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Abstrakt 

S přijetím evropské energetické koncepce o snižování spotřeby energie a v souladu 
s koncepcí trvale udržitelného rozvoje, rostou požadavky na snižování spotřeby energie při 
provozu domu a s tím i zvyšující se nároky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí tvořící 
obálku budovy. Z tohoto důvodu je třeba hledat materiály, které splňují jak tepelně technické 
parametry, tak i mechanickou odolnost a únosnost, zejména pro izolaci spodní stavby a pro 
aplikaci do konstrukčních detailů, pro přerušení tepelného mostu na hranici interiéru a 
exteriéru. Hlavní motivací pro výběr tématu disertační práce, bylo vyhledat surové materiály 
pocházející z recyklovaných, nebo druhotných surovin, které by byly vhodné pro výrobu 
kompozitního prvku vhodného pro konstrukční detaily v obálce budovy a pro izolaci spodní 
stavby. Důležitou roli při výběru materiálu hraje ekonomické a environmentální hledisko.  

Hlavním tématem disertační práce je výroba kompozitní prvku s termoplastickou 
matricí pocházející z recyklovaných surovin a odpadním pěnosklem jako fází. Byl navržen a 
používám laboratorní systém výroby prvků pro výrobu zkušebních těles. Dále bylo třeba 
definovat fyzikální parametry hotového kompozitu. K tomuto účelu byly navrženy 
termomechanické deformační testy a creepové testy při vyšších teplotách. Dále byl proveden 
test mrazuvzdornosti a nasákavost. 

Dalším krokem byla aplikace hotového kompozitního materiálu s dobrými tepelně 
izolačními vlastnostmi do konstrukčních detailů k přerušení tepelného mostu. Cílem bylo 
vyhledat problematické detaily obálky budovy a přerušit tepelný tok z interiéru do exteriéru. 
Jsou to detaily především vyložených, předsazených konstrukcí balónů, oken, atik, ale  
i konstrukcí ve styku se zemí prostřednictvím základů, jako je pata střední nosné zdi, podlahy 
na terénu, obvodového a schodišťového zdiva. Přerušením tepelného mostu lze snížit náklady 
na kontaktní zateplovací systém, nebo více náklady na odstranění následků tepelně 
technických vad a poruch stavby. Zároveň dobré tepelně izolační vlastnosti stavby jako celku 
zaručují dobrý tepelný komfort při užívání stavby jejich uživatelům při nízkých nákladech na 
energie. 

Další motivací, která vedla k návrhu částicového kompozitu, bylo pochopení 
mechanismu šíření napětí na hranici zrn fáze a smykového pole napětí v tlaku. Byla 
provedena řada měření, která měla pomoci popsat dlouhodobou únavu kompozitu 
v kombinaci v tlakové a teplotní zátěži, popřípadě směry šíření a rozvoje trhlin během 
zatížení. Poznatky z takovýchto mechanických měření byly implementovány do 
mesomechanického modelu kompozitu, který matematicky popisuje a předvídá chování 
částicového kompozitu v tlaku při vyšších teplotách. 

 
Klí čová slova 

Částicový kompozit, polypropylén, mesomechanický model, tepelná izolace, recyklát, 
tepelný most, creep. 
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Abstract 

Due to a European energy concept for reducing energy consumption and also the 
concept of sustainable development, there is a growing demand for reduced energy 
consumption during the operation of the building and hence increasing demands on the 
thermal and mechanical properties of the building envelope. For this reason, it is necessary to 
look for materials that could meet both thermal and mechanical properties, as well as 
mechanical resistance and loadability, especially for the application for the foundations of the 
house, the base of the house and for application to structural details for elimination of the 
thermal bridges between interior and exterior boundaries. The main motivation for choosing 
the topic of thesis was to find materials derived from recycled or secondary raw materials that 
would be suitable for manufacturing composite applicable for structural details in the 
envelope of the building and for insulating in humid environment. An economic and 
environmental aspect plays an important role in the choice of material. 

The main theme of the thesis is the laboratory manufacturing of a composite with a 
thermoplastic matrix derived from recycled plastic materials and waste foam as a phase. Has 
been developed a unique Waste-based Particle Polymer Composite (WPPC) made from 
recycled foam and polypropylene. However, before WPPC can be reliably used by 
construction designers, physical properties of WPPC must be accurately identified. 
Therefore, it was designed laboratory manufacturing system and sample testing system, it 
was studied thermal, mechanical, thermomechanical and moisture absorptivity of WPPC. 

Application of finished composite material with satisfying thermal insulation properties 
to structural details to eliminate the thermal bridge, was the next step. These are details of the 
unloaded, prefabricated balconies, windows, atics, as well as basement constructions and the 
heel of the central load-bearing wall, the terrain flooring and the staircase walls. Elimination 
of thermal bridges it is necessary to reducing cost of the contact thermal insulation system, or 
more costs to eliminate the consequences of thermal engineering defects and construction 
failures. 

At the same time, the good thermal insulation properties of the building guarantee a 
good interior thermal comfort and also low power consumption, low energy costs for users. A 
number of measurements were performed to help describe long-term composite fatigue in 
combination in pressure and temperature loads, directions of spreading and development of 
cracks during loading. The results of mechanical measurements were implemented into the 
mesomechanical model of the composite that describes and predicts behavior WPPC in 
compression at higher temperatures. 

 

Key words 

Particle composite, polypropylene, mesomechanics model, thermal insulation, recycled, 
thermal bridge, creep. 
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Úvod 

Definice a stanovení kritérií trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví není úplně 

jednoduché. Zahrnuje v sobě soubor dílčích procesů přímo související se stavebnictvím, ale i 

řadu nepřímých činitelů, kteří do celého souboru vstupují. [7] Pojem trvale udržitelné 

výstavby a dodržování jejich principů je v ČR zakotveno v zákoně o životním prostředí č. 

17/1992 Sb. v § 6. Trvale udržitelná výstavba je zde definována takto: „Trvale udržitelný 

rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává 

možnost uspokojovat jejich základní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a 

zachovává přirozené funkce ekosystému“. [10] V ČR byla zřízena Rada vlády pro 

stavebnictví, usnesením vlády ČR ze dne 15. prosince 2014. Rada, složená z ministrů a 

ministryň průmyslu a obchodu, životního prostředí a pro místní rozvoj, má za úkol 

koordinovat meziresortní opatření tak, aby byla zabezpečena ochrana veřejných zájmů a 

trvale udržitelného rozvoje. [23] Každoročně ministerstvo průmyslu a obchodu, v rámci 

dotačních programů, vydává prostředky na snižování energetické náročnosti budov, výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů a využití druhotných surovin. Česká republika přijala v roce 

2013 Národní akční plán, který byl navržen dle směrnice č. 2009/28/ES Evropského 

parlamentu o podpoře využívání energií z obnovitelných zdrojů. Evropský parlament a jeho 

Rada si klade za cíl v roce 2020 zvýšit hrubou spotřebu energie z obnovitelných zdrojů na 

20%. Pro Českou republiku byl stanoven limit 13% hrubé spotřeby energie z obnovitelných 

zdrojů do roku 2020. Navržený Národní akční plán pro OZE je sestaven v souladu se Státní 

energetickou koncepcí tak, aby naplnil požadované cíle směrnice pro Českou republiku v 

oblasti využívání energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020 a aby dále plnil kontrolní funkci 

ve vazbě na zákon č. 165/2012 Sb. [24] 

Trvale udržitelný rozvoj znamená udržení ekonomického růstu v souladu se 

zachováním přirozených funkcí ekosystému. Proto je třeba hledat alternativní stavební 

materiály šetrnější k životnímu prostředí a výrobní procesy méně náročné na spotřebu 

energie, širší uplatnění recyklovaných materiálů a možnosti jejich další recyklace. Sklo a 

plasty tvoří skupinu dobře recyklovatelných materiálů. 

Česká republika je druhou zemí v Evropské Unii s největší mírou recyklace plastů. Na 

prvním místě je před námi pouze Spolková republika Německo. Roční výtěžnost použitých 

plastů na jednoho obyvatele je zhruba 14 kg. Z toho 90% tvoří polyetylén, který má 

vyhovující tepelně technické vlastnosti i mechanickou odolnost. Jedna z výhod recyklátu je 
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jeho nízká cena. V České republice zatím není systém řízení jakosti recyklátů (hotového 

výrobku z recyklátů) jako např. v Rakousku. Normy, které určují technické vlastnosti 

materiálů z recyklátů, jdou harmonizované normy ČSN EN pojednávající o využití 

recyklovaných inertních minerálních stavebních odpadů jako recyklovaného kameniva. I 

když výrobci mají svoji certifikaci, jednotné posuzování jakosti by usnadnilo orientaci 

v recyklátech na našem trhu. [3] 

Základní pojmy 

V kapitole jsou uvedeny základní pojmy, které jsou užívány v souvislosti 

s nízkoenergetickou výstavbou, obnovitelnými zdroji energie a kompozity. 

Trvale udržitelná výstavba 

Stavebnictví hraje klíčovou roli v ekonomickém rozvoji každé vyspělé země. V rámci 

Evropské unie tvoří stavební sektor 11% HDP a podle odhadů vyprodukuje 40% pevných 

odpadů, spotřebuje stejné množství energie a přibližně stejné množství produkce tvoří i emise 

skleníkových plynů. Stavebnictví ovlivňuje ekonomicko-sociální vývoj společnosti, má velký 

environmentální význam a představuje také možný velký pozitivní vliv na životní prostředí a 

zajištění trvale udržitelné výstavby. Moderní pojetí trvale udržitelného rozvoje v sobě 

zahrnuje komplex kritérií, která lze rozdělit 

do třech oblastí. 

− Kvalita životního prostředí. 

− Ekonomická efektivita a 

omezení. 

− Sociální a kulturní souvislosti. 

 

Průnik těchto tří bodů je obecně nazýván, jako trvale udržitelný rozvoj viz obrázek 1. 

Jeho cílem je dosáhnout ekonomického efektu s nižším negativním dopadem na životní 

prostředí. [6] 

 

 

Obrázek 1. Kritéria trvale udržitelného rozvoje 
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Vybrané principy trvale udržitelné výstavby při navrhování staveb  

V kapitole jsou uvedeny principy trvale udržitelné výstavby od výběru materiálu po 

navržení stavby.  

Využívání obnovitelných surovin 

Materiály, nebo kompozity pocházející z obnovitelných zdrojů obecně, jsou často 

označovány jako „alternativní“, „low-cost“, „lowtech“, „low skills“, „low quality“ atd. Řada 

z těchto materiálů je používána v oblasti experimentální výstavby, ev. výstavby svépomocí 

atd., ale mnoho z nich je již nyní zpracováváno průmyslově, jako výrobky s přesně 

definovanými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi. 

Nejčastější obnovitelnou surovinou, používanou ve stavebnictví, je dřevo, dřevní 

hmota. Dřevo se vyznačuje malou objemovou hmotností, dobrými fyzikálně-mechanickými 

vlastnostmi při malé hmotnosti, dobře se spojuje, lepí, je vhodné pro výrobu kompozitních 

prvků. Nedostatky, jako je velká nasákavost, možnosti napadení dřeva škůdci, hořlavost, 

degradace stářím, lze eliminovat již v počátku návrhu vhodnou ochranou a návrhem 

konstrukčních detailů. Dřevo lze použít i v náročných konstrukcích. 

Řízená těžba dřeva a každoroční přírůstek poskytuje trvalý přísun stavebního materiálu. 

Na rozdíl od USA, zatím v ČR nedošlo k většímu rozvoji dřevěné bytové výstavby s těžkým 

dřevěným skeletem. [5] Ročně se v ČR vytěží 15 – 17 miliónů m3 dřeva. Těžba dlouhodobě 

nedosahuje hodnoty přírůstku, tzn., že zásoby dřeva se dlouhodobě zvyšují. [25] 

Vybrané možnosti využití dřeva ve stavebnictví: 

− Využití dřeva a dřevní hmoty. 

− Dřevo pro konstrukční účely. 

− Dřevo pro doplňkové a kompletační konstrukce. 

− Dřevo jako surovina pro výrobu dalších stavebních materiálů. 

− Výrobky z celulózy a papíru. 

− Další materiály na bázi surovin rostlinného a živočišného původu. 

− Sláma, technické konopí, rákos, juta, korek, ovčí vlna, hlína. [5] 

Uváženým výběrem obnovitelných, recyklovaných, nebo recyklovatelných surovin lze 

dosáhnout jak nižších nákladů na stavbu, tak i kvalitní a funkční konstrukce a skladby celé 
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budovy. Při návrhu skladeb a souvrství konstrukce je třeba separovat jednotlivé materiálové 

vrstvy, aby mohly být později recyklovány. Při použití recyklátů je třeba brát zřetel na vázané 

emise a energie výrobku. Pokud je to možné, použít materiály z místních zdrojů a od 

místních obchodníků, eliminovat tak emise a náklady způsobené přepravou. 

Využívání prvků z druhotných recyklovaných surovin 

Definice druhotné suroviny je uvedena v normě ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů. 

Surovina nebo materiál získaný z odpadu, který je způsobilý k dalšímu hospodářskému, nebo 

jinému využití, který přitom zůstává odpadem až do dalšího zpracování. 

Materiál z druhotných surovin je podle zákonu č. 185/2001, Sb. o odpadech definován 

jako náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné 

suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu, nebo k jiným 

účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. 

Aplikace materiálů z druhotných surovin do stavebnictví obecně, je velmi aktuální 

téma. Na odpadové hospodářství jsou kladeny stále vyšší nároky. Je třeba pečlivě zvažovat 

výběr stavebních materiálů, možnost jejich opětovného využití či recyklaci. Takovou cestou 

je možné výraznou měrou snížit energetickou zátěž (na těžbu, průmyslové zpracování, 

dopravu, údržbu, demolici, recyklaci a likvidaci viz obrázek 2) a čerpání neobnovitelných 

materiálových zdrojů ve stavebním sektoru. 

Důležité druhotné suroviny používané ve stavebnictví jsou buďto odpady přímo 

produkované stavebnictvím, nebo odpady z jiných průmyslových odvětví. Nejdůležitější 

suroviny jsou odpady právě ze stavebnictví, především ty, které se dají využít jako tepelná 

izolace. 

− Celulóza, např. rozvlákněný odpadový papír. 

− Polystyren, ve formě drti. 

− Sklo, skelný granulát. 

− Polyuretan, polyetylén. 
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Snižovat energii a emise CO2 je třeba nejen při výrobě a stavbě, ale i během doby 

užívání budovy. Rozvoj nízkoenergetických a pasivních domů umožnil zajistit komfort 

vnitřního prostředí budovy a zároveň snížil náklady na její provoz. 

1 Současný stav použití kompozitů ve stavebnictví 

Nutnost snižování spotřeby energie a zlepšování tepelného komfortu v interiéru domu, 

provází lidstvo od začátku jeho vývoje a v etapách tyto požadavky mění. V dnešní době je 

standardem nízkoenergetická výstavba s využitím obnovitelných zdrojů energie a 

konstrukčními prvky z recyklovaných materiálů, nebo recyklovatelných materiálů. 

1.1 Vývoj nízkoenergetických a pasivních domů 

První zmínky o stavbách, které by se daly označit jako nízkoenergetické domy, sahají 

do časů starověkého Řecka. Domy byly stavěny z materiálů se schopností dobré tepelné 

akumulace. V severských zemích se úvaha o pasivním standardu ubírala cestou lepších 

tepelně izolačních vlastností. 

Standard pasivního domu vznikl v diskuzi mezi profesory z Lund University ve 

Švédsku a z Institutem für Wohnen und Umwelt v Německu v roce 1988. Tento projekt byl 

vyvíjen v rámci výzkumných záměrů těchto Univerzit. Základ pro definici pasivního domu 

dala Švédská stavební norma z roku 1975 (SBN 75), která formulovala požadavky na 

minimální součinitel prostupu tepla pro jednotlivé stavební konstrukce. Požadované hodnoty 

součinitelů prostupu tepla byly pro stěnu 0,30 W.m-2.K-1, střechu 0,20 W.m-2.K-1, podlahu 

0,30 W.m-2.K-1 a okna 2,0 W.m-2.K-1.  

Obrázek 2. Životní cyklus stavebních materiálů [6] 
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První realizace čtyř řadových domů byla vytvořena pro soukromé klienty v německém 

Darmstadtu v roce 1990 (viz obrázek 3).  

Mezi první pasivní domy v České republice patří objekty v intravilánu obce Koberovy, 

kde vznikl u nás zcela ojedinělý obytný soubor dvanácti rodinných domů a školicího 

střediska společnosti Atrea (viz obrázek 3), jako první hromadně realizovaná experimentální 

výstavba v ČR na bázi úsporné dřevoskeletové konstrukce v energeticky pasivním standardu. 

Soubor výstavby je situován uprostřed intravilánu obce Koberovy v nadmořské výšce 430 m. 

n. m. v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Koncepce výstavby respektuje stávající tradiční 

charakter vesnické zástavby jak charakterem, tak i typologickou formou. Jednotlivé parcely 

mají velikost v rozsahu 900 až 1200 m2. Objekty jsou o velikostech 5 + kk s celkovou 

výměrou užitné plochy 118 m2 a 36 m2 půda. 

 

Obrázek 3. První pasivní dům. [28]           Obrázek 4. Pasivní dům v Darmstadtu [29] 

Po ověření funkčnosti konceptu pasivního domu byla v roce 1996 založena nadace 

Passivhauss-Institut pro propagaci a kontrolu standardu pro pasivní domy. První dům 

postavený v ČR, který získal certifikát pasivního domu z Passivhauss-Institutu, byl postaven 

v Jenišově. Certifikace takového pasivního domu trvala 8 měsíců a hodnotili se parametry, 

jako např. měrný tepelný tok ve vybraných detailech, neprůvzdušnost obálky budovy, kvalita 

vnitřního prostředí, celková spotřeba energie a jiné. Certifikace domu, až po dokončení 

stavby, znamená hodnocení celkového řemeslného provedení stavby současně s hodnocením 

projektové dokumentace. Pro majitele domu to znamená, že si může být jistý vlastnictvím 

skutečně kvalitní stavby. [26] 
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Současné nízkoenergetické a pasivní domy 

Jako nízkoenergetické objekty (viz obrázek 5) jsou definovány takové, které mají roční 

plošnou měrnou spotřebu tepla na vytápění eA = 50 kWh.m-2.a-1. Budovy s roční plošnou 

měrnou spotřebou tepla na vytápění eA = 15 kWh.m-2.a-1 jsou označovány jako pasivní.  

 

Obrázek 5. Schéma pasivního domu 

Pasivní domy musí dále splňovat kritéria certifikace pasivních domů, jako je celková 

potřeba primární energie spojená s provozem budovy, včetně domácích spotřebičů nižší, než 

120 kWh m-2.a-1. Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě 

určitého zdroje i se ztrátami při distribuci. V důsledku množství primární energie vyjadřuje i 

výši provozních nákladů ve vztahu k použitému zdroji energie. [27] Např. výroba a distribuce 

elektrické energie je efektivnější, než distribuce horké páry pomocí dálkového teplovodu. A 

neprůvzdušnost obálky budovy n50 , ověřená tlakovou zkouškou, nesmí překročit hodnotu  

0,6 – 1/hod, což znamená, že při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit 

netěsnostmi v obálce více než 60% vnitřního objemu vzduchu. 

Srovnání parametrů nízkoenergetického, pasivního a nulového domu viz tabulka 1. 
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 Charakteristika Potřeba 
tepla na 
vytápění 
[kWh/(m 2a)] 

Požadované hodnoty 
neprůvzdušnosti [h-1] 

Nízkoenergetický 

dům 

Otopná soustava o nižším 

výkonu, využití 

obnovitelných zdrojů, 

dobře zateplené 

konstrukce, řízené větrání. 

< 50 < 1,5 

Pasivní dům Řízené větrání s rekuperací 

tepla, vynikající parametry 

tepelné izolace, velmi 

těsné konstrukce. 

< 15 < 0,6 

Nulový dům, dům 

s přebytkem tepla 

Parametry min. na úrovni 

pasivního domu, velká 

plocha fotovoltaických 

panelů. 

< 5 < 0,6 

Tabulka 1. Charakteristika nízkoenergetických domů [27] 

Celková spotřeba tepla na vytápění je ovlivněna kvalitou návrhu a řemeslným 

provedením konstrukčních detailů bez tepelných mostů. Vhodným řešením je přerušení 

tepelného mostu pomocí přechodného prvku s vhodnými tepelně technickými vlastnostmi. 

1.2 Výroba a použití polymerů  

Již od rané historie lidstva se lidé snažili vyrobit materiály, které by měly lepší 

vlastnosti, než běžně se vyskytující přírodní materiály. První plasty byly vyrobeny v polovině 

19. století. Roku 1862 byl na průmyslové výstavě v Londýně představen plastický výrobek ze 

směsice chloroformu a ricinového oleje. Tento výrobek byl ohebný, pevný jako kůže a dal se 

dál zpracovávat řezáním. Dostal jméno Parkesin, dle svého anglického vynálezce Alexandera 

Parkese. Později v jeho společnosti, založené roku 1866, udělal sloučením nitrocelulózy a 

kafru celuloid, na který dostal patent, a jenž se poté průmyslově rozšířil. Filmový průmysl byl 

jeho nejmasovějším odběratelem po dlouhé roky. Jeho jedinou nevýhodou byla vysoká 

hořlavost, a to i bez přístupu vzduchu. Dalším historiským mezníkem počátku výroby plastů 
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byl bakelit. Zatím co celuloid a parkesin obsahoval pouze přírodní látky, základ těchto 

výrobků tvořily velké molekuly celulózy. Bakelit byl vyprodukován na základě objevení 

spojení syntetických fenol formaldehydových pryskyřic. Horší zpracovatelnost a poměrně 

náročný proces tváření, vytvarování a vytvrzování, vytlačili bakelit po konci 2. světové války 

do ústraní viz obrázek 6. Ve 20. a 30. letech 20. století se objevily plasty tvářené 

vstřikováním, tzv. termoplasty, které jsou v dnešní době poměrně běžné (viz obrázek 6). 

