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Anotace 

Práce se zabývá zhodnocením použitelnosti granulovaného alkalického aktivátoru jako 

budiče latentně hydraulických vlastností vybraných druhotných surovin. V rámci úvodních 

experimentů byly testovány tři typy granulovaných alkalických aktivátorů pro aktivaci 

vysokopecní granulované strusky (GVS) bez jejich předchozího rozpuštění ve vodě. 

Záměsová voda potřebná pro průběh hydratačních reakcí je přidávána až do již vzniklé 

mechanické směsi alkalického aktivátoru a dané druhotné suroviny. Na základě výsledků 

mechanických testů byl vybrán alkalický aktivátor, který v kombinaci s GVS vytvořil 

nejpevnější vzorky a tento aktivátor pak byl testován pro aktivaci směsí GVS a 

elektrárenského popílku. U vzorků získaných v rámci této sady experimentů byl kromě 

mechanických testů studován i průběh hydratačních pochodů s využitím metod chemické a 

fázové analýzy. Skenovací elektronová mikroskopie s energiově disperzní mikroanalýzou 

byla použita pro popis struktury produktů alkalické aktivace. Původním výstupem práce je 

testování možností využití alkalicky aktivované vysokopecní granulované strusky a její směsi 

s elektrárenským popílkem jako matrice pro fotokatalyticky aktivní kompozitní materiál 

kaolinit/TiO2. Fotokatalytická účinnost vzniklého produktu byla testována metodou 

odbourávání oxidů dusíku. 

 

Annotation 

Dissertation thesis deals with the evaluation of the suitability of granulated alkali 

activators for activation of granulated blast furnace slag and fly ash. Within the frame of 

preliminary experiments three types of granulated alkali activators were tested for activation 

of granulated blast furnace slag without their initial dissolution in water. Mixing water which 

is necessary for hydration processes at these systems is added subsequently after the 

mechanical mixture of solid alkali activator and GVS (or selected byproduct) is prepared. 

Based on the results of the preliminary experiment the alkali activator showing the best 

mechanical properties was selected and tested for activation of the mixtures of GVS with fly 

ash. Within the frame of this set of experiments the hydration processes were studied with 

help of the methods of chemical and phase analysis, scanning electron microscopy with 

energy dispersive microanalysis was used for observation of hardened structures. Within the 

last part of the work the suitability of alkali activated systems as matrices for 

photocatalytically active composites kaolinite/TiO2 was tested. The photocatalytical 

efficiency of prepared samples was tested using photodegradation of nitric oxides. 
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1 ÚVOD 

S ohledem na vzrůstající spotřebu surovin roste význam využití druhotných surovin 

v nejrůznějších inženýrských aplikacích. Hutní a energetický průmysl produkuje velké 

množství druhotných surovin, jejichž největším spotřebitelem je stavební průmysl. Směsné 

cementy využívající vysokopecní strusku, nebo elektrárenský popílek, nebo kamenivo 

z pomalu ochlazených strusek jsou typickými příklady využití druhotných surovin ve 

stavebním průmyslu. Latentně hydraulické vlastnosti granulované vysokopecní strusky 

a elektrárenského popílku mohou být vybuzeny působením alkalických aktivátorů, přičemž 

vzniklé produkty mohou vykazovat mnohem lepší mechanické vlastnosti i odolnost vůči 

chemickým látkám v porovnání s výrobky z běžného Portlandského cementu. 

Alkalická aktivace granulované vysokopecní strusky a elektrárenského popílku je 

častým tématem řady vědeckých publikací, na jejichž základě lze vytušit rozsah 

a komplikovanost uvedené problematiky. Výsledkem alkalické aktivace je vznik produktů, 

resp. fází, které mají zásadní vliv na mechanické vlastnosti a chemickou odolnost zatvrdlého 

alkalicky aktivovaného materiálu. Nejen složení testovaných druhotných surovin, množství 

a typ alkalického aktivátoru, ale i způsob mísení druhotné suroviny s alkalickým aktivátorem, 

mohou mít vliv na vlastnosti výsledného produktu vzniklého alkalickou aktivací. Způsob 

přípravy alkalicky aktivovaných směsí spočívá nejčastěji ve smísení kapalného alkalického 

aktivátoru s latentně hydraulickou surovinou (např. granulovanou vysokopecní struskou, 

elektrárenským popílkem) a následném zaformovaní vzniklé směsi. Použití kapalného 

alkalického aktivátoru představuje určité riziko spojené s jeho transportem do místa, kde má 

být použit a proto v rámci této dizertační práce je snahou posoudit použitelnost tuhého 

granulovaného alkalického aktivátoru, přimíchaného k testované latentně hydraulické látce, 

přičemž záměsová voda je přidána až na závěr mísícího procesu. Nespornou výhodou tohoto 

způsobu je snazší transport suché směsi latentně hydraulicky aktivní látky a alkalického 

aktivátoru i do vzdáleného místa použití (stavba apod.), přičemž záměsová voda je přidána až 

v místě uplatnění tohoto materiálu. 

Je trvalou a přirozenou snahou redukovat množství polutantů znečišťující životního 

prostředí. Využití latentně hydraulických druhotných surovin nesporně přispívá ke zlepšování 

kvality ovzduší, neboť tyto suroviny není nutné vyrábět, ale vznikají jako vedlejší produkty 

různých výrobních procesů. Jako nejbližší materiál pro srovnání se nabízí portlandský cement, 

který je vynikajícím hydraulickým pojivem, ale jeho výroba zahrnuje poměrně energeticky 

náročný kalcinační proces vstupních surovin v rotační peci, při kterém vzniká značné 

množství oxidu uhličitého, který patří do skupiny skleníkových plynů. Všechny tyto, 

z environmentálního hlediska negativní charakteristiky výroby portlandského cementu, 

nedoprovázejí použití latentně hydraulických druhotných surovin.  

