
 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS  

NÁVRH NOVÉHO TYPU INJEKTÁŽNÍ HMOTY 
S ELEKTRICKY VODIVOU FUNKCÍ  
PROPOSITION OF NEW TYPE OF INJECTION MATERIAL WITH ELECTRICALLY  
CONDUCTIVE FUNCTION  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Vojtěch Uher  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

prof. Ing. ROSTISLAV DROCHYTKA, CSc., MBA  

BRNO 2019  
  



 
 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

 

Studijní program  B3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou studia  

Studijní obor  3607R020 Stavebně materiálové inženýrství  

Pracoviště  Ústav technologie stavebních hmot a dílců  

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
  

Student  Vojtěch Uher  

Název  
Návrh nového typu injektážní hmoty s elektricky vodivou 

funkcí  

Vedoucí práce  prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA  

Datum zadání  30. 11. 2018  

Datum odevzdání  24. 5. 2019  

V Brně dne 30. 11. 2018  

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 

Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



 
 

PODKLADY A LITERATURA  
1. ANDROVITSANEAS V. P.; GONOS I. F.; STATHOPULOS I. A. Experimental study on transient 

impedance of grounding rods encased in ground enhancing compounds, In Electric Power 

Systems Research, Volume 139, 2016, Pages 109-115, ISSN 0378-7796 

2. PANTOJA J. J.; ROMAN F.; AMORTEGUI F.; RIVERA C. Lightning grounding system of a tall-

mast for human safety, In Electric Power Systems Research, Volume 153, 2017, Pages 119-127, 

ISSN 0378-7796 

3. ZHANG J.; XU L.; ZHAO Q. Investigation of carbon fillers modified electrically conductive 

concrete as grounding electrodes for transmission towers: Computational model and case study, 

In Construction and Building Materials, Volume 145, 2017, Pages 347-353, ISSN 0950-0618 

4. NAHMAN J.; SALAMON D. Mutual interference of neighboring grounding systems and 

approximate formulation, In Electric Power Systems Research, Volume 151, 2017, Pages 166-173, 

ISSN 0378-7796 

5. ČSN EN 62561-7 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi 

zlepšující uzemnění 

6. ČSN EN 62305-1 – Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy 

7. ČSN EN 62305-2 – Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika 

8. ČSN EN 62305-3 – Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení 

života 

9. Výzkumné zprávy a protokoly ústavu THD, příspěvky ze sborníků konferencí, odborné články, 

časopisy, normy. 

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Cílem bakalářské práce bude na základě rešerše odborné literatury navrhnout nový typ 

injektážní hmoty. Na základě vhodných surovin v receptuře bude nově vyvíjená injektážní hmota 

vykazovat zvýšené hodnoty elektrické vodivosti, díky čemuž bude vhodná pro překlenutí trhlin 

a mezer v systémech ochrany stavebních konstrukcí před úderem blesku a vznikem přepětí. 

Navrhovaná injektážní hmota bude ve své receptuře rovněž zahrnovat podíl druhotných surovin, 

čímž dojde ke snížení dopadu výroby na životní prostředí.  

1. Porovnejte v praxi používané metody ochrany budov před zásahem blesku a vznikem přepětí. 

2. Zhodnoťte současný stav poznání v oblasti injektážních hmot a jejich vlastnosti s důrazem 

na jejich elektrickou vodivost. 

3. Shrňte požadavky na vlastnosti nově vyvíjených injektážních hmot, zejména fyzikálně-

mechanické a rezistivity. 

4. Navrhněte vhodná pojiva pro výrobu elektricky vodivých injektážních hmot. 

5. Formulujte a zhodnoťte spektrum plniv s potenciálem elektrické vodivosti pro nově vyvíjené 

hmoty (s důrazem na využití druhotných surovin) a vyberte vhodné typy.  

6. Navrhněte finální recepturu injektážní hmoty s elektricky vodivou funkcí a částečně 

experimentálně ověřte její vlastnosti. 

Předpokládaný rozsah práce 40-50 stran.  

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).  



 
 

 
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 

Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 

  



 
 

ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá návrhem nového typu injektážní hmoty s elektricky vodivou 

funkcí vhodné pro překlenutí trhlin a mezer v systémech ochrany stavebních konstrukcí 

před úderem blesku a vznikem přepětí. V teoretické části je shrnuta důležitá 

problematika injektování, představen stav současného poznání v oblasti ochrany budov 

před bleskem a přepětím a také jmenovány předpoklady elektrické vodivosti 

kompozitních materiálů na bázi cementu. V praktické části jsou nejprve shrnuty vybrané 

vlastnosti, které by elektricky vodivá injektážní hmota měla vykazovat a jsou popsány 

příslušné normami popsané zkoušky pro experimentální ověření vybraných vlastností. 

Je sestaveno široké spektrum primárních i druhotných plniv a vybrány z nich ty 

nejvhodnější pro docílení nízké hodnoty elektrické rezistivity vyvíjené hmoty. V závěru 

práce je proveden návrh receptur na základě nashromážděných poznatků a využívající 

druhotných plniv pro snížení dopadu výroby vyvinuté hmoty na životní prostředí. 

Podařilo se prokázat sníženou rezistivitu u receptur využívajících odpadní uhlík a sekaná 

uhlíková vlákna, ale nepodařilo se zcela vyhovět normovým požadavkům. Výsledkem 

práce jsou ověřené receptury a nové poznatky, které mohou dobře posloužit jako základ 

pro pokračovaní dalšího výzkumu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

injektáž, injektážní hmota, ochrana před bleskem, elektrická vodivost kompozitních 

materiálů, druhotné suroviny, odpadní uhlík, odpadní uhlík, saze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

The bachelor thesis deals with the design of a new type of grouting material with 

electrically conductive function suitable for connecting cracks and gaps in building 

protection systems against lightning strikes and surges. The theoretical part summarizes 

the important knowledge about the grouting and grouting materials, introduces the 

current state of knowledge in the field of lightning and surge protection of buildings and 

also the preconditions of electrical conductivity of cement-based composite materials. 

In the practical part are summarized selected properties, which the electrically 

conductive grouting material should have and the relevant standards tests for 

experimental verification of selected properties are described. A wide range of primary 

and secondary fillers are studied and the most suitable ones are chosen to achieve a low 

electrical resistivity value. At the end of the thesis, there are recipes based on amassed 

knowledge and using secondary fillers to reduce the environmental impact of the 

developed materials during mass production. Reduced resistivity has been 

demonstrated in recipes using waste carbon and chopped carbon fibers, but has failed 

to fully meet standard requirements. The result of the work are new recipes and 

knowledge that can serve as a basis for further research. 

KEYWORDS  

grouting, lightning protection, electrical conductivity of composite materials, secondary 

materials, waste carbon, carbon fibers, conductive carbon black 
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ÚVOD 

Provádění injektáží samotné je jednou z mnoha oblastí stavebnictví, která má 

mnohá specifika, neboť se od jiných stavebních činností výrazně lišší. A to samotnou 

přípravou konstrukce, zeminy či horninového prostředí, které má být injektováno, 

odlišují se také metodami a postupy uplatňovanými při samotném injektování, pro 

navrhování injektážních hmot platí vlastní normy a požadavky na jejich vlastnosti jsou 

přísnější než na běžně používané stavební hmoty. 

V naprosté většině průmyslových odvětví dochází v poslední době k ekologické 

osvětě, která je způsobena měnícími se nařízeními ohledně nakládání s odpady. Do roku 

2020 by se míra recyklace měla zvýšit na 50 %. V roce 2024 vyjde v platnost novela 

zákona, odhlasovaná v roce 2014, která zakazuje skladování komunálního  

a recyklovatelného odpadu. 

Je tedy potřeba nejen snížit produkci zbytečně vznikajícího odpadu, ale také 

vymyslet využití pro odpadní látky vznikající jako vedlejší produkty některých výrobních 

a energetických procesů. Právě hledání uplatnění pro odpadní produkty a využívání jako 

druhotných surovin je nyní ještě důležitějším úkolem. 

Současným trendem je vývoj moderních kompozitních materiálů, u kterých je 

cílem rozšířit množství funkcí, které dané materiály mohou současně plnit. Právě vhodně 

zvolené druhotné suroviny by mohly sehrát důležitou roli při vývoji elektricky vodivé 

injektážní hmoty, která by mohla nejen značně posunout oblast předpěťové ochrany 

budov před bleskem a přepětím, ale také by její výroba měla znamenat nižší ekologickou 

zátěž a ekonomickou náročnost. 

Systémy ochrany budov před bleskem a přepětím mohou být rozšířeny  

o využívání výše zmiňovaných speciálních materiálů. Dokonce může být vyvinut zcela 

nový fungující systém ochrany budov před bleskem a přepětím založený výhradně na 

používání pokročilých kompozitních materiálů. Systém by mohl být nejen lépe funkční 

z hlediska odvedení bleskového proudu, ale také ekonomicky a ekologicky přijatelnější. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část bakalářské práce je rozdělena na tři kapitoly, přičemž nabyté 

znalosti z každé z nich jsou potřebné k pochopení problematiky a zvládnutí praktické 

části bakalářské práce. Nejprve je přiblížena problematika injektážních metod. Všechny 

podmínky a zásady provádění injektážních metod jsou podrobně rozebrány a jsou 

představeny nejčastější injektážní metody. V druhé kapitole je pozornost věnována 

ochraně budov před bleskem a přepětím. Kromě obecných informací o vzniku blesku  

a jeho možných účincích na stavební objekty je zde zmíněn i zemní jistič, který může být 

vhodným typem konstrukce pro využití injektážních metod. Třetí kapitola teoretické 

části je věnována vedení elektrického náboje kompozitními materiály na bázi cementu. 

Je v ní podrobně popsáno, za jakých podmínek mohou být kompozitní materiály na 

cementové bázi schopné elektrické vodivosti a jak elektrické vodivosti docílit. Popsán je 

i základní princip určení optimálního množství funkčních, jejichž použitím elektrické 

vodivosti lze docílit. 

1 INJEKTÁŽ 

V kapitole věnované injektážím práce pojednává o cílech, podmínkách  

a plánování injektáže. Dále tato část popisuje požadavky na injektážní hmoty a jejich 

vlastnosti. Je provedeno rozdělení injektážní podle řady sledovaných parametrů jako je 

materiálová báze, reologické chování či výplňová funkce a také je podrobněji popsáno 

několik nejpoužívanějších injektážních metod. 

1.1.1.1 Historický vývoj injektáží 

V historii stavebního inženýrství se za první použití injektáže považuje v té době 

inovativní stavební postup provedený francouzským inženýrem Charlesem Bérignim  

v roce 1802. Tento francouzský dopravní inženýr nechal připravit suspenzi, která se 

skládala  

z pucolánového cementu a vody. Následně podle jim navrženého postupu byla suspenze 

injektována do kaveren v přehradní hrázi. Podobné techniky se začalo používat také ke 

zpevnění mostních pilířů. S přibývajícími roky přibývaly jak zkušenosti, tak  

i specializované stroje a nástroje uzpůsobené přímo k provádění injektáží.  V Německu  

v roce 1864 se znalosti injektování začalo používat v důlním inženýrství. V roce 1876 se 

ve Spojeném Království již běžně injektovala zemina za účelem zpevnění. První 

syntetické materiály na bázi pryskyřic určené pro injektování byly poprvé vyrobeny  

a použity holandským inženýrem H. J. Joostenem v roce 1926 ke konsolidaci písčitých 

půd. Ten je taky považován za jednoho z hlavních autorů moderního injektování, kterého 

se již ve třicátých letech hojně využívalo při stavbě přehrad. Během šedesátých let 20. 

století došlo ke značnému průlomu v oblasti polymerů a množství pro injektování 

vhodných materiálů se dále rozšiřovalo. Zajímavostí jsou spory ohledně technického 
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názvosloví pro novou oblast stavební sféry. Část světových odborníků se stavěla  

k názoru, že hovoří-li se o injektáži je myšlena práce s injektážní hmotou na bázi cementu  

a používá-li se termínu vstřikování jedná se o materiál na bázi pryskyřic. Časem se tyto 

neshody vyjasnily, neboť se po nějaké době používání se ukázalo, že je nevyhnutelné  

s uvedením příslušného termínu vstřikování či injektování uvést i jakého materiálu.  

Nejdůležitější bylo, že podstata, kterou slovo má vystihovat zůstává zachována. Základní 

princip injektování byl vyjádřen definicí: „Zavedení, vtlačení injektážní hmoty do dutin, 

trhlin a pórové struktury injektované konstrukce či zeminy.“ (Kutzner,1991) Princip byl 

o několik let později velmi dobře vystihnut i výrokem: „Čerpání tekutiny, injektážní malty 

do konstrukce, horniny, půdy, která zcela vyplní všechny dutiny, trhliny a póry, a která 

vytvářející soudržnou uzavřenou hmotu.“ (Volpi, 1998) Velmi jednoduše řečeno jde při 

injektování o dosáhnutí třech hlavních účinků. Je to konsolidace, hydroizolace  

a vyplnění. (1) 

1.2 Cíle injektování 

Ať už jde o injektáž skalní horniny, základové zeminy, zdiva, betonu nebo jiného 

materiálu vždy jde o to, aby injektované prostředí bylo uvedeno do potřebného, lépe 

vyhovujícímu stavu. Cílem injektážních metod je eliminace prostupů prvkem nebo 

konstrukcí, které zatím nesnižují únosnost, nebo konstrukci jinak neznehodnocují, ale 

časem to lze předpokládat. Tedy zaplnění trhlin, spár a kapilár jimiž může pronikat 

vlhkost, prostupovat či dokonce proudit voda. Druhým zásadním cílem je náprava 

poruch a vad konstrukce již reálně snižujících celistvost, pevnost a estetický vzhled. 

Zejména účinky vody v konstrukci jsou asi nejkritičtějším aspektem celé problematiky. 

Pochopení a zvládnutí problémů s vodu je klíčem k úspěchu provedení správné 

injektáže. Za výchozí cíle lze považovat níže jmenované. Často je při realizaci injektáže 

dosaženo jejich kombinace. (2)(3) 

• Konsolidace – nebo také zpevnění. Injektážní hmotou, která má lepší mechanické 

vlastnosti než materiál nebo konstrukce injektovaná, se usiluje o zvýšení 

pevnosti  

a soudržnosti injektované konstrukce. 

• Hydroizolace – vpravováním vhodné injektážní hmoty do injektované konstrukce 

je snahou dosáhnout zlepšení hydroizolačních vlastností materiálu nebo  

v konstrukci vytvořit vodotěsnou spojitou bariéru.  

• Vyplnění – Injektážní hmota vpravovaná do konstrukce či podloží má primárně 

za úkol vyplnit všechny dutiny, trhliny, kaverny, kapiláry a póry a vytvoření 

dokonale hutného materiálu.  
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Obrázek č.  1: Příprava na tlakovou injektáž (4) 

1.3 Plánování injektáže 

Injektáž jako jedna ze sanačních metod vyžaduje velmi důležitou součást 

strategie provádění, a to etapu plánování injektáže. Samotná znalost injektážních metod 

nestačí k dosažení uspokojivého výsledku, neboť nevhodně zvolenou metodou, 

materiálem či strojním vybavením nemůže být dosaženo dobrého výsledku. Na počátku 

řešení každé opravy je tedy potřeba provést posouzení skutečného stavu konstrukce. 

Nejdůležitější je únosnost, použitelnost a trvanlivost. Potřebné informace a výsledky 

jsou získány provedením laboratorních zkoušek na odebraných vzorcích normových 

požadavků, dále stavebním průzkumem a samozřejmě i statickým postupem. Následně 

může být navržena injektáž z hlediska technologického a materiálového tak, aby 

vyhovovala zjištěným výchozím kritériím. Laboratorní testy říkají, jaké vlastnosti by 

injektážní hmota měla mít. Také určí ideální materiálové složení injektážního prostředku 

a některé varianty vyjdou jako zcela vyloučené.  Stavební průzkum spolu se statickým 

výpočtem stanovuje příčiny poruch, možná rizika vzniku nových porušení a požadavky 

na zavedená opatření. Je potřeba rozeznávat druhy poruchy. Nejdůležitější je rozeznat 

účinky vody od poškození charakteru mechanického. V případě vody rozeznat účinky 

vody tlakové či pouze vody propouštěné. V neposlední řadě je třeba dobře rozpoznat  

a vyhledat trhliny a dutiny v konstrukci. (5) (6) 
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Obrázek č.  2: Předpoklady úspěšné injektáže (6) 

1.4 Podmínky provádění injektáží 

Potřebným faktorem provádění injektáží jsou podmínky, za kterých je samotná 

injektáž prováděna. Podmínky provádění jsou vnější podmínky, vlastnosti pracovního 

prostředí  

a vlastnosti injektážní hmoty. (7) 

Mezi vnější podmínky a vlivy patří: 

• vlivy od povětrnosti 

• změna vnější teploty 

• délka provádění 

• zkušenosti a odbornost pracovníků 

• nedodržení technologických postupů 

• nahodilé chyby 

• neplánované komplikace 

1.4.1 Ovlivňující faktory pracovního prostředí 

Podle stavu, ve kterém se nachází konstrukce či prvek, který bude injektován, je 

navrhována injektážní metoda. Je tedy možné správnou volbou metody a složení 

injektážní hmoty omezit kvalitu zhoršující vlivy od prostředí. Často se však stává, že se 

vlastnosti nebo některá z vlastností prostředí může dodatečně měnit. Je tedy potřeba to 

mít na paměti a těsně před prováděním prověřit proveditelnost za aktuálních podmínek. 

(7) 
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Vlastnosti a vlivy pracovního prostředí: 

• vlhkost  

• množství vody na povrchu 

• proudění, průsak vody 

• agresivita prostředí 

• různé chemické a biologické vlivy 

• teplota v prostředí 

• vrtatelnost, mechanické vlastnosti  

• šíření otřesů a vibrací 

• množství zbytků vývrtů 

1.4.2 Vlastnosti injektážní hmoty 

Vlastnosti injektážní hmoty v čerstvém stavu jsou jedny z nejdůležitějších, také 

její vlastnosti po vytvrdnutí jsou velmi důležité. Výhodou je, že vhodný výběr optimální 

injektážní hmoty je schopen tyto vlastnosti zajistit dle potřeby. (8) 

Sledované vlastnosti injektážní hmoty: 

• dostatečná doba zpracovatelnosti 

• vysoká objemová stálost 

• pro konkrétní použití vhodná viskozita 

• vysoká stabilita 

• malé objemové smrštění 

• dostatečná přídržnost k materiálu pracovního prostředí 

• dobré mechanické vlastnosti 

• potřebná penetrační schopnost 

• vyhovující čerpatelnost 

• erozní odolnost  

• snášenlivost s pracovním prostředím 

• vhodná velikost zrn 

1.5 Rozdělení injektáží 

1.5.1 Injektáže dle pracovního prostředí 

Injektážních metod se užívá napříč celým spektrem stavebních prací včetně prací 

geotechnických a zakládacích. Pracovní prostředí se může velmi lišit svojí strukturou  

a vlastnostmi. Shrnout a vystihnout všechny metody a případy, kdy se injektážních 

metod využívá, se pokouší následující přehled. Zjednodušené rozdělení do kategorií 

podle charakteru pracovního prostředí a její poruchy. (8) 
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Rozdělení pracovních prostředí: 

• injektáž betonu – překlenutí trhlin a vyplnění dutin, zvýšení pevnosti  

a soudržnosti, vytvoření homogennější struktury, která lépe odolává pronikání 

vlhkosti 

• injektáž železobetonu – ochrany výztuže, překlenutí trhlin a vyplnění dutin, 

zvýšení pevnosti a soudržnosti, vytvoření homogennější struktury, která lépe 

odolává pronikání vlhkosti 

• injektáž zdiva – zpevnění struktury, uzavření a utěsnění zdiva vůči vzlínající 

vlhkosti, zvýšení trvanlivosti zdících prvků 

• injektáž horniny – zpevnění, fixace zvětralého horninového masívu, kotvení 

ostění při ražbě tunelů, utěsnění struktury proti průniku vody při stavbě přehrad 

• injektáž zeminy – zvýšení statické únosnosti a vyplnění kaveren a dutin, clonové 

injektáže proti průsaku vody a šíření nebezpečných kontaminujících látek. 

