značnou reaktivitu s velkým počtem sloučenin, vzhledem k reaktivitě energeticky bohatého 

epoxidového kruhu. [20] Tyto reakce vedou k sesíťovaným makromolekulárním strukturám. 

Vynikající vlastnosti, zejména vysoká adheze k většině ostatních materiálů, chemická 

odolnost nebo minimální smrštění při vytvrzování, se zasloužily na velmi rychlém rozšíření 

po zahájení výroby před více než půl stoletím. [8] 

2.6.3.1 Typy epoxidových pryskyřic 

Epoxidové pryskyřice lze v zásadě rozdělit na 2 skupiny. Typy obsahující glycidylové (2,3-

epoxypropylové) skupiny (Obr. 6). [20] 

 

Obrázek 6 – Glycidylová skupina [20] 

Připravené reakcí epichlorhydrinu s vhodnými surovinami. Mezi tuto skupinu patří například 

epoxynovolaky a také velice speciální pryskyřice glycidylaminové, jejímž představitelem 

může být N,N,N‘,N‘-tetraglycidyl-4,4‘-diaminodifenylmethan (TGDDM), což je matrice 

používaná pro špičkové kompozity v letectví. [20] 

A další jsou typy obsahující epoxidové skupiny vzniklé oxidací nenasycených sloučenin. Tyto 

sloučeniny jsou pro speciální použití a ve spojitosti s polymerbetony se příliš nepoužívají. 

[20] 

2.6.3.2  Pryskyřice glycidového typu 

Nejběžnějším typem epoxidových pryskyřic jsou produkty alkalické kondenzace 

epichlorhydrinu s 2,2-bis(4-hydroxyfenyl propanem, známým pod názvem dian nebo bisfenol 

A. Tento typ epoxidů představuje 85% světové výroby všech epoxidů. 

Při této kondenzaci probíhají 2 hlavní reakce. Nejprve dochází k adici epoxidové skupiny 

epichlorhydrinu na fenolický hydroxyl, katalyzované přítomnou alkálií, potom proběhne 
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odštěpení chlorovodíku ze vzniklých chlorhydrinetherů za současného vzniku epoxidových 

skupin: 

 

Obrázek 7 - Reakce epichlorhydrinu s bisfenolem A za tvorby základní epoxidové pryskyřice [24] 

2.6.3.3 Výroba 

Epoxidová pryskyřice je tvořena monomery epoxidů a fenolů. Mezi nejběžnější zástupce 

epoxidů patří epichlorhydrin. Tento zajišťuje syntézu glycidyl etheru a glycidyl esteru. 

Nejdůležitějším a nejběžnějším fenolem užívaným pro výrobu epoxidových pryskyřic je 

bisfenol A. [10] 

Hlavními surovinami při průmyslové výrobě epoxidových pryskyřic jsou: bifenol A, 

epichlorohydrin (EPC), hydroxid sodný, methylisobutylketon a voda. [10] 

Následující technologické postupy výroby epoxidové pryskyřice jsou převzaty ze společnosti 

Spolchemie: 

1. Reaktor:   

 Napuštění epichlorhydrinu (EPC) a poté bisfenolu A (BFA). V poměru 

BFA:EPC = 1:7. 

 Dále první podíl roztoku NaOH. Směs se zahřívá a míchá. Reakční doba je cca 

2 hod. 

2. Reaktor:  

 Roztok se přepustí z prvního reaktoru. Probíhá první dechlorace přídavkem 

50% louhu a následně vody. Ze směsi se odpařuje přebytečný EPC. 
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3. Reaktor:  

 Směs se přepustí s přídavkem toluenu. Ten se rozpustí vzniklou pryskyřici. 

 Vypírání solí vodou.  

 Usazení fází. 

4. Reaktor:  

 Druhá dechlorace přebytkem roztoku NaOH. 

  Kontrola pH.  

 Neutralizace směsi NaH2PO4 

 Praní vodou 

5. Reaktor:  

 Odpaření těkavých látek (toluenu) [10] 

 

Obrázek 8 – Výrobní proces epoxidové pryskyřice [11] 
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2.6.3.4 Vytvrzování epoxidových pryskyřic 

Vytvrzování EP lze provádět několika způsoby, jejichž vhodnost či účelnost je vázána na 

konečné použití EP a na technologii jejich zpracování. Tvrdidlo totiž může na rozdíl od 

styrenu VE a UP mnohem podstatněji ovlivnit fyzikálně chemické vlastnosti vytvrzené 

pryskyřice. Nejčastěji používanými postupy jsou: 

 polyadice probíhající na epoxidových skupinách (polymeračním činidlem jsou 

sloučeniny s volnými vodíkovými atomy). 

 Polykondenzace na přítomných hydroxylových skupinách. 

 Polymerace epoxidových skupin (iniciace pomocí Friedel Craftsových katalyzátorů, 

silných anorganických kyselin, aryl- a alkylkovů). 

2.6.3.4.1  Systém iniciace 

Vytvrzování epoxidových pryskyřic probíhá pomocí iniciátorů. Epoxidové skupiny reagují 

s několika třídami látek. Pouze některé reakce jsou však skutečně používány v praxi. 

Vytvrzovací činidla epoxidových pryskyřic mohou být rozděleny do těchto tříd: 

1. Sloučeniny s aktivními atomy vodíku. 

2. Iontové iniciátory. 

3. Hydroxylová vazebná činidla. 

Nejběžněji používaná vytvrzovací reakce je založena na polyadiční reakci. Glycidylová 

skupina může být vytvrzena aminy a dalšími sloučeninami obsahujícími dusík jako jsou 

polyamidy. Mnoho aminů dokáže způsobit vytvrzování i při pokojové teplotě. Tento typ 

vytvrzování se nazývá vytvrzování za studena. Reaktivita epoxidové sloučeniny s aminy 

záleží na struktuře zúčastněných sloučenin. [12] 

2.6.3.4.2  Tvrdidla v podobě sloučenin s aktivními atomy vodíku 

Aminy. Použity můžou být jak primární, tak sekundární aminy. Vytvrzování oligomeru 

diglycidylu pomocí diaminu probíhá ve 3 stadiích:[13] 

1. Lineární vazba oligomeru 

2. Vznik rozvětvené struktury 

3. Síťování 
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K vytvrzování dochází již za pokojové teploty. Prvně dochází k adiční reakci primárního 

aminu s epoxidovou skupinou. Produktem této reakce je sekundární amin. Tento nadále 

reaguje s epoxidovou skupinou za tvorby terciárního aminu, který může v některých 

případech katalyzovat polymeraci na epoxidových skupinách. Obvykle je sekundární amin 

méně reaktivní než primární amin.[13] 

Pro vznik zesíťovaného produktu je zapotřebí, aby použitý polyamin měl v molekule 

minimálně 3 aktivní atomy vodíku. Mezi typické představitele alifatických polyaminů patří 

diethyltriamin.[20] 

Anhydridové sloučeniny. Většina anhydridových sloučenin používaných pro vytvrzování 

epoxidových pryskyřic potřebuje pro svoji aktivaci zvýšenou teplotu. Anhydridová skupina 

není aktivní v případě nepřítomnosti kyselých nebo zásaditých katalyzátorů. V některých 

případech jsou anhydridová tvrdila upřednostněna před aminovými tvrdidly z důvodů 

menšího dráždění pokožky, delší životnosti, a menších teplotních výkyvů při vytvrzování. 

Aromatické a a cykloalifatické anhydridy se často uplatňují při tvarování a odlívání výrobků 

z epoxidové pryskyřice. [15] 

Amino amidy. Sloučeniny na základě amidů jsou používané k docílení speciálních vlastností 

a požadovaných vytvrzovacích charakteristik, jako jsou nižší toxicita, menší citlivost 

konečných vlastností ke stechiometrii vstupních surovin, nižší maximální teploty při 

vytvrzování více rozměrných dílců. [13] 

Kovové soli. Chlorid zirkoničitý účinně katalyzuje nukleofilní otevření epoxidového kruhu 

pomocí aminů. [13] 

Fenoly. Bisfenol A je hlavní součástí pro výrobu glycidyl etheru. Polyfunkční fenoly můžou 

být použity pro vytvrzování epoxidových pryskyřic. Tato metoda se používá pro výrobu 

chemicky odolných epoxidových pryskyřic. Vytvrzovací reakce je velmi podobná 

s vytvrzovací reakcí způsobenou aminy. [13] 

Vícesytné kyseliny. Karboxylová skupina je schopná otevřít epoxidovou strukturu[16] 

Vícesytné estery. K dosažení tuhého materiálu mohou být epoxidy vytvrzovány vložením 

reakce esterových skupin. Vytvrzovací činidlo je vytvořeno in-situ radikálem polymerace N-

fenylmaleimidu a p-acetoxystyrenu. Výhodou in-situ polymerace je nízká viskozita 

původního systému. [16] 
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2.6.3.4.3  Iontové vytvrzování  

Polymerace epoxidových skupin se provádí především látkami, které jsou schopny předávat 

nebo naopak přijímat volný elektronový pár. Tyto látky obvykle nemají vodíkové atomy. 

Polymerace jsou aniontové nebo kationtové. 

Aniontová polymerace. Aniontová polymerace může být iniciována hydroxidy kovů, 

sekundárními a terciárními aminy. Rychlost vytvrzování je nízká ve srovnání s ostatními 

metodami, proto aniontová polymerace nemá široké uplatnění v průmyslové výrobě. Navíc 

mechanické vlastnosti takto vytvrzených pryskyřic nejsou uspokojivé. [17] 

Kationtová polymerace. Kationtová polymerace může vést k procesu sesíťování, pokud jsou 

diepoxidy ve formě monomerů. Nízká počáteční viskozita a vysoká rychlost vytvrzování činí 

tuto metodu vhodnou pro rychlé reaktivní zpracování. Jako iniciátory kationtové polymerace 

se používají AlCl3, SnCl4, TiCl4, SbCl5 nebo BF3, ale nejčastěji používanou látkou je BF3[17] 

2.6.3.4.4  Fotoiniciace 

Fotoiniciace je jeden z nejefektivnějších způsobů iniciace pro dosažení velmi rychlé 

polymerizace. V některých případech může reakce kompletně proběhnout v časovém 

intervalu jedné vteřiny. Vytvrzování UV zářením bylo vyvinuto pro technologie vytváření 

tenkých povlaků, vytvrzování tiskařských inkoustů nebo lepidel. Mechanismus 

fotovytvrzování zahrnuje především kationtovou fotopolymerizaci epoxidů. Běžné 

fotoiniciátory epoxidů jsou např. aryl diazonium tetrafluoroboráty, kalixarové deriváty atd. 

V případě aryl diazonium tetrafluoroborátů, jsou azo skupiny rozkládány UV zářením na 

aromatické sloučeniny dusíku a fluoridu boritého. Tyto látky později iniciují kationtovou 

polymerizaci epoxidové pryskyřice.[18] 

2.6.3.4.5  Tepelné vytvrzování 

Zkoumáním vytvrzování komerčního epoxidového prepolymeru s imidazolovými 

vytvrzovacími činidly bylo ověřeno, že průběh vytvrzování ovlivňuje vlastnosti konečného 

produktu. Největší stability lze dosáhnout použitím izotermického vytvrzovacího programu. 

Bylo zjištěno, že nižší rychlost ohřevu má za výsledek produkty s vyšší teplotou skelného 

přechodu a vynikající tepelnou stabilitou. Teploty na počátku a v průběhu vytvrzování mají 

tak důležitý vliv na výsledné vlastnosti polymeru. [19] 
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2.6.3.5 Vlastnosti 

Základní charakteristikou používané EP je molekulová hmotnost. Jednou z možností často 

využívaných v technické praxi je vyjádření střední molekulové hmotnosti pomocí látkového 

množství epoxidových ekvivalentů v jednotce hmotnosti. (tzv. epoxidovou hodnotu = EGC) 

s jednotkami mol/kg nebo častěji mol/100g. Molekulová hmotnost a stupeň zesítění jsou pak 

rozhodující kritéria určující fyzikálně-mechanické vlastnosti. 

Mechanické vlastnosti epoxidových pryskyřic můžou být korelovány se zúčastněnými 

monomery dané pryskyřice. Mechanické vlastnosti epoxidových pryskyřic záleží na pružnosti 

segmentů polymeru a na hustotě zesítění. Obecně lze konstatovat, že epoxidové pryskyřice 

dosahují vysokých pevnostních hodnot.[13] 

Smrštění. Malé smrštění při vytvrzování je dalším kladem EP. Epoxidové pryskyřice se 

v průběhu vytvrzování smršťují méně než ostatní pryskyřice používané pro výrobu 

polymerbetonu. Je důležité rozlišovat smrštění, ke kterému dochází před a po gelaci. 

Smrštění, které nastane po gelaci vnáší napětí do výsledného produktu. [13] 

Tepelná odolnost. Tepelnou odolnost polymerů lze posuzovat podle teploty skelného 

přechodu (Tg). Což je teplota, při níž dojde k prudké změně viskoelastických vlastností 

polymeru. Epoxidové pryskyřice jsou známé svou vyšší tepelnou odolností mezi polymery 

používanými jako pojivo polymerkompozitů. Tg se u běžných epoxidových pryskyřic 

pohybuje v rozmezí 60 - 130°C. 

Další vlastnosti. EP jsou schopné přilnout k většině povrchů a vykazují vynikající adhezivní 

vlastnosti. Jejich významnou vlastností je také jejich chemická odolnost. Epoxidové 

pryskyřice jsou resistentní vůči kyselinám, zásadám, organickým a anorganickým 

rozpouštědlům, solím a dalším chemikáliím. [13] 

2.7  Plniva polymermalt a polymerbetonu 

Plniva polymermalt (PM) a polymerbetonu (PC) jsou používána především z důvodu vyplnění 

polymerního kompozitu. Tím dojde k omezení množství použitého polymerního pojiva a 

zlevnění konečného produktu. Nicméně při použití plniv dochází také ke změně fyzikálně 

mechanických vlastností. 