Skleníkové plyny, vznikající např. při výrobě cementu, či jinou lidskou činností, je 

nutno eliminovat a k tomuto účelu slouží metody filtrace, spojené se sorpcí či degradací 

skleníkových plynů na bázi katalytických a fotokatalytických reakcí. Fotodegradační pochody 

probíhají za působení světla, přičemž nejčastěji používaným fotokatalyzátorem v oblasti 

stavebního průmyslu je bezesporu oxid titaničitý. Jeho aplikací do stavebních hmot, s cílem 
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fotodegradace polutantů v ovzduší, se zabývá řada pracovišť po celém světě. VŠB-TUO je 

pak známa výzkumy v oblasti fotokatalyzátorů na bázi kompozitů typu kaolinit/TiO2 [1]. Tyto 

kompozitní fotokatalyzátory byly úspěšně testovány jako složky stavebních materiálů na bázi 

portlandského cementu [2]. Na základě provedené literární rešerše je zřejmé, že doposud 

nebyly testovány fotokatalyticky aktivní materiály jako složky stavebních hmot na bázi 

latentně hydraulických, alkalicky aktivovaných látek, tedy materiálů typu granulované 

vysokopecní strusky či elektrárenského popílku. 

Cílem předkládané práce je zhodnotit možnost využití granulovaných alkalických 

aktivátorů pro přípravu hydrokeramiky, jakožto vysocehodnotného stavebního materiálu 

na bázi granulované vysokopecní strusky a její směsi s méně jakostním elektrárenským 

popílkem (s nízkým podílem amorfní fáze).  

Experimentální část byla rozdělena do čtyř hlavních celků. V rámci první části byly 

připraveny směsi granulované vysokopecní strusky se třemi typy alkalických aktivatorů, 

jejichž množství bylo dále odstupňováno podle vneseného množství Na2O. Tyto experimenty 

umožnily určit optimální množství aktivátoru, které zajistilo nejvyšší pevnost v tlaku. Na 

základě výsledků těchto experimentů byly v další části připraveny malty, které kromě 

optimalizovaného poměru vysokopecní strusky a alkalického aktivátoru dále obsahovaly 

normovaný písek. Vzorky připravených malt byly následně podrobeny měření pevnosti 

v tlaku, odolnosti proti mrazuvzdornosti a odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám. 

Na základě komparativního vyhodnocení výsledků těchto testů byla vybrána optimální 

formulace pro přípravu hydrokeramických materiálů. Po předchozích dvou částech 

následovala série experimentů s pastami o složení vykazujícím optimální mechanické 

vlastnosti, u nichž bylo snahou blíže popsat děje probíhající v průběhu hydratace 

připravených vzorků. Struktura připravených vzorků byla charakterizována pomocí RTG 

difrakční analýzy, infračervené spektroskopie a skenovací elektronové mikroskopie. Cenné 

informace o průběhu hydratace rovněž poskytly parametry stanovené pro vodné výluhy 

připravené z hydratovaných vzorků.  

Další snahou bylo odhalit potenciál použití hydrokeramiky v kombinaci 

s fotokatalyticky aktivními materiály na bázi TiO2. V rámci této části byly připraveny vzorky 

i) hydrokeramiky s fotokatalyticky aktivním kompozitem KATI a ii) vzorky hydratované 

hydrokeramiky u níž je fotoaktivní TiO2 deponován na jejím povrchu v podobě tenké vrstvy. 

Hydrokeramika s obsahem fotokatalyticky aktivního materiálu představuje další z možností 

využití tohoto materiálu jako alternativního nízkoenergetického pojivového systému, 

využívajícího sluneční záření pro odbourávání škodlivých látek v životním prostředí. V tomto 

smyslu se jako vhodné aplikace jeví dlaždice, obkladové prvky, obrubníky nebo například 

okrasné prvky do parků či zahrad. Takovéto venkovní použití s využitím fotoaktivního 

materiálu bude zároveň splňovat parametry „aktivního“ ekologického výrobku. 
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2 ALKALICKY AKTIVOVANÉ MATERIÁLY 

Materiály vhodné pro alkalickou aktivaci jsou nejčastěji bezslínkové alumosilikátové 

materiály, nacházející se v přírodě nebo vznikající jako tzv. druhotná průmyslová surovina. 

Podmínkou pro použití těchto surovin je přítomnost Al2O3 a SiO2 v reaktivní nekrystalické 

formě, resp. jako skelná nebo amorfní fáze. Tyto materiály mohou obsahovat větší množství 

CaO a další doprovodné oxidy. Běžně takto využívané druhotné suroviny jsou granulovaná 

vysokopecní struska, elektrárenský popílek, metakaolin a nebo tepelně modifikované jílové 

suroviny. Tyto látky se označují jako latentně hydraulické látky (LHL), a je pro ně 

charakteristické, že vykazují hydraulické schopnosti účinkem aktivátoru (tzn. po přidání 

aktivátoru a vhodného množství vody směs tuhne a tvrdne). Základním aktivátorem latentní 

hydraulicity je Ca(OH)2, dalšími jsou rozpustné sloučeniny alkalických kovů, jako jsou 

hydroxidy sodné a draselné, uhličitany sodné a sodná nebo draselná vodní skla. 

První zmínka o použití alkálií jako přísady do pojivových systémů se datuje do roku 

1930, kdy Kühl objevil tuhnutí a tvrdnutí u směsí jemné vysokopecní strusky a roztoku 

hydroxidu sodného [3]. Další zmínka se datuje k roku 1939, kdy Feret použil vysokopecní 

strusku pro přípravu cementu [4]. Purdon v roce 1940 jako první provedl rozsáhlé laboratorní 

výzkumy s cementovými slínky s příměsí strusky, vápna, hydroxidu sodného a různých typů 

sodných solí [5]. 

Později v roce 1957 Glukhovsky jako první objevil možnost produkce pojiv použitím 

nízkovápenenatých nebo bezvápenatých alumosilikátů - jílů a roztoků alkalických kovů. 

Nazval tento cement a z něj vzniklý beton jako „gruntocement a gruntosilikát“ [3]. Od té doby 

byly provedeny rozsáhlé výzkumy v oblasti alkalicky aktivovaných cementů a betonů.  

