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!ÁST A – TESTY NA P'ÍRODNÍCH KAMENECH 

1. Zkou(ené materiály 

1.1. POLYMEMBRAN

Objednatel pro testování ú(innosti impregnoval zkou#ené materiály dvouslo%kovou bezbarvou 
tekutinou, ozna(ovanou jako polymerní ochrann$ nát!r "POLYMEMBRAN". K produktu 
existuje Technick! list p'ilo%en$ ke zpráv!. (IR spektra odpovídají fluorovanému polyakryl-
urethanu s polyamidem). Na povrch vysu#en$ch hornin bylo objednatelem #t!tcem, st'ídav$m 
natíráním ve dvou kolm$ch sm!rech, nebo kalibrovanou pipetou naneseno v pr)m!ru 0,12 
ml/cm2 impregna(ní látky. 
 

1.2. Impregnovan# substrát 

Testy byly provedeny na vybran$ch sedimentárních horninách, které jsou obvyklé na památkách 
v na#em regionu. Zkou#eny byly dva r)zné pískovce – t!%ené v Ho'icích a ve M#enu, opuka 
a arkóza. O#et'ovány byly krychle 50x50x50 mm3 a desti(ky 40x40x10 mm3. 

 
2. Laboratorní zkou(ky 

2.1. M$%ení rychlosti pr)chodu ultrazvukové vlny 

  
Obr. 1:  a) M!'ení rychlosti pr)chodu ultrazvukové vlny; b) vzorek opuky s ozna(ením hloubky 

Rychlost #í'ení ultrazvukové vlny se pou%ívá k prvotnímu odhadu stavu materiálu. Obecn! se 
elastická vlna #í'í rychleji kompaktn!j#ím materiálem bez trhlin, které nemusí obcházet. Tím by 
se prodlu%ila vzdálenost, kterou musí urazit mezi vysílací a p'ijímací sondou - Obr. 1a, a vn! se 
by se projevila prodlou%ením (asového úseku. Rychlost V se vypo(ítá jako 

 
kde L je vzdálenost sond a T je (as pot'ebn$ k pr)chodu materiálem. [1] M!'ení se pou%ívá nejen 
k porovnání stavu materiálu p'ed a po aplikaci konsolida(ního prost'edku, ale také pro sledování 
v$voje zrání malt (i beton). 
Poprvé byly vzorky m!'eny po vyjmutí z pece, kde vysychaly p'i 65°C, a vychladnutí, tj. jejich 
vlhkost se blí%ila nule. Po aplikaci polymeriza(ního prost'edku byly uchovávány dva dny 
v laborato'i v p'im!'en! konstantním prost'edí s teplotou okolo 27°C a relativní vlhkostí 
vzduchu 25-35 %. M!'eny byly v #esti místech hloubkového profilu, názorn! na Obr. 1b. 
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Obr. 2:  Pískovec ze M#ena, srovnání rychlosti pr)chodu ultrazvukové vlny vzorkem v r)zn$ch 

hloubkách p'ed a po aplikaci hydrofobiza(ního prost'edku POLYMEMBRAN 

 
Obr. 3:  Arkóza, srovnání rychlosti pr)chodu ultrazvukové vlny vzorkem v r)zn$ch hloubkách  

p'ed a po aplikaci hydrofobiza(ního prost'edku POLYMEMBRAN 

V#sledky: 

Nejv$razn!j#í zm!na v rychlosti #í'ení ultrazvukové vlny je vid!t na Obr. 2 a Obr. 3, kde jsou 
v$sledky zkou#ek na m#enském pískovci, resp. arkóze. Ve vrchních vrstvách o#et'en$ch vzork) 
se vlna #í'í rychleji ve srovnání se vzorky neo#et'en$mi, co% obecn! odpovídá kompaktn!j#ímu 
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materiálu. Zm!na je patrná do hloubky p'ibli%n! 15 mm, která zhruba odpovídá hloubce 
penetrace prost'edku u t!chto dvou materiál). 
V p'ípad! ho'ického pískovce není zm!na rychlosti #í'ení tak (itelná a u jemnozrnné opuky 
nedo#lo k %ádné zm!n!. 

 
Obr. 4:  Ho'ick$ pískovec, srovnání rychlosti pr)chodu ultrazvukové vlny vzorkem v r)zn$ch hloubkách  

p'ed a po aplikaci hydrofobiza(ního prost'edku POLYMEMBRAN 

 

 
Obr. 5:  Opuka, srovnání rychlosti pr)chodu ultrazvukové vlny vzorkem v r)zn$ch hloubkách  

p'ed a po aplikaci hydrofobiza(ního prost'edku POLYMEMBRAN 



! &!

!
2.2. Zm$na barevnosti povrchu 

Metodika: 

V souladu s po%adavkem evropské normy prEN 16581 byla m!'ena barevnost povrchu 
p'írodních kamen) na 5 r)zn$ch místech p'ed a po o#et'ení hydrofobiza(ním prost'edkem. 
K m!'ení byl vyu%it spektrometr firmy Avantes, kter$ je vybaven softwarem umo%*ujícím 
ode(ítat sou'adnice barev v prostoru CIELAB. Jde o absoutní vyjád'ení barvy nezávisle 
na pou%itém za'ízení, které vyu%ívá osy L* (sv!telnost), a* (zelená - (ervená) a b* (modrá - 
%lutá), viz Obr. 6. Spetrometr sou'adnice ur(uje na základ! m!'ení spektra odra%ené vlnové délky 
sv!tla a jeho absorpce.  

 
 

 
Obr. 6:  a) Barevn$ prostor CIELAB; b) m!'ení m#enského pískovce spektrometrem 

Celková barevná zm!na mezi stavem p'ed a po aplikaci je dána diferencí +E*, co% je 
geometrická vzdálenost mezi m!'eními a je dána ní%e uveden$m vztahem. [2] 

 
 
V#sledky: 

   

 
Obr. 7:  Barevná zm!na viditelná lidsk$m okem na a) m#enské pískovci; b) ho'ickém pískovci; c) arkóze 

Na ka%dém ze vzork) bylo provedeno 5 m!'ení v pravidelné síti, aby bylo mo%né m!'ení 
po aplikaci prost'edku co nejp'esn!ji zopakovat. M!'ení se opakovalo za t$den po aplikaci 
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prost'edku. V#echny materiály jsou samy o sob! barevn! rozmanité. Z v$sledk) je z'ejmé, %e 
prost'edek má obecn! jako následek ztmavení barvy (klesá L*) a její zv$razn!ní (-a* a –b*), 
názorn! na Obr. 7. Kritériem pro zm!nu barevnosti post'ehnutelnou lidsk$m okem je +E* , 2 a, 
jak je patrné z p'ilo%ené Tab. 1, toto nastalo u v#ech vzork). 
!
!
Tab. 1: Zm!na barevnosti po aplikaci prost'edku na p'írodních kamenech 

