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1 ÚVOD 

Základem každého úspěšného podnikání je neustálá snaha o vylepšování. Výrobu je 

nutné zefektivňovat, zdokonalovat a vyvíjet. U části vysokoteplotních zařízení (jako 

jsou pece, kotle, komíny, atp.) u nás i v zahraničí dochází k tepelným ztrátám. Je to 

způsobeno tím, že jejich současná tepelná izolace je nedostatečná nebo vůbec žádná.  

Existuje řada tepelných izolantů, jejichž funkčnost je limitována nízkou tepelnou 

odolností. Pro izolace tepelně náročnějších zařízení se vyskytuje pouze omezené 

množství tepelných izolantů, jejichž výroba je navíc velice nákladná. Vlivem vysokých 

výrobních nákladů je poté vysoká i jejich cena. To se nepříznivě projevuje na stavu 

těchto tepelných zařízení.  

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

jednoduché konstrukce, které je možné izolovat pomocí prefabrikovaných desek nebo 

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

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

 

 Způsob provádění tepelné izolace vnitřních částí komínů pomocí desek z pěnového skla, 
které jsou k izolované konstrukci kotveny pomocí ocelových pásů [59] 

Podle studie provedené společností Ecofys  je v současné době minimálně 

10 % průmyslových zařízení v Evropě bez vhodné a účinné izolace. V minulosti byly 

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

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

zařízení a snížit tak jejich tepelnou náročnost. Podle studie by mohlo vést izolování 
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těchto zařízení k úspoře cca 66 % tepelných ztrát. Potenciální úspora při provedení 

izolace u všech neizolovaných průmyslových zařízení je odhadována na 620 PJ 

a 37 Mt CO2 za rok (z toho okolo 140 PJ a 12 Mt CO2 při spalování fosilních paliv). [6] 

[61]  

Předkládaná disertační práce, po prostudování současných vědeckých 

a praktických poznatků u nás a v zahraničí, je zaměřena na zlepšení vlastností hmot 

se silikátovým pojivem tak, aby mohly být použity jako tepelně-izolační materiál pro 

vyšší teploty (v tomto případě 200 a 500 °C). Tím chce přispět nejen k prohloubení 

současných odborných a vědeckých poznatků v oblasti vylehčených hmot na silikátové 

bázi, ale i k rozšíření nabídky nových produktů ve stavební a průmyslové praxi.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Popis vysokoteplotních zařízení a současné metody provádění izolací 

Nově vyvíjený izolační materiál systém je určen především pro následující zařízení: 

 komíny 

 pece 

 kotle 

 ostatní  

2.1.1 Komíny 

Komín jako takový je možné definovat jako stavbu sloužící k odvodu spalin od 

spotřebičů.  Jedná se o jednovrstvou nebo vícevrstvou konstrukci s jedním nebo více 

průduchy. Zajišťuje bezpečný odvod spalin nad střechu budovy a jejich rozptyl do 

volného ovzduší tak, aby nenastalo jejich hromadění a nebyly překročeny přípustné 

koncentrace škodlivin vztažené k předmětnému zdroji znečištění i okolní zástavbě. 

Horké spaliny v komíně mají nižší hustotu než okolní vzduch, díky nižší hustotě 

dochází k jejich stoupání komínem vzhůru. Tlak, který žene vzduch komínem, se 

nazývá tah komína. Ten je závislý především na jeho výšce a poměru vnitřního 

průměru k objemu spalin. Proto jsou v průmyslových provozech stavěny vysoké 

komíny. [57] 

2.1.1.1 Tepelná izolace komínů 

Tepelné izolace komínů se v závislosti na druhu a použití provádí především z těchto 

důvodů: 

 zamezení tepelných ztrát 

 zlepšení tahu komína 

 zamezení kondenzace  

 ochrana pracovníků před vysokou teplotou povrchu. [41] 
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 Mapa zastoupení komínů v ČR [65] 

Jako izolační materiál se používají především nejrůznější druhy izolace z minerální 

vlny. Pro vyšší teploty spalin se používají například izolace z keramických vláken nebo 

pěnové sklo. Struktura u komínů vícevrstvých vypadá většinou takto: Nejvnitřnější část 

je komínová vložka, ta může být zhotovena z kovu nebo z šamotových tvárnic kvůli 

vysoké tepelné a chemické odolnosti. Dále následuje izolační vrstva, převážně 

z minerální vlny. Vnější obal bývá vyroben z plechu nebo tvárnic, lze použít i cihly. [41] 

Tab. 1: Návrhové podmínky prostředí pro průmyslové komíny [60] 

Parametr Technologie 

klasická fluidní 

Maximální teplota 210 °C 90 °C 

Relativní vlhkost prostředí max. 70% max. 70% 

Objemová hmotnost max. 300 kg max. 300 kg 

 

2.1.2 Pece 

Primárně se jedná o stavbu, která slouží k vysokoteplotnímu zpracování materiálů. 

Vysokých teplot je v pecním prostoru dosahováno spalováním paliv pevných, tekutých 

nebo kapalných, avšak existují i pece elektrické (odporové, indukční, obloukové). [66] 
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2.1.2.1 Tepelné izolace pecí 

Pece se tepelně izolují především z těchto důvodů: 

 zamezení tepelných ztrát, jelikož výpal je nejdražší výrobní položkou 

 zvýšení bezpečnosti pracovníků (ochrana před vysokou teplotou) 

Jako tepelná izolace se používají především lehčené šamotové tvarovky, kalcium-

silikátové desky, pěnové sklo a rohože z minerální vlny. [41]  

2.1.3 Kotle 

Je to zařízení sloužící k přeměně chemické energie na energii tepelnou. Při spalování 

se vyvíjí teplo, kterým se ohřívá teplonosná látka. Jako palivo se můžou používat paliva 

tuhá, plynná a kapalná. [41] 

2.1.3.1 Tepelné izolace kotlů 

Izolace kotlů patří k nejnáročnějším aplikacím, které se v průmyslu vyskytují, protože 

stěny kotlů bývají vystaveny vysokým teplotám (500 – 600 °C). Podle tvaru a teploty 

povrchu se pro jejich izolaci používají desky nebo výrobky tvarované. [67][41] 

2.1.3.1.1 Válcové kotle 

Válcové kotle se izolují většinou rohožemi na drátěném pletivu. Doporučuje se 

aplikovat ve více vrstvách z důvodů eliminace tepelných mostů. V případě vysokých 

teplot by tloušťka první vrstvy měla být zvolena tak, aby teplota pozinkovaného 

drátěného pletiva nepřekračovala 370 °C. Rohože se upevňují na kotle buď ocelovými 

páskami anebo navařovacími trny. [41] 

2.1.3.1.2 Kotle s plochými stěnami 

Stěny kotlů často bývají vystaveny působení vysokých teplot (500 až 600°C). Při 

vysokých teplotách je nutné použít spolehlivé mechanické upevňovací prvky – 

navařené trny nebo dráty. Pro izolaci zařízení jsou použity dvě anebo více vrstev 

izolace s různými objemovými hmotnostmi. Materiál s vyšší objemovou hmotností 

sousedí s teplejším povrchem kotlových stěn. [41] 
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2.1.4 Ostatní zařízení 

Vysokoteplotní izolace se používají i v mnoha jiných případech, než ve výše 

uvedených. Zde jsou ukázky některých dalších použití. 

2.1.4.1 Potrubí 

Mnohdy je potřeba izolovat potrubí z důvodu ztráty tepla přenosem. Například potrubí 

na přenos páry může dosahovat povrchové teploty až 500 °C. Skladba struktury 

potrubí je většinou následující: vnitřní vrstva – dle teploty může být vyrobena z plastu, 

keramiky nebo kovu; tepelná izolace – většinou minerální vlna, z důvodu velké 

ohebnosti; vnější vrstva – kryt a viditelná část potrubí, většinou zhotovována z kovu. 

[41] 

 

 Izolované potrubí [2] 

2.1.4.2 Tepelné výměníky 

Výměník (přesněji tepelný výměník) je zařízení, které slouží k výměně energie mezi 

soustavami a objekty o různých parametrech. Výměníková stanice je součástí areálů 

továren a sídlišť. Zajišťuje distribuci tepla pro vytápění objektů  

a ohřev teplé vody. Je možné ji použít i pro oddělení různých typů soustav, např. 

dálkové vysokotlaké parní vedení se výměníkem naváže na nízkotlaké teplovodní 

vedení. [41] 
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2.2 Pohled na řešenou problematiku z hlediska českého a světového trhu 

2.2.1 Stav řešené problematiky v ČR 

V současné době existuje celá řada tepelně-izolačních materiálů, určených pro běžné 

občanské, bytové a průmyslové stavby. Aby se stejně flexibilně rozvíjela i nabídka 

izolačních materiálů pro speciální účely, je zapotřebí vyvíjet nové hmoty i na tomto poli. 

Mezi nejčastěji používané materiály pro izolaci vysokoteplotních zařízení 

v současnosti patří bezesporu pěnové sklo. Pěnové sklo je odolné proti vodě a vlhkosti 

díky své uzavřené struktuře. Dále odolává organickým rozpouštědlům, je nehořlavé, 

odolné vůči vysokým teplotám (500 °C). Mezi jeho pozitiva dále můžeme zařadit 

tvarovou stálost a ekologickou nezávadnost. Nevýhodou jsou vysoké výrobní náklady 

a tedy i cena (např. 1m3 izolačního materiálu Refaglass stojí téměř 15 000 Kč). Dalšími 

vhodnými materiály pro použití při zvýšených teplotách jsou minerální a skelná vata, 

expandovaný perlit a expandované slídy. Všechny tyto materiály mají vynikající 

technické vlastnosti, které jsou uvedeny podrobně v následujících kapitolách. 

[68][69][70][71] 

2.2.1.1 Pěnové sklo 

Prvopočátky výroby spadají do 30. let 20. století, kdy bylo poprvé pěnové sklo 

patentováno ve Francii. U nás se vyrábělo od 60. let 20. stol. Následně došlo 

v 80. letech k výraznému útlumu jeho výroby, který způsobil nedostatek suroviny pro 

jeho výrobu. První fází ve výrobě pěnového skla je výroba taveniny, jejíž suroviny jsou 

stejné jako při výrobě obyčejného skla. Tato skelná tavenina je následně extrudována 

a pomleta. Takto vzniklé mleté sklo se smísí s uhlíkovým práškem a zahřeje na teplotu 

cca 1 000 °C. V teple dochází k uvolňování CO2, které vytváří pórovitou strukturu. 

Vzniklý materiál je lehký, snadno opracovatelný, dá se řezat pomocí odporového drátu. 

V současnosti se vyrábí i z odpadního skla. Pěnové sklo je odolné proti vodě, vlhkosti, 

nepropouští vodní páru díky uzavřené struktuře. Dále odolává organickým 

rozpouštědlům, je nehořlavé. Mezi jeho pozitiva dále můžeme zařadit tvarovou stálost 

a ekologickou nezávadnost. Pěnové sklo tvoří vysoce porézní strukturu, používá se ve 

formě desek, které by se daly přirovnat k pěnovému polystyrenu, velkou výhodou je 

ale proti pěnovému polystyrénu nenasákavost a vysoká teplotní odolnost pěnového 

skla, díky čemuž nachází využití v zateplování objektů, u nichž dochází k přímému 
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styku kontaktního zateplovacího systému se zemní vlhkostí a současně je možné 

pěnového skla používat k zateplování tam, kde existuje předpoklad zvýšené teploty, 

tzn. kouřovody, pece atp. [3][72] 

Tab. 2: Orientační rozsahy vybraných vlastností pěnového skla [3] 

vlastnost označení rozpětí hodnot jednotka 

objemová hmotnost  ρ 120 - 175 kg·m-3 

měrná tepelná kapacita c 0,84 kJ·kg-1·K-1 

měrná tepelná vodivost  λ 0,038 - 0,050 W·m-1·K-1 

faktor difúzního odporu μ ∞ - 

maximální teploty použití - - 260 až + 430 °C 

hořlavost - A stupeň hořlavosti 

2.2.1.2 Minerální vlna 

Minerální vlna se vyrábí z hornin sopečného původu, nejčastěji z čediče. 

Surovina se roztaví při cca 1 600 °C a následně se rozvlákní pomocí sady rychle se 

točících válců. Rozvlákněný čedič se vyrovná na pás, nechá se ztuhnout a následně 

se řeže do požadovaných tvarů – desek, rohoží. Minerální vlna je objemově stálá, má 

nízkou objemovou hmotnost, nehořlavá, je odolná teplotám vyšším než skelná vata, je 

odolná proti plísním a vlhkosti, zdravotně nezávadná a má nízký součinitel tepelné 

vodivosti. Je vhodná do konstrukcí plochých i šikmých střech, na fasády, podlahy, pro 

izolace příček, pro izolace vzduchotechnických rozvodů. [73] 

Tab. 3: Orientační rozsahy vybraných vlastností minerální vlny [3] 

vlastnost označení rozpětí hodnot jednotka 

objemová hmotnost  ρ 40 - 150 kg·m-3 

měrná tepelná kapacita c 0,84 kJ·kg-1·K-1 

měrná tepelná vodivost λ 0,036 - 0,039 W·m-1·K-1 

faktor difúzního odporu μ 1 - 

maximální teploty použití - 750 °C 

hořlavost   - A stupeň hořlavosti 
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2.2.1.3 Skelná vata 

Základní surovinou pro výrobu skelné vaty je křemičitý písek a sklo, je možné 

používat i sklo odpadní a to i z CRT monitorů. Surovina se v peci roztaví při teplotě 

cca 1 450 °C. Po roztavení projde rozvlákňovacím strojem a následně do vytvrzovací 

pece, z té vyjíždí nekonečný pás skelné vaty, který se rozřeže na pásy nebo na desky. 

Skelná vata se dodává ve formě pásů nebo desek, které se vyznačují svojí pružností 

a snadným řezáním, díky této pružnosti je možné snadno zateplovat i tvarově složitější 

konstrukce. Je odolná proti škůdcům, chemickým a biologickým vlivům. Tlumí hluk 

a tepelně izoluje, má vynikající tepelnou odolnost. Je paropropustná, ale neodolává 

vodě a vlhkosti, takže není vhodná tam, kde je izolace přímo ve styku s vodou nebo 

zemní vlhkostí. Má ve svojí struktuře zakomponována ostrá dráždivá vlákna, která 

mohou způsobovat poranění a záněty kůže. [76][74][75] 

Skelná vata má velice široký rozsah použití. Používá se jako akustická a tepelná 

izolace pro izolaci střech, stropů, podhledů, příček, předstěn, obvodových plášťů. Díky 

možnosti použití i za zvýšené teploty nachází využití i jako průmyslová izolace všude 

tam, kde není konstrukce ohrožena vlhkostí. Je pružná, proto je možné ji použít 

i u složitějších konstrukcí, je ji možné použít například i k izolaci trubek. [77] 

Tab. 4: Orientační rozsahy vybraných vlastností skelné vaty [3] 

vlastnost označení rozpětí hodnot jednotka 

objemová hmotnost  ρ 40 – 150 kg·m-3 

měrná tepelná kapacita c 0,94 kJ·kg-1·K-1 

měrná tepelná vodivost λ 0,046 - 0,05 W·m-1·K-1 

faktor difúzního odporu μ 2,5 - 

maximální teploty použití - 750 °C 

hořlavost   - A stupeň hořlavosti 

2.2.1.4 Expandovaný perlit 

Přírodní perlit se vyskytuje v přírodě ve formě vulkanického skla, v jehož struktuře 

se nachází 2 – 5 % vody. [31] Vyrábí se tepelným zpracováním z přírodního perlitu 

(amorfního křemičitanu hlinitého), který při teplotách nad 870 °C expanduje vlivem 

odpařování vody a vznikají tak duté kuličky. Perlit při expandaci zvětšuje svůj objem 

přibližně  4 - 20x. [32] [33] 
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 Mikrostruktura expandovaného perlitu [32] 

Má výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti, je objemově stálý, má nízkou 

objemovou hmotnost, je odolný vůči vlhku, mrazu (- 200 °C) a vysokým teplotám 

(900 °C), má vynikající sorpční vlastnosti. Plnivo při výrobě tepelně izolačních desek, 

zásypů, plnivo do perlitových omítek, malt, lehčených betonů, žárobetonů, perlitových 

matrací, používá se k izolacím nádrží zkapalněných plynů, plnivo do barev, pro filtrační 

účely, v zemědělství se používá k vylehčování půdy, regulaci zemní vlhkosti. Při 

přídavku do betonu zlepšuje vlastnosti, vylehčuje ho, snižuje tepelnou vodivost, 

akustickou vodivost a zlepšuje odolnost vůči smršťování. [32][34] 

Tab. 5: Orientační rozsahy vybraných vlastností expandovaného perlitu [3] 

vlastnost označení rozpětí hodnot jednotka 

objemová hmotnost  ρ 35 - 150 kg·m-3 

měrná tepelná kapacita c 0,85 kJ·kg-1·K-1 

měrná tepelná vodivost λ 0,05 W·m-1·K-1 

faktor difúzního odporu μ 1 - 4 - 

maximální teploty použití - 900 °C 

hořlavost   - A stupeň hořlavosti 

2.2.1.5 Expandovaná slída – sypaný vermikulit 

V přírodě se vyskytují slídy ve formě celé řady modifikací, z nichž nejznámější 

jsou muskovit a biotit. Po chemické stránce je lze zařadit do skupiny hlinitokřemičitanů. 

Slída se používá v elektrotechnice, dále jako plnivo, popř. pigment do nátěrových hmot. 

Díky tepelné odolnosti se používá jako výplň žárovzdorných průhledů pecí. [78] 
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Typickou vlastností slídových minerálů je jejich plošná štěpnost, která je 

způsobena vrstevnatou krystalovou strukturou. Je možné používat jako izolační 

materiál. Základní surovinou je břidlicová slída. Vzniká při krátkém zahřátí granulované 

břidlicové slídy na teploty přibližně 800 °C, přičemž dochází k odpařování vázané vody. 

Tato reakce je doprovázena zvětšováním objemu způsobeného vzájemným 

vzdalováním se krystalových mřížek od sebe. Používá se jako izolace ve formě 

násypného materiálu do dutin. Taková izolace je odolná proti vysokým teplotám (až 

1100 °C) a požáru. [79][80][80] 

2.2.1.6 Desky z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva 

Neobsahují žádná minerální či skleněná vlákna, neobsahují azbest. Odolávají 

teplotám do 1 200 °C, jsou odolné proti teplotním šokům a jsou nehořlavé. Mají nízkou 

objemovou hmotnost (60 – 200 kg·m-3). Mají vynikající zvukové a tepelně izolační 

vlastnosti, dostatečnou pevnost, mechanickou stabilitu, vysoký elektrický odpor.  Jsou 

snadno zpracovatelné. Používají se k izolacím spalovacích komor krbů, slouží jako 

plnohodnotná náhražka šamotu, výplně protipožárních uzávěrů, dvířek a zvýšení 

požární odolnosti stěn a stropů. [81][82] 

Tab. 6: Orientační rozsahy vybraných vlastností desek z expandovaného 

vermikulitu [3] 

vlastnost označení rozpětí hodnot jednotka 

objemová hmotnost  ρ 60 - 200 [kg·m-3] 

měrná tepelná kapacita c 0,84 - 1,08 [kJ·kg-1·K-1] 

měrná tepelná vodivost λ 0,07 [W·m-1·K-1] 

faktor difuzního odporu μ 3 - 4 - 

maximální teploty použití - 1 100 [°C] 

hořlavost   - A stupeň hořlavosti 

2.2.1.7 Keramzit 

Základní surovinou pro výrobu keramzitu jsou jíly. Po homogenizaci se vytváří 

granulát, který se vypaluje v rotační peci. Vypalovací teplota je přibližně 1 100 °C. Při 

výpalu dojde nejprve ke vzniku taveniny, která uzavře povrch zrn. Díky tomu plyny 

vznikající vyhoříváním spalitelných látek společně s vodní párou nadýmají zrna, čímž 
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dochází ke zvětšování objemu. Keramzit ve formě granulátu o různé zrnitosti je uměle 

vyráběné kamenivo, které odolává teplotám až do 1 000 °C, je nehořlavé a objemově 

stálé. Díky dobrým tepelně-izolačním vlastnostem se používá jako zásypový materiál 

k izolacím střech, stropů. Dále k zásypům drenážních systémů nebo jako plnivo do 

vylehčených betonů. [81] 

2.2.2 Stav řešené problematiky ve světě 

Na základě studie provedené firmou Ecofys  je v současné době minimálně 10 % 

průmyslových zařízení v Evropě neizolovaných, nebo je jejich izolace poškozena. 

Úroveň izolovaných zařízení je zapříčiněna nízkými investičními náklady. V minulosti, 

kdy nebyly ceny energií vysoké, nezpůsobovala absence izolací velkou finanční újmu. 

Avšak dnes jsou ceny energií výrazně vyšší a dá se předpokládat, že ještě porostou. 

Jediným východiskem je zvýšit úroveň efektivity výroby a vytvořit nákladově efektivní 

izolační standard. Pokud průmysl využije potenciálu izolačních hmot, mohl by být tento 

trend zvrácen. Prvním krokem ovšem je izolovat neizolovaná zařízení a opravit 

poškozené izolace.  V Evropě jsou izolace vysokoteplotních zařízení poměrně 

rozšířené. Ceny alternativních izolantů se pohybují rovněž v závislosti na jejich 

parametrech. [6] [61] 

Tab. 7: Příklady tepelně-izolačních výrobků pro vyšší teploty používané v Evropě 

země výrobce výrobek 

Německo, Rakousko, Francie, Španělsko, 
Itálie, Belgie, Nizozemí, Velká Británie, Irsko, 
Dánsko, ČR, Slovensko, Polsko, Litva, 
Rusko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, 
Srbsko, Slovinsko 

Promat Promina 

Promat PROMATECT - H 

Promat PROMATHERM®-
VE 250 

Promat PROMATHERM®- 
VE 400 

Německo, Rakousko, Francie, Velká Británie, 
Švýcarsko, Belgie, Nizozemí, Španělsko, 
Itálie, Řecko, Maďarsko, Norsko, Finsko, 
Švédsko, Rusko, Turecko 

MERSEN CALCARB® 

MERSEN ISOLOR® 

Německo, Velká Británie, Francie Unifrax Isofrax 

Belgie Microtherm Microtherm 

Belgie ISO-tech ISO-therm 'M' 
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země výrobce výrobek 

Francie 

 

ECFIA Alkaline Earth 
Silicate Wool (AES) 

ECFIA Polycrystalline Wool 
(PCW) 

ECFIA Alumino Silicate 
Wool (ASW) 

 

Pro lepší orientaci je tato kapitola rozdělena do podkapitol, které se věnují jednotlivým 

oblastem potenciálně vhodných izolačních materiálů pro zařízení s vyšší teplotou, 

jejich vlastnostem, způsobům přípravy a stavu vědeckého poznání.  

