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ABSTRAKT  

Stavebnictví je nedílnou součástí průmyslu každé vyspělé země. Hlavní roli zde nehraje 

ovšem pouze konstrukční hledisko, ale i materiál stavebních dílců. V posledních padesáti 

letech se na trhu objevila možná alternativa ke klasickým cihlovým tvárnicím v podobě 

autoklávovaných pórobetonových bloků. Tento materiál si své odběratele získává nejen 

nízkou hmotností a snadnou opracovatelností při dostačujících pevnostech, ale zejména díky 

vynikajícím tepelně-izolačním vlastnostem. Současný trend výzkumu pórobetonu směřuje 

k využití alternativních surovin, jako například metakaolin, ve snaze zlepšit výsledné 

vlastnosti výrobků při zachování současné technologie a ceny. 

 

 

 

 

ABSTRAKT  

Civil engineering is integral part of industry in each developed country. Naturally the 

construction point does not play the main role here, but also the material of building 

segments. In last fifty years the new possibility has been discovered against classic brick in 

form of autoclaved aerated concrete. This material gathers its customers not only due to low 

weight and easy application with sufficient strength, but particularly due to excellent heat-

insulation properties. Contemporary trend in research of aerated concrete points to application 

of alternative raws, as for example metakaoline, to improve final properties of product by 

preserving of current technology and price. 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

pórobeton, metakaolin, tobermorit, autokláv, hydrotermální reakce, pevnost v tlaku, 

objemová hmotnost, tepelná vodivost  

 

KEYWORDS 

aerated concrete, metakaoline, tobermorite, autoclave, hydrothermal reaction, compressive 

strength, volume weight, heat conductivity



5 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ............................................................................................................................ 7 

2 TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................... 8 

2.1 Historie ................................................................................................................... 8 

2.2 Výroba - Hydrotermální proces .............................................................................. 9 

2.3 Suroviny pro výrobu pórobetonu ......................................................................... 10 

2.3.1 Vápno ............................................................................................................... 10 

2.3.2 Portlandský cement .......................................................................................... 11 

2.3.3 Křemičitý písek ................................................................................................ 11 

2.3.4 Klasické elektrárenské popílky ........................................................................ 12 

2.3.5 Hliníkový prášek .............................................................................................. 13 

2.3.6 Voda ................................................................................................................. 13 

2.3.7 Pomocné suroviny ............................................................................................ 14 

2.3.8 Alternativní suroviny ........................................................................................ 14 

2.4 Technologie pórobetonu ....................................................................................... 15 

2.4.1 Zpracování surovin a zrání ............................................................................... 15 

2.4.2 Současné technologie ....................................................................................... 17 

2.5 Fyzikální vlastnosti pórobetonu ........................................................................... 18 

2.5.1 Pevnost v tlaku ................................................................................................. 18 

2.5.2 Objemová hmotnost ......................................................................................... 19 

2.5.3 Tepelná vodivost .............................................................................................. 19 

3 Cíl práce ....................................................................................................................... 21 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ........................................................................................ 22 

4.1 Použité suroviny ................................................................................................... 22 

4.1.1 Složení vybraných použitých surovin .............................................................. 22 

4.2 Návrh receptury .................................................................................................... 23 

4.3 Přípravy zkušebních těles ..................................................................................... 23 

4.4 Pevnost v tlaku ..................................................................................................... 28 

4.5 Objemová hmotnost ............................................................................................. 28 

4.6 C/S poměr ............................................................................................................. 29 

4.6.1 Ukázka výpočtu C/S poměru ............................................................................ 29 

4.7 A-zahl ................................................................................................................... 30 

4.8 Fázová analýza zkušebních těles .......................................................................... 31 

4.8.1 Rentgenová analýza práškovou difrakcí (XRD) .............................................. 31 

4.8.2 Termogravimetrická a diferenční termická analýza s detekcí uvolněných plynů 

(TG – DTA - EGA) .......................................................................................................... 32 

5 VÝSLEDKY A DISKUZE .......................................................................................... 34 



6 

 

5.1 EGA analýza ........................................................................................................ 34 

5.2 Metakaolin Mefisto K 05 ..................................................................................... 34 

5.2.1 Objemová hmotnost ......................................................................................... 35 

5.2.2 Pevnost v tlaku ................................................................................................. 35 

5.2.3 A-zahl ............................................................................................................... 36 

5.2.4 XRD analýza .................................................................................................... 37 

5.2.5 TG – DTA analýza ........................................................................................... 37 

5.3 Metakaolin Mefisto L 05 ...................................................................................... 38 

5.3.1 Objemová hmotnost ......................................................................................... 39 

5.3.2 Pevnost v tlaku ................................................................................................. 39 

5.3.3 A-zahl ............................................................................................................... 40 

5.3.4 XRD analýza .................................................................................................... 40 

5.3.5 TG – DTA analýza ........................................................................................... 41 

6 ZÁVĚR ......................................................................................................................... 43 

7 seznam použitých zdrojů .............................................................................................. 44 

Přílohy .................................................................................................................................. 46 

 



7 

 

1 ÚVOD 

Současná doba umožňuje člověku využívat výdobytků moderní techniky a sama ho tak nutí 

k neustálému zkoumání, vývoji a produkci nových a sofistikovanějších produktů ulehčující 

život. Tento proces je starý jak lidstvo samo, a tak vlastně předchozím generacím vděčíme 

za život, který žijeme. Tento trend je patrný ve všech oblastech lidské činnosti a to zejména 

v průmyslu. Výjimkou není ani průmysl stavebních hmot, kde jsou požadovány lehké, dobře 

opracovatelné stavební jednotky, které dosahují relativně velkých pevností a jsou odolné vůči 

přírodním vlivům. V neposlední řadě se dnes pod drobnohled dostává i ekologicky a zejména 

dlouhodobě ekonomicky výhodná pozice mezi konkurenčními stavebními hmotami. Většinu 

těchto aspektů splňují pórobetonové stavební dílce. Zejména díky svým vynikajícím tepelně-

izolačním vlastnostem a nízké objemové hmotnosti, které tak předurčují použití pórobetonu 

pro nízkoenergetické stavby, si tyto výrobky získávají více a více příznivců. Je ale nutné 

„nezaspat na vavřínech“ a hledat nové možnosti k dalšímu zdokonalení konečných vlastností, 

což je možné dosáhnout použitím netradičních surovin jako je metakaolin nebo křemičitý úlet. 

V současné době má pórobeton asi třetinové zastoupení mezi stavebními zdícími materiály na 

českém trhu. 

Pórobeton je stavební materiál vzniklý autoklávováním částečně zatuhlé směsi písku, 

cementu, vápna, energosádrovce a vody s malým přídavkem práškového hliníku zapříčiňující 

vznik porézní struktury. Všechny tyto suroviny jsou relativně levné, netoxické a dostupné, a 

tak lze předpokládat, že zájem o pórobeton bude mít nejen v České Republice rostoucí 

tendenci. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využitím metakaolinu při výrobě 

autoklávovaného pórobetonu. Konkrétně je používán pórobeton značky YTONG vyráběný 

společností Xella CZ, s.r.o. v Hrušovanech u Brna. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST  

Je zřejmé, že si pórobeton v dnešní době vydobývá své postavení na trhu se stavebními 

materiály a už dnes lze říct, že se stává zdravou konkurencí tradiční pálené cihle. Nejen 

pro svou nízkou objemovou hmotnost, ale zejména pro své tepelně-izolační vlastnosti si 

pórobeton získává na oblibě. 

Obecně lze říci, že pórobeton patří do skupiny lehkých betonů s objemovou hmotností nižší 

než 2000 kg·m
-3

. Této nízké hodnoty je dosaženo díky makroporézní struktuře a dutinám 

přímo ve struktuře betonu, které tvoří cca 80 % objemu. Tyto póry vnikají v důsledku 

chemické reakce plynotvorných a pěnotvorných přísad. Podrobněji bude tento mechanizmus 

popsán dále. Pórobeton se v zásadě dodává v několika kategoriích pevností a objemových 

hmotností. Pokud si tedy zákazník objedná například produkt s označením P4 – 500, výrobce 

mu tímto zaručuje minimální pevnost v tlaku 4 MPa a maximální objemovou hmotnost 

500 kg·m
-3

.   

Obecně vžitý název pórobeton je používán pro dva typy lehčených betonů lišící se 

složením, a to zejména použitím daného pojiva. Jedná se o plynobetony, kde je jako pojivo 

využit cement, a plynosilikáty, které mají vápenopískovou povahu. Dále lze pórobeton 

rozdělit z hlediska zastoupení majoritní složky. V takzvaném bílém pórobetonu je majoritní 

složkou písek a v šedém pórobetonu se užívá klasický elektrárenský popílek. V současné době 

je popílkový pórobeton využíván méně, ačkoliv je jeho cena v průměru o 13 % nižší.
1
 Je také 

nutné říci, že se společnosti nabízí touto cestou možnost ekologické likvidace tuhých zbytků 

po spalování fosilních paliv, jako jsou např. tyto klasické elektrárenské popílky. V České 

Republice se více než 80 % těchto zbytků nákladně deponuje, což představuje nejenom 

ekologickou zátěž na životní prostředí, ale i ekonomickou zátěž na obyvatelstvo. Využití 

tohoto odpadu v technologii pórobetonu tedy nabízí alespoň částečné řešení. 

2.1 Historie 

Počátky výroby pórobetonu sahají do Švédska do roku 1924 objevem A. Erikssona, kdy byl 

ve válkou zdecimované Evropě nedostatek energie a kvalitních stavebních materiálů. 

Vzhledem k severskému klimatu náklady na vytápění budov představovali neúnosnou zátěž 

jak pro obyvatelstvo, tak pro stát v důsledku prakticky žádných tepelně-izolačních vlastností 

zdícího materiálu. Tento trend dal vzniknout novému materiálu se vzduchovými tepelně-

izolačními dutinami – pórobetonu. Dalšího masivního rozvoje dosáhla technologie 

pórobetonu v roce 1929, kdy vznikla v Yxhults Anghärdade (Švédsko) první továrna 

pro sériovou výrobu pórobetonu. První oficiální název dostal pórobeton v roce 1940 

ze spojení slov místa výroby a názvu technologie Yxhult + Gasbetong = Ytong. Materiál se 

rychle rozšířil do celé Evropy zejména v důsledku ekonomických krizí.[2]  

První počátky pórobetonu u nás se datují do roku 1958, kdy v Plaveckém Štvrtku 

(Slovensko) vznikla první zkušební linka. O rok později byla zavedena výroba 

do Zemianských Kostolan (Slovensko) inspirovaná Polskou technologií UNIPOL. První 

pískový pórobeton na cementové bázi se u nás začal vyrábět v roce 1963 technologií 

SIPOREX. V 70. letech byla v Československu zavedena holandská technologie CALSILOX 

(DUROX), která přinesla inovaci ve formě nahrazení části písku elektrárenským popílkem.[1] 

                                                 
1
 srovnání cen výrobku PORFIX a YTONG pro rok 2011 
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V současné době nabízí český trh široké množství pórobetonových produktů jak na bázi 

popílku, tak na bázi písku. V oblasti popílkových tvárnic má největší zastoupení produkty 

PORFIX a v oblasti pískových tvárnic produkty YTONG.[12]  

2.2 Výroba - Hydrotermální proces 

Podstatou mechanických vlastností a celé technologie pórobetonu je tvorba 

kalciumhydrosilikátů, tedy minerálů o složení mCaO·nSiO2·oH2O, neboli v jazyku silikátové 

chemie CmSnHo, v prostředí syté páry při teplotě 174 až 193 °C a odpovídajícímu tlaku 0,8 až 

1,3 MPa (hydrotermální podmínky). Tyto podmínky umožňují využít křemičitou složku nejen 

jako plnivo, ale i jako aktivně účastnící se složku. Vlastnosti výsledného produktu nejsou 

závislé jen na prostředí ale i na fyzikální a chemické povaze výchozích látek. Ta je dána 

nejenom použitím výchozích surovin, ale zejména specifickým povrchem resp. jemností 

namletí surovin, dobou trvání hydrotermální reakce, chemickým a fyzikálním charakterem 

výchozích složek (chemická vazba, amorfní nebo krystalický stav, aj.), množstvím vody a 

poměrem CaO : SiO2. Všechna tato kritéria ovlivňují konečné mineralogické složení 

výsledného produktu, a tím i jeho vlastnosti.[4] 

Vznikajících minerálů touto cestou je hned několik, hillebrandit 2CaO·SiO2·H2O nebo 

afwillit 3CaO·2SiO2·3H2O. Nejvýznamnějším je však xonotlit 6CaO·6SiO2·H2O a 

11Å tobermorit 5CaO·6SiO2·5H2O, který přímo zodpovídá za pevnost výsledného výrobku. 