• Injektáž při předpínání – vyplnění a utěsnění kanálků pro předpínací výztuž, 

alkalická ochrana výztuže a ochrana výztuže vůči přímému kontaktu s vlhkostí 

Obrázek č.  3: Injektáž kabelu dodatečného předpětí (9) 

1.5.2 Reologické chování injektážních hmot 

Reologie je naukou, která se zabývá tokem a deformací převážně kapalin.  

Pojednává též o reologii tuhých těles, která za určitých okolností mohou téct také. 

Základní veličinou v reologii je viskozita, která charakterizuje tokové chování a také 

vyjadřuje míru vnitřního odporu materiálů vůči vnějšímu zatížení. Viskozita látky je 

odpor dané látky proti toku, jinými slovy je to míra vnitřního tření dané látky. (10) 
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Rozdělení injektážních směsí z hlediska reologie: 

• nestabilní suspenze – dochází k agregaci částic 

• stabilní suspenze – částice zůstávají rozptýlené 

• koloidní roztoky – obsahují pouze částice o velikosti 10−7–10−9 m 

• čisté roztoky – obsahují pouze částice o velikosti menší než 10−9 m 

• plynné emulze – rozpínavé směsi s velkým zvětšením objemu 

1.5.3 Injektáže dle materiálové báze 

Dle materiálového složení jsou injektážní hmoty rozděleny do dvou velkých 

skupin, které se neliší pouze chemickým složením, ale také reologickým chováním, 

způsobem vyplnění, ale také svými účinky na materiál, do něhož jsou injektovány. (10)  

1.5.3.1 Injektážní suspenze na bázi cementů 
Do první skupiny spadají injektážní zálivky na bázi cementů vytvářející suspenze, 

které zcela zaplňují trhliny a pórový systém. Řadí se mezi nenewtonovské kapaliny,  

u kterých není rychlost deformace úměrná napětí. Cementové suspenze jsou 

binghamské tekutiny, které jsou jedním z poddruhů nenewtonovských kapalin  

a vyznačují se tím, že mez toku překonávají až od určitého napětí. Jsou vhodné pro 

tlakové injektážní metody. Cementové suspenze mají za úkol vždy vyplnit celý prostor 

trhlin a dutin. (11) 

• Cementové suspenze – skládají se pouze z cementu a vody v daném poměru. 

Směs je velmi nestálá a tím pádem nemá mnoho využití. Není použitelná jako 

injektážní hmota podle většiny mezinárodních norem (AFTES). (11) 

• Cementové suspenze s přísadami – jsou složené z cementu, vody, plastifikátorů 

(nebo superplastifikátorů či ultraplastifikátorů) pro snížení množství vody  

a zlepšení zpracovatelnosti. Dále jsou obohacovány akcelerátory pro urychlení 

tuhnutí a tvrdnutí a tixotropními činidly pro uzpůsobení reologického chování 

směsí. (11) 

• Cementové suspenze s přísadami a příměsemi – směsi s komplexním složením 

cementu, vody, přísad a příměsí. Mezi příměsi patří jíly (například Bentonit) 

pucolánová plniva (mikro silika, popílek) nebo inertní příměsi (filery, kamenná 

moučka). (11) 

U injektážních směsí se často používají mikromleté cementy. Od běžně 

používaných cementů třídy CEM I 42,5 či 52,5, které mají měrný povrh dle Blaina kolem 

350 m2/kg se liší tím, že jemnost jejich mletí dosahuje hodnot měrného povrchu dle 

Blaina až 1000 m2/kg. Z hlediska reologického fungují mikromleté cementy  

v injektážních suspenzích lépe. Jejich chemické chování je stejné. Pravidla použití příměsí 

a přísad je také stejné. (11) 
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Obrázek č.  4: Trhlina a pórový systém vyplněný injektážní hmotou na bázi cementu (6) 

1.5.3.2 Chemické injektážní hmoty 
Druhou skupinu tvoří injektážní hmoty založené na různých chemických bázích, 

vytvářející směsi chovající se jako newtonské kapaliny. Tekutiny, u kterých je rychlost 

deformace úměrná napětí. U injektovaného materiálu vyvozují buď zaplnění trhlin, 

zúžení kapilár a pórů, jejich hydrofobizaci nebo kombinaci těchto účinků. (11) 

• Silikátové gely – jsou to roztoky křemičitanu sodného ve vodném roztoku  

s činidlem (tvrdidlo). Tvrdící činidlo bývá obvykle anorganické (hydrogenuhličitan 

sodný nebo hlinitan sodný) nebo organické (estery kyseliny uhličité, glyoxal), 

vytvářející gel (silikátový sníh) s velmi nízkou mechanickou odolností. Právě tento 

typ injektážní směsi byl použit ve třicátých letech H. J. Joostenem. Injektáže 

tohoto typu jsou pouze dočasné, s časem degradují a jejich mechanické 

vlastnosti se zhoršují. Dochází k rozpadu chemických vazeb materiálu. (11) 

• Fenolické pryskyřice – vznikají reakcí formaldehydu s fenolem za účasti silně 

kyselých nebo zásaditých katalizátorů. Tento druh materiálu vyžaduje opatrné 

zacházení při provádění, důvodem je manipulace s velmi silnými kyselinami  

a zásadami. Největší předností tohoto materiálu je termomechanická, 

povětrnostní a elektrická odolnost, kdy ani po mnoha letech nedochází  

k výrazným změnám těchto vlastností. (12) 

• Akryláty – akrylátové pryskyřice a tvrdidlo polymerují po smíchání tak, že 

vytvářejí trvalý tuhý gel s nízkou přilnavostí a pevností v tlaku, některé varianty 

složení vykazují také nízkou pevnost v tahu. Polymeraci lze urychlit přidáním 

akcelerátoru ve vodném roztoku nebo zpomalit přidáním většího množství vody, 

zrychlení či zpomalení reakce lze docílit taktéž změnou poměru mezi pryskyřicí  

a tvrdidlem bez velké změny konečných vlastností. (11) 

• Organominerální pryskyřice – jsou modifikovaným křemičitanem reagujícím  

s isokyanátem a vytvářející tuhý materiál s velmi vysokou přídržností. Reakce 

některých variant můžou být provázeny intenzivním vývinem pěny. Zajímavostí 

a nevýhodou je, že organominerální pryskyřice mají poměrně nízký modul 

pružnosti i přestože jsou křehké. (11) 
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• Polyuretanové pryskyřice – vznikají reakcí polyolu a diisokyanátu a vytvářejí 

adhezní materiál s vysokou pevností. Významnou vlastností tohoto materiálu je 

jeho všestrannost. Lze jej nalézt v různých formulacích s různými vlastnostmi. 

Jeho vlastnosti jsou příznivé jak pro nevytvrzenou fázi – viskozita, tixotropie, 

pěnivá reakce (v závislosti na přítomnosti vody). Tak pro vytvrzenou fázi – dobré 

mechanické vlastnosti. (11) 

• Epoxidové pryskyřice – k vytvrzení dochází po smíchání modifikované či základní 

epoxidové pryskyřice jednoho z mnoha druhů s tvrdidlem v daném poměru. Jako 

tvrdidla epoxidových pryskyřic jsou nejčastěji používány chemické látky na bázi 

aminů. Patří mezi moderní materiály a jsou prakticky neředitelné. Ředit se 

mohou pouze ředidly reaktivními, které se přímo účastní polymerační reakce. 

Použití organických ředidel ke změně viskozity je nepřípustné. Při injektování do 

mokrého prostředí jsou voleny epoxidové pryskyřice s nižší viskozitou. Často jsou 

používány na opravu betonu. Injektováni epoxidových pryskyřic pod velkým 

tlakem (až několik desítek MPa) není problém. Epoxidové pryskyřice vynikají 

několika pro injektáže vhodnými vlastnostmi jako nule blížící se smrštění, vysoká 

pevnost v tlaku (až 100 MPa), poměrně vysoká pevnost v prostém tahu (až 20 

MPa) a vysoké hodnoty soudržnosti a přídržnosti. (12) 

• Silikonové mikroemulze – široké spektrum mikroemulzí na bázi silanů a siloxanů 

neobsahujících vodu ani jiná organická rozpouštědla. Fungují tak, že velikost 

částic (poloměr cca 10-9 až 10-10 m) umožňuje pronikání do pórů a na jejich 

povrchu vytvoří chemicky pevně vázanou vodoodpudivou mikrovrstvu. Ta 

znemožňuje kapilární vzlínání vody. Velikost částic také přispívá k dosažení 

výborného prosycení materiálu účinnou látkou. (13) 

• Parafíny – je jich využíváno při speciálním druhu termicky aktivované injektáže 

zdiva. Zdivo je nejdříve vysušeno, následně se do něj za pomoci injektážní jehel 

natlačí rozehřátý parafín, který vyplní pórovou strukturu cihelného střepu. (14) 

Obrázek č.  5: Možné účinky chemických injektáží (15) 
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1.5.4 Injektáže dle výplňové funkce 

Norma ČSN EN 1504-5 definuje tři základní druhy injektážních hmot dle funkce 

výplňové hmoty a požadavků na její vlastnosti. Dodržení normou stanovených 

požadavků, které musí příslušná injektážní hmota splňovat je závazné. (16) 

Dle ČSN EN 1504-5 jsou injektážní výrobky podle výplňové funkce rozděleny do těchto 

skupin: 

• Injektážní výrobek typu F – injektážní výrobek pro výplň pasivních trhlin, dutin  

a mezer v betonu schopný přenášet zatížení. Je výrobek schopný spojit se 

s povrchem betonu a přenášet tímto spojem namáhání. Mohou být také použity 

jako impregnační materiál bez získání vazby schopné přenosu namáhání. (16) 

• Injektážní výrobek typu D – injektážní výrobek pro poddajnou výplň aktivních 

trhlin, dutin a mezer v betonu. Je výrobek, kterému jeho pružnost umožňuje 

zůstat bez porušení při následném pohybu. (16) 

• Injektážní výrobek typu S – injektážní výrobek pro bobtnavou výplň aktivních 

trhlin, dutin a mezer v betonu. Je výrobek, který je i ve vytvrzeném stavu schopen 

bobtnat opakovaně po absorbci vody, přičemž musí být molekuly vody vázány na 

molekuly injektážního výrobku. Výrobky této kategorie jsou označovány jako gely 

a měly by být užívány pouze pro vytváření hydroizolačních bariér v trhlinách 

s přítomností vlhka, mokra nebo průtoku vody. (16) 

Obrázek č.  6: Poddajná výplň (6) Obrázek č.  7: Bobtnavá výplň (6) 

1.5.5 Injektáže dle způsobu plnění 

Infuzní metody, kterými jsou injektážní látky vpravovány do pracovního 

injektovaného prostředí, se dle tlaku dělí na dva základní způsoby aplikace. (14) 

1.5.5.1 Beztlakové injektážní metody 

Beztlakové injektážní metody jsou hojně prováděny pro svoji jednoduchost  

a menší aplikační náročnost. Do vrtů jsou injektážní prostředky aplikovány bez 
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přidaného tlaku, pouze kapilární nasákavostí, případně může být využito vlastního 

hydrostatického tlaku způsobeného množstvím injektážní hmoty v zásobníku. Rozteč 

vrtů pro plnění vždy závisí na nasákavosti použitého materiálu tvořícího stavební 

konstrukci. Nejběžnější jsou osové vzdálenosti vrtů po 100 až 125 mm a průměru 20 až 

38 mm. Úhel, pod kterým je vrtáno, závisí zejména na tloušťce konstrukce a její 

struktuře.  Obvykle se úhly pohybují mezi 15° a 45°. Hloubka vrtů závisí na tloušťce 

konstrukce a na způsobu navrtání konstrukce. U jednostranného navrtání zasahují vrty 

až 100 mm od druhého vnějšího líce. V případě oboustranného navrtání do 1/2 až 2/3 

tloušťky stěny. Do šikmých vrtů se roztoky nalévají speciálními nálevkami, přepravními 

čerpadly nebo aplikačními nádobkami přímo od výrobce dané injektážní hmoty. 

Nízkotlakým způsobem je nejvhodnější dávkovat nízkoviskózní roztoky. Ty se nejlépe 

vsakují a vzlínají do pórů a kapilár injektovaného materiálu. Množství a velikost dutin, 

trhlin, kaveren a pórů v injektovaném materiálu ovlivňuje jak spotřebu materiálu, tak 

účinnost injektáže. Doporučuje se provést vždy zkušební injektáž na malém úseku. 

V případě komplikací může být plán injektáže změněn. (14) 

1.5.5.2 Tlakové injektážní metody 
Metody v této skupině jsou složitější a vyžadují celkově složitější aplikační 

postupy. Provádí se u výrazněji zavlhlých stavebních konstrukcí a materiálů. Injektážní 

hmota se aplikuje do vrtů za nepřetržitého přetlaku 1000 – 25 000 kPa v závislosti na 

viskozitě injektážní hmoty. Tlak se kontroluje manometrem připevněným na injektážní 

trubici. Hodnota tlaku je důležitá, protože při dané hodnotě (v závislosti na injektážním 

materiálu a charakteru injektované konstrukce) dochází k vytlačení vody z kapilár a pórů 

a zaplnění jich injektážní hmotou. Vrty mohou být uspořádány v jedné nebo ve více 

řadách s maximální svislou vzdáleností řad 80 mm. Osová rozteč vrtů by měla být 100 až 

300 mm a průměry vrtů 10 až 12 mm. Vyvrtané otvory se osazují injektážními ventily 

(pakry), které zajišťují těsné uzavření vrtů. Na injektážní pakry se napojuje hadice 

vedoucí od vysokotlaké pumpy, pomocí které je injektážní hmota vháněna do vrtů. 

Spotřeba se stejně jako u beztlakových injektážních metod odvíjí od zastoupení dutin, 

trhlin, kaveren a pórů v injektovaném materiálu. Tlakové metody jsou výhodnější 

z hlediska rychlosti provádění a většího množství možných využití. Jejich užitím 

nedochází k vyššímu stupni zaplnění kapilár a pórů. Provedení zkušebního injektování 

reprezentativního úseku konstrukce se doporučuje stejně jako u beztlakových 

injektážních metod. Navíc je nutné dokumentovat spotřebu injektážní hmoty, pracovní 

injektážní tlak, popřípadě další parametry. (14) 
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1.6 Vybrané injektážní metody 

V této podkapitole jsou jmenovány a podrobněji popsány nejčastěji používané 

injektážní metody. Jedná se o metody zpevňovací injektáže, těsnící injektáží hornin a 

zemin, těsnící injektáže stavebních konstrukcí, těsnící injektáže na lícní straně 

konstrukce a oddělená betonáž s injektáží. 

1.6.1 Zpevňovací injektáž 

  Zpevňovací injektáže slouží ke zlepšování vlastností hornin a zemin pro zakládání. 

Při injektování skalních hornin má být dosaženo co nejdokonalejšího vyplnění dutin, 

trhlin a puklin v předpokládané zóně porušení injektážním prostředkem. V zatvrdlém 

stavu injektáž zlepší celkové mechanické vlastnosti horninového masívu. V případě 

injektování nesoudržných hornin a zemin dochází ke vzniku tzv. geokompozitů, které 

mají lepší mechanické vlastnosti a nižší propustnost než samotná zemina či hornina. 

Realizace zemních kotev a mikropilot je často také doprovázena zpevňovací injektáží 

sloužící ke zpevnění okolí kořene kotvy. Zpevňovací injektáž má v tomto případě 

zamezovat vytržení kotvy z masivu. Mikropiloty zpevňují masív, ve kterém je kotvena 

pilota. (7) 

1.6.2 Těsnící injektáž hornin a zemin 

Těsnící injektáž slouží jako ochrana před průnikem vlhkosti, vzlínající vody, 

podzemní vody volné i tlakové a průchodu plynu horninou či zeminou. Těsnící injektáž 

má zaplnit všechny pukliny a diskontinuity v masívu. Může také plnit funkci stabilizační. 

Důležitým parametrem těsnící injektáže je dobrá přilnavost a spolupůsobení 

s pracovním prostředím a kvalitní vyplnění dutin a puklin. Jednou z nejpoužívanějších 

injektážních hmot jsou cementové suspenze, používají se i suspenze jílocementové nebo 

chemické injektážní hmoty. Velikost zrna injektážní hmoty nesmí být větší než 1/3 

velikosti nejmenších póru pracovního prostředí. Druh použitého injektážního materiálu 

závisí na míře nespojitosti a účelu, kterého je snaženo dosáhnout. Těsnící injektáž hornin 

a zemin bývá prováděna ve dvou charakteristických prostředích. Horniny a zeminy 

nedotčené lidskou činností, masiv je mezerovitý přirozenou činností. Druhým typem 

jsou horniny a zeminy lidskou činnosti narušené. Navážky, skládky  

a haldy se často zpevňují za pomoci metody těsnící injektáže. (7) 

1.6.3 Těsnící injektáž stavebních konstrukcí 

Těsnící injektáže se využívá u poškozených stavebních konstrukcí, u kterých 

dochází k pronikání vlhkosti či dokonce proudění vody trhlinami. Injektážní metodou je 

tedy tlaková těsnící injektáž, kterou se aplikuje injektážní hmota do trhlin a kapilár. Slouží 

k zaplnění prostupových cesty pro vlhkost a vodu. Velmi podobně fungují zpevňovací 

injektážní metody, kterými je snaženo o navrácení původní strukturální celistvosti 

konstrukce. V závislosti na použitém materiálu a dané situaci se provádí tlakovým nebo 

někdy i beztlakovým způsobem. Injektážními materiály mohou být polyuretanové 
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pryskyřice, akrylátové pryskyřice, epoxidové pryskyřice nebo kompozitní injektážní 

malty na bázi cementu. Přesný postup provádění je definován výrobcem použitého 

injektážního výrobku, přičemž platí obvyklé zásady a podmínky provádění injektáží. (5) 

Obrázek č.  8: Řez injektovanou stavební konstrukcí (5) 

1.6.4  Těsnící injektáž na lícní straně konstrukce 

Tato metoda je kombinací těsnící injektáže zeminy či horniny a zároveň stavební 

konstrukce. Spočívá v tom, že injektážní hmotu, kterou mohou být polyuretanové 

pryskyřice, akrylátové pryskyřice, epoxidové pryskyřice, kompozitní injektážní malty na 

bázi cementu, suspenze cementu a vodního skla, bentonit či směs bentonitu a cementu, 

injektujeme tlakovou metodou, ale až za stavební konstrukci či konstrukční prvek. 