V roce 1979 Davidovits vytvořil pojiva ze směsi alkálií s vypálenou směsí kaolinitu, 

vápna a dolomitu. Davidovits [6] nazval tento výsledný produkt „geopolymer“, vzhledem 

k výsledné struktuře, která byla polymerní, a navrhl jejich chemické názvosloví. Davidovits 

ve Francii založil Geopolymer Institute, patentoval několik geopolymerních materiálů a jejich 

aplikací, které jsou dnes známými obchodními značkami geopolymerních výrobků, jako např. 

Geopolycem nebo Geopolymite. 
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2.1 Geopolymery 

Geopolymer je označení pro anorganický polymer, který vzniká alkalickou aktivací 

základního materiálu, především tepelně upravených jílových minerálů, např. kaolinitu. Je to 

amorfní alkalický alumosilikát s prostorovou strukturou podobnou zeolitickým prekurzorům. 

Podle Davidovitse [7] se prostorová struktura alumosilikátového (geopolymerního) 

gelu skládá ze střídajících se SiO4 a AlO4 tetraedrů, spojených sdílenými atomy kyslíku. 

Pro vyrovnání negativního náboje, vzniklého v důsledku existence Al
3+

 kationů ve čtyřvazné 

koordinaci, musí být ve struktuře přítomny kladné ionty alkalických kovů, jako je sodík, 

draslík a vápník. Složení a struktura tohoto alkalického alumosilikátového gelu závisí 

na velikosti, struktuře a koncentraci iontů přítomných v materiálu, na teplotě, délce ošetřování 

a na pH směsi [7]. Pro označení geopolymerů byl Davidovitsem [6] navržen tento empirický 

vzorec. 

Mn {-(SiO2)z -AlO2}n . w H2O, 

kde  M je K, Na či Ca, 

n  je stupeň polykondenzace, 

z je 1, 2 nebo 3. 

Pro chemické názvosloví geopolymerů byl navržen pojem „poly(sialat)“, kdy sialát 

znamená zkrácení pojmu siliko-oxo-aluminát. Amorfní až semikrystalické trojrozměrné 

silikoaluminátové struktury lze rozlišit podle poměru Si/Al na polysialát -Si-O-Al-O-, 

polysialátsiloxo -Si-O-Al-O-Si-O-, polysialátdisiloxo -Si-O-Al-O-Si-O-Si-O- [6], [7], [9]. 

Typ výsledné trojrozměrné makromolekulární struktury především závisí na koncentraci 

alkalických polysilikátů a na teplotě. Výsledné příklady struktur jsou uvedeny na obr. 1. 
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Obr. 1  Příklady typických struktur poly(sialate) [10]. 

Geopolymer Na-PS (viz obr. 1) vzniklý polymerací geopolymerního prekurzoru – 

metakaolinitu za účasti NaOH při působení hydrotermálních podmínek (ke zpevnění dochází 

v teplotním rozmezí 150-180°C a působením tlaku 5-10 MPa) má výslednou strukturu 

krystalickou [11]. Tato struktura je podobná zeolitu A, který je složen ze strukturních 

jednotek sodalitové mřížky. Na obr. 2 je uvedena podobnost mezi geopolymerní strukturou 

Na-PS a zeolitickou strukturou. Vznik zeolitických fází v závislosti na hydrotermálních 

podmínkách potvrzuje i Krivenko a Kovalchuk [12]. 
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Obr. 2  Porovnání struktury Na-PS a struktury zeolitu A podle Davidovitse [7]. 

Pokud dochází k polymeraci geopolymeru za běžných podmínek, vzniklá struktura je 

amorfní až semikrystalická. Geopolymerní pojiva (Na,K)-PSS (sodium nebo potassium 

(sialate-siloxo)) nepotřebují ke své přípravě hydrotermální podmínky. Vznikají z prekurzoru 

Davidovitsem označeného (Si2O5∙Al2O2)n místo 2(SiO2∙Al2O3), aby zdůraznil čtyřnásobnou 

koordinaci Al. Výroba probíhá dvěma způsoby, buď dehydroxylací přírodních alumosilikátů 

(Si2O5∙Al2(OH)4), nebo kondenzací par SiO a Al2O [7], [9]. Geopolymerace hlinito-

křemičitých oxidů za přítomnosti silně alkalických silikátů je exotermický jev a může být 

naznačena podle schématu na obr. 3. Geopolymeraci lze považovat za výsledek 

polykondanzace hypotetických monomerů – ortosialátových iontů. 

 

Obr. 3  Schéma geopolymerace (Na,K)-PSS podle Davidovitse [9]. 

Geopolymerní materiály jsou svou strukturou podobné skelným materiálům 

a hydratovaným silikátovým minerálům, studium MAS-NMR spekter alumosilikátových skel 

a geopolymerů ukázalo jejich jistou podobnost. Na základě takovéto podobnosti 

a naměřených dat sestavil Barbosa aj. [13] model struktury Na-PS geopolymeru, uvedený na 

obr. 4. Skelný materiál a geopolymerní pojivo mají podobné trojrozměrné uspořádání 

strukturních jednotek na krátkou vzdálenost. Ve struktuře skla není však přítomna voda a sklo 

není prakticky porézní. 
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Obr. 4  Výsledná struktura geopolymerního pojiva podle Barbosy aj.[13]. 

Podle 
29

Si MAS-NMR jsou na obr. 4 označeny atomy křemíku *, pokud jde 

o SiQ
4
(2Al) a symbolem 


, pokud se jedná o SiQ

4
(3Al). Zjednodušeně je tak poukázáno 

na způsob navázání tetraedru křemíku v tomto trojrozměrném uspořádání a počet atomů 

hliníku, navázaných na daný tetraedr křemíku přes atomy kyslíku. 