Bakelit patří do reaktoplastů. [15] 

 

Obrázek 6. Časová osa historie výroby plastů 

1.2.1 Rozdělení plastů a jejich další průmyslové zpracování 

Nejčastější a nejzákladnější rozdělení plastů je dle jejich chování při zahřívání. Dělí se 

na termoplasty a reaktoplasty, jejich bližší specifikace viz tabulka 2. 

 Změna vlastností Příklad plastů Využití  
Termoplasty 

(tepelně tvárné) 

Působením tepla 

měknou a působením 

chladu opět tuhnou, 

mění se vratně 

Polystyrén 

PVC 

Organické sklo 

Spotřební průmysl 

Stavebnictví 

Reaktoplasty 

(tepelně tvrditelné) 

Působením tepla 

dochází k chemické 

reakci a plasty se 

vytvrzují, mění se 

nevratně do 

netavitelného a 

nerozpustného stavu 

Kartit 

Umakart 

Epoxidy 

Sklené lamináty 

Polyestery 

Strojírenství 

Doprava 

Chemický průmysl 

Stavebnictví 

Tabulka 2. Rozdělení plastů [14] 

Termoplasty si uchovávají své vlastnosti i po opětovném zahřátí a ochlazení. Jsou to 

vysokomolekulární polymery, které ve svých řetězcích reagují buď slabými wan der 
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Waalsovými silami, nebo silnějšími vodíkovými můstky, nebo mají aromatický kruh. 

Termosety po termickém vytvrzení již dál zpracovávat nelze. 

Pro vytváření nových izolačních materiálů z recyklovaných polymerů jsou termosety 

těžko použitelné. Nejvýznamnější z termoplastů, pro izolační a konstrukční prvky s tepelně 

izolační schopností, jsou PVC – polyvinylchlorid, PE – polyetylen, PS – polystyren, PUR – 

polyuretan, PP – polypropylen. [14] 

1.2.2 Historie a vývoj použití polyetylénu a polypropylénu 

Poprvé jej syntetizoval Hans von Peckmann v roce 1891 zahříváním diazomethanu. 

Běžněji je polyetylén znám od roku 1935, ale až do roku 1953 byl málo rozšířen, protože se 

do té doby vyráběl jen obtížnou polymerací za vysokého tlaku. Vylepšením technologie se 

polyetylen stal nejrozšířenějším plastem po PVC (polyvinylchlorid). 

Výroba polyetylénu 

Polyetylén (PE) je termoplast, který vzniká polymerací ethenu. Lze využít polymerace 

za nízkého tlaku (vznikne polymer s lineárním řetězcem, značka lPE – liten) nebo za 

vysokého tlaku (vznikne polymer s rozvětveným řetězcem, značka rPE – bralen). Při výrobě 

lze využít vstřikování a vytlačování. 

Samotný etylén (CH2=CH2) se získává z ethenu (CH3=CH3), ropy, zemního plynu a 

odpadu ze zpracování uhlí. Etylén je bezbarvý nasládlý plyn s mírným narkotickým účinkem. 

Je dosti reaktivní a jeho bod varu je kolem – 100 °C. Polymerace etylénu vyžaduje buď 

mimořádné podmínky, nebo účinné katalyzátory.  

Polymerace etylénu za vysokého tlaku byla zavedena dříve, a přesto se dnes stále 

používá. Při této polymeraci se pracuje s vysokými tlaky 50 – 300MPa, při teplotě kolem  

300 °C. Při této reakci se uvolňuje velké množství tepla, a kdyby nebyl reaktor účinně 

chlazen, došlo by k explozi. Jako katalyzátor se zde užívá chlorid hlinitý (AlCl3). Nejběžnější 

je polymerace v plynné fázi. Trubky, užívané jako reaktor, jsou silně chlazeny a přivádí se do 

nich stlačený etylén s malým množstvím kyslíku jako iniciátoru (iniciuje reakci). Většina 

etylénu polymerizuje relativně rychle. Konečný produkt polymerace má olejovitý charakter. 

Zpracovaný produkt se buď do forem vstřikuje, nebo se do nich vytlačuje. Obecně lze říci, že 

čím nižší je polymerační teplota a vyšší je tlak, tím vyšší hustotu bude polymer mít. 

Vysokotlaká polymerace, která je procesně náročnější, ale ještě stále převládá, vytváří 



18 

 

polymerní produkty s vysokou molekulovou hmotností a rozvětveným řetězcem. Nízkotlaká, 

při tlaku okolo 3MPa, vytváří lineární nerozvětvené řetězce polymerů o nízkých 

molekulových hmotnostech. [16]. Vyrábějí se z něho materiály odolné kyselinám a žáru) atd. 

Každá z těchto úprav mění zásadním způsobem vlastnosti polyetylénu. 

Rozlišuje se polyetylén HD (vysoká hustota, polymery jsou v řetězci) a LD (nízká 

hustota, polymery jsou navzájem zesíťované). Polypropylen HD je méně rozpustný, pružnější 

a transparentní, s rostoucím zesíťováním tvrdne a křehne. [1] 

Vysokohustotní polyetylén HDPE 

Díky minimu postranních řetězců a silné husté krystalické mřížce je HDPE nejvíce 

pevný a nejméně ohebný z PE. Vysokohustotního polyetylénu existuje celkem pět podtypů, 

viz tabulka 3.  

Anglický název Označení 

Ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE 

Ultra low molecular weight polyethylene ULMWPE nebo PE-WAX 

High molecular weight polyethylene HMWPE 

High density polyethylene HDPE 

High density cross-linked polyethylene HDXLPE 

Cross-linked polyethylene PEX nebo XLPE 

Medium density polyethylene MDPE 

Low density polyethylene LDPE 

Tabulka 3. Přehled typů polyetylénových řetězců [2] 

Pro stavební účely vyhovuje HDPE typ s nižší formou distribuce molárních hmotnostní, 

i když pevnosti v tlaku jako má HMWP nedosahuje. Ale v takových to případech musíme 

nutně rozlišovat vhodnost materiálu pro konkrétní účel jeho použití ve vztahu k ceně a k ceně 

jeho vlivu na životní prostředí. HDPE s širší formou distribuce molární hmotnosti jsou 

vhodné pro vstřikování a vyfukování. Jakou bude mít polyetylén distribuci molární 
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hmotnosti, se rozhoduje při výrobě volbou vhodného katalyzátoru. Katalyzátory na bázi 

chromu se používají pro formu s nižší distribucí a katalyzátory na bázi titanu resp. Zieglerův 

typ katalyzátoru pro formu s vyšší distribucí.  

Vlastnosti vysokohustotního polyetylénu HDPE 

HDPE (viz obrázek 7) je vysoce odolný vůči zředěným i koncentrovaným kyselinám a 

zásadám esterům nenasycených i nasycených mastných kyselin, ketonům, aromatickým i 

alyfatickým uhlovodíkům a rostlinným sterolům. Velkou výhodou HDPE je jeho dobrá 

snášenlivost s ostatními materiály, pokud není měkčen sloučeninami chlóru, jako např. PVC, 

které nesmí být v kontaktu s polystyrenem. HDPE je svými vlastnostmi vhodný pro vytvoření 

separační vrstvy mezi těmito materiály. Pevnost v tlaku je 31,37MPa, což je srovnatelná 

pevnost betonu C25/30 a C30/37, pevnost cihelných tvárnic v tlaku je 8MPa, 10MPa. Bod 

tání HDPE je 130ºC, maximální teplota které může být vystaven je 120ºC a minimální – 

100ºC (bod křehnutí závislý na krystalinitě). [2] HDPE i PE jsou velmi rychle a dobře 

krystalizující polymery. Právě obsah krystalů v jejich struktuře zvyšuje jejich pevnost, ale 

nadbytek přispívá k jejich křehkosti. Krystalinita se mění v závislosti na teplotě. Teplotní 

roztažnost je u HDPE velmi vysoká, uvádí se až 12 krát větší než u oceli a s teplotou roste. 

Při výrobě HDPE, nebo jeho kompozitů odlévaných a lisovaných do forem, se počítá 

se  šestiprocentním smrštěním. [16] 

 

Obrázek 7. Řetězec HDPE s minimem postranních řetězců 

Z optických vlastností má HDPE schopnost pohlcovat ultračervené záření a propouští 

ultrafialové záření. UV záření je pro všechny druhy polyolefínů (amorfní a s krystalickou 

strukturou) degradující. 

Propustnost vodních par je obecně velmi malá. Molekulovou hmotnost propustnost 

vodních par neovlivňuje, propustnost roste s jejich teplotou, polyolefíny s krystalickou 

strukturou jsou méně propustné než polyolefíny amorfní. 
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I když jsou polyolefíny odolné vůči agresivnímu chemickému prostředí, vyskytuje se u 

nich tzv. koroze za napětí. Projevuje se jako narušení zátěžových zkušebních těles, ke 

kterému dojde v agresivním prostředí. Ve stejném prostředí, kdyby tělesa nebyla zatížená, by 

k narušení těles nedošlo. Korozi za napětí působí u HDPE zejména aldehydy, ketony, 

alkoholy a aromatické uhlovodíky. Chemickou odolnost, mimo krystalickou strukturu a 

hustotu, ovlivňuje také teplota. Čím větší teplotu agresivní látka působící na HDPE má, tím 

větší je pravděpodobnost rozsahu porušení. [16] 

Polypropylén PP 

Polypropylén je termoplastický polymer ze skupiny polyolefinů, stejně jako jeho 

chemický a fyzikálně polyetylén. První makromolekuly polypropylénu byly připraveny 

v roce 1869. 

Výroba polypropylénu 

Většina procesů, používaných pro výrobu polypropylénu, je velmi podobná procesům, 

používaných k výrobě vysokohustotního polyetylénu. Od 60. let minulého století se postupně 

vyvinulo 5 typů katalyzátorů pro použití i v suspenzi i v plynné fázi. Katalyzátory 5. 

generace, které se používají v posledních letech lze kombinovat s Ziegler-Nattovými 

katalyzátory což, eliminuje množství postranních řetězců. 

U procesů v plynné fázi přichází do kontaktu plynný propylén s tuhým katalyzátorem, 

který je rozptýlený v suchém prášku polymeru. Často je tento katalyzátor používán jako 

suspenze v minerálním oleji.  

Polymerace probíhá při teplotách 50 – 80 °C a tlacích pod 2MPa. Polypropylén tvoří 

malé práškovité částice suspendované v rozpouštědle. Malé množství ataktického 

polypropylenu se vytvoří jako vedlejší produkt v polymeračním kroku a částečně se rozpustí 

v rozpouštědle. Suspenze je kontinuálně odebírána z posledního reaktoru poté, co byl 

nezreagovaný propylen odstraněn ze suspenze a recyklován do reaktoru. Výroba na jediné 

suspenzní jednotce v ČR byla ukončena v roce 2002. [9] 

Vlastnosti polypropylénu 

Polypropylén se stejně jako polyetylén podobá parafínům a sdílí s nimi typické 

vlastnosti. Vyskytuje se strukturou izotaktickou (v řetězci makromolekul se nacházejí 



21 

 

monomerní jednotky jednoho typu) i ataktickou (pouze v menším množství – menší než 

10%) a stereobloky. Izotaktický polypropylén je masově využíván díky jeho vysoké 

krystalinitě (40 – 60%) v průmyslu i stavebnictví. Řetězce PP jsou lineární bez větvení, 

odpovídající třem monomerním jednotkám, spirálovitě uspořádané se stoupajícím 

uspořádáním. 

Oproti polyetylénu má menší roztažnost a výhodou také může být, že jej lze použít i při 

teplotách nad 120ºC. Z elektrického hlediska, je stejně jako PE, prakticky nepolární, je dobrý 

izolant. Chemická odolnost je podobná jako u HDPE jen s tím rozdílem, že teploty 

rozpouštění v rozpouštědlech jsou o něco vyšší (80 – 100ºC). Aby se zmenšila křehkost PP, 

přidávají se sloučeniny butylkaučuku nebo přírodního kaučuku objemově řádově od 5 do 

10%. [16] Stejně jako HDPE se PP používá ve stavebnictví na desky a fólie, má menší 

odolnost proti UV záření a začíná křehnout již při teplotách blízkých 0ºC. [2] 

Použití plastů pro opravy a rekonstrukce 

Dobré mechanické i chemické vlastnosti plastů, jejich soudržnost s povrchem a dobrá 

opracovatelnost jsou nenahraditelných způsobem využitelné při obnově konstrukčních prvků 

budov i historických památek. Plastů se užívá zejména k opravě žlabů, zábradlí, povrchů 

podlah, tepelné a zvukové izolace, zdravotní instalace, rekonstrukce příček, vod odpuzující 

nátěry, samorozlévací vrstvy, stěrky, obklady, ochrana proti korozi, krytí vnější předepínací 

výztuže, konstrukční úpravy zajišťující dostatečnou nosnost dosavadních konstrukcí, stmelení 

porušených částí výztuže, opravy konstrukcí postižených požárem, spojování betonových 

dílců.  

Pro sanace povrchů betonů i jiných stavebních materiálů se používají zejména 

epoxidové pryskyřice, které jsou vhodné do jakéhokoliv prostředí (polyesterové a met 

akrylátové se používají jen do zcela suchého prostředí). Zpevnění povrchů v řádech 

milimetrů se provádí pouze pro větší chemickou odolnost povrchů, do hloubky 2 – 5 cm pro 

lepší mechanické vlastnosti a větší odolnost např. proti tlakové vodě. 

Oprava dřevěných konstrukcí u památkově chráněných objektů, kde je dřevěný prvek 

nepřístupný, nebo je těžko demontovatelný, se provádí sanace pomocí skelných zpevňujících 

tyčí a tmelem z vhodné pryskyřice. [16] 
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1.2.3 Kompozitní plasty ve stavebnictví 

„Kompozit je každý materiálový systém, který je složen z více (nejméně dvou) fází, 

z nichž alespoň jedna je pevná, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi. A 

který dosahuje vlastností, jenž nemohou být dosaženy kteroukoli složkou (fází) samostatně, 

ani prostorovou sumací.“ [19] 

Částicové kompozity 

Výroba částicových kompozitů je snazší, než výroba vláknových kompozitů, směs 

matrice s fází snadněji homogenizuje. Základní zásadou pro výrobu funkčního prvku je 

zajistit homogenitu prvku, obalení všech zrn matricí, uzavřenost povrchových pórů. Zajištění 

homogenity prvku je problematické vzhledem k rozdílné měrné hmotnosti částic tvořící 

plnivo. Částice mohou sedimentovat (tzn., že částice o nižší objemové hmotnosti budou 

„vyplouvat na povrch“). Tohoto proměnného složení prvku v důsledku sedimentace, lze i 

využít jako náhrada souvrství tvořícího jeden celek, např. souvrství podlahy, nebo obvodový 

plášť budovy. Je třeba dát pozor na to, aby nedocházelo k vysokému shlukování částic uvnitř 

kompozitu, kde dochází k růstu lokálního napětí a zvyšuje tak křehkost kompozitu. 

Částicové kompozity, které mají stejné složení matrice i fáze se mohou významně lišit 

vnitřní strukturou. Na základě rozdílné struktury částicových kompozitů rozeznáváme tři 

základní typy. 

Částicový kompozit I. typu: plnivo je segregované v matrici, viz obrázek 8. 

 

Obrázek 8. Částicový kompozit I. typu 

Částicový kompozit II. typu: vytvoření co nejtěsnějšího spojení mezi fází a matricí vede 

k minimalizování pojiva vzniku vzduchových uzavřených bublin mezi zrny, viz 

obrázek 9 

 

 

Obrázek 9. Částicový kompozit II. typu 
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Částicový kompozit III. typu: u kompozitů III. typu se tyto vzduchové uzavřené póry 

mezi zrny propojují, viz obrázek 10. 

 

Obrázek 10. Částicový kompozit III. typu 

Kompozit II. a III. typu se vlastnostmi a chováním výrazně liší od kompozitu I.typu. 

[19] 

Částicové kompozity s polymerní matricí I. typu 

Předností polymerních výrobků je jejich stabilita při nízkých a vysokých teplotách a 

odolnost vůči korozi. Při dobré volbě odpovídající matrice a způsobu výroby, lze vyrobit 

takové kompozitní polymerní materiály, které v mnoha ohledech mohou překonat kompozity 

s kovovou matricí. Jejich nevýhodou je větší teplotní roztažnost, hořlavost, nižší absolutní 

pevnost a nižší teplotní stálost proti kompozitům s kovovou matricí. 

Částicové kompozity I. typu s termoplastovou matricí 

Termoplasty mění své vlastnosti se změnou teploty. S poklesem teploty tuhnou a se 

zvýšením teploty tečou. Bez strukturálních změn mohou přecházet z jednoho skupenství do 

druhého. 

Někteří zástupci 

Vysokotlaký polyetylén plněný 40% hmotnostními jíly pro výrobu drenážních trubek. 

Modul pružnosti se přídavkem jílu dvakrát zvětší a lze vyrábět trubky s tenkou stěnou, což 

celkovou cenu výrobku sníží. 

Další vhodnou kombinací, pro zvýšení zvukového útlumu, je příměs černých sazí nebo 

grafitu, do vysokohustotního polyetylénu. [19] 

Ke zvýšení tepelně izolačních vlastností a zároveň dosažení lepších mechanických 

vlastností, než jakých dosahují expandované pěny, je vhodné do vysokohustotního 

polyetylénu přidat plnivo s velkým podílem vzduchových pórů, např. keramzit, nebo 

odpadové pěnosklo. Takové prvky je možné použít i jako konstrukční dílce s tepelně 

izolačními schopnostmi. 
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Částicové kompozity II. a III. typu s termoplastovou matricí – malty a betony 

s polymery 

Pojivo v těchto kompozitech může být tvořeno buďto pouze polymerovou matricí, nebo 

směsicí polymerní matrice a cementového pojiva. Na základě toho rozeznáváme pouze 

betony s polymerním pojivem – tzv. polymerbetony, polymermalty PC (Polymer Concrete) a 

malty a betony se směsným polymerním a cementovým pojivem PCC (Polymer Cement 

Concrete) resp. PPCC (Polymer Portland Cement Concrete) a také betony s cementovým 

pojivem, impregnované polymerem. 

Mohou vzniknout kompozitní materiály typu I (dle předchozího rozdělení), kde 

převažuje obsah pojiva a systém plniva je segregovaný. Kompozit II. typu je potom 

s nespojitou pórovitostí a III. typ se vyznačuje pórovitostí spojitou. Polymerbetony jsou 

převážně typu I. a II. a polymermalty typu I. Druh použitého plniva se odvíjí od očekávaných 

vlastností betonů a malt. 

Tyto kompozity neslouží jako náhrada za cementové malty a betony, slouží pro 

speciální aplikace tam, kde jsou kladeny vyšší požadavky na specifické vlastnosti materiálu. 

V konstrukčních detailech se využívá kompozitních plastů k eliminaci tepelných mostů, 

zejména v těch detailech, kde jsou kladeny požadavky na mechanickou odolnost a statickou 

únosnost tepelného izolantu. Důležitou roli, při návrhu tepelné izolace, hraje zejména její 

nasákavost a tepelná vodivost. V tomto ohledu jsou kompozitní plasty dobře použitelné. 

Zároveň takováto kompozitní tepelná izolace tvořena odpadovým materiálem je i 

ekonomicky a ekologicky výhodná. [19] 

1.3 Detaily v oblasti soklu a paty zdiva 

Tepelně technické problémy v oblasti soklu se projevují zejména u starších budov 

při dodatečné izolaci obvodové pláště konstantním zateplovacím systémem. Na tepelnou 

izolaci soklu, resp. tepelnou izolaci spodní stavby, jsou kladeny jiné požadavky, než na 

stavbu vrchní. Především se jedná o kombinaci těchto požadavků. 

− Minimální nasákavost. 

− Mrazuvzdornost. 

− Minimální nebo žádnou vzlínavost vody. 

− Vysokou pevnost v tlaku. 
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− Možnost kombinace s různými typy hydroizolací. 

− Dobré spolupůsobení s lepidly a tmely. 

Tyto kritéria splňují polystyrenové desky XPS, EPS desky PERIMETR 

s uzavřenými póry, které byly pro izolaci spodní stavby vyvinuty. Jako izolant spodní stavby 

se dá také použít pěnosklo s nakašírovanou asfaltovou vrstvou. Výhodou pěnoskla je, že je 

čistě anorganické, nepotřebuje protipožární aditiva nebo pojiva. Pochází z čistě 

recyklovaných surovin a je zase znovu plně recyklovatelné. Pevnost v tlaku pěnoskla 

PERINSUL dle EN826 přílohy A je větší než 1600 kPa. U PERIMETRU je pevnost v tlaku 

200 kPa a u XPS 300 kPa. Nevýhoda pěnoskla je jeho vyšší cena. 

Oblast soklu je namáhána zejména odstřikující vodou ze strany venkovního 

exteriéru, vlhkostí ze zeminy a z přilehlého terénu. Jedná-li se o obytnou budovu, tak 

v přechodu základu a obvodového zdiva (v oblasti paty zdiva) je kritické místo na vznik 

tepelného mostu [20]  

1.3.1 Detail nezateplené části soklu 

Popis detailu: 

Níže je schéma typického detailu (viz obrázek 11 a obrázek 12), kdy je dodatečně 

zateplený obvodový plášť kontaktním zateplovacím systémem a soklová část je vynechána. 