2.2.2.1 Izolace na bázi přímo lehčeného betonu  

2.2.2.1.1 Pěnobetony 

Ve srovnání s tepelnými izolacemi na organické bázi, jako jsou například desky 

z pěnového polystyrenu, mají desky z lehčeného betonu mnoho výhod, mezi které 

můžeme například zařadit (kromě tepelně-izolačních vlastností) odolnost vůči ohni 

a trvanlivost. Pěnové betony jsou připravovány za pomoci dodání pěnotvorné přísady 

do cementové pasty nebo cementové malty. Je možné připravit pěnobetony 

s objemovou hmotností 600 – 1 500 kg·m-3, některé studie dokonce hovoří o ultra 

lehkých pěnobetonech s objemovou hmotností pod 300 kg·m-3. V Číně například 

Z. Huang připravuje ultra-lehký pěnobeton za použití cementu, popílku, peroxidu 

vodíku a chemické přísady. Dosahuje maximálních pevností kolem 0,83 MPa s vodním 

součinitelem 0,55 a objemovou hmotností 100 – 300 kg·m-3. Vytváří tak pórovou 

strukturu s póry o velikosti 2 – 4 mm.  [41] 

2.2.2.1.2 Pórobetony 

Autoklávovaný pórobeton se připravuje jako směs cementu, vápna, sádry používaných 

jako pojivová složka, jemných silikátů, pórotvorného hliníkového prášku a vody. Díky 

chemické reakci mezi nimi dochází k expanzi směsi, která zdvojnásobí svůj objem 

a vytvoří vysoce pórovitou strukturu. Přibližně 80 % objemu materiálu je tvořeno póry, 

50 % vzdušných pórů a 30 % mikropórů. Mikrostruktura pórobetonu je tvořena 

převážně tobermoritem. [9][10] 
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Makropóry se formují díky expanzi hmoty a jsou způsobeny aerací, mikropóry vznikají 

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

struktury a mezipovrchové přechodové zóny mezi pórem a matricí. [7] 

N. Narayaan a K. Ramamurthy ve svojí práci popisují změny pevností pórobetonu 

v závislosti na způsobu ošetření, především vliv na tlakové pevnosti a smršťování 

a podkládají je změnami v mikrostruktuře. Zatímco při použití písku při přípravě 

autoklávovaného pórobetonu dochází ke vzniku kvalitních krystalů minerálů C-S-H 

(tobermoritu) a hexagonálních krystalů Ca(OH)2, v případě použití popílku byl 

pozorován vznik pouze malého množství plátků Ca(OH)2 a malé množství jehliček 

tobermoritu. [7]  

  

 Mikrostruktura pórobetonu 
s pískem jako plnivem [7] 

 Mikrostruktura pórobetonu 
s popílkem jako plnivem (8 h) [7] 

Rentgenová difrakce K. Ramamurthyho ukazuje, že hlavními reakčními produkty jsou 

u pórobetonu ze skupiny tobermoritu a kalcium silikátů hydrátů (C-S-H). K reakci 

dochází tímto způsobem: C-S-H bohatý na vápník → C-S-H → 11,3Ǻ tobermorit. 

Reakční produkt je směsí krystalické, semi-krystalické a téměř amorfní fáze 

tobermoritu. Materiál má proměnlivou krystalickou strukturu, která je charakterizována 

poměrem tobermoritu ku C-S-H. [14] 

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

vzorků a tepelné vodivosti přídavkem křemičitého úletu a popílku. Navázali tak na 

K. Lu-Shu, který popsal a experimentálně formuloval závislost mezi objemovou 

hmotností a tepelnou vodivostí: se snižující se objemovou hmotností klesá tepelná 

vodivost. [53] 
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2.2.2.1.3 Suroviny pro výrobu pórobetonu 

– pojivo (vápno, cement) 
– křemičité látky 
– látky pěnotvorné a plynotvorné 
– pomocné složky 

2.2.2.1.4 Požadavky na základní suroviny pro výrobu pórobetonu: 

Vápno 

Je důležité, aby vápno, které se použije pro výrobu pórobetonu, bylo dostatečně čisté 

(musí být stejnorodé mineralogické a chemické složení), nesmí obsahovat přepal, 

mělo by být dostatečně vydatné, obsah nehasitelných podílů musí být menší než 12 %. 

Obsah CaO musí být minimálně 90 %. Vápno musí obsahovat maximálně 3 % MgO, 

0,2 % síry. Ztráta žíháním se musí pohybovat v rozmezí 3 – 6 %, přičemž obsah vody 

nesmí být větší jak 3 % a obsah CO2 nesmí přesáhnout 5 %. Při hašení musí být 

vyvinuta teplota minimálně 60 °C v čase 4 – 12 min. [63] 

Cement 

Při výrobě pórobetonu se používají všechny druhy cementů na bázi portlandského 

cementu. Nejčastěji se používá CEM I 32,5, nebo CEM I 42,5 R. je důležité, aby 

cement obsahoval stanovené množství rozpustných alkálií (0,8 až 1,0 % K2O, 0,2 až 

0,5 % Na2O). Jejich přítomnost je nutná pro reakci s hliníkovým práškem. [63] 

Písek  

Do pórobetonu se používá čistý křemičitý písek, který musí obsahovat více než 90 % 

SiO2. Obsah alkálií nesmí překročit 1,5 %. Před použitím do pórobetonu se písek 

domílá, tím dojde ke zvýšení pevnosti výsledného produktu, a snížení sedimentace 

písku ve směsi. [63] 

Nadouvadla 

U nás se v současnosti používá jako nadouvadlo výhradně Al-prášek, který v reaguje 

s vápenným hydrátem za vzniku plynného vodíku, který směs nakypřuje. [63] 

2.2.2.1.5 Vytváření pórovité struktury  

Při nakypřování struktury můžeme využít několika základních nakypřovacích reakcí, 

jejichž využití je pro danou aplikaci možné. Bez využití technologie autoklávování sice 
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nebude dosaženo vysokých pevností, ale ty nejsou u nenosných prvků nutné. Nosná 

funkce bude zajišťována stávající izolovanou konstrukcí.  

  223222 3HO6HOAl3CaOO6HOH3Ca2Al 
 

Dochází k reakci hliníkového prášku s hydroxidem vápenatým za vzniku plynného 

vodíku, který způsobuje nadouvání směsi. Výhodou je obsah Ca(OH)2 v pojivu, nemusí 

se tedy do směsi přidávat. [63] 

  222222 OOHCaCaClOHOCaClCaO   

Reakcí chlorového vápna s peroxidem vodíku vzniká kyslík. Díky plynnému kyslíku 

dochází k vytvoření pórové struktury. [42] [63] 

22222 NO2HNaCl3CO3Na(OCl))CO(NH   

Močovina reaguje s chlornanem sodným. Produktem takovéto reakce je dusík. [63] 

22222 HCCa(OH)OHCaC 2  

Při spolupůsobení karbidu vápníku a vody vzniká plynný acetylen, který způsobuje 

nadouvání směsi. [63] 

2.2.2.2 Izolace na bázi nepřímo lehčeného betonu 

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

pro vyšší teploty zabývala celá řada odborníků ve snaze vytvořit ohnivzdorný materiál. 

[45] [51] 

2.2.2.2.1 Chování cementového tmele při vyšších teplotách 

Vliv vyšších teplot na vlastnosti cementového tmele se ve svojí studii v návaznosti na 

dříve získané údaje zabýval Al-Sibahy, který shrnul děje probíhající v cementové 

matrici s rostoucí teplotou [20][21][25][26]: 

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

kompletně odpařena.  

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

s maximálním úbytkem při 270 °C [20][22][23].  
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 K šíření mikrotrhlin začíná docházet nad 300 °C a v této fázi dochází k snižování 

mechanické pevnosti a tepelné vodivosti, což je provázeno rozpínáním. [20][24] 

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

těchto teplotách dochází k rozkladu krystalů hydroxidu vápenatého na oxid 

vápenatý a vodu, přičemž dochází k oslabení struktury betonu. [20][21] 

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

teplotách již dochází ke zborcení celého systému. [20][22] 

 Při teplotách nad 1 150 °C dochází k přeměně na skelnou fázi. [20][22] 

Kvůli vysoké objemové hmotnosti a malé propustnosti mají vysokopevnostní a klasické 

betony větší náchylnost k poruchám struktury než lehčené betony. [20][27][28][29] 

Jednou z nejefektivnějších možností jak zvýšit odolnost vůči požáru a tedy i odolnost 

proti vysokým teplotám je používání lehčeného betonu. [20][30] 

Při vystavení lehkého betonu teplotám kolem 200 °C dochází pouze k malému 

zhoršení mechanických vlastností. K většímu zhoršení dochází při teplotách nad 

400 °C. [47][45] 

Abychom dosáhli lepší odolnosti vůči teplotám je zapotřebí velice obezřetně volit 

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

kameniva určuje rozdílnost v chování, zvláště v objemových změnách při měnící se 

teplotě a vzájemném spolupůsobení mezi kamenivem a cementovým tmelem. [45]  

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

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

zaznamenávají až při teplotách kolem 750 °C. [45]  

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

perlitu a pemzy, které vystavíme vyšším teplotám, klesají pevnosti se snižujícím se 

podílem tohoto lehčeného kameniva. Zaznamenal také, že k markantnímu snížení 

pevnosti dochází při 700 °C. [45][50] 
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2.2.2.2.2 Možnosti využití odpadního skla jako plniva 

Shi a Zheng v roce 2007 zkoumali možnosti využití odpadního skla jako plniva pro 

betony, navázali tak na neúspěšné výzkumy z 60. let 20. století. Bylo zjištěno, že 

u takto připraveného betonu dochází k vážným problémům s rozpínáním, které vede 

po letech ke vzniku trhlin a ztrátě stability. Tento proces je způsoben alkalicko-

křemičitou reakcí mezi kamenivem a cementovou pastou. V roce 2009 Kralj potvrdil 

použitelnost recyklovaného expandovaného skla jako kameniva do lehčeného betonu. 

V návaznosti na předchozí studie se v roce 2010 Cazacliu a Ventura a následně v roce 

2012 Ling a Poon zaměřili na možnost zvýšení trvanlivosti. [18]  

Al-Sibahy ve své práci v roce 2012 dosahuje zajímavých výsledků s použitím 

recyklovaného skla, keramzitu a metakaolinu. Zaznamenal pozitivní dopad na pevnost 

v tahu. Popsal, jak dochází ke snížení objemové hmotnosti v závisti na rostoucí teplotě. 

Zatímco vysoký podíl skleněného odpadu (45 %) způsobuje zhoršení vlastností, malý 

přídavek skla zlepšuje odolnost vůči ohni, snížila se i tepelná vodivost. [20]  

2.2.2.2.3 Možnosti použití vláken pro zlepšení vlastností 

V roce 2007 se v Turecku Rüstem Gül se svým týmem zabýval vlivem použití 

polypropylenových vláken na vlastnosti perlitbetonu, především na tepelně-

mechanické vlastnosti.  [19]  Tato práce se pokusí na jeho výzkum navázat 

a prozkoumat možnosti využití vláken pro stabilizaci struktury lehčeného perlitbetonu. 

Použití polypropylenových vláken by však s ohledem na vyšší teploty použití nebyla 

možná, ani použití kovových vláken by s ohledem na jejich vysokou tepelnou vodivost 

nebylo žádoucí. Jedinou možností by mohlo být použití vláken skleněných. Jejich 

využitím se bude práce zabývat v rámci jedné z kapitol praktické části. 

2.2.2.2.4 Polystyrenbeton 

Počátky výzkumu polystyrénového betonu spadají do roku 1973, kdy D. J. Cook 

provedl celou řadu studií. Zabýval se jednak vlastnostmi samotného polystyrenbetonu, 

zkoušel využívat i přídavek ocelových vláken, křemičitého úletu, popílku a rozličných 

přísad. B. Chen v roce 2013 vytvořil polystyrenbeton s objemovou hmotností 400 až 

800 kg·m-3. Při této objemové hmotnosti dosáhl pevnosti v tlaku 3 MPa a součinitele 

tepelné vodivosti 0,09 W·m-1·K-1 resp. Při 13 MPa dosáhl součinitele tepelné vodivosti 

0,25 W·m-1·K-1. [43] [44] 
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 Pórovitá struktura pěnového polystyrenbetonu 

Polystyrén byl vyloučen jako vhodné plnivo již v prvotní fázi řešení problematiky. 

Existuje však určitá podmíněná vhodnost tohoto materiálu. Jeho maximální teplotní 

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

odolnost ještě narůst. Pokud by bylo docíleno jeho řízeného vysublimování v prvních 

fázích uvedení vysokoteplotního zařízení do provozu, bylo by jeho použití možné, 

pokud by zůstala zachována cementová matrice jako nosná kostra. [86] 

 

 Předpokládaná změna ve struktuře polystyrenbetonových izolačních dílců 

Jak je patrné z obrázku, po jednostranném zatížení teplotou 200 °C by mohlo dojít 

k částečnému rozkladu struktury povrchu izolačního materiálu. Expandovaný 

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

vzduchové dutinky, které by mohly vytvořit strukturu s dostatečným tepelným odporem 

pro snížení teploty uvnitř vzorku tak, aby k dalšímu rozkladu již nedocházelo a struktura 

zbytku desky zůstala zachována. Pokud při řízené sublimaci polystyrénu nedojde 

k rozkladu v celé tloušťce průřezu, mohla by tato rozložená část tvořit bariéru 



Disertační práce  Lenka Mészárosová 

26 

o dostatečném tepelném odporu, která by nepropustila vysoké teploty dále do 

zbývajícího průřezu hmoty (jak je patrné z Obr. č. 8). Díky tomu by nebyly teploty na 

tomto rozhraní vrstev natolik vysoké a k dalšímu rozkladu struktury už by nemuselo 

docházet. [86] 

2.2.2.3 Izolace na bázi hlinitanového cementu 

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

výhradně pro speciální účely, jako jsou například žárobetony a vyzdívky pecí. Pod 

vlivem konverze CAH10 a C2AH8 na kubickou formu C3AH6, která je oproti předchozím 

stabilní, dojde ke snížení pevností a zvýšení porozity. [4] 

Aby bylo zamezeno tomuto jevu, doporučuje se obsah cementu minimálně  

400 kg·m-3 při vodním součiniteli nižším než 0,40. Hutnost takové cementové matrice 

by měla být schopna zaručit dostatečné pevnosti. [4]   

V zahraničí se pokoušejí používat hlinitanový cement ve formě sendvičových prvků 

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

nízké hmotnosti, trvanlivosti a odolnosti. Jako plnivo používají expandovaný perlit. [13] 

N. A. Memon využívá hlinitanového cementu jako pojiva pro speciální tvarovky, které 

jsou vyplněné pórobetonem. [55] 

 

 Speciální tvarovky z hlinitanového cementu [55] 

Hlinitanové cementy se používají jako tepelně-izolační materiál v prostředí s vysokou 

teplotou, podle složení rozlišujeme: 

 vysocehlinitanový cement – výroba žárobetonu (směs hlinitanového cementu 

se žáruvzdorným kamenivem), 
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 CAC s MgO – 6 – 13 % hm. MgO, 20-50 % spinelu nachází využití jako 

žárobeton do 1 800°C, 

 CAC 40 a 50 mají stále větší uplatnění ve stavebnictví (kombinace 

s portlandským cementem za účelem řízeného tuhnutí, tato směs není určena 

pro nosné konstrukce). [4] 

2.2.2.3.1 Výroba hlinitanového cementu 

Výchozími surovinami pro výrobu hlinitanového cementu jsou vápenec (vápno) 

a bauxit, po jejich rozdrcení následuje tavení v plamenné nebo elektrické obloukové 

peci (1 600 °C), poté dochází ke slinování briket nebo granulí z pomletých surovin 

v rotační peci (1 250 °C). [4] 

2.2.2.3.2 Přítomnost minerálů v hlinitanovém cementu [4] 

CA – způsobuje pomalé tuhnutí následované velmi rychlým tvrdnutím, 

C12A7 – tuhne velmi rychle, k pevnostem nepřispívá, 

CA2 – ve vysocehlinitanových cementech udává konečné pevnosti, 

C4AF – nepřispívá k tuhnutí ani pevnostem, 

další – C5A3, C6AF2, C6AF4S, C2S, C2AS. [4] 

 

 Příspěvek jednotlivých slínkových minerálů hlinitanového cementu k vývoji pevností [4] 

2.2.2.3.3 Vznik hydratačních produktů v závislosti na teplotě [46]: 

T < 20°C                  CA + 10H => CAH10 

Konverze: 6CAH10 → 3C2AH8 + 3AH3 + 27 H → 2C3AH6 + 4AH3 + 36H 
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20°C < T < 60°C      2CA + 11H => C2AH8 + AH3 

Konverze při teplotách nad 20 °C [46]: 

3 CAH10 => C3AH6 + 2 AH3 + 18H 

3 C2AH8 => 2 C3AH6 + AH3 + 9H 

 

T > 60°C                  3CA + 12H => C3AH6 + 2 AH3 

 

CAH10 a C2AH8 jsou metastabilní nositelé pevností, přecházejí při teplotách nad 20 °C 

na stabilní kubickou formu C3AH6 a AH3. [46] 

2.2.2.4 Geopolymery 

Jako jedna z variant přichází v úvahu i možnost využití geopolymerní matrice jako 

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

kameniva.  

Geopolymery tvoří ucelenou skupinu materiálů, které jsou ve svém principu 

připravovány alkalickou hydroxylací a/nebo silikátovou aktivací reaktivních 

aluminosilikátů za přítomnosti kalcinovaných jílů (metakaolin) nebo popílku. [35][36] 

Proces tuhnutí a tvrdnutí alumosilikátových látek při jejich aktivaci silně alkalickými 

látkami (hydroxidy, křemičitany) je odlišný od procesu tuhnutí a tvrdnutí portlandského 

cementu. Při reakci portlandského cementu s vodou vznikají v několika časových 

stadiích hydratované fáze C-S-H, C-A-H, Ca(OH)2 a další hydráty. Voda, která není 

vázána v těchto hydrátech, vytváří otevřenou kapilární pórovitost v zatvrdlém cementu. 

  

 Struktura geopolymeru [11] 
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Při polymeraci je voda nosičem alkalických látek a jen v omezené míře je vázána ve 

struktuře ASP (alumosilikátového polymeru). Téměř veškerá záměsová voda použitá 

při přípravě ASP směsi se podílí na vytváření kapilární pórovitosti. Pevnosti materiálů 

na bázi ASP jsou závislé na podmínkách přípravy a na koncentraci alkalického 

aktivátoru. Pevnosti ASP materiálů (kaší, malt i betonů) na bázi popílků vzrůstají 

s časem a to i v horizontu několika let. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Síťování geopolymerů [12] 
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 Porozita geopolymeru [15]  Geopolymer po vystavení teplotě 
800 °C [15] 

Mezi jednu ze značných výhod přípravy geopolymerů patří snížená spotřeba energie 

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

portlandského cementu. Z. Zhang v roce 2015 se v návaznosti na práci A. Aguilara 

zabýval vývojem nové pórovité geopolymerní hmoty s alkalicky aktivovaným 

metakaolinem jako pojivem a s hliníkovým práškem jako nadouvadlem. Při pevnostech 

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

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

V návaznosti na to E. Kamseu dokázal úpravou složení docílit snížení součinitele 

tepelné vodivosti na 0,15 - 0,4 W/m·K. [35] [37][38]  

 

 Pórová struktura lehčeného geopolymeru z optického mikroskopu [35] 
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2.2.2.5 Izolace s použitým vodním sklem jako pojivem  

Křemičitany alkalických kovů se jako pojivo používají nejčastěji ve formě koloidního 

vodného roztoku nazývaného vodní sklo. [3] 

Rozlišujeme několik typů vodního skla [85] 

- sodné 
- draselné 
- lithné  

 

Mezi nejčastěji používané patří sodné sklo. Vodní sklo sodné se vyrábí tavením 

uhličitanu sodného s křemenným pískem při cca 1 400 °C. Takto vzniká tzv. 

sodnokřemičitá frita. Při zvýšené teplotě a tlaku se následně provádí rozpouštění této 

frity ve vodě. Takto vzniklé sodné vodní sklo má hustotu 1 300 až 1 500 kg·m-3. 

Draselné vodní sklo se vyrábí obdobně jako vodní sklo sodné. [84] 

Vytvrzování vodního skla je způsobeno tvorbou gelu kyseliny křemičité, nejčastěji 

v důsledku reakce alkalického křemičitanu s oxidem uhličitým, resp. kyselinou 

uhličitou, podle následujícího schématu [84]: 

Me2SiO3 + H2CO3 → Me2CO3 + H2SiO3 (gel SiO2 · n H2O) 

 

Vedlejším produktem vytvrzovací reakce je podle typu vodního skla buď soda, nebo 

potaš.[84]  
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2.3 Statické posouzení  

Posouzeno bylo použití pro typický současný komín. Jedná se o komín Kladno K7, 

poslední realizovaný komín v České republice s odsazeným keramickým pouzdrem. 

Výška komína je cca 145 metrů, vnitřní průměr ochranného pouzdra je 3 800 mm. 

Pouzdro je navrženo z kyselinovzdorných keramických pouzdrovek o tloušťce 80 mm, 

zděných na pero a drážku speciálním tmelem, izolaci tvoří minerální vlna o tloušťce 

50 mm a měrné hmotnosti 100 kg·m-2. Pro posouzení zatížení novým izolačním 

materiálem je uvažována nejvyšší měrnou hmotnost izolace, tedy 400 kg·m-3. [62] 

 

 Osové síly v kN pro kombinaci vlastní váhy a pouzdra (83,25 a 93,29 kN) [62] 
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Nové odsazené pouzdro je pochopitelně na menším průměru, celková hmotnost je 

tedy vždy výrazně menší než u pouzder přizděných. Výsledná hmotnost komína po 

rekonstrukci tedy leží vždy mezi montážním a provozním stavem komína původního, 

a to jakoukoli z předpokládaných variant použití izolace z nového materiálu. 

Rekonstruované komíny tedy pro nové izolační materiály vyhoví. [62] 

  

 Minerální vlna, kombinace s větrem 
ve směru X+, koncentrace SZZ kolem otvorů 
(maximum na celém modelu 18,74MPa) [62] 

 Nový materiál, kombinace s větrem 
ve směru X+, koncentrace SZZ kolem otvorů 
(maximum na celém modelu 18,84MPa) [62] 

Provedené srovnávací výpočty ukázaly, že nárůst zatížení je při použití nového 

izolačního materiálu minimální a ze statického hlediska konstrukce pro jeho použití 

vyhovují. Logicky se nejvíc nárůst projeví tam, kde působí pouze samotná pouzdra, 

zde je to cca 12 %. Naproti tomu účinky na komín jako celek, kde se projeví výrazně 

vyšší váha betonových konstrukcí, nevzrostly více než o 1%. Nové materiály 

v předpokládaném intervalu měrných hmotností lze ze statického hlediska bez 

problémů použít pro nové i rekonstruované železobetonové komíny. [62] 

 

 Tvar kmitání, vlevo -– minerální vlna, vpravo – nový materiál [62] 
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2.4 Podmínky použití 

Na základě prostudování současných vědeckých a praktických poznatků byly 

sestaveny podmínky použití a požadované vlastnosti nového izolačního materiálu, 

určeného do prostředí s vyšší teplotou, které jsou stručně shrnuty v následující tabulce. 

Tab. 8: Návrhové podmínky prostředí [59] 

Požadované 
minimální 
vlastnosti 

Jedn. 
Průmyslové 

komíny 
Průmyslové 

pece 
Sklářské 

pece 
Průmyslové 

kotle 

Maximální 
provozní teplota 

°C + 200 °C + 500 °C + 500 °C + 500 °C 

Tvar konstrukce, 
složitost 
izolačních dílců 

složitý / 
jedno-
duchý 

jednoduchý 
složitý/ 

jednoduchý 
složitý/ 

jednoduchý 
složitý 

Objemová 
hmotnost (max.) 

kg·m-3 300 300 300 300 

Pevnost v tlaku 
(min.) 

MPa 0,1 0,1 0,1 0,1 

Součinitel 
tepelné vodivosti 
(max.) 