V závislosti na poměru reakčních složek tvoří tobermorit destičkovité nebo lístečkovité 

krystaly o velikosti cca 1 μm. Nejvýhodnější poměr mezi CaO a SiO2 pro tvorbu 

11Å tobermoritu se pohybuje v rozmezí 0,8 až 1.[10] 

 

Obrázek 1 

SEM - snímek tobermoritu  

 

Vznikající kalciumhydrosilikáty tvoří v průběhu autoklávování velmi složité útvary, které 

do sebe mnohdy prorůstají a tvoří celou řadu amorfních i zcela krystalických meziproduktů. 

V počátečních stádiích reakce se ve směsi vytváří gelovité, či málo krystalické produkty. 

Z tohoto důvodu je také znesnadněna identifikace jednotlivých minerálů. Časový a 

schematický průběh hlavní reakce znázorňuje následující schéma. 
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Rovnice 1 

Hydrotermální reakce[1][4] 

Ca(OH)2  CaO-SiO2-H2O II      

+ → + → CaO-SiO2-H2O I → 

SiO2  α-2CaO·SiO2·H2O       

 

→ 5CaO·6SiO2·5H2O (tobermorit) → 5CaO·5SiO2·H2O (xonotlit)   

 

Primární vznik kalciumhydrosilikátů je v oblasti rozpuštěných fází, kde je nutné, aby poměr 

CaO (resp. Ca(OH)2) a SiO2 byl v intervalu 0,8 – 1, což je ideální poměr. Toto je zabezpečeno 

výše zmíněnými hydrotermální podmínkami v autoklávu. Rozpustnost Ca(OH)2 ve vodě se 

s rostoucí teplotou rapidně snižuje. Naproti tomu rozpustnost SiO2 má naprosto opačný 

charakter. Pokud bychom tedy porovnali křivky rozpustnosti Ca(OH)2 a SiO2 ve vodě, ideální 

teplota pro daný poměr, tedy výše zmíněná teplota 174 až 193 °C, se nachází těsně za 

průsečíkem obou křivek.[1][6] 

Je však třeba brát v úvahu fakt, že nedochází k úplnému rozpuštění zrn SiO2 a CaO, resp. 

zrna se rozpouštějí pouze na povrchu. Proto je v praxi výhodnější použít množství aktivního 

CaO a SiO2 v poměru pohybujícím se okolo 0,5. 

2.3 Suroviny pro výrobu pórobetonu 

Je zřejmé, že poměr a kvalita výchozích surovin má zásadní a přímý vliv na vzhled a 

mechanické vlastnosti výrobku. K výrobě pórobetonu je třeba 5 základních surovin. Jsou jimi 

obecně pojiva, plniva, plynotvorné látky, pomocné látky a voda. Jako pojivo slouží pálené 

vápno a cement portlandského typu. Je nezbytně důležité, aby použité vápno bylo z jednoho 

zdroje. Důvodem je homogenita mineralogického složení. Roli plniva zastupuje křemičitý 

písek, nebo v menší míře elektrárenské popílky. Plynotvornou látkou, která stojí za vznikem 

porézní struktury, je zde hliník ve formě prášku, nebo pasty. Lze však použít i jiné kovy jako 

hořčík, vápník nebo lithium. Pomocné látky, ač přidávané oproti ostatním látkám v malé míře, 

mají zásadní a nezastupitelný vliv na průběh reakcí probíhajících při zrání a tuhnutí 

pórobetonu. Jsou jimi například energosádrovec a mýdlo. Posledním důležitým a 

nepostradatelným dílem je voda poskytující prostředí pro vlastní tuhnutí a dává primární 

směsi vhodnou konzistenci. 

2.3.1 Vápno 

V technologii pórobetonu tvoří vápno sekundární pojivou složku. Využívá se čerstvé, 

nehašené, vzdušné vápno, což umožňuje využití hydratačního tepla v technologickém 

procesu. Vápno pro výrobu pórobetonu musí dle normy ČSN EN 459-2 splňovat přísné 

požadavky. Je nutné, aby vápno bylo stejnorodého chemického a mineralogického složení a 

bylo z jednoho zdroje vápence. V neposlední řadě je nutné, aby rychlost a teplota hašení 

neklesla pod 60 °C během 4 až 12 minut (50 g vápna a 170 ml vody). Předepsané chemické 

složení ukazuje následující tabulka 
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Tabulka 1 

Složení vápna pro výrobu pórobetonu dle normy ČSN EN 459-2[3] 

látka množství poznámka 

CaO ≥ 90 % - 

MgO ≤ 3 % - 

sulfidová síra ≤ 0,2 % - 

CO2 ≤ 5 % odpovídající obsah CaCO3 činí 11,4 % 

H2O ≤ 3 % ztráta žíháním může být max. 3 – 6 %, max. 

obsah Ca(OH)2 je 12,3 % 

 

Další důležitou podmínkou je, aby použité vápno bylo měkce nebo středně tvrdě pálené a 

aby neobsahovalo přepal. Tvrdě pálené vápno a zejména přepálené vápno obsahuje 

konglomeráty zrn o velikosti cca 10 μm, čímž se zásadně sníží měrný povrch a porozita a tím 

se i sníží reaktivita s vodou. Nejreaktivnější vápno lze získat výpalem při teplotě 900 °C. 

Na výsledné vlastnosti má vliv i následné mletí vápna. Obecně platí, že čím je vápno 

jemnější, tím je dosaženo vyšší reaktivity, a tím i vyšší pevnosti. V neposlední řadě vápno 

snižuje sedimentaci směsi. Kvalita vápna má přímý vliv na proces autoklávování, a proto jsou 

největší technologické problémy způsobeny právě nekvalitním vápnem.[3][11] 

2.3.2 Portlandský cement 

V technologii pórobetonu jsou využívány všechny cementy portlandského typu. Složení 

cementu se řídí normou ČSN EN 197-1 „Cement. Složení, jakostní požadavky a kritéria 

pro stanovení shody. Část 1: Cementy pro obecné použití“. Cementy na bázi portlandského 

slínku jsou rozděleny do pěti skupin CEM I až CEM V. Nejčastěji je však využíván čistě 

portlandský cement s označením CEM I. Díky přídavku kvalitního vápna se může využít i 

cement o nižší aktivitě. Dalším kritériem pro použitelný cement je jeho třída, resp. pevnost 

v tlaku. V současnosti jsou v průmyslu nejvíce využívány cementy s pevností 32,5 MPa, 

42,5 MPa a 52,5 MPa. Těchto hodnot je dosahováno zejména kvalitou mletí. Pro použitelnost 

v technologii pórobetonu je dostačující cement třídy 32,5, ale běžně je používán cement třídy 

42,5 a 52,5 s vysokou počáteční pevností (CEM I 42,5 R, CEM I 52,5 R).[3] 

Pro dokonalý vývoj plynu je důležité, aby cement obsahoval malé množství alkálií 

v rozpustné formě, a to zejména K2O v množství 0,8 % až 1 % a Na2O v množství 0,2 % a 

0,5 %. Obsah těchto oxidů je ale striktně hlídán, protože jejich nadbytek má vliv na tvorbu 

tzv. výkvětu, což je nežádoucí jev. Pro úpravu alkality je také vhodné přidávat do cementu 

malé množství vápenného hydrátu (Ca(OH)2). Vápenný hydrát musí ve vysušeném stavu dle 

normy ČSN EN 459-1 obsahovat minimálně 67 % CaO + MgO, z toho MgO maximálně 7 %. 

Vápenný hydrát se přidává ve formě kaše kvůli většímu specifickému povrchu a snížení 

smršťování při tuhnutí. V neposlední řadě zabraňuje sedimentaci.[1][11] 

2.3.3 Křemičitý písek 

Funkci tzv. aktivního plniva ve směsi zastupuje křemičitý písek. Netvoří tedy jen majoritní 

část surovinové skladby, ale při hydrotermálních podmínkách se účastní vlastní reakce. 

Výhodou je, že písek může být různého původu. V ČR se používají písky váté a písky 

z plavení kaolinu. Lze ale použít i jiné druhy, jako jsou pískovcové písky nebo říční písky. 

Podstatné je množství jílů přítomné v písku. Množství větší než 1,5 % často zpomaluje 

tuhnutí, snižuje výslednou pevnost a má přímý dopad na vznik trhlin ve výrobku. Optimální 

složení písku určuje norma ČSN 73 1358-1. Složení je shrnuto v následující tabulce. 
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Tabulka 2  

Složení písku dle normy ČSN 73 1358-1[3] 

látka množství 

SiO2 ≥ 90 % 

K2O + Na2O ve slídě a živci ≤ 1,5 % 

rozpustný Na2O ≤ 0,2 % 

slída ≤ 0,5 % 

jíl ≤ 3 % 

FeS2 + S ≤ 1 % 

 

Jako u většiny základních komponent pro výrobu pórobetonu je i u písku důležitá jemnost 

mletí. Je vyžadován minimální specifický povrch 200 m
2
·kg

-1
, což odpovídá přibližně 80% 

propadu na sítě 0,063 mm. Jemností je nejenom dosaženo zintenzivnění vlastní hydratace, ale 

i snížení sedimentace.[1][3] 

2.3.4 Klasické elektrárenské popílky 

Alternativa pro písek, jakožto zdroj SiO2, jsou tuhé zbytky po vysokoteplotním spalování 

fosilních paliv, tedy klasické elektrárenské popílky. Jelikož jde vlastně o odpadní produkt, 

nabízí se možnost použití popílků jako elegantní řešení problému skladování odpadu. 

Ve srovnání s pískem mají popílky velmi vysokou reaktivitu, zejména díky množství sklených 

fází bohatých na SiO2. V neposlední řadě jejich porézní povrch přispívá ke snížení objemové 

hmotnosti výrobku. Na chemické složení popílků pro výrobu pórobetonu jsou kladeny tyto 

podmínky: 

Tabulka 3  

Složení popílku pro výrobu pórobetonu[3] 

látka množství 

SiO2 ≥ 45 % 

ztráta žíháním ≤ 7 % 

síra jako SO3 ≤ 0,2 % 

MgO ≤ 2 % 

Al2O3 ≤ 35 % 

Fe2O3 ≤ 18 % 

 

Při pneumatické přepravě popílku nesmí vlhkost překročit 0,5 %. Je však možné za určitých 

okolností používat popílek ve formě kalu přímo z hydraulických odkalovačů.[3] 

V současné době je však po vzoru vyspělých států výroba popílkových pórobetonů 

na ústupu navzdory tomu, že technické vlastnosti jsou s pískovými pórobetony srovnatelné a 

navíc i levnější. Plně vyhovují i z hlediska měrné aktivity (150 Bq/kg) stanovené pro stavební 

materiály budov a jiných obytných objektů.[1][11]  
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2.3.5 Hliníkový prášek 

Někdy i ve formě pasty slouží hliník jako přísada zodpovědná za vznik porézní struktury. 