Injektážní hmota vytváří polštář, který utěsňuje jak horninu či zeminu za nebo pod 

konstrukcí, tak i konstrukci samotnou. Vlivem tlaku se totiž vtlačuje trhlinami  

a kapilárami do konstrukčního prvku a tím dochází k jeho utěsnění a zpevnění. (5) 

Obrázek č.  9: Řez injektovanou konstrukcí při injektáži na lícní straně (5) 
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1.6.5 Oddělená betonáž s injektáží 

Metoda se řadí mezi sanační metody nazývané obecně reprofilace.  Podle 

konkrétních podmínek se ubourá poškozená část stavební konstrukce či konstrukčního 

prvku. Následně se konstrukce vrátí do zdravého stavu a původního tvaru aplikací 

kompozitního materiálu. V případě oddělené betonáže s injektáží se toto provádí  

v několika krocích. Nejprve se vybuduje bednění s otvory pro osazení hadice pumpy na 

injektážní maltu. Prostor za bedněním se vyplní praným kamenivem s přetržitou křivkou 

zrnitosti bez jemných podílů. Mezerovitost připraveného kameniva se pohybuje kolem 

50 %. Následně se prostor vyplní cementovou maltou či epoxidovou pryskyřicí vhodných 

vlastností. Nejdůležitější je čerpatelnost v nevytvrzeném stavu, přídržnost, soudržnost  

a snášenlivost s původní konstrukcí ve stavu vytvrzeném. Prostor se vyplňuje do té doby, 

dokud vyplněná dutina při plnění nevykazuje hydraulický tlak. Nízké smršťování při 

vytvrzování/hydrataci a smršťování při vysychání je velkou výhodou této metody a je 

zapříčiněno stykem hrubého kameniva. (5) 

Obrázek č.  10: Postup provádění oddělené betonáže s injektáží (5) 

2 METODY OCHRANY BUDOV PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM 

V rámci této kapitoly je zpracováno, jak vzniká a funguje atmosférická elektřina, 

co vede ke vzniku bouřkových mraků a jak dojde k výboji bleskového výboje. Dále se 

kapitola zabývá metodami ochrany budov před zásahem bleskovým výbojem a dále 

metodami ochrany před následným přepětím, které vzniká v případě, že k zásahu 

bleskem dojde.  

2.1 Elektřina v atmosféře  

Bouřková mračna jsou nejsilnějšími elektrickými poli a zdroji elektrického 

potenciálu v atmosféře. Bouřková mračna jsou centry velkých elektrických nábojů a mají 
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zásadní vliv na elektrickou strukturu atmosféry a její fungování. Představují rozhodující 

faktor při obnově záporného náboje zemského povrchu. (17) 

Země a atmosféra je přirovnána k obrovskému kondenzátoru tvořenému dvěma 

kulovými plochami a mezi nimi se nacházejícím dielektrikem (látka s téměř nulovou 

elektrickou vodivostí) s konstantním potenciálem 100 kV. Potenciál by bez bouřek velmi 

rychle zanikl. Při neustálém vyrovnávání elektrických potenciálů vlivem bleskových 

výbojů, kterých lze během každé sekundy napočítat průměrně 117 (3,69.109 výbojů za 

rok) dochází k ionizaci elektrickými výboji v atmosféře obsažených iontů. Při ionizaci 

vzduchu silnými elektrickými výboji dochází k rozbíjení molekul kyslíku O2 na dva 

atomární kyslíky O. Ty se následně spojují s dalšími molekulami kyslíku O2 a dochází ke 

vzniku ozonu O3. Ozon tvoří ozonosféru, která chrání planetu před UV zářením. 

V bouřkovém oblaku probíhají srážkotvorné procesy, které představují složitý systém 

s vysokým elektrickým potenciálem. (17) 

2.1.1 Elektrická struktura bouřkových mraků 

Bouřkový mrak kumulonimbus se skládá z několika částí. Ve spodní části mraku 

je koncentrovaný náboj záporný. V horní části mraku je naopak soustředěn náboj kladný. 

Velikosti těchto energetických center jsou si rovny. V základně bouřkového oblaku 

můžeme najít i další menší podružné centrum náboje kladného. To je však prostorově  

a časově vázáno k průběhu deště. Taky se vytváří pouze tehdy, pokud je ve spodní části 

oblaku teplota vyšší než 0°C. (18) 

G.C. Simpson je autorem schematizované elektrické struktury bouřkového mraku. Tento 

model říká, že kladný náboj o velikosti 24 Coulombů se nalézá uvnitř koule o poloměru 

2 km a středu ve výši 6 km nad zemským povrchem. V této výšce se vyskytují teploty až 

–30°C. Zatímco záporný náboj o velikosti 20 Coulombů je rozložen v kulovém objemu  

s poloměrem 1 km a středu ve výšce 3 km nad zemským povrchem. Tam teplota 

dosahuje –8°C. Součet nábojů v okolí bouřkového mraku je tvořen nábojem 

energetických center mraku a nábojem indukovanými na zemském povrchu právě 

přítomností bouřkového mraku. Tato skutečnost je příčinou, proč za bouřek dochází 

k nárůstu intenzity a změně směru vertikálního elektrického pole. Vlivem 

elektroindukčních dějů mezi zemským povrchem a energetickými centry v bouřkovém 

mraku jsou přímo pod základnou bouřkového oblaku směry elektrického pole opačné 

než za stavu klidového. Jeho intenzita je pak o tři řády vyšší, než je tomu v atmosféře za 

klidného počasí. (18)
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Obrázek č.  11: Rozložení nábojů za klid (18) Obrázek č.  12: Rozložení nábojů za bouřky (18) 

2.1.2 Druhy bleskových výbojů 

Silný elektrostatický výboj přírodního původu s vysokým impulzním napětím 

doprovázený typickým světelným a zvukovým projevem se nazývá obecně blesk a je 

jedním z projevů atmosférického výboje. Dalšími variantami atmosférických výbojů jsou 

hrotové výboje (Eliášovy ohně, sršení) a kulový blesk. (19) 

Dle mechanismu vzniku je blesk rozdělen do čtyř skupin: 

• negativní sestupný blesk mrak-Země 

• pozitivní sestupný blesk mrak-Země 

• negativní vzestupný blesk Země-mrak 

• pozitivní vzestupný blesk Země-mrak 

Obrázek č.  13: Mechanizmy vzniku blesku (19) 
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2.1.3 Negativní sestupný blesk 

Nejčastější z druhů bleskových výbojů je negativní sestupný blesk mrak – Země. 

Blesky vznikají v atmosféře během bouřek v bouřkových mracích, kterými jsou mraky 

typu cumulonimbus. Zemský povrch a atmosféra jsou nabity elektrickými náboji opačné 

polarity. Jak již bylo zmíněno, za klidu má povrch náboj záporný, zatímco atmosféra má 

náboj kladný. Mezi zemským povrchem a atmosférou je neustálé vertikálně orientované 

elektrické pole. Intenzita tohoto pole dosahuje klidových hodnot 130 až 140 V/m  

u zemského povrchu. Za bouřek však dochází ke změně polarity elektrických polí a jejich 

intenzity pak nabývají hodnot desítek kV/m. K těmto změnám dochází díky rozdílu teplot 

uvnitř bouřkového mraku a pohybu kapiček vody a ledových krystalků v něm. Právě 

vznik, zánik a pohyb malých částic vody s různými náboji, které se v závislosti na jejich 

hmotnosti a náboji shlukují v různých částech, má za následek nárůst elektrického 

potenciálu pole mezi mrakem a zemí. Po dosažení kritické hodnoty intenzity 

elektrického pole 0,5–10 kV/m, dochází k lokálním změnám dielektrických vlastností 

ovzduší a může dojít ke vzniku atmosférického výboje. (17) 

Ze spodní části mraku se vytváří kanál blesku s tenkým vodivým jádrem (průměru 

0,1 mm), který se skokově přibližuje zemskému povrchu. Pojmem skoky jsou myšleny 

jednotlivé úseky, kterými projde náboj, délky 20–50 m s prodlevou 50 μs, přičemž pro 

další směr rozvoje blesk volí tu nejvodivější dráhu. Nazývá se vůdčí stupňovitý výboj  

a průměrnou rychlost má mezi 105 a 2·105 m/s. Předpokládaná hodnota proudu jsou 

stovky Ampér. Když se vůdčí stupňovitý výboj přiblíží na desítky metrů k zemskému 

povrchu, vyráží z míst s vyšším gradientem intenzity elektrického pole protisměrný 

vstřícný výboj. Těmi místy jsou předměty a objekty s ostrými hranami (věže, výškové 

budovy, stožáry, sloupy elektrického vedení, stromy). V okamžiku, kdy se vstřícný výboj 

spojí s vůdčím stupňovitým nábojem, vzniká spojitá vodivá dráha mezi terénem, 

budovou a centrem náboje v oblaku. Obrovský rozdíl v potenciálech vyvolává proudový 

impulz. Bezprostředně pak následuje zpětný hlavní výboj šířící se rychlostí blízké 

rychlosti světla. (17) 

Ve vytvořeném vodivém ionizovaném kanále o průměru až 5 cm dochází k 

extrémnímu nárůstu proudové hustoty. Maximální napětí mezi bleskem a zemí může 

dosahovat hodnot 100 MV. Největší proud protékající hlavním zpětným výbojem je asi 

50 μs po vývinu hlavního zpětného výboje a dosahuje hodnot kolem 30 kA. Teplota 

v okolí vodivého ionizovaného kanálu může dosahovat hodnot přibližně 25 000 K. Vznik 

přetlaku až 10 MPa vlivem rychlého zahřátí vzduchu zapříčiní prudké rozpínání a vzniklá 

tlaková vlna je nazývaná jako hrom. Délka trvání celého hlavního zpětného výboje se 

pohybuje okolo 250 μs. Zásahem blesku vzniklá přepětí způsobují obrovské výkyvy 

napětí ve vodičích a celé síti, kterými bleskový proud prošel. Také vznikají extrémně silná 

elektromagnetická pole v místech dopadu bleskového výboje. Blesk může způsobit 

majetkové škody na venkovních elektrických vedeních, budovách a přístrojovém 

vybavení. Co hůř i smrtelné úrazy osob a zvířat. (20) 
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Obrázek č.  14: Vznik negativního sestupného blesku (19) 

2.2 Ochrana budov před bleskem  

Jak vyplývá z obecné teorie blesku, je nemyslitelné se v moderní době nějak 

nechránit proti přímému zásahu blesku. Ochrana budov před bleskem je rozsáhlá oblast 

řešící řadu problémů. Základem úspěchu je hromosvod, tedy dobrá zemnící soustava, 

která je součástí vnější ochrany před bleskem. Od dob vynálezců Prokopa Diviše, který 

si kladl za cíl elektřinu vyjmout z mraků nebo Benjamina Franklina, který je sice 

vynálezcem hromosvodu, avšak hromosvodu bez uzemnění, se poznání v této oblasti 

značně prohloubilo. Jedna věc se však nezměnila, vzniku blesku nelze zabránit. Nezbývá 

než se snažit vyvinout takový systém, kterým se lze před účinky blesku chránit co možná 

nejefektivněji. (21) 

2.2.1 Ekonomická výhodnost ochrany před bleskem 

Při plánování systému ochrany budovy před bleskem je užitečné nejprve provést 

finanční rozvahu a ověřit ekonomickou výhodnost plánovaného systému. Po provedení 

potřebných výpočtů může vyjít najevo, že cena ochranných opatření převyšuje cenu 

možných škod, kdyby nebyla opatření zavedena a k zásahu objektu bleskem by došlo. 

(21) 

Dle normy ČSN EN 62305-1 se při volbě ochrany před bleskem uvažuje její ekonomická 

výhodnost. Ochrana před bleskem je efektivní tehdy, platí-li následující vztah: 

CRL + CPM < CL 

• CRL…cena vzniklých reziduálních ztrát při použití ochrany před bleskem 

• CPM…cena investovaná do ochranných opatření proti účinkům blesku  

• CL…předpokládaná cena ztrát bez použití ochranných opatření 



33 
 

2.2.2 Možná rizika způsobená bleskem 

Abychom mohli dostatečně správně zvolit ochranu před riziky, ke kterým může 

dojít úderem blesku, je potřeba také znát ztráty a poškození, ke kterým může dojít. 

Rizikem R je myšlena hodnota průměrných potenciálních ztrát za jeden rok. (21) 

Dle normy ČSN EN 62305-1 jsou rozlišována čtyři možná rizika, která mohou nastat při 

zásahu bleskem: 

• R1: riziko ztrát na lidských životech nebo vznik trvalého zranění 

• R2: riziko ztrát na službách veřejnosti 

• R3: riziko ztrát na kulturním dědictví 

• R4: riziko ztráty ekonomických hodnot 

2.2.3 Místa úderu 

Poškození způsobená zásahem blesku jsou způsobena bleskovým proudem a 

napětím. Míra poškození se liší v závislosti na tom, do jakého místa vzhledem ke stavbě 

blesk udeřil. (21) 

Dle normy ČSN EN 62305-1 jsou rozlišovány následující situace:  

• S1: úder blesku přímo do stavby 

• S2: úder blesku v blízkosti stavby  

• S3: úder blesku do sítí připojených ke stavbě 

• S4: údery v blízkostí sítí připojených ke stavbě 

2.2.4 Možné škody 

Zásah blesku může způsobit různé škody v závislosti na místu úderu. K jakým 

škodám dojde nelze předpovědět, neboť intenzita a přesné místo dopadu blesku je 

téměř neovlivnitelná proměnná. Správně zvolenou ochranou před bleskem, která bude 

dobře pokrývat celou budovu, konstrukci či chráněný prostor, lze reziduální škody více 

či méně zmírnit. (21) 

Dle normy ČSN EN 62305-1 jsou rozlišovány tyto tři typy škod od úderu blesku: 

• D1: úraz živých bytostí dotykovým a krokovým napětím 

• D2: hmotná škoda způsobená přímým úderem blesku, jiskřením nebo následným 

účinkem bleskového proudu (požár, výbuch, mechanické poškození, uvolnění 

chemikálií) 

• D3: porucha vnitřních systémů způsobená přepětím zapříčiněným bleskovým 

proudem 
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2.2.5 Možné ztráty 

V závislosti na místu úderu blesku a vzniklým škodám může dojít k různým 

ztrátám. Za ztráty se považují ztráty lidských životů, ztráty důležitých služeb pro 

veřejnost, ztráty kulturního dědictví a ztráty ekonomické hodnoty. (2121) 

Dle normy CŠN EN 62305-1 jsou rozlišovány tyto čtyři kategorie ztrát: 

• L1: ztráty na lidských životech a vznik trvalých zranění 

• L2: ztráty na službách veřejnosti 

• L3: ztráty na kulturním dědictví 

• L4: ztráty ekonomické hodnoty, poškození stavby, zničení zařízení a přístrojů 

Tabulka 1: Škody a ztráty na stavbách podle různých míst úderu blesku (21) 

2.2.6 Systém ochrany před bleskem (LPS) 

Systém ochrany budov a zařízení před bleskem se dělí na vnější a vnitřní ochranu 

před bleskem. Účelem vnějšího i vnitřního systému ochrany před bleskem není zabránit 

zásahu objektu bleskem, to není technicky možné. Účelem těchto systémů je zajistit co 

nejhladší a pokud možno bezproblémový průběh, když k zásahu objektu bleskem dojde.  

(22) 
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Dle velikosti atmosférického výboje, kterému chráněný objekt bude pravděpodobně 

čelit, jsou chráněné budovy a zařízení zatříděny do čtyřech tříd ochrany před bleskem: 

• LPS I: budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy 

s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, 

nemocnice, elektrárny, jaderné elektrárny, automobilky, plynárny, vodárny, 

banky, vysílače  

• LPS II: supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy, 

katedrály 

• LPS III: rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské 

stavby 

• LPS IV: budovy stojící v ochranném pásmu jiných objektů, sklady a haly bez 

trvalého výskytu osob a cenného vnitřního vybavení 

2.2.7 Vnější ochrana před bleskem 

Vnější LPS je zřizována za účelem ochrany objektu před tepelnými  

a mechanickými účinky bleskového proudu od blesku, který budovu zasáhne. Ochranný 

prvek, který zajišťuje tuto funkci, se nazývá obecně hromosvod. Ve skutečnosti se jedná 

o bleskosvod, který slouží k zachycení bleskového výboje a jeho uzemnění. Konstrukci 

bleskosvodu tvoří jímací zařízení, které plní funkci zachycení přímého úderu blesku do 

objektu, svody, které slouží k bezpečnému svedení bleskového proudu do uzemňovací 

soustavy a zemniče, které rozvádějí bleskový proud v zemi uzemňovací soustavou. (23) 

2.2.7.1 Jímací zařízení 
Úkolem jímacích zařízení je zachycení bleskového výboje a tvoří ho v podstatě 

všechny vodivé předměty na povrchu budovy, které jsou dostatečně vzájemně elektricky 

vodivě spojeny. Jímací zařízení vytváří ochranný prostor, pod kterým by nemělo dojít 

k poškození objektu čí předmětu ani úrazu či smrti zvířete nebo osoby od přímého 

zásahu bleskem. Ochranný prostor se určuje za pomocí tří metod. Metodou valící se 

koule, metodou ochranného úhlu a metodou mřížové sítě. Jímací soustava se provádí 

buď jako součást chráněné budovy v podobě hřebenové nebo mřížové soustavy nebo 

v podobě tyčového jímače. V případě, že jímací soustava není součástí stavby, jedná se 

o oddálený hromosvod. (23) 
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Obrázek č.  15: Hřebenová jímací soustava, mřížová jímací soustava a tyčový hromosvod (24) 

Obrázek č.  16: Oddálený hromosvod stožárový, závěsový a klecový (24) 

2.2.7.2 Svody 

Svody plní funkci přímého elektricky vodivého spojení jímací soustavy se 

soustavou uzemňovací. Svody by měly být konstrukčně řešeny co nejkratší a pokud 

možno přímé. Měly by být vždy vyrobeny z vodiče přímo určeného na průchod 

bleskového proudu. Jejich upevnění na budově by mělo být provedeno tak, aby nemohlo 

dojít k jejímu poškození. Počet a rozmístění by mělo být provedeno v dostatečném 

množství, které odpovídá třídě LPS. Nikdy se nenavrhuje jeden svod spojující jímací 

soustavu se soustavou zemnící. (23) 

2.2.7.3 Uzemňovací soustava 

Uzemňovací soustava by měla zajistit vodivé propojení svodů s uzemňovací 

soustavou a rozptýlení náboje v zemi, tak aby nedošlo k nebezpečným přepětím. 

Důležitý je tvar a rozměry, které by měly být dostatečné v rámci třídy LPS. Hodnota 

zemního odporu uzemňovacích soustav by měla být menší než 10 Ω. Dělí se na zemniče 

deskové, tyčové či páskové nebo základové zemniče. (23) 
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Obrázek č.  17: Druhy zemničů a jejich napojení (24) 

2.2.7.3.1 Základový zemnič 

Je poměrně novou metodou uzemnění v oblasti ochrany budov před bleskem. 

Základový zemnič vede v konstrukci základů okolo obvodu celé budovy a je po 

pravidelných úsecích alespoň každé 2 m spojen svorkami či svary s armováním 

základové konstrukce budovy. Propojením základového zemniče s armováním základů 

se docílí toho, že všechny ocelové výztužné sítě a pruty v konstrukci fungují jako 

základový zemnič. V případě, že je očekáván zvýšený odpor, je používán obvodový 

zemnič. Ten je umístěn v úrovni základů okolo budovy v přímém kontaktu se zeminou. 

Pospojováním po dvoumetrových úsecích s vnitřním armováním základů budovy plní 

funkci základového zemniče. Obě varianty jsou při dodržení maximální velikosti ok sítě 

20 m, pravidelného a dostatečného pospojování s armováním schopny plnit funkci 

vodiče funkčního ekvipotencionálního pospojení, který slouží k odvádění všech 

poruchových proudů stejně tak k nejefektivnější eliminaci přepětí. (25) 

2.2.8 Vnitřní ochrana před bleskem 

Důvodem realizace vnitřní ochrany před bleskem a přepětím je ochrana 

přístrojového vybavení budovy a osob či zvířat budovu obývajících. Díky vnitřnímu LPS 

by mělo dojít k vyrovnání potenciálů připojením veškerých kovových částí  

k ekvipotenciální přípojnici. Dosáhne se tím omezení vzniku napěťových rozdílů 

v rozvodech elektřiny v budově. Napěťové rozdíly, které nepřesáhnou příslušnou mez, 

nemohou zapříčinit vznik ničivého výboje, který má za následek poškození či zničení 

elektronických zařízení, úrazy či smrt osob a zvířat nebo následné škody jako třeba požár. 