W/(m·K) 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Ze získaných poznatků uvedených v teoretické části vyplývá, že nově navrhovaný 

materiál by měl mít velice nízkou objemovou hmotnost, vynikající tepelně-izolační 

vlastnosti a měl by odolávat teplotám do 200 °C, případně 500 °C.  

Podíl disertační práce na nových poznatcích bude zejména v oblasti návrhu zcela nové 

izolace na silikátové bázi, podloženého výsledky fyzikálně mechanických vlastností, 

vlivem vyšších teplot (200 a 500 °C) na mikrostrukturu a životnost. 

 

 

  



Disertační práce  Lenka Mészárosová 

35 

3 CÍL PRÁCE 

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

jsou schopny odolávat vyšším teplotám. Oblast využití těchto izolačních materiálů je 

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

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

dosahovat vlastností srovnatelných s dosud komerčně vyráběnými izolačními 

materiály pro vyšší teploty a nahradit tak stávající systém využívající pěnového skla 

jako jediné izolace. Mezi hlavní výhody pěnového skla je možné zařadit to, že je 

odolné, nehořlavé, snáší teploty do 430 °C, má objemovou hmotnost 120 až  

180 kg·m-3. Hlavní nevýhodou je vysoká cena. V místech, kde je u komínů využito 

pěnového skla, je suché prostředí bez agresivních látek a nedochází k velkým 

výkyvům teplot. Není proto zcela využito všech jeho pozitivních vlastností. Cílové 

parametry nově vyvíjené hmoty vystupují z požadavků praxe, současně splňují 

všechny legislativní náležitosti a jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 9: Cílové parametry pro výzkum nové hmoty  

Parametr Hodnota 

pevnost v tlaku 0,1 MPa 

rozměry tvarová variabilita výhodou 

součinitel tepelné 
vodivosti 

max. 0,1 W/mK 

odolnost vůči teplotám 200 °C / 500 °C  

homogenita makrohomogenní  

objemová hmotnost max. 300 kg·m-3 

 

Hlavním cílem je, na základě poznatků získaných v teoretické části, vyvinout nový 

systém izolace. Řešení je rozděleno podle tvarové náročnosti technického zařízení na 

tvarově jednoduchá zařízení, jejichž povrch je možné izolovat pomocí deskových 

izolantů (průmyslové komíny) a na tvarově složité, jejichž povrch není možné 

jednoduše obalit pomocí předem vyrobených segmentů jednoduchých tvarů (pece 

a kotle). Nově vyvíjené izolační hmoty by měly spojovat výhody dosud vyráběných 

pórobetonů a pěnobetonů (nízká objemová hmotnost, vysoký tepelný odpor, malé 

výrobní náklady) s vysokou tepelnou odolností.  
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Etapa I: Výběr vstupních surovin a návrh receptur 

V prvotní fázi návrhu nového izolačního materiálu byly stanoveny požadované 

vlastnosti na základě normových požadavků, požadavků z praxe a porovnáním 

s komerčně vyráběnými izolačními materiály používanými pro danou aplikaci.  Na 

základě požadavků na nově vyvíjený izolační materiál byly vybrány vhodné vstupní 

suroviny. Vybrané pojivové složky na silikátové bázi jako jsou cement a vápno hašené 

a nehašené mají dostatečnou tepelnou odolnost, mají ale poměrně vysokou sypnou 

hmotnost, což negativně ovlivňuje objemovou hmotnost výsledné směsi. Jejího snížení 

by mohlo být docíleno náhradou části pojiva odpadním popílkem. Je zároveň důležité, 

aby výsledná objemová hmotnost byla co nejnižší. Jsou proto volena plniva, která mají 

nízkou sypnou hmotnost a současně dostatečnou odolnost vůči vyšším teplotám. Toto 

splňují expandovaný perlit, expandovaný vermikulit, keramzit a drcené pěnové sklo. 

Pro ještě větší snížení objemové hmotnosti směsi byla ještě směs nakypřena. 

Nakypřovadla byla volena jak z průmyslově vyráběných provzdušňovacích 

a napěňovacích přísad, tak porovnáním jejich účinnosti s některými nakypřovacími 

reakcemi známými z výroby pórobetonu (např. reakce hliníkového prášku 

s hydroxidem vápenatým).   

U plniv byly doplňkově popsány některé základní vlastnosti jako mineralogické 

a chemické složení, granulometrie, vlhkost, sypná hmotnost a měrný povrch. U přísad 

(především nakypřovadel) bylo stanoveno optimální dávkování.  

Po volbě vhodných vstupních surovin byly stanoveny mísící poměry. Cílem bylo 

nalézt optimální množství pojiva tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností. 

Vstupní suroviny byly dávkovány objemově s krokem přírůstku složky 1 % nejprve 

v rozmezí (7 až 11 % objemových). Po nalezení vhodného množství pojiva byly 

definovány způsoby přípravy a úpravy směsi, především způsob zpracování a hutnění.  
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4.2 Etapa II: Stanovení základních vlastností  

Cílem této etapy bylo pomocí vhodných zkoušek ověřit vhodnost jednotlivých receptur 

pro použití jako izolačního materiálu pro vyšší teploty. Primárním rozhodovacím 

kritériem byla objemová hmotnost. Jako limitní byla stanovena objemová hmotnost  

300 kg·m-3. U receptur, jejichž objemová hmotnost byla nižší než limitní hodnota, byly 

stanoveny i další důležité vlastnosti, jako například součinitel tepelné vodivosti 

a pevnosti. Ty, které požadavky nenaplnily, byly dále modifikovány. Protože je nově 

vyvíjený matriál určen především do prostředí s vyšší teplotou, měl by tomuto prostředí 

odolávat. Jedním z ukazatelů vlivu prostředí na materiál je změna pevnosti, byl proto 

nejprve sledován vliv vyšší teploty (200 °C a 500 °C) na pevnost vzorků. V další etapě 

byl sledován vliv vyšších teplot na další vlastnosti, které jsou uvedeny v další etapě.  

4.3 Etapa III: Ověření stěžejních vlastností a stanovení dalších důležitých 

vlastností  

Úkolem této etapy bylo prověřit dlouhodobou stálost navrženého tepelně-izolačního 

materiálu. Některé důležité vlastnosti byly sledovány ve stáří 28 dnů, 6 a následně 

12 měsíců. Pro ověření mechanické odolnosti byla provedena zkouška pevnosti 

v tlaku. Jelikož je materiál určen především do prostředí s vyšší teplotou, byla 

stanovena odolnost působení vyšších teplot. Pro zachování tvaru a omezení trhlinek 

vlivem smršťování byla stanovena rozměrová a objemová stálost. Jako stěžejní 

vlastnost byla prověřena i hodnota součinitele tepelné vodivosti. Po provedení všech 

předepsaných zkoušek v závislosti na požadavcích uložení vyvinutého tepelně-

izolačního materiálu byl sestaven ucelený izolační systém. 

4.4 Etapa IV: Posouzení vlivu působení vyšších teplot na vlastnosti izolační 

hmoty 

Hlavním cílem této etapy bylo sledovat vliv působení vyšších teplot na vlastnosti nově 

vyvíjeného tepelně-izolačního materiálu. Nejprve bylo sledováno působení teplot 

200 °C a 500 °C na změny struktury tepelně-izolační hmoty oproti vzorkům, které byly 

uloženy v laboratorním prostředí. Za účelem prověření, zda je materiál schopen plnit 

svou funkci i při vyšších teplotách a jaký mají vliv teplotní změny vliv na strukturu 

materiálu. Změny v mikrostruktuře pomohla posoudit rentgenová difrakční analýza, 

diferenční termická analýza a mikroskopické metody (optická a elektronová 
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mikroskopie). Komparace výstupů z těchto analýz pomohla získat lepší obrázek 

o dějích v mikrostruktuře vlivem působení vyšší teploty. Po provedení těchto zkoušek 

bylo provedeno vyhodnocení vlivu působení vyšších teplot na mikrostrukturu 

materiálu.  

4.5 Etapa V: Výběr nejvhodnějších receptur, tvorba uceleného systému, návrh 

aplikačních postupů 

Úkolem této etapy bylo vytvořit komplexní systém pro izolování technických zařízení 

s vyššími teplotami. Nejprve byly vybrány nejvhodnější tepelně-izolační materiály pro 

různá použití (do 200 °C a do 500 °C). Následně byla navržena metodika jejich 

provádění, která obsahuje způsob předúpravy izolovaného povrchu, způsob přípravy 

hmoty, doporučené prostředky pro homogenizaci, způsob hutnění, předepsanou 

povrchovou ochranu. Na základě definovaných podmínek, do kterých je systém určen, 

byly navrženy dva izolační systémy: systém určený do prostředí tvarově jednoduchých 

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

do 500 °C. 
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Požadavky z praxe 

Porovnání vlastností 
komerčně vyráběných 
izolačních materiálů 

Normové požadavky na 
izolační materiály 

Vytyčení požadovaných vlastností 
navrhované izolační hmoty 

I. Etapa – Návrh receptur nového 

izolačního materiálu pro vyšší teploty 

Stanovení požadovaných vlastností 

Výběr vstupních surovin 

Pojiva  
Plniva  

(vč. druhotných surovin) 
Přísady  

 

souhrn v současnosti 
používaných pojiv

výběr vhodných pojiv 
pro danou aplikaci

vhodná 
pojiva

 

souhrn v současnosti 
používaných plniv

výběr vhodných  
plniv pro danou 

aplikaci

vhodná 
plniva

 

nakypřovadla

výběr vhodných 
nakypřovadel

vhodná 
nakypřo-

vadla

 Exp. perlit 

 Exp. vermikulit 

 Keramzit 

 Drcené pěnové sklo 

 Popílek  

 

popis základních vlastností 
vstupních surovin

stanovení mísících 
poměrů

definování 
aplikačních 

postupů

Ověření základních vlastností navržených 

receptur  

 Cement 

 Vápno hašené 

 Vápno nehašené 

 Hlinitanový cement 

Stanovení optimálního 
množství pojiva 

7% 8% 9% 10 11

Stanovení optimálního 
množství nakypřovadla 

1% 2% 3% 4% 5% 

Popis vlastností plniv 

 Mineralogické složení 

 Chemické složení 

 Granulometrie 
 Sypná hmotnost 

 Měrný povrch 
 

Popis vl. nakypřovadel 

 Jemnost mletí 

 Chemické složení 

 Měrný povrch 

 Nakypřovací schopnost 

 napěňovadla 

 nadouvadla 

Volba technologie výroby 
pórobeton 

pěnobeton 

vylehčení kamenivem 
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II. Etapa – Ověření základních vlastností 

navržených hmot 

Vstupní kritérium 

Posouzení splnění  

vstupního kritéria 

Vhodné 
receptury 

Nevhodné 
receptury 

 Objemová hmotnost 

Modifikace 
receptur  
(I. etapa) 

Stanovení dalších  

důležitých vlastností 

 Součinitel tepelné vodivosti 

 Pevnosti 

 Vliv působení vyšších teplot 

na pevnosti 

 

III. etapa – Prověření životnosti 

izolačního materiálu 

Posouzení dosažení  

požadovaných vlastností 

Vhodné 
receptury 

Nevhodné 
receptury 

Modifikace 
receptur  
(I. etapa) 

nakypření 

hutnění 

náhrada plniva / 
pojiva 

druhotnými 
surovinami 

optimální 
množství 

nakypřova
dla 

způsob 
hutnění 

intenzita 
hutnění 

dusání 

střásání 

propichování 

výběr 
vhodného 

nadouvadla 

průmyslové 
(Oscrete) 

karbid vápníku 
+ voda 

močovina +  
NaClO 

Al - prášek 

výběr 
vhodných 

druhotných 
surovin 

popílek 

pěnové sklo 

výběr 
vhodného 

napěňovadla 
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III. Etapa – Prověření životnosti izolačního 

materiálu 

 

Receptury vybrané 
v rámci II. etapy 

Časové intervaly 
pro provedení 

zkoušek  

6 měsíců 

28 dní 

12 měsíců 

Zkoušky pro ověření 
změn izolační hmoty 

Rozměrová stálost 

Objemová stálost 

Vyhodnocení zkoušek pro ověření 

životnosti izolačního materiálu 

IV. Etapa – Posouzení vlivu 
působení vyšších teplot na 

vlastnosti izolační 

Pevnosti 

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

hmoty 

Receptury vybrané 
v rámci II. etapy 

Vystavení vzorků 

působení teplot 
200 °C 

Labor. podmínky 

500 °C 

Změny struktury vlivem působení vyšší 

teploty 

Zkoušky pro ověření 
změn v mikrostruktuře 

izolační hmoty 

Rentgenová difrakční 
analýza 

Mikroskopické metody 

Optická 
mikroskopie 

Elektronová 
mikroskopie 

Komparace vlivu působení vyšších teplot 

na změny v mikrostruktuře izolačního 

materiálu 

V. Etapa – Tvorba uceleného 
izolačního systému pro vyšší 

teploty 
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Rozdělení podle účelu 
použití 

V. Etapa – Tvorba uceleného izolačního 
systému pro vyšší teploty 

Výběr nejvhodnějších 
receptur 

Do 500 °C 

Do 200 °C 

Tvarově složité 
podmínky 

Tvarově jednoduché 
podmínky 

Sestavení metodiky 
provádění 

Předepsané 
prostředky pro 
homogenizaci  

Způsob předúpravy 
izolovaného povrchu 

Způsob přípravy 
hmoty 

Způsob hutnění 
Předepsaná 

povrchová ochrana 
Možnosti aplikace 

hmoty 

Komplexní izolační systém 
pro vyšší teploty 

Tvarově jednoduché podmínky  
do 200°C 

Tvarově složité podmínky  
do 500°C 
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5 VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ PROVÁDĚNÝCH ZKOUŠEK 

5.1 Etapa I. – Návrh receptur nového izolačního materiálu pro vyšší teploty 

5.1.1 Volba materiálové báze nově vyvíjeného produktu 

Současným trendem v oblasti vývoje nových stavebně-izolačních hmot je navrhovat 

materiály, které využívají druhotné suroviny. Účelem je zlevnění výroby a současné 

využití odpadních surovin, které by jinak tvořily zátěž životního prostředí. Z tohoto 

důvodu by měl být zvolen materiál, při jehož výrobě je možné zakomponování 

druhotných surovin. 

Tab. 10: Základní rozdělení tepelných izolací podle druhu základní hmoty a volba 

vhodných materiálových bází 

  
Aplikace 

pro 
jednoduché 
konstrukce 

Aplikace 
pro  

složité 
konstrukce 

Anorganické 

 

vláknité minerální vlákna, 
čedičová, strusková 

vhodné vhodné 

skleněná vlákna vhodné vhodné 

keramická vlákna vhodné vhodné 

syntetická (textilní) 
vlákna 

nevhodné nevhodné 

pórovité plynosilikáty vhodné podmíněně 

perlitbetony vhodné podmíněně 

struskobetony nevhodné nevhodné 

pěněné betony vhodné podmíněně 

polystyrenbetony podmíněně nevhodné 

pěnové sklo vhodné nevhodné 

zrnité expandovaný perlit 
volný 

podmíněně podmíněně 

expandovaná břidlice podmíněně podmíněně 

expandovaná struska nevhodné nevhodné 

křemelina nevhodné nevhodné 

keramzit podmíněně podmíněně 
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Aplikace 

pro 
jednoduché 
konstrukce 

Aplikace 
pro  

složité 
konstrukce 

Organické pěnové 
plasty 

pěnové polystyrény nevhodné nevhodné 

pěnové polyuretany nevhodné nevhodné 

extrudované 
polystyreny 

nevhodné nevhodné 

pěnové fenolické 
pryskyřice 

nevhodné nevhodné 

pěnové rezolové 
pryskyřice 

nevhodné nevhodné 

pěněný kaučuk nevhodné nevhodné 

pěnový PE nevhodné nevhodné 

pěněné PVC nevhodné nevhodné 

materiály na 
bázi dřeva 

dřevovláknité nevhodné nevhodné 

dřevotřískové (korek, 
volná korková drť) 

nevhodné nevhodné 

lisovaný korek nevhodné nevhodné 

rozvlákněné materiály 
na bázi dřeva 

nevhodné nevhodné 

materiály na 
bázi papíru 

drcený starý papír nevhodné nevhodné 

voštinové desky nevhodné nevhodné 

vlnité desky z 
asfaltového papíru 

nevhodné nevhodné 

hmoty z 
organických 
materiálů 

tepelná izolace na 
bázi ovčí vlny 

vhodné vhodné 

tepelná izolace na 
bázi bavlny 

nevhodné nevhodné 

dřevěná vlna nevhodné nevhodné 
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5.1.2 Volba materiálové báze pro tvarově jednoduché konstrukce 

Jako potenciálně vhodné byly vyhodnoceny tepelně-izolační materiály: minerální, 

skleněná a keramická vlákna, tepelná izolace na bázi ovčí vlny, plynosilikáty, 

perlitbetony, struskobetony, pěněné betony, expandovaný perlit, expandovaná 

struska, křemelina, keramzit a pěnové sklo. 

Výroba minerálních, skelných i keramických vláken je poměrně složitá a značně 

energeticky náročná, díky tomu je i drahá. Oproti tomu výroba tepelné izolace na bázi 

ovčí vlny je snadná, vysoce ekologická a teoreticky vhodná pro danou aplikaci, avšak 

není při její výrobě možné využívat druhotné suroviny ani nikterak výrobu modifikovat, 

tudíž nemá smysl se jí zabývat. Perlit, struska, křemelina a keramzit jsou velice 

výhodné sypké suroviny, pro výrobu tepelných izolantů určených do prostředí se 

zvýšenou teplotou, ale jejich samostatné použití bez pojiva není pro danou aplikaci 

možné. Pěnové sklo má vynikající vlastnosti, je velice vhodným izolantem pro použití 

za zvýšené teploty a v současnosti je majoritně používaným izolantem v dané aplikaci.  

Vynikající vlastnosti jsou ale vykoupeny vysokou cenou a energetickou náročností 

výroby.  

Tepelné izolace na silikátové bázi (pórobeton, perlitbeton a pěněné betony) jsou ve 

všech ohledech nejvhodnější materiálovou bází. Jejich výroba je levná, výrazně méně 

tepelně náročná oproti ostatním, z hlediska materiálových vlastností srovnatelným, 

izolačním materiálům. Je možné modifikovat výrobní postupy tak, aby byly při výrobě 

využívány druhotné suroviny a současně aby byly zlepšeny vlastnosti 

5.1.3 Volba materiálové báze pro tvarově složité konstrukce 

Jako potenciálně vhodné tepelně-izolační materiály byly vybrány: keramzitbeton, 

skleněná vlna, minerální vlna, ovčí vlna, perlitbeton, pěněné betony. 

Keramzit, expandovaný perlit a expandovaný vermikulit byly zařazeny do užšího 

výběru surovin vhodných pro výrobu nového izolačního systému. Izolace na bázi 

vláken jsou technologicky náročné a jejich výroba tvoří velkou zátěž životního 

prostředí. Z tohoto důvodu byly zvoleny jako nejvhodnější materiály na silikátové bázi: 

perlitbeton a neautoklávovaný pórobeton.  
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5.1.4 Výběr jednotlivých surovinových komponent pro vybrané možnosti 

materiálů  

Pro tvarově jednoduché konstrukce, jako jsou například komíny, je možné vyrábět 

prefabrikované dílce pravidelných tvarů (bloky, desky), které budou připevňovány 

pomocí speciálního lepidla, popř. kotvících prvků. Pro takovéto aplikace jsou velice 

vhodné materiály jako perlitbeton, struskobetony, pěnobeton a plynobeton. Jejich 

receptury je možné dále modifikovat a zlepšovat tak jejich technologické vlastnosti 

a zefektivňovat jejich výrobu. Je možné použít při jejich výrobě druhotných surovin. 

Tvarově složité konstrukce vyžadují ale poněkud odlišný způsob aplikace. Je 

možné buď vyrábět prefabrikované dílce menších rozměrů, které by byly složitě 

připevňovány na izolovaný povrch, nebo je možné vyrábět směsi, které se budou na 

povrch aplikovat v tekuté formě a budou vytvrzovány až přímo na stavbě. Pro 

takovouto aplikaci jsou vhodné především perlitbetony. Receptury těchto materiálů je 

nutné upravit tak, aby je bylo možné snadno aplikovat, a aby dosahovaly 

požadovaných vlastností při současném zachování dostatečné trvanlivosti. Jejich 

receptury je možné dále modifikovat tak, aby se při jejich výrobě daly použít i druhotné 

suroviny a ta se tak stala ekologičtější a finančně méně nákladnou. 

Odpadní plniva byla vybírána ze seznamu druhotných surovin z Katalogu 

odpadů dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.  

5.1.5 Popis vlastností jednotlivých surovin podle navrženého materiálu, 

stanovení mechanických a chemických parametrů zvolených surovin 

včetně druhotných surovin  

Tato podetapa zahrnuje zejména popis vlastností vybraných materiálů z předchozí 

etapy. Nejprve byly popsány potřebné vlastnosti, v druhé části byly zhodnoceny 

vzájemné interakce jednotlivých surovin. 

 Pojiva  

 cement CEM I 42,5 R 

 cement CEM II/B-M(S-L)32,5R 

 vápno nehašené CARMEUSE CL90Q 

 vápenný hydrát CL90S-S 

 hlinitanový cement 
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 Plniva  

 expandovaný perlit  

 expandovaný vermikulit  

 keramzit  

 Plynotvorné přísady 

 hliníkový prášek 

 Náhrada primárních vyráběných surovin   

 popílek 

 odpadní pěnový polystyren 

 odpadní pěnové sklo 

5.1.5.1 Hlinitanový cement 

Parametry jsou uvedeny tak, jak je uvádí dodavatel firma Avas export-import s.r.o. [7]  

Tab. 11: Vlastnosti hlinitanového cementu [7]  

 Gorkal 40 Gorkal 50 

Chemické složení Al2O3 % min 40 50-52 

CaO % min. 36 36-38 

SiO2 % 2-4 2-3,5 

Fe2O3 % 10-14 7-10 

Mineralogie hlavní fáze - CA CA 

vedlejší fáze - C4AF, 
C12C7, 
C2AS 

CA2, 
C4AF, 
C12A7, 
C2AS 

Mechanické 
vlastnosti 

pevnost v ohybu (24h) MPa 6-8 7,5 

pevnost v tlaku (24h) MPa 45-55 45-55 

Doplňkové vlastnosti požární odolnost sS 9 31 

teplotní odolnost °C 1300 1450 

měrná váha g/cm3 3 3 

sypná hmotnost g/cm3 1,1 1,1 

měrný povrch dle Blaina cm2/g 3100-3800 3200-3500 

Hydraulické vlastnosti počátek tuhnutí  40 min. 1,5-4 hod. 

konec tuhnutí  6-8 hod. 5-8 hod. 
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Tab. 12: Chemické složení hlinitanového cementu [7] 

Třída  Al2O3 CaO Fe2O3 SiO2 Zbarvení 

Nízko hlinitanový (40) 37-42 36-40 11-17 3-8 tmavě šedý  

Hlinitanový (50) 49-52 39-42 1-1,5 5-8 světle šedý 

5.1.5.2 Cement CEM I 42,5 R 

Parametry jsou uvedeny tak, jak je uvádí výrobce (Heidelberg) na svých stránkách. 

Použitý portlandský cement byl vyroben v Mokré u Brna. Laboratorně zjištěná sypná 

hmotnost byla 1 050 kg·m-3. 