vzorek 
p%ed aplikací po aplikaci zm$na barevnosti 

L* a* b* L* a* b* dL da db dE *E* 

M
(e

no
 

1 

p1 65.68 1.57 8.00 60.39 1.61 11.18 5.29 -0.04 -3.18 6.17 

4.76 

p2 65.35 1.41 8.07 62.07 1.83 9.77 3.28 -0.42 -1.70 3.72 

p3 64.57 0.77 8.60 61.43 1.75 11.23 3.14 -0.98 -2.63 4.21 

p4 65.77 1.07 9.30 62.40 1.67 8.55 3.37 -0.60 0.75 3.50 

p5 67.04 0.94 8.96 61.06 1.47 10.58 5.98 -0.53 -1.62 6.22 

2 

p1 65.87 1.22 7.18 62.98 1.77 10.43 2.89 -0.55 -3.25 4.38 

5.21 

p2 67.12 1.38 7.64 61.81 1.48 11.24 5.31 -0.10 -3.60 6.42 

p3 63.05 1.40 6.80 60.81 2.09 10.34 2.24 -0.69 -3.54 4.25 

p4 66.66 1.07 8.83 61.28 2.27 10.67 5.38 -1.20 -1.84 5.81 

p5 65.35 1.33 7.01 62.28 1.98 11.12 3.07 -0.65 -4.11 5.17 

3 

p1 64.89 0.81 9.69 58.88 3.33 15.58 6.01 -2.52 -5.89 8.78 

6.45 

p2 66.34 1.16 7.67 61.19 1.92 10.66 5.15 -0.76 -2.99 6.00 

p3 64.43 1.27 7.01 60.45 2.91 10.33 3.98 -1.64 -3.32 5.44 

p4 65.60 1.43 7.47 61.95 2.21 10.79 3.65 -0.78 -3.32 5.00 

p5 64.81 1.13 8.19 60.61 2.99 13.54 4.20 -1.86 -5.35 7.05 

H
o%

ic
e 

1 

p1 57.81 5.06 11.01 51.10 11.11 25.70 6.71 -6.05 -14.69 17.25 

10.29 

p2 57.68 5.53 9.47 55.78 8.73 17.25 1.90 -3.20 -7.78 8.62 

p3 55.02 8.98 17.63 55.95 8.16 13.69 -0.93 0.82 3.94 4.13 

p4 59.56 5.18 16.22 49.74 12.43 22.03 9.82 -7.25 -5.81 13.52 

p5 57.95 5.55 13.92 54.27 9.20 19.94 3.68 -3.65 -6.02 7.94 

2 

p1 59.40 6.50 13.51 54.89 10.98 21.92 4.51 -4.48 -8.41 10.54 

9.41 

p2 59.33 7.92 16.46 52.63 10.18 23.33 6.70 -2.26 -6.87 9.86 

p3 59.63 7.04 13.06 56.86 10.17 20.41 2.77 -3.13 -7.35 8.46 

p4 60.09 7.21 14.65 56.49 9.85 23.20 3.60 -2.64 -8.55 9.65 

p5 60.70 6.74 15.26 55.79 9.88 21.50 4.91 -3.14 -6.24 8.54 

3 

p1 59.65 7.36 16.46 55.95 8.50 23.51 3.70 -1.14 -7.05 8.04 

9.47 

p2 59.65 8.03 19.95 52.62 9.30 21.22 7.03 -1.27 -1.27 7.26 

p3 60.12 6.20 16.29 54.98 7.87 23.22 5.14 -1.67 -6.93 8.79 

p4 59.34 5.21 14.34 51.65 11.22 21.80 7.69 -6.01 -7.46 12.28 

p5 60.49 7.90 16.46 53.33 11.71 23.89 7.16 -3.81 -7.43 11.00 

op
uk

a 

O1 

p1 71.67 6.34 20.34 61.80 10.12 28.90 9.87 -3.78 -8.56 13.60 

11.41 

p2 73.49 5.25 18.64 63.29 9.52 28.91 10.20 -4.27 -10.27 15.09 

p3 74.83 4.88 17.98 67.96 7.26 22.98 6.87 -2.38 -5.00 8.82 

p4 74.89 4.89 17.81 69.71 7.01 23.73 5.18 -2.12 -5.92 8.15 

p5 73.93 5.18 19.45 65.77 8.27 26.79 8.16 -3.09 -7.34 11.40 
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O2 

p1 70.54 4.40 15.92 71.86 4.77 17.72 -1.32 -0.37 -1.80 2.26 

2.83 

p2 71.72 3.66 13.75 69.08 3.64 15.84 2.64 0.02 -2.09 3.37 

p3 73.43 3.01 13.72 71.62 4.55 16.45 1.81 -1.54 -2.73 3.62 

p4 72.39 3.43 15.18 70.93 4.42 15.99 1.46 -0.99 -0.81 1.94 

p5 72.31 4.46 16.48 71.37 5.53 19.06 0.94 -1.07 -2.58 2.95 

O3 

p1 71.31 6.42 19.82 69.79 7.18 24.27 1.52 -0.76 -4.45 4.76 

4.57 

p2 71.89 4.89 17.31 72.08 6.11 20.07 -0.19 -1.22 -2.76 3.02 

p3 70.25 6.95 21.37 64.83 9.35 23.88 5.42 -2.40 -2.51 6.44 

p4 74.05 4.31 16.33 71.39 6.72 21.52 2.66 -2.41 -5.19 6.31 

p5 71.26 6.79 21.56 69.77 7.88 22.99 1.49 -1.09 -1.43 2.34 

ar
kó

za
 

A1 

p1 63.35 4.20 14.48 54.55 6.79 19.69 8.80 -2.59 -5.21 10.55 

7.70 

p2 67.26 4.34 15.34 62.11 5.16 20.27 5.15 -0.82 -4.93 7.18 

p3 65.17 4.77 14.14 60.68 4.15 16.90 4.49 0.62 -2.76 5.31 

p4 68.32 3.23 13.42 64.66 4.78 18.89 3.66 -1.55 -5.47 6.76 

p5 68.36 3.35 14.29 61.00 4.50 18.81 7.36 -1.15 -4.52 8.71 

A2 

p1 68.74 3.83 15.52 61.98 5.02 19.24 6.76 -1.19 -3.72 7.81 

9.37 

p2 68.22 2.47 10.99 62.40 5.57 20.38 5.82 -3.10 -9.39 11.47 

p3 66.00 3.69 13.55 60.16 4.99 17.45 5.84 -1.30 -3.90 7.14 

p4 67.19 3.06 12.74 64.21 5.90 21.51 2.98 -2.84 -8.77 9.69 

p5 69.65 5.00 17.57 62.21 7.53 24.87 7.44 -2.53 -7.30 10.73 

A3 

p1 68.07 3.01 10.60 59.65 5.13 18.38 8.42 -2.12 -7.78 11.66 

12.58 

p2 69.46 2.27 12.96 63.81 10.00 23.80 5.65 -7.73 -10.84 14.46 

p3 70.57 3.06 13.42 56.95 4.49 17.25 13.62 -1.43 -3.83 14.22 

p4 71.91 3.22 13.55 60.16 4.95 19.52 11.75 -1.73 -5.97 13.29 

p5 66.15 3.12 12.60 60.15 5.43 19.26 6.00 -2.31 -6.66 9.26 

 

2.3. Stanovení absorpce vody pomocí mikrotrubice 

Metodika: 