Vnitřní ochranu před bleskem tvoří souhrn opatření snižujících účinky 

elektromagnetických impulzů způsobených bleskovým proudem neboli pulzním 

přepětím (LEMP) uvnitř chráněného objektu. Opatření vnitřní ochrany jsou odstínění 

budov, místností a prostorů, odstranění nebezpečných přiblížení kovových částí od 

vybavení budovy, mezi kterými by mohl přeskočit výboj a vyrovnání potenciálů. Cílem je 
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dosáhnout účinné ochrany proti přepětí. Slouží k tomu svodiče pulzního přepětí, které 

připojují silová elektrická zařízení k ekvipotenciální přípojnici. Připojení je provedeno 

nepřímo přes jiskřiště a varistory, které zabraňují průchodu přepětí do vnitřních 

přípojných rozvodů a snižují přepětí. (23) 

2.2.8.1 Ekvipotenciální pospojování proti blesku 

Jedná se o propojení všech instalací a vedení v objektu do jednoho vodivého celku. Toto 

propojení zajistí, že pří úderu blesku do budovy dojde pouze na zlomek sekundy 

k vytvoření různých napěťových hladin a následně ke zkratu, tedy vyrovnání rozdílných 

potenciálů. Pospojování se musí provést vždy co nejkratší cestou a za použití dostatečně 

silných vodičů. (25) 

Obrázek č.  18: Soustava ekvipotenciálního pospojování všech sítí (25) 

2.2.8.2 Druhy přepětí 

Přepětí je napětí, které přesahuje nejvyšší hodnotu provozního napětí  

v elektrickém obvodu. Pulzní přepětí je nanosekundy trvající přepětí, které ohrožuje 

hlavně elektronická zařízení obsahující polovodičové součástky. (25) 

Jsou rozlišovány čtyři druhy přepětí v závislosti na způsobu vzniku: 

• atmosférická přepětí (LEMP – Lighting ElektroMagnetic Pulse) – která vznikají 

úderem blesku do budovy nebo vzdáleným úderem blesku 

• spínací přepětí (SEMP – Switching ElektroMagnetic Pulse) – vznikají v síti 

průmyslových provozů například při zpuštění či vypínání silných transformátorů, 

při spojení či přerušení elektrického oblouku nebo při zkratu pojistek 

• přepětí vzniklá při výbojích statické elektřiny (ESD – ElektroStatic Discharge) – ta 

vznikají třením dvou izolantů o sebe, četným příkladem je třeba pohyb 

pracovníků v nesprávné obuvi po podlaze s nevhodným povrchem  
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• přepětí způsobená nukleárními výbuchy (NEMP–Nuclear ElektroMagnetic Pulse) 

– přepětí vznikající při jaderném výbuchu vlivem elektronů vyražených z molekul 

vzduchu vytvářející krátkodobé elektromagnetické pole 

2.3 Ochrana proti přepětí 

Tento typ ochrany zahrnuje jak ochranu před přepětím od úderu blesku, která je 

vyřešená vnějším LPS, tak i ochranu před spínacím přepětím, která je zase pokryta 

vnitřním LPS. Problematická je ochrana před přepětím způsobeným nukleárním 

výbuchem a platí pro ni řada vojenských a technických předpisů. Ochrana proti přepětí 

je v objektech řešena třístupňovou ochranou rozvodů nízkého napětí. Přepěťové 

ochrany se nazývají SPD (Surge Protective Device) a funkcí jednotlivých stupňů je snížit 

přepětí na stanovenou hodnotu, což vede k postupnému rozptýlení přepětí. Zařízení SPD 

jsou nejčastěji různé druhy jiskřišť, varistorů a supresorových diod. Přepěťová ochranná 

zařízení SPD se instalují na rozhraní jednotlivých kategorií přepětí, které jsou úzce 

propojeny se zónami ochrany před bleskem LPZ (Lightning Protection zone). (26) 

2.3.1 Zóny ochrany před bleskem (LPZ) 

Ochranná opatření LPS, stínící vodiče, magnetická stínění a SPD určují zóny ochrany před 

bleskem. Pravidlo pro ochranu budov platí, že chráněný objekt musí být v příslušné zóně 

ochrany před bleskem, která má takové elektromagnetické charakteristiky, jež jsou 

kompatibilní se schopností stavby vydržet namáhání způsobující škodu, která má být 

danou úrovní LPZ snížena. (21) 

Dle normy ČSN EN 62305-1 jsou dle ohrožení bleskem definovány tyto zóny: 

• LPZ 0A:  zóna, kde je ohrožení přímým úderem blesku a plným 

elektromagnetickým polem blesku. Vnitřní systémy mohou být vystaveny 

plnému nebo dílčímu impulznímu bleskovému proudu. 

• LPZ 0B:  zóna chráněná proti přímým úderům blesku, ale ve které je hrozba 

plného elektromagnetického pole blesku. Vnitřní systémy mohou být vystaveny 

dílčím impulzním proudům blesku. 

• LPZ 1:   zóna, kde je impulzní proud omezen rozdělením proudu na 

izolačním rozhraní a/nebo SPD na rozhraní. Prostorové stínění může zeslabit 

elektromagnetické pole blesku. 

• LPZ 2, …, n:  zóna, kde může být impulzní proud dále omezen rozdělením 

proudu na izolačním rozhraní a/nebo dalšími SPD na rozhraní. Další prostorové 

stínění může být použito pro další zeslabení elektromagnetického pole blesku. 
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Obrázek č.  19: Zóny ochrany před bleskem (LPZ) (25) 

2.3.2 Kategorie přepětí 

Zatřídění přepětí do kategorií popisuje, jakou maximální hodnotu napětí 

přepěťové vlny lze naměřit v daném dělícím bodě elektrické instalace objektu. Vnitřní 

LPS musí být provedena tak, aby předpokládaná přepětí nepřekračovala níže definované 

kategorie. (26) 

• Kategorie IV – na přívodu do budovy, začátku instalace nemá přepětí překročit 6 

kV  

• Kategorie III – za hlavním rozvaděčem nemá přepětí překročit 4 kV 

• Kategorie II – na vývodech z podružných rozvaděčů nemá přepětí překročit 2,5 

kV  

• Kategorie I – na speciálně chráněných zařízeních, u slaboproudých spotřebičů 

nemá přepětí překročit 1,5 kV  

2.3.3 Přepěťová ochranná zařízení (SPD) 

Přepěťová ochranná zařízení SPD se navrhují dle následujícího pravidla. SPD typ 

1 se umísťuje mezi kategorii přepětí IV a III, tedy mezi přívod do budovy a hlavní jistič. 

SPD typ 2 se umísťuje mezi kategorii přepětí III a II mezi hlavní jistič a podružné 

rozvaděče rozvodné sítě. SPD typ 3 bývá umísťován mezi kategorii přepětí II a I, tedy na 

spojeních mezi podružnými rozvaděči a slaboproudými rozvaděči. (26) 

2.3.3.1 SPD typ 1 (hrubá ochrana) 

Svodiče na bázi jiskřišť, které slouží k zachycení největších dílů přepěťových vln, 

a které jsou schopny bez poškození svádět bleskové proudy bez poškození. Rozlišují se 

jiskřiště otevřená, která mají vysoké svodové schopnosti až limp = 50 kA (Iimp – impulzní 
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proud je definován zkušebním proudem s tvarem vlny 10/350 µs. Svodiče bleskového 

proudu ho musí bez vlastního poškození nejméně dvakrát spolehlivě odvést). Zásadním 

nedostatkem je to, že z pouzdra přepěťového ochranného zařízení při zachycování 

přepěťové vlny může vyšlehovat žhavé plazma. Vzhledem k požární bezpečnosti to musí 

být uvažováno při návrhu SPD typu 1. Jiskřiště uzavřená při zachycování přepěťových vln 

podobné defekty nemají, ale jejich svodové schopnosti jsou značně nižší. Mohou být 

použity přímo v hlavních rozvaděčích. (26) 

2.3.3.2 SPD typ 2 (střední ochrana) 

Svodiče na bázi varistorů, které slouží ke svádění atmosférických přepětí nebo spínací 

přepětí bez vlastního poškození se instalují do podružného rozvaděče. Za výjimečných 

vhodných podmínek mohou být instalovány bez předchozího SPD typu 1 do hlavního 

rozvaděče  

a nahradit tak jejich roli. Varistor je závislý bipolární prvek, jehož hodnota odporu se 

prudce snižuje s přibývajícím napětím. Nejčastěji jsou používány právě v ochranných 

obvodech proti přepětí. Také mohou být použity jako krátkodobě vysoce zatížitelné 

odpory k absorpci energie v dalších oblastech elektrotechnického a elektronického 

průmyslu. Jsou instalovány za svodiče bleskových proudů na bázi jiskřišť, které 

významně sníží přepětí a omezí energii přepěťové vlny, varistory pak hrají roli dotlumení 

přepěťové vlny. (26) 

2.3.3.3 SPD typ 3 (jemná ochrana) 

Je tvořena opět varistory a speciálními polovodičovými diodami, které se instalují 

až těsně před chráněné spotřebiče, nejlépe bez dlouhého přívodního vedení mezi 

prvkem jemné ochrany a spotřebičem. Jemná ochrana slouží k zajištění nejspolehlivější 

ochrany před přepětím. Jejich svodová schopnost je omezená, je proto potřeba, aby 

předchozí stupně ochrany dobře fungovaly. Dokonce je možné tento stupeň úplně 

vynechat, pokud je vzdálenost spotřebiče od SPD typ 2 menší než 5 m. Ochranu proti 

přepětí v tomto případě dostatečně zajistí SPD typ 2. (26) 

3 ELEKTRICKÁ VODIVOST KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ NA 

BÁZI CEMENTU 

Třetí kapitola teoretické části je věnována vedení elektrického náboje 

kompozitními materiály na bázi cementu. Je v ní podrobně popsáno, za jakých podmínek 

mohou být kompozitní materiály na cementové bázi schopné elektrické vodivosti a jak 

elektrické vodivosti docílit. Popsán je i základní princip určení optimálního množství 

funkčních, vodivých plniv, jejichž použitím lze elektrické vodivosti dosáhnout. 
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3.1 Kompozitní materiály na bázi cementu 

Kompozitní materiály na bázi cementu tvoří jednu z největších skupin materiálů 

ve stavebnictví. Nejtypičtějším příkladem je beton, avšak nejen beton, ale i další 

materiály využívající cement jako pojivo jsou typickými kompozitními materiály. 

Cementové potěry, samonivelační podlahové stěrky, cementové malty, správkové 

hmoty na bázi cementu, injektážní hmoty na bázi cementu, to všechno jsou kompozity 

tvořeny dvěma a více materiálovými fázemi. Cement jako pojivo plní funkci 

matrice – spojitá, poddajná fáze zajišťující kompozitu ochrannou obálku před 

nepříznivými vnějšími vlivy, také jeho celistvost a soudržnost. Matrice je nosným 

materiálem pro plnivo a výztuž, udává základní fyzikální vlastnosti výsledného 

kompozitu. Hrubé či jemné kamenivo, příměsi, mikro a nano příměsi, drátky a vlákna 

plní funkci výztuže či plniva – nespojitá, pevnější, tvrdší, ušlechtilejší fáze přidávaná do 

matrice za účelem zlepšení mechanických, fyzikálních a někdy i chemických vlastností 

výsledného kompozitu. Materiál je označen kompozitem tehdy, je-li obsah výztuže či 

plniva v matrici alespoň 5 % a mají-li jednotlivé fáze odlišné funkční vlastnosti. Také by 

měla platit podmínka, že po smíchání jednotlivých složek vykazuje materiál homogenní 

chování, všechny fáze fungují v součinnosti, ale nedochází k jejich úplnému rozpouštění 

či slučování a jsou stále fyzikálně identifikovatelné. Účelem kompozitních materiálů je 

docílení vlastností, kterých za použití jednotlivých fází samostatně nelze dosáhnout. 

Tento jev se nazývá synergický efekt. Při správně zvoleném složení a poměru 

jednotlivých fází se jejich chtěné vlastnosti doplňují. Tím dochází k vyrušení nedostatků 

a výsledné vlastnosti vzniklého kompozitu jsou pak lepší než jejich přímý součet. (27) 

(28) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.  20: Grafické vyjádření synergického efektu (28) 

3.2 Elektrická vodivost kompozitních materiálů 

Obecně je elektrická vodivost vlastnost materiálu popisující, jak dobře daný 

materiál vede elektrický proud. Elektrická vodivost je převrácenou hodnotou 

elektrického odporu. Kompozitní materiály na bázi cementu či jiných silikátových pojiv 

se stávají elektricky vodivými tehdy, je-li do jejich matrice, která je elektrickým 
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izolantem, přidáno a rozptýleno dostatečné množství elektricky vodivých plniv. Platí, že 

čím je elektrická vodivost vyšší, tím silnější elektrický proud může vodičem projít při 

stejném napětí. K přenosu náboje může u pevných látek dojít třemi způsoby – přímým 

kontaktním vedením, tunelovým a skokovým vedením či iontovým vedením. Elektrickou 

vodivost lze také dělit na povrchovou a vnitřní. Povrchovou vodivostí jsou typické pevné 

látky, zatím co vnitřní vodivost probíhá u látek všech skupenství. Vnitřní elektrická 

vodivost je závislá na množství a složení funkčního plniva, které udává intenzitu vnitřního 

elektrického pole. Povrchová elektrická vodivost je závislá hlavně na vlhkosti materiálu. 

(29) 

3.2.1 Přímé kontaktní 

K přímému přenosu elektrického náboje dochází tehdy, jsou-li jednotlivé částice 

elektricky vodivých plniv ve vzájemném kontaktu. Docílit přímého vedení náboje 

hmotou kompozitu lze přidáním vysokého množství funkčních plniv, které při správném 

rozmístění vytvoří rovnoměrně hustou síť vodivých cest, po kterých se elektrony 

pohybují. (27) (29) 

3.2.2 Tunelové a skokové vedení 

Při tunelovém a skokovém vedení elektrického náboje existuje mezní vzdálenost 

vodivých částic. Pokud je tato vzdálenost větší než 10 nm, nemůže k přechodu náboje 

dojít a elektrická vodivost kompozitu je velmi malá, neboť je závislá pouze na vodivosti 

matrice. Pokud je tato vzdálenost menší než 10 nm, může pak materiálem procházet 

elektrický proud. Vzdálenost menší než 10 nm je už natolik nízká, že elektrony mohou 

přecházet skrz energetické bariéry oddělující vodivé částice. K tomuto druhu vedení 

dochází pouze tehdy, je-li použité funkční plnivo schopno vytvořit dostatečně silné 

elektrické pole, které by stačilo pro vyvolání emise dostatečného množství elektronů 

k proražení energetické bariéry. (27) 

3.2.3 Iontová vodivost 

Cementová matrice kompozitního materiálu skládající se z CSH gelů, portlanditu 

Ca(OH)2 a dalších složek obsahuje také množství pórů. Voda obsažená zejména 

v mikropórech o velikosti 2 · 10- 9 až 2 · 10-6 m tvořící přirozenou vlhkost materiálu 

způsobuje iontovou vodivost. Ve vodě jsou rozpuštěné ionty minerálů z cementové 

matrice, zejména Ca2+ a OH−, které zajišťují přenos elektrického náboje. Elektrická 

vodivost je závislá tedy i na vlhkosti, čím je vlhkost kompozitu vyšší, tím je vyšší i iontová 

elektrická vodivost. Pokud je kompozit vysušený, je iontová elektrická vodivost téměř 

nulová. Iontová vodivost může také způsobovat elektrickou polarizaci kompozitu, která 

závisí na množství a druhu vodivé příměsi. Tento efekt je nežádoucí, protože vede 

k rušení při měření elektrického odporu, které se provádí stejnosměrným proudem. (27) 
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3.3 Funkční, elektricko-vodivá plniva  

Funkčními plnivy jsou označována taková plniva, která výrazným způsobem 

vylepšují některou z materiálových vlastností, nebo dokonce materiálu přinášejí 

vlastnost zcela novou. Za pomocí vhodných funkčních plniv s elektricko-vodivostními 

vlastnostmi jde dosáhnout výrazně lepší elektrické vodivosti cementového kompozitu. 

Rezistivita neboli měrný elektrický odpor je převrácenou hodnotou konduktivity neboli 

měrné elektrické vodivosti. Vyjadřuje lokální vodivostní vlastnosti materiálu. Hodnoty 

rezistivity vyzrálé cementové matrice se pohybují okolo 5 × 103 Ω·m. Pro získání nižších 

hodnot rezistivity vzniklého kompozitu je třeba přidat funkční plniva s hodnotou velmi 

nízkou. Vhodnými funkčními plnivy jsou různé formy uhlíku. Uhlík je elektrickým 

vodičem, má vysokou chemickou odolnost a je dobře dostupný. Do kompozitních 

materiálů použitelné formy uhlíku mohou být produkty průmyslu – různá vlákna, vločky, 

nano trubičky, prášky. Mohou také vznikat jako odpadní či vedlejší produkty – saze, 

odpadní uhlík. (30) (31) 

3.3.1 Distribuce plniv ve struktuře materiálu 
U kompozitních materiálů je kvalitní distribuce funkčních plniv důležitou 

podmínkou elektrické vodivosti.  Elektricky-vodivá, ale i jiná funkční plniva jsou převážně 

jemné prášky s velikostí částic v řádu μm. Vysoká jemnost částic vede ke tvorbě shluků. 

Velké shluky částic namísto rovnoměrného rozptýlení funkčního plniva v trojrozměrné 

struktuře materiálu způsobují, že kompozit nevykazuje homogenní vlastnosti. Při 

vytvoření opravdu velkých shluků může dokonce dojít k úplné ztrátě požadované 

vlastnosti. Při návrhu a výrobě kompozitních materiálů by měl být kladen velký důraz na 

výběr vhodné technologie pro rozptýlení částic a také kontrolu skutečného stavu. (32) 

3.3.2 Perkolační práh 

Perkolační práh je pojem vycházející ze statistické perkolační teorie. Vztaženo 

k elektrické vodivosti kompozitního materiálu tato teorie vyjadřuje, že 

pravděpodobnost přechodu elektrického náboje mezi dvěma částicemi funkčního plniva 

se zvyšuje s jejich snižující se vzdáleností. Vyjádřeno v grafu, kde na ose x je množství 

funkčního plniva a na ose y je rezistivita, perkolační práh se nachází ve střední, 

nejstrmější části křivky. V okolí perkolačního prahu prudce klesá elektrický odpor, tedy  

i rezistivita. Z toho vyplývá, že elektrická vodivost, tedy i konduktivita v této oblasti 

prudce vzrůstá. (33) 

Perkolační práh udává takové množství funkčního plniva, při kterém se vytváří 

dostatečně propojená vodivá síť přímo se dotýkajících částic a kompozit se stává 

vodičem elektrického proudu. Perkolační práh je vyjádřen v objemových % použitého 

funkčního plniva z celkového množství hmoty. Je závislý na druhu funkční příměsi, na její 

struktuře, chemickém složení a poměru délek částic k jejich šířce. Závislost rezistivity na 

množství funkčního plniva se bude dále výrazně měnit v závislosti na tvaru částic. Je 

známo, že při použití vodivých plniv v podobě vláken s vysokým poměrem stran je 
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potřeba menšího množství plniva než při použití plniv se zrny kulovými.  Z hlediska 

výroby spolehlivého elektricky-vodivého materiálu je třeba volit množství plniva za 

perkolačním prahem. Lze tak s větší jistotou zaručit dobrou elektrickou vodivost při 

opakované výrobě kompozitního materiálu stejného složení. V materiálech s obsahem 

funkčních plniv za perkolačním prahem převládá přímé kontaktní vedení. Je to 

způsobeno spojitou trojrozměrnou sítí tvořenou vodivými částicemi v přímém kontaktu. 