Tab. 13: Vlastnosti cementu CEM I 42,5R [88] 

vlastnost označení rozpětí hodnot jednotka 

objemová hmotnost ρ 3 100 kg·m-3 

začátek tuhnutí - 196 min 

pevnost v tlaku ve 2 dnech fc2 30,4 N.mm-2 

pevnost v tlaku ve 28 dnech fc28 61,2 N.mm-2 

měrný povrch - 378 m2.kg-1 

5.1.5.3 Cement CEM II/B-M(S-L)32,5R 

Parametry jsou uvedeny tak, jak je uvádí výrobce (cementárna Ladce) na svých 

stránkách. Laboratorně zjištěná sypná hmotnost byla 1 020 kg·m-3. 

Tab. 14: Vlastnosti cementu CEM II/B-M(S-L)32,5R [88] 

vlastnost označení rozpětí hodnot jednotka 

objemová hmotnost ρ 3100 kg·m-3 

začátek tuhnutí - 208 ± 7 min 

pevnost v tlaku ve 2 dnech fc2 14,7 ± 1,1 N.mm-2 

pevnost v tlaku ve 28 dnech fc28 43,7 ± 1,5 N.mm-2 

měrný povrch - 451 ± 17 m2.kg-1 
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5.1.5.4 Vápno nehašené CARMEUSE CL90Q 

Parametry jsou uvedeny tak, jak je uvádí výrobce (Carmeuse Czech Republic s.r.o.) 

na svých stránkách.  

Tab. 15: Vlastnosti vápna nehašeného CARMEUSE CL90Q [88] 

vlastnost požadavek EN skutečnost jednotka 

CaO + MgO min. 90 92,0 - 95,5 % 

z toho MgO max. 5 0,3 - 0,6 % 

CO2 max. 4 1,0 - 3,0 % 

SO3 max. 2 0,1 - 0,4 % 

ztráta žíháním - 23,5 - 25,0 % 

Ca(OH)2 rozpustný - 93,0 - 95,0 % 

objemová stálost musí vyhovět vyhovuje - 

zbytek na sítě 0,2mm max. 2 0 % 

zbytek na sítě 0,063mm max. 7 3,5 - 5,5 % 

sypná hmotnost - 330 - 400 kg·m-3 

 

5.1.5.5 Vápenný hydrát CL90S-S 

Parametry jsou uvedeny tak, jak je uvádí výrobce (Carmeuse Czech Republic s.r.o.) 

na svých stránkách.  

Tab. 16: Vlastnosti vápenného hydrátu CARMEUSE CL 90-S [88] 

vlastnost požadavek EN skutečnost jednotka 

CaO + MgO min. 90 96,8 % 

z toho MgO max. 5 1,1 % 

CO2 max. 4 0,9 % 

SO3 max. 2 <0,4 % 

zbytek na sítě 0,2mm max. 2 0 % 

zbytek na sítě 0,09mm max. 7 4,2 % 

sypná hmotnost - 420 kg·m-3 
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5.1.5.6 Expandovaný perlit  

Použitý expandovaný perlit byl od společnosti Perlit s.r.o. z Šenova u Nového Jičína. 

Byly použity tyto frakce – EP100, EP150 a EP180.  

Tab. 17: Vlastnosti expandovaného perlitu [87] 

vlastnost označení rozpětí hodnot jednotka 

objemová hmotnost ρ 75 - 150 kg·m-3 

měrná tepelná kapacita c 0,85 kJ·kg-1·K-1 

součinitel teplotní vodivosti a 0,16-3,92.10-7 m2 s-1 

měrná tepelná vodivost λ 0,05 W·m-1·K-1 

faktor difuzního odporu μ 1-4 - 

maximální teploty použití - 900 °C 

hořlavost (podle ČSN 73 0823) - A stupeň hořlavosti 

 

 Křivky zrnitosti expandovaného perlitu [87] 

5.1.5.7 Expandovaný vermikulit  

Byl použit expandovaný vermikulit od firmy Grena. Vlastnosti jsou uvedeny tak, jak je 

udává výrobce. 

Tab. 18: Vlastnosti expandovaného vermikulitu [87] 

vlastnost označení rozpětí hodnot jednotka 

objemová hmotnost  ρ 60 - 200 kg·m-3 

měrná tepelná kapacita c 0,84 - 1,08 kJ·kg-1·K-1 

součinitel teplotní vodivosti a 0,13-3,24.10-7 m2 s-1 

měrná tepelná vodivost λ 0,07 W·m-1·K-1 

0

20

40

60

80

100

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8

ZASTOUPENÍ 
FRAKCÍ [%]

VELIKOST FRAKCE [MM]

EP100 EP150 EP180



Disertační práce  Lenka Mészárosová 

52 

faktor difuzního odporu μ 3-4 - 

maximální teploty použití - 1 100 °C 

hořlavost (podle ČSN 73 0823) - A stupeň hořlavosti 

 

 Křivky zrnitosti expandovaného vermikulitu [87] 

5.1.5.8 Popílek hnědouhelný  

Vzniká jako vedlejší produkt při spalování uhlí. Popílek bývá ve formě malých 

práškových kuliček o rozměru přibližně 0,09 mm. Popílky z „klasického“ způsobu 

spalování paliva při teplotách cca 1 400 až 1 600 °C se vyznačují obsahem hlavně  

β - křemene a mullitu (3Al2O3.2SiO2). Rovněž obsahují sklovitou fázi, jejíž množství je 

zpravidla vyšší než 50 %, která zásadním způsobem ovlivňuje reaktivitu popílků s CaO 

nebo cementem jak za normální, tak zvýšené teploty (autoklávování). Mullit se 

zúčastňuje reakce pouze ve velmi malé míře výhradně za hydrotermálních podmínek. 

 

 Mikrostruktura popílku [35]  

Zrnitost ložového popílku Hodonín, který byl používán se pohybuje mezi 0 - 1,9 mm. 

Byl využit zejména jako náhrada pojiva. Z hlediska mineralogického složení obsahuje 
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 kalcit, anhydrit,  - křemen a volné vápno. Zjištěná měrná hmotnost byla  

2 300 kg.m-3. 

 

 Křivka zrnitosti popílek Hodonín [88] 

Tab. 19: Chemické složení popílek Hodonín – ložový [88] 

Chemické složení 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O z. žíh. 

43,2 0,7 19,5 3,3 1,1 <1,0 2 17,2 <1,0 1,1 5,31 

5.1.5.9 Plynotvorné přísady 

Hliníkový prášek AlPRA 

Jedná se o jemný prášek vyráběný z hliníku čistoty min. 99,7 %, u kterého 89 % částic 

má rozměry pod 45 μm, částice jsou sférického tvaru. Jedná se hořlavou tuhou látku, 

která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. Při použití hliníkového prášku do 

pórobetonu má dle normy ČSN 42 0825 - Hliníkové prášky a pasty pro pórobeton 

obsahovat minimálně 94 % aktivního kovu, měrný povrch má být mezi 700 – 

1 200 m2/kg, nemá obsahovat slepené hrudky a vlhkost nemá být větší než 0,2 %. 

V případě past nemá být obsah tuku větší než 1,3 %. [41] 

Tab. 20: Chemické parametry hliníkového prášku AlPRA [64] 

Parametr Al Fe Si Sypná hmotnost 

Obsah 99,7% 0,08% max. 0,07% cca 1 g·cm-3 
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5.1.6 Vzájemná interakce zvolených surovin 

Mezi vhodná pojiva patří cement, vápno a hlinitanový cement. Možná plniva, která jsou 

vhodná pro jejich odolnost vůči vyšším teplotám, jsou křemičitý písek, expandovaný 

perlit, popílkový agloporit, expandovaný vermikulit, keramzit, mikrosilika, struska. Díky 

své vyšší tepelné odolnosti byly z druhotných surovin vybrány popílek a drcené pěnové 

sklo.  
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exp. perlit  x x x x + + + x x x x x x x 

exp. vermikulit x  x x x + + + x x x x x x x 

keramzit x x  x x + + + x x x x x x x 

popílek x x x  x + + + x x x x x x x 

drc. pěn. sklo x x x x  + + + x x x x x x x 

cement + + + + +  + + + + + + + + + 

vápno + + + + + +  x + + + + + + + 

Al-cement + + + + + + x  + + + + + + + 

Al-prášek x x x x x + + +  - - - - - x 

chlorové vápno x x x x x + + + -  + - - - + 

peroxid vodíku x x x x x + + + - +  - - - x 

močovina x x x x x + + + - - -  + - x 

chlornan sodný x x x x x + + + - - - +  - x 

karbid vápníku x x x x x + + + - - - - -  + 

voda x x x x x + + + x + x x x +  

 Kompatibilita vstupních surovin  
("x" bez interakce, "+" pozitivní přínos, "-" negativní dopad) 
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5.1.7 Návrh receptur finálních tepelných izolací 

V rámci této etapy byly navrženy receptury pro výrobu jednotlivých izolačních 

materiálů. Na následujícím schématu je možné vidět, jakým způsobem byl jejich návrh 

rozdělen podle podmínek použití.  

 

 

Prefabrikované: 

– nPB  … neautoklávovaný pórobeton 

– Al-bet … hlinitanový cement jako pojivo 

– PS-bet … polystyrenbeton 

– Geopol. … geopolymer 

 

Monolitické 

– IHK  … izolační hmota s lehčeným kamenivem 

– IHN … izolační hmoty s napěňovadly 

– IHKN … izolační hmota kombinovaná lehkým kamenivem a napěňovadly 

 

Ideálním řešením se z ekonomických důvodů jeví využití materiálové báze založené 

na silikátovém základu. Pro splnění požadavku na dostatečný tepelný odpor materiálu 

je nutné hmotu obohatit dostatečným množstvím uzavřených pórů, jejichž množství 

sníží tepelnou vodivost. 

 

Monolity 

IHK IHN IHKN 

Prefabrikáty 

nPB Al-bet PS-bet Geopol. 

Tvarově jednoduché Tvarově složité 

Podmínky použití 
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Tab. 21: Vstupní suroviny pro jednotlivé hmoty 

Rozdělení 

 

Materiál Pojiva Plniva Doplňkové 
složky 

Tvarově  

jednoduché  

konstrukce 

 

PB  cement perlit napěňovací 
a naplyňovací 

Al-bet hlinitanový 
cement 

perlit napěňovací 
a naplyňovací 

PS-bet cement polystyrenová 
drť 

 

Geopol. geopolymer perlit  

Tvarově  

složité 

konstrukce 

 

Lehčená hmota  

s lehčeným 
kamenivem 

(IHK) 

 

cement, 

vodní sklo 

perlit, 

exp. vermikulit, 

keramzit, 

drcené pěnové 
sklo 

 

Lehčená hmota  

s nakypřovadlem  

(IHN) 

 

cement, 

vápno 

perlit, 

 

napěňovací 
a naplyňovací 

Lehčená hmota  

s nakypřovadlem 
a lehčeným 
kamenivem 

(IHNK) 

 

cement, 

vápno 

perlit, 

 

napěňovací 
a naplyňovací 
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5.2 Etapa II. – Ověření základních vlastností navržených hmot 

Tato etapa byla dále rozdělena do dílčích podetap, které se věnovaly jednotlivým 

materiálům podle účelu jejich použití. Podle podmínek použití byl návrh rozdělen na 

použití v tvarově jednoduchých nebo tvarově složitých podmínkách.  

5.2.1 Tvarově jednoduché podmínky – prefabrikáty 

Pro tvarově jednoduché podmínky jsou navrhovány hmoty ve formě prefabrikovaných 

desek a základními zkoumanými materiálovými bázemi jsou polystyrenbeton (PS-bet), 

geopolymerní hmota (Geop.), materiál na bázi hlinitanového cementu (Al-bet) 

a neautoklávovaný pórobeton (nPB). 

 

5.2.1.1 Polystyrenbeton 

Tepelně-izolační materiál ve formě desek o rozměrech 300 x 300 mm byl vyroben 

z kuliček polystyrenové drtě IZO-BALL, cementu, vody a křemičitého písku. Izolační 

deska vsazená do rámu z minerální vlny byla postupně jednostranně zatěžována 

v  otevřené laboratorní sušárně teplotami 110 °C, 120 °C a 130 °C.  

 

 Jednostranné zatěžování desek z polystyrenbetonu teplotou 110 °C, 120 °C a 130 °C 

Prefabrikované 

PS-bet Geop. Al-bet nPB 
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Po zatížení teplotou 110 °C došlo k předpokládanému vysublimování plniva 

doprovázenému únikem styrénu. Vrstva, která vznikla, vytvořila částečně pórovitou 

strukturu. Při jednostranném zatížení teplotou 120 °C dochází k rychlému 

vysublimování polystyrénového plniva do hloubky 1,6 cm. Při zatěžování teplotou 

130 °C dochází k vyhoření plniva do hloubky 2,2 cm.  

   

  
Vzorek polystyrenbetonu po 

jednostranném zatížení teplotou 
110 °C, 

došlo k hloubce vyhoření 
v rozsahu 1 cm 

  
Vzorek polystyrenbetonu po 

jednostranném zatížení 
teplotou 120 °C, 

došlo k hloubce vyhoření 
v rozsahu 1,6 cm 

  
Vzorek polystyrenbetonu po 

jednostranném zatížení 
teplotou 130 °C, 

došlo k hloubce vyhoření 
v rozsahu 2,2 cm 

 

Tab. 22: Základní stanovené vlastnosti na polystyren betonu 

 110 ºC 120 ºC 130 ºC 

Smrštění 0,45 0,47  

Kroucení / prohnutí 

deska 30*30*5 cm 

0,2 mm 0,2 mm  

Hloubka vyhoření PS 1 cm 1,6 cm 2,2 cm 

Součinitel tepelné 
vodivosti 

- -  

Pevnost v tlaku 0,20 MPa 0,19 MPa  
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Předpoklad výhodnosti částečného vysublimování hmoty se nevyplnil. 

Při jednostranném zatížení teplotou 200 °C došlo k výrazné deformaci vzorku 

a ke značnému smrštění. Současně došlo i ke změně vizuálních parametrů. Na straně 

zatížené teplotou došlo k rozkladu struktury s tím, jak polystyrénové plnivo 

sublimovalo. Cementová matrice nepřijala změnu ve struktuře plniva natolik flexibilně, 

jak bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu se použití polystyrenbetonových izolačních 

desek jeví jako zcela nevhodné pro danou aplikaci. Použití by bylo možné při běžných 

teplotách, při nichž si polystyrenbeton nachází uplatnění jako izolační a výplňový 

materiál pro nenosné konstrukce.  

V současné době existuje již průmyslově vyráběná suchá směs pro výrobu 

polystyrenbetonu, která se vyrábí ve firmě Franken Maxit s.r.o. v Berouně. Výroba není 

tedy inovativní. Bylo by ale možné vyrábět hmotu stejným způsobem s nahrazením 

polystyrenu polystyrenem odpadním. Tím by došlo ke snížení nákladů na její výrobu. 

Ve formě desek by mohl tento materiál být použit pro izolační účely.  

 Problémem je jeho nestabilita při vyšších teplotách. Struktura po vyhoření není 

dostatečně kompaktní.  To je pro izolaci vysokoteplotních zařízení velký problém. Při 

jednostranném zatížení teplotou 120 °C dochází k rychlému vysublimování 

polystyrénového plniva do hloubky 1,6 cm, při 130 °C do hloubky 2,2 cm. Při delším 

zatěžování by došlo k vysublimování v celém průřezu. I když běžné provozní teploty 

se pohybují kolem 90 °C, při rozbíhání jsou v závislosti na typu zařízení povrchové 

teploty několikanásobně vyšší.  

 Je nejisté, do jaké míry dokáže po takové strukturální přeměně hmota dále plnit 

svoji funkci, je-li schopna zůstat přikotvena ke konstrukci, dostatečně izolovat a do jaké 

míry budou obecně dlouhodobě udržitelné její vlastnosti. Hmota by musela i po 

vyhoření snižovat povrchovou teplotu z 90 °C na cca 40 °C. Možné by bylo použití jako 

dalšího skladebného prvku v systému, který by nebyl v přímém kontaktu s konstrukcí, 

tato varianta je ale složitá a technologicky nevýhodná. Desky musí být schopny plnit 

svou úlohu minimálně po dobu 30 let, tak dlouhodobou životnost ale díky rychlému 

rozkladu plniva a snížení kompaktnosti vyhořelé části izolantu není možné zaručit.  

 Negativa této hmoty převažují nad pozitivy, proto bylo od jejího vývoje 

upouštěno. 
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5.2.1.2 Geopolymer 

Za účelem snížení objemové hmotnosti, byl jako plnivo použit expandovaný perlit, 

který se ukazuje jako velice vhodný v jiných variantách vyvíjeného izolačního 

materiálu.  

Tab. 23: Receptury izolační hmoty na bázi geopolymeru 

REC 
č. 

pojivo [% hm.] 

pojivo 
[kg·m-3] 

plniva  
[kg·m-3] 

pozn. 

struska 
CEM I 
42,5 

R 

vodní 
sklo 

glycerol 
perlit 
EP 
180 

perlit 
EP150 

S1 29,42 14,48 56,10  340 140  struska 

S2 29,42 14,48 56,10  320 140  
struska bez 

domílání 

S3 29,42 14,48 56,10  320  90  

S4 29,42 14,48 56,10 + 300  90  

S5 29,42 14,48 56,10 + 300  90 
perlit 

navlhčený 

S6 29,42 14,48 56,10 ++ 300  90 
větší 

množství 
glycerolu 

S7 29,42 14,48 56,10 + 280  90 
pouze 

frakce 2-4 
mm 

 

 

 Objemová hmotnost vzorků geopolymerů [kg·m-3] 
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 Pevnost v tahu za ohybu vzorků geopolymerů [MPa] 

 

 Pevnost v tlaku vzorků geopolymerů [MPa] 

V rámci vývoje nového izolačního materiálu se nepodařilo vytvořit vzorky, které by 

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

důvodu bylo od dalšího vývoje tohoto materiálu upuštěno.  
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5.2.1.3 Neautoklávovaný pórobeton 

V problematice návrhu izolačních hmot pro vyšší teploty se jeví jako velice vhodné 

vnesení pórovitosti ve formě mikropórů nebo ve formě menších makropórů. Toho by 

mohlo být dosaženo využitím nakypřovacích reakcí v kombinaci s vylehčením pomocí 

lehčeného kameniva. 

 

 Struktura neautoklávovaného pórobetonu 

5.2.1.3.1 Stanovení vhodného poměru pojiva 

Tab. 24: Přehled receptur  

receptura 
(označení) 

plnivo  
[% hm. ] 

pojivo  
[% hm.] 

nakypřovadlo 
[% hm.] podíl 

voda/pojivo 
[-] perlit EP100 

 

cement  
CEM II/B-M(
S-L) 32,5R 

vápno 
Carmeuse 
CL 90-Q 

Al-prášek 

P1a 25,4 38,8 35,5 0,3 1,9 

P1b 25,3 38,8 35,5 0,4 1,9 

P1c 25,3 38,7 35,4 0,5 1,9 

P1d 25,3 38,6 35,4 0,8 1,9 

P2a 25,7 26,2 47,8 0,3 1,9 

P2b 25,7 26,2 47,8 0,4 1,9 

P2c 25,6 26,2 47,7 0,5 1,9 

P2d 25,6 26,1 47,6 0,8 1,9 
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P3a 25,3 51,0 23,5 0,3 1,9 

P3b 25,2 50,9 23,5 0,4 1,9 

P3c 25,2 50,9 23,4 0,5 1,9 

P3d 25,1 50,8 23,4 0,8 1,8 

 

 

 Objemová hmotnost vzorků PB 

 

 Vliv množství hliníkového prášku na objemovou hmotnost směsi PB 
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 Vliv množství pojiva na výšku nakypření PB 

5.2.1.3.2 Stanovení vhodného množství pojiva 

Tab. 25: Receptury směsí neautoklávovaného pórobetonu (v hm. procentech) 

receptura 

(označení) 

plnivo pojivo nakypřovadlo 

perlit 

EP100 

cement 

CEM II/B-M(S-L)32,5R 

vápno 

nehašené 

CARMEUSE 

CL 90Q 

Al-

prášek 

podíl 

voda/pojivo 

P4a 25 50 25 0,8 2 

P4b 25 40 35 0,8 2 

P4c 25 25 50 0,8 2 

P5a 35 25 40 0,7 3 

P5b 35 35 30 0,7 3 

P5c 35 45 20 0,7 3 

P6a 50 15 35 0,5 6 

P6b 50 25 25 0,5 6 

P6c 50 35 15 0,5 6 
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 Objemová hmotnost  Objemová hmotnost 

 
 

 Pevnost v tahu za ohybu  Pevnost v tlaku 

 

 

5.2.1.3.3 Vliv náhrady části pojiva 

Byly zkoušeny 2 různé receptury, rozdělené podle níže uvedených poměrů: 

 Poměr použitého popílku k expandovanému perlitu EP100 – označení  PP1 

o 50:50 – označení a 

o 35:65 – označení b 

o 25:75 – označení c  
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 Poměr použitého popílku k expandovanému perlitu EP100 – označení  PP2 

o 25:75 – označení a 

o 20:80 – označení b 

o 15:85 – označení c  

 

 Porovnání objemových hmotností směsí s poměrem pojiva a plniva 9:1 

 

 Porovnání objemových hmotností směsí s poměrem pojiva a plniva 6:1 
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5.2.2 Tvarově složité podmínky - monolitické obalení konstrukce 

Pro tvarově složité podmínky bude aplikace prováděna monolitickým obalením 

konstrukce. Byla zkoumána možnost využití izolační hmoty vylehčené pomocí 

vhodného nakypřovadla (IHN), dále byla zkoumána možnost vylehčení pomocí 

lehkého kameniva (IHK) a kombinace lehčení pomocí kameniva a nakypřovadla 

(IHKN). 

 

5.2.2.1 Izolační hmoty s použitím nakypřovadla a izolační hmoty s použitím 
kombinace lehkého kameniva a nakypřovadla 

Referenční směsí pro tento typ hmoty se stala směs pojená cementem, 

plněná monofrakčním perlitem EP100 v množství 43 % hm. Hmotnostně se zdá toto 

plnění jako nevýhodné, ale je to způsobené malou sypnou hmotností expandovaného 

perlitu. Tento poměr byl stanoven na základě předchozích experimentů v rámci 

podetapy zabývající se vývojem tepelně izolačního materiálu pro tvarově jednoduché 

konstrukce, při nichž se ukázalo, že je směs dostatečně dobře zpracovatelná, 

obsahuje dostatečný podíl cementové matrice, která může být vylehčena vzduchovými 

póry. Nejprve byly zkoumány referenční vzorky, jejichž objemová hmotnost se 

pohybovala kolem 500 kg·m-3. Dále byly testovány vlivy přídavku různých 

nakypřovadel. 

Například karbid vápníku při přídavku 0,1 % z množství cementu neměl žádný vliv na 

změnu objemové hmotnosti (směs IHN2 –KV – Obr. č. 42). Při přídavku 5% už měl na 

celou strukturu směsi destruktivní vliv. Navíc při tomto větším množství se uvolňuje 

poměrně značná dávka acetylenu, přispívajícího k nadouvání směsi, který je vznětlivý 

poměrně ostře a nepříjemně zapáchá.     