Jednou z mo%ností m!'ení rychlosti penetrace vody do porézního materiálu in-situ je pou%ití tzv. 
mikrotrubice. Toto za'ízení bylo vyvinuto na ÚTAM AV "R, v. v. i., viz Obr. 8. Rychlost 
penetrace vody do porézního materiálu je zji#-ována na základ! sledování rychlosti posunu 
vodního sloupce ve sklen!né tenké trubici s vyu%itím objemové stupnice, která je vyzna(ena 
na povrchu mikrotrubice (podobn! jako v p'ípad! Karstenovy trubice). Mikrotrubice o objemu 
0,1 ml je uchycena k! „pistoli“, kterou operátor p'ikládá k povrchu m!'eného materiálu. 
Mikrotrubice, napln!ná vodou, je v horizontální poloze. Hlavice pistole je tvo'ena t'emi 
op!rn$mi hroty a st'edovou jímkou, co% je kovová trubi(ka vypln!ná papírov$m filtrem. 
Sklen!ná mikrotrubice je propojena s jímkou, tak%e v okam%iku napln!ní za'ízení vodou je 
i papírov$ filtr v ústí jímky pln! nasycen vodou. Po p'ilo%ení „pistole“ k povrchu zkoumaného 
materiálu za(íná voda p'es papírov$ filtr, kter$ je m!n!n po ka%dém m!'ení, penetrovat 
v horizontálním sm!ru do substrátu. Operátor, kter$ dr%í „pistoli“ p'ilo%enou ke zkoumanému 
povrchu, zmá(kne spou#- pistole (modifikovanou na p'epína() poka%dé, kdy zadní hladina 
vodního sloupce v mikrotrubici míjí rysku objemového dílu na stupnici trubice (celkem 8x, 
po 0,01 ml). P'íslu#n$ (asov$ údaj zaznamenává pam!-, která je sou(ástí za'ízení. [3, 4] 
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Obr. 8:  a) Detail mikrotrubice; b) m!'ení vzorku m#enského pískovce 

 
Ka%d$ vzorek opuky a arkózy byl na povrchu, kter$ byl pozd!ji o#et'en, m!'en na 3 a% 4 
místech. Z p'ilo%en$ch graf) je patrné, %e kompaktní opuka, Obr. 9, nasáká mnohem pomaleji 
ne% hrubozrnná arkóza, Obr. 10. 
Vzorky ho'ického pískovce a pískovce ze M#ena nebyly p'ed aplikací m!'eny, nasákavost tak 
bud srovnávána s referen(ními vzorky ze stejného materiálu. 
 
V#sledky:  

Po pou%ití hydrofobiza(ního prost'edku se v#echny materiály staly nenasákav$mi. Ú(inek 
prost'edku prokázal ji% jeden den po aplikaci prost'edku tzv. drop test, p'i kterém se na povrch 
kápne pouze kapka vody (v tomto p'ípad! o objemu 0,02 ml). P'i m!'ení miktorubicí se 
sledovaná hladina ani nepohnula a za'ízení nem!lo co zaznamenávat. V$sledky drop testu na 
vzorcích jednotliv$ch materiál) na Obr. 13 a Obr. 14. 

 
Obr. 9:  M!'ení nasákavosti na vzorcích opuky p'ed aplikací hydrofobiza(ního prost'edku 
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Obr. 10:  M!'ení nasákavosti na vzorcích arkózy p'ed aplikací hydrofobiza(ního prost'edku 

 

Obr. 11:  M!'ení nasákavosti na referen(ních vzorcích ho'ického pískovce 

 

Obr. 12:  M!'ení nasákavosti na referen(ních vzorcích m#enského pískovce 
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Obr. 13:  V$sledky tzv. drop testu na o#et'eném povrchu a) arkózy; b) opuky 

 

 

 

Obr. 14:  V$sledky tzv. drop testu na o#et'eném povrchu ho'ického pískovce (naho'e) a m#enského 
pískovce (dole) 
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2.4. Drying test 

Metodika: 

Chování materiálu b!hem schnutí je vyhodnocováno z tzv. k'ivky odpa'ování (evaporation 
curve), která je funkcí zbytkového obsahu vlhkosti v (ase. [5] Pln! saturovan$ vzorek má b!hem 
zkou#ky p'ístupn$ pouze jeden povrch, ostatní byly obaleny fólií a zaji#t!ny parafínovou páskou, 
aby se docílilo vypa'ování pouze v jednom sm!ru. Vzorky jsou poté umíst!ny ve stabilním 
prost'edí bez um!lé ventilace, viz Obr. 15. 
 

 
Obr. 15:  Vzorky ho'ického pískovce b!hem tzv. drying testu 

 
V#sledky:  

Test za(al p'ibli%n! dva t$dny po aplikaci prost'edku. Exponovan$m povrchem u vysychání byl 
v tomto p'ípad! povrch o#et'en$ zkouman$m prost'edkem. O#et'ené vzorky ka%dého z materiál) 
byly sou(asn! zkou#eny s jedním referen(ním neo#et'en$m vzorkem. Rozdíl v rychlosti 
vypa'ování je mo%né kvantifikovat z rozdíl) sm!rnic te(en v lineárních po(áte(ních oblastech 
graf).  
U ho'ického pískovce je pokles rychlosti vypa'ování o 500 %, u m#enského pískovce o 1140 %, 
u opuky okolo 230 % a u arkózy 750 %. Grafy jednotliv$ch materiál) jsou na Obr. 16, Obr. 17, 
Obr. 18 a Obr. 19. 
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Obr. 16:  V$sledky tzv. drying testu na ho'ickém pískovci, o#et'ené vzorky 1 - 3 a referen(ní H1 

 
 
 

 
Obr. 17:  V$sledky tzv. drying testu na m#enském pískovci, o#et'ené vzorky 1 - 3 a referen(ní M1 
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Obr. 18:  V$sledky tzv. drying testu na opuce, o#et'ené vzorky O1 - O3 a referen(ní O4 

 
 
 

 
Obr. 19:  V$sledky tzv. drying testu na arkóze, o#et'ené vzorky A1 - A3 a referen(ní A4 
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2.5. Paropropustnost pro vodní páru 

Metodika: 

Zkou#ka paropropustnosti má n!kolik modifikací a 'ídí se metodikou popsanou nap'. v [7, 8, 9]. 
Metodika pou%itá p'i testu se vztahuje k tzv. suché misce. Vzorek o velikosti 40 x 40 x 10 mm se 
do vrchní (ásti misky upevní tak, aby o#et'en$ povrch byl prvním, p'es kter$ vodní pára 
prochází. Uvnit' misky je hygroskopick$ materiál, hrubozrnn$ CaCl, kter$ absorbuje vodní páru 
z prost'edí v boxu, ve kterém je udr%ována relativní vlhkost 30 % pomocí vodného roztoku 
CaCl, na ukázku na Obr. 20. Vodní pára prochází p'es vzorek a zaznamenatelnou zm!nou je 
nár)st hmotnosti celé misky. V boxu byly se t'emi o#et'en$mi vzorky dal#í dva neo#et'ené 
referen(ní, se kter$mi lze srovnávat nap'. op!t dle sklonu k'ivek. 
"íseln! se dá rozdíl v permeabilit! o#et'en$ch a neo#et'en$ch vzork) vyjád'it pomocí sou(initele 
difúzního odporu µ [-], kter$ se vypo(ítá nap'. dle  

 
kde Da je difúzní koeficient vodní páry [m2.s-1] a D je difúzní koeficient materiálu [m2.s-1]. 
 

  
Obr. 20:  a) P'ipravené vzorky v tzv. suché misce; b) vzorky ve stabilním prost'edí s konstantní vlhkostí 

 
V#sledky:  

Z grafick$ch v$sledk) na Obr. 21, Obr. 22, Obr. 23 a Obr. 24 je patrné, %e o#et'ení prost'edkem 
sni%uje paropropustnost. U m#enského pískovce o 50,4%, opuky je to o 30,6 %, u ho'ického 
pískovce o 98% a u arkózy je zm!na okolo 38,9 %. V Tab. 2 hodnoty sou(initele difúzního odporu 
µ sní%ení paropropustnosti procentuáln! potvrzují. 
 