Tepelné úniky jsou potom nasměrovány přes patu zdiva a soklovou část ven do exteriéru. 

  

Obrázek 11. Schéma nezateplené soklové části budovy při dodatečném kontaktním 

zateplení obvodového pláště 
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Obrázek 12. Nezateplená soklová část budovy při dodatečném kontaktním zateplení 

obvodového pláště 

Na dalším detailu (viz obrázek 13) je konstrukční detail soklové části nízkoenergetické 

novostavby, kde jsou provedeny jak vodorovné tepelné izolace soklu, tak vodorovná izolace 

pod okapovým chodníčkem, která na sokl navazuje. Tepelný únik je nasměrován přes 

nezateplenou patu zdiva do exteriéru. 

1.3.2 Detail v oblasti soklu u novostavby nízkoenergetického domu  

Popis detailu: 

Níže je, je detail nízkoenergetického domu (viz obrázek 13 a obrázek 14) se 

zatepleným obvodovým pláštěm i soklovou částí. Tepelný most tvoří pata zdiva.  

Tepelná izolace v oblasti soklu je provedena pomocí tepelného izolantu z XPS 

polystyrenu, který je kryt v podzemní části nopovou fólií s nakašírovanou geotextilií. 

Únosnost vápenopískových tvárnic bude vybrána v závislosti na konkrétním objektu a 

základových podmínkách a bude konzultována se statikem. Kontaktní zateplovací systém 

EPS obvodové zdi je kotven pomocí talířových kotev v minimálním počtu, dle předpisu 

výrobce, počet kotev se v problematických místech navyšuje. 
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Obrázek 13. Řešení návaznosti svislého kontaktního zateplovacího systému s 

vodorovnou izolací u nízkoenergetického domu. 

 

Obrázek 14. Konstrukční detail řešení návaznosti svislého kontaktního zateplovacího 

systému s vodorovnou izolací u nízkoenergetického domu. 
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Postup provedení detailu: 

1. Vybetonování základů. 

2. Vyzdění hrubé stavby. 

3. Provedení hydroizolačního souvrství ve dvou vrstvách. 

4. Provedení kontaktního zateplení. 

5. Natažení nopové fólie s nakašírovanou geotextilií. 

6. Zasypání výkopu štěrkopískem. 

7. Provedení okapového chodníčku. 

8. Provedení vnějších omítek. 

Problematika tepelného mostu u paty zdiva není většinou řešena vůbec (viz obrázek 11 

a obrázek 12), nebo je řešena zároveň s  tepelnou izolací soklu (viz obrázek 13 a obrázek 14). 

Potřeba izolace paty zdiva roste spolu s vývojem a výstavbou pasivních domů. Přerušení 

tepelného mostu u paty zdiva je stejně energeticky potřebné, jako přerušení tepelného mostu 

u vyložených balkónových konzol, nebo střešních teras. 

Na izolaci pro patu zdiva jsou kladeny stejné požadavky, jako na izolaci určenou pro 

detaily soklové části stavby.  

1.4 Detaily založení střední nosné zdi 

Podobně lze řešit i zvýšený tepelný tok pod střední nosnou zdí, kde energetické ztráty 

nejsou tak velké, ale i zde může vznikat kondenzát v důsledku nízké teploty na vnitřním 

povrchu stěny a podlahy. Stejně jako u paty zdiva, u obvodové stěny je potřeba přerušit 

tepelný most pomocí tlakově únosných materiálů s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. 

Zároveň se musí uvažovat s vyšší vlhkostí, která difundovala z teplejšího prostředí interiéru 

do vrstev konstrukcí blíže zemině. Vlhkost v zimním období přibližně 15 cm pod izolovanou 

podlahou se pohybuje okolo 60 – 65% v ideálním případě, kdy konstrukce nevykazuje vady a 

poruchy. 
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Obrázek 15. Směr tepelného toku střední nosnou zdí do zeminy bez přerušení tepelného 

mostu  

Na konstrukčním detailu (viz obrázek 16) je zobrazen konstrukční detail založení 

střední nosné zdi bez přerušení tepelného mostu, modelace rozložení teplotního pole (viz 

obrázek 17) a schéma průběhu izotermy (viz obrázek 18). Maximální tepelný tok v koutě 

podlahy a zdi je v zimním období 35 W/m2. U detailu s přerušeným tepelným mostem (viz 

kapitola 4) je to, pro srovnání, 13 W/m2. Povrchová teplota se liší zhruba o 1 °C, při použití 

tepelně izolačního bloku z částicového polymerního kompozitu WPPC.  

 

Obrázek 16. Konstrukční detail založení střední nosné zdi bez přerušení tepel. mostu 
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Obrázek 17. Schéma teplotního pole při založení střední nosné zdi bez přerušení tepel. 

mostu 

 

Obrázek 18. Průběh izotermy o teplotě 17,62°C 

Izolaci pod střední nosnou zdí je vhodné provádět u nízkoenergetických, nebo 

pasivních staveb, jestliže není použita tepelná izolace pod základovou desku. 
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1.5 Detaily v oblasti balkónové konzoly 

Problematika tepelných mostů u volně vyložených balkónových železobetonových 

konzol se řeší buď obalením celé konstrukce tepelnou izolací, nebo přerušením tepelného 

mostu v místě železobetonové konstrukce na rozhraní interiéru s exteriérem. 

Pokud je to možné, je výhodnější použít metodu přerušení tepelného mostu a problém 

tak vyřešit již ve fázi projektování (viz obrázek 20), kde je tepelný most přerušen mezi 

exteriérem a interiérem, ale není izolován práh balkónových dveří. Tepelný tok z interiéru je 

nasměrován do této oblasti, kde je nižší povrchová teplota a často se zde vyskytují houby a 

plísně. 

1.5.1 Detail nezateplené balkónové konzoly 

Na obrázku níže (viz obrázek 19) je typický detail objevující se u starších budov, kde je 

prováděno dodatečné, nebo nové kontaktní zateplení. Obvodový plášť je zateplen, ale 

balkónová konzola zůstává bez kontaktního zateplení a tvoří tak tepelný most. Stejně tak práh 

balkónových dveří. Tepelný tok je tak nasměrován směrem ven. Přes vystupující konzoly 

balkónů, z obvodového pláště budovy, které působí na snímcích z termokamer v zimním 

období jako radiátory. 

 

Obrázek 19. Balkónová konzola bez tepelné izolace u budovy s dodatečným 

kontaktním zateplením 
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U novějších staveb a nynějších novostaveb je používán k vynášení předsazených 

konstrukcí ISO nosník, který přeruší tepelný tok na hranici interiéru s exteriérem.  

1.5.2 Detail balkónové konzoly s ISO nosníkem 

V detailu (viz obrázek 20) je použit ISO nosník k přerušení tepelného mostu. 

 

Obrázek 20. Balkónová konzola s ISO nosníkem u budovy s dodatečným kontaktním 

zateplením. 

Pomocí ISO nosníku, je zamezeno vedení tepla železobetonem. Tepelným mostem 

zůstává pouze samotná výztuž, která musí být korozivzdorná. Pro vedení betonářské výztuže 

se používá nerezová krycí trubka [21] 

Jedním z cílů disertační práce je navrhnout termoizolační prvek kompozitního 

charakteru k přerušení tepelného mostu v kritických oblastech konstrukčních detailů. K nim 

patří i práh balkónových dveří. 
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2 Cíle disertační práce 

Práce se obecně zabývá návrhem a studiem částicového stavebního kompozitního 

materiálu z recyklovaných surovin. Cílem práce je navrhnout takový kompozit, který by 

vykazoval zároveň dobré tepelně izolační vlastnosti i mechanickou odolnost. 

Disertační práce má pět základních cílů a další dílčí cíle, které vyplynuly během práce s 

materiálem a z charakteru jeho použití. 

2.1 Výroba tlakově únosného částicového kompozitního prvku 

z odpadních surovin 

Cílem je experimentálně stanovit vhodný poměr matrice a fáze tvořící kompozit, tak 

aby byla zajištěna jejich vzájemná soudržnost a mechanická odolnost a zároveň navrhnout a 

popsat postup výroby a s ním spojená rizika na jednotlivých úrovních, který je zároveň 

jedním z dalších dílčích cílů práce.  

− Technologie výroby kompozitu WPPC na laboratorní úrovni 

Bude vypracován pracovní diagram výroby za účelem eliminace chyb lidského faktoru 

a některých nedostatků použitých zařízení k tomuto účelu. 

2.2 Experimentální stanovení vybraných vlastností WPPC 

Pro experimentální stanovení některých fyzikálních vlastností WPPC budou navrženy 

experimentální metody, které budou simulovat podmínky v reálném prostředí konstrukce, 

nebo budou použity metody pro testování životnosti polymerních výrobků a stavebních 

materiálů. Jedná se zejména o vlastnosti uvedené níže. 

− Experimentální stanovení bodů tání, krystalizace a skelného přechodu metodou 

DSC (diferenčně skenovací kompenzační kalorimetrie)  

Princip metod DSC je měření tepelného toku, který je nutný pro definované ohřátí nebo 

ochlazení materiálu. Výsledkem testu je vyhodnocení teploty tání vzorku, teplota skelného 

přechodu fáze a matrice, krystalizace polypropylenu, závislost tepelné kapacity na teplotě. 

 

 



34 

 

− Mrazuvzdornost WPPC 

Mrazuvzdornost vyjadřuje životnost materiálu během teplotních cyklů (léto – zima) na 

stavební konstrukci. Během zmrazovacích cyklů prochází materiál objemovými změnami, 

které jsou zásadní pro jeho životnost, analogicky i jeho pórovitost a nasákavost. 

− Stanovení pórovitosti a nasákavosti 

Pórovitost a nasákavost bude stanovena jak pro nová zkušební tělesa před testem 

mrazuvzdornosti, tak po něm. Míra zvýšení nasákavosti po zmrazovacích cyklech bude 

demonstrovat míru poškození struktury vzorku v důsledku objemových změn během 

zmrazovacích cyklů. 

− Termomechanické zkoušky při vyšších teplotách 

Testy budou probíhat při 3 různých teplotách. Byly zvoleny teploty 22,5°C – 25°C 

(pokojová teplota), 75°C a 100°C. Budou testovány vzorky průmyslově vyráběných 

sklovláknových kompozitů a částicový kompozit WPPC. Jejich výsledky budou vzájemně 

srovnány. 

− Tlakové zkoušky částicového kompozitu WPPC do porušení vzorku 

Pro účely matematického modelu částicového kompozitu WPPC budou otestovány i 

vzorky vyrobené pouze z polypropylénové matrice a pro inkluze z pěnoskla bude vyroben 

přípravek pro kompresní testování sypkých materiálů. Data z takových zkoušek budou 

použita pro matematickou modelaci WPPC v konečně prvkovém softwaru. 

− Creepové testy 

Vzorky WPPC budou zatíženy konstantním napětím 5MPa po dobu 2 hodin za použití 

hydraulického dynamického deformačního stroje Instron 8800 s enviromentální komorou. 

Testy budou provedeny jak při pokojové teplotě, tak při vyšších teplotách. Deformace bude 

měřena a vypočtena pomocí optického extenzometru metodou DIC (digital image correlation) 

a data zpracována pomocí software Matlab. 
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− Termomechanické zkoušky lineárních sklovláknových kompozitů a částicového 

kompozitu WPPC do porušení vzorků 

Zkoušky budou provedeny při teplotách 22,5°C – 25°C (pokojová teplota), 75°C a 

100°C. Na vzorcích bude proveden deformační test do porušení s malým přírůstkem 

deformace, tj. 0,01% z původní délky vzorku za sekundu. Pro tyto účely budou vyrobeny 

speciální vložky do samosvorných mechanických čelistí deformačního stroje Instron 8800. 

2.3 Možnosti použití kompozitních plastů v konstrukčních detailech 

pro přerušení tepelného mostu 

Kompozit WPPC je vhodný zejména pro použití do spodní stavby, nebo jako 

přechodný prvek pro přerušení tepelného mostu. Cílem je navrhnout konstrukční detaily, kde 

by částicový kompozit WPPC tento problém řešil. Tepelně technické vlastnosti 

konstrukčního detailu budou prokázány pomocí modelace stacionárního teplotního pole dle 

reálných okrajových podmínek. Budou navrženy příklady detailů v oblasti paty zdiva, 

soklové části obytného domu a balkónové konzoly. 

2.4 Určení součinitele tepelné vodivosti metodou komparace 

v kombinaci s experimentálním měřením 

Účelem je zjistit reálný průměrný součinitel tepelné vodivosti termoizolačního dílce 

vyrobeného z částicového kompozitu WPPC na základě porovnání teplotních gradientů na 

tělese s homogenní tepelnou izolací EPS a tělese s částicovou kompozitní izolací. Základem 

experimentu je úvaha, že stěna tělesa je z jedné strany ohřívána tepelným zdrojem, druhá 

strana ohřívána není. Mezi stěnami vzniká gradient teploty, který se v každém okamžiku 

mění a zároveň se těleso nachází v každém okamžiku v ustáleném teplotním poli. 

Z porovnání gradientů teplot dvou těles, z nichž jedno je referenční, dostaneme výsledný 

průměrný součinitel tepelné vodivosti kompozitu WPPC. 

2.5 Vytvoření matematicko-mechanického modelu kompozitu WPPC 

Cílem je vytvořit pro navržený kompozit matematický model na úrovni mechaniky 

kontinua pomocí tzv. homogenizace, který by byl schopen predikovat tepelně-izolační a 

mechanické vlastnosti kompozitu v závislosti na vlastnostech a poměru jednotlivých jeho 

složek. Ověření modelu bude provedeno jeho implementací do konečně-prvkového programu 

a následným porovnáním experimentálních a teoretických výsledků. 
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3 Metody zpracování 

V disertační práci byly použity induktivní postupy na základě hypotéz, pozorování a 

experimentálních měření. Byl použit Kafkův mesomechanický model, který byl 

implementován do konečněprvkového softwaru, byla provedena analýza vad a poruch 

konstrukčních detailů nízkoenergetických domů. K tepelně technickým výpočtům byla 

využita teorie šíření tepla. Další fyzikálně mechanické metody jsou stručně představeny níže. 

3.1 Šíření tepla 

Šíření tepla v pevných látkách se řídí Fourierovým zákonem, podle kterého se teplo šíří 

z teplejších oblastí do chladnějších (což vyplývá z druhého zákona termodynamiky) a je 

úměrné teplotnímu gradientu. Fourierův zákon lze vyjádřit rovnici. 

 – q = grad Tλ  

kde q značí hustotu tepelného toku, T teplotu tělesa (která je obecně funkcí prostorových 

souřadnic) a λ značí součinitel tepelné vodivosti. 

Uvažujeme-li jednorozměrné stacionární vedení tepla (tj. konstantní tepelný tok) ve směru 

tloušťky konstrukce, potom z Fourierova zákona vyplývá lineární závislost teploty ve směru 

tloušťky konstrukce. Pro tento případ lze tepelný tok vyjádřit jako: 

q = λ (t1-t2)/d  

kde t1 a t2 značí teplotu, d značí tloušťku konstrukce. 

Jestliže se konstrukce skládá z n vrstev o různých tepelných vodivostech, potom pro tepelný 

tok platí: 

��
��

��� − ��� =
��
��

��� − �
� = ⋯ =
��
��

��� − ���� = � 

Tepelná kapacita 

Tepelná kapacita vyjadřuje teplo potřebné pro ohřev jednotkového objemu látky o jeden 

stupeň tj: 

C = C/m=Q/(m∆t)  
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U všech látek s klesající teplotou klesá i tepelná kapacita a naopak, s rostoucí teplotou tepelná 

kapacita roste. Dále klesá-li tepelná kapacita, klesá i součinitel tepelné vodivosti a tepelný 

odpor látky roste. Zjednodušeně se uvažuje o tepelné kapacitě jako o konstantě, nebo o její 

lineární závislosti na teplotě. 

Součinitel tepelné vodivosti 

Součinitel tepelné vodivosti je materiálový parametr, který obecně závisí na teplotě a vlhkosti 

dané látky. Pro jeho závislost na teplotě a vlhkosti lze použít rovnici, která uvažuje lineární 

nárůst měrné tepelné vodivosti s teplotou a lineární nárůst tepelné vodivosti s vlhkostí, což 

lze vyjádřit rovnicí: 

� = ���1 + ��. � + ��	�� − ����   

,kde αw  je linearizovaný koeficient nárůstu součinitele tepelné vodivosti s vlhkostí materiálu 

a αt  značí linearizovaný koeficient nárůstu součinitele tepelné vodivosti s teplotou 

materiálu.[34] 

3.2 Fyzikálně mechanické metody 

K bližší specifikaci materiálových vlastností kompozitu WPPC byl použit následující 

výčet metod, viz níže. Jejich detailnější popis je obsažen v kapitole 4. 

Experimentální stanovení bodů tání, krystalizace a skelného přechodu metodou 

DSC (diferenčně skenovací kompenzační kalorimetrie) 

Princip měření spočívá v měření velikosti tepelného toku, který je materiál schopen 

přijmout nebo odevzdat. Testovaný vzorek se zahřívá nebo ochlazuje. Samotný proces je 

uskutečněn při konstantní rychlosti ohřevu nebo chlazení, probíhá v uzavřené komoře a 

teplota během zkoušky se může pohybovat od – 100 °C až do 650 °C. Výsledkem testu je 

vyhodnocení teploty tání vzorku, teplota skelného přechodu fáze a matrice, počátek 

krystalizace, teplota tuhnutí vzorku.  

Mrazuvzdornost WPPC 

Mrazuvzdornost vyjadřuje životnost materiálu během teplotních cyklů (léto – zima) na 

stavební konstrukci. Při zkoušce mrazuvzdornosti jsou tělesa vystavena teplotám od 20 do – 

15°C. Při každém zahřátí, nebo ochlazení vnitřního prostředí je materiál smáčen proudem 
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vody. Během zmrazovacích cyklů prochází materiál objemovými změnami, které jsou 

zásadní pro jeho životnost, analogicky i jeho pórovitost a nasákavost. 

Stanovení pórovitosti a nasákavosti 

Pórovitost a nasákavost bude stanovena jak pro nová zkušební tělesa před testem 

mrazuvzdornosti, tak po něm. Míra zvýšení nasákavosti po zmrazovacích cyklech bude 

demonstrovat míru poškození struktury vzorku v důsledku objemových změn během 

zmrazovacích cyklů. 

Zkouška nasákavosti byla provedena dle požadavků v normě ČSN ISO 62 (64 0112) – 

Plasty. Norma pro zkoušení termoplastických kompozitů zatím není. Vzorky o stejném 

složení byly nejdříve vysoušeny v peci pro vypalování keramiky 24 hodin při 50°C, následně 

byly váženy na analytických vahách s přesností 0,1 mg. Hmotnosti v suchém stavu byly 

zaznamenány a vzorky ponořeny do destilované vody na 24 hodin. Po 24 hodinách byly 

osušeny utěrkou a znovu zváženy. Byla vypočítána jejich objemová hmotnost podle ČSN 73 

1315 v suchém stavu a v nasáklém stavu. 

Termomechanické zkoušky při vyšších teplotách 

Testy budou probíhat při 3 různých teplotách. Byly zvoleny teploty 22°, 75°C a 100°C. 

Jsou testovány vzorky průmyslově vyráběných sklovláknových kompozitů a částicový 

kompozit WPPC. Jejich výsledky budou vzájemně srovnány. Postup přípravy vzorků, seznam 

požitých přístrojů a způsob hodnocení zkoušek viz kapitola 4. 

Tlakové zkoušky částicového kompozitu WPPC do porušení vzorku 

Pro účely matematického modelu částicového kompozitu WPPC budou otestovány i 

vzorky vyrobené pouze z polypropylénové matrice a pro inkluze z pěnoskla bude vyroben 

přípravek pro kompresní testování sypkých materiálů. Data budou použita pro matematickou 

modelaci WPPC v konečně prvkovém softwaru. 

Creepové testy 

Vzorky WPPC budou zatíženy konstantním napětím 5MPa po dobu 2 hodin. Testy 

budou provedeny jak při pokojové teplotě, tak při vyšších teplotách. Deformace bude měřena 

a vypočtena pomocí optického extenzometru metodou DIC (digital image correlation) a data 

zpracována pomocí software Matlab. 
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Termomechanické zkoušky lineárních sklovláknových kompozitů a částicového 

kompozitu WPPC do porušení vzorků 

Zkoušky budou provedeny při teplotách 22°C, 75°C a 100°C. Na vzorcích bude 

proveden deformační test do porušení s malým přírůstkem deformace, tj. 0,01% z původní 

délky vzorku za sekundu. Pro tyto účely budou vyrobeny speciální vložky do samosvorných 

mechanických čelistí deformačního stroje Instron 8800. 

Hodnocení termomechanických testů pomocí metody DIC 

Metoda DIC je bezkontaktní metoda optické korelace, měřící prostorové poměrné 

deformace a posunutí bodů nebo objektů vůči sobě navzájem. Slouží jak pro účely výpočtu 

změny délky virtuálních extenzometrů, tak i k výpočtu deformace v určitých bodech vzorku, 

pro identifikaci smykových rovin, inicializaci a propagaci trhlin, lokalizaci naakumulované 

deformace. Pro použití této metody je potřeba výkonné výpočetní techniky a rychlých 

digitálních kamer. Pro tyto kompresní testy byly použity kamery se snímkovací frekvencí 10 

snímků za sekundu a standardní PC s 4 GB RAM a grafickou kartou DDR 3. Výhody a 

nevýhody této metody jsou popsány v kapitole 4. 

3.3 Analýza vad a poruch v konstrukčních detailech 

nízkoenergetických staveb 

Nadměrná spotřeba energie je typickým projevem tepelně technických vad a poruch 

objektů. Dalším problémem je pokles povrchové teploty, kondenzace vodních par a vznik 

plísní, které zhoršují stav konstrukce, snižují její životnost a představují zdravotní riziko pro 

osoby žijící v těchto budovách. 