Vzniklé bubliny jsou zodpovědné za charakteristické tepelně-izolační vlastnosti a zároveň 

tyto bubliny přerušují kapiláry ve hmotě a tak zabraňují kapilárním jevům, jež zapříčiňují 

vlhnutí a promrzání dílců. Při reakci hliníku s vodou v alkalickém prostředí se uvolňuje vodík, 

který skrz zrající směs probublává. Reakce probíhá následovně:[1] 

Rovnice 2 

Reakce Al s vodou v alkalickém prostředí[1] 

  223222 H3OH6OAlCaO3OH6OHCa3Al   

Hliníkový prášek musí mít obsah aktivního Al nejméně 94 % a obsah nesmí kolísat více 

než o 1 %. Hliníkový prášek musí obsahovat šupinové krystaly o rovnoměrné velikosti 

o specifickém povrchu 700 až 1200 m
2
/kg. Kritérium je důležité zejména pro dokonalý vývoj 

plynu. V případě malého specifického povrchu se totiž může stát, že vyvíjené bublinky 

vodíku budou příliš velké, což by mělo negativní dopad na konečnou pevnost. Obsah tuku by 

neměl překročit 1,3 %. Pokud tomu tak není, nastávají problémy s odmašťováním a nastává 

tak pozdní vývoj plynu. Je také nežádoucí, aby hliníkový prášek obsahoval hrudky nebo 

kulovitá zrna zejména díky svému malému aktivnímu povrchu. Na 1 m
3
 pórobetonu se 

přidává 0,1 až 2,5 kg (nejčastěji 0,25 až 0,5 kg) hliníkového prášku.[1][3] 

2.3.6 Voda 

Voda je nepostradatelnou složkou nejen pórobetonové směsi ale všech betonů vůbec. 

Poskytuje reakční prostředí a je i nedílným reaktantem, bez kterého by k tuhnutí nedošlo. 

Používaná voda musí odpovídat normě ČSN 73 2010 „Složení betonové směsi“ a ČSN 73 

2028 „Voda pro výrobu betonu“. Podle těchto ustanovení je vhodné používat vodu pitnou, 

jejíž složení je patrné z následující tabulky: 

Tabulka 4 

Složení vody[3] 

kritérium množství 

Obsah nerozpustných látek ≤ 2000 mg/l 

Ztráta nerozpuštěných látek žíháním ≤ 800 mg/l 

Odparek ≤ 3000 mg/l 

pH ≥ 4 

SO4
2- 

≤ 1500 mg 

Cl
- 

≤ 500 mg 

Mg
2+ 

≤ 500 mg 

Manganistanové číslo ≤ 15 mg O2/l 

 

Manganistanové číslo udává oxidovatelnost vzorku MnO2 na oxidaci reaktantů. Značně se 

v poslední době rozšířilo používání kondenzátové vody. Z důvodu její vysoké alkality je ale 

mísena vodou z vodovodního řádu nebo povrchovou vodou z vodních toků, což je 

z ekonomického hlediska výhodné.[3] 

Ve vodě je také rozplavován zbytek hmoty vzniklé seřezáním nakynutého bloku na dílce a 

ta je přidávána ke zrající směsi. Toto je výhodné nejen z ekonomického hlediska, ale i 

z hlediska ekologického. Nevznikají tak žádné odpadní produkty.[3] 
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2.3.7 Pomocné suroviny 

V technologii pórobetonu je využíváno mnoha dalších přísad ovlivňujících celý proces 

tuhnutí a tvorby minerálů při autoklávování. Tyto suroviny jsou využívány v malém množství 

a jejich kvalitativní a kvantitativní zastoupení je v každém výrobním závodu jiné.[1] 

V největším množství je do směsi přidáván CaSO4 a to ve formě sádrovce, sádry nebo 

anhydritu, resp. různých hydrátů této soli. Zlepšuje pevnost výsledných výrobků a funguje 

jako regulátor tuhnuté směsi tím, že zpožďuje a prodlužuje průběh hašení vápna. Velmi 

výhodné je používání takzvaného energetického sádrovce (energosádrovec). Tato látka vzniká 

při vysokoteplotním spalování fosilních paliv v důsledku odsiřování spalin. Význam spočívá 

ve využití odpadních produktů, což je v dnešní době hodnoceno velice pozitivně.[1] 

Dalším součástí jsou krystalizační zárodky. Jedná se o krystalické kalciumhydrosilikáty 

připravené pomletím autoklávovaných zmetkových dílců. Krystalizační zárodky jsou 

rozplavovány ve vodě a přidávány ke směsi. Zkracují dobu potřebnou na autoklávování a tím 

zvyšují pevnost výsledného produktu. Navíc tímto způsobem není nutné zmetkové výrobky 

nákladně deponovat.[1] 

V malém množství je též přidáván roztok NaOH, nejčastěji o koncentraci 37,7 %. Zvyšuje 

alkalitu směsi a tím umožňuje plný vývoj vodíku. Reakce probíhá podle následující rovnice: 

Rovnice 3 

Reakce Al s NaOH[1] 

222 H3NaAlO2OH2NaOH2Al2   

V důsledku silně alkalického prostředí, vzniklého díky NaOH, se aktivují zrna SiO2, čímž 

se zintenzivňuje jejich rozpouštění. 

Na závěr je třeba zmínit mýdlo a mazací olej. Mýdlo snižuje povrchové napětí vody a 

napomáhá tak k odmaštění a rozplavení hliníkového prášku ve vodě. Olejem se vymazávají 

zrací formy z důvodu snadnějšího odformování nakynutého bloku. 

2.3.8 Alternativní suroviny 

Existuje celá řada chemických látek, které ovlivňují proces tvorby kalciumhydrosilikátů 

za normálních i hydrotermálních podmínek. Nejčastěji se jedná o látky na bázi SiO2, CaO, 

Fe2O3 a Al2O3 amorfního nebo krystalického charakteru. Tyto látky jsou většinou v malém 

množství přidávány nebo i z části nahrazují jinou surovinu. 

Cílem této práce je prozkoumat chování pórobetonu s přídavkem metakaolinu a tak je tato 

kapitola zaměřena výhradně na tuto surovinu.  

Využití metakaolinu je v poslední době relativně novou, perspektivní a dobře fungující 

metodou zlepšení vlastností betonů. Metakaolin zde částečně nahrazuje cement a má 

povětšinou příznivé účinky na fyzikální vlastnosti betonů. Dochází tak k částečné úspoře 

cementu, což je ekonomicky i ekologicky výhodné. Metakaolin je bílý pucolánově aktivní 

minerál s majoritním zastoupení SiO2 a Al2O3. Lze ho charakterizovat vzorcem 2SiO2·Al2O3 

resp. S2A. Typické chemické složení metakaolinů ukazuje následující tabulka: 
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Tabulka 5  

Typické složení metakaolinů[9] 

látka hmotnostní % 

SiO2 51,5 

Al2O3 40,2 

Fe2O3 1,2 

CaO 2 

MgO 0,12 

K2O 0,5 

TiO2 2,3 

Na2O 0,08 

 

Metakaolin vzniká výpalem kaolinů (Al2O3·2SiO2·2H2O) a kaolinitických jílů při teplotě 

500 až 800 °C. Nejreaktivnější metakaolin vzniká výpalem při teplotě 700 °C. Díky 

schopnosti zpětné hydratace má po reakci s Ca(OH)2 pojivové účinky díky krystalických 

produktů, jimiž jsou různé kalciumhydroaluminosilikáty a kalciumhydroalumináty (C2ASH8, 

C4AH13, C3AH6) a C-S-H gelu. Vznik příslušných minerálů je řízen zejména poměrem S2A a 

CH. Tyto minerály mají přímý vliv na zlepšení vlastností konečného produktu ve všech 

směrech. Od zvýšení pevnosti a chemické odolnosti po omezení průniku iontů způsobujících 

výkvěty. Snižuje totiž propustnost pro roztoky obsahující Na
+
 a K

+
 a tímto náchylnost 

k tvorbě výkvětů.[8] [9] 

Metakaolin má v průměru 10krát menší částice, než cement, což umožňuje tvorbu 

hutnějších a odolnějších betonů. Díky metakaolinu roste dlouhodobá stálost výrobku díky 

výše zmíněnému potlačení tvorby výkvětů. Bylo zjištěno, že metakaolin má zásadní vliv 

na tvorbu minerálů při procesu autoklávování. Přídavek už 1 hm. % způsobuje razantní 

potlačení tvorby xonotlitu oproti 11Å Tobermoritu a přídavek 3 hm. % dokonce úplně tvorbu 

xonotlitu potlačuje.[5][7][8] 

2.4 Technologie pórobetonu 

Technologický proces lze obecně rozdělit na dvě fáze. V první fázi dochází ke zpracování 

surovin a zrání. Druhá fáze spočívá v samotném autoklávování. Následně jdou výrobky 

na balící linky, odkud jsou expedovány. 

2.4.1 Zpracování surovin a zrání 

Výrobní proces začíná smísením hlavních výrobních surovin a jejich následná 

homogenizace v rotačním mlýně. Zastoupení jednotlivých komponent je dáno výrobcem a je 

součástí know-how produktu. K této zhomogenizované výrobní směsi je dále přidáno již 

přesně definované množství cementu, páleného vápna a energosádrovec. Výsledná směs je 

v míchačkách smísena s předehřátou vodou a přerostovými kaly. Po intenzivním míchání, 

nutném pro dokonalou homogenizaci, je k velmi řídké a tekuté směsi přidán práškový hliník 

rozdispergovaný ve vodě. Výsledná směs je nalita do vyhřáté a vymazané formy, kde dochází 

k vlastnímu kynutí a tuhnutí směsi v důsledku vývoje vodíku a hydratace cementu a vápna. 

Do suspenze jsou před tuhnutím ponořeny vibrační tělesa z důvodu vyčeření větších bublin. 

Forma se suspenzí, která má teplotu 60 °C – 80 °C, zejména v důsledku hydratace vápna, je 

přesunuta do vyhřáté haly zvané zrací pole, kde setrvá cca 3 hodiny. Tato doba je nutná 

pro dostatečné zatuhnutí pro následné zpracování. Po uplynutí doby nutné pro zatuhnutí je 
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blok odformován, jsou odkrojeny okraje (přerostové kaly) a zbytek je nařezán dráty 

na požadovaný tvar. 

 

Obrázek 2 

Pohled na zrací pole 

 

2.4.1.1 Autoklávování 

Autoklávování tvoří nepostradatelnou součást výroby. Při teplotě 170 – 190 °C v prostředí 

nasycené vodní páry a odpovídajícím tlaku dochází k vlastní hydrotermální reakci a tvorbě 

minerálů zodpovědných za konečné mechanické vlastnosti výrobku. 