Tab. 2: Hodnoty sou(initele difúzního odporu µ [-] 

materiál o(et%ené vzorky referen"ní 
vzorky 

ho'ick$ pískovec 26,22 26,09 26,77 13,31 13,31 
m#ensk$ pískovec 12,99 12,93 13,14 8,70 8,61 

opuka 42,18 41,32 41,56 30,02 
arkóza 32,39 36,42 29,33 25,04 
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Obr. 21:  Váhové p'ír)stky v pr)b!hu zkou#ky permeability m#enského pískovce, o#et'ené vzorky 1 – 3 
 a referen(ní M4 a M5 

 

 

Obr. 22:  Váhové p'ír)stky v pr)b!hu zkou#ky permeability ho'ického pískovce, o#et'ené vzorky 1 – 3 
 a referen(ní H4 a H5 
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Obr. 23:  Váhové p'ír)stky v pr)b!hu zkou#ky permeability opuky, 

 o#et'ené vzorky O1 – O3, referen(ní O4 
 

 
Obr. 24:  Váhové p'ír)stky v pr)b!hu zkou#ky permeability arkózy,  

o#et'ené vzorky A1 – A3, referen(ní A4 
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2.6. Vlhkostní dilatace 

Z p)vodních krycheln$ch vzork) bylo po 6 t$dnech od aplikace prost'edku a po provedení 
nedestruktivních zkou#ek na'ezáno mno%ství vzork) pro dal#í zkou#ky. Podél hloubkového 
profilu to bylo 6 desti(ek o tlou#-ce cca 4 mm, které byly pozd!ji zkou#eny v ohybu, a tráme(ky 
o stran! 8 mm na zkou#ky teplotní rozta%nosti. Nejd'íve se vzorky ve tvaru desti(ek pou%ily pro 
stanovení vlhkostní rozta%nosti. 
 
Metodika: 

Vzorek (. 1 odpovídá o#et'ené plo#e a vzorek (. 6 z hloubky p'ibli%n! 2,5 – 3,0 cm odpovídá ji% 
neo#et'enému materiálu. Za'ízení umo%*ující m!'it dilataci (ty' vzork) je na Obr. 25a. Vzorek se 
umístí do p'ístroje voln! mezi dv! ocelové desti(ky, které zaru(ují jeho stabilní pozici a zárove* 
nezabra*ují jeho objemov$m zm!nám. Tvar vzorku zp)sobí, %e nejv!t#í deformace je 
v podélném sm!ru, ve kterém ji zaznamenává LVDT senzor. Je pot'eba zajistit, aby vzorky byly 
po celou dobu zkou#ky pod vodou, ideáln! jako na Obr. 25b. 
 

  
Obr. 25:  Zkou#ka vlhkostní dilatace; a) vzorky nachystané ke zkou#ce; b) detail pod hladinou 

 
V#sledky:  

Srovnání vlhkostní rozta%nosti jednotliv$ch materiál) je grafech ní%e. Na ose y je vynesena 
relativní deformace %, která se spo(ítá jako pom!r prota%ení &L k p)vodní délce vzorku L.  
Z graf) je patrné, %e nejvíce dilatuje jemnozrnná opuka, její% neo#et'ené vzorky navíc ve v#ech 
p'ípadech ukazují v!t#í rozta%nost ne% vzorky o#et'ené, viz Obr. 26. 
Opa(n$ trend, v!t#í rozta%nost u o#et'en$ch vzork), lze sledovat u ho'ického pískovce, Obr. 27. 
Ve srovnání s ostatními sedimenty je v#ak jeho vlhkostní rozta%nost 'ádov! men#í a do v$sledk) 
m!'ení se mohly nejvíce projevit okolní vlivy (stálá p'ítomnost bublin na povrchu o#et'en$ch 
vzork)). 
Vlhkostní rozta%nost m#enského pískovce a arkózy je srovnatelná, ani jeden materiál v#ak 
ve!v$sledcích jasn! nepotvrzuje v!t#í rozta%nost o#et'eného nebo neo#et'eného materiálu, více 
Obr. 28 a Obr. 29. 
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Obr. 26:  Srovnání vlhkostní dilatace o#et'ené a neo#et'ené opuky v rámci p)vodních vzork) O1 – O3 

 
 

 
Obr. 27:  Srovnání vlhkostní dilatace o#et'eného a neo#et'eného ho'ického pískovce v rámci p)vodních 

vzork) 1 – 3 
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Obr. 28:  Srovnání vlhkostní dilatace o#et'eného a neo#et'eného m#enského pískovce v rámci p)vodních 

vzork) 1 – 3 
 
 

 
Obr. 29:  Srovnání vlhkostní dilatace o#et'ené a neo#et'ené arkózy v rámci p)vodních vzork) A1 – A3 
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2.7. Teplotní dilatace 

Metodika: 

Vzorek o rozm!rech 8 x 8 x 50 mm je vlo%en do dilatometru, Obr. 30 , a zm!na jeho délky byla 
sledována b!hem kontinuálního zvy#ování teploty o 1 °C v okolí vzorku, po dosa%ení zvolené 
teploty je v ní vzorek ponechám 10 minut, aby se stabilizoval. Do graf) je vynesena relativní 
deformace % spo(tená z prota%ení &L p'íslu#nému maximální teplot! dosa%ené b!hem zkou#ek, tj. 
80 °C.  
 

!
Obr. 30: Linseis Dilatometr s vlo%en$m vzorkem (prav$ spodní roh) ho'ického pískovce 

 
V#sledky:  

Ho'ick$ pískovec prokazuje nejvy##í teplotní rozta%nost ze zkou#en$ch sedimentárních hornin. 
Rozdíl mezi o#et'en$m a neo#et'en$mi vzorky je v#ak minimální, viz Obr. 31. 
M#ensk$ pískovec a arkóza mají srovnatelnou teplotní rozta%nost a i v t!chto dvou p'ípadech 
není rozdíl mezi dilatací o#et'en$ch a neo#et'en$ch vzork) v$razn$, více na Obr. 32 a Obr. 33. 
Nejmén! p'i zvy#ující se teplot! dilatuje jemnozrnná opuka a ani u ní se neprojevil zásadní rozdíl 
mezi o#et'en$mi a neo#et'en$mi vzorky, viz Obr. 34. 
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Obr. 31:  Srovnání teplotní dilatace o#et'eného a neo#et'eného ho'ického pískovce v rámci p)vodních 

vzork) 1 – 3 
 

 
Obr. 32:  Srovnání teplotní dilatace o#et'eného a neo#et'eného m#enského pískovce v rámci p)vodních 

vzork) 1 – 3 
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Obr. 33:  Srovnání teplotní dilatace o#et'ené a neo#et'ené arkózy v rámci p)vodních vzork) A1 – A3 

 
 
 

 
Obr. 34:  Srovnání teplotní dilatace o#et'ené a neo#et'ené opuky v rámci p)vodních vzork) O1 – O3 

 



! "$!

2.8. Pevnost v tahu za ohybu 

Metodika: 

Desti(ky o velikosti 20 x 50 x 4 mm na'ezané z p)vodních krycheln$ch vzork) byly zkou#eny 
v!t'íbodovém ohybu. Pevnost v tahu za ohybu Rtf byla ur(ena z maximální dosa%ené síly F podle 
[10] jako 

 
kde l je vzdálenost podpor, b je #í'ka vzorku a h je jeho tlou#-ka. 
 