Vady způsobené chybným návrhem 

V konstrukčním detailu jsou použity materiály s vysokým součinitelem prostupu tepla, 

nebo jsou materiály v konstrukčním detailu nevhodně kombinovány, např. tak, že 

kondenzační zóna je v místě, kde nemůže být odvětrána a v důsledku toho může způsobit 

degradaci některých vrstev v konstrukci. Předcházet těmto vadám lze vypracováním 

podrobné prováděcí dokumentace s vybranými kritickými detaily a modelace těchto detailů, 

posouzení skladeb konstrukcí ve stacionárním teplotním poli. 
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Vady způsobené chybným řemeslným provedením 

Předcházet těmto vadám se dá i použitím certifikovaných systémových řešení, 

kontrolou technologických postupů. Nakonec by měl být proveden „Blower Door test“ pro 

stanovení průvzdušnosti obálky budovy viz schématický obrázek 21. 

 

Obrázek 21. Blower Door test 

Vady způsobené nesprávným užíváním 

Zejména jde o správné používání klimatizační a rekuperační jednotky, nevětrat okny a 

to i v letních měsících. Rekuperační a klimatizační jednotka udržuje v interiéru stálou teplotu 

a vlhkost. Hromadění vlhkosti z vnitřní strany konstrukce snižuje životnost konstrukce a 

komfort užívání stavby. 

Následky tepelně technických vad a poruch 

Následky jsou zpravidla kombinací více  faktorů.  Zvýšená vlhkost a nadměrná 

spotřeba tepla jsou jen jedny z nich. 

Nadměrná spotřeba tepla 

Nadměrná spotřeba tepla je u pasivních a nízkoenergetických objektu nežádoucí. 

Princip těchto objektů je založen na neprůvzdušnosti obálky, a tím šetření veškeré energie.  

Růst plísní a vlhkost na vnitřním povrchu konstrukce 

Pro zahájení růstu běžných plísní postačuje relativní vlhkost od 70%. Pro pokračování 

růstu plísní, po krátkém iniciačním období, postačují i nižší relativní vlhkosti vzduchu. 

Stavební konstrukce se považují v současné době za bezpečné vůči růstu plísní, mají-li 

povrchovou teplotou takovou, že relativní vlhkost u vnitřního povrchu je nižší než 80 %. 

Ventilátor těsně 

usazený do otvoru 

dveří 
Tlakový rozdíl 

n50 < 
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Výrazný pokles vnitřní povrchové teploty nastává při celkově nízkých tepelně 

izolačních vlastnostech konstrukcí, vždy v místech výrazných tepelných mostů 

v konstrukcích a tepelných vazeb mezi konstrukcemi. Problémy narůstají při zvýšené vlhkosti 

vzduchu uvnitř místnosti a při vyšších poklesech teplot. 

Vlhkost uvnit ř konstrukce 

Vlhkost uvnitř konstrukce může vést k degradaci vlastností materiálů, někdy až k 

destrukci konstrukcí. Často způsobuje hnití a mikrobiotické napadení organických hmot, 

zejména dřeva a hmot na jeho bázi. Dalším jejím projevem je koroze kovových prvků. 

Vlhkost v interiéru a množství kondenzátu v konstrukci upravuje tepelně technická norma 

ČSN 730540-2 článek 6.1.1. 

Při nadměrném zvýšení vlhkosti uvnitř konstrukce dochází k transportu nevsáknuté či 

nahromaděné vlhkosti na vnitřní povrch obvodových konstrukcí. Možnost putování 

nahromaděné vody podporují spáry či trhliny v konstrukci. Vlhkost zvyšuje také hmotnost 

stavebních materiálů, a tím narůstá namáhání nosných a spojovacích prvků. Jednou z příčin 

zvýšené vlhkosti uvnitř konstrukce je kondenzace vodní páry (viz obrázek 22).  

 

Obrázek 22. Kondenzace na vnitřním povrchu [30] 

Při hodnocení konstrukcí se rozlišují tři kritická množství kondenzátu. Prvním a 

základním je absence kondenzátu. Druhým kritickým množstvím je zkondenzované 

množství, které převýší absorpční schopnost materiálů v kondenzační zóně. Třetím kritickým 

množstvím je zkondenzované množství vyšší, než se může v celoročním průběhu odpařit. 

Další příčinou zvýšené vlhkosti uvnitř konstrukce je transport vlhkosti spárovou 

průvzdušností. Obvykle se jedná o osazovací spáry oken, lodžiových dveří, lehkých 

meziokenních vložek, lehkých lodžiových stěn a o spáry mezi dílci montovaných střech.  

Kondenzace na 

vnitřním povrchu 

Výskyt plísní 
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4 Výsledky disertační práce a nové poznatky 

S rozvojem nízkoenergetické a pasivní výstavby je třeba řešit nové tepelně technické 

detaily pro eliminaci tepelného mostu. Problematické jsou zejména detaily, kde jsou kladeny 

požadavky na mechanickou odolnost a nenasákavost tepelného izolantu. Jedná se zejména o 

detaily v patě zdiva, soklové části spodní stavby, atiky, předsazených konstrukcí a detaily 

v oblasti okenních otvorů. V těchto místech tepelných vazeb prvků vznikají kritická místa 

obvodové konstrukce budovy a vzniká tak riziko snížení tepelného odporu konstrukce, 

nejčastěji v lineární vazbě, kde je potom do centra nejnižšího odporu tepelný tok nasměrován 

směrem do exteriéru, do chladnějšího prostředí a současně prostředí s nižším tlakem. Problém 

tepelného mostu se řeší kontaktním zateplením, nebo tepelně izolačním přechodným prvkem, 

který přeruší tepelný tok mezi interiérem a exteriérem. Takovýmto přechodovým prvkem je 

částicový kompozit vyrobený z odpadních surovin (WPPC – Waste Based Particle Polymer 

Composite). Návrh a výroba tohoto kompozitu, byla prvním praktickým cílem této práce. 

Další experimentální měření a popis chování tohoto kompozitu navazují v dalších částech. 

4.1 Výroba tlakově únosného částicového kompozitního prvku 

z odpadních surovin WPPC 

WPPC byl navržen, jako částicový kompozit o dvou materiálových složkách, viz 

obrázek 23. Matrici tvoří termoplastický polymer. Byl použit polypropylén se součinitelem 

tepelné vodivosti λ = 0,22 W/mK. Jako plnivo s tepelně izolační funkcí bylo zvoleno odpadní 

pěnové sklo se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,068 W/mK  

 

Obrázek 23. Řez kompozitem s makroskopicky viditelným rozhraním 

Polypropylen 

Pěnosklo 

Řez WPPC 
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Součinitelé obou složek – fáze i matrice byly změřeny experimentálně, pomocí přístroje 

ISOMET s příložnou sondou. 

Základním problémem při výrobě funkčního kompozitního prvku bylo zajistit 

homogenitu prvku, obalením všech zrn matricí a uzavření povrchových pórů. Zajištění 

homogenity prvku je problematické vzhledem k rozdílné měrné hmotnosti částic tvořící 

plnivo; částice mohou snadno sedimentovat. Sedimentace částic byla pozorována u prvních 

experimentálních vzorků, kdy fáze a matrice byly ručně míseny, nebo vibrovány. Docházelo 

k nesoudržnosti fáze s matricí uvnitř vzorku. Zrna frakce, tvořící fázi, nerovnoměrně 

sedimentovala a zamezovala tak protečení pojiva mezi jednotlivými zrny. Právě dosažení 

homogenity, obalení všech zrn plniva matricí, vedlo k další inovaci pracovního postupu, 

který se osvědčil a je používán. 

 

Obrázek 24. Prototyp WPPC ve formě desky, a) textura hotové desky, b) nákres desky, 

c) malý vzorek pro mechanické testy, d) vzorek s průhlednou matricí z epoxidové pryskyřice 

s viditelnými vrstvami fází pěnoskla, e) schéma vzorků pro mechanické testy 

Při výrobě je hlavním zájmem vytvoření kompaktního výrobku bez otevřených pórů na 

povrchu a bez shluků skleněných frakcí fáze uvnitř kompozitu. Proto se před tavením fáze a 

matrice, vrstvy složek postupně vrství střídavým způsobem (viz obrázek 24d), v ocelové 
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přesně broušené formě (viz obrázek 25a a obrázek 26a) [I]. První dvě vrstvy byly frakce 

pěnového skla se dvěma odlišnými velikostmi zrn. Třetí složka byla vytvořena 

polypropylénovými granulemi. Po naplnění formy se vrstvy taví po dobu 2 hodin na teplotu 

250°C, aby granulát polypropylénu byl úplně roztaven. Po roztavení všech vrstev se směs 

spolu s formou krátkodobě lisuje hydraulickým ručním lisem. Po ochlazení vzduchem je celý 

kus WPPC (viz obrázek 24c a obrázek 26b), po odstranění volného dna formy, hydraulickým 

lisem vytlačen ven. Tvar vzorku je válec o průměru 49 mm a výšce 24 mm (viz obrázek 24e). 

Stejným způsobem byly vyráběny i kompozitní desky. Tvar formy je patrný 

(viz obrázek 25 b)), všechny vzorky byly taveny v peci na keramické výrobky (viz obrázek 

25a). 

 

Obrázek 25. a) pec na keramické výrobky uvnitř s formou na vzorky pro mechanické 

testy, b) forma na kompozitní desky WPPC 

 

 

Obrázek 26. a) forma na vzorky pro mechanické testy [I], b) větší vzorky WPPC o 

průměru 100 mm pro testy mrazuvzdornosti a nasákavosti. 

a) b) 

a) b) 
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Dalším krokem při vývoji kompozitu bylo snižování objemové hmotnosti matrice tak, 

aby byla homogenita kompozitu zachována, ale součinitel prostupu tepla λ [W/(mK)] se 

snížil. Dále byly kombinovány, nebo použity samostatně frakce pěnoskla (2 – 4 mm)  

a (4 – 8 mm). Obecně větší frakce pěnoskla mají nižší součinitel tepelné vodivosti, než menší 

frakce. Větší frakce obsahují více vzduchově uzavřených pórů, jsou tedy lepším tepelným 

izolantem. Nakonec byl nalezen vhodný poměr složek, který zajišťuje homogenitu prvku, 

součinitel tepelné vodivosti se ustálil na čísle 0,096-0,098 W/mK (experimentální měření, 

příložnou sondou). 

 

Graf 1. Experimentální stanovení poměrů fáze a matrice 

V Grafu, viz výše, je znázorněn vývoj hmotnostních poměrů uvnitř kompozitu.  

Čísla 1 – 7 na vodorovné ose je číslo vyrobeného kompozitu. Modré sloupce jsou množství 

plastu a zelený a červený sloupec je množství pěnoskla o dvou frakcích. Všechny vzorky, 

které byly vyrobeny, byly celistvé. Větší frakce pěnoskla má nižší součinitel tepelné 

vodivosti, než menší frakce. Vzorek s větší frakcí pěnoskla má číslo 3 a vzorek 2 obsahoval 

pouze menší frakci. Součinitel tepelné vodivosti se liší o setinu v tomto případě. Nakonec 

byly vybrány 2 poslední receptury 6 a 7, na všechny vzorky, které byly testovány, byla 

použita receptura 6, protože vzorky vykazovaly nejmenší zmetkovitost. Součinitel tepelné 

vodivosti se ustálil na čísle 0,096 – 10,098 W/Km. 

Během experimentální výroby vzorků WPPC byl vyvinut pracovní postup výroby. 
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Technologie výroby kompozitu WPPC na laboratorní úrovni 

Jednotlivé kroky a úrovně výroby jsou znázorněny v pracovním diagramu (viz obrázek 

27). Diagram zahrnuje všechna rizika a chyby, které se během experimentální výroby staly. 

 

 

Obrázek 27. Pracovní diagram výroby vzorků WPPC 
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Popisuje reálné situace a problémy, při kterých byl na vině ve většině případů lidský 

faktor. Z těchto zkušeností lze učinit v laboratorním provozu opatření, aby k těmto chybám 

nedocházelo. Např. při výpadku proudu automaticky zapnout záložní zdroj UPC na záložní 

baterie. Pro každý krok vytyčit pracovní místo s pracovními pomůckami a po každém 

pracovním úkonu, udělat výstupní kontrolu.  

4.2 Experimentální stanovení vybraných vlastností WPPC 

Po nalezení ideálního poměru matrice a fáze v kompozitu, začala výroba 

experimentálních vzorků pro testování jejich fyzikálních vlastností. Nejprve byla provedena 

zkouška mrazuvzdornosti a nasákavosti, poté byla stanovena teplota tání a tuhnutí pomocí 

metody DCS (diferenčně skenovací kalorimetrie). Byl experimentálně stanoven součinitel 

tepelné vodivosti, dvěma způsoby. Srovnávací metodou a experimentálním měřením pomocí 

příložné sondy s teplovodivou pastou. Dále následovaly termomechanické testy při vyšších 

teplotách, a creepové testy při vyšších teplotách. Na základě těchto mechanických testů byl 

sestaven matematický model kompozitu. Pomocí aplikace a adaptace Kafkova 

mesoskopického modelu pro dvoufázové kompozity [31]. 

Experimentální měření metodou DSC (diferenčně skenovací kompenzační 

kalorimetrie) 

Princip metod DSC je měření tepelného toku, který je nutný pro definované ohřátí nebo 

ochlazení materiálu.  

Testovaný vzorek se zahřívá nebo ochlazuje při konstantní(m): 

− Gradientu teploty min 0,5°C/min a max.10°C/min. 

− Teplotě v komoře se pohybuje od -100°C do 650°C. 

Cíle zkoušky: 

− Vyhodnocení teploty tání vzorku. 

− Teplota skelného přechodu fáze matrice. 

− Krystalizace polypropylenu. 

− Závislost tepelné kapacity na teplotě. 

Termickou analýzou metodou DSC lze zjistit stupeň krystalizace na základě zjištěné 

entalpie polymeru. Podstatou je množství tepla absorbované zkoušeným materiálem.  
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Diferenciální scanovací kalorimetrie – DSC, je jednou z nejrozšířenějších a 

nejpoužívanějších metod termické analýzy. Použití DSC je všestranné a univerzální. Lze s ní 

testovat látky jak pevného, tak kapalného skupenství v širokém rozmezí teplot. Původní 

využití metody DSC bylo pro stanovení fázových přechodů a testování kvality polymerních 

materiálů. [35] 

Princip měření spočívá v měření velikosti tepelného toku, který je materiál schopen 

přijmout nebo odevzdat. Testovaný vzorek se zahřívá nebo ochlazuje. Samotný proces je 

uskutečněn při konstantní rychlosti ohřevu nebo chlazení, probíhá v uzavřené komoře a 

teplota během zkoušky se může pohybovat od – 100 °C až do 650 °C. Výsledkem zkoušky 

pak může být vyhodnocení teploty tání vzorku, teplota skelného přechodu, krystalizační 

teplota nebo závislost tepelné kapacity na teplotě a teplota degradace. 

Cílem provedení měření pomocí metody DSC bylo detekování teploty, při které 

dochází ke krystalizaci a také teploty táni a tuhnutí. Rozsah měření byl určen na základě 

teoretických předpokladů: 

− Ke krystalizaci dochází při teplotách nižších, než je teplota tání.  

− Teplota tání byla odhadem stanovená v rozmezí 150 – 175°C. 

Pro využití termopolymerního kompozitu jako tepelné izolace je důležitý rozsah teplot 

jaké se mohou vyskytovat v exteriéru během roku. Zvláštní zájem je věnován zejména 

mínusovým teplotám v zimním období, tzn. teploty cca od 0°C do – 18°C. 

Krystalizace je obecně proces, při kterém dochází k přeskupení atomů látky do 

pravidelné krystalové mřížky. Jednoduše krystalizují např. kovy a látky s kovalentní vazbou, 

u polymerů je tento proces obtížnější vzhledem k orientaci molekul v prostoru. Termoplasty 

mohou krystalizovat amorfně, nebo semikrystalicky. U amorfních plastů je základní 

jednotkou klubíčka (globuly), u semikrystalických plastů se globuly v pravidelných 

intervalech k sobě natáčejí a vzniká tak částečná uspořádanost oproti chaotickým shlukům u 

amorfních plastů. 

Předpoklady krystalizace polypropylénu 

Krystalizace polymeru probíhá tehdy, je-li provázena poklesem volné Gibsonovy 

energie G složené z volné energie amorfní složky a složky krystalické. ∆Gv = Gk + Gl < 0 



49 

 

Uspořádání částic z kapaliny do krystalické mřížky provází změna entalpie, která má za 

následek uvolnění krystalizačního tepla. Každá fázová přeměna znamená změnu vnitřní 

energie. Entropie polymerní taveniny je velmi vysoká díky velkému množství shluků, které 

jsou součástí dlouhého polymerního řetězce. Prostorově tak mohou uhlovodíky nabývat 

nejrůznějších rozměrů, což v krystalové mřížce není možné. Molekuly musí být vhodně 

uspořádány v mřížce a zároveň i správně orientovány vůči svým sousedům, se kterými tuto 

mřížku utvářejí. Entropie krystalu je tedy menší než entropie kapaliny. [35] 

Dle teoretických předpokladů by měla krystalizace polymeru začít probíhat již při 

menším ochlazení pod bod tání Tm. Růst zárodků krystalů probíhá však velmi zvolna díky 

povrchové energii krystalů, která ovlivňuje jejich volnou energii. 

Měření DSC bylo provedeno ve třech krocích. Termické analýze byly podrobeny 

vzorky kompozitu a posléze i jeho matrice a fáze separátně. 

− Z kontrolního vzorku kompozitního termopolymeru o průměru 100 mm a výšce 

10 mm byl odebrán vzorek velikostně odpovídající komoře DSC (cca 3 x 3 mm) 

viz obrázek 28. Vzorek byl uřezán kotoučovou pilou na obrázek 28 a) s vodním 

chlazením a poté zbroušen do konečného rozměru na kotoučové brusce – viz 

obrázek 28 b) taktéž s vodním chlazením. 

 

a)          b)            c) 

Obrázek 28. a) kotoučová řezací pila na přípravu vzorků, b) kotoučová bruska s vodním 

chlazením, c) komora DSC s přívodem dusíku 
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− Destilovanou vodou z něj byly spláchnuty nečistoty. 

− Vzorek byl vložen do vakuové komory DSC, kde proběhla zkouška těsnosti a test 

plynulosti dusíkové pumpy, tudíž došlo ke zmrazení vzorku na -68°C ještě před 

započetím teplotního cyklu. 

− Teplotní cyklus pro termickou analýzu byl stanoven v rozsahu od – 18°C  

do + 175°C. 

Na grafu 2 je zobrazen výsledek z analýzy DSC. Jedná se o vzorek WPPC, který je složen 

z odpadního pěnoskla a polypropylénu. 

Graf 1. Výsledek měření DSC Kompozitního WPPC 

Nejdříve byl realizován ohřev – tmavá křivka grafu v pravé části a později ochlazení 

vzorku v levé části – světlá křivka. Na tmavé křivce jsou viditelné 2 vrcholy křivky a více 

menších vrcholků. Takovému vrcholu na teplotní křivce se říká peak. Když je peak otočen 

směrem dolů, znamená to, že materiál teplo spotřebovává, takže spotřebovává energii pro 

rozvolnění svého řetězce. V tomto případě matrice kompozitu taje. Teplota tání odpovídá 

175°C. A naproti tomu při chlazení, byl peak otočený směrem nahoru ke kladným číslům  

osy y, tzn, že materiál energii uvolňoval, docházelo zřejmě ke krystalizaci a materiál v tom 

okamžiku začal tuhnout. Bod tuhnutí byl odečten při teplotě 125°C. Hystereze mezi bodem 

tuhnutí a tání je způsobena tím, že materiál má menší tepelnou odezvu z důvodu toho, že má 

malou tepelnou kapacitu, chová se jako tepelný izolant, nebo teplota vzorku neodpovídá 



51 

 

teplotě v komoře. Další vlastnost, která může být pozitivní při zabudování kompozitu do 

konstrukce, je například při vypuknutí požáru. Kompozit ohni odebírá část tepla, ale při vyšší 

teplotě pohlcené teplo uvolní. V oblastech pod bodem mrazu žádný peak není, takže k 

rozsáhlejší krystalizaci zřejmě nedochází. Další možností, jak krystalizace dosáhnout při 

teplotách pod modem mrazu, je vystavit kompozit jak teplotnímu zatížení, tak vysokému 

tlaku. V praxi je to např. použití kompozitu v patě zdiva, nebo jako izolant pod základovou 

desku. 

Na částečnou krystalizaci, nebo tvorbu zárodků krystalů lze usuzovat z lineárního 

poklesu entalpie a ze změny součinitele prostupu tepla řádově v jednotkách setin. 

Výhody předpokládané krystalizace a rekrystalizace polypropylénu 

Základní myšlenkou je předpoklad, že změna skupenství, nebo přechody soustavy 

z jednoho skupenství do skupenství druhého, mohou vést ke změnám součinitele tepelné 

vodivosti a jiných mechanických vlastností. Zároveň by bylo výhodné pomocí teploty a tlaku 

tyto vlastnosti řídit. Zlepšení tepelně izolačních a mechanických vlastností termopolymerního 

kompozitu nemusí být nutně provázeno fázovou změnou. Polymery krystalizují různě rychle 

na různých místech svého dlouhého a nepravidelně prostorově uspořádaného řetězce. 

Polypropylén je izotaktický polymer, krystalizace bude proto probíhat na různých částech 

řetězce v pravidelných intervalech. 