Hlavní důvody přidávání částicových plniv do polymerní matrice jsou následující: 
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 redukce ceny, 

 zlepšení zpracovatelnosti, 

 úprava objemové hmotnosti, 

 změna optických vlastností, 

 změna tepelné vodivosti, 

 kontrola tepelného rozpínání, 

 změna elektrických a magnetických vlastností, 

 zpomalení hoření, 

 zlepšení mechanických vlastností, především tvrdost, tuhost, odolnost proti otěru a 

tvorbě trhlin. [21] 

2.7.1 Princip působení plniva v částicových kompozitech 

Na rozdíl od vláknových kompozitů, kde je úkolem matrice především chránit výztuž před 

mechanickým či chemickým poškozením, udržovat vlákennou výplň v požadované orientaci 

vzhledem k namáhání a umožnění přenosu vnějších napětí do výztuže, je matrice částicových 

kompozitů hlavním nositelem všech podstatných mechanicko-fyzikálních a chemických 

vlastností. Nositelem tuhosti částicových kompozitů je na rozdíl od vláknových kompozitů, 

jak plnivo, tak i polymerní matrice. Role matrice se zvyšuje obecně s klesajícím obsahem 

plniva. [20] 

Princip efektu vyztužení u vláknových kompozitů skutečnost, že vyztužující vlákna, mající o 

jeden až dva řády vyšší pevnost a tuhost ve srovnání s pojivem, se při vnějším namáhání 

deformují méně než polymer. Dochází tak ke vzniku smykových sil na rozhraní 

vlákno/polymer, které v případě nenulové adheze mezi oběma komponentami umožňují 

přenos veškerého napětí nepevné matrice do vláken. Ta jsou schopna nést veškerá napětí 

působící na kompozitní dílec, takže nepevná, ale deformovatelná matrice je prakticky bez 

napětí.[20] 

Princip vyztužení u částicových kompozitů, tedy i polymermalt, je podstatně odlišný. Zvýšení 

tuhosti má u těchto materiálů dva mechanismy. Primárním mechanismem ztužení u běžných 

částicových kompozitů je prostá náhrada části objemu nízkomodulové matrice 

vysokomodulovým plnivem. Rychlost, s jakou roste modul pružnosti s obsahem plniva, je dán 

především tvarem a velikostí částic.[20] 
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Charakteristickým znakem změny struktury matrice způsobené přítomností plniva je vznik 

tzv. mezivrstvy tvořené makromolekulami matrice se sníženou segmentální mobilitou. Tato 

segmentální pohyblivost (schopnost změn konformace polymerního řetězce v důsledku 

Brownova pohybu) je snížena v důsledku interakcí segmentů polymerního řetězce s povrchem 

plniva. Vlastnosti této mezivrstvy jsou do značné míry ovlivněny typem mezipovrchových 

interakcí a výrazně ovlivňují charakter mechanické odezvy celkového kompozitu.[20] 

 

Obrázek 9 - Snímky z elektronového mikroskopu polymerbetonu s EP pryskyřicí a plnivem [22] 

2.7.2 Suroviny využitelné jako plniva polymerních 

správkových hmot 

Jako plnivo do polymerbetonových systémů lze v podstatě použít jakoukoli anorganickou 

látku, která bude inertní vůči pojivové matrici a nebude zhoršovat vlastnosti konečného 

kompozitu. 

2.7.2.1 Primární suroviny 

Křemičitany. Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO2) a jsou 

nejčastěji používanými primárními plnivy polymerbetonu (PC). Důležité křemičitany jsou 

živce, slídy, granáty, amfiboly a pyroxeny (téměř všechny horninotvorné nerosty). V přírodě 

jsou rozšířené jako součásti hornin. [23] Nejběžněji používaným plnivem u PC je křemičitý 

písek různých frakcí. Pro polymermalty používané jako správkové materiály je používaným 

plnivem výhradně křemičitý písek. Je výhodný vzhledem ke své snadné dostupnosti, čistotě 
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složení a jednoduché možnosti úprav (mletí apod.).  V ČR jsou běžně prodávané křemičité 

písky s obsahem SiO2  98%. 

Další suroviny používané jako plniva PC jsou např. žula, jíl, křemen, drcený kámen, štěrk, 

vápenec, křída atd. [13] 

2.7.2.2 Druhotné suroviny 

U komerčně vyráběných polymerních správkových systému se jako plniva využívají pouze 

primární suroviny. V naprosto dominantní míře se jedná o čistý křemičitý písek různé 

zrnitosti.  

Rapidní technologický vývoj a růst populace jsou hlavními příčinami zvyšující se produkce 

odpadů nejrůznějších druhů.  Zvyšující se produkce odpadů a environmentální smýšlení 

společenstva vedou k nalezení způsobů opětovného využívání vzniklých odpadů. Polymerní 

systémy jsou pro tuto činnost velmi vhodným materiálem, díky své schopnosti přilnout 

k velké většině materiálů a především nízké propustnosti, která vede k zakonzervování 

odpadů uvnitř matrice. Průmyslové odpady jsou dominantní částí celkového množství 

vyprodukovaných odpadů a jejich opětovné využití v podobě druhotných surovin je tedy 

prioritní. Využití odpadních surovin nemá jen ekologický význam, ale také ekonomický. 

Vysoká cena polymerbetonu je jednou z jeho negativních charakteristik. Nahrazením 

primárních surovin druhotnými a jejich efektivní využití při zhotovení PC je nespornou 

výhodou využívání druhotných surovin. 

Elektrárenský popílek. Elektrárenské popílky jsou anorganický odpadní materiál, vzniklý 

spalováním práškového uhlí v tepelných elektrárnách. Vysokoteplotní popílky našli uplatnění 

jako příměs do betonů, nicméně nově zaváděné technologie denitrifikace spalin 

v elektrárnách, způsobují vznik popílků obsahující produkty denitrifikace spalin, z nichž 

převažuje hydrogensíran amonný, což je vysoce korozivní sloučenina. Zapojení těchto 

popílků do vytvoření polymerní správkové hmoty je jedna z možností jejich využití [30]. 

Recyklované sklo. Skleněný recyklát je relativně levné a velmi ekologické plnivo. 

Slévárenský písek. Je odpadním produktem ve slévárenských provozech, kde se čistý 

křemičitý písek pro zpevnění smísí např. s bentonitem, vodním sklem, se směsí těchto 

materiálů nebo s dalšími materiály, a pak se jím plní formy. Po vylisování se vloží jádra a po 
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odlití se nechá výrobek zatuhnout. Odlitek postupuje na rošt, kde dochází k rozpadu formy. V 

násypce pod roštem dochází ke třídění písku. Písek je ukládán do zásobníků. 

Kamenné odprašky. Kamenné odprašky vznikají zachytáváním jemných podílů kameniva 

(pod 0,125 mm) při drcení kameniva v lomech. Tento materiál je zachycován nejčastěji 

pomocí suchých mechanických cyklonů a hromadí se v lomu jako odpad. Průměr jed-

jednotlivých částic kamenných odprašků se pohybuje okolo 0,01 až 0,125 mm a jejich měrný 

povrch dle Blaina je 150 až 300 m2/kg. 

Cihelná drť. Cihelná drť se vyrábí rozemletím zlomků nebo celých výrobků z pálené hlíny 

na definovanou zrnitost. K tomu se používají dvě mlecí linky: Na první mlecí lince se čisté 

zlomky cihel a pálených střešních tašek nejprve nadrtí na čelisťovém drtiči na velikost do 80 

mm a poté uloží do velkoprostorového sila, z něj se pak drť přes vibrační žlab dávkuje do 

kladivového mlýna, ve kterém dojde k rozemletí drtě na hrubou cihelnou drť. Z hrubé cihelné 

drti se pak na vibračním sítě odděluje hrubá frakce. 

Mletá struska. Struska vzniká jako vedlejší produkt při spalování uhlí v granulačních kotlích. 

Následně po spalovacím procesu jemného mletého černého nebo hnědého uhlí se struska 

odlučuje ve výsypce spalovací komory kotle, kde přímo dopadá do vodní lázně a po 

následném odvodnění je připravena k expedici odběratelům. 

Elektronický plastový odpad. V posledních letech se objevují studie, zabývající se využitím 

plastového odpadu z vyřazených elektronických zařízení (především monitorů a tiskáren), 

jehož množství rapidně roste. Tyto studie potvrdili možnost použití elektronického plastového 

odpadu v polymerbetonech. Elektronický plastový odpad používali v kombinaci s klasickým 

pískem. Směs plniva obsahovala 5% elektronického plastového odpadu a celkový poměr 

plniva ku pojivu byl 85:15. Tyto podmínky v kombinaci s nenasycenou polyesterovou 

pryskyřicí (UP) v podobě pojiva zajistili pevnosti v tlaku okolo 76 MPa. [25] 

Vápenný kal. Vápenný kal bohatý na uhličitan vápenatý (CaCO3), který je odpadním 

produktem papírenského průmyslu je možným použitelným plnivem v polymer-kompozitních 

systémech. Vápenný kal obsahující CaCO3 ve své kalcitové fázi je tepelně velmi stabilním 

plnivem, nicméně jeho nevýhodou je malá velikost částic a tím znemožnění vytvoření hrubší 

frakce. [26] 
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PET recyklát. Recyklované PET jsou také jednou z možností pro plnivo polymerní 

správkové hmoty. Jednou z nevýhod tohoto materiálu je však jeho nízká odolnost vyšším 

teplotám a přímému plamenu. [25] 

V současnosti se na trhu s polymerními správkovými materiály nenachází komerčně vyráběná 

polymerní hmota využívající druhotné suroviny. Uvedené druhotné suroviny se 

v polymermaltách a plymerbetonech vyskytují pouze v rámci výzkumné činnosti. 

3 Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je vyvinout polymerní správkový materiál ve dvou 

kvalitativních úrovních ECONOMY a PREMIUM. Vyvinuté materiály najdou uplatnění 

zejména v těžkých strojírenských provozech a v energetickém průmyslu. U varianty 

ECONOMY bude kladen důraz mimo velmi dobré vlastnosti na ekonomické aspekty 

materiálu, tedy výslednou cenu materiálu. Aby polymerní správková hmota byla schopna 

odolávat náročným podmínkám průmyslových prostředí, je nutné, aby dosahovala 

vynikajících fyzikálně-mechanických vlastností jako je vysoká přídržnost k betonovému 

podkladu, vysoká pevnost v tlaku, v tahu a v tahu za ohybu, minimální smrštění, dobrá 

tepelná odolnost a vhodná reologie především pro ruční nanášení. Dílčím cílem této práce je 

prozkoumání možnosti využití druhotných surovin, především na bázi průmyslových odpadů, 

jako plniva do těchto hmot. V rámci práce jsou ověřeny především požadované vlastnosti na 

polymerní správkové hmoty využívající druhotných surovin v podobě plniva. Dále se práce 

zabývá taky pozorováním mikrostruktury vyvinutých matriálů pomocí optického mikroskopu 

s vysokým rozlišením a výpočetní (CT) tomografií. 

  



35 

 

4 Metodika práce 

Pro kvalitní a systematické zpracování práce byla navržena následující metodika rozdělena do 

4 na sebe navazujících etap. 

4.1  Etapa I – Návrh polymerního správkového 

materiálu 

 

Etapa I je rozdělena do dvou částí, kde první část je zaměřena na výběr vhodných vstupních 

surovin tedy pojiva a plniva zahrnující primární a druhotné suroviny. Následuje úprava plniv 

a jejich identifikace. Hmota s primárním plnivem (křemičitým pískem Dorsilit) je použita 

jako referenční hmota. Nejvhodnější pojivovou složkou je vybraná epoxidová pryskyřice (EP) 
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ve dvou variantách PS-A a PS-B, které jsou díky svým vlastnostem nejvhodnějším pojivem 

pro výrobu polymerních správkových hmot. 

4.2 Etapa II – Základní zkoušení receptur 

 

Druhá etapa je zaměřena na základní laboratorní zkoušení navržených receptur. Po stanovení 

mechanických pevností zhotovených receptur dojde k jejich redukci na základě zjištěných 

výsledků mechanických pevností a reologického chování při zpracování. Z důvodu velké 

spotřeby materiálu podstoupí zkoušky konzistence a zpracovatelnosti pouze 
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nejperspektivnější hmoty. Závěrem II. etapy je vyhodnocení provedených zkoušek a na 

základě jejich výsledků určení hmot ECONOMY a PREMIUM.  

4.3 Etapa III. – Pokročilé zkoušení vybraných 

receptur 

 

Předmětem třetí etapy je pokročilé zkoušení vybraných receptur. Jsou zde stanovovány 

doplňkové mechanické vlastnosti důležité pro polymerní správkové hmoty, které budou 

vystaveny náročným podmínkám odpovídajícím průmyslovým provozům. Cílem této etapy je 

také zkoušení chemické a tepelné odolnosti a stanovení smrštění vyvíjených polymerních 
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správkových hmot. Nejlepší hmoty jsou dále poloprovozně testovány prostřednictvím sanace 

poškozeného betonového obrubníku, který je následně ponechán působení povětrnostních 

vlivů v časovém období přibližně jednoho roku a následně pozorován vliv povětrnostních 

účinků na mikrostrukturu a povrch aplikovaných hmot. 

4.4  Etapa IV – Sledování dlouhodobé trvanlivosti 

vyvinutých hmot 

 

Poslední etapa se zabývá pozorováním změn poloprovozně aplikovaných vyvinutých 

správkových hmot, které byly namáhány dlouhodobým působením povětrnostních vlivů. 

Odebrané vzorky reprofilované části betonového obrubníku jsou zkoumány pomocí výpočetní  

(CT) tomografie a optického mikroskopu s velkým rozlišením. Cílem tohoto stanovení je 

objasnění případných poruch ve vnitřní struktuře správkové hmoty a na kontaktní zóně 

správková hmota – povrch betonu.  
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Součástí této etapy je také laboratorní prověření trvanlivosti pomocí přídržnosti za teplotního 

cyklování. Na základě výsledků zkoušek je provedena optimalizace a výběr konečných 

variant hmoty ECONOMY a PREMIUM. 