Autokláv pro výrobu pórobetonu je válcová, horizontálně situovaná, nádoba o průměru 

2,6 m  a délce 26 m – 34 m. Každý takový autokláv pojme přibližně 54 – 81 m
3
. Na každé 

straně se nacházejí odklápěcí hermeticky uzavíratelná víka pro plnění a vyprazdňování.[1] 

 

Obrázek 3 

Schéma řezu autoklávem. 1) plášť autoklávu; 2) autoklávovaný materiál; 3) atmosféra 

tvořená sytou vodní párou; 4) transportní vozík 

1 

2 

3 

4 
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Autoklávovací proces se sestává ze čtyř fází. V první fázi dochází k vakuování a ve druhé 

fázi se v důsledku přivádění horké páry zvyšuje tlak. Ve třetí fázi je tlak a jemu odpovídající 

teplota v prostředí syté páry udržována na stále výši a to přibližně na 1,2 MPa.  Odpovídající 

teplota se pohybuje v rozmezí již zmíněných 170 – 190 °C. Teplota je volena tak, aby 

rozpustnosti SiO2 a Ca(OH)2 byly stejné. Tato fáze se nazývá izotermní výdrž. V této fázi je 

do autoklávu stále přiváděna pára, ale jen v množství odpovídající úbytku v důsledku 

tepelných ztrát. Tato fáze trvá v průměru 6 – 10 hodin. Poslední fázi dochází k vyrovnání 

tlaků a s tím spojeného ochlazení. Celkový proces autoklávování trvá v průměru 12 – 16 

hodin. Doba se s vyšší objemovou hmotností a přídavkem armovaných dílců prodlužuje.[1] 

 

Obrázek 3 

Autokláv v závodě Xella CZ v Hrušovany u Brna 

 

2.4.2 Současné technologie 

V současnosti jsou stále ještě používány starší technologie, ovšem tyto jsou postupně 

nahrazovány novými moderními technologiemi. Mezi nejvýznamnější a nejrozšířenější patří 

technologie CALSILOX (DUROX) a ze starších potom UNIPOL a SIPOREX. Přehled 

technologií používaných v České Republice, ale i v Evropě, je popsán níže. 

2.4.2.1 Technologie CALSILOX (DUROX) 

Původem holandská technologie, dříve známá pod názvem DUROX, byla u nás zavedena 

v 70. letech minulého století. Surovinovou základnu tvoří pálené vápno, cement, písek, 

energosádrovec, nebo anhydrit a práškový hliník. Základní suroviny jsou za sucha mlety a 

ve stabilní míchačce míchány s vodou a ostatními přísadami. Vzniklá směs zraje 

v rozevíratelných pojízdných formách. Vzniklý blok je jeřábem přesunut na rošt, kde je krájen 

a posléze i autoklávován. Tuto technologii v České Republice využívá zejména společnost 

Xella CZ, s.r.o. ve výrobních závodech Hrušovany u Brna, Mělník – Horní Počaply a 

Chlumčany.[1] 

2.4.2.2 Technologie UNIPOL 

Jedna z prvních technologií na území České Republiky využívající jako zdroj SiO2 

elektrárenský popílek namísto křemičitého písku. Z dalších surovin to jsou pálené vápno, 

energosádrovec, nebo sádra a práškový hliník. Suroviny jsou spolu s vodou míchány 
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v pojízdné míchačce, která poté směs vlije do statických forem se snímatelnými bočnicemi. 

Tato technologie umožňuje zrání hmoty v klidu. Po dozrání jsou bočnice odejmuty a blok je 

nařezán a formy jsou opět uzavřeny. Takto připravené formy jsou, nejčastěji v počtu tří, 

autoklávovány. Po ukončení procesu je blok odformován a produkty jsou baleny. Technologie 

je využívána zejména firmou Porfix CZ, a.s. v Ostravě - Třebovicích, Trutnově - Poříčí a 

Mostě - Kopisty.[1] 

2.4.2.3 Technologie HEBEL 

Technologie využívající mokré mletí písku a následné mísení s cementem a páleným 

vápnem. Dalšími využívanými surovinami jsou anhydrit a hliník ve formě pasty. Směs je 

míchána ve statické míchačce a následně je vlita do pojízdných rozebíratelných forem, kde 

dochází ke zrání. Blok je následně přesunut na rošt, kde je nakrájen na speciálním řezacím 

stroji. Následně je na roštu blok autoklávován. Existuje přibližně 50 licencovaných závodu 

po celém světě, např. Německo, Japonsko, apod. V České Republice není výrobní linka 

s originálním strojní technologií.[1] 

2.4.2.4 Technologie YTONG 

Hlavními surovinovými složkami jsou pálené vápno, cement a písek. Tyto složky jsou 

společně mlety suchou cestou. Poté je ve statické míchačce přidán hliníkový prášek, směs je 

homogenizována a vlita do pojízdné rozebíratelné formy, kde zraje. Po uplynutí nutné doby 

pro zrání je blok odformován, překlopen o 90 ° na jednu z bočnic formy a nakrájen. Přetočení 

o 90 ° má řadu technologických výhod. Umožňuje řezání při minimálním zatuhnutí, což 

snižuje množství potřebného pojiva. Dále umožňuje opracování úzkých hran po rozřezání a 

zejména umožňuje výrobu velmi přesných dílců díky krátkým řezacím strunám. Nařezané 

bloky jsou na bočnicích autoklávovány. Na závěr dochází jako u všech technologií k balení a 

expedici. Z údajů z roku 1999 vyplývá, že v České Republice doposud neexistuje závod 

s touto technologií. Avšak hojně je tato technologie využívána v Rakousku a zejména 

v Německu.[1] 

2.5 Fyzikální vlastnosti pórobetonu 

Jako každý jiný stavební materiál musí i pórobeton splňovat několik kritérií, které jsou 

velmi striktně hlídány. Pórobeton se ředí k lehkým stavebním hmotám. Proto jsou sledovány i 

vlastnosti, které nejsou u stavebních materiálů zcela běžné. Nejdůležitější požadavky kladené 

na pórobetonové dílce jsou zejména minimální objemová hmotnost při relativně velkých 

pevnostech v tlaku, velká tepelně-izolační schopnost, nízká navlhavost popř. malá nasákavost 

a rychlá vysýchavost, chemická, teplená a biologická trvanlivost a celková stálost 

všech vlastností.[1]  

Největší pozornost je věnována objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku. Tyto aspekty jsou 

směrodatné zejména pro jakost a použitelnost daného výrobku. Pórobetonové produkty se 

rozdělují do tříd, ze kterých si zákazník vybírá dle svých potřeb. Každá třída je 

charakterizována kombinací minimální pevnosti v tlaku a maximální objemové hmotnosti 

udávanou výrobcem. Z toho vyplývá, že např. výrobek třídy P4 – 500 bude dosahovat 

minimální pevnosti v tlaku 4 MPa při maximální objemové hmotnosti 500 kg/m
3
.  

2.5.1 Pevnost v tlaku 

Pevnost v tlaku je taková hodnota jednoosého napětí, při které dochází k úplnému porušení 

vzorku. Pevnost v tlaku je jednou z nejdůležitějších vlastností sledovanou u stavebních hmot. 

V případě pórobetonu se tato vlastnost odvíjí zejména na velikosti a množství pórů a pevnosti 

stěn mezi póry. Přímý vliv na pevnost má kvalita, zpracování a ideální poměr použitých 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%9Bt%C3%AD
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výchozích surovin. Za konečnou pevnost je totiž zodpovědný minerál tobermorit, který vzniká 

při autoklávování v hydrotermálních podmínkách.  

Dle normy ČSN EN 679 se pevnost v tlaku zkouší na krychlích o hraně 10 cm vysušených 

při 60 °C na vlhkost 6 ± 2 % při působení napětí v kolmém směru na směr kynutí směsi. Díky 

procesu autoklávování nemá stáří vzorku vliv na pevnost. Přímý negativní vliv na pevnost má 

vlhkost. Díky ní muže dojít k poklesu pevnosti o 15 – 20 %.[21] 

2.5.2 Objemová hmotnost 

Tento parametr je rozhodující pro všechny ostatní fyzikální vlastnosti. Obecně lze říci, že 

nízká objemová hmotnost je pro stavební materiály výhodná. Ta je dána zejména množstvím 

pórů v bloku. U pórobetonu se objemová hmotnost pohybuje mezi 350 až 700 kg/m
3
. 

Objemová hmotnost má stejný rozměr jako hustota. Dohodou je ale stanoveno že u těles 

heterogenního složení se na místo hustoty používá právě objemová hmotnost. Tento parametr 

se stanovuje ve stavu vysušeném při 105 °C. Odchylka může činit maximálně 50 kg/m
3
. 

Zvýšením objemové hmotnosti dochází i ke zvýšené pevnosti v tlaku a tepelné vodivosti.[1] 

2.5.3 Tepelná vodivost 

V současné době doznívání ekonomické krize a růstu cen energií se očekává rostoucí 

význam tepelně-izolačních vlastností stavebních hmot a proto je i u pórobetonu tepelná 

vodivost a sní spojené parametry jedním z hlavních kritérií. Lze říci, že tepelná vodivost se 

rovnoměrně snižuje s objemovou hmotností resp. se zvětšováním celkové pórovitosti. Avšak 

při stejné objemové hmotnosti má lepší tepelné charakteristiky pórobeton s malými, 

rovnoměrně rozmístěnými póry. Součinitel tepelné roztažnosti je charakteristickým prvkem 

teplené vodivosti a při 6% vlhkosti výrobku dosahuje hodnot od 0,12 – 0,22 W/m·K.[1][12] 

 

Obrázek 4 

Termosnímek domu z pórobetonu 

 

Nejnižšího součinitele tepelné vodivosti λ dosahuje výrobek Ytong Theta P1,8 – 300 

s hodnotou 0,08 W/m·K a Ytong Lambda P2 – 350 s hodnotou 0,085 W/m·K. Ještě nižšího 
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součinitele lze dosáhnou kombinací zdiva a izolačních desek Ytong Multipor. Výrobce 

deklaruje součinitel tepelné vodivosti 0,067 W/m·K při tlouště zdiva 500 mm.[12] 

Graf 1  

Závislost součinitele tepelné vodivosti pískového pórobetonu na objemové hmotnosti při 

6% vlhkosti[1] 

 

Hlavním kritériem negativně ovlivňující tepelné vlastnosti je opět vlhkost. Materiály totiž 

prakticky neexistují v suchém stavu zejména díky množství pórů, ve kterých se uplatňují 

kapilární jevy. Vliv vlhkosti na součinitel tepelné vodivosti je znatelnější u pórobetonů 

vyšších objemových hmotností.[1] 
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3 CÍL PRÁCE 

Bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat vliv metakaolinu na fyzikální vlastnosti 

pórobetonových stavebních dílců a na základě poznatků určit ideální množství přídavku 

pro požadovaný poměr mezi objemovou hmotností a pevností v tlaku (A-zahl). Pro tento účel 

byly zvoleny dva komerčně dostupné metakaoliny Mefisto K 05 a Mefisto L 05, kterými byl 

postupně v konkrétních procentuálních krocích nahrazován cement v surovinové směsi. 

Příprava vzorků probíhala přímo v závodě společnosti Xella CZ s.r.o. v Hrušovanech u Brna 

zabývající se výrobou pórobetonu značky YTONG. Výchozí suroviny byly poskytnuty přímo 

společností Xella CZ s.r.o., čímž byla zaručena jejich stálost a jakost. Zkušební tělesa byla 

autoklávována přímo ve výrobě společně s komerčními produkty YTONG, čímž byly 

zajištěny stejné autoklávovací podmínky. Receptura byla zvolena pro objemovou hmotnost 

350 kg/m
3
. Z důvodu ochrany obchodního tajemství značky YTONG nelze uvádět konkrétní 

procentuální zastoupení jednotlivých výrobních surovin. V praktické části bylo předmětem 

zájmu měření pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti. Dále bylo pomocí rentgenové difrakční 

analýzy určeno fázové složení vzorků. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

4.1 Použité suroviny 

 specifikace dodavatel místo 

písek TVARBET MORAVIA, a.s. 