Cílem stanovení stupně krystalizace v termopolymerním kompozitu je zjistit závislost 

součinitele tepelné vodivosti na stupni krystalizace kompozitu. Dalším dílčím cílem je 

závislost stupně krystalizace na technologii zpracování, tj. tavení termopolymerního 

kompozitu při teplotách vyšších, než je bod tání termopolymeru a lisování při teplotě rovné 

teplotě tání termopolymeru. 

V souvislosti na předpokládané krystalizaci polymerního termokompozitu a rychlosti 

jeho rekrystalizace, byla provedena i zkouška mrazuvzdornosti. Motivací pro tuto zkoušku 

byl důkaz stálosti povrchu materiálu v průběhu zmrazovacích cyklů. Teoretický předpoklad 

je, že pokud bude materiál bez viditelných povrchových defektů po ukončení této zkoušky, 

můžeme říct, že krystalizace a rekrystalizace materiálu je přibližně stejně rychlá a vratná. 

Materiál byl zatěžován pouze extrémními teplotami v mokrém prostředí. Jestliže by na 

materiál působil i tlak v reálném prostředí stavby, docházelo by k drobným fázovým změnám 

rychleji. 
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Mrazuvzdornost termopolymerního iso bloku WPPC 

Mrazuvzdornost je vlastnost materiálu, která vyjadřuje jeho životnost během teplotních 

cyklů po dobu jeho působení ve stavební konstrukci. Mrazuvzdornost znamená také 

objemovou stálost materiálu úzce související s nasákavostí materiálu. 

Při zkoušce mrazuvzdornosti jsou tělesa vystavena teplotám od 20 do – 15°C. Při 

každém zahřátí, nebo ochlazení vnitřního prostředí je materiál smáčen proudem vody. 

Jednotlivé faktory, vstupující do zkoušky, jsou kombinovány tak, aby se jejich účinky mohly 

projevit jako v reálném venkovním prostředí. Sledování objemových změn v průběhu cyklů 

má z hlediska technicko - užitných vlastností zásadní význam. 

Pro zkoušku mrazuvzdornosti byly vybrány dvě skupiny vzorků po třech stejných 

vzorcích. Všechny vzorky byly zváženy za suchého stavu a dva vzorky z každé skupiny byly 

namočeny po dobu 24 hodin do vody a zváženy znovu. U zkušebních těles se před nasycením 

vodou a zmrazováním byly zjištěny jejich rozměry a váhy a byla vypočítána jejich objemová 

hmotnost podle ČSN 73 1315. 

 

Obrázek 29. Mrazící box pro zkoušky mrazuvzdornosti 

Hmotnosti vzorků s vyjádřením jejich nasákavosti jsou uvedeny v tabulce (viz   

tabulka 4), vzorky (dva z každé skupiny) byly vyjmuty z lázně a umístěny do mrazicího boxu 

(viz obrázek 29), kde bylo provedeno 25 zmrazovacích cyklů. Zmrazování a rozmrazování 

zkušebních těles se koná ve zmrazovacích cyklech, při kterých musí být teplota mrazícího 

prostředí v rozmezí – 15°C až do – 20°C. [1] Vzorek byl během procesu 25 krát smáčen 

proudem vody, byl ohřát na 20°C a znovu zmražen na – 15°C. 
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Jeden zmrazovací cyklus se skládá ze 4 hodin zmrazování a dvou hodin rozmrazování. 

Při zmrazování se zkušební tělesa ukládají do prostoru, který musí mít předem požadovanou 

teplotu, při rozmrazování se zkušební tělesa ukládají do vody + 20°C teplé. V mimopracovní 

době jsou zkušební tělesa uložena v mrazícím prostoru požadované teploty. Zkušební vzorky 

se před prvním vložením do mrazícího prostoru vyjmou z vody, povrchově osuší a zváží. 

Nato se podrobí požadovanému počtu zmrazovacích cyklů po etapách, např. 25. 

 

Obrázek 30. Vzorky po 25 mrazících cyklech 

Následně je provedeno vizuální posouzení trvanlivosti a trhlin na povrchu vzorku (viz 

obrázek 30) a bude provedena zkouška nasákavosti, které byl vzorek podroben i před 

zkouškou mrazuvzdornosti. 

Stanovení pórovitosti a nasákavosti 

Zkouška nasákavosti byla provedena dle požadavků v normě ČSN ISO 62 (64 0112) – 

Plasty. Norma pro zkoušení termoplastických kompozitů zatím není. Vzorky o stejném 

složení byly nejdříve vysoušeny v peci pro vypalování keramiky 24 hodin při 50°C, následně 

byly váženy na analytických vahách s přesností 0,1 mg. Hmotnosti v suchém stavu byly 

zaznamenány a vzorky ponořeny do destilované vody na 24 hodin. Po 24 hodinách byly 

osušeny utěrkou a znovu zváženy. Výsledné hodnoty nasákavosti jsou uvedeny v tabulce (viz 

tabulka 4). 
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Obrázek 31. Vzorek kompozitního WPPC pro stanovení pórovitosti a nasákavosti 

 Hmotnost [g]    

Vzorek 

číslo 

Suchý 

stav 

Po 

namočení 

Nasákavost 

[%] 

Objemová hmotnost 

[kg/m3] 

λ 

Ref. 60 79,9   467,86 0,096 

63 79,5 80,4 1,132 458,94 0,107 

65 79,9 80,2 0,375 482,58 0,107 

Ref. 50 81,4   478,58 0,102 

51 82,7 83,9 1,451 478,63 0,100 

70 80,5 81,4 1,118 480,86 0,102 

Tabulka 4. Nasákavost jednotlivých vzorků 

Byla stanovena nasákavost vzorků. Čísla vzorků jsou na vodorovné ose x v grafu 3. 

Modré sloupečky znázorňují nasákavost vyjádřenou v procentech. Nasákavost u vzorků byla 

velmi nízká pouze do 3 % a průměrná nasákavost je 1,25 %. V horní části lineární křivky 

znázorňují součinitel tepelné vodivosti v suchém a nasáklém stavu. V průměru se od sebe 

tyto dvě hodnoty liší, o jednu setinu tzn., že ve skutečnosti mohou být totožné, protože jedna 

setina odpovídá chybě měření. Lze říci, že nasákavost do 3 % nemá vliv na součinitel tepelné 

vodivosti. 
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Graf 2. Stanovení nasákavosti a její vliv na součinitel tepelné vodivosti λ u 

kompozitního WPPC 

Pro srovnání byla změřena nasákavost i jiných tepelných izolací. Jako je EPS stabil pro 

podlahy, perimetr – nenasákavý polystyren odlévaný do forem a šedý polystyren s přídavkem 

grafitu viz graf 3. U všech těchto izolací, byla nasákavost do 5% jejich objemové hmotnosti, 

u polymerního kompozitu je průměrná nasákavost 1,25%. U všech vzorků byl měřen 

součinitel tepelné vodivosti v suchém stavu – modrá linie a v nasáklém stavu – červená linie. 

Hodnoty součinitelů prostupu tepla se liší o jednu setinu, pokud nasákavost není větší jak 5%. 
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Graf 3. Stanovení nasákavosti a její vliv na součinitel tepelné vodivosti λ u jiných TI 

Další zkoušky, kterým byly vzorky podrobeny, byly deformační testy při vyšších 

teplotách. Vyšší teploty okolo 50°C odpovídají teplotám v podlaze v blízkosti podlahového 

vytápění, nebo teploty na fasádě v letních měsících. Tlak a vyšší teplota je kombinace 

zatížení, kterým mohou být kompozitní WPPC bloky v reálné stavbě vystaveny. 

Termomechanické zkoušky při vyšších teplotách 

Pro umístění kompozitního WPPC do stavby je důležitá únosnost v tlaku a mechanická 

odolnost v kombinaci s vyšší teplotou. Byly provedeny jak kompresní testy do porušení při 

vyšších teplotách, tak creepové testy za stejných podmínek. Kompresní testy částicového 

kompozitu WPPC byly provedeny při teplotách 22,5°C, 75°C a 100°C a ty stejné testy byly 

provedeny i na sklovláknových kompozitech od anglické firmy, která tyto kompozity 

vyvinula se stejným účelem – jako tepelně izolační tlakově únosné prvky do stavební 

konstrukce.  
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Testy byly provedeny pomocí následujících zařízení a přístrojů: 

− Servohydraulický deformační stroj INSTRON 8872 s temperační komorou. 

− Kotoučová řezačka s vodním chlazením. 

− Bruska s vodním chlazením. 

− Posuvné měřidlo délek σ – napěti v tahu [Pa]. 

− Digitální mikrometr. 

− Optický mikroskop. 

Průběh termomechanických zkoušek 

Testy probíhaly vždy na jedné sadě při 3 různých teplotách. Jedna sada tvořila 3 ks 

vzorků. Byly zvoleny teploty 22,5°C – 25°C (pokojová teplota), 75°C (maximální teplota, 

které může dosahovat fasáda domu za letních měsíců) a 100°C. Při jiné, než pokojové teplotě, 

byla komora servohydraulického deformačního stroje INSTRON 8872 (viz obrázek 33) před 

započetím testu hodinu temperována, aby teplota při spuštění testu byla stabilní (nekolísala o 

více než 2 stupně). 

Vybrané vzorky bylo před začátkem zkoušek třeba upravit. Z velkých vzorků byla 

vyřezána menší zkušební tělesa; všechny vzorky byly broušeny a leštěny za pomocí vodního 

chlazení (viz obrázek 32). Broušení bylo prováděno zejména pro srovnání povrchu 

dotýkajícího se tlakových čelistí. Nerovný povrch by mohl ovlivnit hodnotu modulu 

pružnosti v tlaku, tzn. směr tlakové deformační křivky. Leštěny byly pouze vzorky, které 

byly podrobeny optické analýze pod mikroskopem. 

 

Obrázek 32. a) leštění vzorku b) broušení vzorku  c) řezání vzorku 
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Obrázek 33. a, b) INSTRON 8872 s enviromentální komorou c) ovládací jednotka 

komory 

Tlakové zkoušky částicového kompozitu WPPC do porušení vzorku 

Vzorek je vystaven zatížení, které rovnoměrně narůstá s přírůstkem poměrné deformace 

vzorku. Rychlost zatěžování je řízeno rychlostí poměrné deformace 0,01% z l0 (z původní 

délky vzorku za sekundu). Testy byly provedeny vždy na třech sadách vzorků. Jedna sada 

obsahovala 3 kusy vzorků. Bylo testováno 5 druhů lineárních kompozitů o různé hustotě 

skelných vláken, 3 kusy částicového kompozitu WPPC. Pro účely matematického modelu 

tohoto částicového kompozitu WPPC byly otestovány i vzorky vyrobené pouze 

z polypropylénové matrice a inkluze pěnoskla byly zatěžovány ve speciálně vyrobeném 

přípravku pro kompresní testování sypkých materiálů.  

Způsob vyhodnocení tlakové zkoušky: 

− Smluvní napětí = F/S0.  

− Smluvní deformace = prodloužení vzorku δl / původní délce vzorku l0. 

− Tlaková zkouška do porušení – 22°C, 40, 60°C. 

Kompresní testy do porušení na vzorcích z polypropylénové matrice 

Pro kompresní testy byly vyrobeny vzorky ve tvaru válců, které byly následně 

rozřezány na kvádry o rozměrech 15 x 15 x 30 mm. Při výrobě vzorků bylo nutné dodržet 

paralelitu obou zatěžovaných čel vzorku. Z toho důvodu, byla čela srovnána přesným 

obráběním. Při těchto testech byl použit optický extenzometr, proto bylo třeba nanést na 

vzorek jemný patern s vysokým kontrastem; viz obrázek 34b. Patern byl nanesen pomocí 

vzduchové stříkací pistole pro modeláře (airbrush). Slouží jak pro účely výpočtu změny délky 
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virtuálních extenzometrů, tak i k výpočtu deformace v určitých bodech vzorku, pro 

identifikaci smykových rovin, inicializaci a propagaci trhlin, lokalizaci naakumulované 

deformace. Metoda DIC je bezkontaktní metoda optické korelace, měřící prostorové poměrné 

deformace a posunutí bodů nebo objektů vůči sobě navzájem viz obrázek 34. Pro použití této 

metody je potřeba výkonné výpočetní techniky a rychlých digitálních kamer. Pro tyto 

kompresní testy byly použity kamery se snímkovací frekvencí 10 snímků za sekundu a 

standardní PC s 4 GB RAM a grafickou kartou DDR 3. Pro výpočet offline byl výkon 

dostačující.  

Výhody použití metody DIC pro experimentální mechanické testy: 

− Bezkontaktní metoda, není třeba složitého upevňování mechanických 

extenzometrů. 

− Je třeba se zaměřit na libovolné místo na povrchu objektu. 

− Můžeme zachytit nehomogenní pole deformací v celém objektu. 

− Lze ji aplikovat v místech a podmínkách, kde by to bylo za jiných okolností velmi 

obtížné. 

− Lze touto metodou víceméně nahradit elektronovou difrakci, nebo tomografii, 

jestliže dokážeme deformaci vzorku snímat z více stran. 

Nevýhody metody: 

− Na okrajích čočky digitální kamery se vytvářejí deformace, které mohou při 

korelaci zkreslovat výsledky, je proto nutné vždy před začátkem měření udělat 

kalibraci distorzí objektu, nebo použít 2 kamery. 

− Je třeba zvolit správnou metodu obrazové korelace v závislosti na mechanickém 

testu, např. dochází – li při zatěžování ke smyku rovin, nebo k transformaci podle 

nelineárních ploch, je nutné uvažovat posun bodů alespoň ve dvou směrech. 

− Musí být umístěna v rovině vzorku. 

− Vzorek musí být matný, bez odlesků světla, k měření musí být použito světlomet 

s vysokou frekvencí, nebo alespoň s převodníkem (světlo musí být neblikající). 



60 

 

 

Obrázek 34. a) Testovací deformační stroj Instron b) Detail paternu na vzorku pro DIC 

c) Barevné znázornění velikosti tenzoru EXX. 

Testy probíhaly při třech různých teplotách (22,5°C, 40°C a 60°C). Vzorek byl před 

započetím každého testu hodinu temperován v enviromentální komoře hydraulického 

deformačního stroje Instron. Pro rovnoměrné proudění vzduchu byly použity 

dodatečné větráčky, aby bylo zabráněno mihotání teplého vzduchu před kamerou. 

Toto mihotání by mohlo rozostřit pohled kamery a zkreslit tak výsledky z DIC. 

Rychlost zatěžování byla definována a řízena rychlostí poměrné deformace vzorku 

[%] (poměrná deformace = engineering  strain). Maximální únosnost 

polypropylénového vzorku byla 20,94MPa viz graf 4, při pokojové teplotě. Pro 

srovnání únosnost cihly plné pálené je 15MPa a vápenopískových cihel 2 – 4MPa.  
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Graf 4. Teplotní závislost termomechanických vlastností polypropylénové matrice 

Kompresní testy do porušení na ikluzích z pěnoskla (fáze kompozitu WPPC)  

Rychlost zatěžování a metoda testování byla stejná jako u předchozích testů. Pro 

testování inkluzí pěnoskla, byla vyrobena forma s přesným pístem, viz obrázek 35. 

 

Obrázek 35. Testovací forma s přesným pístem 

Na obrázku (viz obrázek 35) jsou vidět částečně rozdrcené frakce pěnoskla po 

úspěšném testu. Frakce byly do formy vrstveny stejným způsobem jako v částicovém 

kompozitu WPPC. Rozložení, velikost zrn a postavení frakcí vůči sobě má rozhodující vliv 

na únosnost. Mísení není nahodilé, ale dodržuje se přesný postup vrstvení jednotlivých složek 

stanovený při experimentální výrobě WPPC. I když dosažení konzistentních výsledků při 

testování sypkých materiálů je obtížné, ze sady 12 vzorků, měly elastické moduly pružnosti 
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stejný trend, viz graf 6. Test má dobrou vypovídající hodnotu pro účely sestavení 

matematického modelu a pochopení termomechanického chování dílčích složek kompozitu. 

Minimální únosnost inkluzí pěnoskla při pokojové teplotě byla 1,9MPa. Při zvyšující se 

teplotě jeho elastický modul pružnosti klesá, klesá jeho únosnost, viz graf 5. 

 

Graf 5. Teplotní závislost termomechanických vlastností inkluzí pěnoskla 

Kompresní testy do porušení na částicovém kompozitu WPPC (složeného z inkluzí 

pěnoskla a polypropylénové matrice) 

Pro kompresní testy byly vytvořeny menší oválné vzorky kompozitního WPPC (viz 

obrázek 36 c) d)). Průběh testu byl řízen pomocí reálné poměrné deformace vzorku 

prostřednictvím optického virtuálního extenzometru a metody DIC. Pro vytvoření menších 

vzorků WPPC byla použita stejná receptura, jako pro velké vzorky (viz obrázek 36a). Celý 

vzorek byl pokryt paternem, střídavě bílým a černým s rozlišením jednotlivých teček 0,008 

mm/ pixel. Patern byl použit jak pro délkové extenzometry, tak pro plošnou korelaci 

smykových polí během zatěžování. 
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Obrázek 36. a) schématické zobrazení vrstev WPPC, b) ocelová forma na výrobu 

vzorků c) schématické znázornění vzorku d) vzorek WPPC 

 

Graf 6. Teplotní závislost termomechanických vlastností WPPC 

Termomechanické kompresní testy u WPPC prokázaly jeho dobrou únosnost i za 

vyšších teplot (40 a 60°C), viz tabulka 5 a graf 6. Je zde patrný synergický efekt fáze a 

matrice, kdy jednotlivé složky vykazují pouze své pozitivní vlastnosti. Pozitivní ve smyslu 
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způsobu tlakové únosnosti kompozitu. Výsledkem jsou pak vlastnosti, kterých by jednotlivé 

fáze nebyly schopny samostatně docílit a nebyly by schopny jich docílit ani prostorovou 

sumací. Fáze mají spolupracující (synergický) efekt. 

Teplota. 
[°C]  

WPPC 
δmax[MP
a] 

PP 
δmax[MPa]  

Pěnosklo 
δmax[MPa]  

22,5 15,08 20,94 1,903 

40 11,55 15,47 1,023 

60 7,58 14,40 0,690 

Tabulka 5. Závislost maximálního napětí na teplotě 

Kompresní termomechanické testy měly za úkol definovat teplotní závislost maximální 

deformace a maximální únosnosti vzorků, zejména pro účely vytvoření matematického 

modelu kompozitu. Reálně je ale kompozit v konstrukci vystaven stálému zatížení v tlaku o 

relativně malých hodnotách cca do 5MPa a únavou od nízkých a vysokých teplot během 

roku. Termoplasty jsou náchylné na tečení při vyšších teplotách, proto byly na vzorcích 

provedeny creepové testy.  

Creepové testy 

Použití termopolymerů, nebo jejich kompozitů v konstrukcích je omezeno jejich 

maximální únosností a maximální přípustnou deformací. V případě semikrystalického 

kompozitního polymeru je, z pohledu jeho pozdějšího využití, významnější maximální 

přípustná deformace než únosnost. V konstrukci jsou únosné prvky vystaveny konstantnímu 

zatížení v dlouhém časovém úseku. Během tohoto namáhání se mohou měnit okrajové 

podmínky, z nichž největší vliv, na mechanické vlastnosti, má teplota. Spojitá deformace 

probíhající většinou při konstantním napětí je creep, který je funkcí napětí, času a teploty 

� = ��, �, ��. Pro polymery je typický viskoelastický creep, viskoelastická deformace, která 

je významná při teplotách nad teplotou skelného přechodu ��, tzn. v kaučukovitém stavu, viz 

obrázek 37.  
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Obrázek 37. Fáze polymerní matrice kompozitu WPPC 

Při nízkých teplotách jsou relativně malé deformace elastické, naopak při vysokých 

teplotách se polymer chová jako kapalina. V kaučukovitém stavu, který je typický pro střední 

teploty, je polymer vystaven oběma extrémům. Tento stav je nazýván viskoelastickým, 

mechanické chování je viskoelastické.  

Elastická deformace je plně vratná, projevuje se okamžitě po zatížení. Viskózní 

deformace je od elastické velmi odlišná. Zatížení nastává okamžitě, ale deformace je 

opožděná, nebo závislá na době zatěžování. A je kompletně nevratná viz obrázek 38. 

Viskoelastická deformace nenastává ihned po zatížení, je oproti němu opožděná, po 

odtížení je plně vratná, viz obrázek 38.  

 

Obrázek 38. Deformace polymerů v závislosti na teplotě 

Jedná se o pokles napětí v čase při konstantní deformaci, který je způsoben 

molekulárními změnami uvnitř polymeru. Pokles napětí může být definován pomocí 

creepového modulu Еc. Je to časově závislý elastický modul pro viskoelastické polymery. 

Stejně tak, jako je Youngův modul elastickým modulem pro kovy, creepový modul je 

definován jako 

� =
!���

"#
          (9) 

Tm  Tg  

SEMIKRYSTALICKÝ KAUČUKOVITÝ KAPALNÝ 
-24°C  +176°C  
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kde ���� je napětí v čase a $� je deformace, která je konstantní. Rozpětí hodnot 

creepového modulu je přímo závislé na teplotě. Čím větší je krystalinita daného polymeru, 

tím je náchylnost polymeru k viskoelastickému creepu nižší. 

Experimentální část – závislost creepových vlastností na teplotě 

Pro experimentální účely byly vytvořeny vzorky WPPC (Wased based particle polymer 

composite) ve tvaru válce o průměru 49 mm a výšce 24 mm (stejné vzorky jako v případě 

kompresních testů do porušení), viz obrázek 39. 

 

 

Obrázek 39. a) Vzorek WPPC b) Vzorek WPPC s naneseným paternem pro DIC 

analýzu 

Vzorky byly zatíženy konstantním napětím 5MPa po dobu 2 hodin za použití 

hydraulického dynamického deformačního stroje Instron 8800 s enviromentální komorou. 