 
Obr. 35:  Vzorek ho'ického pískovce p'i t'íbodovém ohybu 

V#sledky:  

U m#enského pískovce je z v$sledk) na Obr. 36 patrné, %e desti(ky (. 1 a 2 odpovídající (ásti 
vzorku, která byla s jistotou penetrována hydrofobiza(ním prost'edkem, mají v$znamn! vy##í 
pevnost v tahu za ohybu ne% zbytek desti(ek z neo#et'ené (ásti vzorku. 
U ho'ického pískovce je tento trend pozorovateln$ také, p'esto%e rozdíl mezi hodnotami 
o#et'en$ch a neo#et'en$ch vzork) není tak v$razn$ jako u m#enského pískovce. Podrobn! 
na Obr. 37. 
P'íprava desti(ek ze vzorku hrubozrnné arkózy byla komplikovan!j#í ne% u ostatních materiál) 
a tvary n!kter$ch desti(ek z neo#et'ené (ásti p)vodního vzorku nebyly ideální. Naopak vrchní 
o#et'ená (ást vzorku prokazovala i b!hem 'ezání v!t#í kompaktnost. I v tomto p'ípad! je 
z v$sledk) zkou#ky patrné, %e desti(ky z vrchních penetrovan$ch vrstev m!ly vy##í pevnost 
v tahu za ohybu, Obr. 38. 
Hloubka penetrace hydrofobiza(ního prot'edku u opuky byla pouh$ch pár milimetr), a nedal se 
tak o(ekávat v$razn$ rozdíl mezi pevností desti(ek z vrchní a spodní (ástí p)vodního vzorku. 
Tato skute(nost se také ve v$sledcích nakonec objevila, více na Obr. 39 
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Obr. 36:  Pevnost v tahu za ohybu jednotliv$ch desti(ek v rámci o#et'en$ch vzork) m#enského pískovce 
M1 – M3 (po'adí desti(ek od 1 do 6 odpovídá postupu od o#et'eného povrchu do hloubky - v$sledky tak 

dob'e ukazují i hloubku ú(inné penetrace). 
 
 

 
Obr. 37:  Pevnost v tahu za ohybu jednotliv$ch desti(ek v rámci o#et'en$ch vzork) ho'ického pískovce 

H1 – H3 
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Obr. 38:  Pevnost v tahu za ohybu jednotliv$ch desti(ek v rámci o#et'en$ch vzork) arkózy A1 – A3 

 
 
 

 
Obr. 39:  Pevnost v tahu za ohybu jednotliv$ch desti(ek v rámci o#et'en$ch vzork) opuky O1 – O3 
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2.9. Pórovitost 

Metodika: 

Rtu-ov$ porozimetr doká%e ur(it pórovitost materiál) a také objemovou distribuci otev'en$ch 
pór), které se vyjad'ují pomocí pr)m!ru pór). Vzorek o velikosti cca 1 cm3 se vlo%í do prostoru 
spojeného s pumpou, která odsaje z pór) vzduch. Poté je do pór) vtla(ena nesmá(ivá kapalina, 
rtu-, a z hodnoty pot'ebného tlaku p se ur(uje pr)m!r d jako 
 

 
 
kde ' je kontaktní úhel mezi rtutí a pevnou látkou a ( je povrchové nap!tí rtu- – vzduch. [11] 
 
V#sledky: 

Jak je patrné z p'ilo%en$ch graf), ani u jednoho z kamen) nebyla zm!n!na distribuce pór). P'i 
srovnání Obr. 40 a Obr. 41, je znatelné, %e m#ensk$ pískovec z pohledu pór) homogenn!j#í ne% 
pískovec ho'ick$. Ve stejn$ch dimenzích pór) se pohybuje i arkóza na Obr. 43, u které v#ak je 
vid!t (ast!j#í v$skyt pór) r)zn$ch pr)m!r). Opuka má póry mnohem men#í, viz Obr. 42, co% je 
d)vodem k malé penetraci prost'edku do materiálu. 
V Tab. 3 je srovnání fyzikálních vlastností o#et'en$ch a neo#et'en$ch materiál), které op!t 
dokládá, %e aplikace prost'edku se na nich v$razn!ji neprojevila a zm!ny jsou v 'ádu heterogenit 
p'írodního kamene. 
 

 
Obr. 40:  Distribuce pór) v ho'ickém pískovci; o#et'en$ vzorek H2-1, neo#et'en$ H2-5 
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Obr. 41:  Distribuce pór) v m#enském pískovci; o#et'en$ vzorek M2-1, neo#et'en$ M2-5 

 

 

 

 
Obr. 42:  Distribuce pór) v opuce; o#et'ené vzorky O1-1 a O2-1, neo#et'ené O1-6 a O2-6 
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Obr. 43:  Distribuce pór) v arkóze; o#et'ené vzorky A1-1 a A2-1, neo#et'ené A1-5 a A2-6 

 

 
Tab. 3 Srovnání hodnot fyzikálních vlastností o#et'en$ch (X-1) a neo#et'en$ch vzork) 

materiál vzorek porozita  
[%] 

zm$na porozity 
v)"i neo(et%en#m 

[%] 

objemová 
hmotnost  
[g/cm3] 

m$rná hmotnost 
 [g/cm3] 

,-./012!3451-670!

Ho 1-2 26.75 +6 % 2.00 2.65 
Ho 1-5 25.25 2.04 2.73 
Ho 2-1 23.37 -9 % 2.06 2.69 
Ho 2-5 25.60 2.05 2.75 
Ho 3-2 25.67 -4 % 2.02 2.72 
Ho 3-5 26.82 2.01 2.75 

897:512!3451-670!

Ms 1-2 29.13 -5 % 1.95 2.75 
Ms 1-5 30.82 1.95 2.81 
Ms 2-2 28.54 -9 % 1.98 2.76 
Ms 2-5 31.45 1.92 2.81 
Ms 3-2 30.80 -7 % 1.92 2.77 
Ms 3-5 32.97 1.91 2.84 

-3;1<!

O1-1 24.52 0 % 2.00 2.64 
O1-6 24.48 2.00 2.65 
O2-1 23.40 +8 % 2.01 2.63 
O2-6 21.63 2.08 2.66 

<=1>?<!

A1-1 17.51 -3 % 2.20 2.66 
A1-5 18.12 2.22 2.71 
A2-1 16.46 -9 % 2.28 2.73 
A2-6 18.19 2.25 2.75 
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3. Záv$r k "ásti A 