5 Praktická část 

5.1  Etapa I. Návrh polymerního správkového 

materiálu 

První etapa zaměřena na návrh polymerního správkového materiálu, začíná volbou vhodných 

vstupních surovin. Pojivem nově vyvíjené hmoty jsou dva druhy epoxidové pryskyřice 

s označením PS-A a PS-B. Při návrhu plniv je výběr omezen pouze na druhotné suroviny, 

které jsou svým charakterem a chemickou bází podobné primárnímu plnivu, křemičitému 

písku. Při výběru plniv byla brána v úvahu také jejich dostupnost. 

5.1.1 Identifikace pojiv 

Tabulka 2 – Údaje použité epoxidové pryskyřice s označením PS - A 

Označení  

PS - A 

Charakteristika 

Nízkoviskózní dvoukomponentí bezrozpoštědlová 

hmota na epoxidové bázi 

Mísící poměr A:B 3,2 : 1 

Technické údaje 

deklarované 

výrobcem 

Specifikcá hmotnost při 20°C 1,1 kg/l 

Zpracovatelnost 150 – 20 min 

E - modul 3000 N/mm
2
 

Protažení do přetržení 4 – 7% 

Pevnost v tlaku  80 – 90 MPa 

Rozsah použití pryskyřice s označením PS-A je pro opravy mechanicky náročných částí a pro 

opravu míst vystavených tepelnému a chemickému namáhání.  

 

 



40 

 

Tabulka 3 – Údaje epoxidové pryskyřice s označením PS - B 

Označení 

PS - B 

Charakteristika 
Nízkoviskózní dvoukomponentí bezrozpoštědlová hmota 

na epoxidové bázi 

Mísící poměr A:B 1,9:1 

Technické údaje 

deklarované výrobcem 

Specifická hmotnost při 20°C 1,11 kg/l 

Zpracovatelnost při 20°C 25 min 

E - modul 2900 N/mm
2
 

Pevnost v tlaku  65 N/mm
2
 

Pevnost v tahu 39 N/mm
2
   

Pevnost v ohybu 60 N/mm
2
 

Přilnavost k betonu 2,7 N/mm
2
 

Rozsah použití epoxidové pryskyřice PS-B je především pro opravy vodorovných povrchů, 

popřípadě opravy trhlin a prasklin v betonu. Pryskyřice PS-B podle informací udávaných 

výrobcem dosahuje nižších mechanických pevností, než pryskyřice PS-A. 

5.1.2 Identifikace plniv 

Volba plniv do polymerních správkových hmot se řídila jistými kritérii především dostupností 

a také snaze přiblížení se svým charakterem k plnivu primárnímu, tedy křemičitému písku. 

Sekundární plniva jsou tvořena druhotnými surovinami z průmyslových provozů. 

Tabulka 4 – Seznam zkoušených plniv 

Plnivo Charakter plniva Příslušná pryskyřice 

Křemičitý písek Dorsilit Primární - Referenční PS - A, PS - B 

Obalové sklo Sekundární - druhotná surovina PS - A, PS - B 

Autosklo Sekundární - druhotná surovina PS - A, PS - B 

Slévárenský písek Sekundární - druhotná surovina PS - A, PS - B 

Elektrárenský filtrový popílek po 

denitrifikaci spalin z tepelné elektrárny 

Třebovice. Pop DeNOx 

Sekundární - druhotná surovina, 

současně bez dalšího využití PS - A 

Sklo z nefunkčních fotovoltaických 

panelů typu - QS solar Sekundární - druhotná surovina PS - B 

Odpad z výroby izolačních desek z 

minerální vlny s vysokým podílem 

skelného recyklátu (> 80%), bez 

obsahu organiky. Pracovně - OID Sekundární - druhotná surovina PS - B 
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Z údajů v technických listech společností vyrábějící primární plniva byly vybrány následující 

zrnitosti, které slouží k vytvoření zrnitostí také pro sekundární plniva: 

Tabulka 5 - Zrnitosti primárního plniva směsí ISG A1 a ISG A2 [31] 

Frakce [mm] 
ISG A1 (0,06 – 1,5 mm) ISG A2 (0,06 – 1,5 mm) 

podíl (%) podíl (%) 

> 1,0 12 13 

1,0 - 0,63 27 27 

0,63 - 0,315 39 27 

0,315 - 0,1 20 30 

˂0,1 2 3 

 

Následně byla zrnitost přizpůsobena možnostem použití dostupných laboratorních sít. 

Tabulka 6 - Upravená zrnitost vybraných plniv 

Frakce [mm] 
Směs A1 (0,06 – 1,5 mm) Směs A2 (0,06 – 1,5 mm) 

MA (%) MA (%) 

1,6 - 1,0 12 13 

1,0 - 0,63 27 27 

0,63 - 0,315 39 27 

0,315 - 0,063 20 30 

˂0,063 2 3 

 

Vybraná plniva byla upravena a roztříděna dle uvedených frakcí. V případě, kdy plnivo bylo 

tvořeno pouze monofrakcí, nebo bylo příliš jemné na dosažení hrubší frakce, bylo ponecháno 

v původním stavu. Následně byly zhotoveny materiálové karty jednotlivých plniv. Tyto 

obsahují dostupné chemické složení uvedeno producentem a distribuční křivku velikosti 

částic získanou laserovou difrakcí prostřednictvím přístroje MASTERSIZER 2000 ve 

výzkumném centru AdMaS. 
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Tabulka 7 – Materiálová karta recyklátu z obalového skla 

 

Tabulka 8 – Materiálová karta slévárenského písku 

 

SiO2 Na2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 K2O BaO

74,80 11,91 7,69 4,27 0,55 0,17 0,19 0,09

Popis

Jedná se rozdrcené skleněné střepy z obalového skla. 

Chem. Složení [%]

Recyklát z obalového skla. Pracovní označení - Ob. Sk.

Producent odpadu: VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s.

Fotodokumentace Zrnitost

Teplotní ztráty [%]

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 TiO2 MnO MgO K2O Na2O

Ztráta 

sušením 

105°C

Ztráta 

žíháním 

1100 °C

94,00 1,72 0,17 0,38 0,04 0,01 0,06 2,00 0,27 0,07 0,36

Slévárenský písek. Pracovní označení - Slev. P.

ZLH Hronec, a.sProducent odpadu:

Fotodokumentace Zrnitost

Popis

Odpadní produkt ve slévárenských provozech. Používá se pro tvorbu forem na odlitky, kde se čistý křemičitý 

písek pro zpevnění smísí např. s bentonitem, vodním sklem nebo směsí těchto materiálů. Opakovaně 

použitý písek je vyřazen jako odpadní produkt.

Chem. Složení [%]
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Tabulka 9 – Materiálová karta recyklátu z autoskla 

 

Tabulka 10 – Materiálová karta recyklátu ze skla solárních panelů 

 

Producent odpadu:

Tepelo

tní 

ztráty 

[%]

Na2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 Li2O K2O

Ztráta 

žíhání

m 

1100°C

12,00 9,19 3,17 0,69 0,14 0,01 0,32 0,65

Chem. Složení [%]

SiO2

6,91

Popis

Recyklát z autoskla jsou podrcené střepy skel používaných v automobilovém průmyslu. 

Díky ochrané folii zatavené uvnitř skla a tónovacím pokovením, není možné je recyklovat 

spolu s klasických obalovým sklem

Fotodokumentace

Recyklované autosklo. Pracovní označení Auto S.

Zrnitost

Frýdecká skládka, a.s.

Ztráta 

sušením 

105°C

Ztráta 

žíháním 

1100°C

SiO2 Na2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 TiO2

0,22 0,50 71,00 12,40 8,45 4,04 0,50 0,11 0,02

Teplotní ztáty [%] Chem. Složení [%]

Skleněná součást z deskových solárních panelů 

Popis

1,71

K2O

iSolar s.r.o.

Zrnitost

Sklo ze z QS solárních panelů. Pracovní označení - QS solar

Producent odpadu:

Fotodokumentace
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Tabulka 11 – Materiálová karta elektrárenského popílku 

 

Tabulka 12 – Materiálová karta odpadu z izolačních desek z minerální vlny 

 

Teplotní 

ztráty [%]

SiO2 CaO TOC

Amonné 

ionty 

mg/ kg 

sušiny

Sírany 

SO3

Ztráta 

sušením 

105°C

53,40% 4,13% 5,20% 3,79 0,25% 0,05%

Chem. Složení 

Popílek po denitrifikaci spalin. Pracovní značení - Pop.DeNOx

Producent odpadu: Elektrárna Třebovice

Fotodokumentace Zrnitost

Popis

Anorganický odpadní materiál, vzniklý spalováním práškového uhlí v termoelektrických elektrárnách.  Nově 

zaváděné technologie denitrifikace spalin v elektrárnách, způsobují vznik popílků obsahující amonné ionty, které 

při zamíchání do betonu vytváří toxický amoniak, který je vysoce korozivní sloučeninou.

Teplotní 

ztráty [%]

SIO2 CaO Al2O3 K2O MgO Na2O Fe2O3 TiO2 SrO BaO

Ztráta 

žíháním

50,60 21,20 13,50 0,58 0,45 0,35 0,33 0,32 0,11 0,02 0,07

Chem. Složení [%]

Popis

 Odpad z výroby izolačních desek z minerální vlny s vysokým podílem skelného recyklátu (> 80%), bez obsahu organiky

Zrnitost

Odpad z výroby izolačních desek z minerální vlny. Pracovní značení - OID

Producent odpadu: Saint Gobain
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5.1.3Návrh receptur 

Receptury s jednotlivými, výše uvedenými plnivy, byly vytvořeny podle následujících 

schémat (Obr. 10, Obr 11.). Míchání probíhalo v pořadí, jak je naznačeno ve schématech. 

Tedy první receptura obsahovala primární plnivo – křemičitý písek a následoval recyklát 

z obalového skla atd. V případě, že byla zjištěna nevhodná zpracovatelnost projevující se 

špatnou homogenizací složek pojiva a plniva, nebo bylo množství plniva příliš nízké a 

docházelo k jejich neefektivnímu využívání a k příliš rychlé segregaci, byly receptury 

vykazující tyto závady ihned vyřazeny. U plniv s malými velikostmi částic (popílek, OID), 

kde je spotřeba pryskyřice na smáčení jejich povrchu vyšší, byly receptury taktéž upraveny 

podle možnosti homogenizace směsi. 

 

Obrázek 10 – Návrh receptury hmoty s epoxidovou pryskyřicí PS-A 

 

Obrázek 11 – Návrh receptury hmoty s epoxidovou pryskyřicí PS-B 
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5.2 Etapa II. – Základní laboratorní zkoušení 

5.2.1 Zkoušení receptur ve zpolymerizovaném stavu 

5.2.1.1  Objemová hmotnost ve zpolymerizovaném stavu, 

pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku 

Pevnost v tahu za ohybu a v  tlaku byla prováděna na vzorcích po 7 dnech zrání. Tato zkouška 

byla prováděna dle normy ČSN EN 13892-2: Metody zkoušení potěrových materiálů – Část 

2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku. Na rozdíl od zmíněné normy, ve které jsou 

vzorky pro zkoušení pevnosti v tlaku o rozměrech 40×40×160 mm, se tato zkouška prováděla 

na vzorcích o rozměrech 20×20×100 mm. Důvodem této změny je snaha o minimální 

spotřebu drahé epoxidové pryskyřice (EP). Úlomky vzniklé zkoušením pevnosti v tahu za 

ohybu byly následně použity pro zkoušku pevnosti v tlaku. Objemová hmotnost ve 

zpolymerizovaném stavu byla stanovena na zkušebních vzorcích pro stanovení pevnosti 

v tahu za ohybu (Obr. 12). Určením jejich rozměrů a hmotnosti. 

 

Obrázek 12 – Ukázka referenčních vzorků pro zkoušku pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu 
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Tabulka 13 – Výsledky zkoušek pevnosti v tlaku v tahu za ohybu a objemové pevnosti 

Epoxidová pryskyřice PS-A Epoxidová pryskyřice PS-B 

Plnivo 
Obsah 
plniva 

Objemová 
hmotnost 

v 
zatrvdlém 

stavu 
[kg·m-3] 

Pevnost 
v tahu 

za 
ohybu 
[MPa] 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Plnivo 
Obsah 
plniva 

Objemová 
hmotnost 

v 
zatrvdlém 

stavu 
[kg·m-3] 

Pevnost 
v tahu za 

ohybu 
[MPa] 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Ref. 

70% 1840 34,9 94,8 

Ref. 

70% 1810 39,2 108,8 

75% 1910 36,4 95,4 75% 1890 40,5 112,9 

80% 1950 35,0 100,3 80% 1970 28,4 59,6 

85% 1930 25,1 72,7 85% 1900 17,2 57,1 

Ob.Sk. 

70% 1750 39,4 99,6 

Ob.Sk. 

70% 1770 41,7 89,8 

75% 1855 33,3 103,3 75% 1830 37,9 95,0 

80% 1770 21,7 67,9 80% 1880 35,6 89,2 

85% 1808 22,5 60,4 85% 1780 23,6 56,3 

Autosklo 

70% 1744 21,1 87,9 

QS - Solar 

70% 1785 30,6 83,3 

75% 1780 21,0 68,8 75% 1822 33,5 95,8 

80% 1746 9,9 42,9 80% 1833 30,8 89,6 

85% 1534 3,2 14,6 85% 1695 14,2 40,0 

Slév.P. 

70% 1803 33,4 119,6 

Slév.P. 