U materiálů s obsahem vodivých částic, které perkolační práh nepřekračují, je elektrická 

vodivost nižší. Je to způsobeno podílem tunelového a skokového způsobu vedení 

elektrického proudu, neboť se některé částice přímo nedotýkají. (34) 

Obrázek č.  21: Závislost rezistivity na množství funkčního plniva (35) 

3.4 Dielektrické ztráty 

Cementová matrice kompozitního materiálu je dielektrikem, látkou schopnou 

polarizace. Prochází-li kompozitem střídavý či stejnosměrný elektrický proud, je matrice 

vystavena působícímu elektrickému poli, tímto polem dochází k rozptýlení elektrické 

energie v matrici a její přeměně na energii tepelnou. Dielektrické ztráty jsou suma 

energie rozptýlené v matrici za časovou jednotku při průchodu elektrického proudu 

kompozitem. K dielektrickým ztrátám dochází u všech druhů dielektrik a jejich velikost 

je ovlivňována mnoha parametry jako druh cementu, obsah a druh příměsí a struktura 

matrice. Vodivostní ztráty vznikající při přímém kontaktním vedení jsou způsobovány 

nárazy elektronů přenášejících náboj do jednotlivých molekul matrice. Jsou závislé na 

vnitřní a povrchové vodivosti dielektrika. Polarizační a ionizační ztráty u kompozitních 

materiálů s cementovou matricí dosahují velmi nízkých hodnot. Cementový tmel je 

nepolární pevnou látkou tvořenou kovalentními vazbami mezi krystaly. Polarizace 

matrice je dočasná a nevznikají při ní žádné ztráty. Ionizační ztráty vznikají v plných 

látkách, které se v matrici téměř nevyskytují, ionizační ztráty lze zcela zanedbat. (36) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je vývoj receptury injektážní kompozitní hmoty 

s elektricky vodivou funkcí. Receptura elektricko-vodivé injektážní hmoty, vyvinutá 

v rámci bakalářské práce, by se měla stát součástí uceleného souboru pokročilých hmot 

zlepšujících uzemnění v rámci systému ochrany konstrukcí před úderem blesku  

a vznikem přepětí.  

Vyvíjená injektážní hmota by měla vykazovat dobré vlastnosti z hlediska 

injektování, a rovněž z hlediska možnosti vedení elektrického proudu. Tento materiál by 

měl nalézt potenciální využití při injektování zemin, hornin a konstrukcí, které jsou 

součástí systému ochrany budov před zásahem blesku a tvorbou přepětí. Návrh 

receptury pokročilé injektážní hmoty s elektricky vodivou funkcí je realizován na základě 

rozsáhlé rešerše vědeckých článků, poznatků z praxe a současného stavu poznání dané 

problematiky provedené v teoretické části. 

Dalším dílčím cílem bakalářské práce je zahrnout do receptury nově vyvíjených 

injektážních hmot co největší množství složek tvořených druhotnými surovinami 

z důvodu snížení ekonomické a ekologické zátěže způsobené případnou průmyslovou 

výrobou nového materiálu.  

Ověření dosažení cílů bude provedeno na zkušebních tělesech, které budou 

vyrobeny a zkoušeny podle příslušných technických norem. Jako nejdůležitější 

hodnocená funkční vlastnost z hlediska vedení elektrického proudu bude testována 

hodnota rezistivity, potažmo impedance zkušebních těles, u níž bude cílem dosáhnout 

co nejnižší možné hodnoty při zachování dobré injektovatelnosti. 
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5 METODIKA PRÁCE 

Etapa I: Shrnutí požadavků na vlastnosti hmot s elektricky vodivou funkcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První etapa praktické části obsahuje popisy zkoušek a metod, kterými se zkoušejí 

materiály na zlepšení elektricko-vodivostních vlastností.  Specifikují se v ní požadavky na 

vlastnosti hmot s vodivou funkcí. V závěru etapy budou ty nejdůležitější sledované 

funkční vlastnosti shrnuty. 

  

Shrnutí požadovaných hodnot sledovaných funkčních 

vlastností hmot s elektricky vodivou funkcí 

Vyluhovatelnost Obsah síry 

Etapa I – Shrnutí požadavků na vlastnosti hmot s elektricky 

vodivou funkcí 

 

Hodnota 

rezistivity 

Korozní 

vlastnosti 
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Etapa II: Shrnutí požadavků na zpracovatelnost a mechanické vlastnosti 

nové injektážní hmoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá etapa obsahuje popisy vybraných zkoušek a metod, kterými se zkoušejí injektážní 

hmoty. Dále etapa obsahuje specifikace požadavků na zpracovatelnost a mechanické 

vlastnosti injektážních hmot. Také v ní bude přehled na trhu dostupných výrobků 

řadících se do kategorie injektážních hmot. Na závěr budou opět shrnuty nejdůležitější 

funkční vlastnosti pro injektážní hmoty.  

  

Injektovatelnost Objemové 

změny 

Etapa II – Shrnutí požadavků na zpracovatelnost a mechanické 

vlastnosti nové injektážní hmoty 

 

Přehled dostupných injektážních hmot 

na trhu a jejich vlastností 

 

Shrnutí požadovaných hodnot sledovaných funkčních vlastností 

injektážních hmot 

Pevnost 

v tlaku 

Doba 

výtoku 

Soudržnost 

s podkladem 



49 
 

Etapa III: Analýza a výběr vhodných vstupních surovin a návrh 

receptur elektricky vodivé injektážní hmoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsahem třetí etapy je široké spektrum vhodných pojiv a plniv, ze kterých jsou následně 

vybrány ty nejvhodnější pro přípravu injektážní hmoty s elektricky vodivou funkcí. Velký 

důraz je kladen na co největší zastoupení plniv z druhotných surovin. V etapě je také 

Etapa III – Analýza a výběr vhodných vstupních surovin a návrh 

receptur elektricky vodivé injektážní hmoty 

 

Analýza a výběr vhodných vstupních surovin pro 
přípravu elektricky vodivé injektážní hmoty 

 

Pojiva: 

Cement 

portlandský 

směsný, cement 

portlandský 

 

Primární plniva: 

Vodivý písek, 

sekaná uhlíková 

vlákna, 

drcený grafit, 

 

Druhotná plniva: 

saze, odpadní 

uhlík, železité 

odprašky, odpadní 

kaly z válcoven 

 

Výběr nejvhodnějších vstupních surovin pro 

docílení dobrých elektricko-vodivostních 

vlastností, vhodné zpracovatelnosti a dobrých 

mechanických vlastností 

 

Volba optimálního zastoupení vybraných 

vstupních surovin pro docílení ideálních 

vlastností směsi 

 

Návrh několika receptur elektricky vodivé 

injektážní hmoty 
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zpracován návrh několika optimálních receptur, které využívají takové vstupní suroviny, 

které spolu jsou plně kompatibilní a svými funkčními vlastnostmi splňují požadavky 

popsané v první a druhé etapě. Vykazují tedy nízké hodnoty rezistivity a zároveň dobré 

mechanické vlastnosti. Použitím plniv z druhotných surovin je snížena ekonomická 

náročnost výroby nových hmot a její dopad na životní prostředí. 

 

Etapa IV: Ověření vybraných vlastností nových elektricky vodivých 

injektážních hmot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem bakalářské práce budou ověřeny výsledné vlastností nově navržených receptur 

injektážních hmot. Na základě porovnání dosažených výsledků bude vybrána optimální 

receptura nově vyvíjené hmoty. Všechny výsledky a poznatky budou řádně vyhodnoceny  

a připraveny pro další využití. 

  

Výroba zkušebních těles injektážních hmot dle navržených 

receptur 

 

Etapa IV – Ověření vybraných vlastností elektricky vodivých 

injektážních hmot 

 

Zkoušení vybraných vlastností nově vyvinutých injektážních 

hmot  

 
Vyhodnocení a porovnání vlastností jednotlivých receptur 

pro výrobu injektážní hmoty 
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6 Etapa I: Požadavky na vlastnosti hmot s elektricky vodivou 

funkcí 

Základním předpokladem používání nových materiálů a nových složek je ověření 

jejich vlastností vhodnými zkouškami. Jelikož při návrhu nového materiálu je známo, 

jakých vlastností je žádoucí docílit, je pak snadné definovat požadavky na vlastnosti 

jednotlivých složek. V případě kompozitní injektážní hmoty na bázi cementu s elektricky 

vodivou funkcí je sledována vyluhovatelnost, obsah síry, korozní vlastnosti a jako 

nejdůležitější vlastnost – rezistivita nebo také měrný elektrický odpor. V závěru první 

etapy je uvedeno shrnutí přípustných hodnot sledovaných funkčních vlastností, při 

jejichž splnění by měla být hmota použitelná k přenosu elektrického náboje. 

6.1 Stanovení vyluhovatelnosti dle ČSN EN 12457-2 
Obecně platí, že materiály na bázi cementu kvalitu životního prostředí emisně 

neovlivňují. Jsou však materiály aktivními a v průběhu stárnutí se jejich chemické a 

fyzikální mikrostruktury vyvíjí v nepřetržitém procesu stárnutí, zrání. U kompozitních 

materiálů je riziko, že by k vyluhování potenciálně škodlivých látek mohlo dojít.  

Tabulka 2: Normy zkušebních metod pro jednotlivé vyloužené ionty (38) 

SLEDOVANÝ UKAZATEL NORMA ZKUŠEBNÍ METODY 

pH *  ISO 10523 

As EN ISO 11885; EN ISO 11969 

Ba EN ISO 11885 

Cd ISO 8288; EN ISO 11885 

Cl- ISO 9297; EN ISO 10304-1; EN ISO 10304-2 

Co EN ISO 11885 

Cr EN ISO 11885 

CrO2 ISO 11083 

Cu ISO 8288; EN ISO 11885 

Mo EN ISO 11885 

Ni ISO 8288; EN ISO 11885 

NO2
- EN 26777; EN ISO 10304; EN ISO 10304-2 

Pb ISO 8288; EN ISO 11885 

elektrická vodivost EN ISO 11885 

SO4
2- EN ISO 10304-1; EN ISO 13040-2 

V EN ISO 11885 

Zn ISO 8288; EN ISO 11885 

* při hodnotě pH < 3 nebo ph >10 se může použít stejná metoda, ale nepřesnost se 
může zvýšit 

Norma ČSN EN 12457-2 popisuje samotnou zkoušku a všechny její náležitosti. 

Stanovení koncentrace vyloužených iontů se provádí dle související evropské normy 

ČSN EN 16192, která popisuje metody a maximální přípustné koncentrace pro všechny 
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vyloužené ionty sledovaných prvků. Sleduje se taky pH výluhů. Výsledkem zkoušek jsou 

koncentrace iontů v roztoku vzniklém vyluhováním udávané v µg/l, mg/l a hodnota pH. 

(37) 

6.2 Stanovení obsahu síry dle ČSN EN 62561-7 

Zkouška na stanovení síry může být provedena pomocí metod spektrometrických 

dle mezinárodní normy ISO 4689-3 nebo pomocí vážkové analýzy popsané 

v mezinárodní normě ISO 14869-1. Metody spektrometrické musí být vždy přizpůsobeny 

zkušebnímu zařízení, kterým je analýza prováděna (například metody ICP-OES, ICP-AES 

a další ICP metody). (40) 

Mezinárodní norma ISO 4689-3 popisuje několik možných postupů pro stanovení 

síry, a to buď metodami absorpční či emisní infračervené spektrometrie nebo metodami 

optické spektrometrie. Tyto metody jsou použitelné pro obsah síry mezi 0,002 % 

hmotnostními a 0,25 % hmotnostními v přírodních železných rudách, koncentrátech 

železné rudy a aglomerátech, včetně aglomeračních produktů. Tyto metody nelze s 

běžnými přístroji použít pro analýzu vzorků s obsahem chemicky vázané vody větším než 

1,0 %. Mezinárodní norma ISO 14869-1 popisuje vážkovou metodu na určení obsahu síry 

rozpuštěním s kyselinou fluorovodíkovou a chloristou. (41)(43) 

ISO 4689-3. Iron ores – Determination of sulfur content – Part 3: Combustion/infrared method.                                        

Obrázek č.  22: Základní komponenty ICP-OES (42) 

6.3 Stanovení hodnoty rezistivity dle ČSN EN 62561-7 

Čtyřelektrodová metoda měření impedance (elektrického odporu) směsi 

zlepšující uzemnění se provádí na reprezentativních vzorcích materiálu. Vzorky by měly 

být odebrány z originálního balení nebo jinak, tak jak je stanoveno výrobcem. Zkouší se 

nejméně tři vzorky materiálu v tzv. čtyřelektrodovém přípravku.  
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Tato metoda využívá přiloženého napětí na vnějších elektrodách, které zajistí 

průchod proudu vzorkem. Úbytek napětí na vnitřních elektrodách je měřen voltmetrem 

a je přepočítáván na hodnoty impedance. (40) 

Obvykle mají všechny měřící přístroje dvě proudové a dvě napěťové svorky, 

nízkofrekvenční střídavý zdroj a vysokou vstupní impedanci ampérmetru a voltmetru. 

Používá se několika typických zapojení na přípravek pro měření elektrického odporu, liší 

se v závislosti na typu měřícího přístroje. (40) 

Výsledná rezistivita jednotlivých vzorků se vypočítá z naměřených hodnot 

rezistivity u příslušných vzorků podle následujícího vzorce:  

ρ =  
𝑅 × 𝐴

𝑎
 

kde je 

ρ…rezistivita vzorku [Ω·cm] 

R…impedance [Ω] 

A…plocha oblasti kolmá ke směru proudu [cm2] 

a…vzdálenost mezi vnitřními elektrodami, měřeno od vnitřní hrany elektrody [cm] 

Zkoušený materiál zkoušce vyhověl tehdy, pokud hodnota rezistivity zkoušených 

vzorků je stejná nebo nižší než hodnota deklarovaná výrobcem. Pro injektážní hmoty 

s vodivou funkcí považujeme za vyhovující hodnoty <2 Ω·cm pro elektricky vodivé složky 

kompozitu v podobě stlačeného prášku a hodnoty <20 Ω·cm pro ztvrdlý kompozitní 

materiál. (40) 

Obrázek č.  23: Různé sestavy měřících zařízení (40) 

1 přípravek na čtyřelektrodovou metodu 

2 ampérmetr 

3 voltmetr 

4 přístroj na měření elektrického odporu 
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6.4 Stanovení korozních vlastností dle ČSN EN 62561-7 

Korozní vlastnosti se u materiálů s elektricky vodivou funkcí určují, protože tyto 

materiály by neměly fyzikálně ani chemicky reagovat s výztuží, zemničem nebo jej 

dokonce poškodit. Metoda stanovení korozních vlastností popisuje zařízení, přípravné 

kroky a postup zjištění korozivnosti materiálů. Rychlost koroze potenciální výztuže či 

zemniče ve styku se zkoušeným materiálem se stanoví pomocí metody 

potenciodynamického polarizačního odporu. Výsledné napětí naprázdno polarizační 

křivky bude použito ke stanovení tabelovaných křivek a polarizačního odporu. (40) 

Materiál splňuje požadavky, když polarizační odpor vyjde >4 W x m2 pro 

neagresivní prostředí a >8 W x m2 pro agresivní prostředí u měděných elektrod 

nebo >3 W x m2 pro neagresivní prostředí a >7,6 W x m2 pro agresivní prostředí  

u galvanizovaných elektrod. (40) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.  24: Schéma zapojení třísvorkového operačního zesilovače (44) 

6.5 Shrnutí přípustných hodnot funkčních vlastností hmot s elektricky 

vodivou funkcí  

Z výše podrobně popsaných metod a zkoušek vyplývá, že hmoty s elektricky 

vodivou funkcí musí klást nejen dostatečně nízký měrný elektrický odpor, ale také musejí 

vykazovat co nejnižší množství vyloužených iontů, poměrně nízké množství síry 

v podobě síranu barnatého a v poslední řadě nesmějí korozně ovlivňovat výztuž ani 

zemniče ve styku s nimi.  

Od nově navržené injektážní hmoty s elektricky vodivou funkcí se očekává, že splní 

požadavky shrnuté v tabulce 3. V takovém případě bude dosaženo jednoho z dílčích cílů 

práce – navrhnout nezávadný materiál s dostatečně nízkým měrným elektrickým 

odporem. 

Na základě teoretických poznatků lze předpokládat, že takových vlastností dosáhneme 

s využitím materiálů s vysokým obsahem uhlíku a železa. Na základě normami 

definovaných mezních hodnot sledovaných funkčních vlastností lze usuzovat, že tyto 

materiály nesmějí obsahovat větší než stopová množství těžkých kovů. 

1 aktivní elektroda 

2 referenční elektroda 

3 pracovní (zemní) elektroda 
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Tabulka 3: Shrnutí přípustných hodnot sledovaných funkčních vlastností dle ČSN EN 62561-7 (39) 

Dodržování norem Plná shoda s ČSN EN 62561-7 

Funkční vlastnost Požadované hodnoty Zkušební metody 

 
 
 
Vyluhovatelnost 

Arsen < 1.5 mg/kg,  
Barium < 60 mg/kg 
Kadmium < 0.15 mg/kg, 
Chrom < 3.0 mg/kg, 
Olovo < 1.5 mg/kg,  
Rtuť < 0.06 mg/kg, 
Selenium < 1.0 mg/kg 

 
 
 

ČSN EN 12457-2 
ČSN EN 16192 

Obsah síry < 2 % ISO 14869-1 

 
 
 

Hodnota rezistivity 

<2 Ω·cm pro elektricky 
vodivé složky kompozitu v 
podobě stlačeného prášku 
a hodnoty <20 Ω·cm pro 
hotový kompozit ve 
vytvrzeném stavu 

 
 
 

ČSN EN 62561-7 
 

 
 
 
 
 

Korozní vlastnosti 

Polarizační odpor musí být 
>4 W x m2 pro neagresivní 
prostředí a >8 W x m2 pro 
agresivní prostředí u 
měděných elektrod 
nebo >3 W x m2 pro 
neagresivní prostředí a 
>7,6 W x m2 pro agresivní 
prostředí u 
galvanizovaných elektrod 

 
 
 
 
 

ČSN EN 62561-7 
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7 Etapa II: Požadavky na zpracovatelnost a mechanické 

vlastnosti nové injektážní hmoty 

Požadavky na injektážní hmoty jsou buď požadavky identifikační, jejichž splnění 

prokazuje výrobce vybranými reprezentativními počátečními identifikačními zkouškami 

pro výrobek či systém nebo požadavky funkční, jejichž splnění výrobce prokazuje 

počátečními zkouškami funkčních vlastností, přičemž výrobek musí požadavkům 

vyhovět. Bylo vybráno několik funkčních vlastností, které jsou v rámci etapy podrobně 

popsány. (16) 

7.1 Stanovení doby výtoku dle ČSN EN 14117 

Ve zkoušce jde o stanovení doby výtoku, během které 1000 ml zkoušené 

injektážní směsi proteče výtokovým kuželem. Tím je Marshův kužel s výtokovou trubicí 

o rozměrech podle obrázku 24. Výsledkem zkoušky je doba výtoku ve vteřinách.  

Podrobný postup je uveden v normě ČSN EN 14117. (45) 

Obrázek č.  25: Marshův kužel (45) 

 

 

 



57 
 

7.2 Stanovení injektovatelnosti do trhlin šířky 0,1, 0,2 a 0,3 mm a 

zkouška v příčném tahu dle ČSN EN 1771  
Injektovatelnost se stanovuje pro suché i vlhké pracovní prostředí stejným 

způsobem pouze s tím rozdílem, že vlhké pracovní prostředí musí být ovlhčeno podle 

normy ČSN EN 1771.  Stanovení injektovatelnosti zkouškou v pískovém sloupci probíhá 

tak, že do průhledné PMMA trubice, která je ve svisle orientované poloze naplněná 

tříděným pískem. Ta se ze spodu injektuje zkoušenou injektážní hmotou a je měřen čas, 

za který horní hladina injektážní hmoty v trubici dosahuje různých referenčních značek. 