 

Monolitické 

IHN IHKN IHK 
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 Směs s expandovaným perlitem a přídavkem 0,1% karbidu vápníku 

 

Další zkoumanou směsí perlitbetonu a nakypřovacích látek (močovina a chlornan 

sodný v množství 5 % hm.) byla směs s označením IHN3-MC. Z jejich reakce by mělo 

docházet k unikání plynného dusíku, který by měl směs nakypřovat. Ani díky této reakci 

však ke snížení objemové hmotnosti nedošlo. Na povrchu hmoty se vytvořily 

nežádoucí krystalické útvary.  

 

 Nežádoucí krystalické útvary na povrchu vzorku IHN2-MC 

Po těchto neúspěšných pokusech byl v následujících fázích zkoumán přídavek  

Al-prášku a hmota byla přesunuta z důvodu citlivosti na prováděcí chyby do kategorie 

prefabrikovaných dílců.  
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5.2.2.2 Izolační hmota s lehčeným kamenivem  

Tato podetapa se zabývá návrhem hmot určených pro monolitické obalení tvarově 

složitých konstrukcí.  

5.2.2.2.1 Směsi kameniva s plynulou křivkou zrnitosti 

Tato hmota byla navržena tak, aby jejich plnivová složka co nejvěrněji kopírovala 

teoretickou ideální křivku zrnitosti. Plnivovou složku tvoří směsí různých lehčených 

kameniv, například expandovaný perlit a expandovaný vermikulit. Jako pojivo byl 

použit cement CEM I 42,5 R.   

Tab. 26: Přehled zkoumaných receptur izolačních hmot s kombinací lehčeného 

kameniva s cementovým pojivem CEM I 42,5 R 

Označení směsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

surovina množství (ml) 

EP100 90 90 - 90 180 90 - - - - 

EP150 90 180 90 - 180 - - 360 90 270 

EP180 270 180 360 360 90 450 540 90 360 90 

ver-medium 90 180 180 180 90 90 90 270 270 360 

ver-large 360 270 270 270 360 270 270 180 180 180 

CEM I 42,5 R 200 g 

 

 

 Objemové hmotnosti směsí plněných směsí lehčených kameniv tak, aby bylo dosaženo 
co nejplynulejší křivky zrnitosti 
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Vzorek IH-SK 3  

Vzorek této směsi z různého druhu lehčeného kameniva dosahuje objemové hmotnosti 

400 kg·m-3, součinitel tepelné vodivosti 0,09 W.m-1.K-1,  

 

 Vzorek IH-SK3 

Hmotu tvořenou směsí lehčených kameniv (různých frakcí expandovaného perlitu 

a expandovaného vermikulitu) se nepodařilo připravit s dostatečně nízkou objemovou 

hmotností. Proto byla další snaha zaměřena spíše na vytvoření mezerovité struktury 

směsi.  

5.2.2.2.2 Vodní sklo jako pojivo pro izolační hmotu s lehčeným kamenivem 

S rostoucím podílem pojivové složky dochází k nárůstu objemové hmotnosti. Je to 

způsobeno výrazně vyšší objemovou hmotností vodního skla oproti použitému plnivu. 

Příprava těchto vzorků se stává poněkud problematickou ve fázi odformování. 

Tuhnoucí hmota získává markantní přilnavost ke stěnám formy. To by mohlo na jednu 

stranu přispět k přilnavosti hmoty ke stěnám izolovaného zařízení (pokud by byla 

aplikována in-situ), na druhou stranu je však nežádoucím efektem přilnavost ke 

stěnám bednění, díky němu se odformování stává problematickým. 

V laboratorních podmínkách se osvědčilo obalení formy hliníkovou fólií. Vzorek je díky 

ní možno snadno z formy vyjmout. Hmota se přilepí k povrchu hliníkové fólie, která by 

mohla současně omezit sálavou složku šíření tepla izolačním systémem. 

K nevýhodám můžeme zařadit zvýšení nákladů a technologickou náročnost přípravy 

a aplikace.  
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 Vzorek na bázi vodního skla 

Byly stanoveny základní vlastnosti: objemová hmotnost, pevnost v tahu za ohybu 

a pevnost v tlaku. 

 

 Objemová hmotnost materiálu s vodním sklem jako pojivem 
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 Pevnost v tahu za ohybu materiálu 
s vodním sklem jako pojivem 

 Pevnost v tlaku materiálu s vodním 
sklem jako pojivem 

Při použití ve formě menších vzorků se tepelně-izolační hmota na bázi vodního skla 

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

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

nevhodné vzhledem k markantní separaci jednotlivých povrchových vrstev. Toto 

separace povrchových vrstev znesnadňuje manipulaci s prefabrikovanými deskami. 

Problematická separace povrchových vrstev by mohla být eliminována přídavkem 

pojivové složky. Její přídavek však má nežádoucí efekt na objemovou hmotnost a tedy 

i na součinitel tepelné vodivosti, jehož hodnota je pro tepelně izolační materiál 

kruciální.  

5.2.2.2.3 Vermikulitbeton 

Vzorek IHK 1 – EV mix  

Vzorek ze směsi z expandovaného vermikulitu dosahuje objemové hmotnosti 

250 kg·m-3, součinitel tepelné vodivosti 0,18 W.m-1.K-1, pevnost v tlaku 0,13 MPa, která 

a pevnost v tahu za ohybu 0,08 MPa.   
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 Vzorek IHK1 - EVmix 

Tab. 27: Naměřené hodnoty směsi cementového pojiva a různých frakcí 

expandovaného vermikulitu tak, aby bylo dosaženo co největšímu přiblížení 

k ideální křivce zrnitosti 

EV MIX h [mm] b [mm] l [mm] V [cm3] m [g] OH [kg·m-3] OH [kg·m-3] 

vzorek č.1 38,11 38,90 158,68 235 62 264 

260 vzorek č.2 39,55 38,57 159,69 244 63 259 

vzorek č.3 38,88 38,65 158,34 238 63 265 

 

Tab. 28: Naměřené hodnoty monofrakční receptury s EV Fine (hmota pojená 

cementovým pojivem a plněná expandovaným vermikulitem s označením výrobce 

EV fine) 

EV Fine h [mm] b [mm] l [mm] V [cm3] m [g] OH [kg·m-3] OH [kg·m-3] 

vzorek č.1 38,57 38,59 159,31 237 58 245 

250 vzorek č.2 39,76 38,37 158,90 242 60 248 

vzorek č.3 38,78 38,25 159,05 236 61 259 

Tab. 29: Naměřené hodnoty monofrakční receptury s EV Medium (hmota pojená 

cementovým pojivem a plněná expandovaným vermikulitem s označením výrobce 

EV Medium) 

EV Medium h [mm] b [mm] l [mm] V [cm3] m [g] OH [kg·m-3] OH [kg·m-3] 

vzorek č.1 39,53 38,62 159,65 244 58 238 

250 vzorek č.2 39,45 39,44 158,98 247 60 243 

vzorek č.3 38,32 38,15 159,35 233 61 262 
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5.2.2.2.4 Směs plněná drceným pěnovým sklem 

IHK4 – plněné drceným pěnovým sklem 

Vzorek této směsi z různého druhu lehčeného kameniva dosahuje objemové hmotnosti 

350 kg·m-3, součinitel tepelné vodivosti 0,10 W.m-1.K-1,  

 

 

 Vzorek IHK4 – s pěn. sklem 
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5.2.2.2.5 Perlitbeton 

Vzorek ze směsi z expandovaného perlitu a cementového pojiva dosahuje objemové 

hmotnosti 195 kg·m-3, součinitel tepelné vodivosti 0,1 W·m-1·K-1, pevnost v tlaku 

0,15 MPa, která se příliš nezměnila ani po zatížení teplotou 200 °C a pevnost v tahu 

za ohybu 0,11 MPa.   

 

 Vzorek IHK2 – EPmix 

Tab. 30: Naměřené hodnoty EP směsi (směsi cementového pojiva a různých frakcí 

expandovaného perlitu tak, aby bylo dosaženo co největšího přiblížení k ideální 

křivce zrnitosti) 

EP MIX h [mm] b [mm] l [mm] V [cm3] m [g] OH [kg·m-3] OH [kg·m-3] 

vzorek č.1 39,95 40,02 159,96 256 50 196 

195 vzorek č.2 39,88 39,95 159,70 254 48 189 

vzorek č.3 39,90 39,98 160,02 255 51 200 

Tab. 31: Naměřené hodnoty monofrakční receptury s EP 100 (směsi cementového 

pojiva a monofrakčního expandovaného perlitu EP 100) 

EP 100 h [mm] b [mm] l [mm] V [cm3] m [g] OH [kg·m-3] OH [kg·m-3] 

vzorek č.1 39,91 39,15 159,15 248 128 514 

519 vzorek č.2 39,70 39,10 159,29 247 127 514 

vzorek č.3 39,15 39,78 159,63 248 130 524 

 



Disertační práce  Lenka Mészárosová 

76 

Tab. 32: Naměřené hodnoty monofrakční receptury s EP 150 (směsi cementového 

pojiva a monofrakčního expandovaného perlitu EP 150) 

EP 150 h [mm] b [mm] l [mm] V [cm3] m [g] OH [kg·m -3] OH [kg·m -3] 

vzorek č.1 39,58 39,48 159,64 249 60 241 

240 vzorek č.2 39,29 38,34 159,78 241 61 253 

vzorek č.3 39,75 39,78 159,39 252 59 234 

 

Tab. 33: Naměřené hodnoty monofrakční receptury s EP 180 (směsi cementového 

pojiva a monofrakčního expandovaného perlitu EP 180) 

EP 180 h [mm] b [mm] l [mm] V [cm3] m [g] OH [kg·m-3] OH [kg·m -3] 

vzorek č.1 39,93 39,12 159,24 249 48 193 

190 vzorek č.2 39,66 38,94 159,48 246 47 191 

vzorek č.3 39,25 39,71 159,95 249 48 193 

Vliv hutnění na vlastnosti směsi 

Původní myšlenka byla taková, že hmota bude volně nasypána do bednění bez 

jakéhokoliv hutnění, aby nedocházelo ke zvyšování objemové hmotnosti. Při 

provádění laboratorních experimentálních zkoušek docházelo k tomu, že materiál při 

absenci hutnění nevykazuje dostatečnou soudržnost zrn a tudíž je nutné alespoň 

částečné hutnění pro zvýšení homogenity směsi. 

 

 Vliv hutnění na objemovou hmotnost 

Vzorky, u kterých bylo použito metody dusání, měly homogenní strukturu a byly 

dostatečně kompaktní, došlo ale k nárůstu objemové hmotnosti. Vzorky hutněné 
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poklepem formy dosahovaly shodných výsledků jako vzorky bez hutnění. Z tohoto 

důvodu byla zvolena tato metoda hutnění.  

Stanovení optimálního množství pojiva 

Cílem bylo stanovit minimální možné množství pojiva tak, aby byla směs ještě 

kompaktní a docházelo k minimální segregaci povrchových vrstev plniva. Při vyšším 

přídavku pojiva dochází vlivem výrazně vyšší objemové hmotnosti pojiva oproti 

objemové hmotnosti plniva k nárůstu objemové hmotnosti výsledné směsi. 

  

 Vliv množství cementu na 
objemovou hmotnost 

 Vliv množství cementu na objemovou 
hmotnost – předpokládaný lineární průběh 

 

 Vliv množství cementu na pevnosti 

Podle předpokladů docházelo s přídavkem plniva ke zvyšování pevností vzorků. 

Hmoty pojené jak cementem, tak vápenným hydrátem dosahují objemové hmotnosti 

pod 200 kg·m-3. 
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Vliv náhrady části pojiva popílkem 

Popílek reaguje s hydroxidem vápenatým za vzniku kalciumhydrosilikátů 

a kalciumhydroaluminátů. Díky tomu je možné dosáhnout úspory části cementového 

pojiva a zároveň snížit obsah hydratovaného Ca(OH)2, který má nízkou odolnost vůči 

vyšším teplotám kolem 450 °C.  

 

 Vliv náhrady části pojiva 

 

 Vliv náhrady části pojiva na pevnost v tahu za ohybu 
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 Vliv náhrady části pojiva na pevnost v tlaku 

Přídavek popílku má pozitivní vliv na pevnosti směsí pojených cementovým pojivem. 

U směsí pojených vápenným hydrátem k tomuto markantnímu nárůstu pevností 

nedochází, pouze při dávkování 20 % můžeme zaznamenat pozitivní vliv na zvýšení 

pevnosti, který při vyšším dávkování popílku ustupuje. Nejvyšších pevností dosahuje 

hmota pojená cementem s 30% náhradou pojiva popílkem.  

Vliv přídavku skleněných vláken 

Pro potřeby zkoumání vlivu přídavku skleněných vláken na vlastnosti byla použita 

skleněná vlákna Cem-FIL  ANTI-CRAK HD. Jedná se o mimořádně účinnou 

mikrovýztuž do betonových podlahových potěrů, konstrukčních betonů, betonových 

prefabrikátů a jádrových omítek. Běžné dávkování do betonu je  

0,6 kg (sáček) / m3, do jádrových omítek 1,2 kg·m-3. Doporučuje se zvláště při betonáži 

a omítání za vyšších teplot. Jsou to vysokopevnostní (3 500 MPa) a vysokomodulová 

(73 GPa) mikrovlákna vyrobená ze speciální alkáliím vzdorné skloviny s vysokým 

obsahem oxidu zirkoničitého Cem-FIL. Průměr vlákna je 14 μm, délka 12 mm. 

Prameny se rozplavují do individuálních mikrovláken. 200 miliónů kusů 

vysokopevnostních mikrovláken v 1 kg. Sáčky ANTI-CRAK HD jsou z rozplavitelného 

papíru, lze je celé vhazovat do míchačky současně s kamenivem. Vlákna byla použita 

především z důvodu zvýšení kompaktnosti materiálu a zlepšení pracovního diagramu, 

především plastické deformace. Byl zkoumán jejich vliv na pevnost, objemovou 

hmotnost a součinitel tepelné vodivosti.  
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 Vliv přídavku skleněných vláken na 
objemovou hmotnost 

 Vliv přídavku skleněných vláken na 
součinitel tepelné vodivosti 

  

 Vliv přídavku skleněných vláken na 
pevnost v tahu za ohybu 

 Vliv přídavku skleněných vláken na 
pevnost v tlaku 

 

Ukázalo se, že přídavek skleněných vláken nemá žádný pozitivní dopad na 

pevnosti vzorku s použitým cementovým pojivem a expandovaným perlitem EP 180 

jako plnivem. Byl ale zaznamenán nežádoucí efekt z hlediska zvýšení objemové 

hmotnosti a součinitele tepelné vodivosti. Z tohoto důvodu bylo jejich použití výhodné. 
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Zhodnocení vývoje mezerovitého perlitbetonu 

U směsi navrhovaného perlitbetonu došlo k celé řadě variantních řešení. Bylo 

zkoumáno vhodné množství pojiva, bylo experimentováno s různými pojivy, cementy 

různých tříd, byla zkoumána možnost využití vápenného hydrátu. Byl stanovován 

vhodný způsob hutnění. Došlo k náhradě části pojiva popílkem. Byl sledován vliv 

přídavku skleněných vláken na vlastnosti vzorků. Bližší výběr vhodné receptury je 

součástí kapitoly 5.2.3 Výběr vhodných receptur. 
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5.2.2.3 Izolační hmota s hlinitanovým cementem jako pojivem 

Jednou z variant řešení by mohlo být i použití tepelně-izolačního materiálu s použitým 

hlinitanovým cementem (zkoumány byly dva druhy hlinitanového cementu) jako 

pojivem vylehčeným pomocí expandovaného perlitu (EP 180). Do této směsi byl přidán 

i hliníkový prášek, který způsobil její nadouvání.  

Tab. 34: Vlastnosti izolační hmoty s hlinitanovým cementem Gorkal 50 jako pojivem 

složení 

stáří 
vysta-
veno 

teplotě 

ozn. 

 

objemová 
hmotnost 

(kg·m-3) 

pevnost v tahu 
za ohybu 

(MPa) 

pevnost 
v tlaku 

(MPa) 

900 ml EP 180 
+ 250g Gorkal 
50 

1  
měsíc 

23°C 3F1 590 0,90 1,5 

200°C 3F2 460 0,35 1,0 

500°C 3F3 450 0,35 0,5 

6 
měsíců 

23°C 2F1 570 0,80 1,2 

200°C 2F2 510 0,50 1,0 

500°C 2F3 425 0,35 0,6 

12 
měsíců 

23°C 1F1 535 0,70 1,2 

200°C 1F2 495 0,50 0,9 

500°C 1F3 490 0,35 0,6 

Tab. 35: Vlastnosti izolační hmoty s hlinitanovým cementem Gorkal 50 jako pojivem 

a přídavkem hliníkového prášku 

složení 

stáří 
vysta-
veno 

teplotě 
ozn. 

objemová 
hmotnost 

(kg·m-3) 

pevnost v tahu 
za ohybu 

(MPa) 

pevnost 
v tlaku 

(MPa) 

900 ml EP 180 
+ 250g Gorkal 
50 + 2g Al 

1  
měsíc 

23°C 3I1 485 0,6 1,0 

200°C 3I2 445 0,3 0,6 

500°C 3I3 440 0,3 0,6 

6 
měsíců 

23°C 2I1 480 0,7 1,0 

200°C 2I2 465 0,5 0,7 

500°C 2I3 435 0,3 0,7 

12 
měsíců 

23°C 1I1 480 0,7 0,9 

200°C 1I2 415 0,4 0,7 

500°C 1I3 410 0,3 0,7 
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Tab. 36: Mineralogické složení hmoty s hlinitanovým cementem Gorkal 50 

Hlavní fáze CA  

Vedlejší fáze CA2, C4AF, C12A7, C2AS 

Přídavek hliníkového prášku k hlinitanovému cementu Gorkal 50 způsobil snížení 

objemové hmotnosti o cca 5 %.  

Tab. 37: Vlastnosti izolační hmoty s hlinitanovým cementem Gorkal 40 jako pojivem 

složení 

stáří 
vysta-
veno 

teplotě 
ozn. 

objemová 
hmotnost 

(kg·m-3) 

pevnost v tahu 
za ohybu 

(MPa) 

pevnost 
v tlaku 

(MPa) 

900 ml EP 180 
+ 250g Gorkal 
40 

1  
měsíc 

23°C 3G1 520 0,45 0,50 

200°C 3G2 440 0,45 0,30 

500°C 3G3 440 0,40 0,30 

6 
měsíců 

23°C 2G1 515 0,55 0,65 

200°C 2G2 450 0,45 0,55 

500°C 2G3 440 0,40 0,45 

12 
měsíců 

23°C 1G1 520 0,45 0,95 

200°C 1G2 490 0,45 0,90 

500°C 1G3 495 0,45 0,90 

Tab. 38: Vlastnosti izolační hmoty s hlinitanovým cementem Gorkal 40 jako pojivem 

a přídavkem hliníkového prášku 

složení 

stáří 
vysta-
veno 

teplotě 
ozn. 

objemová 
hmotnost 

(kg·m-3) 

pevnost v tahu 
za ohybu 

(MPa) 

pevnost 
v tlaku 

(MPa) 

900 ml EP 180 
+ 250g Gorkal 
40 + 2g Al 

1  
měsíc 

23°C 3H1 450 0,60 0,75 

200°C 3H2 430 0,30 0,50 

500°C 3H3 420 0,30 0,45 

6 
měsíců 

23°C 2H1 460 0,60 1,00 

200°C 2H2 425 0,35 0,60 

500°C 2H3 410 0,35 0,60 

12 
měsíců 

23°C 1H1 465 0,50 1,00 

200°C 1H2 385 0,40 0,60 

500°C 1H3 375 0,40 0,60 
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Tab. 39: Mineralogické složení s hlinitanovým cementem Gorkal 50 

Hlavní fáze CA 

Vedlejší fáze C4AF, C12A7, C2AS  

Přídavek hliníkového prášku k hlinitanovému cementu Gorkal 40 způsobil snížení 

objemové hmotnosti o cca 10 %.  

Na následujících obrázcích je možné vidět srovnání mikrostruktury izolační hmoty 

s použitým hlinitanovým cementem Gorkal 40 jako pojivem (vlevo) a této směsi 

s přídavkem hliníkového prášku (vpravo). 

 

  
G1 – zhydratovaná směs hlinitanového cementu 

s expandovaným perlitem EP 180, zvětšení 
5 000x 

  

  
H1 – zhydratovaná směs hlinitanového cementu 
s expandovaným perlitem EP 180 s přídavkem 

2 g hliníkového prášku, zvětšení 5 000x 
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G1 – zhydratovaná směs hlinitanového cementu 

s expandovaným perlitem EP 180, 20 000x 

  
H1 – zhydratovaná směs hlinitanového cementu 
s expandovaným perlitem EP 180 s přídavkem 

2 g hliníkového prášku, zvětšení 20 000x 

 

Hlinitanový cement jako pojivo sice splňuje požadavek vysoké tepelné odolnosti, ale 

nepodařilo se dostatečně snížit objemovou hmotnost pod 400 kg·m-3.  Ukázalo se ale, 

že je možné hmotu s hlinitanovým cementem jako pojivem a expandovaným perlitem 

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

k nadouvání směsi a snižování objemové hmotnosti o 10 %. Ačkoli je tato hmota 

z hlediska vlastností a vysoké ceně pojiva nevhodná pro tuto aplikaci, mohla by být 

zajímavé tuto reakci nějak blíže sledovat.   

Teoretický průběh reakce vylehčení hlinitanového cementu: 

2(CaO.Al2O3) + 11H2O + 2Al => 2CaO .Al2O3.8H2O + 2Al2O3+3H2 
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5.2.3 Výběr vhodných receptur 

Tato podetapa se zabývá výběrem vhodných receptur, pro přehlednost je rozdělena 

na výběr materiálů pro tvarově jednoduché a pro tvarově složité podmínky.  

5.2.3.1 Tvarově jednoduché konstrukce 

Tab. 40: Vybrané receptury pro tvarově jednoduché konstrukce 

REC č. ozn. 

pojiva [% hm.] plniva [% hm.] doplňkové [% hm.] 

vápno 
nehašené 

CEM II/B-M (S-
L) 32,5 R 

EP 100 
Al-

prášek 
popílek 

1 P1D 35,35 38,64 25,25 0,76  

2 P3D 23,37 50,75 25,13 0,75  

3 P5A 42,37 23,05 33,90 0,68  

4 P6A 34,17 15,08 50,25 0,50  

5 PP1B 12,27 13,72 17,15 0,40 56,46 

6 PP1C 14,18 15,85 22,87 0,46 46,65 

7 PP2C 43,89 28,84 26,65 0,63 
 

Tab. 41: Souhrn základních vlastností pro tvarově jednoduché konstrukce 

RE
C č. 

označ
ení 

objemová 
hmotnost 

[kg·m-3] 

pevnost v 
tahu za 
ohybu 

[MPa] 

pevnost 
v tlaku 

[MPa] 

součinitel 
tepelné 

vodivosti 

[W/m·K] 

složitost 
přípravy 

1 P1D 360 0,22 0,3 0,08 + 

2 P3D 350 0,21 0,3 0,078 + 

3 P5A 360 0,15 0,2 0,081 + 

4 P6A 270 0,16 0,17 0,07 + 

5 PP1B 380 0,35 0,4 0,126 + 

6 PP1C 420 0,33 0,3 0,111 + 

7 PP2C 320 0,17 0,11 0,091 + 
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 Objemová hmotnost vzorků 
neautoklávovaného pórobetonu s expandovaným 

perlitem jako plnivem, které jsou vhodnými 
zástupci pro tvarově jednoduché konstrukce. 

Požadovaná hodnota musí být co nejnižší, nesmí 
přesahovat 300 kg·m-3. Zeleně je vyznačena 

nejvhodnější receptura.  