70% 1820 35,9 95,8 

75% 1829 35,1 120,0 75% 1850 36,4 101,3 

80% 1928 34,4 106,3 80% 1940 31,1 92,5 

85% 1902 15,7 84,6 85% 1900 28,4 92,5 

Pop.DeNOx 

60% 1506 33,1 113,8 

OID 

60% 1590 40,4 96,7 

65% 1513 29,3 87,5 65% 1660 46,7 107,5 

70% 1578 37,3 90,6 70% 1720 45,7 97,1 

75% 1628 35,6 88,3 75% 1720 45,7 97,1 
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 Objemová hmotnost ve zpolymerizovaném stavu 

Toto stanovení bylo prováděno na zhotovených zkušebních trámcích o rozměrech 

20×20×100 mm, které byly použity také pro zkoušky pevnosti v tahu za ohybu (Obr. 12) a 

jejich úlomky pro zkoušku pevnosti v tlaku (Obr. 13). Byly určeny přesné rozměry 

s přesností 0,01 mm, pomocí posuvného měřítka a následně stanovena hmotnost 

s přesností na 0,01 g. Pomocí zjištěných hodnot a známého vztahu byla stanovena 

objemová hmotnost ve zpolymerizovaném stavu. Zkratky PS-A a PS-B jsou pracovní 

označení dvou druhů použitých epoxidových pryskyřic (EP). Limitní hodnota znázorněna 

žlutou čarou, byla odvozena z průměru hodnot na trhu dostupných polymerních 

správkových hmot, jejichž rešerše byla zpracována v rámci předchozí bakalářské práce.  

 

 

Graf 1 – Objemové hmotnosti ve zpolymerizovaném stavu hmot s pryskyřicí PS-A + plniva 

 

Graf 2 - Objemové hmotnosti ve zpolymerizovaném stavu hmot s pryskyřicí PS-B + plniva 
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 Zkouška pevnosti v tahu za ohybu 

V grafech je zvýrazněna limitní hodnota pevnosti v tahu za ohybu 30 MPa. Je to průměrná 

pevnost v tahu za ohybu běžně dostupných polymerních správkových hmot na trhu. Rešerše 

polymerních správkových hmot a jejich vlastností, byla provedena v rámci předešlé 

bakalářské práce. [33] 

 

Graf 3 – Pevnosti v tahu za ohybu hmot s pryskyřicí PS-A + plniva 

 

Graf 4 - Pevnosti v tahu za ohybu hmot s pryskyřicí PS-B + plniva 
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Obrázek 13 – Zkoušení pevnosti v tahu za ohybu vzorku PS-A +70 Ob.Sk. a porušení vzorku při této zkoušce 

 

 Zkouška pevnosti v tlaku 

Stejně jako u pevnosti v tahu za ohybu byla i zde určena limitní hodnota odvozena z průměrné 

pevnosti v tlaku běžně dostupných polymerních správkových hmot. Průměrná hodnota 

pevnosti v tlaku běžně dostupných polymerních správkových hmot je 61 MPa. 

 

Graf 5 – Pevnosti v tlaku navržených receptur pro pryskyřici PS-A + plniva 
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Graf 6 – Pevnosti v tlaku navržených receptur pro pryskyřici PS-B + plniva 

 

Obrázek 14 – Porušení při zkoušce pevnosti v tlaku vzorku PS-A + 70% Ob.Sk. 
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Vyhodnocení: 

Z výsledků zkoušek pevností v tlaku a v tahu za ohybu je patrné, že jsou tyto mechanické 

vlastnosti značně ovlivňovány množstvím a druhem obsaženého plniva. Cílem je dosáhnout 

co nejvyšších mechanických pevností a současně vytvořit hmotu s co nejvyšším obsahem 

plniva z důvodů minimalizace spotřeby finančně nákladné epoxidové pryskyřice a tím 

vytvoření ekonomicky perspektivního materiálu. V případě hmot s plnivem dle granulometrie 

primárního plniva ISG A1 a ISG A2 a také v případě hmot s monofrakcí slévárenského písku, 

dochází k naplnění těchto požadavků při 75 hm. % obsahu plniva. 

 

PS-A. U hmot s epoxidovou pryskyřicí PS-A vykazuje nejvyšší pevnosti směs se 75 hm. % 

slévárenského písku. V případě této hmoty však dochází k výrazné segregaci plniva a tím 

k heterogenitě vytvořeného materiálu, jak je ilustrováno na Obr. 15 a Obr. 16. Segregace je 

způsobena hladkým, sférickým tvarem zrna slévárenského písku a skutečností, že toto plnivo 

nemá vhodnou granulometrii, protože je tvořeno pouze jednou frakcí. 

Nejoptimálnější kombinace reologických vlastnosti a vysokých pevností jsou pozorovány u 

směsi se 75 hm. % obalového skla a s 60 hm. % popílku po denitrifikaci spalin. V případě 

směsi s obalovým sklem jsme určili pevnost v tlaku 103,3 MPa, v tahu za ohybu 33,3 MPa. 

Díky vysokému obsahu plniva a tím výraznému omezení množství drahé epoxidové 

pryskyřice má potenciál pro splnění kvalitativní úrovně ECONOMY, jejímž požadavkem je 

mimo kvalitních fyzikálně-mechanických vlastností, právě nízká cena výsledného materiálu.  

U směsi s popílkem je pevnost v tlaku 113,8 MPa a pevnost v tahu za ohybu 33,1 MPa. 

S ohledem na vynikající pevnosti této hmoty je možné ji označit jako hmotu kvalitativní 

Obrázek 15 – Segregace plniva ve vzorku PS-A+75% Slév.P. Obrázek 16 – Vzorek PS-A + 75 Ob. Sk. bez známky 

segregace plniva 
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úrovně PREMIUM, na kterou jsou kladeny zejména vysoké požadavky fyzikálně 

mechanických vlastností. 

 

PS-B. Vzhledem k nízké viskozitě pryskyřice a tedy předpokladu využití hmot obsahující 

epoxidovou pryskyřici PS-B při opravách vodorovných povrchů zejména polymerbetonových 

podlah apod. je kladen značný důraz na reologické vlastnosti při zpracování.  Z tohoto důvodu 

je navzdory vyšším pevnostem při 75% plnění, optimálnější receptura obsahující 70% 

obalového skla podle granulometrie ISG A2, díky nižší viskozitě. Na tuto hmotu bude 

následně nahlíženo jako na druhou možnost kvalitativní úrovně ECONOMY, vzhledem 

k požadavkům redukce ceny. Tento požadavek je zabezpečen právě vysokým obsahem plniva, 

které objemově nahradí drahou epoxidovou pryskyřici. V případě plniva tvořeného jemnou 

frakcí, tedy odpad z izolačních desek (OID), se jeví nejoptimálnější obsah plniva ve vzorku 

65%. Při vyšším obsahu plniva dochází nejen k poklesu mechanických vlastností, ale 

také výraznému zhoršení reologických vlastností a možnosti homogenizaci směsi. Tato hmota 

dosahuje také vynikajících mechanických pevností. Konkrétně 107,5 MPa pevnosti v tlaku a 

46,7 MPa pevnosti v tahu za ohybu. Díky vysokým pevnostem, které jsou klíčovým 

požadavkem pro hmotu kvalitativní úrovně PREMIUM, je vhodné ji posuzovat jako další 

možnost této kvalitativní úrovně. 

Limitní hodnoty pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku, které jsou vytvořeny na základě rešerše 

polymerních správkových hmot v rámci předchozí bakalářské práce, byly vybranými hmotami 

překonány. Pouze hmota s autosklem nedosahovala dostatečných pevnosti. 

5.2.2 Zkoušení vybraných receptur v čerstvém stavu 

Zkoušení v čerstvém stavu bylo z důvodu vysoké spotřeby materiálu omezeno pouze na 

nejperspektivnější receptury. Jedná se o hmoty PS-A ECONOMY složenou z pryskyřice PS-

A + 75% obalového skla, PS-A PREMIUM obsahující PS-A + 60% popílku po denitrifikaci 

spalin (Pop.DeNOx). Dále pak PS-B ECONOMY složenou z pryskyřice PS-B + 70% 

obalového skla a PS-B PREMIUM obsahující PS-B + 65% odpadu z izolačních desek bez 

organiky (OID).  
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5.2.2.1  Stanovení objemové hmotnosti v čerstvém stavu, 

zpracovatelnost a konzistence 

 Objemová hmotnost v čerstvém stavu 

Kelímek o objemu 0,04 l byl naplněn hmotami a stanovena jejich hmotnost. Ze zjištěných 

hodnot hmotnosti hmoty při objemu 0,04 l, byla vypočtena objemová hmotnost v čerstvém 

stavu. Znovu byla limitní hodnota odvozena z průměru hodnot na trhu dostupných 

polymerních správkových hmot. Zkratky PS-A a PS-B jsou pracovní označení dvou druhů 

použitých epoxidových pryskyřic. 

 

Graf 7 – Objemové hmotnosti v čerstvém stavu hmot s pryskyřicí PS-A + plniva 

 

Graf 8 - Objemové hmotnosti v čerstvém stavu hmot s pryskyřicí PS-B + plniva 
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 Zpracovatelnost 

Tato zkouška byla prováděna podle české technické normy ČSN 

EN 13395-3: Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební 

metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 3: Zkouška tekutosti (rozlití) správkových betonů.  

Postup: 

Kovový kužel o výšce 60 ± 0,5 mm, vnitřním průměru 100 ± 0,05 mm ve spodní části a 

vnitřním průměru 70 ± 0,5 mm v horní části, byl naplněn až po okraj zkoušenou hmotou ve 

dvou vrstvách, přičemž každá vrstva byla zhutněna 10 lehkými ranami dusadla (Obr. 17). Asi 

po 15s byl kužel zvednut kolmo vzhůru (Obr. 18) a hmota se na desce rozlila pomocí 15 

nárazů s konstantní frekvencí 1 zdvih za sekundu (Obr. 19). Výsledný koláč byl změřen ve 

dvou navzájem kolmých směrech a určena průměrná hodnota těchto měření. 

Výsledky: 

Tabulka 14 Výsledky zkoušky konzistence na střásacím stolku 

Pryskyřice PS-A Pryskyřice PS-B 

Druh hmoty Rozlití 
koláče [mm] 

ØRozlití koláče 
[mm]  

Druh hmoty Rozlití koláče 
[mm] 

ØRozlití koláče 
[mm]  

75% Ref. 

195 
196 

70% Ref. 

285 
288 

197 290 

75% Obal. sklo 

167 
170 

70% Obal. Sklo 

200 
205 

173 209 

60% Pop.DeNOx 

180 
188 

65% OID 

180 
180 

195 180 
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Obrázek 17 – Naplněný kužel hmotou PS-A + 60% 

Pop.DeNOx (PS-A PREMIUM) 
Obrázek 18 – Rozlití hmoty po nadzvednutí kužele 

Obrázek 19 – Rozlití hmoty po 15 zdvizích střásacího stolku 
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5.2.2.2 Stanovení konzistence 

Konzistence vybraných hmot byla ověřována dle normy ČSN EN ISO 2431 pomocí Fordova 

výtokového pohárku pro určení viskozity (Obr. 20). Vzhledem k tomu, že výtokový pohárek 

je určen především pro kapaliny, jejichž výtoková doba je nižší než 100s a tento předpoklad 

žádná z vyvíjených hmot nesplňuje, slouží tato metoda spíše k orientačnímu určení 

konzistence a vzájemnému porovnání vyvíjených hmot. S ohledem na vysokou viskozitu 

zkoušených hmot, byl použit Fordův kelímek s průměrem výtokové trysky 12mm, aby bylo 

umožněno vytékání hmoty a dosažení měřitelných časů výtoku. 

 

Obrázek 20 – Fordův pohárek s průměrem výtokové trysky 12mm 

Postup: 

Fordův výtokový pohárek byl naplněn odpovídajícím množstvím zkoušené hmoty po jeho 

okraj (Obr. 21). Následně byl měřen čas od uvolnění výtokové trysky. Konec měření nastal 

v okamžiku, kdy bylo z půdorysného pohledu vidět skrz Fordův pohárek. Tento čas byl 

zaznamenán. 

 

Obrázek 21 – Počátek měření viskozity PS-A + Ref. Plnivo 75% 
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Výsledky: 

Tabulka č. 15 – Doba výtoku hmot Fordovým pohárkem 

Pryskyřice PS-A Pryskyřice PS-B 

Druh hmoty Čas [min] Druh hmoty Čas [min] 

75% Ref. 14:00 70% Ref. 2:00 

75% Obal. sklo 30:00 70% Obal. Sklo 15:00 

60% Pop.DeNOx  25:00 65% OID 8:00 

 

5.3  Závěr II. Etapy – Základní laboratorní zkoušení 

V rámci II. etapy byly stanoveny pevnosti v tlaku a tahu za ohybu navržených receptur. Na 

základě výsledků těchto zkoušek a také reologických vlastností, především možnosti úplné 

homogenizace směsi při zpracovávání hmot pro výrobu zkušebních vzorků, byly stanoveny 

nejperspektivnější hmoty. Podle základních mechanických vlastností byly roztříděny do 

kvalitativních úrovní ECONOMY a PREMIUM. U těchto vybraných hmot byly následně 

ověřeny vlastnosti v čerstvém stavu. Jednalo se o konzistenci měřenou výtokovým fordovým 

pohárkem s průměrem výtokové trysky 12 mm a zpracovatelnost určenou rozlitím koláče na 

střásacím stolku. V následující tabulce jsou shrnuty stanovené hodnoty zmíněných zkoušek. 

Tabulka 16 – Souhrnná tabulka výsledků základních laboratorních zkoušek II. etapy 

Kvalitativní 
úrověň  

Složení hmoty Označení 
Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Pevnost 
v tahu 

za 
ohybu 
[MPa] 

Objemová 
hmotnost 

v 
čerstvém 

stavu  

Objemvá 
hmotnost ve 

zpolymerizovaném 
stavu 

Doba 
výtoku z 
fordova 
pohárku 

[min] 

Rozlití 
koláče 
[mm] 

PREMIUM 

PS-A + 60% 
Pop.DeNOx 

PS-A 
PREMIUM 

113,8 33,1 1590 1510 25 173 

PS-B + 65% OID 
PS-B 
PREMIUM 

107,5 46,7 1780 1660 8 180 

ECONOMY 

PS-A + 75% 
Ob.Sk. 