Zkou#ky aplikace ochranného prost'edku POLYMEMBRAN, naneseného na povrchy vybran$ch 
typ) hornin b!%n! se vyskytujících na  památkov$ch objektech, ukázaly, %e impregnace má vliv 
na zm!ny fyzikálních vlastností. 
V první 'ad! dochází  u v#ech zkou#en$ch hornin - u ho'ického pískovce, m#enského pískovce, 
arkózy i opuky ke zm!n! barvy ztmavnutím a zv$razn!ním. Zm!ny jsou patrné prost$m okem a 
p'i m!'ení spektrofotometrem dosahují zm!ny pr)m!rn$ch hodnot +E* pro m#ensk$ pískovec 
5,47, pro ho'ick$ pískovec 9,72, pro opuku 6,27 a pro arkózu 9,88. Kritériem pro zm!nu 
barevnosti post'ehnutelnou lidsk$m okem je +E* , 2. U n!kter$ch hornin je rozptyl zm!ny 
velmi vysok$, nap'. u opuky byla nam!'ena minimální hodnota 2,83 a maximální 11,41. Pro 
p'ípadnou aplikaci na horninách je tedy v%dy nutné provést pilotní zkou#ku na zm!nu barvy a 
vyhodnotit v$sledn$ efekt. 
Hydrofobní efekt byl jednozna(n! potvrzen na v#ech zkou#en$ch horninách. Po povrchové 
aplikaci prost'edku se v#echny materiály staly nenasákav$mi. Ú(inek byl prokázán tzv. drop 
testem, p'i kterém se na povrch kápne kapka vody a sleduje rychlost jejího vsáknutí a kontaktní 
úhel smá(ení, kter$ byl ve v#ech p'ípadech v!t#í ne% 90°. P'i m!'ení absorpce vody miktorubicí 
se sledovaná hladina ani nepohnula a za'ízení nem!lo co zaznamenávat. 
Pro dlouhodobou %ivotnost materiál) je nutno posoudit, zda hydrofobní úprava nevede k 
uzav'ení vody uvnit' porézního materiálu. Proto byla m!'ena propustnost pro vodní páru. 
Aplikací p'ípravu nedojde k uzav'ení povrchu pro propustnost vodní páry, ale koeficient 
difuzního odporu se zv$#í. Pro ho'ick$ pískovec tém!' na dvojnásobek (98% p'ír)stek), pro 
m#ensk$ pískovec je zji#t!n$ nár)st 50,4% , pro opuku 38,9% a pro arkózu 30,6%.  
To vede ke zpomalení vys$chání vody z materiálu - u ho'ického pískovce dochází tém!' k 
#estinásobnému zpomalení, u m#enského dokonce k tém!' t'ináctinásobnému zpomalení (12,6), 
u opuky pouze k dvojnásobnému (2,3) a u arkózy více ne% osminásobnému zpomalení vys$chání 
(8,5). V$#e uvedené zpomalení pr)chodu vodních par a vys$chání vody musí b$t bráno v úvahu 
v%dy, kdy existuje nebezpe(í nasáknutí o#et'ovaného materiálu vodou nap'. vzlínající vlhkostí, 
zatékáním do spár apod. v kombinaci s mo%ností zmrznutí zadr%ené vody v materiálu. 
Pro posouzení kompatibility je t'eba znát vliv impregnace na koeficienty délkové rozta%nosti 
vlivem tepla a vlhkosti. Zm!ny vlhkostní rozta%nosti jsou v!t#inou malé, krom! zm!n u arkózy. 
Teplotní dilatance se prakticky nem!ní a rozdíly mezi o#et'en$mi a neo#et'en$mi vzorky jsou 
zanedbatelné. 
O#et'ení má i konsolida(ní nebo zesilující efekt ve vrstv! blízko o#et'enému povrchu - krom! 
opuky, kde nebylo zji#t!no v$razn!j#í zpevn!ní. Oba pískovce i arkóza vykazují vy##í pevnosti v 
tahu za ohybu do hloubky cca 10 mm. Zpevn!ní u m#enského pískovce je nejvy##í (cca 
trojnásobek ohybové pevnosti základního materiálu), u zb$vajících dvou p'ibli%n! dvojnásobek. 
Tyto tendence byly zji#t!ny i m!'ením rychlosti #í'ení ultrazvuku ve zkou#en$ch vzorcích p'ed a 
po o#et'ení. 
Porozita se v o#et'ené vrstv! v!t#inou zmen#ila - sní%ení mezi 3%-9% - jen u opuky nelze z 
v$sledk) odvozovat zm!nu porozity. Sní%ení porozity odpovídá i nár)stu pevnosti. 
Pou%ité nedestruktivní metody zji#-ování zm!ny mechanick$ch vlastností (ultrazvuk) a zm!ny 
nasákavosti (mikrotrubice) mohou b$t pou%ity i pro kontrolu kvality aplikace p'ípravku v 
reáln$ch situacích. 
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!ÁST B – TESTY NA ZATVRDLÉ MALT+ 

4. Zkou(ené materiály 

Testy byly provedeny na dvou r)zn$ch maltách – vápenocementové a malt! s p'irozen! 
hydraulick$m vápnem (NHL) s impregnací stejn$m p'ípravkem jako v kapitole 1.1 v mno%ství 
0,125 ml/cm2. 

 
5. Laboratorní zkou(ky 

5.1. Zm$na barevnosti povrchu 

Metodika: 

Metodika m!'ení viz "ást A – Testy na p'írodních kamenech. 
 
V#sledky: 

M!'ení na o#et'en$ch vzorcích bylo provedeno 7 dní po aplikaci prost'edku. Na ka%dém ze 
vzork) bylo provedeno 5 m!'ení v pravidelné síti, aby bylo mo%né m!'ení po aplikaci prost'edku 
co nejp'esn!ji zopakovat. Oba materiály jsou také samy o sob! barevn! rozmanité. Z v$sledk) je 
z'ejmé, %e prost'edek má obecn! jako následek ztmavení barvy (klesá L*) a její zv$razn!ní (-a* 
a –b*). Kritériem pro zm!nu barevnosti post'ehnutelnou lidsk$m okem je +E* , 2 a, jak je 
patrné z p'ilo%ené Tab. 4., toto nastalo u tém!' v#ech vzork) (pouze N1 m!l hodnotu men#í). 

 
Tab. 4: Zm!na barevnosti po aplikaci hydrofobiza(ního prost'edku na maltách 

vzorek 
p%ed aplikací po aplikaci zm$na barevnosti vzorek 

L* a* b* L* a* b* dL da db dE *E* 

m
al

ta
 N

H
L

 

N1 

p1 69.66 2.30 7.79 68.39 2.07 8.63 1.27 0.23 -0.84 1.54 

1.88 

p2 67.55 2.75 8.02 68.3 2.71 9.39 -0.75 0.04 -1.37 1.56 

p3 70.04 2.52 8.22 69.22 2.51 9.97 0.82 0.01 -1.75 1.93 

p4 69.86 2.10 6.45 70.08 2.45 9.42 -0.22 -0.35 -2.97 3.00 

p5 67.64 3.03 8.38 66.77 2.05 8.74 0.87 0.98 -0.36 1.36 

N2 

p1 68.40 2.00 7.04 71.41 3.17 11.16 -3.01 -1.17 -4.12 5.23 

3.20 

p2 69.48 2.67 8.31 70.05 3.27 11.12 -0.57 -0.60 -2.81 2.93 

p3 67.55 3.19 9.29 69.99 2.76 10.23 -2.44 0.43 -0.94 2.65 

p4 70.64 3.42 9.94 70.66 3.3 9.83 -0.02 0.12 0.11 0.16 

p5 68.07 2.54 8.45 72.66 2.87 10.4 -4.59 -0.33 -1.95 5.00 

N3 

p1 68.11 2.80 8.97 64.19 2.34 9.7 3.92 0.46 -0.73 4.01 

3.62 

p2 68.28 2.73 8.26 66.6 3.14 11.44 1.68 -0.41 -3.18 3.62 

p3 66.58 3.05 9.06 62.54 3.61 13.16 4.04 -0.56 -4.10 5.78 

p4 67.44 3.15 9.29 67.04 3.02 11.94 0.40 0.13 -2.65 2.68 

p5 61.31 2.27 9.44 62.76 3.42 10.2 -1.45 -1.15 -0.76 2.00 

vá
pe

no
ce

m
en

to
vá

 m
al

ta
 C1 

p1 75.75 1.69 5.76 79.27 0.93 4.32 -3.52 0.76 1.44 3.88 

3.05 

p2 76.23 1.21 7.16 80.57 1.29 4.11 -4.34 -0.08 3.05 5.31 

p3 75.93 1.19 3.81 77.79 1.34 4.55 -1.86 -0.15 -0.74 2.01 

p4 76.51 1.81 6.77 77.03 1.34 6.16 -0.52 0.47 0.61 0.93 

p5 77.64 1.54 3.78 80.67 0.86 4.24 -3.03 0.68 -0.46 3.14 
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C2 

p1 76.75 1.31 3.10 81.8 1.13 5.27 -5.05 0.18 -2.17 5.50 

3.76 

p2 77.56 0.93 3.57 80.46 1.1 4.42 -2.90 -0.17 -0.85 3.03 

p3 78.35 1.21 3.21 79.56 1.58 5.39 -1.21 -0.37 -2.18 2.52 

p4 77.85 1.20 2.78 80.88 0.61 3.46 -3.03 0.59 -0.68 3.16 

p5 76.07 1.22 3.87 80.68 1.36 3.8 -4.61 -0.14 0.07 4.61 

C3 

p1 76.08 1.37 3.50 81.79 1.15 4.49 -5.71 0.22 -0.99 5.80 

5.40 

p2 74.86 1.22 4.96 82.29 1.29 3.52 -7.43 -0.07 1.44 7.57 

p3 74.92 1.69 4.14 78.89 1.3 4.14 -3.97 0.39 0.00 3.99 

p4 74.41 1.26 3.27 79.34 1.44 4.4 -4.93 -0.18 -1.13 5.06 

p5 76.71 0.98 3.27 81.29 1.09 2.79 -4.58 -0.11 0.48 4.61 

 

 

5.2. Stanovení absorpce vody 

Metodika: 

Vzorky obou malt byly k'ehké a nasákavost na nich byla m!'ena tzv. drop testem. Kapka vody 
se aplikuje na povrch vzorku a m!'í se (as nutn$ k jejímu absorbování. U obou malt se objem 
0,02 ml vsáknul b!hem jedné vte'iny. 