Syntéza geopolymerů 

Syntéza geopolymerů v podstatě zahrnuje procesy rozpouštění alumosilikátových 

minerálů, hydrolýzu Al
3+

 a Si
4+

 iontů a kondenzaci specifických hlinitanových a silikátových 

jednotek. Počáteční rychlost rozpouštění hlinitanových jednotek je vyšší než u silikátových 

jednotek [14]. Nejkritičtějším prvkem je přechod z kapalného prekurzoru do tuhého gelu 

a následně mechanismus zhutňování, což je klíčové pro kontrolu nanostrukrury, pórovitosti 

a vlastností geopolymerů. Podle Duxsona aj. [14] tvorba gelu – gelace je výsledkem 

hydrolýzy-polykondenzace hlinitanových a silikátových jednotek, což má za následek vznik 

komplexní sítě nabobtnalé vodou, která je uvězněna v pórech. Tyto alumosilikátové gely, 

vzniklé procesem sol-gel, jsou vytvořeny ze základních kulovitých polymerních jednotek 

(θ ≈ 0,8 – 2 nm), které jsou hustě sbaleny v závislosti na rychlosti hydrolýzy-polykondenzace 

a obsahu vody. Pravděpodobně nejvýznamnějším vliv na skladbu výsledných geopolymerů 

má poměr Si/Al, což potvrzují i Lyu aj. [15]. 

Weng a Sagoe-Crentsil [16] predikují výsledné geopolymerní jednotky a procesy 

hydratace na základě modelu částečných nábojů (PCM z anglického Partial charge model). 

Tento model byl použit pro predikci a vysvětlení chemické reaktivity iontů kovů během 

hydrolýzy a kondenzace. 
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Mechanismus rozpouštění a hydrolýzy 

V alkalických podmínkách dochází k rozpouštění alumosilikátové složky, která 

poskytuje Al
3+

 a Si
4+

 ionty. Rozpouštění iontů a jejich hydrolýza probíhá pravděpodobně 

současně. Výsledky vypočítané na základě PCM [16] poukazují na to, že v alkalických 

podmínkách při rozpouštění vznikají monomerní jednotky. Hlavní Al jednotka je [Al(OH)4]
-
 

zatím co hlavními silikátovými jednotkami jsou [SiO(OH)3]
-
 a [SiO2(OH)2]

2-
, 

s koncentračním poměrem rostoucím s hodnotou pH od [SiO2(OH)2]
2-

 do [SiO(OH)3]
-
. 

Schematicky lze tedy rozpouštění a hydrolýzu alumosilikátových látek v alkalickém prostředí 

vyjádřit pomocí následujících reakcí podle [16]: 

    4232 223 OHAlOHOHOAl  (1) 

    322 OHSiOOHOHSiO  (2) 

    
2

222 2 OHSiOOHSiO  (3) 

Tyto reakce předpokládají, že molekuly H2O a ionty OH
-
 jsou spotřebovány 

kontinuálním rozpouštěním. Podle uvedených reakcí alkalita, tedy koncentrace OH
- 

iontů 

významně ovlivňuje procesy rozpouštění. 

Mechanismus kondenzace  

Experimentální výsledky ukazují, že kondenzace mezi hlinitanovými a silikátovými 

monomerními jednotkami probíhá mnohem rychleji, než jen mezi samotnými silikátovými 

monomerními jednotkami. Pro přípravu geopolymerů se používají převážně dva druhy 

aktivátoru i) roztoky alkalických hydroxidů a ii) roztoky alkalických silikátů s alkalickými 

hydroxidy, které vnáší do systému další Si jednotky. Geopolymery, vytvořené za použití 

aktivátorů a rozdílným obsahem Si jednotek, budou mít jinou výslednou strukturu a jiné 

vlastnosti podle typu probíhajících kondenzačních reakcí.  

a) Poměr Si/Al ≤ 1 

Nízká hodnota poměru Si/Al platí za použití aktivátoru typu i) a produkty kondenzační 

reakce lze podle [16] schematicky vyjádřit takto:  

 

          

     OHOHSiOOAlOH

OHSiOOAlOHOHSiOOHAl

2

3

23

3

23

2

24









 (4) 

Kondenzace mezi monomerními jednotkami [Al(OH)4]
-
 a [SiO(OH)2]

2-
 vede  

ke vzniku malých oligomerů, jako jsou dimery a trimery, které jsou dominantní za velmi 

vysokého pH. V podmínkách velmi vysokého pH je polymerace a tuhnutí geopolymerů velmi 

obtížná. Snížením alkality aktivátoru typu i) se stanou dominantními jednotky [SiO(OH)3]
-
 

podle reakce: 

     
 3

2

22 OHSiOHOHSiO  (5) 

HO    H 
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Kondenzace mezi monomerními jednotkami [Al(OH)4]
-
 a [SiO(OH)3]

-
, popsaná autory 

Weng a Saoe-Crentsil [16], probíhá podle reakce: 

 

          

     OHOHSiOOAlOH

OHSiOOAlOHOHSiOOHAl

2

2

23

2

2334









 (6) 

Další kondenzací produktů reakce (6) a [SiO(OH)3]
-
 se vytváří polymerní 

alumosilikátová síť, dokud všechny hydroxilové skupiny [Al(OH)4]
-
 nejsou spotřebovány. 

Kondenzace mezi monomerními jednotkami [Al(OH)4]
-
 a [SiO(OH)3]

-
 vede ke vzniku 

velkých oligomerů a polymerů. 

b) Poměr Si/Al ≥ 3 

Vyšší poměr Si/Al platí za použití aktivátoru typu ii), který obsahuje převážně 

oligomerní silikátové jednotky a proto produkty kondenzační reakce jsou rozdílné 

od produktů vzniklých z monomerních silikátových jednotek.  

Sagoe-Crentsil a Weng [17] předpokládají, že kondenzace má dvě stádia. První 

stádium je velmi rychlá kondenzace mezi [Al(OH)4]
-
 jednotkami a silikátovými jednotkami 

z aktivátoru, kdy [Al(OH)4]
-
 jednotky jsou spotřebovány ihned po jejich vzniku. Obecně 

[Al(OH)4]
- 
jednotky mají tendenci podporovat kondenzační procesy a jsou více reaktivní než 

odpovídající silikátové jednotky. Druhé stádium odpovídá pomalé kondenzaci mezi 

silikátovými jednotkami. V koncentrovaných roztocích alkalických silikátů monomerní 

silikátové anionty vykazují tendenci ke kondenzaci v oligomerní jednotky, které se podobají 

cyklickému uspořádání vlivem částečného rozložení náboje, počtem hydroxylových skupin, 

elektrostatických a sterických efektů. Tato dvě stádia odpovídají i koncepčnímu modelu 

geopolymerace podle [18], který uvádí vznik alumosilikátového gelu 1 bohatého na Al 

a alumosilikátového gelu 2 obohaceného o Si. 