PS-A 
ECONOMY 

103,3 33,3 1980 1860 30 170 

PS-B + 70% Ob. 
Sk. 

PS-B 
ECONOMY 

89,8 41,7 1860 1770 15 205 

Referenční 
PS-A 

PS-A + 75% Ref. 
PS-A Ref. 

95,4 36,4 1910 1910 14 196 

Referenční 
PS-B 

PS-B + 70% Ref. 
PS-B Ref. 

108,8 39,2 1850 1810 2 288 
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5.4  Etapa III – Pokročilé a doplňkové laboratorní 

zkoušky 

5.4.1 Pevnost v tahu a poměrné prodloužení 

Zkouška probíhala dle postupu uvedeného v normách ČSN EN ISO 527-2 Stanovení 

tahových vlastností – Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty. 

Zkouška probíhala na vzorcích ve tvaru oboustranné lopatky (Obr. 22, 23). Zatěžování 

probíhalo rychlostí 5 mm/min až do porušení vzorku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 –Vzorek PS-A PREMIUM pro zkoušku pevnosti v tahu 

Obrázek 23 – Vzorek PS-A ECONOMY pro zkoušku pevnosti v tahu 
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Tabulka 17 – Vyhodnocení tahových vlastností 

 

 

 

 

Zkouška tahových vlastností potvrzuje vyšší kvalitu mechanických pevností hmot úrovně 

PREMIUM. Přičemž nejvyšší hodnoty 30,08 MPa dosahuje hmota PS-B PREMIUM 

obsahující 65% odpadu z izolačních desek (OID).  Všechny hmoty převyšují svými tahovými 

vlastnostmi hmoty referenční obsahující křemičitý písek, jehož zrna jsou kulovitého tvaru a 

mají poměrně hladký povrch. Skleněné střepy v podobě plniva daných hmot, mají členitý 

nepravidelný povrch a díky tomu jsou lépe zakotveny v polymerní matrici, což způsobuje 

vyšší pevnosti v tahu oproti referenčním vzorkům. U hmot PREMIUM s jemnozrnným 

Druh hmoty Složení hmoty 
Pom. prodloužení 
při přetržení [%] 

Pevnost v 
tahu [MPa] 

PREMIUM 
PS-A + 60 % Pop.DeNOx 0,15 21,33 

PS-B + 65 % OID 0,206 30,08 

ECONOMY 
PS-A + 75 % Ob.Sk. 0,06 15,67 

PS-B + 70 % Ob.Sk. 0,326 18,32 

Referenční 
PS-A + 75 % REF 0,025 6,93 

PS-B + 70 % REF 0,271 17,31 

Graf 10 – Poměrné přetvoření při přetržení εb 

Graf 9 – Maximální pevnost v tahu jednotlivých hmot 
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plnivem, je důvodem vynikajících tahových pevností pravděpodobně větší zastoupení 

epoxidové pryskyřice ve vzorku. 

5.4.2 Odolnost proti úderu 

Zkouška odolnosti proti úderu byla prováděna dle normy ČSN ISO 6272-1: Nátěrové Hmoty 

– Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) – Část 1: Zkouška padajícím závažím, 

velká plocha úderníku. 

Zkušební vzorek správkové hmoty byl nanesen na cementotřískovou desku (Obr. 26) a po 

řádném vytvrzení v laboratorních podmínkách umístěn do zkušebního zařízení (Obr.25). Na 

úderník o hmotnosti 152,14 g bylo spouštěno závaží o hmotnosti 1 kg, přičemž výška, ze 

které bylo závaží spouštěno se postupně zvětšovala o 5 cm až do doby, kdy došlo 

k viditelnému popraskání nebo odloupnutí nanesené správkové hmoty. 

  

Obrázek 27 – Rozlomení desky při zkoušce odolnosti proti 

úderu 

Obrázek 24 – Zkušební zařízení pro ověření odolnosti proti 

úderu 

Obrázek 26 – Nanášení hmoty na cemento-třískovou desku 

Obrázek 25 – Vzorek umístěný ve zkušebním zařízení 
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Vyhodnocení: 

Tabulka 18 – Výsledky zkoušky odolnosti proti úderu 

Kvalitativní úroveň Složení hmoty Označení  Odolnost proti úderu [N·m] 

PREMIUM 
PS-A + 60% Pop. DeNox 

PS-A 
PREMIUM 9,0 

PS-B + 65% OID 
PS-B 
PREMIUM 5,0 

ECONOMY 
PS-A + 75% Ob.Sk. 

PS-B 
ECONOMY 9,5 

PS-B + 70% Ob.Sk. 
PS-B 
ECONOMY 10,0 

Referenční 
PS-A + 75% Ref. PS-A REF 5,0 

PS-B + 70% Ref. PS-B REF 3,5 

 

Z výsledků je patrné, že nejvyšších hodnot odolnosti proti úderu dosahují hmoty úrovně 

ECONOMY. Tyto hmoty obsahují plnivo granulometrie ISG AI a ISG A2, kde se vyskytuje 

hrubší frakce plniva než v případě hmot PREMIUM. Vzhledem k přítomnosti hrubší frakce, 

byly hmoty této úrovně nanášeny ve větších tloušťkách a při zkoušení nedošlo k rozštípnutí 

podkladní cementotřískové desky (obr. 27), jako v případě hmot PREMIUM s jemnozrnným 

plnivem. U obou kvalitativních úrovní lze konstatovat, že vykazují vyšší odolnost proti úderu, 

než referenční hmoty.  

5.4.3 Chemická odolnost 

Tato zkouška není normována, vychází podnikové zkoušky firmy Lena Chemical s.r.o. Při 

působení chemikálií na polymery může docházet ke změně fyzikálních vlastností jako je 

bobtnání nebo barevná změna. Muže také docházet k chemickému odbourávání polymerů a 

tím nastává roztržení řetězců polymeru. Veškeré změny vlastností jsou ovlivňovány druhem a 

koncentrací chemikálie a v neposlední řadě dobou působení chemikálií na povrch polymerů. 

Na acetonem očištěná laboratorní sklíčka byly aplikovány vybrané hmoty a odpovídající 

referenční vzorky (Obr. 28-33). Vzorky polymerovaly v laboratorním prostředí o teplotě 20 ± 

2°C po dobu 7 dní. Následně byly umístěny do uzavíratelných skleněných kyvet 

obsahující příslušnou chemikálii (Obr. 34). Postupně docházelo k vizuální kontrole a 

posouzení po 7 a 30 dnech od dne uložení. Vizuální posouzení vlivu chemikálií na jednotlivé 

vzorky je ohodnoceno na základě daných kritérií a zatřiďováno dle následující tabulky. Výběr 

kritérií a jejich významnost v hodnotící škále je přizpůsoben funkčním vlastnostem 

výsledných hmot a to především vynikající přídržnosti a pevnosti. 
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Použité chemikálie byly vybrány na základě možnosti výskytu v průmyslových provozech a 

jiných chemicky náročných prostředích.  

Tabulka 19 – Kritéria pro posuzování chemické odolnosti 

******* Hmota nevykazuje žádné změny 

****** Barevné změny 

***** Nabobtnávání + barevné změny 

**** Odlepení hmoty od sklíčka  

*** Odlepení hmoty od sklíčka + nabobtnávání +barevné změny 

** Odlepení hmoty od sklíčka + změknutí 

* Úplné rozložení hmoty 

 

Vyhodnocení: 

 

 

  

Obrázek 28 – Vzorky PS-A PREMIUM před zkouškou Obrázek 29 – Vzorky PS-B PREMIUM před zkouškou 

Obrázek 30 – Vzorky PS-A ECONOMY před zkouškou Obrázek 31 – Vzorky PS-B ECONOMY před zkouškou 
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Obrázek 32 – Vzorek PS-B REF před zkouškou Obrázek 33 – Vzorek PS-A REF před zkouškou 

Obrázek 34 – Vzorky uloženy v kyvetách s obsahem vybraných chemicky agresivních látek 

Obrázek 35 – Hmota PS-A PREMIUM (60 % POPÍLEK) po 30 denním působení agresivních roztoků. (zleva: 40% 

roztok H2SO4,40% roztok NaOH, 10% roztok CH3COOH, Benzín, 10% roztok NaCl, 30% H2O2) 
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Obrázek 36 – Hmota PS-B PREMIUM (65 % OID) po 30 denním působení agresivních látek. (zleva: 40% roztok H2SO4,40% 

roztok NaOH, 10% roztok CH3COOH, Benzín, 10% roztok NaCl, 30% H2O2) 

 

Obrázek 37 – Hmota PS-A ECONOMY (75 % Obal. sklo) po 30 denním působení agresivních roztoků. (zleva: 40% roztok 

H2SO4,40% roztok NaOH, 10% roztok CH3COOH, Benzín, 10% roztok NaCl, 30% H2O2) 

 

Obrázek 38 – Hmota PZ-B ECONOMY (70 % Obal. sklo) po 30 denním působení agresivních látek. (zleva: 40% roztok 

H2SO4,40% roztok NaOH, 10% roztok CH3COOH, Benzín, 10% roztok NaCl, 30% H2O2) 
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Obrázek 39 – Hmota PS-A REF (75 % REF) po 30 denním působení agresivních látek. (zleva: 40% roztok H2SO4,40% roztok 

NaOH, 10% roztok CH3COOH, Benzín, 10% roztok NaCl, 30% H2O2) 

 

Obrázek 40 – Hmota PS-B REF (70 % REF) po 30 denním působení agresivních látek. (zleva: 40% roztok H2SO4,40% roztok 

NaOH, 10% 10% roztok CH3COOH, Benzín, 10% roztok NaCl, 30% H2O2. 

Tabulka 20 – Vyhodnocení zrychlené zkoušky chemické odolnosti 

Chemikálie Koncentrace 

Hmoty 

PS-A 
PREMIUM 

PS-B 
PREMIUM 

PS-A ECONOMY 
PS-B 
ECONOMY 

PS-A REF PS-B REF 

H2SO4 40% ******* ****** ******* ******* ******* ******* 

NaOH 40% ******* ******* ******* ******* ******* ******* 

CH3COOH 10% * ** * *** * *** 

Benzín 100% ******* ******* ******* ******* ******* ******* 

Nacl 10% ******* ******* ******* ******* ******* ******* 

H2O2 30% ***** ****** ***** ***** ***** ******* 
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Celkem šesti agresivním látkám odolávaly jednotlivé vzorky po dobu 30 dní. Zkoušené 

polymerní správkové hmoty se projevily jako poměrně chemicky odolné vůči vybraným 

prostředím. Všechny zkoušené hmoty vykazovaly výrazné změny pouze při působení 10% 

kyseliny octové CH3COOH a 30% peroxidu vodíku H2O2. Prostředí 10% kyseliny octové 

všechny hmoty s matricí PS-A naprosto rozložilo bez ohledu na použité plnivo (Obr. 35, 37). 

U hmot s matricí PS-B došlo k mírným odlišnostem při působení 10% kyseliny octové. 

Hmota s plnivem OID ztratila přídržnost ke sklíčku a došlo k jejímu změknutí (Obr. 36). 

Zatímco u hmoty referenční a hmoty s použitím obalového skla jako plniva, došlo k mírnému 

nabobtnání, změně barvy a odlepení hmoty od sklíčka (Obr. 38, 40). V tomto případě má 

plnivo vliv na chemickou odolnost. Vzhledem k tomu, že chemické složení je u plniv 

použitých do pryskyřice PS-B velmi podobné, (převládá zde především SiO2), rozdílná reakce 

na jednotlivá prostředí může být způsobena odlišnou velikostí částic a obsahem plniva ve 

struktuře hmoty. Je obecně prokázané, že se epoxidové pryskyřice neodolávají karboxylovým 

kyselinám, což se prokázalo i v tomto případě, kdy kyselina octová hmoty výrazně porušila. 

Reakce na působení 30% peroxidu vodíku je téměř u všech hmot totožná. Docházelo 

k nabobtnání a změně barvy hmot. Pouze u hmot PS-B ECOOMY a PS-B REF, bylo bobtnání 

minimální a hmota PS-B REF nevykazovala žádné výrazné barevné změny. 

5.4.4 Stanovení teploty skelného přechodu metodou DMA  

Stanovení teploty skelného přechodu probíhalo metodou DMA (dynamicko mechanická 

analýza), kdy díky nucené periodické sinusové deformaci vzorku upnutého v systému čelistí 

je měřena síla potřebná k této deformaci. Z průběhu deformace a síly (následně přepočteného 

na deformační napětí) a jejich fázového posuvu, je pak určen dynamický modul pružnosti a 

jeho složky elastický (Storage) a ztrátový (Loss) modul. Tyto dvě veličiny včetně tangentu 

zmíněného fázového posuvu (ztrátového činitele Tan δ) jsou pak měřeny v závislosti na 

teplotě. Oba moduly včetně fázového posuvu popisují viskoelastické chování polymeru. V 

teplotě skelného přechodu se tyto vlastnosti výrazně mění. 