Pískem a injektážní hmotou naplněné trubice jsou následně upraveny na vzorky vhodné 

velikosti a podrobovány zkoušce v příčném tahu. (46) 

Zkušební sestava je popsána podrobně v normě ČSN EN 1771, její schéma na 

obrázku 25 stačí pro utvoření představy. (46) 

 

Obrázek č.  26: Zkušební zařízení pro stanovení injektovatelnosti do trhlin šířky 0,1, 0,2 a 0,3 mm (46) 

7.3 Zjišťování objemových změn dle ČSN EN 445 

Zkouškou se svislou trubicí se zjišťují důležité vlastnosti injektážní směsi jako 

objemové změny a odlučování vody. Znát míru objemových změn materiálu je velmi 

podstatné a je žádoucí, aby objemové změny u injektážní hmoty schopné přenášet 

zatížení byly co nejmenší. Jsou zjišťovány jako procentuální rozdíl objemu injektážní 
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malty na začátku a na konci zkoušky. Sledovány jsou objemové změny vlivem rozpínání 

a případně sedání. (47) 

OBJEMOVÁ ZMĚNA =  
hg − hw

h0
 × 100 [%] 

kde je 

hg… výška hladiny injektážní směsi po jednotlivých časových intervalech [mm] 

hw…výška odloučené vody [mm] 

h0… výška hladiny injektážní směsi ihned po provedení injektáže [mm] 

7.3.1 Stanovení soudržnosti s podkladem a stanovení 

injektovatelnosti do trhlin šířky 0,5 a 0,8 mm  

dle ČSN EN 12618-2 

Soudržnost je stanovena za pomocí tahové zkoušky kompozitních zkušebních 

těles ve skladbě vrstev beton/injektážní hmota/beton. Tělesa pro provedení zkoušky 

jsou obvykle upravené výřezy nebo vývrty ze zkušebních těles připravených 

injektováním hmoty do umělé trhliny regulované šířky a vlhkosti tvořené dvěma deskami 

čelně k sobě. (48) 

Veškeré zařízení a přístroje pro odtrhovou zkoušku jsou podrobně popsány 

normou EN 24624 a ČSN EN 12618-2. (48) 

Obrázek č.  27: Tvar a geometrie desek pro výrobu zkušebních vzorků (48) 

 

 

c, d uzavřené strany 

b částečně uzavřená 

a injektovaná strana 

e 0,2 až 1 mm 
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Výsledná soudržnost se udává v MPa kromě ní se také k výsledku udává způsob 

porušení. V případě, že jsou způsoby kombinované, se odhadem určí jejich zastoupení. 

Vzorec pro výpočet soudržnosti: 

fct =  
F

A
 

kde je 

fct…soudržnost [MPa] 

F…maximální síla při odtržení [N] 

A…plocha vzorku [mm2] 

7.4 Stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku dle 

ČSN EN 12190 

U injektážních výrobků na bázi cementu je stejně jako u řady dalších stavebních 

hmot velmi důležitou materiálovou charakteristikou pevnost v tlaku, která je u nich 

zjišťována na zkušebních hranolech o rozměrech 40 × 40 × 160 mm. (49) 

ρ =  
w

V
 

kde je 

ρ…objemová hmotnost [kg/m3] 

w…hmotnost hranolu [kg] 

V…objem hranolu [m3] 

Po určení objemové hmotnosti se zkušební hranoly rozlomí na stejné půlky tak, 

aby nebyly namáhány způsobem, který by mohl narušit výsledky zkoušky pevnosti 

v tlaku. (49) 

Rc =  
Fc

A
 

kde je 

Rc…pevnost v tlaku [MPa] 

Fc… maximální zatěžovací síla při porušení [N] 

A…zkoušená plocha o velikosti 1600 mm2 

7.5 Injektážní výrobky dostupné na trhu 
Dobrým předpokladem pro úspěšný návrh vlastní fungující injektážní hmoty je 

také průzkum výrobků dostupných na trhu a sestavení přehledu často používaných  

a úspěšných injektážních hmot, včetně srovnání námi sledovaných vlastností. Všechny 

níže popsané komerční injektážní výrobky jsou na bázi cementu a slouží k vyplnění trhlin 

a dutin v betonu s funkcí vyplnění a přenesení zatížení. 
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7.5.1 Centricrete UF 

Jedná se o dvousložkovou cementovou pevnostní injektáž od německého 

výrobce MC-Bauchemie. Injektážní hmota v podobě nízkoviskózní suspenze na bázi 

velmi jemného cementu s dlouhou dobou zpracovatelnosti a vysokou objemovou 

stálostí při tvrdnutí. Její další výhodou je, že v betonu, do kterého je injektována, 

obnovuje alkalitu a také má zvýšenou odolnost vůči síranům. Je určená k pevnostní 

injektáži a vyplnění suchých, vlhkých i vodu propouštějících trhlin, spár a dutin 

v nejrůznějších stavebních konstrukcích. Injektážní hmota Centricrete UF se skládá ze 

složky A (pojivo, plnivo a přísady), složky B (kapalná přísada) a vody. Poměr míchání je 

25,03 : 2,35 a množství vody se pohybuje mezi 13,5 a 14,0 l. (50) 

Tabulka 4: Vybrané funkční vlastnosti injektážního výrobku Centricrete UF (50) 

Vlastnost Měrná jednotka Hodnota 

Pevnost v tlaku po 7 dnech N/mm2 34 

Doba zpracovatelnosti minuty  ≈ 60 

Rozsah teplot pro aplikaci °C +5 až +30 

Velikost zrn μm < 10 

Objemové změny % +2 

Doba výtoku s 50 

7.5.2 BETEC 200 
Speciální injektážní malta na bázi cementu s prvotřídními mechanickými 

vlastnostmi vyráběná americkou firmou GCP Applied Technologies. Pokročilá injektážní 

hmota s dlouhou dobou zpracovatelnosti, výbornou tekutostí a injektovatelností, 

zároveň vysokými počátečními i konečnými pevnostmi a nízkými objemovými změnami 

zajišťuje spolehlivou a trvanlivou injektáž. BETEC 200 se používá k vyplnění dutin pod 

podlahovými deskami, k vyplnění trhlin a spár v betonu, k injektování kotev a stabilizaci 

hornin a zeminy. Je tvořena suchou pytlovanou směsí a vodou, se kterou se míchá 

v hmotnostním poměru 20 : 6. (52) 

Tabulka 5: Vybrané funkční vlastnosti injektážního výrobku BETEC 200 (52) 

Vlastnost Měrná jednotka Hodnota 

Pevnost v tlaku po 7 dnech N/mm2 >  20 

Doba zpracovatelnosti minuty  ≈ 120 

Rozsah teplot pro aplikaci °C +5 až +30 

Velikost zrn μm - 

Objemové změny % - 

Doba výtoku s 70 

7.5.3 Sika InjectoCem-190 

Je anorganická dvousložková injektážní suspenze na bázi velmi jemně mletého 

cementu od švýcarské firmy Sika. Používá se jak v kombinaci s bobtnajícím 

neoprenovým profilem Sika Injectoflex, tak i samostatně k injektáži přímo do trhliny. Je 

určená k předtěsnění, vyplňování dutin a definitivnímu tuhému cementovému utěsnění. 
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Je možné vyplňovat jak suché, tak i vlhké dutiny bez vzniku pórů. Minimální velikost 

trhlin musí být 0,2 mm. Výrobek InjectoCem-190 se skládá ze složky A (pojivo, plnivo, 

přísady) a složky B (kapalné přísady ve vodném roztoku), tyto složky jsou míchány 

v poměru 1 : 0,85. (51) 

Tabulka 6: Vybrané funkční vlastnosti injektážního výrobku Sika InjectoCem-190 (51) 

Vlastnost Měrná jednotka Hodnota 

Pevnost v tlaku po 7 dnech N/mm2 > 80 

Doba zpracovatelnosti minuty ≈ 60 

Rozsah teplot pro aplikaci °C +5 až +30 

Velikost zrn μm < 150 

Objemové změny % - 

Doba výtoku s 60 

7.5.4 MasterRoc MP 650 

Tento materiál je rychle tuhnoucí, mikromleté Portlandský cement pro injektáž 

do horninového a zeminového prostředí od německého výrobce BASF. Díky zastoupení 

velkého množství částic o malé velikosti hmota snadno proniká do těsných spár, prasklin 

a pórů. Řízená doba zpracovatelnosti na vhodnou délku zvyšuje účinnost injektáže. 

Používá se pro předběžnou injektáž u podzemních staveb, pro následnou, těsnící injektáž 

proti vodě, stabilizační injektáž nadloží a podloží a kontaktní injektáž. Výrobek 

MasterRoc MP 650 se používá v kombinaci s MasterRheobuild 2000PF nebo 

MasterRheobuild 1026 v množství 1 až 2 % a dále v kombinaci s vodou s vodním 

součinitelem 0,5 až 1. (53) 

Tabulka 7: Vybrané funkční vlastnosti injektážního výrobku MasterRoc MP 650 (53) 

Vlastnost Měrná jednotka Hodnota 

Pevnost v tlaku po 7 dnech N/mm2 - 

Doba zpracovatelnosti minuty ≈ 30 až 40 

Rozsah teplot pro aplikaci °C - 

Velikost zrn μm < 40 

Objemové změny % - 

Doba výtoku s 35 

7.6 Shrnutí přípustných hodnot vybraných funkčních vlastností 

injektážních hmot na bázi cementu  

Z podrobného popisu funkčních vlastností ve druhé etapě jsou zřejmé hodnoty 

vlastností, které by injektážní hmota měla vykazovat. Pokud možno by měla být snadno 

injektovatelná do trhlin šířky 0,1, 0,2 a 0,3 mm a také by měla být vyhovující k injektáži 

do trhlin šířky 0,5 a 0,8 mm. Zkouška v příčném tahu na injektážních hmotách se provádí 

na tělesech vzniklých při zkoušce injektovatelnosti do trhlin šířky 0,1, 0,2 a 0,3 mm a je 

požadováno, aby pevnost v příčném tahu byla alespoň 3 N/mm2 nebo více. Pro injektážní 

hmoty jsou velmi důležité objemové změny: Smrštění injektážní hmoty by nemělo 

přesáhnout 1 % a rozpínání by nemělo být vyšší než 5 %. Soudržnost s podkladem 
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injektážních výrobků třídy F1 by měla být vyšší než 3,0 N/mm2, pro třídu F2 vyšší než 

2,0 N/mm2, menší hodnota soudržnosti s podkladem není přípustná. Objemová 

hmotnost injektážních hmot na bázi cementu není nikterak omezována. V poslední řadě 

je požadováno, aby tlaková pevnost vzorků injektážních hmot na bázi cementu po 7 

dnech byla alespoň 20 N/mm2. (16) 

Tabulka 8: Shrnutí přípustných hodnot sledovaných funkčních vlastností dle ČSN EN 1504-5 (16) 

Dodržování norem Plná shoda s ČSN EN 1504-5 

Funkční vlastnost Požadavky Zkušební 
metody 

Doba výtoku není specifikováno ČSN EN 14117 

 
 

Injektovatelnost do 
trhlin šířky 0,1, 0,2 a 0,3 

mm 

Snadná: přebytek 20 ml během 12 
minut 

Proveditelná: rychlost přetékání menší 
než 1 ml/minutu 

Nesnadná: sloupec se zaplní jen do 
určité výšky, nepřeteče, zaznamená se 

maximální výška hladiny 

 

 
ČSN EN 1771 

Zkouška v příčném tahu fct > 3 N/mm2 ČSN EN 1771 
 

Objemové změny 
-1 % < objemová změna < +5 % 

počátečního objemu 

 

ČSN EN 445 

 

Soudržnosti 
s podkladem 

F1: fct ≥ 3,0 N/mm2 

F2: fct ≥ 2,0 N/mm2 

 

ČSN EN 12618-2 

Injektovatelnost do 
trhlin šířky 0,5 a 0,8 mm 

Vyhovující, pokud je zaplněnost trhliny 
více než 90 %, pokud ne tak 

nevyhovující 

 

ČSN EN 12618-2 

Objemová hmotnost bez omezení ČSN EN 12190 

Pevnost v tlaku dle F3:  > 20 N/mm2 po 7 dnech ČSN EN 12190 
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8 Etapa III: Analýza a výběr vhodných vstupních surovin a 

návrh nejvhodnějšího surovinového složení elektricky 

vodivé injektážní hmoty 

Elektricky vodivá injektážní hmota je velmi neobvyklým stavebním materiálem. 

Ve třetí etapě je zpracován přehled pojiv a plniv, ze kterých jsou následně vybrány ty 

nejvhodnější pro přípravu injektážní hmoty s elektricky vodivou funkcí. Velká pozornost 

je věnována také druhotným surovinám, které je snahou využít v co nejvyšším 

zastoupení za účelem snížení ekonomické náročnosti a dopadu na životní prostředí. 

V závěru etapy jsou formulovány receptury. Tyto receptury využívají vstupní suroviny 

splňující požadavky popsané v první a druhé etapě a jsou vzájemně kompatibilní.  

U těchto receptur jsou předpokládány nízké hodnoty rezistivity při zachování 

vyhovujících mechanických vlastností. 

8.1 Analýza a výběr vhodných vstupních surovin  

V následující části jsou uvedeny a stručně popsány jednotlivé složky vhodné pro 

použití ve hmotách s elektricky vodivou funkcí z hlediska snížení hodnoty rezistivity při 

zachování dobrých mechanických vlastností výsledného kompozitu. Dosáhnout nízké 

hodnoty rezistivity je možné použitím speciálních primárních surovin, snahou však je 

využít druhotných surovin. 

8.1.1 Pojiva 

Cementy jsou pojiva hydraulická, která po smíchání s vhodným množstvím vody 

vytváří hutnou kaši, která pak tuhne a tvrdne na základě probíhajících hydratačních 

procesů, a to jak na vzduchu, tak i pod vodou. Po zatvrdnutí si dlouhodobě zachovávají 

stálost i ve vodě. Vhodné jsou cementy, které splňují požadavky dané normou ČSN EN 

197-1. Pro kompozitní injektážní hmotu na bázi cementu připadá v úvahu cement 

portlandský a cement portlandský směsný. (54) 

Tabulka 9: Pevnostní třídy cementu dle ČSN EN 206+A1 (54) 

Pevnostní 
třída 

Pevnost v tlaku [MPa] Počátek 
tuhnutí 
[minut] 

Objemová 
stálost 

(rozepnutí) 
[mm] 

Počáteční pevnost Normalizovaná 
pevnost 

 

2 dny 
 

7 dnů 
 

28 dnů 

32,5 N – ≥ 16,0  

≥ 32,5 
 

≤ 52,5 
 

≥ 75 
 
 
 

≤ 10 

32,5 R ≥ 10,0 – 

42,5 N ≥ 10,0 –  

≥ 42,5 
 

≤ 62,5 
 

≥ 60 
42,5 R ≥ 20,0 – 

52,5 N ≥ 20,0 –  

≥ 52,5 
 

– 
 

≥ 45 
52,5 R ≥ 30,0 – 
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8.1.1.1 Cement portlandský 

Cement portlandský je směsí jemně mletých anorganických látek a obsahuje 

pouze jednu hlavní složku, kterou je portlandský slínek. Během procesu mletí je do 

portlandského cementu přidáván sádrovec, který slouží jako regulátor rychlosti tuhnutí. 

Portlandské cementy mají označení CEM I. (55) 

8.1.1.2 Cement portlandský směsný 

Cement portlandský směsný je směsí jemně mletých anorganických látek  

a obsahuje více než jednu hlavní složku. Jednou z hlavních složek musí být vždy 

portlandský slínek, další hlavní složky se různí a jsou zastoupeny v různém množství. 

Jejich účelem je snížit obsah slínku v cementu, vylepšit některou z vlastností cementu 

(často na úkor pevnosti), nepřímo snížit emise CO2. Portlandské směsné cementy mají 

označení CEM II. (55) 

Tabulka 10: Portlandské cementy směsné CEM II dle ČSN EN 197-1 (55) 

Druh CEM II Označení Obsah 
složek 

Druhy složek: označení 

Portlandský struskový 
cement 

CEM II/A-S 
CEM II/B-S 

6 až 20 
21 až 35 

granulovná vysokopecní 
struska: S 

Portlandský cement 
s křemičitým úletem 

CEM II/A-D 
 

6 až 20 
 

křemičitý úlet: D 

Portlandský pucolánový 
cement 

CEM II/A-P/Q 
CEM II/B-P/Q 

6 až 20 
21 až 35 

přírodní pucolán: P 
přírodní kalcinovaný 
pucolán: Q 

Portlandský popílkový 
cement 

CEM II/A-
V/W 
CEM II/B-
V/W 

6 až 20 
21 až 35 

křemičitý popílek: V 
vápenatý popílek: W 

Portlandský cement 
s kalcinovanou břidlicí 

CEM II/A-T 
CEM II/B-T 

6 až 20 
21 až 35 

kalcinovaná břidlice: T 

Portlandský cement s 
vápencem 

CEM II/A-
L/LL 
CEM II/B- 
L/LL 

6 až 20 
21 až 35 

vápenec s TOC ≤ 0,5: L 
vápenec s TOC ≥ 0,2: LL 

Portlandský směsný 
cement 

CEM II/A-M 
CEM II/B-M 

6 až 20 
21 až 35 

S + D**) + P + Q + V + W + 
T + L + LL 

8.1.2 Bentonit ECCAGEL OCMA  

Je velmi jemně mletý šedobílý prášek. Je to sodný bentonit s vysokým obsahem 

montmorilonitu. Obsahuje také křemen a slídu. Vyniká dobrými pojícími vlastnostmi 

v kombinaci s pískem. Výrazně bobtná a je typický svojí tixotropností. Měrnou hmotnost 

má 2,51 g/cm3. Po rozmíchání s vodou má bentonitová suspenze hustotu 1,1 g/cm3 a pH 

9 až 10. Má také velmi dobrou kapacitu kationtové výměny. Je vhodný pro využití 

v různých oblastech stavebnictví. (56) 
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Obrázek č.  28: Bentonit OCMA (56) 

8.1.3 Primární plniva 

Je důležité si uvědomit, že plnivo v kompozitním matriálu může a často plní více 

než jednu funkci. Základní funkcí plniv je vytvoření pevného masívu uvnitř materiálu, 

který se často nazývá „kostra“. Tato pevná kostra vytvořená plnivy je hlavním nositelem 

mechanických vlastností materiálu. Další funkcí je také snížení nákladů tím, že vhodně 

zvolená kombinace různě hrubých a jemných plniv, též nazývaná ideální křivka zrnitosti 

snižuje množství potřebného pojiva. Různá speciální plniva mohou plnit další funkce, 

jako je třeba zvýšení mrazuvzdornosti, vodotěsnosti, chemické odolnosti, požární 

odolnosti nebo také snížení rezistivity materiálu. 

8.1.3.1 Vodivý písek 

Vyráběný německou firmou Worleé je tvořen zrny křemičitého písku, která jsou 

obalena elektricky vodivým materiálem na bázi uhlíku za pomoci lepidla na bázi 

epoxidové pryskyřice. Je dostupný ve třech zrnitostech a to 0,1-0,4 mm, 0,4-0,8 mm  

a 1-2 mm. (57) 

Tabulka 11: Vybrané vlastnosti vodivého písku (57) 

Označení plniva Měrná 
hmotnost 

[g/cm3] 

Měrný povrch 
[cm2/g] 

Obsah 
organického 

uhlíku [%] 

Vodivý písek Worleé 0,1-0,4 
mm 

2,63 200 1,52 

Vodivý písek Worleé 0,4-0,8 
mm 

2,62 140 1,61 

Vodivý písek Worleé 1,0-2,0 
mm 

2,62 130 1,37 
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Obrázek č.  29: Vodivý písek Worleé 1,0-2,0 mm (foto autora) 

8.1.3.2 Sekaná uhlíková vlákna 

Uhlíková vlákna jsou spojené prameny krystalického uhlíku o průměru 5-10 μm. 