Deformace byla naměřena a vypočtena pomocí optického extenzometru metodou DIC (digital 

image correlation) a pomocí software Matlab. 

Pro co největší přesnost měření pomocí optického extenzometru, bylo potřeba nanést co 

nejjemnější patern s vysokým kontrastem. Pro tyto účely byla použita kamera s vysokou 

frekvencí snímání (cca 10 snímků za vteřinu) s teleskopickým objektivem pro tyto účely 

(ohnisková vzdálenost 750 mm) s černobílým obrazem. Po experimentálních zkouškách byl 

zvolen bíločerný patern ve dvou vrstvách. Nástřik byl proveden vzduchovou stříkací pistolí 

pro modeláře (viz obrázek 40), byl použitý pro plošnou korelaci i pro korelaci ve směru Y a 

X. Deformace ve směru Y představuje poměrnou deformaci vzorku vlivem působení 

konstantního tlaku. Nárůst deformace ve směru X představuje boulení materiálu. 

a) b) 
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Obrázek 40. Směry os při zatížení vzorku 

Testy probíhaly vždy na jedné sadě při 3 různých teplotách. Jedna sada tvořila 2 ks 

vzorků. Byly zvoleny teploty 22°C (teplota místnosti), 40°C a 60°C. Při jiné teplotě, než 

teplotě místnosti, byla komora deformačního stroje INSTRON 8872 hodinu temperována, 

aby byla stabilní (nekolísala o více než 2 stupně). 

Zatížení vzorku do napětí 5MPa probíhalo rychlostí 0,01 % poměrné deformace za 1 

sekundu (0,01% strain / sec.). Po dosažení napětí 5MPa byl vzorek konstantně zatěžován po 

dobu 2 hodin, viz graf 8. 

V případě tlakových zkoušek kompozitu WPPC jsou poměrné deformace v jednom a 

druhém směru v poměru 1/3,1. Na vliv boulení nebude brán zřetel. 

 

Graf 7. Závislost creepové deformace WPPC ve směru Y na teplotě 
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Na mechanické vlastnosti termoplastů a jejich kompozitů má zásadní vliv teplota a 

dlouhodobé zatěžování tj. creep. Proto byl kompozit zatěžován konstantním napětím  

5MPa při vyšších teplotách. Byla měřena maximální poměrná deformace ε [%], elastický 

modul pružnosti E [GPa] Elastický modul pružnosti byl vypočítán z elastické části křivky z 

grafu poměrné deformace a zatížení, viz graf 7. Elastický modul pružnosti je definován jako 

tečna k elastické části křivky. 

Teplota 
[°C]  

Počet stupňů 
nad teplotou 
Tg [°C]  

EC [GPa] ε[%] směr Y  

22,5 46,5 120 1,1 

40 64 114 11,2 

60 84 96 21,01 

Tabulka 6. Závislost elastického modulu WPPC na teplotě 

S rostoucí teplotou elastický modul pružnosti WPPC klesá. Klesající modul pružnosti 

znamená, že tuhost materiálu se snižuje. S rostoucí tuhostí, klesá elasticita materiálu. 

Poměrná deformace vzorků, po 2 hodinách zatěžování, s rostoucí teplotou klesá. Dodatečně 

byly provedeny creepové testy na polypropylénových vzorcích (matrici WPPC) viz graf 9. 

 

Graf 8. Závislost creepové deformace polypropylénu ve směru Y na teplotě 
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Výsledné moduly pružnosti (viz tabulka 7) jsou odvozeny z elastické části zatěžovací 

křivky vzorku WPPC, viz graf 8. 

Teplota 
[°C]  

EC [GPa] ε[%] směr Y  

22,5 129,8 0,46 

40 110,53 0,78 

60 69,12 1,3 

Tabulka 7. Závislost elastického modulu EC polypropylénu [GPa] na teplotě 

Polypropylénová matrice WPPC byla 2 hodiny zatěžována konstantním napětím 5MPa 

v tlaku, při teplotách 22,5°C, 40°C a 60°C. Hodnoty poměrných deformací polypropylénové 

matrice a částicového kompozitu WPPC po 2 hodinovém zatížení, viz tabulka 8. Poměrná 

deformace s teplotou roste, tato závislost není lineární. 

Teplota [°C] Poměrná deformace WPPC 
po 2 hod εWPPC [%]  

Poměrná deformace PP 
po 2 hod εPP [%] 

22,5 1,10 0,46 

40 11,20 0,78 

60 21,01 1,3 

Tabulka 8. Závislost poměrné deformace kompozitu WPPC a Polypropylénové matrice (PP) 

na teplotě. 

Rozdíly mezi kompozitem WPPC a jeho matricí jsou významné. Vzorky složené pouze 

z polypropylénové matrice vykazují desetkrát menší deformaci, než kompozit WPPC při 

stejných zatěžovacích podmínkách.  

Termomechanické zkoušky lineárních sklovláknových kompozitů a částicového 

kompozitu WPPC do porušení vzorků 

Vzorky byly vystaveny konstantnímu zatížení, při kterém je sledována změna 

prodloužení vzorku (poměrné deformaci) v závislosti na čase. Takováto časově závislá 

deformace se nazývá creep, nebo také tečení. Poslední čtyři skupiny vzorků byly vystaveny 

takovéto zkoušce při teplotách 75°C a 100°C. Vzorky byly vystaveny konstantnímu zatížení  
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5MPa. Sledovanou veličinou je velikost poměrné deformace [%] při konstantním  

napětí [MPa] a teplotě (smrštěni, nebo prodlouženi vzorku v čase). Testy byly provedeny 

v kratším čase v extrémnějším prostředí, než creepové testy WPPC.  

Na základě termomechanických testů vláknových kompozitů, kde byla prokázána 

únosnost v tlaku od 50 do 140MPa při pokojové teplotě. A za vyšších teplot 75°C a 100°C 

byla prokázána maximální deformace vzorků do 3%. 

Částicový kompozit WPPC při teplotách 75°C a 100°C vykazovali maximální 

deformaci vzorku do 3% po 30 min. konstantního zatížení. 

Vybrané srovnání deformačních zkoušek sklovláknových lineárních kompozitů 

Testy byly provedeny na čtyřech vzorcích. Všechny vzorky byly ze stejného materiálu, 

lišily se pouze hustotou sklených vláken (viz obrázek 42 a obrázek 44). Vybrané vzorky bylo 

před začátkem zkoušek třeba upravit. Z velkých vzorků byly vyřezány menší zkušební tělesa 

(viz obrázek 41), všechny vzorky byly broušeny a leštěny za pomocí vodního chlazení. 

Broušení bylo prováděno zejména pro srovnání povrchu dotýkajícího se tlakových čelistí. 

Nerovný povrch by mohl ovlivnit hodnotu modulu pružnosti v tlaku, tzn. směr tlakové 

deformační křivky. Leštěny byly pouze vzorky, které byly podrobeny optické analýze pod 

mikroskopem (viz obrázek 42 a obrázek 44). 

    

Obrázek 41. Tlakové vzorky SK a SO 

  

Obrázek 42. Mikrostruktura vzorků SK a SO 
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Obrázek 43. Tahové vzorky KE a SE 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 44. Mikrosktruktura tahových vzorků KE a SE 

Průběh tahové zkoušky do porušení 

Tahová zkouška se provádí v servohydraulickém deformačním stroji INSTRON 8872 s 

temperační komorou INSTRON, který je zařízením umožňujícím provádět deformaci vzorku 

různými deformačními mechanizmy až po jeho destrukci. Při tahové zkoušce je vzorek 

podroben tahové deformaci, jejíž velikost s časem rovnoměrně roste (rychlost deformace je 

konstantní) viz graf 9. Sleduje se závislost tahového napětí [MPa] na deformaci (prodloužení 

%) Napětím se rozumí tzv. smluvní napětí, tj. poměr síly F působící na vzorek k ploše S0 

průřezu nedeformovaného vzorku. Deformace je poměr prodloužení vzorku ∆l k 

nedeformované (původní) délce vzorku l0. 
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Graf 9. Závislost napětí na poměrném přetvoření z tahové zkoušky vzorků KE s 

použitím mechanických samosvěrných tahových čelistí (vpravo) 

Vzorky byly podrobené termomechanické tahové zkoušce do přetržení při pokojové 

teplotě a při teplotách 75°a 100°C. 

Skupina vzorků SE, viz obrázek 43 a obrázek 44 (oba v pravé části), má nižší Youngův 

modul pružnosti, který se při teplotách 75 a 100°C značně neliší. Youngův modul pružnosti 

je přímo úměrný poměrnému přetvoření. Pevnost vzorků není velká, při tahové zkoušce 

praskají pod hodnotou 50MPa, ovšem při vyšších teplotách zůstává tato hranice porušení 

stejná. Vzorky SE jsou teplotně poměrně stálé, ale nesnesou velká tahová napětí, viz graf 10. 

Vzorky KE, viz obrázek 43 a obrázek 44 (oba v levé části), při pokojové teplotě a 

teplotě 75°C, vydrží dvakrát větší tahové zatížení a mají dvakrát větší relativní prodloužení 

než vzorky ze skupiny SE. Ale při teplotě 100°C jsou jejich vlastnosti prakticky stejné. 

Maximální přetvoření při teplotě 75°C klesá (dochází ke smršťování ) a při 100°C roste ze  

3 % na 6%. Vzorek je při teplotě nad 75°C nestabilní a začíná „téct“. 
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Průběh tlakové (kompresní) zkoušky do porušení 

Zkouška probíhala stejným způsobem za stejných podmínek, vzorky byly zatěžovány v tlaku 

místo v tahu. Průběh jedné takové zkoušky viz graf 10. 

 

Graf 10. Závislost napětí na poměrném přetvoření z tlakové zkoušky vzorků SO s 

použitím tlakových čelistí (vpravo) 

Vzorky SK, SO (viz obrázek 41 a obrázek 42) jsou pevnostně srovnatelné jako vzorky 

SE, KE (viz obrázek 43 a obrázek 44) s tím rozdílem, že byly zatěžovány tlakem do porušení. 

Tlaková zkouška byla zvolena díky tvaru vzorků. Vzorky jsou při teplotě 21,5°C i 75°C 

stabilní, při 100°C začíná materiál téct a rychle se bortí. Lom není čistý, dochází k přetrhání a 

roztřepení výztužných vláken kompozitu v okolí lomu. Při teplotě 100°C se vzorek zbortí a 

vlákna jsou rozlámaná a lehce se drolí. Výztuž zřejmě může za těchto teplot křehnout. 

Srovnání Youngova modulu pružnosti v závislosti na teplotě všech čtyř vzorků 

(viz tabulka 9). Youngův modul pružnosti byl odvozen jako tečna k elastické (počáteční) 

části zatěžovací křivky. 
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Vzorky  Teplota 22°C Teplota 
75°C 

Teplota 
100°C 

Youngův 
modul 
pružnosti 
[GPa] 

SE 4,84 3,857 2,4597 

KE  7 6,6767 3,7892 

SK 7,187 2,78 0,951 

SO 4,26 4,83 2,17 

Tabulka 9. Youngův modul pružnosti E[GPa] při třech různých teplotách [°C] 

Závislost modulu pružnosti na teplotě je lépe patrná, u čtyř vzorků sklovláknových 

kompozitů, viz graf 11. 

 

Graf 11. Závislost Youngova modulu pružnosti na teplotě u vzorků SE – SO 

Při vyšší teplotě Youngův modul pružnosti klesá, materiál při vyšších teplotách ztrácí 

svoji pevnost. Rozdíl mezi 22°C a 100°C je markantní, ale u více vyztužených vzorků, viz 

graf 11 a tabulka 9, není rozdíl Youngova modulu při teplotě 22°C a 75°C tak viditelný. 

Kromě Youngova modulu pružnosti bylo u vzorků sledováno maximální napětí 

v závislosti na teplotě při porušení vzorku během zatěžování. Výsledky, viz tabulka 10 a viz 

graf 12.  
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Vzorky  Teplota 22°C Teplota 
75°C 

Teplota 
100°C 

Maximální 
napětí 
(stress) 
[MPa]  

SE 40,907 34 32,342 

KE 168,37 129,42 111 

SK 360 266,67 89,133 

SO 170 170 73,09 

Tabulka 10. Teplotní závislost maximálního napětí na teplotě [MPa] 

 

Graf 12. Teplotní závislost maximálního napětí na teplotě [MPa] 

Velká únosnost vzorku SK, SO (viz graf 12) je dána jejich kruhovým průřezem, ostatní 

vzorky měly čtvercové průřezy. Všechny vykazují dostatečnou únosnost pro aplikaci např. 

jako tepelná izolace do průmyslových a pojízdných podlah. 

Vzorky  Teplota 22°C Teplota 
75°C 

Teplota 
100°C 

Maximální 
prodloužení 
(strain)  
[%]  

SE 1,574 1,38 1,89 

KE  3,68 2,8677 5,6067 

SK 2,212 2,4367 1,257 

SO 1,899 1,971 1,2733 

Tabulka 11. Teplotní závislost maximálního prodloužení na teplotě 
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Graf 13. Teplotní závislost maximálního prodloužení na teplotě [%] 

Při použití kompozitů v železobetonové konstrukci jsou žádoucí poměrná přetvoření 

maximálně do 3%. Těchto velkých přetvoření dosahuje materiál pouze za působení vysoké 

teploty a tlaku, viz podrobněji graf 13 a tabulka 11. Pro aplikaci do konstrukčních celků je 

třeba vybírat takové konstrukce, kde nepůsobí zároveň vysoký tlak a vysoká teplota. Např. 

těžká plovoucí podlaha s podlahovým vytápěním s otopnou vodou 45 – max. 55°C 

nepředstavuje pro kompozit zátěž, která by jej ohrožovala. 

Na základě části těchto testů byl podán užitný vzor a patenty: přihláška vynálezu s 

názvem „Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce“, evidovaná pod spisovou 

značkou PV 2013-715, přihláška užitného vzoru s názvem „Tepelně izolační modul pro 

tlakem namáhané konstrukce“, evidovaná pod spisovou značkou PUV 2013-28485, Evropská 

přihláška vynálezu s názvem „Thermal isolation module for constructions under pressure “, 

evidovaná pod spisovou značkou EP 13466021.6 [III.] 
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Obrázek 45. Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce 

Tepelně izolační modul je tvořen nosným rámem a mřížovou strukturou, kterou tvoří 

sklovláknové kompozity. Mezi mřížkami je prostor pro výplňový tepelně izolační materiál. 

Rám i mřížky jsou k základové desce přilepeny. 

WPPC prokazoval, spolu s termokompozitem se sklovláknovou výztuží L1, při 

teplotách 75 a 100°C nejmenší přetvoření. Kompozity L1-L3 se liší od sebe hustotou 

sklovláknité výztuže. 

Deformační test při vyšších teplotách byl proveden z důvodu možnosti použití WPPC a 

kompozitů L1 – L3 jako přechodových prvků k eliminaci tepelných mostů v obálce budovy a 

jako tepelné izolace podlahy. V letních měsících mohou teploty na fasádě dosahovat až 70°C, 

v blízkosti podlahového vytápění je to 40 – 50°C. Nicméně hodnoty deformace při vyšších 

teplotách jsou určujícím kritériem pro návrh WPPC do konstrukce.  

Další výsledky práce jsou kombinací experimentálních metod měření poskytující data, 

která jsou základem pro výpočet, ověření, nebo zpětnou vazbu v teoretických výpočtech. 

V následujících kapitolách jsou tímto způsobem modelovány mechanické vlastnosti 

kompozitu při vyšších teplotách a stanovení součinitele tepelné vodivosti. 

4.3 Určení součinitele tepelné vodivosti metodou komparace 

v kombinaci s experimentálním měřením 

Cílem je určení reálného průměrného součinitele tepelné vodivosti kompozitního dílce 

v kolmém směru na tepelný zdroj. U částicového kompozitního systému za použitím 

standardních metod je toto velkým problémem díky nestejnému uspořádání matrice a plniva 

v celém objemu kompozitního dílce. Zjednodušeně se dá říci, že teplo se šíří 3 směry. U 

1) Tepelně izolační modul. 

2) Nosný rám. 

3) Mřížová struktura. 

4) Mezera. 

5) Výplňový TI materiál 
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kompozitního bloku, kde matrice je tvořena oblými zrny o nestejné frakci, není jednoduché 

prostup tepla popsat. Proto před započetím měření teplotního gradientu bude vypracován rastr 

bodů, kde bude gradient odečítán. Výpočet reálného průměrného gradientu dílce bude 

stanoven váženým průměrem a metodou nejmenších čtverců. Cílem je určit reálný průměrný 

součinitel tepelné vodivosti dílců tvořící obálku budovy. 

Motivací k použití metody komparace byla eliminace chyb, které mohou nastat při 

přístrojovém měření součinitele tepelné vodivosti pomocí příložné sondy, jako například 

netěsnostmi mezi tělem sondy a povrchem vzorku. Tato chyba měření se dá napravit 

použitím teplovodné pasty okolo těla sondy, ale dále se mohou ve vzorku vyskytovat 

nehomogennosti, které potom výsledek měření zkreslují. Účelem je zjistit reálný průměrný 

součinitel tepelné vodivosti termoizolačního dílce vyrobeného z částicového kompozitu 

WPPC.  

Princip a postup metody komparace 

Pro účely komparační metody byly vytvořeny dva boxy o stranách 450 x 500 x 450mm. 

V laboratorních podmínkách představují dvě referenční budovy. Nosná konstrukce boxů je 

z dřevovláknitých desek o stejných tloušťkách. Kontaktní izolaci nosné obálky budou tvořit 

dva druhy tepelné izolace tj. polystyren (EPS) a částicový kompozitní dílec WPPC (oba o 

stejných tloušťkách), viz schématický obrázek 46. 

 

Obrázek 46. Metoda komparace schematicky 

Polystyren lze v daných podmínkách brát jako homogenní materiál, resp. materiál 

s deklarovanými vlastnostmi výrobcem. Box, obložený kontaktní izolací z polystyrenu, bude 

brán jako referenční a hodnoty naměřené na kvádru s částicovým kompozitem s ním budou 
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porovnávány (viz obrázek 47) Součinitel tepelné vodivosti a tepelná kapacita všech materiálů 

byla těsně před experimentem změřena přístrojem Isomet. 

 

Obrázek 47. Měření tepelných toků pomocí metody komparace 

Hodnotí se velikost teplotního gradientu za jednotku času. Přírůstek teplotního 

gradientu v čase na jednotlivých zkušebních boxech je zaznamenán, viz graf 14 a graf 15. 

Pro výpočet součinitele tepelné vodivosti použijeme Fourierovu rovnici pro šíření tepla. 

Předpokládáme, že soustava se nachází v každém okamžiku v teplotně ustáleném stavu, nebo 

změna teploty v čase je vyjádřena diskrétním rozdílem teplot. Tepelné toky obou boxů jsou si 

rovny. 

%& = %',           (10) 

Index s znamená standard. Za standard je považovaný materiál, který je, pro nás, 

homogenní a má deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tj. polystyren. Vyjádřením 

tepelných toků dostaneme: 

�&	(	)	
�*+�,

ℓ
= �	(	)	 �*+�.

ℓ
,         (11) 

kde λ je součinitel tepelné vodivosti, zahřívané plochy desek S a čas τ , za který 

množství tepla materiály projde, je stejné. Srovnávané materiály mají rovněž stejnou 

tloušťku, která je ve vzorci zapsána jako ℓ. 

� = �& 	
�*+�,
�*+�.

           (12) 

kde λ je výsledný průměrný součinitel tepelné vodivosti [W/mK] WPPC.  
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Na základě porovnání teplotních gradientů na tělese s homogenní tepelnou izolací EPS 

a tělesem s částicovou kompozitní izolací WPPC, byl spočítán součinitel tepelné vodivosti  

λ [W/mK] částicového kompozitního dílce. Předpoklady pro výpočet: 

− Teplota okolí zůstává stejná (entropie okolí se nemění).  

− Na součinitel tepelné vodivosti nemá vliv měrná tepelná kapacita c, protože u 

obou těles je přibližně stejný lineární přírůstek měrné tepelné kapacity s teplotou, 

(tj. směr vektoru tečny ke skutečné křivce měrné tepelné kapacity a teploty). 

Průběh součinitele tepelné vodivosti v čase má charakter polynomu 3. stupně. Z 5 měření 

jdoucí za sebou byla odborným odhadem stanovena odchylka měření na 5.10-3W/mK. 

Medián a vážený průměr součinitele tepelné vodivosti byl téměř shodný. Medián výsledného 

součinitele tepelné vodivosti částicového kompozitního dílce je 0,0878 W/mK. 

 

Graf 14. Průběh teplot na kvádru s EPS tepelnou izolací 
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Graf 15. Průběh teplot na kvádru s WPPC tepelnou izolací 

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti, měřené metodou komparace a přístrojem 

Isomet, se od sebe liší o 11,3%, viz tabulka 12. Charakterističtější hodnota součinitele tepelné 

vodivosti je metodou komparace. Je založena na teplotním gradientu dílce a do určité míry 

homogenizuje strukturu a vlastnosti kompozitu. Hodnoty, měřené sondou Isomet, odpovídají 

struktuře a vlastnostem materiálu, který se nachází těsně pod hlavou sondy. 

 λ metoda komparace (medián) 

[W/Km] 

λ měření přístrojem Isomet  

[W/Km] 

WPPC 0,0878 0,099 

Tabulka 12. Výsledný součinitel tepelné vodivosti λ částicového kompozitu 

Kompozit WPPC prokázal, že je použitelný jako tepelný izolant, i když s kompromisy. 