Kondenzace [Al(OH)4]
-
 a převážně oligomerních silikátových jednotek z aktivátoru, 

a následná pomalá kondenzace silikátových jednotek, vede ke vzniku trojrozměrné cyklické 

alumosilikátové sítě. 

Předpokládá se, že koncentrace [Al(OH)4]
-
 může být upravena hodnotou pH roztoku, 

tedy nižší pH roztoku má za následek nižší koncentraci [Al(OH)4]
-
 jednotek a vede 

k prodloužení doby tuhnutí. Naopak vyšší hodnoty pH zpomalují kondenzační reakce mezi 

silikátovými jednotkami. Na výslednou strukturu geopolymeru má vliv množství obsaženého 

Si v aktivátoru, které významně ovlivňuje kondenzační procesy a tím pádem i strukturu. 

Podle Duxona aj. [14] má významný vliv na určení mikrostruktury geopolymeru nestálost 

tekuté fáze (dána poměrem SiO2/Na2O v roztoku aktivátoru), ovlivňující rychlost 

reorganizovanosti struktury a tuhnutí gelu během geopolymerace. Nižší poměr SiO2/Na2O 

poskytuje menší a více nestálé jednotky v kapalné fázi, které umožňují vyšší míru uspořádání 

struktury a zhutnění gelu před jeho tvrdnutím. Při vyšším poměru SiO2/Na2O je vzniku 

uspořádáné gelové struktury bráněno pomalou rychlostí výměny mezi cyklickými nebo 

mřížkovými (z angl. orig. cage-like) oligomerními jednotkami. V tomto případě tvrdnutí 

nastane, pokud gel vytvořil malé a možná ne zcela zhutněné a propojené shluky. To znamená, 

HO    H 
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že porozita mikrostruktury je rovnoměrná a chemicky vázaná voda může být např. ve formě 

silanových skupin. Přechod mezi roztokem s dostatečnou nestálostí, umožňující vyšší míru 

uspořádání struktury a zhutnění gelu, nastává v rozmezí 0,5 ≤ SiO2/Na2O < 1, kde množství 

malých silikátových jednotek rychle klesá ve prospěch velkých silikátových oligomerů [14]. 

2.2 Anorganické polymery 

Předešlá kapitola byla věnována geopolymerům a obecnému popisu procesu jejich 

vzniku tzv. geopolymeraci. Autoři, věnující se problematice alkalické aktivace, nejsou 

jednotní v oblasti pojmenování procesů vzniku anorganických polymerů z alkalicky 

aktivovaných surovin. Někteří považují za geopolymery jen materiály vzniklé z prekurzoru 

metakaolinu popř. ostatních tepelně upravených jílových minerálů. Pro přípravu 

anorganických polymerů se ale hojně využívají převážně druhotné, nesprávně též označované 

odpadní, suroviny např. z průmyslové výroby železa a oceli, úlety vznikající při spalování 

uhlí či produkty z jiných průmyslových výrob. Mezi druhotné suroviny ovšem patří i méně 

kvalitní jílové minerály. 

Například Glukhovskij, který se jako jeden z prvních zabýval alkalickou aktivací, je 

autorem názvu gruntocement a gruntosilikát [3], ale následně v článku, věnujícím se alkalické 

aktivaci různých typů strusek, již nazval produkt jejich alkalické aktivace jako strusko-

alkalický cement [19], tento název byl používán i v ČR [20]. Krivenko [21], který pokračuje 

ve výzkumu prof. Glukhovskeho, označuje anorganické polymery, vzniklé alkalickou 

aktivací, jako alkalické cementy, které dále rozděluje podle typu použitých druhotných 

surovin na „geocementy“ (použití jílů, živců, atd.), „strusko-alkalické cementy“ (použití 

různých typů strusek), „alkalické cementy na bázi popílku“, „alkalický portlandský cement“ 

(vyrobené s použitím směsi portlandského cementu a ostatních druhotných surovin) a 

poslední skupinou jsou „alkalické hlinitanové cementy“ (vyrobené s použitím směsi 

hlinitanového cementu a druhotných surovin). Roy [4] ve své práci použila například 

označení chemicky vázaná keramika.  

Lze konstatovat, že vstupní suroviny pro anorganické polymery jsou látky, obsahující 

alumosilikátovou složku v reaktivní podobě nebo obsahují významný podíl skelné fáze a dále 

mohou obsahovat značné množství CaO a dalších doprovodných oxidů. Výsledná struktura 

bude mít rozdílný charakter a lze předpokládat, že mechanismus tvorby nových fází bude 

ovlivněn těmito doprovodnými oxidy. 

Lecomte aj. [22] srovnávali mikrostrukturu produktů alkalické aktivace granulované 

vysokopecní strusky, metakaolinu a portlandského cementu, přičemž jako aktivátor použili 

KOH. Při aktivaci portlandského cementu vznikl jemně krystalický C-S-H gel s molárním 

poměrem Ca/Si cca 1,7 a vrstevnatá struktura podobná tobermoritu a nebo jennitu. Při 

aktivaci vysokopecní strusky vznikl amorfní C-S-H gel s poměrem Ca/Si cca 0,7 a objevily se 

fáze bohaté na Mg-Al podobné hydrotalcitu a fáze typu (C,M)4AH13. Aktivací metakaolinu 

vznikla téměř amorfní struktura podobná přírodním zeolitům, ale bez výrazné krystalické 

struktury. 
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Reaktivnost skelné fáze 

Skelná fáze je požadovanou složkou u vstupních druhotných surovin, jako je 

např. struska nebo popílek pro přípravu anorganických polymerů. Termodynamické výpočty 

a experimenty potvrzují, že vazby mezi Si-O-Si jsou pevnější než vazby mezi Al-O-Si nebo 

Al-O-Al a tedy vazby mezi Al se snadněji poruší [23]. Také je potvrzeno, že vazby mezi kovy 

alkalických zemin, např. Ca-O, hydrolyzují snadněji než vazby Al-O [24]. Tedy vazby mezi 

siťotvornými oxidy jsou pevnější než vazby mezi modifikátory skelné mřížky. Pokud je 

v systému málo modifikujících kationtů pro vyrovnání negativního náboje u všech 

Al tetraedrů, potom rozpustnost Al jednotek je velmi omezená. Divalentní kovy alkalických 

zemin zvyšují rozpouštění v porovnání s kationty kovů alkalických zemin, umožňující skelné 

fázi rozdílnou rychlost rozpouštění vzhledem ke svému složení [25]. 