Pramen se skládá z paralelně orientovaných krystalů podél osy vlákna. Dobré fyzikální  

a chemické vlastnosti uhlíkových vláken z nich dělají často využívaný materiál při výrobě 

kompozitních materiálů v mnoha oblastech. Uhlíková vlákna jsou významná i svojí 

vysokou elektrickou vodivostí, která je způsobena vysokým obsahem uhlíku a také tím, 

že jsou vláknitým materiálem. Uhlíková vlákna jsou poměrně drahá. Dostupná jsou 

například od dodavatele HAVEL COMPOSITES. (58) 

Tabulka 12: Vybrané vlastnosti sekaných uhlíkových vláken (58) 

Označení plniva Měrná 
hmotnost 

[g/cm3] 

Měrný povrch 
[cm2/g] 

Obsah 
organického 

uhlíku [%] 

Sekaná uhlíková vlákna 1,83 560 90,25 

Obrázek č.  30: Sekaná uhlíková vlákna (foto autora) 

8.1.3.3 Grafitový prášek 

Grafitový prášek jako primární plnivo je dostupný například od společností 

FICHEMA nebo KOH-i-NOOR. Je to vrstevnatá forma uhlíku, který v jedné vrstvě tvoří 

hexagonální soustavu. Vyráběn je mletím přírodního grafitu, který je běžně vyskytujícím 

se nerostem. Je dostupný v různých zrnitostech, nejčastěji s velikosti zrn max. 0,16 mm, 
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max. 0,025 mm a max. 0,007 mm. Práškový grafit je dobrým elektrickým i tepelným 

vodičem, má vysokou chemickou odolnost a značnou odolnost vůči vysokým teplotám. 

(59) 

Tabulka 13: Vybrané vlastnosti grafitového prášku (59) 

Označení plniva Měrná 
hmotnost 

[g/cm3] 

Měrný povrch 
[cm2/g] 

Obsah 
organického 

uhlíku [%] 

Grafitový prášek 2,1-2,3 2500-3000 96 - 98 

Obrázek č.  31: Grafitový prášek (59) 

8.1.3.4 Práškový nikl 

Je v průmyslu velmi ceněným materiálem pro prvotřídní elektrické, tepelné  

a magnetické vlastnosti. Nikl je tvrdý, dobře zpracovatelný, nekorodující kov. Ve formě 

prášku má stříbřitě-šedou barvu. Používá se na ochranné povlaky, k výrobě znovu-

nabíjecích monočlánků a k výrobě magnetů. Bohužel je ve formě prášku karcinogenní  

a toxický a předpisy pro jeho zpracování jsou velmi přísné. Na našem trhu je dostupný 

od německé společnosti Carl Roth. (60) 

Tabulka 14: Vybrané vlastnosti práškového niklu (60) 

Označení plniva Měrná 
hmotnost 

[g/cm3] 

Měrný povrch 
[cm2/g] 

Obsah 
organického 

uhlíku [%] 

Práškový nikl 8,9 700 0 

Obrázek č.  32: Práškový nikl (60) 
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8.1.3.5 Saze 

Pod pojmem saze jsou rozuměny vysoce vodivé granulované saze CHEZACARB 

AC 80, které vznikají při zplyňovacím procesu těžkých ropných zbytků. Průměry granulí 

se pohybují mezi 0,5 až 2,5 mm. Jedno z jejich primárních využití je právě u kompozitních 

materiálů za účelem docílení vodivostních nebo antistatických vlastností. Jsou tvořeny 

téměř čistým organickým uhlíkem. Nevýhodou je jejich velmi nízká objemová hmotnost 

a enormní měrný povrch, který je však vzhledem k podobě granulátu neměřitelný. (61) 

Tabulka 15: Vybrané vlastnosti sazí CHEZACARB AC 80 (61) 

Označení plniva Měrná 
hmotnost 

[g/cm3] 

Měrný povrch 
[cm2/g] 

Obsah 
organického 

uhlíku [%] 

Saze CHEZACARB AC 80 - - 98,76 

Obrázek č.  33: Saze CHEZACARB AC 80 (foto autora) 

8.1.4 Druhotná plniva 

Jsou druhotnými surovinami, které vznikají jako vedlejší produkt výrobního 

procesu některého z průmyslových odvětví. Typické pro ně je to, že jejich vznik je 

nedílnou součástí výrobního procesu a jejich oddělování z výroby a skladování vyžaduje 

minimální náklady. Pro druhotné suroviny je také důležité to, že se dají dále využít. Při 

jejich využívání se musí dbát na to, aby náklady na dopravu a případnou úpravu 

druhotných surovin nepřevýšily úsporu při jejich použití. Pokud by tomu tak bylo, 

nepřinášelo by jejich používání žádnou výhodu. 

8.1.4.1 Uhlíková drť 

Tato druhotná surovina dostupná na českém trhu vzniká při petrochemické 

výrobě. Je distribuována ve třech variantách zrnitosti, frakce 0,4-4 mm, 0,4-5 mm  

a 0-2 mm. Uhlíková drť 0-2 mm se velikostí zrn hodí k přípravě injektážních hmot nejvíce, 

případně se její zrnitost může dále upravit na jemnějších sítech. Zajímavou a přínosnou 

surovinou je pro svůj velmi vysoký obsah organického uhlíku. (61) 
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Tabulka 16: Vybrané vlastnosti uhlíkové drti (61) 

Označení plniva Měrná 
hmotnost 

[g/cm3] 

Měrný povrch 
[cm2/g] 

Obsah 
organického 

uhlíku [%] 

Uhlíková drť 0,4-4 mm 2,15 230 97,12 

Uhlíková drť 0-2 mm 1,89 520 98,10 

Uhlíková drť 0,5-4 mm 2,05 220 98,21 

Obrázek č.  34: Uhlíková drť 0-2 mm (foto autora) 

8.1.4.2 Odpadní uhlík  

Odpadní uhlík s vysokým obsahem organického uhlíku, který je druhotnou 

surovinou vznikající při spalování dřevěných pelet za nízkých teplot (pod 500°C). Jedná 

se o tmavě šedý až černý velmi prašný a rozpadavý materiál s velmi širokým rozsahem 

zrnitosti a obsahem různě dlouhých ocelových drátů, drátků a špon. Pro další využití je 

nutno ho dále upravit na sítech na požadované maximální zrno a také odstranit 

nežádoucí součásti. Je to další z materiálů, u kterých se poměrně jistě dá předpokládat 

vysoká elektrická vodivost. (62) 

Tabulka 17: Vybrané vlastnosti odpadního uhlíku (62) 

Označení plniva Měrná 
hmotnost 

[g/cm3] 

Měrný povrch 
[cm2/g] 

Obsah 
organického 

uhlíku [%] 

Odpadní uhlík 1,96 2320 82,42 

Obrázek č.  35: Odpadní uhlík (foto autora) 
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8.1.4.3 Granulovaný odpad pyrolýzy dřevěných pelet 

Podobně jako předchozí materiál má i tento poměrně vysoký obsah organického uhlíku. 

Původ vzniku mají oba tyto materiály stejný, a to pomalá pyrolýza dřevěných pelet. 

Jedná se o pomalé zahřátí a spalování materiálu při teplotách pod 500 °C bez přítomnosti 

kyslíku. Ze vzniklého odpadnu je vyseparován a granulován uhlík. (62) 

Tabulka 18: Vybrané vlastnosti Granulovaný odpad pyrolýzy dřevěných pelet (62) 

Označení plniva Měrná 
hmotnost 

[g/cm3] 

Měrný povrch 
[cm2/g] 

Obsah 
organického 

uhlíku [%] 

Odpad pyrolýzy dřevěných 
pelet 

1,66 740 61,37 

Obrázek č.  36: Granulovaný odpad pyrolýzy dřevěných pelet (foto autora) 

8.1.4.4 Železité odprašky  

Práškový materiál cihelné barvy s vysokým obsahem železa, obsahem zinku  

a olova a také oxidu vápenatého, křemičitého a hlinitého je druhotnou surovinou 

vznikající při tavení železa ve vysokých pecích. Zrna vznikají při odpařování litého 

surového železa a přirozeně zaujímají kulový tvar s maximální velikostí zrna 0,1 mm. 

Průmyslový odpad produkuje společnost ArcelorMittal. Obsah organického uhlíku není 

vysoký, ale elektrická vodivost se předpokládá poměrně vysoká. (63) 

Tabulka 19: Vybrané vlastnosti železitých odprašků (63) 

Označení plniva Měrná 
hmotnost 

[g/cm3] 

Měrný povrch 
[cm2/g] 

Obsah 
organického 

uhlíku [%] 

Železité odprašky 5,01 - 0,004 



71 
 

Obrázek č.  37: Železité odprašky (foto autora) 

8.1.4.5 Odprašky z chladících pásů 

Další z druhotných surovin vznikající v rámci slévárenské výroby ve společnosti 

ArcelorMittal. Surovina opět ve formě prášku, barvy šedo černé vzniká zachycováním 

odprašených částic z chladících pásů pří výrobním procesu v sekci Aglo Sever. Výrobní 

proces byl upraven v rámci projektu snížení fugitivních emisí. I přes nízký obsah 

organického uhlíku je zde předpoklad vysoké elektrické vodivosti. (63) 

Tabulka 20: Vybrané vlastnosti odprašků z chladících pásů (63) 

Označení plniva Měrná 
hmotnost 

[g/cm3] 

Měrný povrch 
[cm2/g] 

Obsah 
organického 

uhlíku [%] 

Odprašky z chladících pásů 4,3 2560 1,41 

Obrázek č.  38: Odprašky z chladících pásů (63) 

8.2 Výběr nejvhodnějších vstupních surovin  

Na základě poznatků zpracovaných v teoretické části, první a druhé etapě, 

nastudovaných článků, vědeckých prací a nashromážděných informací o jednotlivých 

složkách byly pro docílení elektrické vodivosti při zachování dobrých mechanických 

vlastností vybrány níže jmenované vstupní suroviny. Hlavní ukazatel pro výběr vhodných 

vstupních surovin, které by měly zajistit nízké hodnoty rezistivity, je procentuální obsah 

organického uhlíku. Značnou roli při výsledném výběru hraje i dostupnost surovin. 

Nejvhodnějším pojivem zajišťujícím dostatečné počáteční i konečné pevnosti je 
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portlandský cement CEM I 42,5 R. Jako primární plnivo byla vybrána sekaná uhlíková 

vlákna, která značnou měrou přispívají k elektrické vodivosti díky vysokému obsahu 

organického uhlíku a svému vláknovému charakteru. Vlákna rozptýlená v kompozitu 

značně přispívají k přímému kontaktnímu vedení elektrického proudu. Jako plnivo 

z kategorie druhotných surovin byl vybrán odpadní uhlík, který je snadno dostupným 

odpadem s vysokým obsahem organického uhlíku. Je vybrán také z důvodu, že je vhodný 

pro úpravu křivky zrnitosti. Bude použit ve dvou variantách, a to frakce 0-2 mm  

a frakce 0-0,5 mm. Vodivou příměsí, která znatelné zvyšuje elektrickou vodivost díky 

vysokému obsahu organického uhlíku, byly vybrány granulované saze 

CHEZACARB AC 80. Bentonit OCMA byl vybrán jako příměs pro zlepšení konzistence  

a injektovatelnosti. Použití bentonitu je pro injektážní hmoty typické. Pro ztekucení  

a snížení vodního součinitele byla zvolena také kvalitní super-plastifikační přísada na bázi 

polykarboxylátů Sika ViscoCrete 1035.  

8.3 Volba optimálního zastoupení vstupních surovin 

Pro portlandský cement je předpokládáno dostatečné množství alespoň 30 % 

z celkové hmotnosti směsi. Za účelem dosažení co nejnižších hodnot rezistivity, snížení 

enviromentální zátěže a samozřejmě i zajištění ekonomické výhodnosti bude použito 

odpadního uhlíku v množství 65 % z celkové hmotnosti směsi. Optimální množství 

bentonitu OCMA jako příměsi pro zlepšení injektovatelnosti je počítáno 5 % z celkové 

hmotnosti směsi. Při použití sekaných uhlíkových vláken lze předpokládat snížení 

viskozity a injektovatelnosti čerstvé směsi, proto jsou použita jen  

v nízkém množství 0,5 % z hmotnosti cementu. Saze, které by při použití většího 

množství způsobovaly výrazný nárůst vodního součinitele, budou použity v množství 0,5 

% z hmotnosti cementu. Celkové použité množství záměsové vody je řízeno podle 

skutečné konzistence výsledné čerstvé směsi. Vzhledem k vysokým měrným povrchům 

všech použitých vstupních surovin je výchozí vodní součinitel uvažován 0,8 při dávkování 

superplastifikační přísady 1,5 % z hmotnosti cementu.  

8.4 Návrh receptur  
Referenční receptura slouží pro porovnání vlivu vodivých plniv na výslednou 

rezistivitu vzorku. Tedy pro porovnání kompozitní hmoty, která je elektrickým izolantem 

oproti kompozitní hmotě schopné elektrický proud vést. V receptuře REF je jako plnivo 

použit pouze křemičitý písek frakce 0-0,5 mm. Vodivé receptury jsou založeny na 

odpadním uhlíku jako hlavním funkčním plnivu a slouží k ověření vlivu různých vodivých 

plniv na reologické vlastnosti čerstvé směsi a na mechanické vlastnosti a rezistivitu 

zkušebních vzorků. Nejprve jsou navrženy dvě receptury ověřující rozdíly ve vlastnostech 

jak čerstvé, tak i zatvrdlé směsi při použití různé zrnitosti odpadního uhlíku. Je to vodivá 

receptura OU2 s frakcí 0-2 mm a vodivá receptura OU05 s frakcí 0-0,5 mm.  Za účelem 

docílení vhodné doby průtoku a dalších požadavků na injektovatelnost do úzkých trhlin 

a dutin je dále u všech vodivých receptur použito odpadního uhlíku frakce 0-0,5 mm. 
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Receptura OU05V je navržena pro ověření vlastností směsi s použitím odpadního uhlíku 

v kombinaci se sekanými uhlíkovými vlákny. Receptura OU05S slouží k ověření vlastností 

směsi s použitím odpadního uhlíku a vodivých sazí.  

Tabulka 21: Složení receptury REF – bez elektricky vodivého plniva 

CEM I 42,5 R Bentonit 
OCMA 

Křemičitý 
písek 

Sika ViscoCrete 
1035 

Výsledný 
vodní 

součinitel 

30 % hm. 5 % hm. 65 % hm. 1,5 % z mc 0,34 

Tabulka 22: Složení receptury OU2 – odpadní uhlík frakce0-2 mm 

CEM I 42,5 R Bentonit OCMA Odpadní uhlík 
< 2 mm 

Sika ViscoCrete 
1035 

Výsledný 
vodní 

součinitel 

30 % hm. 5 % hm. 65 % hm. 1,5 % z mc 0,83 

Tabulka 23: Složení receptury OU05 – odpadní uhlík frakce 0-0,5 mm 

CEM I 42,5 R Bentonit 
OCMA 

Odpadní uhlík 
< 0,5 mm 

Sika ViscoCrete 
1035 

Výsledný 
vodní 

součinitel 

30 % hm. 5 % hm. 65 % hm. 1,5 % z mc 0,88 

Tabulka 24: Složení receptury OU05V – odpadní uhlík frakce 0-0,5 mm + sekaná uhlíková vlákna 

CEM I 
42,5 R 

Bentonit 
OCMA  

Odpadní 
uhlík 

< 0,5 mm 

Sekaná 
uhlíková vlákna 

Sika ViscoCrete 
1035 

Výsledný 
vodní 

součinitel 

30 % hm. 5 % hm. 65 % hm. 0,5 % z mc 1,5 % z mc 0,98 

Tabulka 25: Složení receptury OU05S – odpadní uhlík frakce 0-0,5 mm + vodivé saze 

CEM I 
42,5 R 

Bentonit 
OCMA 

Odpadní 
uhlík 

< 0,5 mm 

Vodivé saze 
CHEZACARB AC 

Sika ViscoCrete 
1035 

Výsledný 
vodní 

součinitel 

30 % hm. 5 % hm. 65 % hm. 0,5 % z mc 1,5 % z mc 0,97 

8.5 Shrnutí etapy III 
Ve III. etapě praktické části bakalářské práce bylo postupováno za účelem 

dosažení dílčích cílů bakalářské práce – návrh vhodných pojiv pro výrobu elektricky 

vodivých injektážních hmot, formulace a zhodnocení spektra plniv s potenciálem 

elektrické vodivosti pro nově vyvíjené hmoty (s důrazem na využití druhotných surovin) 

a výběr vhodných typů a návrh receptur injektážní hmoty s elektricky vodivou funkcí. 

Bylo vybráno vhodné pojivo, a to portlandský cement CEM I 42,5 R. Bylo sestaveno 

spektrum potencionálně vhodných elektricky vodivých plniv z řad primárních  

i druhotných surovin. Také z nich byly vybrány nejvhodnější a dobře dostupné vstupní 

suroviny a zvoleno jejich optimální množství. Na závěr byly navrženy receptura 

referenční a elektricky vodivé injektážní hmoty, které budou v následující závěrečné 

etapě připraveny a jejich vlastnosti experimentálně ověřeny. 
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9 Etapa IV: Ověření vybraných vlastností nových elektricky 

vodivých injektážních hmot 

Závěrečná etapa bakalářské práce je věnována výrobě zkušebních těles a jejich 

zkoušení s cílem experimentálního ověření skutečných vlastností navržených receptur. 

Vzorky jsou zkouškám podrobeny ve stáří 7 dnů, což je v souladu s požadavky normy ČSN 

EN 1504-5. Ve IV. etapě je uveden postup výroby zkušebních vzorků, veškeré naměřené 

a vypočítané hodnoty. V etapě je také věnována pozornost podrobnému vyhodnocení 

výsledků zkoušek a analýze faktorů, které hodnoty ovlivnily. V poslední řadě jsou 

vlastnosti navržených receptur porovnány s normovými požadavky a vytyčeny další cíle 

pro následující výzkum, které zohledňují úspěšnost dosažení cílů dosavadních hmot. 

9.1 Výroba zkušebních těles injektážních hmot dle navržených receptur  
Pro ověření první z požadovaných vlastností, doby výtoku, bylo nejprve nutno 

vytvořit čerstvou homogenní směs vhodné viskozity. Tomu předcházelo navážení 

jednotlivých vstupních surovin a homogenizace v suchém stavu. Do suché směsi 

umístěné ve spuštěném míchacím zařízení bylo přidáváno základní množství vody 

s rozmíchanou superplastifikační přísadou a následně byla přidávána další voda až do 

dosažení optimální doby výtoku měřené dle normy ČSN EN 14117. Bylo snahou 

dosáhnout obdobných hodnot jako komerčně využívané injektážní hmoty. Avšak ani  

u receptury REF 1 nebylo dosaženo tak nízké doby výtoku jako dosahují komerční 

výrobky. Do referenční směsi bylo přidáno maximální množství vody, co směs byla 

schopna pojmout, aby doba výtoku byla co nejkratší. U dalších receptur byla voda 

přidávána tak, aby doba výtoku, a tedy i viskozita byla co nejpodobnější směsi 

referenční. Zde se projevilo velké množství jemných podílů ve všech použitých plnivech. 

Hodnoty vodního součinitele jsou poměrně dost vysoké.  