 

  

Obrázek 41 - Zařízení DMA 2980 firmy TA Instruments pro stanovení teploty skelného přechodu 
teoty  
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Vyhodnocení: 

 

Graf 11 – Průběh elastického a ztrátového modulu v závislosti na teplotě u hmoty PS-A PREMIUM 

 

Graf 12 - Průběh elastického a ztrátového modulu v závislosti na teplotě u hmoty PS-B PREMIUM 
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Graf 13 - Průběh elastického a ztrátového modulu v závislosti na teplotě u hmoty PS-A ECONOMY 

 

Graf 14 - Průběh elastického a ztrátového modulu v závislosti na teplotě u hmoty PS-B ECONOMY 
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Tabulka 21 – Stanovené teploty skelného přechodu  

Kvalitativní úroveň Složení hmoty Označení  Teplota skelného přechodu [°C] 

PREMIUM 
PS-A + 60% Pop. DeNox PS-A PREMIUM 97 

PS-B + 65% OID PS-B PREMIUM 79 

ECONOMY 
PS-A + 75% Ob.Sk. PS-A ECONOMY 99 

PS-B + 70% Ob.Sk. PS-B ECONOMY 83 

Referenční 
PS-A + 75% Ref. PS-A REF 100 

PS-B + 70% Ref. PS-B REF 82 
 

Teplota skelného přechodu u zkoušených hmot, je ovlivňována pouze druhem a vlastnostmi 

polymerní matrice. Z výsledků je patrné, že hmoty obsahující epoxidovou pryskyřici 

s označením PS-A dosahují vyšších hodnot (přibližně 100°C), než je tomu v případě hmot 

s epoxidovou pryskyřicí PS-B, které vykazují teploty skelného přechodu přibližně o 20°C 

nižší. Mírné odchylky mezi hmotami obsahující stejnou epoxidovou pryskyřici, jsou 

způsobeny pravděpodobně mírným rozdílem geometrických tvarů vzorků, nikoliv druhem 

plniva. 

5.4.5 Součinitel délkové teplotní roztažnosti 

Součinitel teplotní délkové roztažnosti byl určován pomocí dilatometru CLASIC (Obr. 42), na 

vzorcích o rozměrech 20×20×100 mm. Měření probíhalo v rozmezí teplot 20 až 60 °C 

v časovém intervalu přibližně 18 hodin na jeden vzorek. 

 

Obrázek 42 – Dilatometr CLASIC s ohřívací válcovou pecí  
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Vyhodnocení:  

 

Graf 15 – Dilatometrická křivka hmoty PS-A PREMIUM 

 

Graf 16 – Dilatometrická křivka hmoty PS-B PREMIUM 
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Graf 17 - Dilatometrická křivka hmoty PS-A ECONOMY 

 

 

 

Graf 18 - Dilatometrická křivka hmoty PS-B ECONOMY 
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Graf 19 - Dilatometrická křivka hmoty PS-A REF 

 

Graf 20 - Dilatometrická křivka hmoty PS-B REF 
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Součinitel délkové teplotní roztažnosti byl určen pomocí známého vzorce: 

  
  

      
       

                      

                       

                  [K] 

                                                

Tabulka 22 – Hodnoty součinitele délkové teplotní roztažnosti jednotlivých hmot 

Kvalitativní úroveň Složení hmoty Označení  Δt [K] L0 [mm] α[K-1] 

PREMIUM 
PS-A + 60% Pop. DeNox 

PS-A 
PREMIUM 24 99,2088 52,8·10-6 

PS-B + 65% OID 
PS-B 
PREMIUM 33 99,1565 40,9·10-6 

ECONOMY 
PS-A + 75% Ob.Sk. 

PS-A 
ECONOMY 29 99,0962 55,3·10-6 

PS-B + 70% Ob.Sk. 
PS-B 
ECONOMY 26 99,1856 58,0·10-6 

Referenční 
PS-A + 75% Ref. PS-A REF 30 99,1965 40,1·10-6 

PS-B + 70% Ref. PS-B REF 27 99,1794 55,5·10-6 

 

Výsledky měření součinitele délkové teplotní roztažnosti potvrzují obecně známý fakt, že 

polymery vykazují větší součinitel délkové teplotní roztažnosti v porovnání s běžnými 

stavebními silikátovými materiály. V případě správkových hmot používaných na opravu 

betonových konstrukcí je požadavek stejného nebo podobného součinitele teplotní roztažnosti 

[2], který se pro běžný beton udává jako 14·10
-6

 K
-1 

[31]. Tento požadavek vyvinuté 

polymerní správkové hmoty nesplňují, vzhledem k hodnotám od 40·10
-6

  do 58·10
-6

 K
-1 . 

V případě zatížení opravené části betonové konstrukce cyklickým střídáním teplot, by mohlo 

u těchto materiálů docházet ke vzniku drobných trhlinek vlivem vyššího napětí na styku 

správkové hmoty a podkladu. Nicméně díky vysoké adhezi k podkladu, nízkému modulu 

pružnosti a vodotěsnosti polymerních správkových hmot, lze předpokládat, že by vyvinuté 

správkové hmoty měly být schopné adaptovat se náročným podmínkám a účinně odolávat i 

střídavým změnám teplot za přítomnosti vlhkosti, avšak tuto domněnku je potřeba ověřit 

v praxi. 
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5.5  Etapa IV – Sledování dlouhodobé trvanlivosti 

nově vyvinutých hmot 

V rámci poslední etapy jsou opraveny porušené části betonového obrubníku vyvinutými 

hmotami. Na části z nich, byly pozorovány dlouhodobé změny v časovém období přibližně 

dvou let. Další část byla sanována a pozorována v krátkém časovém období jednoho měsíce. 

Následně proběhla komparace působení povětrnostních vlivů na správkové hmoty oproti 

hmotám nevystaveným žádným náročným podmínkám. Pozorování vnitřní mikro a 

makrostruktury probíhalo pomocí CT tomografu a optického mikroskopu poskytnutých 

výzkumným centrem AdMaS. 

5.5.1 Sledování změn poloprovozně aplikovaného 

materiálu v průběhu dlouhého časového období 

Nejprve bylo provedeno ruční poškození betonového obrubníku pomocí sekáče a kladiva a 

řádné očištění podkladu (Obr. 43). Následně došlo ke zhotovení bednění (Obr. 44) a 

reprofilace poškozené části vyvinutými hmotami PS-A PREMIUM a PS-A ECONOMY (Obr. 

45, 46). Hmoty polymerovaly 3 dny v laboratorních podmínkách a následně byly umístěny do 

exteriéru před prostory laboratoří. Probíhala pravidelná vizuální kontrola po 3 měsících a 

fotodokumentace změn vyvinutých správkových hmot (Obr. 47, 48). Zkouška probíhala 12 

měsíců a následně byl zdokumentován stav reprofilovaných částí obrubníku (Obr. 49, 50, 51, 

52, 53). Pro dlouhodobé působení povětrnostních vlivů byly vybrány hmoty s pryskyřicí PS-

A. Pryskyřice PS-A je kvalitnější a hmoty kde tvoří pojivo, jsou mechanicky odolnější. Proto 

zde existuje předpoklad, že budou lépe odolávat povětrnostním účinkům. Hmoty s pryskyřicí 

PS-B byli aplikovány na obrubník a ponechány laboratorním podmínkám zrání a pozorovány 

po jednom měsíci, kvůli komparaci s hmotami vystavenými dlouhodobému působení 

povětrnostních vlivů. 

  

  

Obrázek 43 – Porušený obrubník Obrázek 44 –Bednění porušeného obrubníku 
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Data o průběhu teplot z roku 2016 byla převzata z databáze Českého hydrometeorologického 

ústavu. [27] Data byla pořízena meteorologickou stanicí v Brně v Tuřanech. Zbylá data byla 

z důvodů neaktuálnosti databáze Českého hydrometeorologického ústavu, převzata 

z amatérské meteorologické stanice umístěné v Brně-Židenicích. [28]  

 

  

Obrázek 45 – Reprofilace hmotou PS-A PREMIUM na počátku Obrázek 46 – Reprofilace hmotou PS-A ECONOMY na 

počátku 

Graf 21 – Průběh průměrné denní teploty za dobu expozice reprofilovaného obrubníku povětrnostním vlivům 

Obrázek 48 – Stav hmoty PS-A ECONOMY po 3 

měsících 
Obrázek 47 – Stav hmoty PS-A PREMIUM po 3 měsících 

expozice 
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Obrázek 53 – Půdrysný pohled na hmotu PS-A ECONOMY po 12 

měsících 

 

Obrázek  52 – pohled na čelo rerpfilovaného rohu obrubníku 

hmotou PS-A ECONOMY po 12 měsících 

Obrázek 50 – Půdorysný pohled na stav reprofilovaného rohu 

hmotou PS-A PREMIUM po 12 měsících 

Obrázek 51 – Stav reprofilovaného rohu obrubníku hmotou PS-

A ECONOMY po 12 měsících 

Obrázek 49 – Stav reprofilovaného rohu hmoty PS-A 

PREMIUM po 12 měsících 
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Obrázek 54 – Seříznutý okraj obrubníku     Obrázek 55 – Obrubník opatřený bedněním 

 

Obrázek 56 – Obrubník reprofilovaný hmotou PS-A a PS-B REF Obrázek 57 – Obrubník reprofilovaný hmotami PS-B 

PREMIUM a PS-B ECONOMY 

Po určené době působení povětrnostních vlivů v případě hmot s pryskyřicí PS-A a 

laboratorním podmínkám v případě hmot s pryskyřicí PS-B, byly odebrány vzorky 

jednotlivých hmot a pozorovány optickým mikroskopem (Obr. 58, 59), pro zhodnocení vlivu 

povětrnostních účinků na mikrostrukturu a porovnání s hmotami nevystavených těmto 

podmínkám. (Obr. 56, 57)  

Obrázek 59 – Pozorování vzorku hmoty PS-A PREMIUM 

pomocí optického mikroskopu 
Obrázek 58 – Optický mikroskop Leica DM4000 M LED 



79 

 

PS-A PREMIUM:  

Obrázek 60 - Snímek rozhraní správkové hmoty PS-A PREMIUM a podkladu 

 

Na obrázku 60 je patrně rozeznatelné rozhraní procházející diagonálně z levého horního do 

pravého spodního rohu. Na snímku je vidět zrno písku tvořící plnivo podkladu, obalené 

epoxidovou pryskyřicí PS-A. Epoxidová pryskyřice zatéká do pórovité struktury podkladního 

materiálu a díky ideální viskozitě pryskyřice, je pevně zakotvena v podkladu. Tato skutečnost 

je předpokladem kvalitní přilnavosti správkové hmoty k podkladu. Ze snímku (obr. 60) 

nejsou patrné žádné známky porušení správkové hmoty ani případné trhliny rozhraní 

správková hmota-podklad.  

Dále byl zdokumentován kontrast mezi neporušeným povrchem (Obr. 61) a povrchem 

degradovaným dlouhodobým působením slunečního záření (Obr. 62) 

  

Obrázek 61 – Povrch správkové hmoty PS-A PREMIUM 

neporušené slunečním zářením 
Obrázek 62 – Povrch správkové hmoty PS-A PREMIUM 

porušené slunečním zářením 
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PS-A ECONOMY: 

 

Na obrázku 63 lze pozorovat rozhraní správkové hmoty ve  spodní části a podkladního 

materiálu v  horní části obrázku. Obrázek 64 je prosvícen a díky transparentnosti skleněného 

plniva a epoxidové pryskyřice, je rozhraní a zakotvení hmoty v betonovém podkladu ještě 

výraznější. Znovu se zde nevyskytuje žádné porušení přilnavosti ani výskyt trhlin. 

Obrázek 65 zachycuje povrch hmoty PS-A ECONOMY, který není porušen slunečním 

zářením. Na snímku je zřetelně vidět zakotvení skleněných střepů v epoxidové matrici, která 

je mírně nažloutlá.  

Na obrázku 66 je zachyceno degradační působení UV záření, které je součástí slunečního 

svitu. Došlo k patrnému úbytku epoxidové matrice.   

Obrázek 65 – Povrch hmoty PS-A ECONOMY neporušené 

slunečním zářením 
Obrázek 66 – Povrch hmoty PS-A ECONOMY porušené 

slunečním zářením 

Obrázek 63 – Zakotvení hmoty PS-A ECONOMY v podkladu Obrázek 64 - Prosvícení zakotvení hmoty PS-A ECONOMY v 

podkladu 
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PS-B PREMIUM: 

 

Na obrázku 67, popisujícím prostředí rozhraní, se opět nevyskytují žádné viditelné poruchy. 

Snímek demonstruje zakotvení pryskyřice mezi zrny plniva betonového podkladu. 

Hmota PS-B PREMIUM, která je složena z pryskyřice PS-B a plniva v podobě odpadu 

z izolačních desek, obsahuje uvnitř struktury drobná skleněná vlákna o délce 100 – 200 µm 

(Obr. 68, 69). Vlákna jsou pozůstatek výroby sklovláknitých tepelně izolačních desek. Právě 

Obrázek 67 – Rozhraní mezi správkovou hmotou PS-B PREMIUM a betonovým podkladem 

Obrázek 68 – Vnitřní struktura hmoty PS-B PREMIUM 

s přítomností vláken  
Obrázek 69 – Bližší detail vláken zakotvených uvnitř struktury 

hmoty PS-B PREMIUM 
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tato vlákna jsou pravděpodobně důvodem nejvyšší pevnosti v tahu  a v tahu za ohybu ze 

všech zkoušených hmot.  

PS-B ECONOMY: 

Obrázek 70 – Zakotvení hmoty PS-B ECONOMY do pórovité struktury podkladu 

V případě hmoty PS-B ECONOMY nebylo opět zpozorováno jakékoli porušení hmoty. 