Hodonín 

Bzenec 

cement CEM I 52,5 R Českomoravský cement, 

HeidelbergCement Group, a.s. 

Mokrá u Brna 

vápno CL 90 VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o. Vitošov 

voda    

energosádrovec ČEZ, a.s. Chvaletice 

hliníkový prášek   

mýdlový roztok ALTARAN S 8 Chemotex Děčín, a.s. Děčín 

metakaolin Mefisto K 05 České lupkové závody, a.s. Nové Strašecí 

Mefisto L 05 České lupkové závody, a.s. Nové Strašecí 

 

4.1.1 Složení vybraných použitých surovin 

Tabulka 6 

Složení - písek, cement, vápno – XRF analýza (zdroj: Xella CZ, s.r.o.) 

písek portlandský cement vápno 

SiO2 90,69 % SiO2 20,01 % SiO2 - 

TiO2 0,22 % TiO2 0,24 % TiO2 ≤  0,05 % 

Al2O3 4,01 % Al2O3 4,76 % Al2O3 0,35 % 

Fe2O3 1,05 % Fe2O3 3,23 % Fe2O3 0,19 % 

MnO ≤ 0,05 % MnO 0,10 % MnO ≤ 0,05 % 

MgO 0,18 % MgO 1,04 % MgO 0,50 % 

CaO 1,18 % CaO 65,84 % CaO 92,05 % 

Na2O 0,67 % Na2O ≤ 0,05 % Na2O ≤ 0,05 % 

K2O 1,40 % K2O 0,75 % K2O 0,08 % 

křemen 80 % volné CaO 1,40 % volné CaO 83,9 % 

písek – C-S-Analýza cement – C-S-Analýza vápno – C-S-Analýza 

CO2 0,14 % CO2 0,32 % CO2 4,72 % 

SO3 0,08 % SO3 2,95 % SO3 0,26 % 

 

Tabulka 7 

Složení metakaolinů [14][18] 

metakaolin Mefisto K 05 metakaolin Mefisto L 05 

SiO2 58,70 % SiO2 55,20 % 

Al2O3 38,50 % Al2O3 41,60 % 

Fe2O3 0,72 % Fe2O3 1,00 % 

TiO2 0,50 % TiO2 0,30 % 

MgO 0,38 % MgO 0,40 % 

CaO 0,20 % CaO 0,40 % 

K2O 0,85 % K2O 1,35 % 

ztráta žíháním 1,67 % ztráta žíháním 0,20 % 
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4.2 Návrh receptury 

Na výsledné sledované vlastnosti má primární vliv vzájemný poměr mezi výchozími 

surovinami a proces jejich zpracování až na výsledný produkt. Velký důraz byl tedy kladen 

na co možná nevěrnější napodobení výrobního procesu používaného v praxi v laboratorních 

podmínkách. Ve spolupráci s technologickým týmem společnosti Xella CZ, s.r.o. byla 

receptura navržena na objemovou hmotnost suchých složek 350 kg/m
3
 (třída P2 – 350). 

V receptuře nebyly využity přerostové kaly kvůli jejich proměnlivému složení, které by 

mohlo zapříčinit ýrazné odchylky v měření. Z důvodu ochrany obchodního tajemství však 

nelze publikovat konkrétní navážky jednotlivých surovin. Majoritní podíl tvoří křemičitý 

písek, který je spolu s přídavkem cementu a vápna mlet na takzvanou výrobní směs. Ta 

představuje přibližně dvoutřetinový podíl z celkové sušiny. Zbytek je tvořen cementem, 

energosádrovcem, vápnem a metakaolinem. Metakaolinem je v receptuře nahrazován cement 

v procentuálních krocích 1,5 %, 3 %, 4,5 %, 6 % a 13 %. V malém množství byl také přidán 

rozplavený hliníkový prášek. Dalším důležitým faktorem je množství záměsové vody, které je 

řízeno vodním součinitelem w. Ten je dán následujícím vztahem: 

Rovnice 4 

Vodní součinitel 

sušina

voda

m

m
w   

Hodnota vodního součinitele pro tu recepturu byla určena hodnotou 0,76. Toto zdánlivě 

velké množství vody je důležité pro relativně řídkou konzistenci celé směsi, která tak 

zabezpečí maximální nakynutí celého bloku. Pokud by konzistence byla hutnější, došlo by 

ve fázi kynutí, kdy ještě směs není zatuhlá, ke zhroucení celé struktury a tím pádem 

znehodnocení celého produktu. Výsledná receptura byla sestavena podle následující tabulky. 

Tabulka 8 

Receptura 

suma suchých složek 1150 g 

Al prášek 1,5 g 

voda 880 g 

 

4.3 Přípravy zkušebních těles 

Jak již bylo předesláno, podmínky přípravy zkušebních těles byly v laboratorních 

podmínkách napodobeny podmínkám ve vlastní výrobě. Samotná tělesa byla připravována 

ve formách tvaru krychle o velikosti vnitřní hrany 15 cm. Pro zefektivnění práce bylo využito 

šesti forem dvou různých typů. Souhrnný postup přípravy vypadá takto: 

 Forma byla umístěna do sušárny vyhřáté na 60 °C, kde došlo k jejímu vyhřátí. 

 Do laboratorní míchačky byly nadávkovány jednotlivé suché složky mimo hliníkový 

prášek a veškerá tato sušina byla mechanicky homogenizována. 

 K sušině v míchačce bylo přidáno přibližně tříčtvrtinové množství vody předehřáté 

na 80 °C a směs byla důkladně promíchána 

 Po důkladném promíchání směsi byl přidán hliníkový prášek rozplavený ve zbývajícím 

množství vody předehřáté rovněž na 80 °C. 

 Směs byla intenzivně míchána po dobu 40 sekund. 
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 Během této doby byla vyhřátá forma vyjmuta ze sušárny a důkladně vymazána 

mazacím olejem. 

 Zamíchaná směs byla vlita do vyhřáté a vymazané formy a ta byla umístěna zpět 

do sušárny simulující zrací pole, kde setrvala přibližně dvě hodiny. 

 Dvě hodiny byla směs dále dotvrzena na vzduchu do plasticity umožňující manipulaci 

s tělesem. 

 Těleso bylo odformováno a přeneseno na výrobní linku k autoklávování. 

 Po dokončení autoklávování bylo těleso nařezáno na pásové pile do tvaru krychle 

o hraně 10 cm. 

 Takto připravené těleso bylo dosušováno 2 dny v sušárně při 105 °C. 

 Po provedení všech zkoušek bylo těleso dosušeno na konstantní hmotnost. 

 

Obrázek 5 

Pásová pila 

 

Je zřejmé, že pro přípravu kvalitního a použitelného tělesa má vliv množství faktorů 

převážně empirické povahy. Jedním z nich je vytvoření dostatečně homogenní disperze 

hliníku ve vodě. Ten je sám o sobě ve vodě téměř nerozplavitelný zejména díky mastnému 

povrchu jeho zrn. Proto byl použit 50% mýdelný roztok ALTARAN S 8. Mýdla bylo použito 

takové množství, aby nedocházelo ke zbytečnému pěnění směsi, ale aby celková disperze 

působila homogenně. V praxi to znamená pouze jedna nebo dvě kapky. Nedostatečně 
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rozplavený hliník způsoboval tvorbu hrudek, což zapříčiňuje nerovnoměrný vývoj vodíku a 

tím i vznik pórů velice rozdílných velikostí. 

 

Obrázek 6 

Špatně rozplavený hliník způsobil nerovnoměrné rozložení pórů. 

 

Na dostatečný vývoj vodíku má také nezastupitelný vliv dostatečně předehřátá forma a 

celková teplota surovinové směsi. Při nízké teplotě nedochází k nakynutí směsi 

na požadovaný objem. Tím se výrazně zvyšuje objemová hmotnost vzorku. Může však dojít 

také k tak nízkému vývoji vodíku, že nebude možné zkušební těleso vyříznout. Vyšší teplota 

taká funguje jako akcelerátor tuhnutí cementu. Vymazání formy nemá přímý vliv na kvalitu 

výrobku. Dochází však při odformování ke značnému poničení povrchu vzorku v důsledku 

nalepení směsi na stěny formy. 
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Obrázek 7 

Příklad špatně vymazané formy. 

 

Vlastní vývoj vodíku trval přibližně 20 minut. Za tuto dobu směs zvětšila svůj objem 

přibližně o 100 %. Z pozorování vyplívá, že doba kynutí se mírně prodlužovala s množstvím 

přidaného metakaolinu ve srovnání s referenčním vzorkem. 

 

Obrázek 8 

Příklad dokonale nakynuté směsi. 
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Při samotném experimentu byly měřeny pevnostní charakteristiky těles při použití dvou 

metakaolinů Mefisto K 05 a Mefisto L 05. Pro každý metakaolin byly připraveny dvě sady 

po pěti vzorcích s procentuálním množstvím 1,5 hm. %, 3 hm. %, 4,5 hm. %, 6 hm. % a 

13 hm. % v poměru k celkovému množství cementu, které takto bylo nahrazeno. 

 

Obrázek 9 

Odformovaný dokonale nakynutý vzorek 

 

Obrázek 10 

Stejný vzorek vytažený z autoklávu 
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4.4 Pevnost v tlaku 

Pevnost v tlaku σ je jednou ze základních charakteristik pórobetonu. Tento parametr byl 

stanoven pomocí přístroje Zwick Roell Toni Technik přímo ve fyzikální laboratoři závodu 

Xella CZ, s.r.o. v Hrušovanech u Brna. Zkouška probíhala na zkušebních tělesech ve tvaru 

krychle o hraně 10 cm, což charakterizuje norma ČSN EN 679. Tato tělesa byla 

před samotnou zkouškou vysušena při 105 °C po dobu 2 dní. Pevnost v tlaku byla zjišťována 

ve směru kolmém ke směru kynutí tělesa.  

Principiálně se pevnost v tlaku udává jako hodnota jednoosého napětí, při které dochází 

k úplnému porušení materiálu. Píst přístroje působí tlakovou silou F tělesa o průřezu A 

kolmém na vektor síly F. V našem případě se jedná o konstantní plochu 10 cm x 10 cm. 

