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Abstrakta p#ísp"vk$

Silikátové materiály
Ivana Maxová

Architektonické  památky jsou z$materiálové hlediska souhrnem stavebních hmot,
v$nich) dominantní zastoupení mají silikáty – kámen, malty a omítky na minerální bázi,
pálené 'i nepálené jílové suroviny. P"edm&tem následujícího p"ísp&vku je charakterizace
jednotliv#ch silikátov#ch hmot a popis zp(sob( jejich degradace v$exteriérov#ch
podmínkách. Sou'ástí je rovn&) souhrn metod pou)ívan#ch k opravám architektonick#ch
prvk( z$nich zhotoven#ch a specifikace chemick#ch prost"edk( uplat*ujících se v$procesu
restaurování.
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D"evo je díky sv#m dobr#m vlastnostem hojn& vyu)ívan# materiál. Proto)e je to
p"írodní organick# materiál, podléhá mnoha degrada'ním vliv(m, které mohou b#t 'asto
p"í'inou jeho úplného zni'ení. Pokud je ale zvolen správn# p"ístup k$ochran& d"eva, jedná se
o trvanliv# materiál a v$mnoha sm&rech také nenahraditeln#. Tento text se v&nuje stavb& a
struktu"e d"eva, chemickému slo)ení, fyzikálním a mechanick#m vlastnostem d"eva. Jsou zde
shrnuty p"í'iny po!kození d"eva, jak fyzikální, biologické tak i negativní vliv pov&trnosti.
%ást p"ísp&vku je v&nována ochran& d"eva, metodám ochrany, sou'asné legislativ&,
chemick#m ochrann#m prost"edk(m, jejich vlastnostem a mo)nostem pou)ití.
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Kovy jako historick# konstruk'ní materiál, V#voj v#roby a zpracování kov( (slitiny
)eleza, slitiny ne)elezn#ch kov().

Struktura a vlastnosti kovov#ch materiál( (krystalová struktura, mikrostruktura,
mechanické vlastnosti, fyzikální vlastnosti) Slitiny )eleza, slitiny ne)elezn#ch kov(.

Koroze kov( (p"í'iny, druhy), Koroze atmosférická, ve vodách, v$p(d&, v$betonu.
Zp(soby protikorozní ochrany.

Ukázka z%p#ílohy publikace

Silikátové hmoty
2 Jílové materiály

Jílová omítka s$barevn#mi vápenn#mi nát&ry na d"ev&né konstrukci - Blansko(Ivana Maxová, 2005)
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1 Stavba struktura d#eva

Mikroskopická stavba dubu letního (Schweingruber, 1990)

4 Ochrana d#eva

Destrukce neo!et"eného d"eva  vystaveného pov&trnosti (Pacáková, 2006)
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4 Koroze kov$
Podkorodované zlacení na m&di

,elezo v$kameni