Mechanismus degradace skla je ovlivněn převážně hodnotou pH prostředí. Silně 

alkalické roztoky (pH > 12) rozpouštějí sklo jako celek, a to poměrně velkou rychlostí. 

Obecně je odolnost skla vůči vodě a vodným roztokům tím větší, čím menší je suma 

alkalických oxidů ve skle [26]. U málo odolných skel se vyluhují ionty alkalických prvků 

a ionty H
+
 naopak difundují do skla. Jedná se o iontově výměnný proces, který má difúzní 

charakter a zpomaluje se s časem. Ze skelné mřížky uvolněné ionty zůstávají na povrchu nebo 

se karbonizují oxidem uhličitým a postupně se odplavují [27]. Rychlost dějů významně 

ovlivňuje (zpomaluje) právě vznikající fáze na povrchu skla. Mezi nejčastější nové fáze patří 

uhličitany, sírany a hydratovaný SiO2 gel. 

Reakce alkalického roztoku se sklem pravděpodobně probíhá podle následujících 

rovnic [25]-[27]. 

                                  (7) 

                              (8) 

                  (9) 

                                      (10) 

                          
  (11) 

Hydroxilové skupiny OH
-
 rozštěpí dlouhé křemičité řetězce a tvoří polykřemičité 

kyseliny s krátkými řetězci. Dalším působením alkalického roztoku vzniká kyselina křemičitá 

a její soli, které jsou snadno rozpustné ve vodě. Rychlost degradace závisí na rychlosti 

působení hydroxylových aniontů OH
-
 na křemičitou mřížku skelné fáze [27]. U skel, 

obsahujících modifikátory skelné mřížky, probíhá proces podobně, jen dochází k výměně H
+
, 

(H3O)
+
 za Na

+
 nebo Ca

2+
. Podobný mechanizmus je uvažován pro všechny mobilní ionty 

v matrici skla, ale jejich mobilita je vázaná k poměru náboje a poloměru iontu. To znamená, 

že není významný rozdíl v mechanizmu degradace skel, ale v kinetice degradačního procesu. 

Degradační mechanismy naruší sklo natolik, že dojde k jeho úplnému rozpadu. 
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Mechanizmus alkalické aktivace a vznik hydratovaných anorganických polymerů není 

doposud detailně objasněn a stále se objevují nové otázky. Rozrušení skelné fáze v průběhu 

alkalické aktivace může být přirovnáno k mechanismu degradace skla. Podle autorů Duxsona 

a Provise [25] je na obr. 5 zobrazen mechanismus rozpouštění skelné fáze.  

 

Obr. 5  Názorný příklad rozpouštění skelné fáze podle [25]. 

Obr. 5  poskytuje názorný příklad mechanismu rozpouštění skelné fáze, obsahující jak 

monovalentní, tak divalentní kationty jako mřížkové modifikátory. Primární rozdíl mezi Na
+
 

a Ca
2+

 je v podílu rozsahu škod, na původní strukturu skla, který je mnohem větší v případě 

odstranění divalentního kationtu. Na obrázku je znázorněn degradační vliv vody a hydroxidu 

na skelnou fázi, (a) výměna kationtů H
+
 za Ca

2+
 a Na

+
, (b) hydrolýza vazeb Al-O-Si, 

(c) rozpad depolymerizované skelné mřížky, (d) uvolnění Si a Al jednotek. Pro přehlednost 

nejsou uváděny všechny vazby mezi kyslíkem a Al a Si uspořádaných do tetraedrů. Některá 

skla vykazují ustálené uvolnění Si a Al jednotek, zatímco z jiných se přednostně vyluhuje 

jedna komponenta [25]. 

Předcházející kapitola „Syntéza geopolymerů“ dokládá vznik polymerní 

alumosilikátové sítě z jednotek [Al(OH)4]
-
 a [SiO(OH)3]

-
, vzniklých z rozkladu metakaolinu. 

Z popisu rozkladu skelné fáze na obr. 5 je patrný vznik stejných Si a Al jednotek, vznikajících 

ze skelné struktury. Bylo prokázáno, že anorganické druhotné suroviny, obsahující skelnou 

fázi bohatou na doprovodné alkalické oxidy, jako modifikátory skelné mřížky, jsou cennou 

surovinou pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů. 
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2.3 Vstupní suroviny anorganických syntéz 

V případě pojetí anorganických polymerů, jako široké skupiny anorganických pojiv, 

lze nalézt významné rozdíly v charakteru a složení produktů alkalické aktivace z různých 

alumosilikátových surovin, od slínku, přes strusky, popílky ke kaolinitickým materiálům. 

V závislosti na složení výchozích látek a podmínkách reakce mohou vznikat C-S-H, 

C-A-H, M-C-S-A-H fáze a silikoaluminátové struktury (fáze podobné zeolitům, tzv. 

geopolymerní fáze) [3]. Při těchto reakcích polykondenzačního charakteru vzniká 

i sekundární voda. Podle charakteru výchozích surovin a podmínek reakce se mohou vytvářet 

amorfní (gelové) nebo částečně amorfní nebo krystalické látky. V procesu alkalické aktivace 

hraje značnou roli i množství pevné látky. Ve značně zředěných suspenzích (w větší než 1-10) 

vznikají převážně krystalické produkty typu zeolitů (analcim, hydrosodalit a další). Při vyšší 

koncentraci pevné fáze v suspenzi (w nižší než 1) se vytvářejí převážně amorfní produkty 

(w označuje vodní součinitel, který je roven poměru vody k pevnému materiálu). 