V okamžiku vzniku defektu zapříčiňující úplné porušení materiálu dojde k náhlému poklesu 

tlakové odporu vůči tlakové síle a měření je tak ukončeno. Sofware zjištěné hodnoty síly 

F v kN zapisuje do formuláře. Pokud tuto hodnotu podělíme plochou dosazenou v mm
2 

dle rovnice 6, dostáváme tak samotnou pevnost v tlaku.[21] 

Rovnice 5 

Pevnost v tlaku 

MPa
mm

kN
2


A

F
  

 

Obrázek 11 

Přístroj Zwick Roell 

 

4.5 Objemová hmotnost 

Objemová hmotnost ρobj, která byla pro potřeby bakalářské práce určována gravimetricky, 

byla stanovována vážením zkušebních těles ve tvaru krychle o velikosti hrany 10 cm 

po dosušení na konstantní hmotnost (ρkonst). To zajišťovalo konstantní objem tělesa 0,001 m
3
. 
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Dosušení na konstantní hmotnost však probíhalo po měření pevnosti v tlaku. Proto bylo nutné 

dané těleso zvážit před (ρpřed) a po (ρpo) zkoušce pevnosti v tlaku a pomocí trojčlenky posléze 

dopočítat skutečnou objemovou hmotnost. Ta byla určena následujícím vztahem: 

Rovnice 6 

Objemová hmotnost 

přře

po

konst
obj 




   

4.6 C/S poměr 

Je zřejmé, že mechanické a obecně všechny fyzikální parametry pórobetonových těles jsou 

ovlivňovány složením surovinové směsi. To je popisováno tzv. C/S poměrem tj. poměrem 

aktivního CaO a aktivního SiO2. Za aktivní CaO je v praxi považováno to, které nepochází 

z CaCO3 (nedopal) a z CaSO4. Za aktivní SiO2 je považováno veškeré SiO2 obsaženo 

v cementu a SiO2 obsaženo v křemeni, který je součástí písku. Ideální hodnota C/S poměru 

výchází z předpokladu, že minerálem zodpovědným za konečnou pevnost je 11Å Tobermorit 

5CaO·6SiO2·5H2O. Hmotnostní C/S poměr tak vychází 0,78. Je ale třeba si uvědomit, že 

reakce v hydrotermálním prostředí probíhá pouze na povrchu zrn. V praxi se tak ideální C/S 

poměr pohybuje kolem 0,55. V současné době je novinkou počítání C/S poměru jako poměru 

povrchu aktivního CaO a aktivního SiO2. Tento způsob zohledňuje právě fakt, že 

na tobermorit přechází pouze CaO a SiO2 z povrchu zrn. Pro potřeby bakalářské práce byl C/S 

poměr počítán pro hmotnostní procenta.[15] 

4.6.1 Ukázka výpočtu C/S poměru 

Množství aktivního CaO 

CaO - vápno 

celkové CaO…..... 92,05 %    molární přepočet  

nedopal       

CO2 z CaCO3…….. 4,72 % → CaO v CaCO3 = 4,72 · 1,27 = 5,99 %  

celkem: CaOcelk. – CaOCaCO3 = 92,05 – 5,99 = 86,06 % CaO v navážce vápna  

CaO - cement 

celkové CaO…….. 65,84 %    molární přepočet  

Anhydrit       

SO3 z CaSO4…….. 2,95 % → CaO v CaSO4 = 2,95 · 0,7 = 2,07 %  

CO2 z CaCO3……. 0,32 % → CaO v CaCO3 = 0,32 · 1,27 = 0,41 %  

celkem: CaOcelk – CaOAnhyd. – CaOKalcit = 65,84 – 2,07 – 0,41 = 63,36 % CaO v navážce 

cementu 

       

Množství aktivního SiO2 

SiO2 - cement       

celkové množství SiO2 odpovídá množství aktivního SiO2 → 20,01 % v navážce cementu 

SiO2 – písek       

křemen = 80 % ........je předpokládáno, že křemen je za 100 % tvořen SiO2 

celkové množství aktivního SiO2 ≈ 80 % v navážce písku 

SiO2 – metakaolin       

celkové SiO2…….. 58,7 % (K05) → 58,7 % z celkové navážky metakaolinu 
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 gSiOaktivnícelkové

gCaOaktivnícelkové
C/S

2

  

Následující tabulka ukazuje vypočtené C/S poměry pro jednotlivé směsi použitých 

metakaolinů. 

Tabulka 9 

C/S poměr 

C/S poměr 

č. vzorku w [hm. %] Mefisto K 05 Mefisto L 05 

blank 0 0,608 0,608 

1 1,5 0,598 0,598 

2 3 0,588 0,588 

3 4,5 0,578 0,579 

4 6 0,568 0,569 

5 13 0,524 0,526 

  

4.7 A-zahl 

Společnost Xella CZ používá pro klasifikaci fyzikálních vlastností hodnotu zvanou A-zahl. 

Využívá se zde vzájemné souvislosti mezi pevností v tlaku a objemovou hmotností. 

Zjednodušeně se dá řící, že pro konstantní objemouvou hmotnost jsou přiřazovány hodnoty 

zdánlivých pevností. A-zahl je empirickou hodnotou a je počítán dle následujícího vztahu: 

Rovnice 7 

A-zahl (zdroj: Xella CZ, s.r.o.) 

A-zahl 
 

 32 kg/m

Pa

016,0


obj


 

Hodnota A-zahl je hlavním ukazatelem kvality pórobetonu značky YTONG v závislosti 

na složení surovinové směsi. Složení surovinové směsi je udáváno hodnoutou C/S poměru. 

Jeho ideální hodnota pro dosažení maximálních pevnostních charakteristik výrobku pak udává 

maximum fukční závislosti A-zahl = f(C/S).  

 

Obrázek 12 

Diagram A-zahl = f(C/S) 
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Pro účely bakalářské práce byla však zvolena funkční závislosti A-zahl = f(w), kde w je 

podíl cementu nahrazený metakaolinem. Pro oba metakaoliny byly tyto funkční závislosti 

vyneseny do grafů. Údaje z grafů tak představují stěžejní informaci pro použitelnost dané 

směsi. 

4.8 Fázová analýza zkušebních těles 

Zodpovědnost za výsledné mechanické vlastnosti pórobetonu má mineralogické složení. 

Přímým nosným prvkem pevností je minerál 11Å Tobermorit. Jeho množství bylo 

v jednotlivých směsích zjišťováno a porovnáváno. Dále bylo sledováno množství xonotlitu, 

volného vápna, portlanditu, kalcitu, anhydritu a dalších minerálu, jako katoit, albit, anatas a 

ortoklas, které však výrazný vliv na pevnost nemají. Fázové složení bylo zjišťováno u jedné 

sady pro každý metakaolin rentgenovou analýzou práškovou difrakcí a v závislosti 

na výsledcích byly zvoleny dva vzorky s nejvyšším a nejnižším obsahem tobermoritu, které 

byly posléze analyzovány diferenční termickou analýzou v tandemu s infračerveným 

spektrometrem. 

4.8.1 Rentgenová analýza práškovou difrakcí (XRD) 

Rentgenová difrakční analýze je metoda k určování struktury pevných látek popř. složení 

jejich krystalických fází. Při interakci rentgenového záření s povrchem může docházet 

ke dvěma případům. Buď je rentgenové záření atomem látky pohlceno, čímž dojde 

k vypuzení elektronu, nebo je záření rozptýleno. Díky pravidelnému periodickému uspořádání 

atomů v krystalické fázi dochází po rozptylu a následné interferenci rentgenového záření 

ke vzniku difrakčních maxim, jejichž poloha, intenzita a tvar dávají informaci o druhu atomů 

a jejich strukturnímu uspořádání v krystalické mřížce. Při interakci rentgenového záření 

s povrchem může docházet ke dvěma případům. K samotné difrakci a tím pádem vzniku 

difrakčních obrazců při dopadu monochromatického záření na krystal dochází, pokud je 

splněna Braggova podmínka, 

Rovnice 8 

Braggova podmínka 

 sin2  dn  

kde n je celé číslo, λ je vlnová délka záření, d je vzdálenost sousedních rovnoběžných rovin 

v krystalu a θ je úhel difrakce rentgenového záření. Při dopadu záření na materiál dochází 

k průchodu záření a několikanásobnému odražení od sousedních rovin v krystalu. Pokud bude 

fázový rozdíl odražených paprsků roven nule, dojde k difrakci záření tj. zvýšení intenzity 

odraženého záření a tím i ke zvýšení signálu na detektoru. Při použití krystalu by difraktované 

záření od rovin ve vzdálenosti d otáčením vytvořilo difrakční kužel o velikosti 4θ. Lze však 

místo otáčení jedním krystalem použít jemně namletý soubor krystalů, kde jsou 

ze statistického hlediska zaručeny všechny možné polohy krystalů. Při vhodné poloze, kdy je 

splněna Braggova podmínka dojde k difrakci záření. Jak z Braggovy podmínky vyplývá, 

rentgenovou difrakci lze použít jen pro analýzu krystalických komponent ve vzorku. 

Pro vlastní měření byl použit přístroj Empyrean od firmy Panalytical.[16][17]  
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Obrázek 13 

Přístroj Empyrean 

 

V rámci vyhodnocování zkoušky byla pozornost zaměřena na oblast difraktogramu, kde se 

nachází pík 11Å Tobermoritu a na oblast doprovodných minerálů jako křemen, anhydrit aj. 

4.8.2 Termogravimetrická a diferenční termická analýza s detekcí uvolněných plynů 

(TG – DTA - EGA) 

Termogravimetrická a diferenční termická analýza je založena na sledování účinků 

dodávaného nebo odebíraného tepla na vlastnosti daného materiálu. 

Diferenční termická analýza (DTA) měří teplotní rozdíl referenčního a sledovaného vzorku 

při ohřívání nebo ochlazování. V referenčním vzorku nenastávají se změnami teplot žádné 

fyzikální nebo chemické změny. Pokud v důsledku zvýšení teploty dojde u sledovaného 

vzorku k endotermní reakci, například vyštěpení vody nebo CO2, dojde k ochlazení měřeného 

materiálu oproti referenčnímu materiálu a na výstupu software vykreslí minimum 

znázorňující pokles teploty. Pokud však dojde k exotermní reakci, například k vyhoření 

organické látky, dojde ke zvýšení teploty a je vykresleno maximum značící nárůst teploty. 

Poloha maxim a minim tak udává druh složky a plocha píků odpovídajících maxim a minim 

množství spotřebovaného popř. uvolněného tepla resp. množství této složky. V moderních 

DTA přístrojích lze pracovat až do teplot kolem 1600 °C. [19][20] 

Při termogravimetrické analýze (TGA) je měřen hmotnostní úbytek sledovaného materiálu 

v závislosti na teplotě. Je-li složení neměnné, závislost má charakter přímky. Při úbytku 

hmotnosti v důsledku vyštěpení molekuly nebo jejího vyhoření, obecně při změně složení, se 

na křivce objeví sestupný schod. Velikost tohoto schodu souvisí s množství složky a jeho 

poloha s druhem složky. [19][20] 

Na rozlišovací schopnost obou metod má vliv několik faktorů. Čím je vzorek menší, ohřev 

pomalejší a inertní atmosféra má vyšší tepelnou vodivost, tím je rozlišovací schopnost 

výraznější. 



33 

 

Detekce uvolněných plynů (EGA) je při termické analýze dalším důležitým faktorem 

pro studium povahy zkoumaných látek. Díky této metodě lze určit charakter a chemickou 

podstatu plynných složek. Plynné produkty rozkladných procesů, které jsou díky dodávanému 

teplu uvolňovány, jsou přes vyhřívanou kapiláru přiváděny do měřící komory infračerveného 

spektrometru. Zde je stanoven jejich chemický charakter a teplotní interval, při kterém jsou 

tyto produkty uvolňovány. Pro samotnou analýzu lze použít TGA v tandemu s různými typy 

spektrometrů či chromatografů. Pro potřeby bakalářské práce bylo využito zapojení 

TGA + FT-IR (termogravimetrie v kombinaci s infračervenou spektrometrií s Fourierovou 

transformací).[22]  

 

Obrázek 14 

TG – DTA – EGA uspořádání (zleva monitor, IR- spektrometr Thermo Nicolet iS10, TG -

DTA TA Instruments SDT Q600, propojené vyhřívanou kapilárou) 

 

Analýza byla provedena v návaznosti na XRD analýzu a to tak, že vedle referenčního 

vzorku byly vybrány vzorky s nejvyšším a nejnižším obsahem 11Å Tobermoritu. Pomocí 

TGA analýzy byl nepřímo stanoven množství tobermoritu jako množství uvolněné krystalové 

vody. Dále bylo stanoveno množství kalcitu jako množství CO2 a množství anhydritu jako 

množství SO2. Simultáně byla potvrzována kvalita těchto složek pomocí FT – IR 

spektrometrie. Pomocí DTA byly potvrzovány předpoklady z TGA a zjišťována případná 

fázová přeměna minerálů. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE  

V následující části byly vyhodnoceny výsledky zkoušek na jednotlivých záměsích a 

jednotlivě zhodnoceny. Pozornost byla kladena zejména na rozdíly závislými na množství 

přidaného metakaolinu. Veškeré změřené hodnoty byly porovnány se vzorky originální 

receptury, tj. bez přídavku metakaolinu. 

