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Historie stavebnictví
Nestarším stavivem byly hlína, kámen a dřevo. Tyto stavební materiály používal člověk
již v dávnověku ke stavbě svého obydlí a k přemosťování přírodních překážek později ke
stavbě chrámů a paláců.
Jedni z vyspělých stavitelů byly Asyřané, kteří vybudovali 900 před naším letopočtem
v Nimrúdu jeden z nejvýznamnějších paláců té doby.
Pozdějším stavivem bylo sklo. V 6. století našeho letopočtu byl v Cařihradě postaven
chrám, dnes nazývaný Hagia Sofia, který je považován za jeden z nejvýznamnějších památek
světa. Obdivuhodný je nejen vzhled, výška a obrovité rozměry chrámu (střešní kopule má
rozpětí 31,2 m), ale i první barevné zasklení oken.
Teprve před 130 lety se začal vyrábět cement jako pojivo, důležitá složka betonových
a maltových směsí. Velký zvrat ve stavebnictví zaznamenal vynález výroby železa a oceli.
Ocelové konstrukce mají větší rozpětí, menší hmotnost i průřez,
protože dobře vzdorují tlaku, tahu, smyku i ohybu. Avšak
nevýhodou je, že tento druh konstrukcí nesnáší vysoké teploty a
vyžadují ochranu proti korozi. Spojením betonu s ocelí vznikl
železový beton (železobeton), který je stavivem nejmladším, ale
dnes velmi důležitým a hojně využívaným.
Obr.č. 1

chrám Boží Moudrosti v Istanbulu -Turecko

Malty – druhy, rozdělení
Užití malt ve stavebnictví je velmi široké. Slouží ke spojování jednotlivých cihel a tvarovek
ve zdivu, včetně vyrovnávání jejich nerovností a k povrchové úpravě zdiva jako omítky.
Malta je kašovitá směs několika látek, které po čase ztuhnou. Skládá se z vody, písku,
vápna a případně cementu.
Existuje několik druhů malt a třídí se hlavně podle účelu použití a podle pojiva.
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Obr.č. 2 Paleta se suchých maltových směsí

Obr.č. 3 Nanášení maltové omítky

Pojiva, malty a maltové směsi
Malta je stavivo, které vzniká ztvrdnutím čerstvé malty. Čerstvou maltou se rozumí
promísená směs drobného kameniva, pojiva a vody, nebo suchá směs rozmísená s
vodou.

VÁPNO – je pojivo, které se z hlediska chemického skládá z oxidů, hydroxidů
vápenatého, sloučeniny hořčíku, hliníku a železa. Rozlišují se na:

Vzdušné vápno – přijímá ze vzduchu vlhkost a samočinně se hasí. Nesmí se dlouho skladovat.
Hydraulické vápno – po zpracování na maltu tuhne a tvrdne na vzduchu i ve vodě.
Stavební hydrát – používá se pouze do malt na zdění.
Karbidové vápno – je vyhašené, vzniká jako vedlejší produkt při výrobě acetylénu a je na
stavbě vesměs použitelné.
Hašení vápna – hydroxid vápenatý (vápenný hydrát) je bílý prášek, který se vyrábí z oxidu
vápenatého (pálené vápno též nehašené vápno) směšováním s vodou. Při hašení vápna se
uvolňuje velké množství tepla, sype se vždy vápno do vody,
nikdy naopak! Oxid vápenatý je vyráběn tepelným rozkladem
hornin jako je vápenec. Dnes se již vápno na stavbách nehasí.
Dodávají se balená vápna s určitou dobou skladovatelnosti.
Obr.č. 4 Oxid vápenatý – pálené, nehašené vápno

CEMENT -

je pojivo, látka, která má schopnost tuhnout a vázat další materiály dohromady.
Základní surovinou pro výrobu cementů je hlavně vápenec, dále slíny (směsi jílu
a karbonátu) a slinité vápence (křemičitý písek, železná ruda, kazivec aj.). Při
výrobě směsných cementů se při mletí slínů používá ještě vysokopecní struska,
popílky aj.

Nejpoužívanější druhy cementů:
Portlandský cement – je základním typem cementu pro stavebnictví.
Vzniká mletím slínových minerálů s potřebným
množstvím sádrovce.
Obr.č. 5 Cementárna

Vysokopecní cement – obsahuje až 80% vysokopecní strusky, zbytek tvoří portlandské slínky.
Vyznačuje se pomalým nárůstem počátečních pevností zejména při
nižších teplotách. Počátek tuhnutí nesmí nastat dříve než za 1 hodinu.
Je vhodný pro těžké konstrukce a pro betonování základů.

Nejdůležitější vlastností ztvrdlého cementu je jeho pevnost, tzn. schopnost trvale
stmelovat zrnité součásti malt a betonů v pevný celek. Podle toho se zařazují cementy
do jednotlivých tříd podle pevnosti v tlaku.

SÁDRA -

vyrábí se ze sádrovce, který vznikl v druhohorách usazením v mořských
zátokách. Při smísení s vodou se sádra trochu zahřívá a její objem se
zvětšuje. Rychle tuhne a nabývá na pevnosti. Její pevnost však ve vlhku
silně klesá.