K penetraci podkladu pryskyřicí dochází ještě intenzivněji, vzhledem k většímu zastoupení 

epoxidové pryskyřice. (Obr. 70) 

Vyhodnocení pozorování mikrostruktury: 

Z pořízených snímků mikrostruktury vyvinutých materiálů lze vyvodit, že u žádné hmoty 

nedošlo k porušení přídržnosti k podkladu ani v případě vystavení hmot dlouhodobému 

působení atmosférických vlivů. Nebyly pozorovány ani další poruchy mikrostruktury jako 

trhliny, zvýšená pórovitost správkové hmoty, způsobená nedostatečným zhutněním a 

nedokonalou homogenizací směsi. U hmot vystavených působení atmosférických vlivů došlo 

po 1 roce k mírné degradaci povrchu vlivem UV záření. Toto porušení bylo výraznější u 

hmoty s obalovým sklem, kde transparentnost skleněného plniva a pryskyřice pravděpodobně 

umožnila snadnější prostup slunečních paprsků a tím intenzivnější působení UV záření na 

epoxidovou matrici. Působení UV záření může oslabit chemické vazby epoxidové pryskyřice 

a tím způsobit podstatné stárnutí a degradaci materiálu. [29]  
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U hmoty PS-B PREMIUM byla pozorována drobná skleněná vlákna o délce přibližně 100 až 

200 µm, která v konečném důsledku pravděpodobně způsobila zvýšenou pevnost v tahu a 

v tahu za ohybu oproti dalším zkoušeným hmotám. 

5.5.1.1 CT tomografie odebraných vzorků 

V rámci pozorování dlouhodobých účinků atmosférických vlivů byly odebrány vzorky celých 

reprofilovaných částí (Obr. 71,72), které byly vloženy do CT tomografu nacházejícím se ve 

výzkumném centru AdMaS (Obr.73). Na vzorcích byly pozorovány případné poruchy 

struktury jako např. vznik trhlin, oddělování správkové hmoty od pokladu nerovnoměrně 

dispergované plnivo a nehomogenita správkových hmot. 

 

 

Obrázek 73 – 3D Tomograf (CT) 

Obrázek 72 – vzorek hmot PS-B PREMIUM a ECONOMY pro CT 

tomografii 
Obrázek 71 – Naznačení řezů vzorků pro CT tomografii 
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PS-A PREMIUM: 

 

 

 

Snímky z tomografu dokazují, že nedošlo 

k žádnému způsobu běžných porušení 

 

 

 

 

 

Na obrázku 74 jsou vidět roviny řezů, ze kterých byly provedeny CT snímky vnitřní struktury. 

Byly pořízeny snímky horizontální i vertikální, kvůli posouzení styčné plochy v obou směrech 

(Obr. 75,76). Kolmé roviny řezů byly zvoleny také z důvodů možnosti dostatečného 

posouzení homogenní struktury správkové hmoty. 

Obrázek 75 – CT snímek bočního řezu reprofilované části 

blíže k okraji vzorku 
Obrázek 76 – CT snímek bočního řezu reprofilované části 

blíže ke středu vzorku 

Obrázek 74 – CT snímek odebraného vzorku 

Správková hmota 
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PS-A ECONOMY:  

Obrázek 79 – CT snímek horizontálního řezu 

Obrázek 77 – CT snímek odebraného vzorku 

Obrázek 78 – CT snímek hlubšího horizontálního řezu  
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PS-B PREMIUM: 

 

 

 

 

 

 

 

PS-A REF: 

  

Obrázek 82 – CT snímek hmoty PS-B ECONOMY blíže k okraji vzorku 

Obrázek 83 – CT snímek hmoty PS-B ECONOMY blíže ke středu vzorku 

Obrázek 80 – CT snímek hmoty PS-B PREMIUM blíže ke středu vzorku 

Obrázek 81 – CT snímek hmoty PS-B PREMIUM blíže k okraji 
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PS-B REF: 

 

Vyhodnocení: 

CT snímky odebraných vzorků nám přiblížily vnitřní strukturu reprofilovaných částí 

betonového obrubníku. Z tohoto pozorování je patrné, že vyvinuté správkové hmoty 

nevykazují tvorbu trhlin a ani separaci správkové hmoty od podkladu. Nedošlo také k žádným 

výrazným deformacím nebo poškozením. Na obrázku 75 a na obrázku 76 je patrné 

nedostatečné vyplnění spodní části bednění správkovou hmotou a tím neúplné reprofilaci 

poškozené části prvku. Tento nedostatek však není způsoben nevhodnou reologii hmoty, ale 

nepřesností zhotoveného bednění a nedostatečným zhutněním při plnění bednění hmotou. 

Žádná z vyvíjených hmot nevykazuje vyšší pórovitost oproti referenčním hmotám 

s křemičitým pískem (Obr. 84, 85). U referenčních hmot se objevují uzavřené sférické póry, 

které vznikají při míchání, kdy se do čerstvé hmoty vnáší vzduch. (Obr. 82, 83). 

Hmoty úrovně PREMIUM vykazují hutnější a kompaktnější strukturu oproti hmotám 

ECONOMY, což je předpokladem pro delší životnost a vyšší pevnost materiálu.(Obr. 80, 81) 

Obrázek 84 – CT snímek hmoty PS-B REF blíže k okraji vzorku 

Obrázek 85 – CT snímek hmoty PS-B REF blíže ke středu vzorku 
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5.5.2 Zkouška přídržnosti po cyklické změně teplot 

Na očištěné betonové dlažby byly naneseny zkoušené hmoty v tloušťce přibližně 4 mm. 

Hmoty byly ponechány k polymeraci po dobu 7 dní v laboratorních podmínkách. Následně 

byly umístěny do automatického zařízení pro zkoušky mrazuvzdornosti a povrchové odolnosti 

stavebních materiálů. V tomto zařízení byly hmoty nasyceny vodou a zatíženy teplotním 

cyklováním. Jeden cyklus trval 6 hodin, přičemž 4 hodiny probíhalo ochlazování na -15°C a 2 

hodiny ohřívání na 20°C. Hmoty prošly celkem 50 cykly (T50). Poté došlo k vizuálnímu 

posouzení a odtrhové zkoušce pro stanovení přídržnosti. Hodnoty přídržnosti byly srovnávány 

se vzorky, které neprošly zmrazovacími cykly. 

Nejprve došlo k vizuálnímu posouzení změn u jednotlivých hmot. K barevným změnám došlo 

pouze u hmoty PS-A REF a to konkrétně k zežloutnutí povrchu hmoty (Obr. 87). Barevná 

změna byla způsobena degradačními účinky prostředí na křemičitý písek. Tyto účinky se však 

neprojevily na přídržnosti hmoty k podkladu. 

 
Obrázek 87 – Hmota PS-A REF po zkoušce 

mrazuvzdornosti 
Obrázek 86 – Hmota PS-A REF před zkouškou 

mrazuvzdornosti 
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U hmoty PS-A PREMIUM došlo k vytvoření trhlin na povrchu hmoty (Obr.89) a u okrajů 

k výrazným prasklinám správkové hmoty způsobených pravděpodobně odlišným 

součinitelem teplotní vodivosti ve srovnání s betonem (Obr.88). 

 

Odtrhová zkouška slouží k ověření přídržnosti polymerních správkových hmot k betonovému 

podkladu. Terče o průměru 50 mm byly obřezány do hloubky alespoň 5 mm podkladního 

betonu. Pomocí odtrhoměru DYNA (Obr. 91), došlo k vyvození namáhání ve směru kolmo 

k rovině spoje (Obr. 90), až do momentu porušení. 

 

Tabulka 23 – Výsledky zkoušky přídržnosti 

 

 
 

Zkoušení před zmrazovacími cykly Zkoušení po zmrazovacích cyklech 
 

Kvalitativní 
úroveň 

Složení 
hmoty 

Označení  
Síla při 

porušení 
[kN] 

Průměrná síla 
při porušení 

[kN] 

Napětí při 
porušení 

[MPa] 

Síla při 
porušení 

[kN] 

Průměrná síla 
při porušení 

[kN] 

Napětí při 
porušení 

[MPa] 

Místo 
porušení 

PREMIUM 

PS-A + 60% 
Pop. DeNox 

PS-A 
PREMIUM 

4,68 
4,32 2,20 

2,40 
2,51 1,28 V betonu 

3,95 2,61 

PS-B + 65% 
OID 

PS-B 
PREMIUM 

4,15 
4,34 2,21 

2,77 
3,14 1,60 V betonu 

4,52 3,50 

ECONOMY 

PS-A + 75% 
Ob.Sk. 

PS-A 
ECONOMY 

3,15 
3,29 1,67 

3,29 
2,90 1,48 V betonu 

3,42 2,51 

PS-B + 70% 
Ob.Sk. 

PS-B 
ECONOMY 

2,85 
3,51 1,79 

3,84 
3,45 1,76 V betonu 

4,17 3,05 

Referenční 

PS-A + 75% 
Ref. 

PS-A REF 
4,72 

3,89 1,98 
2,27 

2,00 1,02 V betonu 
3,05 1,72 

PS-B + 70% 
Ref. 

PS-B REF 
3,16 

3,35 1,70 
1,23 

1,60 0,81 V betonu 
3,53 1,96 

 

  

Obrázek 88 – Trhliny u okraje hmoty Obrázek 89 – Trhliny způsobené zmrazovacími cykly  
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U všech vzorků došlo k porušení v betonovém podkladu, takže zkouška je platná (Obr. 92). 

Hodnoty napětí při odtržení tedy poukazují na soudržnost podkladního betonu. U hmot 

nevystavených zmrazovacím cyklům, jsou hodnoty napětí při odtržení vyšší. To je způsobeno 

Obrázek 90 – Tahové namáhání vyvinuté hmoty odthoměrem DYNA 

Obrázek 92 –Vzorky po zmrazovacích cyklech – porušení v betonovém podkladu 

Obrázek 91 – Zařízení pro stanovení soudržnosti – odtrhoměr DYNA 
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vyšší soudržností, mrazem neporušené, betonové dlaždice. Hmoty vystavené zmrazovacím 

cyklům v prostředí nasyceném vodou vykazují rovněž porušení v podkladním betonu. 

Vyvinuté hmoty jsou tedy schopné odolávat teplotním cyklům a nízkým teplotám při 

zachování vysoké přídržnosti. 

5.5.3 Optimalizace výsledků 

K optimalizaci stanovených výsledků byla použita metoda kvantitativního párového srovnání. 

Přičemž byly srovnávány zvlášť hmoty úrovně PREMIUM, kde byl kladen větší důraz na 

fyzikálně-mechanická kritéria a zvlášť hmoty úrovně ECONOMY, u kterých bylo důležitým 

kritériem množství plniva ve správkové hmotě. 

PREMIUM: 

Tabulka 24 – Výběr kritérií 

Číslo Kritérium Jednotka 

1 Pevnost v tlaku MPa 

2 Pevnost v tahu za ohybu MPa 

3 Pevnost v prostém tahu MPa 

4 Doba průtoku Fordovým pohárkem min 

5 Zpracovatelnost mm 

6 Odolnost proti úderu N·m 

7 Teplota skelného přechodu °C 

8 Chemická odolnost * 

9 Součinitel teplotní délkové roztažnosti ·10-6K-1 

10 Obsah plniva hm.% 

 

Tabulka 25 – Rozhodovací matice 

Číslo Optimum 
PS-A 

REMIUM 
PS-B 

PREMIUM 
PS-A REF PS-B REF MIN MAX 

1 max 113,8 107,5 95,4 108,8 95,4 113,8 

2 max 33,1 46,7 36,4 39,2 33,1 46,7 

3 max 21,3 30 6,93 17,31 6,93 30 

4 min 25 8 14 2 2 25 

5 max 173 180 196 288 173 288 

6 max 9 5 5 3,5 3,5 9 

7 max 97 79 100 82 79 100 

8 min 34 35 34 38 34 38 

9 min 52,8 40,9 40,1 55,5 40,1 55,5 

10 max 60 65 75 70 60 75 
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Tabulka 26 – Sattiho matice 

Číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Si Ri Fi 

1 1     1     1     5     5     4     2     2     2     6     4800,0 3,4 0,211 

2 1     1     2     6     6     5     2     2     2     7     20160,0 4,1 0,259 

3 1      1/2 1     4     2     2      1/2  1/2 2     5     20,0 1,5 0,096 

4  1/5  1/6  1/4 1      1/2  1/4  1/6  1/5  1/4 2     0,0 0,2 0,013 

5  1/5  1/6  1/2 2     1      1/2  1/3  1/3  1/2 2     0,0 0,4 0,026 

6  1/4  1/5  1/2 4     2     1      1/4 1     1     3     0,2 0,8 0,048 

7  1/2  1/2 2     6     3     4     1     3     4     5     2160,0 3,0 0,188 

8  1/2  1/2 2     5     3     1      1/3 1     2     4     20,0 1,5 0,096 

9  1/2  1/2  1/2 4     2     1      1/4  1/2 1     2     0,3 0,8 0,051 

10  1/6  1/7  1/5  1/2  1/2  1/3  1/5  1/4  1/2 1     0,0 0,2 0,012 

SUMA 27160,4 15,9 1,000 

 

 

 

Tabulka 27 – Výpočtová matice 

Číslo Fi Optimum 
PS-A 

REMIUM 
PS-B 

PREMIUM 
PS-A REF PS-B REF 

1 0,211 max 21,07 13,85 0,00 15,34 

2 0,259 max 0,00 25,86 6,28 11,60 

3 0,096 max 6,00 9,63 0,00 4,33 

4 0,013 min 0,00 0,97 0,63 1,31 

5 0,026 max 0,00 0,16 0,51 2,56 

6 0,048 max 4,79 0,27 0,27 0,00 

7 0,188 max 0,86 0,00 1,00 0,14 

8 0,096 min 9,63 7,22 9,63 0,00 

9 0,051 min 0,90 4,88 5,15 0,00 

10 0,012 max 0,00 0,40 1,21 0,81 

SUMA 43,24 63,25 24,68 36,09 
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ECONOMY: 

Tabulka 28 – Výběr kritérií 

Číslo Kritérium Jednotka 

1 Pevnost v tlaku MPa 

2 Pevnost v tahu za ohybu MPa 

3 Pevnost v prostém tahu MPa 

4 Doba průtoku Fordovým pohárkem min 

5 Zpracovatelnost mm 

6 Odolnost proti úderu N·m 

7 Teplota skelného přechodu °C 

8 Chemická odolnost * 

9 
Součinitel teplotní délkové 
roztažnosti ·10-6K-1 

10 Obsah plniva hm.% 

 