 Pevnost v tahu za ohybu vzorků 
neautoklávovaného pórobetonu 

s expandovaným perlitem jako plnivem, které 
jsou vhodnými zástupci pro tvarově 

jednoduché konstrukce. Požadovaná hodnota 
musí být minimálně 0,1 MPa. Zeleně je 

vyznačena nejvhodnější receptura. 

  

 Pevnost v tlaku vzorků 
neautoklávovaného pórobetonu s expandovaným 

perlitem jako plnivem, které jsou vhodnými 
zástupci pro tvarově jednoduché konstrukce. 

Požadovaná hodnota musí být minimálně 0,1 MPa. 
Zeleně je vyznačena nejvhodnější receptura. 

 Součinitel tepelné vodivosti vzorků 
neautoklávovaného pórobetonu 

s expandovaným perlitem jako plnivem, které 
jsou vhodnými zástupci pro tvarově jednoduché 
konstrukce. Požadovaná hodnota musí být co 
nejnižší, nesmí přesahovat 0,1 W/m·K. Zeleně 

je vyznačena nejvhodnější receptura. 

Na základě stanovených vlastností byla vybrána hmota s označením P6A, která 

nejlépe vyhovuje návrhovým podmínkám.   
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5.2.3.2 Tvarově složité konstrukce  

Tab. 42: Vybrané receptury pro tvarově složité konstrukce 

REC č. označení 

pojivo  
[% hm.] 

plnivo  
[% hm.] 

doplňkové složky 
[% hm.] 

vápno 
hašené 

CEM I 42,5 
R 

CEM II/B-M 
(S-L) 32,5 R 

perlit EP 
180 

skleněná 
vlákna 

popílek 

1 CII-4   60,68 39,32   

2 VH2 42,55   57,45   

3 VH3 49,69   50,31   

4 CIIP-2B   36,24 54,36  9,40 

5 CIIP-1B   41,86 47,09  11,05 

6 VH0  50,33  49,67   

7 VH05  50,17  49,50 0,33  

8 VH10  50,00  49,34 0,66  

9 CI-1  50,00  50,00   

10 CI-2  42,86  57,14  
 

Tab. 43: Souhrn základních vlastností pro tvarově složité konstrukce 

REC č. označení 

objemová 
hmotnost 

[kg·m-3] 

pevnost v 
tahu za 
ohybu 

[MPa] 

pevnost 
v tlaku 

[MPa] 

součinitel tepelné 
vodivosti 

[W/m·K] 

složitost 
přípravy 

1 CII-4 200 0,07 0,09 0,065 + 

2 VH2 160 0,08 0,08 0,06 + 

3 VH3 200 0,11 0,16 0,066 + 

4 CIIP-2B 180 0,12 0,17 0,058 + 

5 CIIP-1B 190 0,12 0,17 0,059 + 

6 VH0 130 0,08 0,15 0,058 + 

7 VH05 150 0,08 0,15 0,064 + 

8 VH10 150 0,08 0,14 0,066 + 

9 CI-1    0,059 + 

10 CI-2    0,067 + 
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 Objemová hmotnost vzorků 
mezerovitého perlitbetonu, které jsou 
vhodnými zástupci pro tvarově složité 

konstrukce. Požadovaná hodnota musí být co 
nejnižší, nesmí přesahovat 300 kg·m-3. Zeleně 

je vyznačena nejvhodnější receptura. 

 Pevnost v tahu za ohybu vzorků 
mezerovitého perlitbetonu, které jsou vhodnými 

zástupci pro tvarově složité konstrukce. 
Požadovaná hodnota musí být minimálně 

0,1 MPa. Zeleně je vyznačena nejvhodnější 
receptura. 

  

 Pevnost v tlaku vzorků 
mezerovitého perlitbetonu, které jsou vhodnými 

zástupci pro tvarově složité konstrukce. 
Požadovaná hodnota musí být minimálně 0,1 

MPa. Zeleně je vyznačena nejvhodnější 
receptura. 

 Součinitel tepelné vodivosti vzorků 
mezerovitého perlitbetonu, které jsou vhodnými 

zástupci pro tvarově složité konstrukce. 
Požadovaná hodnota musí být co nejnižší, nesmí 

přesahovat 0,1 W/m·K. Zeleně je vyznačena 
nejvhodnější receptura. 

Na základě stanovených vlastností byla vybrána hmota s označením P6A, která 

nejlépe vyhovuje návrhovým podmínkám.    
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5.2.4 Provedení zhodnocení vhodnosti nového materiálu  

Byly vybrány dvě hmoty pro další sledování vlastností. Jedna z nich pro použití 

v tvarově jednoduchých podmínkách (receptura s označením P6A jako zástupce 

skupiny nPB) a druhá pro použití v tvarově složitých podmínkách (receptura 

s označením CIIP-2B jako zástupce skupiny IHK). 

Tab. 44: Vlastnosti nově vyvinutých materiálů 

 PB IHK 

Objemová hmotnost [kg·m-3] 270 180 

Součinitel tepelné vodivosti 
[W/m·K] 

0,07 0,06 
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5.3 Etapa III. – Prověření životnosti izolačního materiálu 

Cílem této etapy bylo prověřit dlouhodobou stálost navrženého tepelně-izolačního 

materiálu. Vlastnosti byly sledovány ve stáří 28 dnů, dále ve stáří 6 a následně 12 

měsíců při vystavení vzorků teplotám 23 °C, 200 °C a 500 °C. Vyšší teploty byly 

simulovány v laboratorní peci. Pro ověření mechanické odolnosti byla provedena 

zkouška pevnosti v tlaku. Jako stěžejní vlastnost byla prověřena i hodnota součinitele 

tepelné vodivosti. 

5.3.1 Neautoklávovaný pórobeton 

Tab. 45: Vlastnosti materiálu nPB po 28 dnech 

 Vlastnost Jednotka 
Vystavení podmínkám 

23°C 200°C 500°C 

součinitel tepelné vodivosti W/m·K 0,07 0,08 0,09 

pevnost v tlaku MPa 0,17 0,16 0,10 

pevnost v tahu za ohybu MPa 0,16 0,15 0,10 

Tab. 46: Vlastnosti materiálu nPB po 6 měsících 

 Vlastnost Jednotka 
Vystavení podmínkám 

23°C 200°C 500°C 

součinitel tepelné vodivosti W/m·K 0,07 0,08 0,09 

pevnost v tlaku MPa 0,18 0,18 0,11 

pevnost v tahu za ohybu MPa 0,15 0,14 0,10 

Tab. 47: Vlastnosti materiálu nPB po 12 měsících 

 Vlastnost Jednotka 
Vystavení podmínkám 

23°C 200°C 500°C 

součinitel tepelné vodivosti W/m·K 0,07 0,08 0,09 

pevnost v tlaku MPa 0,20 0,19 0,11 

pevnost v tahu za ohybu MPa 0,15 0,15 0,10 

 

Navržená hmota neautoklávovaného pórobetonu odolává teplotě 200 °C beze změny 

sledovaných vlastností, při vystavení teplotě 500 °C dochází k mírnému snižování 

pevnosti.    
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5.3.2 Izolační hmota s lehčeným kamenivem a cementovým pojivem 

Tab. 48: Vlastnosti materiálu IHK po 28 dnech 

Vlastnost Jednotka 
Vystavení podmínkám 

23°C 200°C 500°C 

součinitel tepelné vodivosti W/m·K 0,06 0,07 0,08 

pevnost v tlaku MPa 0,17 0,16 0,16 

pevnost v tahu za ohybu MPa 0,12 0,11 0,10 

Tab. 49: Vlastnosti materiálu IHK po 6 měsících 

 Vlastnost Jednotka 
Vystavení podmínkám 

23°C 200°C 500°C 

součinitel tepelné vodivosti W/m·K 0,06 0,07 0,08 

pevnost v tlaku MPa 0,18 0,18 0,17 

pevnost v tahu za ohybu MPa 0,13 0,12 0,12 

Tab. 50: Vlastnosti materiálu IHK po 12 měsících 

 Vlastnost Jednotka 
Vystavení podmínkám 

23°C 200°C 500°C 

součinitel tepelné vodivosti W/m·K 0,04 0,06 0,08 

pevnost v tlaku MPa 0,18 0,17 0,17 

pevnost v tahu za ohybu MPa 0,13 0,13 0,12 

 

Navržená hmota IHK beze změny vlastností odolává teplotě 200 °C i 500 °C beze 

změny sledovaných parametrů.  
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5.4 Etapa IV. – Posouzení vlivu působení vyšších teplot na vlastnosti izolační 

hmoty 

Měření v referenčních podmínkách bylo provedeno ve speciálně upravené laboratorní 

peci. Cílem stavby laboratorní pece bylo vytvořit prostředí, kde by se mohly 

materiálové vlastnosti vyvinutých variant vysokoteplotní izolace vyzkoušet za 

definovatelných a vždy znovu nastavitelných podmínek. Pec byla navržena tak, aby 

jednotlivé stěny pece mohly být jednoduše vyměněny a aby se tím dosáhlo velké 

variability celého zařízení. 

 
 

 Schéma geometrie měřící pece  Laboratorní pec s měřicí 
technikou 

 

 Horkovzdušná turbína použitá pro stavbu laboratorní pícky,  
která je určena pro simulaci skutečných podmínek 
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Měření bylo prováděno u nevysušených vzorků o zbytkové vlhkosti 0 až 4 %. 

V následujícím grafu jsou experimentální data stanovení součinitele tepelné vodivosti 

v závislosti na rostoucí teplotě (modrá křivka) doplněna lineární resp. exponenciální 

regresní křivkou (žlutá křivka).  

 

 Závislost vedení tepla na teplotě – experimentálně stanovená data (modrá křivka) 
doplněna lineární resp. exponenciální regresní křivkou (žlutá křivka). 

 

 Vliv vystavení vzorku proudu teplého vzduchu  
(Tepl_1 – teplota na „horké“ straně měřeného vzorku, Tepl_2 – teplota uvnitř pecního prostoru,  

Tepl_3 – teplota na „chladné“ straně měřeného vzorku) 
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 Porovnání teplotních průběhů při různých hodnotách proudění teplého vzduchu na vnitřní 
straně vzorku (zelená při rychlém ohřevu, tmavě modrá při pomalém) a na vnějším (nezahřívaném) 

povrchu vzorku (světle modrá rychlý ohřev, žlutá pomalý)  

Na Obr. č. 81 je možné vidět, jakým způsobem materiál brání šíření tepla při vzrůstající 

teplotě. Při porovnání teploty na vnitřním povrchu vzorku (zelená při rychlém ohřevu, 

tmavě modrá při pomalém) a na vnějším (nezahřívané) povrchu vzorku (světle modrá 

rychlý ohřev, žlutá pomalý) je možné zpozorovat patrný vliv tepelné izolace, která 

způsobuje významný rozdíl v naměřených teplotách. Zatímco na vnitřním povrchu je 

maximální teplota 110 °C, na vnějším je 50 °C. jedná se tedy o útlum o 60 °C. 

 

 Šíření tepla izolačním materiálem v čase – vnitřní nastavená teplota 250 °C 
(Tepl_1 – teplota na „horké“ straně měřeného vzorku, Tepl_2 – teplota uvnitř pecního prostoru,  

Tepl_3 – teplota na „chladné“ straně měřeného vzorku) 
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 Závislost vnější teploty vzorku na teplotě v pecním prostoru, porovnání počítačové 
simulace skutečného měření, teplota simulace velmi dobře koresponduje s teplotou získanou 

měřením. Je patrné, že při vyšších hodnotách měření jsou výpočtové hodnoty vyšší oproti 
naměřeným. Příčinou mohou být neznámé koeficienty prostupu tepla při vyšších teplotách. 

Na Obr. č. 83 je možné pozorovat závislost vnější teploty vzorku na teplotě v pecním 

prostoru. Je možné sledovat téměř lineární průběh zvyšování teploty na vnějším 

povrchu vzorku s rostoucí teplotou uvnitř pecního prostoru. Při teplotě 500 °C uvnitř 

pecního prostoru je teplota na povrchu konstrukce (vnější povrch izolace) cca 70 °C. 

Při 200 °C v pecním prostoru, je teplota na povrchu izolace cca 45 °C.  

¨ 

 Závislost vnitřní teploty (ohřívaného povrchu) vzorku na teplotě v pecním prostoru.  
Je patrné, že teplota pecního prostoru odpovídá teplotě vnitřního (ohřívaného) povrchu vzorku. 

Měření byla prováděna jako simulace reálných podmínek v návrhovém prostředí 

průmyslového zařízení a dále za účelem stanovení reálného součinitele tepelné 

vodivosti při vyšších teplotách. Ani při vystavení izolačního materiálu teplotě 500 °C 

nedochází ke zvýšení součinitele tepelné vodivosti nad 0,1 W/m·K.  
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5.4.1 Neautoklávovaný pórobeton 

Hmota neautoklávovaného pórobetonu (P6A – neautoklávovaný pórobeton obsahující 

směs nehašeného vápna, cementu CEM II/B-M (S-L) 32,5 R, popílku, jemnozrnného 

perlitu EP 100 a hliníkového prášku) určená pro tvarově jednoduché podmínky, byla 

vystavena po dobu 72 hodin různým teplotám (23 °C, 200 °C, 500 °C) a následně byla 

podrobena analýzám změn v mikrostruktuře. 

5.4.1.1 Rentgenová difrakční analýza 

 

 RTG neautoklávovaného pórobetonu nPB – porovnání rentgenogramů vzorků 
vystavených teplotám 23 °C, 200 °C a 500 °C 

Z komparativního grafického vyhodnocení rentgenové analýzy na Obr. č. 85 je patrné, 

že vystavení vyšší teplotě nemělo na vzorky téměř žádný vliv. Rentgenogramy mají 

téměř totožný průběh. Ve vzorku vystavenému nejvyšší teplotě 500°C se již 

nevyskytuje uhličitan vápenatý ve formě aragonitu. Tento přešel vystavením vysoké 

teplotě na jiné formy, především na vaterit. Dále byl ve vzorcích identifikován minerál 

portlandit a β-křemen.  

Tab. 51: RTG analýza vzorku nPB vystaveného různým teplotám 

Prostředí Mineralogie 

laboratorní podmínky kalcit β-křemen vaterit aragonit - 

200°C kalcit β-křemen vaterit aragonit portlandit 

500°C kalcit β-křemen vaterit - portlandit 
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5.4.1.2 Diferenční termická analýza 

 

 DTA neautoklávovaného pórobetonu nPB 

Analýza DTA potvrzuje závěry z rentgenové difrakční analýzy, jelikož na 

termogramech je patrný výrazný pík kalcitu a dalších forem uhličitanu vápenatého. 

Dále jsou také přítomny C-S-H fáze. 

5.4.1.3 Optický mikroskop  

Vzorek izolační hmoty určené pro tvarově jednoduché konstrukce byl vystaven 

působení teplot (23°C, 200°C a 500°C) a následně byly sledovány změny 

v mikrostruktuře.  

 23°C 200°C 500°C 

50x 
povrch 

   

50x řez 
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 23°C 200°C 500°C 

100x 
povrch 

   

100x 
řez 

   

Zatímco Al-Sibahy a Edwards se zmiňují ve svojí práci o dekompozici struktury 

pórobetonu při teplotách nad 400 °C, na snímcích z optického mikroskopu je vidět, že 

vystavení vzorků teplotě 200 °C a 500°C nemělo na strukturu vzorků vliv. Vzorky si 

udržely kompaktní strukturu a také pórový systém zůstal vlivem působení teploty 

nedotčen. 

  

 Pórová struktura nPB 

 

Ve vzorcích se vyskytovaly póry ve velikostech od 230 μm do 630 μm, na snímcích je 

možné pozorovat zrna plniva (expandovaného perlitu EP 100) obalená cementovým 

tmelem. 
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5.4.1.4 Elektronový mikroskop 

Vzorek izolační hmoty pro tvarově jednoduché konstrukce byl vystaven působení 

teplot (23°C, 200°C a 500°C) a následně byly sledovány změny v mikrostruktuře 

pomocí elektronového rastrovacího mikroskopu.  

23°C 200°C 500°C 

   

 Vzorek izolační hmoty na bázi neautoklávovaného pórobetonu, zvětšení 500x 

Při zvětšení 500x nejsou na snímcích z elektronového mikroskopu patrné žádné 

změny ve struktuře. Na snímku vzorku uloženého při 23 °C vystupuje z tmelu kulovité 

zrno popílku. Na snímku 500 °C je vidět zrno popílku, které prasklo. Zrna popílku jsou 

duté kuličky a jeho prasknutí není způsobeno působením vyšší teploty, ale přirozenou 

křehkostí zrna. K prasknutí došlo zřejmě při odebrání vzorku pro analýzy. 

23°C 200°C 500°C 

   

 Vzorek izolační hmoty na bázi neautoklávovaného pórobetonu, zvětšení 5 000x 

Na obrázku při zvětšení 5 000x u vzorku vystaveného pouze laboratorním podmínkám 

můžeme vidět zrna portlanditu ve zhydratovaném tmelu. Na obrázcích vzorků 
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vystavených 200 °C a 500 °C je patrný zhydratovaný tmel bez známek poškození vyšší 

teplotou.  

23°C 200°C 500°C 

   

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

Na obrázku při zvětšení 20 000x u vzorku vystaveného pouze laboratorním 

podmínkám a vzorků vystavených 200 °C a 500 °C je patrný zhydratovaný tmel, na 

snímku nejsou patrné známky poškození vyšší teplotou, jelikož směs byla speciálně 

navržena z tepelně odolných materiálů tak, aby nedocházelo vlivem teploty 

k poškození struktury.  

23°C 200°C 500°C 

   

 Vzorek izolační hmoty na bázi neautoklávovaného pórobetonu po jednom roce, zvětšení 
500x 

Na Obr. č. 91 vzorku vystaveného 500 °C můžeme vidět expandovaný perlit. Je vidět 

oddálení „stěn“ vulkanického skla (perlitové rudy) při expanzi. Vzorky nevykazují 

změny vlivem teploty, které by se projevili vznikem mikrotrhlin ve tmelu.  
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23°C 200°C 500°C 

 

 

 

 

 

 

 Vzorek izolační hmoty na bázi neautoklávovaného pórobetonu po jednom roce, zvětšení 
5 000x 

Na Obr. č. 92 můžeme vlevo (při uložení v laboratorních podmínkách) vidět zrna 

portlanditu ve zhydratovaném tmelu. Na obrázcích vzorků vystaveným teplotám 

200 °C a 500 °C můžeme vidět zhydratovaný tmel, snímky neukazují na známky 

poškození vzorku vyšší teplotou. 

23°C 200°C 500°C 

   

 Vzorek izolační hmoty na bázi neautoklávovaného pórobetonu po jednom roce, zvětšení 
20 000x 
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Na Obr. č. 93 vlevo (při uložení v laboratorních podmínkách) můžeme vidět portlandit. 

Na obrázcích vzorků vystavených teplotám 200 °C a 500 °C je možné vidět 

zhydratovaný tmel, který nevykazuje známky poškození vzorku vlivem působení vyšší 

teploty. 

5.4.1.5 Zhodnocení vlivu zatížení teplotami 200 a 500 °C na mikrostrukturu 
vzorku izolační hmoty z neautoklávovaného pórobetonu 

Analýza mikroskopického složení ukazuje, že se ve vzorcích vyskytuje kalcit, 

β-křemen, vaterit, aragonit a portlandit (ten není na rentgenogramu sice patrný, ale je 

velice pravděpodobné, že došlo pouze k jeho zastínění jiným minerálem).  Při teplotách 

v rozmezí 20 až cca 100 °C dochází u materiálu k postupné ztrátě volně vázané vody. 

Při teplotách 80 - 150 °C dochází k dehydrataci ettringitu, který sice nebyl na výstupech 

z rentgenogramů patrný, ale na elektronovém mikroskopu se ho malé množství 

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

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

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

i optického mikroskopu mají téměř totožný průběh. Při teplotě 400 °C dochází 

k rozkladu portlanditu, z tohoto důvodu dochází i k mírnému poklesu pevnosti. Ve 

vzorku vystavenému nejvyšší teplotě 500 °C se již nevyskytuje uhličitan vápenatý ve 

formě aragonitu. Tento přešel vystavením vysoké teplotě na jiné formy, především na 

vaterit. 
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5.4.2 Izolační hmota s lehčeným kamenivem a cementovým pojivem 

Izolační hmota po tvarově složité podmínky (CIIP-2B – mezerovitý perlitbeton 

obsahující směs cementu CEM II/B-M (S-L) 32,5 R a perlitu EP 180) byla vystavena 

po dobu 72 hodin různým teplotám (23 °C, 200 °C, 500 °C) a následně byla podrobena 

analýzám změn v mikrostruktuře. 

5.4.2.1 Rentgenová difrakční analýza 

 

 RTG izolační hmoty s lehčeným kamenivem IHK - porovnání rentgenogramů vzorků 
vystavených teplotám 23 °C, 200 °C a 500 °C 

Z porovnání křivek rentgenogramu na Obr. č. 94 je patrné, že vystavení vyšší teplotě 

nemělo na vzorky téměř žádný vliv. Rentgenogramy mají téměř totožný průběh. Na 

rentgenu byl s jistotou určen vápenec, vaterit a křemen. U vzorku vystaveného nejvyšší 

teplotě se objevil i portlandit. Portlandit je ale zřejmě přítomen i v ostatních vzorcích, 

jeho zrno je jasně viditelné na snímku z elektronového mikroskopu při teplotě 23 °C. 

Jeho absenci v ostatních rentgenogramech je možné vysvětlit nepřítomnostní minerálu 

v místě průběhu paprsku sondy. 

Tab. 52: RTG analýza vzorku IHK vystaveného různým teplotám 

Prostředí Mineralogie 

laboratorní podmínky kalcit β-křemen vaterit vápník - 

200°C kalcit β-křemen vaterit - - 

500°C kalcit β-křemen vaterit - portlandit 
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5.4.2.2 Diferenční termická analýza 

 

 DTA izolační hmoty s lehčeným kamenivem IHK 

Analýza DTA potvrzuje závěry rentgenové difrakční analýzy, jelikož na termogramech 

je patrný výrazný pík kalcitu. Dále jsou také přítomny C-S-H fáze. Pík na 650 °C 

ukazuje na portlandit. 

5.4.2.3 Optický mikroskop 

U izolační hmoty pro tvarově složité konstrukce byly ověřovány změny 

v mikrostruktuře. Vzorek byl vystaven působení teplot (23 °C, 200°C a 500°C) 

a následně byly sledovány změny v mikrostruktuře.  

 
23°C 200°C 500°C 

25x 

povrc

h 
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23°C 200°C 500°C 

50x 

povrc

h 

   

50x 

řez 

   

100x 

povrc

h 

 
   

100x 

řez 

   

 

Na snímcích z optického mikroskopu jsou vidět zrna perlitu, která jsou téměř dokonale 

obalena cementovým tmelem. Působení vyšších teplot nemělo vliv na strukturu, která 

se ukázala na snímcích z optického mikroskopu a lze tedy říci, že materiál je vůči 

působení teploty inertní a vhodný pro použití ve vyšších teplotách. 

tmel       bez obalení tmelem 
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 Pórová struktura IHK 

Zrna tvoří mezi sebou mezerovitou strukturu, kde póry mezi zrny (mezery) mají rozměr 

cca 40 μm až 670 μm.   