Podle doby tuhnutí se sádra rozlišuje na:
Rychle tuhnoucí – (počátek za 2 minuty a doba tuhnutí 15 minut)
Normálně tuhnoucí – (počátek za 6 minut a doba tuhnutí 30 minut)
Pomalu tuhnoucí – (počátek za 20 minut a doba tuhnutí není určena)

Sádra se používá k výrobě malt a omítek a jako stavební pojivo pro zednické a
instalatérské práce. Nejznámějším a nejpoužívanějším výrobkem ze sádry jsou
sádrokartónové desky, které se používají pro rekonstrukce a modernizace budov, pro
půdní vestavby a pro obkládání stěn (tzv. suché omítky).

Složení malt
Jednotlivé složky malty se člení na:






Pojiva (vápno, cement, sádra, atd.)
Plniva přírodní (písky)
Plniva umělá (struska*, keramické a kamenné drti)
Přísady (plastifikátory – zvyšují plasticit nebo tekutost, barvy, slída)
Voda

Složení malt se udává v poměrem míšení jednotlivých složek dvojím způsobem a to:



V objemových dílech (na 1 díl pojiva je předepsán určitý počet dílů plniva)
V kilogramech nebo litrech na 1 m3 se udává množství pojiva

*Struska – je vedlejší produkt při spalovacích procesech. Vzniká při tavení kovů (škváry z vysokých pecí). Tato vysokopecní
struska je po výstupu z pece granulována ve vodě a vzniklý struskový granulát se poté přidává do cementu nebo se
používá k výrobě struskových tvárnic.

Malta pro zdění – orientační množství pojiv na 1 m3 kameniva
Maltová směs pro zdění
Vápenný hydrát

Portlandský cement

130 kg

90 l

Kamenivo - frakce 0 – 4
(středně hrubá frakce)

1 m3 (krychlový)

Záměsová voda
dávkuje se podle
zpracovatelnosti
čerstvé malty

Malta pro omítky a spárování – orientační množství pojiv na 1 m3 kameniva

Maltová směs pro omítání a spárování (vápenocementová omítka)
Vápenná kaše

135 l

cement

110 kg

Kamenivo frakce 0 – 1
(Jemná frakce)
3

1 m (krychlový)

Záměsová voda
dávkuje se podle
zpracovatelnosti čerstvé
omítky, spárovací hmoty

Zásady pro výrobu malt


Výrobní předpisy pro výrobu malt se stanoví podle požadavků technické
dokumentace.



Složení malty se určuje poměrem míšení všech složek.



Vápno i cement dodávané v pytlích se dávkují podle hmotnosti.



Volně ložené vápno se dávkuje v objemových jednotkách.



Volně ložený cement se dávkuje podle hmotnosti nebo objemově.



Kamenivo se dávkuje podle hmotnosti nebo objemově.



Doba míšení nesmí být kratší než 2 minuty.



Zdivo z pálených cihel, které značně sají vodu a vlhkost vyžadují řidší maltu.



Zdivo kamenné a železobetonové konstrukce vyžadují naopak hustší maltovou
směs.



V letních měsících musí být malta řidší, protože v horku se voda z malty rychleji
vypařuje.



Malta ke zdění musí mít takovou konzistenci, aby se spáry daly dobře zaplnit.



Jemná malta ke spárování, která obsahuje jemná plniva, potřebuje více pojiv i
vody, aby se zrnka písku pojivem dobře obalila.



Pro ruční nanášení omítek se míchá malta hrubší a hustší, kdežto natahovaná,
strojově nanášená omítka vyžaduje maltu jemnější.



Na vnitřní omítky se používají materiály měkčí, kdežto na vnější omítky se používají
materiály tvrdší z důvodu vzdorování povětrnostních vlivů.



V bubnu míchačky se promíchává nejdříve písek a prášková pojiva a pak teprve se
přidává voda.



Pojiva, plniva ani přísady nesmějí tvořit v maltě shluky, hrudky.



V případě je-li pojivem vápenná kaše, rozmíchá se nejprve kaše na vápenné mléko
a poté se přidávají ostatní složky.
Obr.č. 6 Nahazování maltové směsi

Obr.č. 7 Zarovnávání maltové směsi prknem

Obr.č. 8 Strojní stříkání omítky

Obr.č. 9 Lepení obkladů stěn pomocí maltové směsi

Obr.č. 10 Lepení keramické dlažby pomocí maltových směsí
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Metodický list
V úvodu prezentace jsou žáci seznámeni se stručnou historií stavebnictví,
druhy a rozdělením maltových směsí a jednotlivými popisy pojiv. Vyučující
prezentuje maltové materiály a jejich poměrové složení pomocí tabulek.
Žáci tak získávají přehled s jakými materiály se pracuje na stavbách a jsou
seznámeni se zásadami pro výrobu maltových směsí. Prezentace je
doplněna obrázky ze stavebního prostředí, které žáky seznámí se stavebními
pracemi.
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