Grafickou závislost vlivu vstupních surovin na vznik nových fází schematicky vyjádřil 

Škvára [28]. Při alkalické aktivaci různých alumosilikátových látek lze nalézt významné 

rozdíly v charakteru a složení produktů. V řadě od slínku, přes strusky, popílky,  

ke kaolinitickým jílům jsou zřetelné trendy - viz obr. 6. V takto dané řadě je nutno zvyšovat 

obsah Na2O v alkalickém aktivátoru, dále je nutno používat silnější aktivátor od alkalického 

uhličitanu ke křemičitanu, resp. hydroxidu, zvyšuje se podíl fáze zeolitického typu, snižuje se 

obsah Ca v produktu a tím i obsah C-S-H a C-A-H fází. 

 

Obr. 6  Suroviny pro anorganické syntézy – geopolymeraci podle Škváry [28]. 

V anorganických polymerních materiálech pak koexistují vedle sebe fáze zeolitického 

typu a fáze typu C-S-H resp. C-A-H. Tato koexistence má vliv na jejich vlastnosti a lze 

konstatovat, že nejvyšších pevností u těchto materiálů bylo dosaženo právě u materiálů 

s koexistencí obou typů fází (až 160 MPa v tlaku) [28]. Vora a Dave [29] uvádí, že vliv 

na pevnostní charakteristiky mají jak poměr aktivátoru ke vstupní surovině, tak obsah 

alkalické složky, doba hydratace a v neposlední řadě obsah záměsové vody. 
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2.3.1 Reaktivní jíly – metakaolin (MK) 

Z technologického hlediska jsou za jílové minerály považovány takové, jejichž částice 

jsou menší než 2 m. Obvykle to bývají rozmanité silikáty s vrstevnatou strukturou, které se 

vyskytují spolu s doprovodnými oxidy. V užším slova smyslu jsou za jílové minerály 

považovány pouze jemně krystalické silikáty s vrstevnatou krystalovou strukturou, jako např. 

kaolinit, dickit, montmorillonit, illit a halloysit. 

Jedním z důležitých faktorů pro využití přírodních, tzv. surových kaolínů v keramické 

technologii a dalších průmyslových aplikacích, je bohatost kaolinů, posuzovaná podle 

výplavů, tj. obsahu částic zeminy s velikostí částic s d < 20 μm. Kaoliny bohaté mají výplav 

větší než 35 %, kaoliny středně bohaté 20 % až 35 % a kaoliny chudé 12 % až 20 %. Kaolin 

se tedy využívá jako plavený produkt, ve výjimečných případech se v některých keramických 

výrobách používá i kaolin surový [30]. 

Česká republika má vzhledem ke geologickým podmínkám významná ložiska vysoce 

kvalitních kaolinitických jílů. Keramická výroba, a především výroba jemné kameniny 

a porcelánu, historicky vyústila u nás ve zvyklost používat pro výrobu všeho keramického 

zboží, tj. kromě porcelánu i sanitárního zboží, obkladů a dlažeb, jen kaolin nejlepší kvality - 

čistě bílý. To však znamená, že zůstává nevyužito velké množství kvalitních jílů, které pro 

obsah barvicích oxidů (Fe2O3, případně TiO2) keramický průmysl odmítá a nevyužívá. Tím 

pádem zůstávají tyto dnes nevyužívané „druhotné“ suroviny jako možný zdroj alumosilikátů 

pro jejich využití pro přípravu alkalicky aktivovaných materiálů. 

Přírodní jíly nejsou pro alkalickou aktivaci dostatečně reaktivní, není z nich možné 

převést potřebné množství Al a Si skupin do roztoku. Pro zvýšení aktivity je kaolinit 

podroben kalcinaci, která začíná již od teplot 420 °C a končí až u 950 °C, při kterých je 

dosaženo kompletní dehydroxylace - odstraněním OH
-
 skupin a dezintegrace původní 

kaolinitické jílové struktury, jež byla složena z vázaných oktaedrů AlO6 a tetraedrů SiO4. 

Kalcinací vzniká nestabilní metakaolinit. Uvolněním OH
-
 skupin nastává snížení 

koordinačního čísla Al z 6 na 4 nebo 5, hliníkové oktaedry se mění na hliníkové tetraedry. Po 

dehydroxylaci vzniklá struktura metakaolinitu si ponechává vrstevnatou strukturu i tvar 

krystalů kaolinitu (obr. 7), ale uspořádání je jen na krátkou vzdálenost, což se projevuje na 

difrakčním záznamu jako amorfní fáze [31], [32]. 

 

Obr. 7  Struktura metakaolinitu (a) [110] a (b) [001] podle [33]. 
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Stevenson a Sagoe-Crentsil [34] uvádí, že pro zpracování a tuhnutí hraje významnou 

roli výběr vstupní suroviny – metakaolinitu a jeho parametry, jako je tvar a velikost částic, 

které ovlivňují viskozitu a tím i výsledné vlastnosti a strukturu.  

Významný vliv na tvorbu výsledné struktury má poměr Si/Al, což potvrzuje 

i modelová studie od Buchwalda aj. [35]. Výsledky jejich studie ukazují, že i při stejném 

poměru Si/Al je výsledná struktura závislá na pH. Alkalická aktivace metakaolinu pomocí 

NaOH vede ke vzniku zeolitů. Poměr Si/Al je roven 1 a zároveň vysoké pH dává vznik 

zeolitu sodalitu (SOD), při nízkém pH vzniká struktura zeolitu typu A (LTA) a X – typ 

faujazit (FAU). Zeolitické struktury jsou uvedeny na obr. 8. 

 

Obr. 8  Zeolitické struktury SOD, LTA, FAU [35]. 