5.1 EGA analýza 

Pomocí EGA analýzy byl potvrzen předpoklad on kvalitativní charakteristice unikajících 

plynů při TG – DTA analýze, kde rychlost ohřevu byla nastavena na 10 °C za minutu. 

Z důvodu velké podobnosti IR spekter jednotlivých vzorků u obou metakaolinů bylo 

za všechny zvoleno jedno spektrum, které podává jednotnou informaci o kvalitě unikajících 

plynů. Výstupem je následující 3D graf infračerveného spektra. 

 

Obrázek 15 

IR spektrum pórobetonu 

Jako první byla detekována voda přítomná v materiálu v podobě vlhkosti. Hlavní píky vody 

jsou následovány krystalovou vodou, která se cca při teplotě 150 °C (odpovídá hodnotě 

15 minut na časové ose) uvolňuje z tobermoritu. Při dalším zvyšování teploty následuje 

uvolnění CO2 z kalcitu a nakonec SO2 z rozkladu anhydritu. 

 

5.2 Metakaolin Mefisto K 05 

Metakaolin Mefisto K 05 je charakterizován světle růžovou barvou a měrným povrchem 

cca 13 m
2
/g. Metakaolinem bylo nahrazováno celkové množství cementu v záměsi postupně 

v podílech 1,5 hm. %, 3 hm. %, 4,5 hm. %, 6 hm. % a 13 hm. %. 
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5.2.1 Objemová hmotnost 

Tabulka 10 

Mefisto K 05 - objemová hmotnost 

 Mefisto K 05 

č. vzorku w [hm. %] 1. sada [kg/m
3
] 2. sada [kg/m

3
] průměr [kg/m

3
] 

blank 0  327,4 369,1 348,2 

1 1,5  340,4 338,0 339,2 

2 3,0  365,8 322,4 344,1 

3 4,5  416,2 334,1 375,2 

4 6,0  383,7 341,7 362,7 

5 13,0  337,4 284,6 311,0 

 

Na rozdíly mezi objemovými hmotnostmi má nezanedbatelný vliv poloha zkušebního tělesa 

v autoklávu. Prostor v autoklávu je členěn na spodní, střední a horní část (viz.: Obrázek 3) a 

v praxi se průměrují výsledky zkoušek ze všech tří pater autoklávu. Pro efektivnost měření 

však pro účely bakalářské práce nebylo možné zajistit vždy stejnou polohu vzorku 

v autoklávu. Hodnoty objemových hmotností se pohybují okolo hodnoty 350 kg/m
3
, což 

víceméně odpovídá původnímu předpokladu a skladbě receptury. Ve třech případech jsou 

dokonce nižší. Primární vliv na hodnotu objemové hmotnosti má množství zreagovaného 

hliníku tj. fakt, jak moc daná směs nakynula. Z toho vyplývá, že s rostoucím objemem 

prefabrikátu se snižovala jeho objemová hmotnost. 

5.2.2 Pevnost v tlaku 

Tabulka 11 

Mefisto K 05 - pevnost v tlaku 

 Mefisto K 05 

č. vzorku w [hm. %] 1. sada [kN/mm
2
] 2. sada [kN/mm

2
] průměr [kN/mm

2
] 

blank 0 3,03 3,32 3,18 

1 1,5 2,61 2,69 2,65 

2 3,0 2,88 2,28 2,58 

3 4,5 3,60 2,50 3,05 

4 6,0 3,18 2,82 3,00 

5 13,0 2,59 1,40 2,00 

 

Pevnost v tlaku do jisté míry přímo úměrná objemové hmotnosti. Při nízkých objemových 

hmotnostech je dosahováno i nižších pevností. Nikoho tedy nepřekvapí, že rozdíly 

v pevnostech mezi jednotlivými sadami převážně korespondují s rozdíly mezi objemovými 

hmotnostmi a tedy polohou vytvrzovaného bloku v autoklávu. Ovšem při pohledu 

na průměrné hodnoty je vidět, že u vzorku č. 5 způsobila náhrada 13 % cementu 

metakaolinem zásadní pokles pevnosti i s ohledem na nízkou objemovou hmotnost. 
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5.2.3 A-zahl 

Stěžejní informaci o mechanických vlastnostech pórobetonu udává hodnota A-zahl. 

Tabulka 12 

Mefisto K 05 - A-zahl 

 Mefisto K 05 

č. vzorku w [hm. %] 1. sada 2. sada průměr 

blank 0% 1766,7 1523,1 1636,4 

1 1,5% 1407,8 1471,6 1439,5 

2 3,0% 1345,2 1371,0 1361,9 

3 4,5% 1298,9 1399,8 1354,5 

4 6,0% 1350,0 1509,5 1425,3 

5 13,0% 1422,0 1080,3 1289,1 

 

Graf 2 

Mefisto K 05 - A-zahl 

 

V grafu je patrná závislost mezi náhradou cementu metakaolinem a mechanickými 

vlastnostmi (A-zahl). Jednoznačně bylo prokázáno, že u vzorku č. 3 ale zejména 5 

k razantnímu poklesu mechanických vlastností. Maximum závislosti pro měřené hodnoty 

dosáhl vzorek č. 1, jehož mechanické vlastnosti jsou téměř totožné se vzorkem č. 4. 

Z celkového pohledu na závislost by však bylo možné odhadnout, že skutečné maximum 

závislosti se bude nacházet mezi 6 % a 13 % nahrazeného cementu metakaolinem. Avšak 

veškeré testované vzorky nedosáhly vyšších, či srovnatelných mechanických vlastností jako 

referenční vzorek. 
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5.2.4 XRD analýza 

Z pohledu na detail hlavního píku 11Å Tobermoritu lze říci, že se jeho obsah v jednotlivých 

vzorcích téměř shodoval, avšak výjimkou je vzorek č. 4, ve kterém bylo stanoveno nejvyšší 

množství tobermoritu. Naopak nejnižší množství bylo zjištěno ve vzorku č. 5. V referenčním 

vzorku bylo stanoveno druhé nejvyšší množství tobermoritu. Tyto výsledky korespondují 

s výsledky mechanických vlastností až na referenční vzorek, který i přes nižší množství 

tobermoritu, než má vzorek č. 4, vykazuje vyšší pevnostní charakteristiky. Detail na pík 

11Å Tobermoritu je uveden v části Přílohy. 

Detail střední části difraktogramu ukazuje zastoupení ostatních minerálů. Nejvýraznější je 

pík křemene (SiO2), kde jasně dominuje vzorek č. 5. To také vysvětluje nižší obsah 

tobermoritu ve vzorku. Nejnižší obsah křemene vykazuje referenční vzorek. Přibližně stejné 

množství mají vzorky č. 2 a 4. Obsah anhydritu (CaSO4) je u všech vzorků téměř stejný až 

na vzorek referenční, kde je mírně zvýšený. Množství kalcitu je mírně zvýšené jen u vzorku 

č. 2. Zastoupení ostatních minerálů jako albit, katoit, ortoklas a anatas je u všech vzorků téměř 

stejné, v celkovém pohledu však nízké. Nebyl detekován nezreagovaný metakaolin, volné 

vápno, portlandit a xonotlit. 

5.2.5 TG – DTA analýza 

Zpracování TGA křivky poskytlo údaje o procentuálním hmotnostním podílu tobermoritu, 

kalcitu a anhydritu. Stěžejní je však množství tobermoritu. Výsledky pro vzorek č. 4, 

vykazující dle XRD nejnižší množství tobermoritu, a naopak pro vzorek č. 5, vykazující 

nejnižší množství tobermoritu, byly srovnány s referenčním vzorkem a jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka 13 

Mefisto K 05 - množství tobermoritu, kalcitu a anhydritu 

Mefisto K 05 

č. vzorku  w [hm. %] tobermorit [hm. %]  kalcit [hm. %] anhydrit [hm. %] 

blank 0 44,30 1,79 10,46 

4 6 47,50 1,56 10,38 

5 13 47,07 2,02 10,24 
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Graf 3 

Mefisto K 05 - TGA křivky vybraných vzorků 

 

Množství tobermoritu v jednotlivých vzorcích koresponduje s množství resp. poměrným 

zastoupením zjištěným XRD analýzou. Výjimkou je však referenční vzorek nejnižší množství 

tobermoritu, což však přímo nekoresponduje s výsledky XRD analýzy. Pravděpodobný důvod 

tohoto výsledku je v absenci minerálu katoit u referenčního vzorku. Ten obsahuje určité 

množství krystalové vody stejně, jak je tomu u tobermoritu. Vzhledem k tomu, že neexistuje 

standart pro tobermorit, jsou tyto krystalové vody pomocí TGA analýzy nerozlišitelné a tak 

byla i tato voda, původem pravděpodobně z katoitu, přiřazena při zpracování výsledků 

k tobermoritu. Množství katoitu však není velké, proto výrazně neovlivní samotné množství 

tobermoritu. 

Množství kalcitu kopíruje údaje z XRD analýzy a poskytuje konkrétní hodnoty. Nejnižší 

množství bylo detekováno u vzorku č. 4, avšak v celkovém pohledu jsou rozdíly velmi malé. 

Stejná situace je v případě anhydritu. 

Celkový záznam a výstup z měření TG – DTA včetně originálních TGA a DTA křivek je 

uveden v části Přílohy. 

5.3 Metakaolin Mefisto L 05 

Metakaolin Mefisto L 05 je charakterizován světle šedou barvou a měrným povrchem 

cca 12 m
2
/g. Metakaolinem bylo nahrazováno celkové množství cementu v záměsi postupně 

v podílech 1,5 hm. %, 3 hm. %, 4,5 hm. %, 6 hm. % a 13 hm. %. 
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5.3.1 Objemová hmotnost 

Tabulka 14 

Mefisto L 05 - objemová hmotnost 

Mefisto L 05 

č. vzorku w [hm. %] 1. sada [kg/m
3
] 2. sada [kg/m

3
] průměr [kg/m

3
] 

blank 0  327,4 369,1 348,2 

1 1,5  328,5 313,0 320,7 

2 3,0  327,0 321,4 324,2 

3 4,5  305,9 328,5 317,2 

4 6,0  318,6 333,5 326,0 

5 13,0  314,3 321,5 317,9 

 

Stejně, jako je tomu u objemových hmotností vzorků s metakaolinem K 05, tak i zde jsou 

rozdíly mezi objemovými hmotnostmi opět dány polohou zkušebního tělesa v autoklávu. 

Hodnoty objemových hmotností jsou v průměru o několik procent nižší než při použití 

metakaolinu K 05, neklesají však pod hodnotu 310 kg/m
3
. Objemová hmotnost nepřekračuje 

ani v jednom případě nepřekračuje hodnotu 350 kg/m
3
, což překonává původní předpoklad. 

Primární vliv na hodnotu objemové hmotnosti má množství zreagovaného hliníku tj. fakt, jak 

moc daná směs nakynula. Z toho vyplývá, že s rostoucím objemem prefabrikátu se snižovala 

jeho objemová hmotnost. Závěrem lze říci, že metakaolin Mefisto L 05 více podpořil reakci 

hliníku s vodou, než je tomu u metakaolinu Mefisto K 05. 