Největším kompromisem vůči jeho součiniteli tepelné vodivosti bylo zajištění jeho 

dostatečné únosnosti v tlaku. I přes tuto skutečnost dosáhl součinitele tepelné vodivosti 

0,0878 W/mK, obstál v testech nasákavosti, mrazuvzdornosti, v mechanických a 

termomechanických testech. Může se stát konstrukčním prvkem k přerušení tepelného mostu 

na hranici interiéru s exteriérem, tepelným izolantem do podzemních částí budov, střech a 

podlah. 
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4.4 Matematický model kompozitu 

Model kompozitu je založen na metodě homogenizace matrice a plniva. Model byl 

aplikován do konečně prvkového systému. Výsledky numerických analýz 

termomechanického chování budou srovnány s experimentem. Cílem bylo vytvořit simulační 

nástroj pro predikci a optimalizaci tepelně-izolačních a termomechanických vlastností 

kompozitu. Při každé změně složení WPPC, nebo změně okrajových podmínek je třeba 

udělat další mechanické testy na dalších vzorcích. Výroba vzorků a následné provedení testů 

s ověřením výsledků je nejen časově a finančně náročné, ale i technicky. Matematický model 

umožní predikovat a řídit vlastnosti kompozitu WPPC. Je to možnost dále vyvíjet a 

zdokonalovat jeho vlastnosti s větší efektivitou. Zároveň může být model aplikován na jiné 

částicové kompozity s termoplastickou matricí. Matematická modelace může v krátkém čase 

najít další využití pro recyklované materiály v kompozitních systémech. 

Postup aplikace matematického modelu 

Nejdříve byl aplikován a adaptován Kafkův mesomechanický model pro dvoufázové 

kompozity [31]. Model bere v úvahu matrici jako jednu složku kompozitu a fázi jako druhou. 

Druhý typ Kafkova modelu počítá s dvoufázovým kompozitem (fáze a matrice jsou brány 

jako samostatné složky) a třetí fázi tvoří fáze a matrice spolu dohromady. Třetí fáze je 

přidaný synergický efekt fáze a matrice, které působí dohromady jako jeden homogenní 

materiál.  

Následující soubor rovnic představuje jednoduchou variantu Kafkova obecného 

mesomechanického modelu [32]. Termín mesomechanický znamená, že ne všechny 

mikroskopické vlastnosti zkoumaných materiálů jsou brány v úvahu, popis je omezen pouze 

na stupnici, na níž je model použitelný pro praktický popis mechanických vlastností. V 

následujících sadách rovnic je materiál popsán jako dvoufázový kompozit, jeho prvky jsou 

označeny r, c, což znamená, rezistentní proti vyhovujícím vlastnostem. Tento přístup vede k 

následujícím sadám tenzorových rovnic. 

 

 

 

 



83 

 

Dvoufázový model kompozitu 

r r c c
ij ij ijv vσ σ σ+ =                    (13) 

r r c c
ij ij ijv vε ε ε+ =   (14) 

r r r
ij ije s ,µ=& &

 ε ρ σ=r r r
  (15) 

,r r
ij ij ije e e′ = − && &

 
r rε ε ε′ = −  (16) 

r r r
ij ije s ,µ′ ′=& &

 
r r rε ρ ε′ ′=   (17) 

c c c c c
ij ij ije s s h ,µ= + && &

 
c c cε ρ ε=   (18) 

c c
ij ij ije e e ,′ = − && &

 
c cε ε ε′ = −  (19) 

c c c c c
ij ij ije s s h ,µ′ ′ ′= + && &

 
c c cε ρ ε′ ′=   (20) 

0
r c

ij ijr c
ij ij r c

s s
s s

η η
′ ′

− + − =

   (21) 

0
r c

r c
r c
o o

σ σσ σ
η η

′ ′
− + − =

    (22) 

Význam symbolů je uveden v nomenklatuře. 

Nomenklatura: 

Obecná mechanika: 

   tenzor napětí 

   izotropní část ( 3) 

   deviatorická část ( ij ij ijs σ δ σ= −
) 

σ ij

δ σij σ ij σ σ= /ii

ijs σ ij
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   tenzor deformace 

   izotropní část  ( 3)  

   deviatorická část  ( ij ij ije ε δ ε= −
) 

   Kroneckerův rozdíl delta 

   Youngův modul 

   Poissonovo číslo 

   deviatorická elastická podmínka 

   izotropní elastická podmínka 

Specifické symboly: 

   čárka nahoře je znaménko, které se týká symbolu  – průměru v reprezentativním objemu 

prvku kompozitu. 

|
)

   střížka nahoře  se vztahuje na polypropylenové složky 

   index nahoře  se vztahuje na - složku  

   kompozitní složka složená z polypropylénové matrice a fáze pěnoskla 

pω =
   polypropylénová složka  

gω =
   složka z pěnoskla 

vω =    dutiny v částicích pěnoskla 

eω =    elastická složka polypropylenu 

nω =    nepružný složka polypropylenu 

{ }p g vv v v=
   objemový podíl polypropylenu (skleněného vlákna pěny) v kompozitu 

ε ij

δ εij ε ij ε ε= /ii

ije ε ij

δ ij

E

ν

( )1µ ν= + / E

( )1 2ρ ν= − / E

| |

|

ω| | ω

ω = c
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{ }e nv v
   objemový podíl elastického (nepružný) složka polypropylenu 

   Einsteinovo označení. 

 

   isotropní část  

   deviatorická část  

   napětí související s  podobně jako  souvisí s  

   isotropní část  

   deviatorická část  

e n e n
o o, , ,η η η η    strukturální parametry polypropylenu 

   formální proměnná rovna 0 v pružné části,  v plastické, a ( )1 2 n/ H
 v creepu 

nH  koeficient viskozity prvku n − v polypropylénové části 

Rovnice (13), (14), (15) a (18), nepotřebují vysvětlení, rovnice (16) a (19) stanoví 

velikost proměnných, symboly charakterizují vnitřní strukturu a jsou nazývány „strukturální 

parametry". Rovnice (17), (20), jsou odvozeny z Kafkova mesomechanického modelu [13]. 

Jejich původ je natolik komplikovaný a vychází z myšlenkových pochodů a mnohaletých 

zkušeností pana Vratislava Kafky, že jej nelze jednoznačně vysvětlit a popsat. V praktických 

aplikacích pro elastické procesy, je model obvykle zjednodušen tím, že popisuje izotropní 

tenzor částí jako pružný a homogenní, čímž se zjednoduší stanovení parametrů. 

V citované monografii, byly strukturální parametry odvozeny jako integrální formy v 

distribučních funkcí mikronapětí a mikropoměrných deformací. Z jejich definice vyplývá, že 

jsou nezáporné. Důležitou vlastností těchto strukturálních parametrů je, že čím vyšší je 

hodnota, tím nižší je připojení substruktury. Pro nekonečnou hodnotu substruktury vytváří 

nespojité inkluze (fáze kompozitu – skleněné inkluze). Nekonečné hodnoty obou parametrů 

ij|

ε ε ε′ = −ij ij ij

δ ε ′ij ε ′ij

′ije ε ′ij

σ ′ij ε ′ij σ ij ε ij

δ σ ′ij σ ′ij

′ijs σ ′ij

&h λ&
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odpovídají homogennímu napětí (Reuss "model), mizející hodnoty obou parametrů 

odpovídají homogenní deformaci (Voigt model). Důležitým znakem tohoto modelu je to, že 

míra propojení jednotlivých fází lze popsat těmito strukturními parametry. 

Z množiny rovnic (17) – (25) makroskopické konstitutivní rovnice s tenzorovými 

vnitřními proměnnými může být odvozena pro řadu speciálních variant [32]. 

Základní typy deformace jsou modelovány jako následující: 

Elastická deformace: 

0ch =&
. (23) 

Elasticko plastická deformace: 

d dc ch / tλ=&
, (24) 

kde znamená skalární přírůstek plastické deformace v . složce 

Creep nebo relaxace:  

1

2
c

c
h ,

H
=&

 (25) 

kde znamená koeficient viskozity v c-složce.  

Třífázový model kompozitu 

Některé třífázové kompozity lze popsat jako dvoufázové (první stupnice indexů: v, p), 

kde jeden z těchto dvou fází, např. P, je modelován znovu jako dvoufázový kompozit (druhá 

stupnice indexů e, n). V takovém poměrně složitém systému je obtížné stanovit potřebné 

materiálové parametry. Pokud se jedná o velmi poddajný materiál, první složka je 

modelována jako prázdná, tak může být v tomto případě použit Voigtův model. Přesné řešení 

leží vždy mezi Voigtovým a Reussovým modelem, ale Reussův homogenní popis napění je 

více nepřijatelný pro popis dutin v inkluzích pěnoskla tvořící fázi. Na druhé straně není 

vyloučena homogenní deformace u Voigtova modelu, protože deformace dutin se může 

přenést a akumulovat do deformace matrice. V některých případech Voigtův model odpovídá 

některým přesným řešením. 

λd c c

cH
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První zmenšený model 

Jak bylo uvedeno výše, pro první variantu zmenšeného modelu se používá Voigtův 

model. Jeho aplikací vymizely hodnoty strukturálních parametrů a dostali jsme rovnice (21), 

(19), (16).  

c r
ij ij ijε ε ε= = && &

 

Je-li složka c modelována jako prázdná dutina (horní index v) a složka r je 

polypropylén (horní index p) je výsledkem: 

0,v p p
ij ij ijvσ σ σ= = )&&&

 

Dále bude opomíjena deformace ve vztahu k deviátorové deformaci. 

0r cε ε ε= = && & �  

S tímto zjednodušením je první výsledný model pro jednoosé namáhání takový: 

11 11 11 11
r re eε ε= = = &&&&          (26) 

3
11 11 112

r r rv sσ σ= =& &&
         (27) 

Druhý zmenšený model 

Druhý model popisuje mechanické vlastnosti polypropylénu, v nichž jsou obě 

materiálové složky označeny e a i. Pro výše uvedený soubor rovnic (13) – (24) byla opět 

použita výměna indexů r, c, za indexy e, n za těchto zjednodušujích předpokladů.  

 (i) Elastické vlastnosti jsou homogenní, tj. stejné v obou materiálových složkách, což 

znamená: 

e n e n,µ µ µ ρ ρ ρ= = = =   (28) 

(ii) Objemová deformace je opomíjena vzhledem k deviátorové deformaci. 

To znamená, že materiálové složky e a n se liší jen v jejich deviátorovém odporu. 

Za těchto předpokladů je soustava rovnic (13) – (21) použita pro formulaci druhé materiálové 

složky s indexem p. 
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Výsledné rovnice jsou: 

ε µ= = +& & && n n n
ij ij ij ije s v s h          (29) 

( )
e

n n e n n
ij ij ij ij

v
s s P s s h

Q
η

µ
′= − −& &&

        (30) 

( )
n

e n e n n
ij ij ij ij

v
s s P s s h

Q
η

µ
′= + −& &&

        (31) 

[ ( ) ]
n

n e e n n e n n
ij ij ijs v s v s h

Q
η η η
µ

′ ′= − + &&

       (32) 

( )
n e

e n n n n
ij ij ij

v
s s s h

Q
η η

µ
′ ′= + &&

        (33) 

kde  

e e n nP v vη η= +  ,      
e nQ P η η= + .       (34) 

− Nepružná n složka pro pružnoplastický případ: 

d dn nh / tλ=&
 

 

Jestliže platí: 

 

( )2
3
2

n n n
ij ijs s c≤

        (35) 

Potom makroskopická rovnice vyplývá z rovnic (28) – (22), s omezeními 

uvedenými výše a pro d nλ  z rovnice (22) i s její diferenciací  

d 0.n n
ij ijs s =   (36) 

Je – li dosazenod
n
ijs z rovnice (29) dostaneme: 

d 0nλ =                               pro   
23

2 ( )n n n
ij ijs s c<         (37) 
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d nλ =
1
2 ( )Λ + Λ

,        

 
23

2

d

[ ( ) ]

n
ij ij

e n n n
e ij ij

q s s

v p c s s

µ
η

Λ =
′−

               for    
23

2 ( )n n n
ij ijs s c=  

Pro jednoosé namáhání v našem případě, může být konstituční rovnice 

integrována, pro tento případ platí: 

11( )n n
Lc s= , 

kde dolní index L znamená limitní elastickou hodnotu. 

11

11

d

( )e n e n

q s

v pc s

µ
η

Λ =
′−

        (38) 

( )
( )

ln 1

ln 1

X Aw B w

Y Aw C w

= − −

= − −         (39) 

11 11

11 11

11

11

( )

( )

dd (1 )
.

d (1 ) d

L
n

L
n

e e
X

c

s s
Y

c
sY A w C

Y
X A w B e

µ

µ

−=

−
=

− +′ = = =
− +

      (40) 

2
1 e e

n n e

v
A

v

η
η η

 
=   + 

        (41) 

2

1

( )

e
n

n n e
B v Q

v

η
η η

+=
+  

2( )

e n

n n e

v v Q
C

vη η
=

+  

( )
n e n

e e n

v s
w

v c

η
η

′+=

                          (42) 
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Z množiny rovnic (27), lze vyloučit výrazy  a ( )ln 1 w−
, což vede k  

( ) ( ) 0
1

C BY
A C B CX BY C B

Y

′−− − + + − =
′−

.           (43) 

Na diagramu z tahové zkoušky, s velmi pomalým přírůstkem deformace (0,01% 

za sekundu), jsou vybrány tři body na nelineární části (P1, P2, P3) a hodnoty 

těchto bodů jsou určeny , ,X Y Y ′  pomocí trojice těchto hodnot v rovnici (40). 

Tři rovnice pro tři neznámé , ,A B C  jsou vyjádřeny a vyřešeny. Tyto hodnoty

, ,A B C  jsou použity ve třech rovnicích (42) s rovnicí  (43), představují čtyři 

rovnice pro čtyři neznámé, tj množina hledaných materiálových parametrů. 

− Creepové vlastnosti pod konstantním stálým tlakem. 

Pro tento případ: 

( )1 2n nh / H=&

 

kde 
nH je koeficient viskozity n-tého součinitele 

Aplikace modelu na polypropylénovou fázi kompozitního WPPC 

Částicový kompozit WPPC se skládá z polypropylenu jako pojiva a fáze z inkluzí 

pěnoskla s následujícími materiálovými vlastnostmi: 

 Hustota Pevnost v tlaku Youngův 
modul 

Objemové zastoupení 
frakcí  

 kg/m³ MPa MPa 1 

Matrice  946 26-38 1100(-1600) 0.1817 

Fáze 150(-300) 2.2-2.9 0 0.8183 

Tabulka 13. Vlastnosti částicového kompozitu 

Pracovní diagram polypropylenu a stanovení jejích materiálových konstant 

Na základě experimentálně získaných dat v diagramu v kompresním testu (viz graf 16) 

pro propylen, byly jeho materiálové parametry byly vypočítány, viz tabulka 14. 

 

w
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ev  
nv  

eη  
nη  

nc  
0.0177 0.9823 7.3644 2.6799e-5 -1.0458MPa 

Tabulka 14. Přehled hodnot materiálových konstant 

S použitím těchto hodnot byl spočítán teoretický pracovní diagram, viz graf 16. 

 

Graf 16. Závislost poměrného přetvoření na napětí polypropylénové matrice 

Creepové vlastnosti částicového kompozitu WPPC 

Creepové křivky byly experimentálně stanoveny pro teploty 22,5 ° C, 40 ° C a 60 ° C. 

Ze vztahu známých hmotnostních podílů polypropylenu a pěnového skla (42:30) a jejich 

hustoty (150kg / m3, 946 kg / m3), mají příslušné objemové frakce (= 0.1817, 0.8183 =) byly 

stanoveny a použity v modelu. 

Teplota 22.5 40 60 [°C] 
E 1100  600  320  [MPa] 

Hn 3000 80 40 [MPa*sec] 

Tabulka 15. WPPC parametrů 
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Graf 17 ukazuje shodu mezi experimentálním tečením (creepu) křivky a křivky toku 

(creepu) vyplývající z modelu pro příslušné hodnoty Youngova modulu polypropylenu a 

viskozitním Hn jeho n-složky pro příslušné teploty (viz tabulka 15). 

 

Graf 17. Závislost creepových vlastností kompozitu WPPC při různých teplotách 

Tento model ukázal, že i když má částicový kompozit WPPC polymerní složku, má 

přijatelné vlastnosti tečení (creepová vlastnosti). Ve studii je použit Kafkův mesomechanický 

model pro simulaci změn tečení poměrné deformace v čase pro různé teploty. Získali jsme 

relativně dobrou shodu mezi naměřenými a vypočtenými daty, a tak lze demonstrovat 

použitelnost Kafkova mesomechanického modelu pro tento druh kompozitního materiálu. 

4.5 Možnosti použití kompozitních plastů v konstrukčních detailech 

pro přerušení tepelného mostu 

Možnosti aplikace kompozitu WPPC navazuje na současné konstrukční detaily popsané 

v kapitole 2. Jedná se především o detaily spodní stavby a předsazených konstrukcí, kde je 

možné využít mechanickou odolnost a dobré tepelně-izolační schopnosti tohoto kompozitu. 

Dobrým předpokladem pro umístění kompozitu do těchto konstrukcí je i jeho nenasákavost a 

mrazuvzdornost, která byla laboratorně ověřena. 
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Detail v oblasti soklu u novostavby nulového domu s použitím kompozitního 

WPPC jako tepelného izolantu. 

Popis detailu: 

Zateplení spodní stavby je provedeno pomocí kompozitního plastu WPPC (viz obrázek 

48 a konstrukční detail viz obrázek 49), jedná se o částicový kompozit, kde je použito 

odpadní pěnosklo o frakci 2 – 4 mm, které slouží jako matrice. Předpokládané fyzikální 

vlastnosti jsou: difuzní odpor rovnající se nekonečnu, uzavřené póry, nulová nasákavost, 

součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,10 W/mK; na základě hodnoty tohoto součinitele se bude 

tloušťka použitého izolantu měnit. V podzemní části bude izolant chráněn nopovou fólií o 

výšce nopů 8 mm s nakašírovanou geotextilií. 

Izolant bude použit z vnější strany soklu a podzemní části základu, v případě že to bude 

potřeba, dle dvourozměrného modelu teplotního pole, bude izolace v patřičné tloušťce 

umístěna i do paty zdiva. 

 

Obrázek 48. Použití kompozitního plastu WPPC pro izolaci stavby v oblasti soklu 

nízkoenergetického domu. 
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Obrázek 49. Konstrukční detail použití kompozitního plastu WPPC pro izolaci stavby v 

oblasti soklu nulového domu 

Kontaktní zateplení nadsoklové části objektu a všechny ostatní části jsou provedeny 

stejně jakou u předchozího detailu v kapitole 2. 

Detail v oblasti soklu a paty zdiva u s použitím WPPC jako tepelného izolantu u 

novostavby rodinného domu ze systému porotherm. 

Popis detailu: 

Přerušení tepelného mostu v oblasti soklu je provedeno pomocí tepelného izolantu 

z WPPC, bez povrchové úpravy (viz obrázek 50 a konstrukční detail viz obrázek 51).  

V podzemní části bude tepelná izolace z XPS chráněna nopovou fólií s nakašírovanou 

geotextilií. 
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Obrázek 50. Použití WPPC pro izolaci stavby v oblasti soklu a paty zdiva 

 

Obrázek 51. Schéma konstrukčního detailu s použitím WPPC pro izolaci stavby v 

oblasti soklu a paty zdiva. 

Provedení detailu je shodné s předchozím detailem, kde obvodové zdivo tvoří 

vápenopískové cihly. 
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Detail v oblasti soklu při dodatečném zateplení s použitím částicového kompozitu 

WPPC jako tepelného izolantu 

Popis detailu: 

Zateplení spodní stavby je provedeno pomocí kompozitního plastu WPPC (viz  

obrázek 52 a obrázek 53), jedná se o částicový kompozit, kde je použito odpadní pěnosklo o 

frakci 2 – 4 mm, které slouží jako matrice. Předpokládané fyzikální vlastnosti jsou: difuzní 

odpor rovnající se nekonečnu, uzavřené póry, nulová nasákavost, součinitel tepelné vodivosti  

λ ≤ 0,10 W/mK, na základě hodnoty tohoto součinitele se bude tloušťka použitého izolantu 

měnit. V podzemní části bude izolant chráněn nopovou fólií o výšce nopů 8 mm 

s nakašírovanou geotextilií, nebo jiným způsobem, který bude v průběhu specifického 

výzkumu navrhnut. Nadzemní část soklu bude kryta keramickým obkladem lepeným 

vhodným lepidlem. V této části soklu je navržena povrchová úprava kompozitního bloku 

mořením pomocí kyseliny chrom-sírové v kombinaci s vhodným lepidlem např. epoxidové 

dvousložkové lepidlo, nebo použít lepidlo přímo s aktivátory např. značky SAMSON SUPER 

GLUE PLAST PLUS. 

 

Obrázek 52. Konstrukční detail s použitím WPPC pro izolaci stavby v oblasti soklu při 

dodatečném zateplení. 



97 

 

 

Obrázek 53. Schématický detail použití WPPC pro izolaci stavby v oblasti soklu při 

dodatečném zateplení. 

Stejným způsobem jako u paty zdiva, lze kompozit WPPC použít i jako kotvící prvek 

pro osazení balkónových dveří. 