 

V#sledky:  

Po pou%ití hydrofobiza(ního prost'edku se oba materiály staly nenasákav$mi. Ú(inek prost'edku 
prokázal op!t tzv. drop test. V$sledky jsou patrné na Obr. 44 a Obr. 45. 

 

  
Obr. 44:  V$sledky tzv. drop testu (kapky 0,02 ml a 0,05 ml) na vzorku NHL  

a) neo#et'en$ povrch; b) o#et'en$ povrch 
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Obr. 45:  V$sledky tzv. drop testu (kapky 0,02 ml a 0,05 ml) na vzorku cementové malty  

a) neo#et'en$ povrch; b) o#et'en$ povrch 

 

5.3. Drying test 

Metodika: 

Metodika zkou#ky viz "ást A – Testy na p'írodních kamenech.  
V p'ípad! malt byly povrchy pokryty rychletuhnoucí sm!sí parafínu a mikrokrystalického vosku, 
viz Obr. 46a. Vzorky byly poté op!t umíst!ny ve!stabilním prost'edí s konstantní vlhkostí a bez 
um!lé ventilace, viz Obr. 46b. Zkou#ka za(ala 5 t$dn) po aplikaci prost'edku. 
 

 

 

Obr. 46:  Vzorky malt b!hem tzv. drying testu, a) detail p'ipraveného vzorku; b) ve stabilním prost'edí  

 
V#sledky:  

O#et'ené vzorky ka%dého z materiál) byly sou(asn! zkou#eny s jedním referen(ním neo#et'en$m 
vzorkem. Rozdíl v rychlosti vypa'ování je mo%né kvantifikovat z rozdíl) sm!rnic te(en 
v lineárních po(áte(ních oblastech graf).  
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U obou malt do#lo na o#et'en$ch vzorcích k v$raznému zpomalení vysychání materiálu. U malty 
s p'irozen! hydraulick$m vápnem, NHL, je podobn! jako u malty vápenocementové pokles 
rychlosti vypa'ování okolo 304% respektive 270%. Grafy jednotliv$ch materiál) jsou na Obr. 18 
a Obr. 19. 

 

 
Obr. 47:  V$sledky tzv. drying testu na malt! NHL, o#et'ené vzorky N1 a N2 a referen(ní N6 

 
 

 
Obr. 48:  V$sledky tzv. drying testu na vápenocementové malt!, o#et'ené vzorky C1, C2 a referen(ní C4 
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5.4. Paropropustnost pro vodní páru 

Metodika: 

Metodika zkou#ky s tzv. suchou miskou viz "ást A – Testy na p'írodních kamenech.  
O#et'ené vzorky obou materiál) byly umíst!ny spole(n! s jedním referen(ním vzorkem 
ve stejném prost'edí. 
 
V#sledky:  

Test za(al 2 t$dny po aplikaci prost'edku. Z grafick$ch i (íseln$ch v$sledk) je patrné, %e 
o#et'ení hydrofobiza(ním prost'edkem znateln! nesni%uje paropropustnost materiál), odchylky u 
cementové malty lze p'i(íst heterogenit! materiálu. Hodnoty sklonu p'ímek jsou ukázány 
v grafech na Obr. 49 a Obr. 50. Hodnoty sou(initele difúzního odporu µ jsou v Tab. 5 a potvrzují 
grafické v$sledky. 
 
 
Tab. 5: Hodnoty sou(initele difúzního odporu µ [-] 

materiál o(et%ené vzorky referen"ní 
vzorky 

malta NHL 24,67 20,19 - 22,61 
vápenocementová malta 24,97 27,37 25,65 25,68 

 
 

 
Obr. 49:  Váhové p'ír)stky v pr)b!hu zkou#ky permeability malty NHL,  

o#et'ené vzorky N1 – N2, refren(ní N6 
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Obr. 50:  Váhové p'ír)stky v pr)b!hu zkou#ky permeability vápenocementové malty,  

o#et'ené vzorky C1 – C3, refren(ní C4 
 

5.5. Pórovitost 

Metodika: 

Metodika zkou#ky viz "ást A – Testy na p'írodních kamenech.  
 

V#sledky: 

Jak je patrné z p'ilo%en$ch graf), ani u jedné z malt nedo#lo po o#et'ení hydrofobiza(ním 
prost'edkem ke zm!n! v distribuci pór). Hodnoty pro ob! malty se pohybují ve stejn$ch 
dimenzích pór), viz Obr. 51 a Obr. 52. V Tab. 6 je srovnání fyzikálních vlastností o#et'en$ch 
a neo#et'en$ch materiál), které dokládá, %e aplikace prost'edku se v$razn!ji projevila 
na vápenocementové malt!. Zm!ny u malty s p'irozen! hydraulick$m vápnem jsou minimální. 
 

Tab. 6 Srovnání hodnot fyzikálních vlastností o#et'en$ch (X-3) a neo#et'en$ch vzork) 

materiál vzorek porozita  
[%] 

zm$na porozity 
v)"i neo(et%en#m 

[%] 

objemová 
hmotnost  
[g/cm3] 

m$rná hmotnost 
 [g/cm3] 

@AB! N3 19.15 -4 % 2.11 2.61 
N4 19.93 2.13 2.66 

6C37:-0787:D-6C!
8<ED<!

C3 16.42 
-16 % 

2.18 2.61 
C6 19.49 2.13 2.64 
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Obr. 51:  Distribuce pór) v malt! s p'irozen! hydraulick$m vápnem; o#et'en$ vzorek N3, neo#et'en$ N4 

 

 

 
Obr. 52:  Distribuce pór) ve vápenocementové malt!; o#et'en$ vzorek C3, neo#et'en$ C6 

 

5.6. Peeling test 

Metodika: 

Peeling test hodnotí povrchovou soudr%nost materiálu a lze jej vyu%ít pro posouzení zpev*ující 
ú(innosti konsolida(ního prost'edku aplikovaného na degradovan$ materiál.  B!hem testu byl 
na hodnocen$ povrch posuzovaného materiálu aplikován prou%ek lepicí pásky, v%dy stejn$m 
tlakem prstu p'ipevn!n lepivou stranou k malt! a následn! v%dy stejn$m tlakem od omítky 
odtr%en. Hodnotí se hmotnost materiálu uvoln!ného z povrchu v d)sledku odtr%ení lepicí pásky. 
Hmotnost se zjistí vá%ením. Z d)vodu správné interpretace v$sledk) byla v ÚTAM navr%ena 
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metodika vycházející z hodnocení uvoln!ného mno%ství omítky po postupném nalepení a 
odtr%ení deseti r)zn$ch adhezních prou%k) v%dy na stejné místo [12, 13]. Ilustra(n! je postup 
patrn$ na Obr. 53. P'i matematickém vyhodnocení testu je nalezena asymptotické hodnota A [g], 
k ní% se blí%í k'ivka (exponenciální funkce) prolo%ená hodnotami zji#t!n$mi p'i jednotliv$ch 
m!'eních a která p'edstavuje mno%ství uvoln!ného materiálu. 