Použitá čerstvá směs po stanovení doby výtoku nemůže být využita k přípravě 

vzorků. Proto byla od každé receptury vyrobena vždy směs nová, se stejným vodním 

součinitelem, a z ní připraveny zkušební vzorky. Nalitím směsi do ocelových trojforem 

byly vytvořeny 3 nebo 6 zkušebních hranolů od každé receptury o základním rozměru 40 

× 40 × 160 mm. Do vzorků byly po odlití umístěny měděné elektrody pro měření 

impedance. Jejich vzdálenost musí být přesně známa, byla zvolena rozteč 12 cm. 

Připravené trojformy se vzorky byly překryty proti rychlému úniku přebytečné vody a po 

dosažení manipulačních pevností byly odformovány. 
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Obrázek č.  39: Zkušební těleso 40 × 40 × 160 mm, receptura s vlákny (foto autora) 

9.2 Zkoušení vlastností nově vyvinutých injektážních hmot, naměřené 

a vypočítané hodnoty 
Všechny vypočítané hodnoty vycházejí z hodnot naměřených při zkouškách 

provedených podle normových postupů popsaných v etapě I a II. Všechny hodnoty jsou 

uvedené v souhrnných tabulkách. Každá z tabulek se věnuje jedné z experimentálně 

ověřovaných vlastností – doba výtoku, rezistivita, pevnost v tahu za ohybu, pevnost 

v tlaku a objemová hmotnost ztvrdlé směsi.  

Tabulka 26: Zaznamenané hodnoty doby výtoku  

Doba výtoku dle ČSN EN 14117 

Označení receptury Doba výtoku [s] 

REF 130 

OU2 145 

OU05 140 

OU05V - 

OU05S 160 
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Tabulka 27: Zaznamenané hodnoty impedance a vypočítané hodnoty rezistivity po 7 dnech 

Rezistivita dle ČSN EN 62561-7 

OZNAČENÍ R [Ω] b 

[cm] 

h [cm] A 

[cm3] 

a 

[cm] 

ρ [Ω·cm] Ø ρ 

[Ω·cm] 

REF 1 4,8 × 103 3,95 3,82 15,09 12 6,04 × 103  

6,34 × 103 REF 2 6,18 × 103 3,95 3,83 15,13 12 7,79 × 103 

REF 3 4,19 × 103 3,94 3,78 14,89 12 5,20 × 103 

OU2 1 579 3,93 3,75 14,74 12 711  

715 OU2 2 551 3,90 3,70 14,43 12 662 

OU2 3 628 3,94 3,75 14,78 12 773 

OU05 1 3,36 × 103 3,98 3,70 14,73 12 4,12 × 103  

3,50 × 103 OU05 2 2,81× 103 3,99 3,72 14,84 12 3,48 × 103 

OU05 3 2,35 × 103 3,97 3,74 14,85 12 2,91 × 103 

OU05V 1 1,22 × 103 3,93 3,50 13,76 12 1,39 × 103  

931 OU05V 2 464 3,96 3,49 13,82 12 534 

OU05V 3 758 3,96 3,45 13,66 12 863 

OU05S 1 - - - - - -  

1,06 × 103 OU05S 2 861 3,94 3,71 14,62 12 1,05 × 103 

OU05S 3 888 3,93 3,68 14,46 12 1,07 × 103 

Tabulka 28: Vypočítané hodnoty pevností v tahu za ohybu po 7 dnech 

Pevnost v tahu za ohybu dle ČSN EN 196-1 

OZNAČENÍ ld [mm] b 

[mm] 

h 

[mm] 

Ff [N] Rf [N/mm2] Ø Rf 

[N/mm2] 

REF 1 100 39,5 38,2 800 2,01  

1,98 REF 2 100 39,5 38,3 600 1,63 

REF 3 100 39,4 37,8 850 2,30 

OU2 1 100 39,3 37,5 250 0,65  

0,64 OU2 2 100 39,0 37,0 250 0,64 

OU2 3 100 39,4 37,5 250 0,64 

OU05 1 100 39,8 37,0 200 0,51  

0,55 OU05 2 100 39,9 37,2 200 0,51 

OU05 3 100 39,7 37,4 250 0,63 

OU05V 1 100 39,3 35,0 200 0,55  

0,55 OU05V 2 100 39,6 34,9 200 0,55 

OU05V 3 100 39,6 34,5 200 0,55 

OU05S 1 100 - - - -  

0,46 OU05S 2 100 39,4 37,1 150 0,39 

OU05S 3 100 39,3 36,8 200 0,53 
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Tabulka 29: Vypočítané hodnoty objemových hmotností a pevností v tlaku ohybu po 7 dnech 

Objemová hmotnost a pevnost v tlaku dle ČSN EN 12190 

OZNAČENÍ b 

[mm] 

h 

[mm] 

l 

[mm] 

m [g] OH 

[g/cm3] 

Ø OH 

[kg/m3] 

Ff 

[kN] 

Rc 

[N/mm2] 

Ø Rc 

[N/mm2] 

REF 1 39,5 38,2 158,0 439,2 1,84  

1830 

14,0 9,16  

9,05 REF 2 39,5 38,3 158,0 437,9 1,83 13,8 9,01 

REF 3 39,4 37,8 158,7 431,5 1,82 13,6 8,99 

OU2 1 39,3 37,5 157,8 200,3 0,86  

860 

2,78 1,85  

1,86 OU2 2 39,0 37,0 158,1 198,4 0,87 2,73 1,84 

OU2 3 39,4 37,5 158,1 197,8 0,85 2,85 1,9 

OU05 1 39,8 37,0 159,0 199,1 0,85  

840 

2,38 1,49  

1,43 OU05 2 39,9 37,2 159,6 199,2 0,84 2,15 1,35 

OU05 3 39,7 37,4 159,4 195,3 0,82 2,33 1,46 

OU05V 1 39,3 35,0 159,3 172,0 0,78  

780 

1,58 1,13  

1,11 OU05V 2 39,6 34,9 159,0 172,3 0,78 1,6 1,15 

OU05V 3 39,6 34,5 158,9 170,1 0,78 1,45 1,05 

OU05S 1 - - - - -  

910 

1,55 1,04  

1,09 OU05S 2 39,4 37,1 159,5 213,5 0,92 1,78 1,20 

OU05S 3 39,3 36,8 159,8 207,2 0,90 1,53 1,03 

9.3 Vyhodnocení a porovnání vlastností jednotlivých receptur pro 

výrobu injektážní hmoty  

V rámci etapy IV bylo připraveno celkem pět receptur. Referenční REF skládající 

se z portlandského cementu CEM I 42,5 R, bentonitu OCMA křemičitého písku  

frakce 0-0,5 mm a superplastifikační přísady Sika ViscoCrete 1035. A čtyři receptury 

vodivé s obdobným složením, avšak křemičitý písek je u nich nahrazen odpadním 

uhlíkem dané frakce. Jedna receptura také obsahovala sekaná uhlíková vlákna a v jedné 

z nich byly použity vodivé saze. Celý návrh složení receptury byl řešen ve III. a IV. etapě. 

První sledovanou vlastností byla doba výtoku dle ČSN EN 14117, která se měřila 

pro každou recepturu a bylo snahou dostat se na podobné hodnoty doby výtoku jako  

u komerčních injektážních hmot. Receptura REF měla dobu výtoku 130 s, tato hodnota 

se ani při použití vyššího množství vody nepodařila snížit. Je patrné, že receptura REF 

nedosahovala zdaleka tak nízkých hodnot viskozity, co komerční produkty s dobou 

výtoku okolo 60 s. Všechny vodivé receptury měly dobu výtoku ještě vyšší než receptura 

REF, u všech z nich bylo během výroby použito maximální množství vody, které byla 

směs schopna přijmout a také bylo použito 1,5 % superplastifikační přísady. I přesto se 

doba průtoku 1000 ml směsi Marshovým kuželem pohybovala okolo 150 s.  

Směs OU05V dokonce opakovaně ucpala výtokovou trubičku. Sekaná uhlíková 

vlákna se i přes řadu přínosů v oblasti vedení ukazují být nepoužitelnými pro injektážní 

hmoty. Za nevyhovující dobou průtoku může stát také bentonit, který ve styku s vodou 
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bobtná. Je jí během poměrně krátké doby schopen přijmout natolik velké množství, že 

dojde ke snížení tekutosti.  

Důvodem dlouhé doby průtoku mohou být taktéž nevhodná plniva. Jak vodivé 

saze, tak odpadní uhlík mají obrovský měrný povrch a jejich spotřeba vody je tedy 

vysoká. Ve fázi návrhu vhodné tekutosti a viskozity čerstvé směsi elektricky vodivé 

injektážní hmoty je velký prostor pro zdokonalení. Zkoušením dalších druhů vodivých 

plniv, vyskládáním křivky zrnitosti a použitím kombinace různých ztekucovacích přísad 

by se mohlo dosáhnout podstatně lepších výsledků doby výtoku. 

Receptura REF vykazovala mnohem nižších hodnot rezistivity, než by měla. 

Vzhledem ke složení receptury REF bez vodivých plniv by se hodnota její rezistivity měla 

pohybovat okolo hodnoty 150 × 106 Ω·cm. Zatímco průměrná hodnota rezistivity 

referenčních vzorků byla 6,34 × 103 Ω·cm. Bylo to způsobeno již výše zmíněným vysokým 

vodním součinitelem, který způsobil velké množství zbytkové vody ve vzorcích. Ta ze 

vzorku nestihla odejít a ve vzorku pak docházelo k přenosu elektrického náboje 

molekulami vody. Zbytková voda byla přítomna zejména z důvodu stáří pouhých 7 dní. 

U vzorků vysušených na nulovou vlhkost nebo u vzorků ve stáří 28 dní by byly naměřeny 

mnohem vyšší hodnoty.  

Naopak elektricky vodivé směsi dosahovaly i přes zbytkovou vlhkost příliš 

vysokých hodnot rezistivity. Nejlepšího, ale stále nedostatečného výsledku dosáhla 

receptura OU2 s hodnotou 715 Ω·cm. Katastrofální průměrná hodnota rezistivity byla 

naměřena u receptury OU05 a to 3,5 × 103 Ω·cm. Receptura s vlákny OU05V měla 

průměrnou rezistivitu 931 Ω·cm a receptura se sazemi 1,06 × 103 Ω·cm. Mohlo to být 

způsobeno špatným výběrem vodivého plniva či špatnou soudržností měřících elektrod 

se vzorkem.  

Objemová hmotnost, která přímo souvisí s velikostí vodního součinitele, 

dosahovala nízkých hodnot. Vysoký obsah jemných frakcí plniv v kombinaci s velkým 

množstvím vody činí v zatvrdlém stavu z navržených kompozitních materiálů lehkou 

hmotu o malé objemové hmotnosti a špatných mechanických vlastnostech. Receptura 

REF dosáhla hodnoty objemové hmotnosti 1830 kg/m3, pevnosti v tlaku 9,05 MPa a 

pevnosti v tahu za ohybu 1,98 MPa. Receptura OU2 dosáhla hodnoty objemové 

hmotnosti 860 kg/m3, pevnosti v tlaku 1,86 MPa a pevnosti v tahu za ohybu 0,64 MPa. 

Receptura OU05 dosáhla hodnoty objemové hmotnosti 840 kg/m3, pevnosti v tlaku 1,43 

MPa a pevnosti v tahu za ohybu 0,55 MPa. Receptura OU05V dosáhla hodnoty objemové 

hmotnosti 780 kg/m3, pevnosti v tlaku 1,11 MPa a pevnosti v tahu za ohybu 1,98 MPa. 

Receptura OU05S dosáhla hodnoty objemové hmotnosti 910 kg/m3, pevnosti v tlaku 

1,09 MPa a pevnosti v tahu za ohybu 0,46 MPa.  
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Žádná ze zkoušených receptur nevyhověla normovým požadavkům na hodnotu 

rezistivity, která by neměla přesáhnout hodnotu 20 Ω·cm. Stejně tak žádná z receptur 

nesplnila požadavek na minimální pevnost v tlaku po 7 dnech 20 MPa.  

Jak již bylo psáno výše, v rámci navazujícího výzkumu se může využít dat 

nasbíraných při řešení této práce. Na jejich základě pak bude možné vypracovat návrhy 

optimalizovaných receptur. Tedy i požadavkům nevyhovující výsledky jsou dobrými 

výsledky, neboť poučení se z nich vede ke splnění vytyčených cílů. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout nový typ injektážní hmoty, která by 

vykazovala zvýšené hodnoty elektrické vodivosti, díky čemuž by byla vhodná pro 

překlenutí trhlin a mezer v systémech ochrany stavebních konstrukcí před úderem 

blesku a vznikem přepětí. Dosaženo by toho mělo být na základě použití vhodných 

vstupních surovin s elektricky vodivými vlastnostmi. Vstupní suroviny by pokud možno 

měly být druhotnými surovinami, čímž by došlo ke snížení dopadu výroby tohoto 

materiálu na životní prostředí.  

Pro úspěšné dosažení vytyčeného cíle byla nejprve vypracována teoretická část, 

ve které jsou shrnuty nejdůležitější znalosti ve třech kapitolách. Každá z kapitol řeší 

jednu z problematik, které s návrhem elektricky vodivé injektážní hmoty bezprostředně 

souvisí. Nejprve byla představena problematika provádění injektáží, jmenovány 

používané a potenciálně vhodné materiálové báze a popsány jednotlivé injektážní 

metody. Byl také přiblížena problematika ochrany stavebních konstrukcí před úderem 

blesku a vznikem přepětí. Poslední kapitola teoretické části je věnována elektrické 

vodivosti kompozitních materiálů na bázi cementu. Porozumět těmto oblastem bylo 

dobrým základem pro zpracování části praktické.  

V první a druhé etapě praktické části jsou vybrány a shrnuty dané zkušební 

metody dle platných norem, sledující podstatné vlastnosti injektážních hmot s elektricky 

vodivou funkcí. Ve druhé etapě jsou také představeny používané injektážní hmoty  

a uvedeny jejich technické parametry. Každá z etap je zakončena tabulkou, která 

přehledně zobrazuje normami požadované mezní hodnoty vybraných vlastností. Ve třetí 

etapě je sestaveno široké spektrum elektricky vodivých plniv vhodných pro použití 

v cementových kompozitních materiálech, vybrány optimální vstupní suroviny  

a navrženy receptury s jejich využitím.  

Ve čtvrté etapě byly vyrobeny zkušební vzorky na základě navržených receptur  

v etapě třetí. U čerstvých směsí byla měřena zpracovatelnost ve formě doby výtoku, 

která i přes použití vysokého množství záměsové vody a kvalitní superplastifikační 

přísady byla výrazně delší doba deklarovaná výrobci komerčně úspěšných injektážních 

výrobků. Po 7 dnech pak byly na zkušebních vzorcích provedeny vybrané zkoušky z první 

a druhé etapy.  

Měření impedance a následné dopočítání rezistivity pro každou z receptur 

přineslo neočekávané výsledky. Vysoký obsah zbytkové vlhkosti, která byla ve vzorcích 

v době měření impedance, se projevila na příliš nízké rezistivitě vzorků referenční 

receptury. Receptura REF bez elektricky vodivého plniva by měla dosahovat hodnot 
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rezistivity okolo 150 × 106 Ω·cm. Ve skutečnosti dosáhla průměrné hodnoty  

6,34 × 106 Ω·cm.  

Vzorky z navržených elektricky vodivých injektážních směsí měly hodnoty 

rezistivity vyšší, než bylo očekáváno. Když vezmeme v úvahu, že musely obsahovat velmi 

podobné množství zbytkové vody jako receptura REF, tak z toho vyplývá, že jak složení 

směsí, tak i použitá vodivá plniva nejsou pro tento účel optimální. Odpadní uhlík, který 

je použit ve velkém množství, by měl být nějak upraven či vyměněn za jiné vodivé plnivo. 

Účinnost sazí by mohla být zkoušena při použití různého množství. Sekaná uhlíková 

vlákna by ve větším množství rozhodně způsobila snížení rezistivity materiálu, ale 

zároveň by měla zásadní vliv na snížení viskozity, již při množství 0,5 % z hmotnosti 

cementu došlo k ucpání výtokové trubičky Marshova kužele. 

Receptura OU2 s odpadním uhlíkem frakce 0-2 mm dosáhla ze všech směsí 

nejnižší hodnoty rezistivity 715 Ω·cm. Přesto tato hodnota nevyhovuje normovým 

požadavkům, které pro hmoty na zlepšení uzemnění povoluje rezistivitu maximálně  

20 Ω·cm. Druhou nejlepší recepturou byla OU05V s použitím odpadního uhlíku  

sfrakce 0-0,5 mm a sekaných uhlíkových vláken s hodnotou rezistivity 931 Ω·cm. Velmi 

podobně vyšla receptura OU05S plněná opět uhlíkem frakce 0-0,5 mm a vodivými 

sazemi, hodnotu naměřené rezistivity měla 1,06 × 103 Ω·cm. Nejhůře dopadla receptura 

OU05 plněná pouze odpadním uhlíkem frakce 0-0,5 mm bez dalších vodivých plniv, 

hodnota její rezistivity byla 3,5 × 103 Ω·cm. Hodnoty rezistivity mohou být zkresleny 

nedostatečnou soudržností zkušebních elektrod se vzorky, taktéž mohou být sníženy 

kvůli použitému bentonitu, který může obalovat vodivá plniva nevodivou vrstvou  

a zabraňovat tak vzniku spojité vodivé kostry. Pro zpřesnění výsledků by bylo vhodné 

vzorky příště před měřením impedance vysušit v sušárně na nulovou vlhkost. Dosoušení 

v sušárně tentokrát nebylo provedeno za účelem získání výsledků, které co nejlépe 

reflektují skutečné vlastnosti injektážních hmot po 7 dnech. 

Objemová hmotnost vycházela u všech vodivých směsí velmi nízká, nabývala 

hodnot okolo 850 kg/m3. Je to způsobeno právě příliš vysokým množstvím záměsové 

vody a také nízkou měrnou hmotností obsažených vodivých plniv. Nízká objemová 

hmotnost úzce souvisí s nízkými pevnostmi v tlaku a v tahu za ohybu. Velké množství 

záměsové vody, které musí ze vzorku odejít vede ke vzniku velkého množství otevřených 

pórů, které způsobují pokles pevností, zejména v tahu za ohybu. Nízká pevnost v tlaku 

je způsobena převážně absencí hrubého kameniva a nízkou dávkou cementu. Všechny 

vodivé receptury vykazovaly velmi nízké pevnosti. Pevnosti v tlaku se u nich pohybovaly 

okolo 2 MPa a pevnosti v tahu za ohybu okolo 0,5 MPa. Pro porovnání receptura REF 

měla objemovou hmotnost 1830 kg/m3, pevnost v tlaku 9,05 MPa a pevnost v tlaku za 

ohybu 1,98 MPa.  
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Lze tedy konstatovat, že se podařilo prokázat sníženou rezistivitu u receptur 

využívajících odpadní uhlík, sekaná uhlíková vlákna a vodivé saze. I přes některé ne zcela 

přesvědčivé výsledky bakalářská práce splnila svůj cíl a může být velice dobrým 

odrazovým můstkem pro další výzkum. V rámci budoucího výzkumu by bylo vhodné 

vodivé receptury přepracovat. Zaměřit se zejména na hledání nejvhodnějšího vodivého 

plniva nebo kombinaci různých druhů vodivých plniv. Navrhnout optimální křivku 

zrnitosti pro vybraná plniva. Také najít účinnější přísadu na snížení množství záměsové 

vody. Dobré by také bylo zvýšit dávku cementu ve všech recepturách. Tyto kroky by měly 

směřovat k dosažení nižší doby průtoku a nižším hodnotám rezistence při zajištění 

dobrých mechanických vlastností. 
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