5.4.2.4 Elektronový mikroskop 

23°C 200°C 500°C 

   

 Vzorek izolační hmoty mezerovitého perlitbetonu, vlevo – bez zatížení teplotou, uprostřed 
– zatíženo teplotou 200 °C, vpravo – zatíženo teplotou 500°C; zvětšení 500x 

Na Obr. č. 97 při zvětšení 500x vzorku vystaveného pouze laboratorním podmínkám 

můžeme vidět perlit, který byl použit jako plnivo a zbytek prasklého zrna perlitu. Na 

snímcích vzorků vystavených teplotám 200 a 500 °C jsou vidět typická zrna perlitu. 

Vzhledem k charakteru perlitu (vulkanické sklo), nedošlo k žádné změně ve struktuře 

vlivem teploty. 

  

Perlit 

 

 

 

Zbytek 
zrna 
popílku 
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23°C 200°C 500°C 

   

 Vzorek izolační hmoty mezerovitého perlitbetonu, vlevo – bez zatížení teplotou, uprostřed 
– zatíženo teplotou 200 °C, vpravo – zatíženo teplotou 500°C; zvětšení 5 000x 

Na Obr. č. 98 při zvětšení 5000x je vidět zhydratovaný tmel, na vzorku vystaveného 

pouze laboratorním podmínkám je možné zaznamenat zrno portlanditu. U vzorků 

vystavených teplotám 200 a 500 °C je možné pozorovat nezměněnou strukturu vlivem 

teplot.  

23°C 200°C 500°C 

  

 

 

 

 Vzorek izolační hmoty mezerovitého perlitbetonu, vlevo – bez zatížení teplotou, uprostřed 
– zatíženo teplotou 200 °C, vpravo – zatíženo teplotou 500°C; zvětšení 20 000x 
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Na Obr. č. 99 je možné vlevo u vzorku nevystaveného teplotám vidět ettringit 

vyrůstající ze zhydratovaného tmele, na obrázku vzorku po vystavení teplotě 200 °C 

jsou patrná zrna kalcitu. Na obrázcích vzorku vystaveného působení teploty 500 °C je 

možné zaznamenat ettringit vyrůstající ze zhydratovaného tmelu. 

23°C 200°C 500°C 

   

 Vzorek izolační hmoty mezerovitého perlitbetonu po jednom roce: vlevo – bez zatížení 
teplotou, uprostřed – zatíženo teplotou 200 °C, vpravo – zatíženo teplotou 500°C; zvětšení 500x 

Na Obr. č. 100 je možné sledovat strukturu vzorků s nezměněnými vlastnostmi vlivem 

expozice vyšší teplotě. 

23°C 200°C 500°C 

 

 

 

 

 

 

 Vzorek izolační hmoty mezerovitého perlitbetonu po jednom roce, zvětšení 5 000x 
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Vlevo nahoře na Obr. č. 101 je možné vidět (u vzorku vystaveného pouze laboratorním 

podmínkám) neporušené zrno popílku, pokryté tmelem, z něhož vyrůstají krystalky 

ettringitu. U vzorku vystaveného 200 °C je patrný tmel s vytvořenými krystaly ettringitu 

a několika zrny portlanditu.  

23°C 200°C 500°C 

   

 Vzorek izolační hmoty mezerovitého perlitbetonu po jednom roce, zvětšení 20 000x 

Na obrázcích z elektronového mikroskopu při zvětšení 20 000x je vidět u vzorku 

vystaveného teplotě 23 °C detail zrna popílku s jehličkami ettringitu. U vzorku 

vystaveného teplotě 200 °C je vidět detail tmelu s vytvořenými krystaly ettringitu 

a několika zrny portlanditu. U vzorku vystaveného 500 °C je patrný ettringit vyrůstající 

ze zhydratovaného tmele. 

5.4.2.5 Zhodnocení vlivu zatížení teplotami 200 a 500 °C na mikrostrukturu 
vzorku izolační hmoty z mezerovitého perlitbetonu 

Analýza mikroskopického složení ukazuje na přítomnost kalcitu, β-křemene, vateritu 

a portlanditu (ten není na rentgenogramech vzorků do 500 °C sice patrný, ale je velice 

pravděpodobné, že došlo pouze k jeho zastínění jiným minerálem) ve vzorcích. 

U vzorků uložených v laboratorních podmínkách je patrný i obsah vápníku. Jak ukazuje 

diferenční termická analýza, dochází při teplotách v rozmezí 20 až cca 100 °C 

u materiálu k postupné ztrátě volně vázané vody. Při teplotách 80 - 150 °C dochází 

k dehydrataci ettringitu, který sice nebyl na výstupech z rentgenogramů patrný, ale na 

elektronovém mikroskopu se ho malé množství vyskytovalo. Vystavení teplotě 200 °C 

nemělo na vzorky téměř žádný vliv. Při teplotě nad 200 °C dochází ke ztrátě vody 

vázané fyzikálně, začíná docházet k rozkladu C-S-H gelu. Rentgenogramy, stejně jako 

výstupy z rastrovacího elektronového i optického mikroskopu mají téměř totožný 
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průběh. Kvůli vysoké objemové hmotnosti a malé propustnosti mají vysokopevnostní 

a klasické betony větší náchylnost k destrukci vlivem vyšších teplot. U vzorků nově 

vyvinuté izolační hmoty však ani vystavením teplotě 500 °C nedošlo ke změnám 

v mikrostruktuře díky vysoce pórovité struktuře a vysokému podílu lehkého pórovitého 

kameniva s vysokou tepelnou odolností.  
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5.5 Etapa V. – Tvorba uceleného izolačního systému pro vyšší teploty 

5.5.1 Výběr nejvhodnějších receptur 

Byly vybrány dvě hmoty pro další sledování vlastností. Jedna z nich pro použití 

v tvarově jednoduchých podmínkách (receptura s označením P6A jako zástupce 

skupiny nPB) a druhá pro použití v tvarově složitých podmínkách (receptura 

s označením CIIP-2B jako zástupce skupiny IHK). 

5.5.2 Rozdělení podle účelu použití 

 

 

 

  

Podmínky použití

Tvarově jednoduché 
konstrukce do 200°C -

obalení pomocí 
prefabrikovaných dílců

nPB - pórovitá hmota s 
kombinací vylehčení 
pomocí lehčeného 

kameniva a 
nakypřovadel

Tvarově složité 
konstrukce do 500°C-
monolotické obalení 

konstrukce

IHK - izolační hmota s 
pórovitým kamenivem a 
výraznou mezerovitostí 

struktury
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5.5.3 Způsoby provádění 

 nPB 
Izolační hmota pro 
tvarově jednoduché 
konstrukce 

IHK 
Izolační hmota pro 
tvarově složité konstrukce 

Příprava hmoty Hmota je připravována ve 
formě prefabrikovaných 
dílců, které jsou pomocí 
ocelových pásek 
přikotveny k izolované 
konstrukci. 

Směs je dodávána ve 
formě suché pytlované 
směsi, po smíchání 
s vodou se aplikuje do 
bednění.  

Předúprava povrchu Povrch se zbaví hrubých 
mechanických nečistot. 

Povrch se zbaví hrubých 
mechanických nečistot 
a nesoudržných částic 
a prachu.  

Předepsané prostředky 
pro homogenizaci 

Příprava hmoty probíhá 
předem.  

Míchačka oběhová nebo 
spádová. 

 

Způsob hutnění Bez hutnění. Dusání, případně poklep. 

Povrchová ochrana 

 

Není vyžadována. Není vyžadována. 
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5.5.4 Možnosti aplikace hmoty 

Hmota na bázi neautoklávovaného pórobetonu bude aplikována ve formě 

prefabrikovaných dílců a hmota z mezerovitého perlitbetonu (ve formě suché pytlované 

směsi) bude připravována přímo na stavbě a aplikována do bednění.  

5.5.4.1 Aplikace prefabrikovaných dílců 

 

 Zjednodušený model způsobu obalení konstrukce pomocí prefabrikovaných dílců 

5.5.4.2 Aplikace formou monolitického obalení konstrukce složitého tvaru 

 

 Zjednodušené schéma aplikace hmoty do bednění pro tvarově složité konstrukce  
(1 – stávající konstrukce, 2 – dávkování směsi do bednění, hutnění poklepem, 3 – zrání směsi, 4 – 

konstrukce obalená izolační hmotou) 
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Komplexní izolační systém pro vyšší teploty – skladba systému 

Varianta se zatížením do 200°C 
 

 

Popis vrstev: 

1 Konstrukce vykazující teploty max. 200 °C. 

2  Volitelně vrstva lepidla s odolností větší než 200 °C. 
Např.: jednosložkové silikonové tmely  

3 Izolační deska z neautoklávovaného pórobetonu.  

4 Kotvení pomocí ocelových pásů. 

5 Volitelně povrchová úprava - omítka nebo stěrka. 
Volíme materiál, který je vhodný pro teploty 40 °C, 
na silikátové bázi. 

 
Varianta se zatížením do 500 °C 
 

 

Popis vrstev: 

1 Konstrukce vykazující teploty do 500 °C. 

2 Vrstva z perlitbetonu.  

3 Volitelně povrchová úprava - omítka nebo stěrka. 
Volíme materiál, který je vhodný pro teploty 40 °C, 
na silikátové bázi. 
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5.5.5 Ekonomické zhodnocení nové technologie 

Referenční - pěnové sklo  

 Foamglass – 13 728 Kč/m3 

 Refaglass – 14 820 Kč/m3 

5.5.5.1 Izolační směs s lehkým kamenivem – IHK 

 Materiál cca 2 015Kč/m3 

o Expandovaný perlit EP 180 

 surovina cca 1 590 Kč/m3 

 doprava (Šenov → Batelov 217 km) cca 180 Kč/m3   

o CEM I 42,5R  

 surovina cca 2 700 Kč/t 

 doprava (Mokrá →  Batelov 91 km) 435 Kč/t 

o Popílek hnědouhelný 

 surovina cca 40-100 Kč/t 

 doprava (Hodonín →  Batelov 146 km) cca 700 Kč/t 

 

  jednotka jednotková 
cena [Kč] 

počet 
jednotek 

výsledná cena 
Kč/m3 

CEM II/B-M (S-L) 
32,5 R 

t 3 135 0,0731 230 Kč 

Popílek Hodonín t 800 0,01855 15 Kč 

Expandovaný perlit 
EP 180 

m3 1 770 1 1 770 Kč 

    2 015 Kč 

 

 Povrchová stěrka 108 Kč/m2 

(při tloušťce izolace 100 mm → 1 080 Kč/m3) 

 Namíchání suché pytlované směsi subdodavatel Batelov 

o Míchání a balení suché pytlované směsi – 1 200 Kč/m3 

 Aplikace cca 2260 Kč/m3 

o sestava bednění pronájem – 1 900 Kč/m3 

o pronájem zařízení  - 60 Kč/m3 

o stavební dělník - 300 Kč/m3 

 

 Cena celkem za suchou pytlovanou směs mezerovitého perlitbetonu  

cca 6 600 Kč/m3. 
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5.5.5.2 Neautoklávovaný pórobeton 

 Materiál cca 2 055 Kč/m3 

o Expandovaný perlit EP 100 

 surovina cca 1 060 Kč/m3 

 doprava (Šenov → Batelov 217 km) cca 180 Kč/m3   

o Cement CEM I 42,5R  

 surovina cca 2 700 Kč/t 

 doprava (Mokrá → Batelov 91 km) 435 Kč/t 

o Vápno vzdušné Carmeuse CL-90Q 

 surovina cca 4500 Kč/t 

 doprava (Mokrá → Batelov 91 km) 435 Kč/t 

o Hliníkový prášek 

 surovina 290 Kč/kg 

složka  jednotka 
jednotková 
cena [Kč] 

počet 
jednotek 

výsledná 
cena Kč/m3 

expandovaný perlit  
EP 100 

m3 1 240 1 1 240 Kč 

CEM II/B-M (S-L) 32,5 
R 

t 3 135 0,0775 243 Kč 

vápno vzdušné 
Carmeuse CL-90Q 

t 4 935 0,0425 210 Kč 

hliníkový prášek kg 290 1,25 363 Kč 

    
2 055 Kč 

 

 Výroba prefabrikovaných tepelně-izolačních dílců  

o subdodavatel např. firma Porfix 4 100 Kč/m3 

 

 Cena celkem za tepelně-izolační desky z neautoklávovaného pórobetonu 

cca 6 200 Kč/m3 + aplikační postup shodný jako u pěnového skla.  
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6 CELKOVÁ DISKUZE A ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Nový izolační systém je určen pro kompenzaci tepelných ztrát vysokoteplotních 

zařízení, jako jsou například pece, kotle, komíny, atp. Stěnami těchto vysokoteplotních 

zařízení uniká velké množství energie, která by mohla být ušetřena využitím vhodné 

izolace. Celé řešení rozděleno na dvě části (tvarově jednoduché a tvarově složité 

podmínky). Na základě porovnání s komerčně vyráběnými produkty, normativními 

požadavky a především na základě požadavků z praxe a projektu MPO FR-TI2/340 

byly sestaveny základní požadavky na nově vyvíjený materiál.  

Tab. 53: Cílové parametry pro výzkum nové hmoty  

Parametr Hodnota 

pevnost v tlaku 0,1 MPa 

rozměry tvarová variabilita výhodou 

součinitel tepelné 
vodivosti 

max. 0,1 W/mK 

odolnost vůči teplotám 200 °C / 500 °C  

homogenita makrohomogenní  

objemová hmotnost max. 300 kg·m-3 
 

Na základě sestavených požadavků byly zkoumány možnosti využití rozličných 

materiálových bází, především hmoty anorganické a to hlavně z důvodu tepelné 

odolnosti. Byly vybrány hmoty na bázi minerálních a skleněných vláken, plynosilikáty, 

perlitbetony, struskobetony, pěněné betony, expandovaný perlit, expandovaná 

struska, křemelina, keramzit a pěnové sklo. Výroba minerálních, skelných 

i keramických vláken je poměrně složitá a značně energeticky náročná, díky tomu je 

i drahá. Oproti tomu výroba tepelné izolace na bázi ovčí vlny je snadná, vysoce 

ekologická a teoreticky vhodná pro danou aplikaci, avšak není při její výrobě možné 

využívat druhotné suroviny ani nikterak výrobu modifikovat, tudíž nemělo smysl se jí 

zabývat. Perlit, struska, křemelina a keramzit jsou velice výhodné sypké suroviny, pro 

výrobu tepelných izolantů určených do prostředí se zvýšenou teplotou, ale jejich 

samostatné použití bez pojiva není pro danou aplikaci možné. Pěnové sklo má 

vynikající vlastnosti, je velice vhodným izolantem pro použití za zvýšené teploty 

a v současnosti je majoritně používaným izolantem v dané aplikaci.  Vynikající 

vlastnosti jsou ale vykoupeny vysokou cenou a energetickou náročností výroby. 
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Tepelné izolace na silikátové bázi (pórobeton, perlitbeton, struskobetony a pěněné 

betony) jsou ve všech ohledech pravděpodobně nejvhodnější materiálovou bází. Jejich 

výroba je levná, výrazně méně tepelně náročná oproti ostatním, z hlediska 

materiálových vlastností srovnatelným, izolačním materiálům. Je možné modifikovat 

výrobní postupy tak, aby byly při výrobě využívány druhotné suroviny a současně aby 

byly zlepšeny vlastnosti. 

Řešení se dále rozvětvilo na návrh neautoklávovaného pórobetonu, materiálu na bázi 

hlinitanového cementu, polystyrenbetonu a geopolymeru pro tvarově jednoduché 

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

hmoty s nakypřovadly a izolační hmoty kombinující přímé a nepřímé vylehčení pro 

monolitické obalení konstrukce u tvarově složitých zařízení.  

V dalším kroku byly navrženy receptury s ohledem na prostředí, do kterého je materiál 

určen. Byly vybrány především materiály na silikátové bázi. Hlavními vstupními 

surovinami byly expandovaný perlit, expandovaný vermikulit, keramzit, drcené pěnové 

sklo z oblasti plniv. Pojivovou složku tvořily cement, vápno hašené, vápno nehašené, 

hlinitanový cement.  

Další fází byl výběr druhotných surovin. Byl proveden výběr jednotlivých možných 

surovinových komponent pro vybrané možnosti materiálů tepelných izolací. Celkem 

byla posuzována vhodnost odpadních materiálů jako surovin pro výrobu tepelných 

izolací. Pro výběr byla použita metoda kvantitativního párového srovnání kritérií. 

Hlavním požadavkem na plnivo byla velice nízká sypná hmotnost a dále kompatibilita 

s pojivem. Bylo nutné dosáhnout objemové hmotnosti výsledného materiálu včetně 

pojiva do 300 kg·m-3. Na základě experimentu, který stanovoval vhodný poměr pojiva 

k plnivu, se ukázalo, že náhrada plnivové složky není vhodná, jelikož všechny druhotné 

suroviny zvyšovaly objemovou hmotnost výsledné směsi. Z tohoto důvodu bylo 

výhodnější nahrazovat těžší pojivovou složku než lehké plnivo. Díky tomu se nakonec 

výběr druhotných surovin zúžil na popílek jako náhradu části pojiva. Ukázalo se, že 

v tomto případě se jedná o velice vhodnou náhradu, jelikož náhradou části pojivové 

složky došlo k dodatečnému snížení objemové hmotnosti izolantu.  

Výsledkem výzkumu jsou dvě hmoty, jedna pro použití v tvarově jednoduchých 

podmínkách ve formě prefabrikovaných desek (nPB), druhá pro použití ve tvarově 

složitých podmínkách ve formě monolitického obalení konstrukce (IHK).  
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6.1 Tvarově jednoduché podmínky – prefabrikáty 

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

použití například hašeného i nehašeného vápna, různých tříd portlandského cementu, 

hlinitanového cementu, geopolymerní matrice a vodního skla. Jako plnivová složka 

byly použity vylehčené materiály, jako je především expandovaný perlit.  

Byly zkoumány různé varianty izolačních materiálů pro tvarově jednoduché 

konstrukce, stručné závěry studia jejich základních vlastností jsou popsány v této 

kapitole.   

6.1.1 Polystyrenbeton 

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

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

polystyrenbeton s objemovou hmotností 200 kg·m-3. V současné době existuje již 

suchá směs pytlovaná směs pro výrobu polystyrenbetonu, která se vyrábí ve firmě 

Franken Maxit s.r.o. v Berouně. Jeho výroba není tedy inovativní. Bylo by ale možné 

vyrábět hmotu stejným způsobem s nahrazením polystyrenu polystyrenem odpadním. 

Základní snahou při přípravě této hmoty bylo zvýšení její tepelné odolnosti. Původním 

předpokladem bylo, že by mohlo po jednostranném zatížení desek z polystyrenbetonu 

teplotou 200 °C dojít k částečnému rozkladu struktury povrchu izolačního materiálu. 

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

zachovány vzduchové dutinky, které by mohly vytvořit strukturu s dostatečným 

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

nedocházelo a struktura zbytku desky zůstala zachována. Při jednostranném zatížení 

teplotou 200 °C sice došlo k předpokládanému vysublimování plniva, došlo ale 

i k výrazné deformaci vzorku a ke značnému smrštění. Současně došlo i ke změně 

vizuálních parametrů. Cementová matrice nepřijala změnu ve struktuře plniva natolik 

flexibilně, jak se předpokládalo. Je nejisté, do jaké míry dokáže po takové strukturální 

přeměně hmota dále plnit svoji funkci, je-li schopna zůstat přikotvena ke konstrukci, 

dostatečně izolovat a do jaké míry budou obecně dlouhodobě udržitelné její vlastnosti.  

Z tohoto důvodu se použití polystyrenbetonových izolačních desek jeví jako nevhodné 

pro danou aplikaci. 
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6.1.2 Geopolymer 

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

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

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

pórovitost nepřímo prostřednictvím lehčeného kameniva. Zatímco v jejich práci bylo 

dosaženo objemové hmotnosti mezi 600 a 1 200 kg·m-3, vzorky na bázi geopolymeru 

s perlitem jako plnivem dosahovaly objemové hmotnosti mezi 300 a 400 kg·m-3. 

V rámci vývoje nového izolačního materiálu se však nepodařilo vytvořit vzorky, které 

by splňovaly základní požadavek na objemovou hmotnost nižší než 300 kg·m-3. 

Z tohoto důvodu bylo od dalšího studia tohoto materiálu upuštěno. 

6.1.3 Neautoklávovaný pórobeton 

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

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

vyvíjený materiál byl navržen jako neautoklávovaný pórobeton s použitým perlitem  

EP 100 jako plnivem. Byl zařazen do skupiny tvarově jednoduchých i tvarově složitých 

konstrukcí. Původní předpoklad byl, že bude připravena suchá směs, která bude 

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

bednění. Druhou variantou, která je méně vystavena riziku z nedodržení 

předepsaného postupu, je potom příprava předem ve formě prefabrikovaných dílců. 

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

bylo možné po prověření aplikovatelnosti v terénu bylo možné připravovat i přímo na 

stavbě, jelikož byl navržen tak, aby nevyžadoval žádné speciální ošetřování.  

 

 Struktura neautoklávovaného pórobetonu určeného k provádění tepelné izolac v tvarově 
jednoduchých podmínkách  
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Tab. 54: Vlastnosti materiálu nPB 

Výrobek Tepelně-izolační desky na bázi neautoklávovaného pórobetonu, 
nehořlavé 

Vlastnosti Tepelně-izolační desky, tvarově stálé. Vysoce paropropustné, 
nehořlavé, snadno opracovatelné, ekologicky nezávadné. 

Použití Prefabrikované izolační desky určené pro zateplení zdiva, určené pro 
občanské, bytové a průmyslové stavby, izolace odvětrávaných 
meziprostorů komínových konstrukcí, sekundární izolace průmyslových 
pecí s jednoduchými tvarovými podmínkami. 

Technické 
údaje 

Objemová hmotnost  270 kg·m-3 

Součinitel tepelné vodivosti 0,07 W/(m.K) 

Pevnost v tlaku 0,17 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu 0,16 MPa 

Odolnost vůči teplotám min. 200 °C 

Hořlavost (dle ČSN 73 0823)  st. hořlavosti A 

 

Analýza mikroskopického složení ukazuje, že se ve vzorcích vyskytuje kalcit, 

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

materiálu, ke změnám nedochází. Při teplotách v rozmezí 20 až cca 100 °C dochází 

u materiálu k postupné ztrátě volně vázané vody. Při teplotách 80 - 150 °C dochází 

k dehydrataci ettringitu, který sice nebyl na výstupech z rentgenogramů patrný, ale na 

elektronovém mikroskopu se ho malé množství vyskytovalo. Vystavení teplotě 200 °C 

nemělo na vzorky téměř žádný vliv. Při teplotě nad 200 °C dochází ke ztrátě fyzikálně 

vázané vody, začíná docházet k rozkladu C-S-H gelu.  Rentgenogramy, stejně jako 

výstupy z rastrovacího elektronového i optického mikroskopu mají do teploty 200 °C 

téměř totožný průběh. Při teplotě 400 °C dochází k rozkladu portlanditu, z tohoto 

důvodu dochází i k mírnému poklesu pevnosti. Ve vzorku vystavenému nejvyšší 

teplotě 500 °C se již nevyskytuje uhličitan vápenatý ve formě aragonitu. Tento přešel 

vystavením vysoké teplotě na jiné formy, především na vaterit.  
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6.2 Tvarově složité podmínky použití – monolity 

Pro monolitické obalení konstrukce se jako výhodně jeví použití cementového pojiva 

a lehčeného plniva. V průběhu experimentální části byla zkoumána možnost využití 

expandovaného perlitu, expandovaného vermikulitu a drceného pěnového skla jako 

plniva.  