  
 

Obr. 53:  Hlavní kroky postupu m!'ení – aplikace p'edem zvá%ené lepicí pásky, bezpe(n$ transport 
prou%ku s odtr%en$m materiálem a op!tovné vá%ení 

 

V#sledky: 

Zkou#ka byla provedena 10 t$dn) po aplikaci prost'edku. U obou materiál) byl zkou#en jeden 
vzorek o#et'ené malty a jeden referen(ní neo#et'en$. Hmotnosti v#ech odtrh) jsou spolu 
s asymptotickou hodnotou A uvedeny v Tab. 7. Grafická vyhodnocení jednotliv$ch sérií test) 
jsou na Obr. 54 a Obr. 55 pro maltu NHL, na Obr. 56 a Obr. 57 pro cementovou maltu. Srovnání 
v#ech test) je na Obr. 58.  

Z n!j je patrné, %e zpev*ující ú(inek prost'edku se v$razn!ji projevil p'edev#ím u k'eh(í z obou 
malt – NHL. Mno%ství odtr%eného materiálu o neo#et'eného vzorku malty je desetinásobné. U 
cementové malty bylo také zaznamenáno zlep#ení povrchové soudr%nosti, ale vzhledem k tomu, 
ze materiál sám o sob! je mnohem kompaktn!j#í, není zlep#ení tak markantní. 

 

Tab. 7: Hmotnosti odtrh) p'i peeling testu 

 hmotnost odtrh) [g] 

vzorek N1 N6 - ref C1 C6 - ref 

1 0.0010 0.0064 0.0032 0.0019 

2 0.0008 0.0035 0.0003 0.0017 

3 0.0003 0.0030 0.0002 0.0010 

4 0.0012 0.0034 0.0005 0.0006 

5 0.0018 0.0039 0.0002 0.0004 
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6 0.0004 0.0051 0.0004 0.0001 

7 0.0016 0.0010 0.0000 0.0002 

8 0.0011 0.0052 0.0000 0.0002 

9 0.0001 0.0015 0.0000 0.0002 

10 0.0001 0.0021 0.0004 0.0007 

A [g] 0,00033 0,00315 0,00021 0,00028 

 

 

 

Obr. 54:  V$sledky peeling testu na o#et'eném vzorku malty NHL N1 - na svislé ose mno%ství odtr%eného 
materiálu v [g]. 
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Obr. 55:  V$sledky peeling testu na neo#et'eném vzorku malty NHL N6 - na svislé ose mno%ství 
odtr%eného materiálu v [g]. 

 

Obr. 56:  V$sledky peeling testu na o#et'eném vzorku cementové malty C1 - na svislé ose mno%ství 
odtr%eného materiálu v [g]. 
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Obr. 57:  V$sledky peeling testu na neo#et'eném vzorku cementové malty C6 

 

 

 

Obr. 538:  Srovnání asymptotické hodnoty A v#ech vzork) 
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6. Záv$r k "ásti B 

Zkou#ky aplikace ochranného prost'edku POLYMEMBRAN, naneseného na povrchy vybran$ch 
typ) vápenn$ch malt, typick$ch pro fasády zd!n$ch objekt), ukázaly, %e impregnace má vliv na 
zm!ny jejich fyzikálních vlastností. 
U malt stejn! jako u hornin dochází ke zm!n! barvy ztmavnutím a zv$razn!ním. Zm!ny jsou 
patrné prost$m okem a p'i m!'ení spektrofotometrem dosahují zm!ny pr)m!rn$ch hodnot +E* 
2,9 pro maltu z p'írodního hydraulického vápenného pojiva a 4,07 pro maltu vápenocementovou. 
Kritériem pro zm!nu barevnosti post'ehnutelnou lidsk$m okem je +E* , 2,  jak ji% bylo napsáno 
v (ásti A. Zm!na barvy na omítce je tudí% pom!rn! nev$razná a pokud není na fasád! p'ím$ 
kontakt o#et'ené a neo#et'ené (ásti na stejn! osv!tlené plo#e, je taková zm!na pro pozorovatele 
obtí%n! rozeznatelná. 
Hydrofobní efekt byl jednozna(n! potvrzen i na zkou#en$ch maltách. Po povrchové aplikaci 
prost'edku se v#echny vzorky staly nenasákav$mi. Ú(inek byl prokázán tzv. drop testem, p'i 
kterém se na povrch kápne kapka vody a sleduje rychlost jejího vsáknutí a kontaktní úhel 
smá(ení, kter$ byl ve v#ech p'ípadech v!t#í ne% 90°. 
Pro dlouhodobou %ivotnost materiál) je nutno posoudit, zda hydrofobní úprava nevede k 
uzav'ení vody uvnit' porézního materiálu. Proto byla m!'ena propustnost pro vodní páru. 
Aplikací p'ípravku nedochází k uzav'ení povrchu pro propustnost vodní páry a na rozdíl od 
hornin nedo#lo u vápenn$ch malt ani ke zm!n! koeficientu difuzního odporu. Zji#t!né zm!ny 
jsou srovnatelné s rozptylem v$sledk) v d)sledku nehomogenity malt. Tento efekt je ov#em 
siln! závisl$ na distribuci a velikosti pór). 
Nicmén! zpomalení vys$chání vody z materiálu zji#t!no bylo - pro maltu z p'írodního 
hydraulického vápna dosáhlo (ty'násobné hodnoty (4,04), u vápenocementové malty hodnoty 
ni%#í - 3,7 násobné zpomalení. V$#e uvedené zpomalení vys$chání vody musí b$t bráno v úvahu 
v%dy, kdy existuje nebezpe(í nasáknutí o#et'ovaného materiálu vodou nap'. vzlínající vlhkostí, 
zatékáním do spár (i trhlin apod. v kombinaci s mo%ností zmrznutí vody v materiálu. 
Porozita se v o#et'ené malt! zmen#ila - bylo zm!'eno sní%ení o 4% u malty z p'írodního 
hydraulického vápna a o 16% u vápenocementové malty, p'i(em% distribuce velikosti pór) se 
p'íli# nezm!nila. Po(et vyzrál$ch vzork) vápenn$ch malt pro tyto zkou#ky byl ale tak mal$, %e je 
m)%eme pova%ovat pouze za orienta(ní. 
Zpev*ovací efekt je rovn!% pom!rn! v$razn$ na mén! pevné malt! z p'írodního hydraulického 
vápna - po aplikaci do#lo k p'ibli%n! destinásobnému zv$#ení koheze povrchové vrstvy. U 
pevn!j#í cementové malty je p'irozen! zpev*ovací efekt mnohem men#í - bylo registrováno 
zv$#ení povrchové soudr%nosti o necel$ch 30%.  
Pro kontrolu kvality aplikace p'ípravku v reáln$ch situacích je mo%no pou%ít mikrotrubici, 
p'ípadn! tzv. Karstenovu trubici, která má v!t#í v$tokov$ otvor. Rovn!% odtrhovou zkou#kou je 
mo%no zji#-ovat kvalitu aplikace.  
Provedené zkou#ky mají povahu studijních zkou#ek vzhledem k omezenému po(tu zku#ebních 
vzork). 
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