5.3.2 Pevnost v tlaku 

Tabulka 15 

Mefisto L 05 - pevnost v tlaku 

Mefisto L 05 

č. vzorku w [hm. %] 1. sada [kN/mm
2
] 2. sada [kN/mm

2
] průměr [kN/mm

2
] 

blank 0% 3,03 3,32 3,18 

1 1,5% 2,59 2,50 2,55 

2 3,0% 2,67 2,41 2,54 

3 4,5% 2,13 2,12 2,11 

4 6,0% 2,34 2,85 2,60 

5 13,0% 1,75 2,01 1,88 

 

V důsledku nižších objemových hmotností, které vykazuje Mefisto L 05, je rovněž snížena 

i pevnost v tlaku. Rozdíly v pevnostech mezi jednotlivými sadami však převážně 

korespondují s rozdíly mezi objemovými hmotnostmi a tedy polohou vytvrzovaného bloku 

v autoklávu stejně, jako je tomu u metakaolinu Mefisto K 05. Nejnižší pevnost vykazuje 

vzorek č. 5 a to i přes fakt, že nemá nejnižší objemovou hmotnost. Zde je patrný výrazný 

pokles pevnosti. Referenční vzorek však stále vykazuje nejvyšší pevnost. 
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5.3.3 A-zahl 

Tabulka 16 

Mefisto L 05 - A-zahl 

Mefisto L 05 

č. vzorku w [hm. %] 1. sada 2. sada průměr 

blank 0% 1766,7 1523 1636,4 

1 1,5% 1500,1 1595 1546,3 

2 3,0% 1560,6 1372 1465,0 

3 4,5% 1422,7 1392 1397,4 

4 6,0% 1440,8 1602 1525,7 

5 13,0% 1107,3 1215 1162,7 

 

Graf 4 

Mefisto L 05 - A-zahl 

 

V grafu je opět patrná jistá závislost mezi náhradou cementu metakaolinem a 

mechanickými vlastnostmi (A-zahl). Stejně jako u metakaolinu Mefisto K 05 bylo 

jednoznačně bylo prokázáno, že u vzorku č. 3 ale zejména 5 došlo k razantnímu poklesu 

mechanických vlastností. Tento pokles je výraznější, než tomu bylo u metakaolinu Mefisro 

K 05. Vzorky č. 3 a 5 tak tvoří minima závislosti. Nejvyšších hodnot opět dosáhly vzorky č. 1 

a 4, avšak globálního maxima závislosti dosáhl referenční vzorek. Hodnoty vzorků č. 1 a 4 

byly oproti nejvyšším hodnotám vzorků metekaolinu Mefisto K 05 cca 7 % vyšší. 

Z celkového pohledu na závislost je opět možné odhadnout, že skutečné maximum závislosti 

se bude nacházet mezi 6 % a 13 % nahrazeného cementu metakaolinem. 

5.3.4 XRD analýza 

Detailní pohled na pík 11Å Tobermoritu ukazuje, že největší množství tobermoritu bylo 

zjištěno ve vzorku č. 3, ačkoliv nevykazuje nejvyšší mechanické vlastnosti. Ve vzorku č. 5 se 

naproti tomu nachází stejné množství tobermoritu jako v referenčním vzorku a vzorku č. 4, 

ačkoliv vykazuje nejnižší mechanické vlastnosti. Tento fakt lze vysvětlit určitou mírou 

nedokonalosti vývoje krystalů tobermoritu v případě vzorku č. 5, jejichž tvar má 
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vedle samotného množství částečný vliv na mechanické vlastnosti výsledného produktu. 

Tento fakt lze ověřit SEM analýzou. Nejnižší množství tobermoritu  bylo zjištěno ve vzorcích 

č. 1 a 2. Obecně lze ale říci, že množství tobermoritu je ve všech vzorcích podobné. 

Na detail střední části difraktogramu je vidět zastoupení ostatních minerálů. Nejvýraznější 

je opět pík křemene, kde jasně dominuje vzorek č. 4. Vyšší množství křemene se také 

vyskytuje ve vzorku č. 2. V obsahu anhydritu výrazně dominuje vzorek č. 5, čímž se i 

vysvětlují jeho nízké mechanické vlastnosti. Nejnižší poměrný obsah anhydritu byl zjištěn 

ve vzorcích č. 1 a 2. Kalcit nebyl téměř u žádného vzorku detekován. Zastoupení ostatních 

minerálů jako albit, katoit, ortoklas a anatas je u všech vzorků téměř stejné, v celkovém 

pohledu však nízké. Oproti metakaolinu Mefisto K 05 byl detekován minerál cesanit, avšak 

pouze u vzorků č. 1 a 2. Nebyl detekován nezreagovaný metakaolin, volné vápno, portlandit a 

xonotlit. 

5.3.5 TG – DTA analýza 

Zpracování TGA křivky poskytlo údaje o procentuálním hmotnostním podílu tobermoritu, 

kalcitu a anhydritu. Pozornost je však zaměřena na tobermorit. Výsledky pro vzorek č. 3, 

vykazující dle XRD nejvyšší množství tobermoritu, a naopak pro vzorek č. 2, vykazující 

nejnižší množství tobermoritu, byly srovnány s referenčním vzorkem a jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka 17 

Mefisto K 05 - množství tobermoritu, kalcitu a anhydritu 

Mefisto L 05 

č. vzorku  w [hm. %] tobermorit [hm. %]  kalcit [hm. %] anhydrit [hm. %] 

blank 0 44,30 1,79 10,46 

2 3 46,44 1,98 10,61 

3 4,5 53,02 1,82 9,99 
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Graf 5 

Mefisto L 05 - TGA křivky vybraných vzorků 

 

 

Množství tobermoritu v jednotlivých vzorcích koresponduje s množství resp. poměrným 

zastoupením zjištěným XRD analýzou. Výjimkou je však opět referenční vzorek s nejnižším 

zjištěným množstvím tobermoritu. To však odporuje výsledkům XRD analýzy, kde se 

maximum píku tobermoritu u referenčního vzorku nachází mezi maximy vzorků č. 2 a 3.  

V tomto případě lze zdůvodnění hledat v přítomnosti minerálu Cesanit u vzorku č. 2. Ačkoliv 

tento minerál obsahuje pouze jednu hydratovanou molekulu vody, jeho pík je ve spektru 

relativně výrazný, z čehož lze předpokládat nezanedbatelné množství tohoto minerálu. 

Hydratované vody v tobermoritu a cesanitu jsou opět pomocí TGA analýzy nerozlišitelné a 

tak byla i tato voda, původem z cesanitu, přiřazena při zpracování výsledků k tobermoritu. 

Cesanit byl detekován pouze u vzorku č. 2. 

Nejnižší množství bylo detekováno u referenčního vzorku, které je takřka stejné, jako 

u vzorku č. 3. Největší množství kalcitu bylo zjištěno u vzorku č. 2, avšak v celkovém 

pohledu jsou rozdíly u všech vzorků velmi malé. Množství kalcitu lze tedy u všech vzorků 

považovat za stejné. Stejná situace nastává v případě anhydritu. Procentuální zastoupení je 

však vyšší a přibližně odpovídá navážce. 

Celkový záznam a výstup z měření TG – DTA včetně originálních TGA a DTA křivek je 

uveden v části Přílohy. 
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6 ZÁVĚR 

Náplní bakalářské práce bylo prověřit možnosti přídavku metakaolinu jako částečné 

náhrady portlandského cementu v surovinové směsi pro výrobu pórobetonu. Byly zvoleny 

metakaoliny Mefisto K 05 a Mefisto L 05 s cílem ovlivnit výsledné mechanické vlastnosti 

dané objemovou hmotností a pevností v tlaku. Pro podložení výsledků z testů mechanických 

vlastností byla provedena RTG prášková difrakční analýza a termogravimetrická a diferenční 

termická analýza s detekcí unikajících plynů. Jednoznačně byl prokázán vliv metakaolinu 

na mechanické vlastnosti pórobetonu, avšak ve smyslu poklesu proti referenčnímu vzorku 

resp. vzorku s nulovým přídavkem, který vykazoval nejvyšší pevnostní charakteristiky. 

Zdůvodnění je však nasnadě. Při postupné náhradě cementu metakaolinem dochází k úbytku 

aktivního SiO2 ve směsi a tím k postupnému snižování C/S poměru oproti referenčnímu 

vzorku. C/S poměr má primární vliv na konečné množství tobermoritu a tím i na výsledné 

mechanické vlastnosti produktu. Surovinová skladba referenčního vzorku je reálnou skladbou 

používanou společností Xella CZ, s.r.o. ve výrobní praxi a tak je C/S poměr nastaven 

na ideální hodnotu pro maximální tvorbu tobermoritu. Cílem dalšího výzkumu bude tedy 

prověřit chování pórobetonu s přídavkem metakaolinu při konstantním C/S poměru. Ten bude 

regulován přídavkem vápna nebo snížením množství písku. Je však nutné říci, že mechanické 

vlastnosti (objemová hmotnost, pevnost v tlaku) byly s malými odchylkami u všech vzorků 

v toleranci normy P1,8 - 350, tj. objemová hmotnost převážně výrazně nevzrostla 

nad hodnotu 350 kg/m
3
 a pevnost v tlaku neklesla pod 1,8 MPa. U vlastních zkoumaných 

vzorků je patrná závislost, kde nejvyšších pevnostních charakteristik (A-zahl) u obou 

metakaolinů dosáhly vzorky s 1,5% náhradou cementu metakaolinem. Tento fakt hraje 

z ekonomického hlediska významnou roli, a proto bude pozornost v navazujícím výzkumu 

zaměřena na méně než 1,5% náhradu cementu metakaolinem  Téměř stejné hodnoty dosáhly 

vzorky s 6% náhradou cementu metakaolinem. Ve srovnání však metakaolin Mefisto L 05 

vykazuje pevnosti vyšší, než je tomu u metakaolinu Mefisto K 05. Nejnižších pevnostních 

charakteristik dosahovali vzorky s 13% náhradou cementu metakaolinem, přičemž výraznější 

pokles nastal u metakaolinu Mefisto L 05. Z celkového pohledu je vliv metakaolinu 

Mefisto L 05 výraznější, něž je tomu u metakaolinu Mefisto K 05. Globální maximum celé 

závislosti lze však pravděpodobně očekávat někde mezi 6% a 13% náhradou cementu 

metakaolinem. 

Celkově lze po posouzení všech výsledků (viz. Přílohy – graf 1) konstatovat, že náhrada 

cementu metakaolinem má za následek (pravděpodobně díky poklesu C/S poměru) snížení 

pevnostních charakteristik oproti klasické surovinové skladbě. Pokud pomineme referenční 

vzorek, lze jako nejlepší označit 1,5% náhradu cementu metakaolinem Mefisto L 05. 

V těsném závěsu je pak 6% náhrada cementu rovněž metakaolinem Mefisto L 05. Nejméně 

vhodnou je 13% náhrada cementu metakaolinem Mefisto L 05. Celkově lze konstatovat, že 

bylo dosaženo zvýšené tvorby množství tobermoritu u všech vzorků dotovaných 

metakaolinem. Avšak jejich mechanické vlastnosti se mírně zhoršily. To by mohlo být 

důsledkem tvorby malých dlouhých jehlic tobermoritu, které nejsou schopny držet tak dobře 

strukturu pórobetonu jako dobře vyvinuté menší a pevnější krystaly tohoto minerálu. 
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