Byly zkoumány různé varianty izolačních materiálů pro tvarově složité konstrukce, 

stručné závěry studia jejich základních vlastností jsou popsány v této kapitole.   

6.2.1 Izolační hmota s nakypřovadly + izolační hmota s kombinovaným 

vylehčením pomocí lehčeného kameniva a nakypřovadel 

Při návrhu izolační hmoty s nakypřovadly se nabízelo hned několik možností 

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

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

co nejjednodušší. Z tohoto důvodu se jevil jako nejvhodnější postup předem 

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

s jednou další složkou.  

Co se plniva týká, tak se s klasickými nelehčenými plnivy nepodařilo dosáhnout 

objemové hmotnosti pod 300 kg·m-3. Z tohoto důvodu byl vývoj této hmoty sloučen 

s vývojem hmoty IHKN (izolační hmota s kombinovaným vylehčením pomocí 

lehčeného kameniva a nakypřovadel).  

Díky svým vlastnostem je hmota s kombinovaným vylehčením pomocí lehčeného 

kameniva a nakypřovadla vhodná pro přípravu i ve formě prefabrikovaných desek. 

Z důvodu náchylnosti k porušení aplikačních postupů byla přeřazena k izolačním 

materiálům pro tvarově jednoduché konstrukce. Při dalším vývoji a experimentálním 

ověření přímo na stavbě by bylo teoreticky možné použití i pro monolitické obalení 

konstrukce. Nakypřovadlo by se ale muselo dodávat zvlášť a musely by být přesně 

dodrženy aplikační postupy.  
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6.2.2 Izolační hmota s lehčeným kamenivem 

Jako velice vhodné pro snadné monolitické obalení konstrukce se jeví směsi izolačních 

hmot na silikátové bázi s lehčeným kamenivem.  

6.2.2.1 Vodní sklo jako pojivo monofrakční směsi s expandovaným perlitem 

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

monofrakční směsí expandovaného perlitu. Vodní sklo tvoří pouze styčnou plochu 

mezi jednotlivými zrny. Díky skladbě kameniva vzniká vysoce porézní mezerovitá 

struktura s nízkou objemovou hmotností. Při použití ve formě menších vzorků se 

tepelně-izolační hmota na bázi vodního skla jeví jako kompaktní, při výrobě desek 

větších rozměrů však již nejsou povrchové vrstvy natolik soudržné. Použití této hmoty 

ve formě prefabrikovaných desek je tedy nevhodné vzhledem k markantní separaci 

povrchových vrstev. Problematická separace povrchových vrstev by mohla být 

eliminována přídavkem pojivové složky. Jeho přídavek však má nežádoucí efekt na 

objemovou hmotnost a tedy i na součinitel tepelné vodivosti. Mezi další nežádoucí 

efekt můžeme zařadit nežádoucí přilnavost ke stěnám formy. I přes masivní opatření 

stěn formy separačním přípravkem dochází k nadměrné adhezi obou povrchů. 

V laboratorních podmínkách se osvědčilo obalení formy hliníkovou fólií, která vytvořila 

separační vrstvu a pomohla ke snadnému vyjmutí z formy. Tato vrstva by mohla být 

současně výhodná i pro omezení přenosu sálavé složky tepla směrem ven z materiálu. 

Z důvodu složitosti přípravy a vysokých výrobních nákladů byla tato hmota vyloučena 

z dalšího zkoumání pro dané účely.  

6.2.2.2 Směs s hlinitanovým cementem jako pojivem a expandovaným perlitem 
jako plnivem 

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

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

možné dostatečně snížit objemovou hmotnost pod 400 kg·m-3.  Ukázalo se ale, že je 

možné hmotu s hlinitanovým cementem jako pojivem a expandovaným perlitem 

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

k nadouvání směsi a snižování objemové hmotnosti o 10 %. Ačkoli je tato hmota 

z hlediska vlastností a vysoké ceně pojiva nevhodná pro tuto aplikaci, bylo by 
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přinejmenším zajímavé dále tuto reakci hlinitanového cementu s hliníkovým práškem 

studovat a blíže popsat.  

Teoretický průběh reakce vylehčení hlinitanového cementu by mohl být následující: 

2(CaO·Al2O3) + 11H2O + 2Al => 2CaO·Al2O3·8H2O + 2Al2O3+3H2 

6.2.2.3 Hmota s cementovým pojivem a směsí kameniv s plynulou křivkou 
zrnitosti 

Mezi jednu z podetap vývoje nového materiálu patřilo i prověření možností návrhu 

materiálu se směsí různých lehčených kameniv s plynulou křivkou zrnitosti. Bylo 

navrženo několik receptur sestavených, tak aby jejich plnivová složka co nejvěrněji 

kopírovala teoretickou ideální křivku zrnitosti podle Fullera. Byla zvolena lehká tepelně 

odolná kameniva jako je expandovaný perlit a expandovaný vermikulit různých frakcí. 

Nejprve byla prověřována i možnost přídavku keramzitu, jeho podíl ale nadměrně 

zvyšoval objemovou hmotnost. Pojivovou složku tvořil cementový tmel. S plynulou 

křivkou zrnitosti ale vnášela do směsi vylehčení pouze pórovitost kameniva 

a současně bylo nutné použít dostatečné množství cementu pro obalení i jemných 

podílů kameniv. Z tohoto důvodu nebylo možné vytvořit izolační hmotu s dostatečně 

nízkou objemovou hmotností. Proto byla další snaha zaměřena spíše na vytvoření 

mezerovité struktury směsi.  

6.2.2.4 Směs s cementovým pojivem plněná drceným pěnovým sklem 

V jedné z podetap byla zkoumána i možnost využití odpadního drceného pěnového 

skla jako plniva. Vzorky dosahovaly objemové hmotnosti kolem 350 kg·m-3 a tuto 

objemovou hmotnost nebylo možné dále snížit, z tohoto důvodu byl vývoj zaměřen na 

jiná plniva.  

6.2.2.5 Vermikulitbeton 

Vermikulitbeton je velice zajímavé lehčené kamenivo s velice nízkou sypnou hmotností 

a velice zajímavou rozlístkovanou strukturou. Právě struktura ale způsobuje 

nepravidelnost zrn a povrchovou nesourodost, která způsobuje obtížnou 

zpracovatelnost směsí. Směs vykazuje vysokou viskozitu a hutnost a její dávkování 

do forem je díky tomu obtížné. V porovnání s nově navrhovaným perlitbetonem je jeho 
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objemová hmotnost cca o třetinu vyšší. Z tohoto důvodu byl vybrána jako vhodnější 

zástupce tepelná izolace na bázi perlitbetonu.  

6.2.2.6 Keramzitbeton 

Keramzit se ukázal jako nevhodný zástupce lehčených kameniv pro použití v těchto 

podmínkách, stejně jako většina ostatních kameniv s vysokou sypnou hmotností. 

Požadovaná objemová hmotnost výsledného materiálu je natolik nízká, že ani 

s použitím maximálně mezerovitého keramzitbetonu, není možné dosáhnout hodnot 

pod 300 kg·m-3. 

6.2.2.7 Perlitbeton 

Lehké betony obecně jsou vylehčeny dutinami a póry v textuře betonu. 

Používají se do konstrukčně-izolačních, izolačních konstrukcí a někdy i ke 

konstrukčním účelům. Při nízké objemové hmotnosti však nelze dosáhnout vysokých 

pevností. Docílit snížení objemové hmotnosti a s tím souvisejících vlastností je možné 

několika způsoby. Jako nejefektivnější se jeví mezerovitý beton. Mezerovitý beton se 

vyznačuje použitím úzké frakce kameniva, které je pojeno pouze na styku jednotlivých 

zrn. Díky tomu dochází ke vzniku dutin mezi jednotlivými zrny, které nejsou 

cementovým tmelem vyplněny. Použitím expandovaného perlitu s velmi nízkou 

objemovou hmotností v úzké frakci je možné docílit minimální objemové hmotnosti. 

Dávkování pojiva ovlivňuje celou řadu vlastností. Aby bylo dosaženo velice nízké 

objemové hmotnosti, je nutné stanovit minimální možné množství pojiva tak, aby byla 

směs ještě kompaktní a docházelo k minimální segregaci povrchových vrstev plniva. 

Při vyšším přídavku pojiva totiž dochází vlivem výrazně vyšší objemové hmotnosti 

pojiva oproti objemové hmotnosti plniva ke skokovému nárůstu objemové hmotnosti 

výsledné směsi. Je důležité najít optimální poměr obou složek tak, aby byly výsledné 

vlastnosti co nejlepší. Jako plnivo byl použit expandovaný perlit. Bylo experimentováno 

s použitím cementového pojiva i vápenného hydrát. Z hlediska vlastností byl 

výhodnější cementový tmel.  

Po rozsáhlém zkoumání rozličných pojiv, plniv a jejich náhradách odpadními, 

druhotnými surovinami a vedlejšími energetickými produkty byla jako nejvýhodnější 

v této oblasti zvolena hmota s označením: CIIP-2B - mezerovitý perlitbeton  
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s cementovým pojivem, jehož část byla nahrazena popílkem, plnivovou složku tvoří 

expandovaný perlitu EP 180.  

 

 Struktura mezerovitého perlitbetonu určeného k provádění tepelné izolace v tvarově 
složitých podmínkách  

Je připravována ve formě suché pytlované směsi a přímo na stavbě míchána 

a aplikována do bednění. Tímto se zamezí ztrátám při manipulaci izolačním 

materiálem.  

Tab. 55: Vlastnosti materiálu IHK 

Výrobek Tepelně-izolační materiál pro vyšší teploty - suchá směs určená pro 
výrobu tepelně izolačního materiálu in-situ. Jedná se o sypký materiál 
na silikátové bázi, který se skládá z expandovaného perlitu, 
portlandského cementu a elektrárenského hnědouhelného úletového 
popílku 

Vlastnosti Výborné tepelně izolační vlastnosti, vysoká teplotní odolnost – 500 °C, 
jednoduchá zpracovatelnost a aplikace, minimální odpad 

Použití In-situ připravovaná směs určená k aplikaci do bednění jako izolace 
komínových konstrukcí, sekundární izolace průmyslových pecí, izolace 
průmyslových kotlů, izolace kamen a krbů, určené pro tvarově složité 
podmínky. 

Technické 
údaje 

Objemová hmotnost  180 kg·m-3 

Součinitel tepelné vodivosti 0,06 W/(m.K) 

Pevnost v tlaku 0,17 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu 0,12 MPa 

Odolnost vůči teplotám 500 °C 

Hořlavost (dle ČSN 73 0823)  st. hořlavosti A 
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Na základě výstupů z mikroskopické analýzy byla stanovena přítomnost kalcitu, 

β-křemene, vateritu a portlanditu ve vzorcích. U vzorků uložených v laboratorních 

podmínkách je patrný i obsah vápníku. Jak ukazuje diferenční termická analýza, 

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

vázané vody. Při teplotách 80 - 150 °C dochází k dehydrataci ettringitu, který sice nebyl 

na výstupech z rentgenové difrakční analýzy patrný, ale na elektronovém mikroskopu 

se ho malé množství vyskytovalo. Vystavení teplotě 200 °C nemělo na vzorky téměř 

žádný vliv. Při teplotě nad 200 °C dochází ke ztrátě vody vázané fyzikálně, začíná 

docházet k rozkladu C-S-H gelu. Rentgenogramy, stejně jako výstupy z rastrovacího 

elektronového i optického mikroskopu mají téměř totožný průběh. Zatímco 

vysokopevnostní a klasické betony mají kvůli vysoké objemové hmotnosti a malé 

propustnosti mají větší náchylnost k destrukci vlivem vyšších teplot, u vzorků nově 

vyvinuté izolační hmoty ani vystavením teplotě 500 °C nedošlo ke změnám 

v mikrostruktuře díky vysoce pórovité struktuře a vysokému podílu lehkého pórovitého 

kameniva s vysokou tepelnou odolností. Délka uložení ani vystavení vyšším teplotám 

nemají patrný vliv na vlastnosti materiálu.  
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7 PŘÍNOS PRO VĚDNÍ OBOR A PRO PRAXI 

Disertační práce je shrnutím rozsáhlého výzkumu týkajícího se návrhu nových tepelně-

izolačních materiálů, které jsou určeny pro vyšší teploty použití a vychází z požadavků 

stavební praxe. Co se týká přínosu pro vědní obor, byl zkoumány především děje 

probíhající v mikrostruktuře vlivem působení vyšších teplot. Přínosy práce je možné 

shrnout následujícími body:  

 Prvotním přínosem je návrh dvou nových materiálů ultralehkých betonů 

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

izolační materiály pro vyšší teploty (do 200°C a do 500°C) vycházející 

z požadavků praxe. Jeden z nich je na bázi neautoklávovaného pórobetonu 

a druhý je na bázi mezerovitého perlitbetonu. Oba materiály jsou připraveny 

k praktickému využití. 

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

výrobní náklady. 

 Inovativně byla navržena směs pro přípravu neautoklávovaného pórobetonu 

s kombinovaným vnesením přímé a nepřímé pórovitosti využitím jemnozrnného 

lehčeného kameniva, které již pórovitost obsahuje (perlit EP 100) 

a nakypřovadla (hliníkového prášku). Díky tomuto spojení vzniká hmota se 

zvýšeným podílem pórovitosti. 

 V rámci jedné podetapy bylo zkoumáno minimální možné množství pojivové 

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

relativně kompaktní struktury a nedošlo k jejímu samovolnému zborcení.  

 Zaznamenání chemické reakce mezi hliníkovým práškem a hlinitanovým 

cementem, při které dochází k uvolňování plynu a nadouvání směsi. Díky této 

reakci bylo možné snížit objemovou hmotnost výsledné směsi o cca 10 %.  

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

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

snížené spotřebě paliv.  

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

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

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

hmotnosti a součinitele tepelné vodivosti. Použití popílku jako náhrady plniva se 
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projevuje i v pojivové části kompozitu díky jeho latentně hydraulickým 

vlastnostem, tudíž je tato náhrada ekonomicky i ekologicky výhodná. 

 V rámci posouzení změny vlastností v závislosti na změně teploty uložení byly 

sledovány a popsány děje v mikrostruktuře dvou nově vyvinutých tepelně-

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

výhodný návrh směsí s mezerovitou strukturou s využitím tepelně odolného 

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

předchozí výzkum Ö. S. Bideciho a A. F. Bingöla, kteří zaznamenali, že lehčené 

betony mají vyšší odolnost vůči vyšším teplotám. Oba autoři ve svojí práci 

předpokládají, že ke změnám ve struktuře lehčených betonů dochází až při 

teplotách kolem 700 °C a je pravda, že v případě mezerovitého perlitbetonu 

nedochází při teplotě do 500 °C ke změnám. Z experimentů je dále patrné, že 

podíl popílku ve směsi má vliv na zlepšení tepelně-izolačních vlastností 

a snížení objemové hmotnosti, což potvrdilo vědecké poznatky R. Demirboğy 

a R. Güla. 
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8 ZÁVĚR  

Disertační práce se zabývala vývojem nových tepelně-izolačních hmot pro technická 

zařízení s vyšší povrchovou teplotou. Značná část práce vznikla zejména z požadavků 

stavební praxe v rámci projektu MPO TIP FR-TI 2/340, ze kterých vycházela snaha 

hledat nové způsoby provádění tepelné izolace ve speciálních podmínkách, v tomto 

případě při vyšších teplotách a nahradit stávající systémy, využívajících především 

pěnového skla jako izolantu. Nově vyvinuté hmoty jsou určeny především pro izolaci 

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

vyžadují vysoce specifický druh materiálu, který bude schopen odolávat vyšším 

teplotám, kterým je izolant při jejich provozu vystaven. 

Hlavním cílem bylo vyvinout materiály, které spojují výhody dosud vyráběných 

lehkých betonů (nízká objemová hmotnost, vysoký tepelný odpor, malé výrobní 

náklady) s odolností vůči teplotám 200 a 500 °C. Podstatou nově vyvinutých materiálů 

je spojení ochrany a obnovy povrchu stávajících objektů se snížením jejich energetické 

náročnosti. Byly vytvořeny dvě hmoty na silikátové bázi.  Jedna z nich je založena na 

bázi neautoklávovaného pórobetonu a je vylehčena dvojím způsobem. Na jedné 

straně je vylehčena přímo vnesením pórovitosti ve formě nakypřovací přísady 

(hliníkový prášek) a na straně druhé je vylehčena nepřímo pórovitostí kameniva 

(expandovaný jemnozrnný perlit EP 100). Tato hmota je připravována ve formě 

prefabrikovaných desek a je určeno pro aplikaci v tvarově jednoduchých podmínkách. 

Druhá hmota je vylehčena pórovitostí kameniva (expandovaný perlit EP 180) 

a mezerovitou strukturou skladby kameniva. Je připravována ve formě suché 

pytlované směsi a přímo na stavbě míchána a aplikována do bednění.  

Co se týká experimentálně zjištěných fyzikálních charakteristik u vyvíjených 

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

součinitel tepelné vodivosti, kterých se podařilo u obou směsí dosáhnout. Při takto 

nízké objemové hmotnosti bylo dosaženo u obou hmot pevnosti v tlaku nad 0,1 MPa. 

Jako velice výhodné se ukázalo použití popílku jako náhrady části pojivové složky díky 

snížení objemové hmotnosti i součinitele tepelné vodivosti výsledné směsi.  
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Pokud se jedná o tepelnou odolnost, byly stanoveny dvě oblasti použití. Jednalo 

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

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

vyvinutých hmot.  

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

hmot byla stanovena přítomnost kalcitu, β-křemene, vateritu a portlanditu ve vzorcích. 

Při vystavení vzorků neautoklávovaného pórobetonu teplotě 200 °C a při vystavení 

vzorku mezerovitého perlitbetonu teplotě 500 °C nedošlo ke změnám fyzikálně-

mechanických ani mikrostrukturálním. Je tedy možné obecně říci, že jsou hmoty do 

těchto prostředí vhodné. 

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

vyrobeny první vzorky suché pytlované směsi i prefabrikovaných dílců, některé 

vlastnosti a  dlouhodobá trvanlivost již byla sledovány na těchto vzorcích. Výrobní cena 

těchto materiálů je oproti stávajícím výrazně nižší a je tedy velice pravděpodobné, že 

oba izolační materiály jsou schopny se začlenit na trh. 

Cílem bylo navrhnout a odzkoušet hmoty určené do dvou různých návrhových 

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

dosaženo a materiály byly připraveny a odzkoušeny. Závěrem lze konstatovat, že při 

vhodném návrhu skladby, je použití hmot na silikátové bázi s cementovým pojivem 

vhodné jako izolace pro vysokoteplotní zařízení.  
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9.2 Použité zkratky a značky 

ρ  …  objemová hmotnost 

c  …  měrná tepelná kapacita 

λ   … měrná tepelná vodivost 

μ   … faktor difúzního odporu 

nPB  … neautoklávovaný pórobeton 

Al-bet … hlinitanový cement jako pojivo 

PS-bet … polystyrenbeton 

Geopol. … geopolymer 

IHK  … izolační hmota s lehčeným kamenivem 

IHN  … izolační hmoty s napěňovadly 

IHKN … izolační hmota kombinovaná lehkým kamenivem a napěňovadly 

 

 

9.3 Použité normy a předpisy 

 ČSN EN ISO 1927-6 (72 6001): Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – 

část 6: Stanovení fyzikálních vlastností 

 ČSN EN ISO 1927-7 (72 6001): Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – 

část 7: Zkoušení prefabrikátů 

 ČSN EN 993-1 (726020): Zkušební metody pro žáruvzdorné výrobky tvarové 

hutné – Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné 

pórovitosti 

 ČSN EN 993-10 (72 6020): Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové 

hutné – Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru 

 ČSN EN 993-11 (72 6020): Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové 

hutné – Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty 

 ČSN EN 993-12 (72 6020): Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové 

hutné – Část 12: Stanovení žárovzdornosti 

 ČSN EN 993-15 (72 6020): Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové 

hutné – Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní 

uspořádání) 
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 ČSN EN 993-19 (72 6020): Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové 

hutné – Část 19: Stanovení teplotní roztažnosti diferenční metodou 

 ČSN 72 6031: Žárovzdorné materiály: Metoda stanovení délkové tepelné 

roztažnosti 

 ČSN EN ISO 1893 (72 6036): Žárovzdorné výrobky – Stanovení únosnosti 

v žáru – Diferenční metoda při stoupající teplotě 

 ČSN EN ISO 8894-1 (72 6047): Žárovzdorné materiály – Stanovení tepelné 

vodivosti – Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a uspořádání 

s odporovým teploměrem). 

 ČSN EN ISO 12677 (72 6067): Chemický rozbor žárovzdorných výrobků 

rentgenovou fluorescenční analýzou – Metoda tavené perly. 

 ČSN EN ISO 26845 (72 6069): Chemický rozbor žárovzdorných materiálů – 

Všeobecné požadavky pro chemický rozbor mokrým způsobem, atomovou 

absorpční spektrometrií (AAS) a atomovou emisní spektrometrií s induktivně 

vázanou plazmou (ICP-AES) 

 ČSN EN ISO 21587-1 (72 6071): Chemický rozbor žárovzdorných výrobků 

hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 1: 

Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého 

 ČSN EN ISO 21587-2 (72 6071): Chemický rozbor žárovzdorných výrobků 

hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 2: 

Mokrý způsob 

 ČSN 72 6100: Žárovzdorné malty, tmely, nátěry. Společná ustanovení. 

 ČSN ISO 5019-1 (72 6200): Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 1: Pravoúhlé 

tvarovky. 

 ČSN 72 7010: Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném 

tepelném stavu. Společná ustanovení. 

 ČSN EN 13167 ed. 2 (72 7206): Tepelně-izolační výrobky pro budovy – 

Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace. 

 ČSN EN 13169 ed. 2 (72 7208): Tepelně-izolační výrobky pro budovy – 

Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - 

Specifikace. 
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 ČSN EN 13469 (72 7214): Tepelně-izolační výrobky pro zařízení budov 

a průmyslové instalace – Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované 

izolace potrubí. 

 ČSN EN 13471 (72 7216): Tepelně-izolační výrobky pro zařízení budov 

a průmyslové instalace – Stanovení součinitele tepelné roztažnosti.  

 ČSN EN 14706 (72 7221): Tepelně-izolační výrobky pro zařízení budov 

a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty. 

 ČSN 72 7306: Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů a výrobků. 

 ČSN 06 3000: Průmyslové palivové pece. Termíny a definice.  

 ČSN 06 3003: Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení. 

 ČSN 06 3006: Třídění průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné 

zpracování kovů.  

 ČSN 06 3007: Podmínky hospodárného provozu průmyslových palivových pecí 

pro ohřev a tepelné zpracování kovů.  

 ČSN 06 3010: Tepelné bilance průmyslových palivových pecí pro ohřev 

a tepelné zpracování kovů. 

 ČSN 07 0000: Názvosloví parních a horkovodních kotlů 

 ČSN 07 0020: Parní kotle. Typy a základní parametry. 

 ČSN 07 0021: Horkovodní kotle. Typy a základní parametry.  

 ČSN 07 0240: Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení. 

 ČSN 07 0620: Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů. 

 ČSN EN 303-1 (07 5303): Kotle pro ústřední vytápění – Část 1: Kotle pro 

ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Terminologie, všeobecné 

požadavky, zkoušení a značení. 

 ČSN EN 12953-1 (07 7853):Válcové kotle –Část 1: Všeobecné požadavky.  
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