Detail v oblasti balkónové konzoly s  přerušením tepelného mostu pomocí 

kompozitního WPPC a ISO nosníku (DET. 1) 

Popis detailu: 

Železobetonová konzola je tvořena ISO nosníkem, který sám o sobě částečně přerušuje 

tepelný most na přechodu mezi interiérem a exteriérem. Rám balkónových dveří je kotven do 

bloku WPPC o tloušťce 70 mm. Pěnosklo je umístěno pod vápenopískopískovými tvárnicemi 

tvořících práh (viz obrázek 53). Konzola je navíc obalena tepelnou izolací, XPS na horní 

straně konzoly, která je pochozí a EPS-F ze spodní strany a z pohledové strany, kde je 

navržena k zabránění kondenzace na hlavní betonové výztuži konzoly. Omítky a lepící stěrky 

jsou difuzně otevřené. 
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Obrázek 54. Konstrukční detail příklad přerušení tepelného mostu v oblasti konzoly 

pomocí ISO nosníku a v oblasti prahu pomocí WPPC v kombinaci s obalením celé konzoly 

tepelnou izolací (DET.1) 

V programu Ansys byla zpracována modelace teplotního pole, kde je použit kompozitní 

plast WPPC s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,1 W/mK pro přerušení tepelného 

mostu v oblasti prahu u balkónových dveří. Součinitel prostupu tepla není nejmenší 

z hlediska hodnot ostatních tepelných izolací, ale i tak příznivě ovlivňuje teplotu na straně 

interiéru. Navíc z ekologicko ekonomického hlediska je kompozitní plast výhodnější než jiné 

tepelně izolační materiály nepocházející z odpadních surovin. 
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Obrázek 55. Modelace teplotního pole při přerušení tepelného mostu v oblasti konzoly 

pomocí ISO nosníku a v oblasti prahu pomocí WPPC v kombinaci s obalením celé konzoly 

tepelnou izolací (DET.1) 

Modelace 3D teplotního pole v oblasti kritických detailů byla provedena zejména pro 

zjištění nejnižší povrchové teploty v koutech, kde by mohlo docházet ke zvýšenému 

teplotnímu toku, a tak i vzniku tepelného mostu. 

Ke kondenzaci na povrchu konstrukce dojde při povrchové teplotě 10,21°C, je-li 

teplota v místnosti 21°C a relativní vlhkost vzduchu 50%. K růstu plísní může dojít i v 

případě, kdy povrchová teplota nedosahuje hodnoty rosného bodu, ale relativní vlhkost 

v místnosti se zvedne na 80%. V takovém případě je nutné přizpůsobit provoz v obývaném 

prostoru tak, aby ke zvyšování vlhkosti nedocházelo, nebo aby k němu docházelo jen krátce a 

vlhkost byla vhodně odvětrána.  

Z detailu modelace teplotního pole (viz obrázek 55) je patrné, že povrchová teplota 

konstrukce na straně interiéru nedosáhla hodnot rosného bodu, tj. pro tuto konstrukci 10,2°C, 

ale při změně vlhkosti z 50 na 80% by teplota rizika vzniku plísní dosáhla hodnoty 17,42°C. 
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Při správném použití ISO nosníku, není třeba dodatečné izolace balkónové konzoly. Je 

třeba se zaměřit na místa v oblasti kotvení dveřního rámu a na materiál tvárnice nebo prvku, 

do kterého je rám kotven. Z tohoto důvodu je dobré použít ISO blok z pěnoskla, nebo 

kompozitního plastu, nebo rám přímo osazovat do zdící tvárnice s tepelným izolantem. 

Vedle sledování tepelného toku (součinitele prostupu tepla konstrukce, lineárního 

činitele prostupu tepla a průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy) je další 

sledovanou veličinou, která zajišťuje zdravé životní podmínky, teplotní faktor vnitřního 

povrchu. 

Detail v oblasti balkónové konzoly s částečným přerušením tepelného mostu 

pomocí kompozitního WPPC a ISO nosníku v kombinaci s částečným obalením celé 

konzoly (DET.2) 

Popis detailu: 

Konstrukční detail je tvořen, stejně jako v předchozí variantě, v oblasti prahu 

kompozitním WPPC o stejné tloušťce jako pěnosklo. Konzola balkónu je tepelnou izolací 

obalena pouze částečně. Ze spodní strany je izolace EPS o tloušťce 100 mm lepena na délku 

1000 mm od obvodové stěny (viz obrázek 56). 

Obrázek 56. Částečné přerušení tepelného mostu v oblasti konzoly pomocí ISO nosníku a v 

oblasti prahu pomocí WPPC v kombinaci s částečným obalením konzoly tepelnou izolací 

(DET.2) 
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Obrázek 57. Konstrukční detail částečné přerušení tepelného mostu v oblasti konzoly 

pomocí ISO nosníku a v oblasti prahu pomocí WPPC v kombinaci s částečným obalením 

konzoly tepelnou izolací (DET.2) 

Při použití ISO nosníku a správného kotvení rámu balkónových dveří do kompozitního 

izolantu WPPC (na Obrázek 57), není potřeba dodatečné obalení konzoly ze spodní části. Jak 

dokládá modelace konstrukčního detailu v ustáleném teplotním poli, viz obrázek 58. Teploty 

v koutech byly téměř shodné. 
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Obrázek 58. Modelace teplotního pole při částečném přerušení tepelného mostu v 

oblasti konzoly pomocí ISO nosníku a v oblasti prahu pomocí WPPC v kombinaci s 

částečným obalením konzoly tepelnou izolací (DET.2) 

 Následující konstrukční detail využívá k přerušení tepelného mostu kompozit WPPC 

v oblasti prahu – jako kotvícího prvku pro osazení rámu balkónových dveří. A ISO nosníku, 

pro přerušení tepelného mostu mezi vyloženou balkónovou konzolu. 

Detail v oblasti balkónové konzoly s částečným přerušením tepelného mostu 

pomocí kompozitního prvku WPPC a ISO nosníku (DET.3) 

Popis detailu. 

Konstrukční detail je tvořen, stejně jako v předchozí variantě. Konzola balkónu není 

dodatečně izolována kontaktním zateplovacím systémem (viz obrázek 59) 



103 

 

 

Obrázek 59. Schéma přerušení tepelného mostu pomocí ISO nosníku a kompozitního 

WPPC v podprahové oblasti (DET.3) 

Modelace konstrukčního detailu (viz obrázek 61) v ustáleném teplotním poli (viz 

obrázek 60). 

 

Obrázek 60. Konstrukční detail přerušení tepelného mostu pomocí ISO nosníku a 

kompozitního WPPC v podprahové oblasti (DET.3) 
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Obrázek 61. Schéma teplotního pole při přerušení tepelného mostu pomocí ISO 

nosníku a kompozitního WPPC v podprahové oblasti (DET.3) 

Konstrukční detaily balkónových konzol byly ohodnoceny na základě povrchových 

teplot v koutech (viz tabulka 16 a viz obrázek 62) 

Závěrečné hodnocení detailů balkónových konzol 

                   

Obrázek 62. Schéma míst odečtu jednotlivých teplot a okrajové podmínky 

Okrajové podmínky 
Teplota 

exteriéru 

TEX 

-15°C 

Teplota 

interiéru 

T INT  

20°C 

 



105 

 

Tabulka 16. Hodnoty teplot v jednotlivých kritických místech konstrukčního detailu 

Celkové hodnocení jednotlivých detailů balkónových konzol dle nastavených parametrů 

od 1(nejlepší) až 3 (nejhorší), R-rekonstrukce, N-novostavba, viz tabulka 17. 

Číslo 
detailu 

Náročnost 
provedení 

Tepelně 
tech. 
parametry 

Nákladnost Vhodnost 
provedení 
Rekonstrukce 
X Novostavba 

Celkový 
součet 
hodnotících 
parametrů  

DET 1  1 3 3 R 7 (3. místo) 

DET 2  2 2 2 N 6 (2. místo) 

DET 3  2 1 1 N 4 (1. místo) 

Tabulka 17. Výsledné hodnocení konstrukčních detailů balkónových konzol dle třech 

nastavených parametrů 

Nejvýhodnější, z hlediska tepelné techniky, je použití ISO nosníku v oblasti detailů 

balkónových konzol v kombinaci s tepelně izolačním blokem z částicového kompozitu 

WPPC. Toto řešení lze využít pro novostavby. Při rekonstrukci je třeba obalit celou konzolu 

tepelnou izolací a při výměně balkónových dveří použít v oblasti prahu tepelně izolační blok 

WPPC. 

 

 

 

 

 

 T1 [°C]  T2[°C]  T3[°C]  
DET 1  18,048 17,567 11,996 

DET 2  18,769 17,138 11,121 

DET 3  18,378 16,014 10,937 
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Detaily založení střední nosné zdi s přerušením tepelného mostu. 

 

Obrázek 63. Přerušení tepelného mostu pomocí kompozitního WPPC pod patou střední 

nosné zdi 

 

Obrázek 64. Konstrukční detail Přerušení tepelného mostu pomocí kompozitního 

WPPC pod patou střední nosné zdi 
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Obrázek 65. Schéma teplotního pole s přerušením tepelného mostu pomocí 

kompozitního WPPC pod patou střední nosnou zdí 

 

Obrázek 66. Průběh izotermy o teplotě 18,89°C 
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Obrázek 67. Schéma a rozložení okrajových podmínek 

Tabulka 18. Přehled vypočtených hodnot dle nastavených okrajových podmínek pomocí 

programu Area od Svoboda software ® 

Přerušení tepelného mostu pod střední nosnou zdí má význam jen u novostaveb 

pasivního, nebo nízkoenergetického standardu. Více než omezení tepelného toku směrem do 

zeminy je důležitější omezení zvýšené vlhkosti v koutě střední zdi a podlahy. Tak jako u 

každého konstrukčního detailu, je důležité věnovat čas výpočtům kondenzačních zón a 

množství kondenzátu v jednotlivých vrstvách konstrukce, pokud možno umožnit difundaci 

vodních par do prostorů, nebo vrstev konstrukce, kde může být kondenzát odpařený, 

odvětraný, nebo do konstrukce vůbec nevnikne a bude odvětrán už v interiéru. 

 

 

 

 

Číslo detailu T1 [°C]  Relativní vlhkost 
v koutě [%]  

Maximální tepelný 
tok [W/m 2] 

DET 1 Bez 

přerušení tepelného 

mostu 

17,62 63% 35 

DET 2 s přerušením 

tepelného mostu 

18,89 56% 13 

Okrajové podmínky 
Teplota 

exteriéru 

TEX 

5°C 

Teplota 

interiéru 

T INT  

20°C 
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5 Závěr 

V disertační byl představen nový částicový kompozitní materiál z odpadních materiálů 

WPPC, který může sloužit jako tlakově únosná tepelná izolace do vlhkých prostor. Disertační 

práce navazuje a práce na ní byla součástí výzkumného záměru VVZ MSM 0021630511 

„Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost 

konstrukcí“, kterého se účastnil můj školitel Libor Matějka se svými Ph.D. studenty. Kromě 

vývoje samotného materiálu a určení jeho bližší aplikace v konstrukci, byl v rámci tohoto 

výzkumného záměru vyvinut částicový kompozit s konečným poměrovým složením fází, 

které je používáno nyní. Vývoj kompozitu zahrnoval i vývoj a užití nekonvenčních 

testovacích metod a součásti testovacích zařízení, především k určení jeho reálných tepelně 

technických vlastností a k popisu jeho mechanického chování v tlaku. Díky experimentálním 

výsledkům byl vytvořen numerický model pro dvou a třífázový kompozit vycházející 

z Kafkova Mesomechanického modelu, popisující creepové vlastnosti částicového kompozitu 

při vyšších teplotách. Sám autor Kafkova mesomechanického modelu – pan Ing. Vratislav 

Kafka, DrSc, tento model ověřil dle experimentálních měření. 

5.1 Technické a metodické výsledky práce 

V následujících odstavcích jsou shrnuty výsledky práce, které jsou podrobněji popsané 

v kapitole 4. 

5.1.1 Výroba únosného částicového kompozitního prvku z odpadních 

surovin 

Byl navržen a vyvinut částicový kompozit z odpadních materiálů (WPPC), byly 

vyrobeny experimentální vzorky ve tvaru nízkých válců a obdélníkových desek s prolisy. 

Vzorky ve tvaru válce sloužily pro experimentální činnost na laboratorní úrovni. Obdélníkové 

desky s prolisy, o stejném složení jako válce, představují konečný produkt, který může být 

použit v konstrukci. 

Realizace technologie výroby kompozitu WPPC na laboratorní úrovni 

Byl navržen pracovní postup a pracovní diagram výroby vzorků WPPC. Z těchto 

zkušeností bylo učiněno v laboratorním provozu opatření, aby k těmto chybám nedocházelo. 

Po každém výrobním kroku se zavedla výstupní kontrola a bylo vytyčeno zvláštní pracovní 

místo s materiálem a pomůckami pro přípravu vzorku, přípravu formy a lisování vzorku. 
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5.1.2 Experimentální stanovení bodů tání, krystalizace a skelného 

přechodu metodou DSC (diferenčně skenovací kompenzační 

kalorimetrie) 

Experimentálně byl na reprezentativním vzorku změřen bod tání a tuhnutí (175°C a 

125°C resp.) Fázový přechod, který by naznačoval krystalizaci polypropylénové matrice za 

nízkých teplot okolo 0°C se neprokázal. Bližší vysvětlení a popis chování kompozitu WPPC 

je popsán v kapitole 4. 

Mrazuvzdornost a nasákavost termopolymerního kompozitu WPPC 

Vzorky byly ve zkoušce mrazuvzdornosti vystaveny v 25-ti zmrazovacích cyklech 

teplotám od – 20°C do 20°C. Po provedení této zkoušky nejevily žádné známky poškození. 

Byly proto na nich provedeny testy nasákavosti dle stanovené metodiky pro keramické 

stavební výrobky. Vzorky, které prošly zmrazovacími cykly, vykazovaly nasákavost do 1,5% 

a vzorky referenční do 0,5%. Lze proto řící, že kompozit WPPC je mrazuvzdorný s 

minimální životností 25 let. 

Termomechanické zkoušky při vyšších teplotách 

Byl navržen způsob termomechanického testování vláknitých a částicových kompozitů 

z polymerních materiálů. K tomuto způsobu testování bylo uzpůsobeno a navrženo 

příslušenství deformačního stroje Instron a navrženo příslušenství pro experimentální měření 

Youngova modulu pružnosti sypkých materiálů. 

Kompresní testy částicového kompozitu WPPC byly provedeny při teplotách 22,5°C, 

40°C a 60°C a ty stejné testy byly provedeny i na sklovláknových kompozitech od anglické 

firmy, která tyto kompozity vyvinula se stejným účelem – jako tepelně izolační tlakově 

únosné prvky do stavební konstrukce. Vzhledem k charakteru vláknitých kompozitů byly 

provedeny tahové testy. Deformace z kompresních testů kompozitu WPPC byla odečtena 

pomocí metody DIC. Bližší specifikace metody, příprava vzorků a příprava zkušebních těles 

a zařízení je popsána v kapitole 4. 

Kompozit WPPC vykazoval pevnost v tlaku do porušení při pokojové teplotě 15MPa a 

při teplotě 60°C 7MPa. Pevnost v tlaku byla definována jako doba, kdy se projeví první 

trhlina a začne se šířit. Na základě těchto testů lze říci, že výrobek vykazuje dobrou únosnost 

a lze jej umístit do základové konstrukce závislosti na charakteru objektu a způsobu 
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zakládání. Některé vzorky sklovláknitých kompozitů vykazovaly až desetkrát větší pevnost 

v tahu s maximálním přetvořením 3%. Jsou vhodné k původnímu předpokládanému použití 

jako tepelná izolace pro podlahy. 

Byl podán užitný vzor a patenty: přihláška vynálezu s názvem „Tepelně izolační modul 

pro tlakem namáhané konstrukce“, evidovaná pod spisovou značkou PV 2013-715, přihláška 

užitného vzoru s názvem „Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce“, 

evidovaná pod spisovou značkou PUV 2013-28485, Evropská přihláška vynálezu s názvem 

„Thermal isolation module for constructions under pressure “, evidovaná pod spisovou 

značkou EP 13466021.6. Autory jsou R. Brzoň, M. Ostrý, M. Bodnárová, L. Horák, T. 

Klubal, P. Žítt, D. Dostálová. 

Creepové testy 

V rámci termomechanických testů byly provedeny i creepové testy. Creep je spojitá 

deformace probíhající většinou při konstantním napětí, který je funkcí napětí, času a teploty 

� = ��, �, ��. Během tohoto namáhání se mohou měnit okrajové podmínky, z nichž největší 

vliv na mechanické vlastnosti má teplota. 

Vzorky WPPC byly 2 hodiny zatěžovány konstantním napětím 5MPa v tlaku, při 

teplotách 22,5°C, 40°C a 60°C. Hodnota poměrné deformace po 2 hodinovém zatížení je 1% 

při pokojové teplotě. Poměrná deformace s teplotou roste, tato závislost není lineární, ve 

40°C je deformace už 11% a při 60°C 21%. Použitelnost kompozitů WPPC v konstrukci je 

omezena nejenom únosností, ale i maximální přípustnou deformací. Vzhledem k výsledkům 

creepových testů za vyšších teplot je nezbytné, aby kompozit WPPC nebyl vystavován 

vyšším teplotám než je pokojová teplota cca 22°C, jestliže v konstrukci zastává i nosnou 

funkci. Proto je vhodný pro umístění do spodní stavby. 

5.1.3 Určení součinitele tepelné vodivosti metodou komparace 

v kombinaci s experimentálním měřením 

Na základě porovnání teplotních gradientů na tělese s homogenní tepelnou izolací EPS 

a tělese s částicovou kompozitní izolací, byl spočítán součinitel tepelné vodivosti λ 

částicového kompozitního dílce WPPC. Z 5-ti měření jdoucí za sebou byla odborným 

odhadem stanovena odchylka měření na 5.10-3W/K.m. Medián a vážený průměr součinitele 

tepelné vodivosti byl téměř shodný. Medián výsledného součinitele tepelné vodivosti 
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částicového kompozitního dílce je 0,0878 W/K.m. Odchylka od měření přístrojem Isomet je 

11 setin. Lze říci, že reálný součinitel tepelné vodivosti kompozitu WPPC je 0,09 W/K.m. 

5.1.4 Matematický model kompozitu 

Model kompozitu je založen na metodě homogenizace matrice a plniva. Výsledky 

numerických analýz termomechanického chování jsou srovnány s experimentem. 

Matematický model umožnil predikovat a v budoucnu řídit vlastnosti kompozitu WPPC. Je to 

možnost dále vyvíjet a zdokonalovat jeho vlastnosti s větší efektivitou. Zároveň může být 

model aplikován na jiné částicové kompozity s termoplastickou matricí, které jsou částečně 

elastické. Matematická modelace může v krátkém čase najít další využití pro recyklované 

materiály v kompozitních systémech. Autorem Kafkova mesomechanického modelu, který je 

Vratislav Kafka, který model sám upravil a výsledky ověřil pro kompozit WPPC, viz 

citovaná literatura [31] a [32]. 

5.1.5 Možnosti použití kompozitních plastů v konstrukčních detailech pro 

přerušení tepelného mostu 

Byly navrženy a teplotně namodelovány konstrukční detaily s použitím částicového 

kompozitu WPPC v oblasti soklu, paty zdiva, střední nosné zdi a balkónové konzoly. Pro 

ověření tepelně technických vlastností byly detaily namodelovány ve 3D ustáleném teplotním 

poli. Byla stanovena kritéria hodnocení konstrukčních detailů a na jejich základě bylo určeno 

pořadí detailů od nejvhodnějšího (1. místo) po nejméně vhodné (3. a další místo). Detailnější 

výsledky jsou uvedeny v kapitole 4. 

5.2 Vědecké výsledky práce 

1. Bylo prokázáno metodou DIC, že při zatížení částicového kompozitu v tlaku se 

akumuluje napětí na okrajích zrn fáze, které postupuje k jejich středu a později 

dochází ke zhroucení fáze uvnitř matrice. Pole koncentrované deformace se šíří ve 

válcových vzorcích ve vodorovných rovinách, v hranolech pod úhlem 45°C. Díky 

směru šíření dislokačních rovin jsou výhodnější termoizolační bloky ve tvaru válce, 

deformace je v rovině přibližně stejnoměrná. 

2. Nebyl, pomocí metody DSC, prokázán růst krystalů v semikrystalickém odpadním 

polyetylénu při teplotách od 0 do -40°C. Zvyšující se tepelný odpor pod bodem mrazu 

souvisí se snižující se tepelnou kapacitou materiálu, která je teplotě nepřímo úměrná. 

Závislost tepelné kapacity na teplotě byla pro tento materiál experimentálně změřena. 
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5.3 Možnosti uplatnění výsledků práce 

1. Částicový kompozit WPPC lze použít jako tlakově únosný tepelný izolant do spodní 

stavby, nebo do vlhkých prostor.  

2. Uplatní se v konstrukčních detailech s požadavky na zvýšenou mechanickou odolnost 

tepelné izolace, jako jsou balkónové konzoly, izolace u paty zdiva, podprahová 

izolace balkónových dveří, izolant pod střední nosnou zdí, izolant základové desky. 

5.4 Otevřené otázky a možnosti v další navazující práci 

Otevřených otázek je více. Z praktického hlediska je vhodné pokračovat v níže 

uvedených oblastech. 

1. Dlouhodobé testování reologických vlastností kompozitu WPPC v konstrukci. 

2. Snižování součinitele tepelné vodivosti přimísením další vhodné fáze do 

kompozitu. 

3. Pracovat na efektivnější automatizované výrobě kompozitních vzorků a 

výrobků. 

4. Posoudit z dlouhodobého hlediska působení UV záření na polypropylénovou 

matrici. 

5. Nalézt a popsat technologii další recyklace, nebo likvidace WPPC 

Další vývoj kompozitu WPPC závisí na plnění legislativních pravidel pro uvedení 

výrobku na trh a technologické spolupráci s průmyslem. Poptávka po pasivních a 

nízkoenergetických domech vzrůstá i díky zpřísňujícím se kritériím na energetickou 

náročnost budov do roku 2020 a s ní i řešení kritických detailů. 
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