Tabulka 29 – Rozhodovací matice 

Číslo Optimum 
PS-A 

ECONOMY 
PS-B 

ECONOMY 
PS-A 
REF 

PS-B 
REF 

MIN MAX 

1 max 103,3 89,8 95,4 108,8 89,8 108,8 

2 max 33,3 41,7 36,4 39,2 33,3 41,7 

3 max 15,67 18,32 6,93 17,31 6,93 18,32 

4 min 30 15 14 2 2 30 

5 max 170 205 196 288 170 288 

6 max 9,5 10 5 3,5 3,5 10 

7 max 99 83 100 82 82 100 

8 max 34 35 34 38 34 38 

9 min 55,3 58 40,1 55,5 40,1 58 

10 max 75 70 75 70 70 75 
Tabulka 30 – Sattiho matice 

Číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Si Ri Fi 

1 1      1/2 1     5     5     4     2     2     2      1/2 200,0 2,1 0,145 

2 2     1     2     6     6     5     2     2     2      1/3 1920,0 2,9 0,201 

3 1      1/2 1     4     2     2     1      1/2 2      1/3 2,7 1,2 0,078 

4  1/5  1/6  1/4 1      1/2  1/4  1/5  1/5  1/4  1/4 0,0 0,2 0,011 

5  1/5  1/6  1/2 2     1      1/2  1/3  1/3  1/2  1/3 0,0 0,3 0,021 

6  1/2  1/5  1/2 4     2     1      1/2 1     1      1/3 0,1 0,7 0,046 

7  1/2  1/2 1     5     3     2     1     2     3      1/2 22,5 1,6 0,106 

8  1/2  1/2 2     5     3     1      1/2 1     2      1/3 2,5 1,1 0,078 

9  1/2  1/2  1/2 4     2     1      1/3  1/2 1      1/4 0,0 0,6 0,043 

10 2     3     3     4     3     3     2     3     4     1     15552,0 4,0 0,270 

SUMA 17699,8 14,7 1,000 
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Tabulka 31 – Výpočtová matice 

Číslo Fi Optimum PS-A ECONOMY PS-B ECONOMY PS-A REF PS-B REF 

1 0,145 max 10,32 0,00 4,28 14,52 

2 0,201 max 0,00 20,06 7,40 14,09 

3 0,078 max 6,01 7,84 0,00 7,14 

4 0,011 min 0,00 0,58 0,62 1,09 

5 0,021 max 0,00 0,64 0,47 2,15 

6 0,046 max 4,23 4,58 1,06 0,00 

7 0,106 max 10,04 0,59 10,63 0,00 

8 0,078 min 7,76 5,82 7,76 0,00 

9 0,043 min 0,65 0,00 4,33 0,60 

10 0,270 max 27,05 0,00 27,05 0,00 

SUMA 66,06 40,11 63,60 39,59 

 

Použité vzorce: 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení: 

Pro hodnocení chemické odolnosti byl použit součet udělených stupňů pro jednotlivá 

agresivní prostředí. Optimem byl maximální počet hodnotících stupňů (Tab. 20).  

Optimalizačním výpočtem podle stanovených kritérií byla určena hmota kvalitativní úrovně 

PREMIUM jako PS-B PREMIUM, zejména díky vynikajícím pevnostem. Hmota kvalitativní 

úrovně ECONOMY byla určena jako PS-A ECONOMY, díky dobrým fyzikálně-

mechanickým vlastnostem a vysokému obsahu plniva. 
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Komparace vyvinutých hmot s běžně dostupnými hmotami na trhu: 

Informace o vlastnostech komerčně prodávaných hmot byly převzaty z technických listů 

výrobců. V rámci práce byly porovnány pouze pevnostní charakteristiky vybraných materiálů 

Tabulka 32 – Komparace vyvinutých hmot s komerčně prodávanými 

Výrobce Označení výrobku 
Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Pevnost 
v tahu za 

ohybu 
[MPa] 

Sika Sikadur-31 CF Normal 45-55 20-303) 

Betosan 
BETOLIT EP 0 - 1 DC 

TH 
60 404) 

MC Bauchemie 
MC-DUR 1000 Parat 

09 
62 302) 

MAPEI MAPEWRAP 12 70 40 

weber weber.tec EP mortar 70 30 

ARCON Resupatch 80 10 

PREMIUM PS-B PREMIUM 107,5 46,7 

ECONOMY PS-A ECONOMY 103,3 33,3 

 

Ve srovnání s komerčně vyráběnými polymerními správkovými hmotami dosahují vyvinuté 

hmoty výrazně vyšších mechanických pevností. U žádných z hmot běžně dostupných na trhu 

také nebylo zjištěno využívání druhotných surovin. 

6 Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vyvinout polymerní správkový materiál ve dvou 

kvalitativních úrovních ECONOMY a PREMIUM.  

Polymerní správková hmota PREMIUM je vysoce kvalitní správková hmota na polymerní 

bázi, která by měla dosahovat vynikajících fyzikálně-mechanických vlastností. Tyto vlastnosti 

by se měli zasloužit na odolávání hmoty náročným podmínkám průmyslových provozů. 
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Hmoty úrovně ECONOMY jsou polymerní správkové hmoty, u kterých je kladen důraz, 

nejen na kvalitní fyzikálně-mechanické vlastnosti, ale i na konečnou cenu materiálu. 

 Na vytvoření hmot obou úrovní byly navrženy dva druhy epoxidové pryskyřice (EP) 

označeny jako PS-A a PS-B. Tyto pryskyřice byly plněny vhodnými anorganickými plnivy, 

tvořené druhotnými surovinami na bázi průmyslových odpadů. Na směsích vytvořených dle 

navržených receptur byly nejprve provedeny základní zkoušky pevnosti v tahu za ohybu a 

pevnosti v tlaku. Výsledky těchto zkoušek byly určující z hlediska vyřazení nevyhovujících 

hmot, z důvodu nízkých mechanických pevností a nevhodných reologických vlastností při 

vytváření směsi. Na základě výsledků základních zkoušek byly vybrány nejperspektivnější 

hmoty a zatříděny do kvalitativních úrovní s tím, že jsou označovány názvy ECONOMY a 

PREMIUM. Do kvalitativní úrovně PREMIUM byly vybrány hmoty dosahující nejvyšších 

pevností v tlaku v tahu za ohybu. Do kvalitativní úrovně ECONOMY by zařazeny hmoty 

dosahující jednak vysokých pevností, ale také vysokého obsahu plniva při zachování dobrých 

reologických vlastností a homogenitě směsi. Pouze tyto nejperspektivnější hmoty byly 

vybrány pro další pokročilé a doplňkové zkoušení. 

Hmoty byly dále zkoušeny doplňkovými mechanickými zkouškami pevnosti v tahu a 

odolnosti proti úderu. Nejvyšší pevnost v tahu byla stanovena u hmoty PS-B PREMIUM 30,1 

MPa. Vysoká pevnost v tahu je pravděpodobně způsobena přítomností krátkých skleněných 

vláken v použitém plnivu OID (odpad z izolačních desek). V případě zkoušky odolnosti proti 

úderu byla pozorována vyšší odolnost u hmot ECONOMY obsahující hrubší plnivo. U 

zkoušky pevnosti v tahu a odolnosti proti úderu vykazovaly vyvinuté hmoty vyšší hodnoty 

než referenční hmoty. 

Další stanovené vlastnosti: teplota skelného přechodu (Tg), chemická odolnost a teplotní 

délková roztažnost, poukázaly na skutečnost, že použitá plniva nemají na tyto vlastnosti 

výrazný vliv. Dominantní vliv má použitá epoxidová pryskyřice. Teplota skelného přechodu 

vyjadřující tepelnou odolnost polymerního správkového materiálu byla v případě hmot 

s pryskyřicí PS-A přibližně 100 °C a u hmot s pryskyřicí PS-B přibližně 80 °C, což jsou 

v oblasti polymerních správkových hmot vysoké hodnoty. Hmoty prokázaly dobrou 

chemickou odolnost. K poškození hmoty došlo pouze v případě vystavení prostředí 10% 

kyseliny octové a nabobtnání při působení peroxidu vodíku. Vyvinuté hmoty odolávali 

vybraným chemikáliím stejně nebo lépe, než referenční hmoty. Nedocházelo u nich k tak 

výrazným barevným změnám, jako při působení chemikálií na referenční hmoty. Hmoty 
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prokázaly, že jsou schopné snášet podmínky průmyslových provozů. Díky své tepelné a 

chemické odolnosti jsou vhodné pro použití v energetickém, chemickém, strojírenském, 

stavebním a dalších náročných průmyslových provozech. 

Byla také prokoumána vnitřní mikrostruktura vyvinutých hmot vystavených působení 

povětrnostních vlivů po dobu jednoho roku. Vnitřní mikrostruktura byla zkoumána pomocí 

optického mikroskopu s vysokým rozlišením a výpočetního (CT) tomografu. Z provedených 

pozorování lze konstatovat, že po ročním působení povětrnostních vlivů nedošlo k žádným 

výrazným poškozením jako např. vzniku trhlinek, separace správkové hmoty od podkladu 

nebo změna tvaru a barvy. Jediný způsob porušení byl pozorován na horní straně 

reprofilované části, která byla vystavena intenzivnímu slunečnímu záření v průběhu roku. 

Sluneční záření způsobilo pouze povrchovou degradaci správkových hmot. Došlo k oslabení 

epoxidové matrice a vlivem dalších povětrnostních faktorů k jejímu mírnému úbytku. UV 

degradace byla výraznější u hmoty tvořené pryskyřicí PS-A s obalovým sklem v podobě 

plniva. Transparentnost epoxidové pryskyřice a skla umožnila lepší průnik světelných paprsků 

do struktury a tím intenzivnějšímu působení UV záření. CT snímky odebraných vzorků 

vyvrátily přítomnost trhlinek a jiných poruch uvnitř struktury správkových hmot a na rozhraní 

správkové hmoty a podkladu. Nebyla pozorována ani heterogenita směsí, či nerovnoměrně 

rozptýlené plnivo.  

V rámci testování trvanlivosti proběhlo také zkoušení přilnavosti po vystavení hmot 

cyklickým změnám teplot. Na hmotě PS-A PREMIUM se vlivem teplotních cyklů vytvořili 

drobné trhlinky a na okrajích hmoty došlo tvorbě větších trhlin. Tato závada neměla vliv na 

hodnoty přídržnosti k podkladu, ale z dlouhodobého hlediska by mohla způsobit snížení 

trvanlivosti materiálu. U referenční hmoty s pryskyřicí PS-A se objevila změna barvy. Došlo 

k mírnému zežloutnutí povrchu vyvolaného působením nízkých teplot v prostředí nasyceném 

vodou na křemičitý písek. U všech hmot došlo k porušení v podkladním betonu, takže 

hodnota adheze správkových hmot je vyšší, než soudržnost betonového podkladu. Hodnoty 

porušení po zmrazovacích cyklech jsou nižší z důvodů snížení soudržnosti podkladního 

betonu. Vlivem zmrazovacích cyklů v prostředí nasyceném vodou, nedošlo ke snížení 

přídržnosti vyvinutých správkových hmot. 

Na základě získaných hodnot byla provedena optimalizace výsledků metodou kvantitativního 

párového srovnávání. Při optimalizačním výpočtu byly posuzovány zvlášť hmoty 

ECONOMY, u kterých byla při hodnocení kritérií přisouzena vyšší váha obsahu plniva a 
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zvlášť hmoty PREMIUM, kde byly váhy kritérii přizpůsobeny především vynikajícím 

fyzikálně-mechanickým vlastnostem. 

 Optimalizačním výpočtem byly tedy stanoveny hmota kvalitativní úrovně PREMIUM, jako 

hmota s pryskyřicí PS-B a 65 hm. % odpadu z výroby izolačních desek (OID). Především 

díky svým vysokým pevnostem v tlaku (107,5 MPa), vynikajícím pevnostem v tahu (30,08 

MPa) a v tahu za ohybu (46,7 MPa), jejichž vysoká hodnota je způsobena zakotvením 

skleněných vláken v matrici. Přítomnost skleněných vláken byla potvrzena pozorováním 

pomocí optického mikroskopu s vysokým rozlišením. 

Hmotu kvalitativní úrovně ECONOMY představuje receptura s pryskyřicí PS-A a 75 hm. % 

obalového skla, která dosahuje výborných vlastností a současně efektivně využívá plnivo 

k redukci ceny výsledného materiálu. 

Dílčím cílem práce bylo efektivní zapojení druhotných surovin v podobě plniva, což obě 

vyvinuté hmoty splnily. Díky vynikajícím vlastnostem byla jako hmota PREMIUM určena 

receptura s pryskyřicí PS-B a 65% OID. Nicméně receptura zapojující elektrárenský filtrový 

popílek kontaminovaný produkty denitrifikace spalin (PopDeNOx), je atraktivní možností 

využití těchto popílků. V rámci práce bylo potvrzeno, že produkty denitrifikace spalin 

obsažené v popílku nijak negativně neovlivňují vlastnosti polymerní správkové hmoty. 

V rámci práce byly vyvinuty dvě hmoty úrovní ECONOMY a PREMIUM, které vykazují 

vynikající vlastnosti a efektivně využívají druhotných surovin na bázi průmyslových odpadů 

v podobě plniva. Právě díky vynikajícím vlastnostem jako vysoké mechanické pevnosti, dobrá 

tepelná a chemická odolnost, je možné tyto hmoty použít pro opravy prvků v náročných 

podmínkách energetického průmyslu, těžkých strojírenských provozů a mnoha dalších. Bylo 

prokázáno, že vyvinuté hmoty s vysokým obsahem druhotných surovin vykazují lepší 

fyzikálně-mechanické parametry než komerčně používané hmoty obsahující pouze primární 

suroviny. 

Práce byla vypracována jako součást řešení vědecko-výzkumných projektů TA04010425 a 

FAST-J-17-4575. 
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