2.3.2 Elektrárenské popílky 

Elektrárenské popílky (EP) vznikají při spalování uhlí v tepelných elektrárnách. Jedná 

se o heterogenní materiál tvořený částicemi, jejichž rozdílné vlastnosti (fyzikální, chemické, 

mineralogické, morfologické i technologické) jsou určovány a ovlivňovány jak kvalitou 

spalovaného uhlí, tak technologií spalovacího procesu.  

Popílek je tvořen převážně sférickými částicemi obsahujícími skla s obsahem Si a Al 

o rozměrech 5 – 50 µm a neprotavitelnými alumosilikátovými makročásticemi o velikostech 

100 – 250 µm [36]. Významným morfologickým jevem je výskyt mikrosfér (dutých cenosfér 

a vyplněných plerosfér), které mívají oválný tvar a vznikají v teplotním rozmezí  

1200 – 1500 °C. Jejich povrch nebývá vždy hladký a často se na něm nacházejí jemnozrnné 

povlaky mikročástic, většinou krystalických sloučenin o velikosti 0,1 – 0,5 μm [37]. 

Některé z elektráren a tepláren používají technologii fluidního spalování  

za atmosférického tlaku. Mleté palivo s přísadou vápence, příp. dolomitu, se spaluje 

v cirkulující vrstvě při teplotě 850 °C. V důsledku transportu kouřových plynů z prostoru 

ohniště dochází k separaci jednotlivých frakcí této směsi, jemné podíly jsou odnášeny 

spalinami ve formě úletu a hrubší zůstávají ve spalovacím prostoru. Úlet tuhých látek  

je z kouřových plynů odstraňován běžnými technologickými postupy (cyklóny, filtry). Každá 

fluidní spalovací jednotka proto zpravidla produkuje fluidní popílky dvojího druhu: popílek 

z prostoru ohniště (označovaný např. ložový) a popílek získaný z úletu (označuje  

se cyklónový, filtrový apod.). Výsledným produktem je pak směs popela z původního paliva, 

nezreagovaného odsiřovacího činidla (CaO s případnými zbytky CaCO3), síranu vápenatého, 

produktů reakce popelovin s CaO a nespáleného paliva [38]. Vzhledem k tomu, že teploty 
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spalování jsou při fluidních procesech nižší než při klasickém spalování, je nezreagovaný 

CaO přítomen ve formě tzv. měkce páleného vápna a je tedy reaktivní [38]. 

Elektrárenské popílky, kromě nedominantního obsahu CaO (0,5 – 30 %) a MgO, jsou 

tvořené podílem SiO2 (10 – 70 %), Al2O3 a Fe2O3 (5 – 50 %) [40]. 

Popílky lze rozdělit do dvou tříd podle ASTM C618 [44]. 

Popílky třídy C obsahují mezi 50 – 70 hm. % SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 a CaO > 5 hm. %. 

Vznikají obvykle spalováním nízkohodnotných uhlí, tzn. ligninového nebo sub-bituminózního 

hnědého uhlí - mají „cementové“ vlastnosti, tj. samovolné vytvrzování při reakci s vodou  

Popílky třídy F obsahují více než 70 hm. % SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 a CaO < 5 hm. %. 

Obvykle vznikají spalováním kvalitnějších uhlí, tzn. bituminózního černého uhlí nebo 

antracitu - mají pucolánové vlastnosti. 

Stejně jako u popílku klasického se i u fluidních popílků projevuje nevýhoda 

kolísavých vlastností, zejména chemického složení, hustoty a ostatních parametrů, způsobená 

nestabilitou spalovacího procesu a variabilitou vlastností vstupních komponent (uhlí 

a odsiřovacího činidla) [38], [40]. 

Klíčové faktory, ovlivňující alkalickou aktivaci elektrárenských popílků, jsou obsah 

reaktivní skelné fáze, velikost částic, pH a typ aktivátoru [41]. Stevenson a Sagoe-Crentsil 

[42] na základě studia alkalicky aktivovaných popílků zhodnotili, že jemnozrnná hutná 

struktura s nízkou pórovitostí vzniká za přítomnosti vysokého obsahu Si a nízkého obsahu 

vody. Podle Fernández-Jimenéz aj. [41] má reakční mechanismus alkalické aktivace 

elektrárenských popílků dvě základní fáze, a to nukleaci a růst. Nukleace je řízena 

mechanismem rozpouštění, kdy se tvoří silikátové a hlinitanové iontové jednotky. Druhým 

mechanismem je polymerace, kdy jako první vznikají metastabilní fáze bohaté na Al, 

vyvíjející se na stabilnější fáze bohaté na Si, které později reprezentují výslednou strukturu. 

Stádium růstu začíná, když zárodky dosáhnou kritické hodnoty a začnou růst krystaly. Toto 

stádium je velmi pomalé, což je ovlivněno množstvím tekutiny ovlivňující rychlost nasycení 

iontových jednotek, ale ne rychlostí jejich rozpouštění. Malé množství roztoku aktivátoru 

vytvoří rychle tuhou hmotu, kde není dostatek místa a času pro tvorbu gelu, který by umožnil 

růst krystalické fáze a tvorbu fází zeolitického typu. Lloyd aj. [43] mimo jiné uvádí, že použití 

vodního skla jako aktivátoru vede k vytvoření homogenní hutné struktury s uspořádáním na 

krátkou vzdálenost, redukující nukleaci zeolitických prekurzorů. 
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Obr. 9  Model alkalické aktivace elektrárenského popílku [41]. 

Na obr. 9 je uveden model alkalické aktivace elektrárenského popílku podle 

Fernández-Jiménez aj. [41]. Bod a) na obrázku znázorňuje porušený obal částice popílku, 

která po prvotním vystavení působení alkalického aktivátoru odkrývá vnitřní prostor částice, 

ať už vyplněné nebo prázdné, k dalšímu působení aktivátoru. Bod b) znázorňuje vznikající 

reakční produkty uvnitř i vně sférických částic popílku, které jsou téměř kompletně 

spotřebovány na jejich tvorbu. Tyto reakce jsou řízeny mechanismem rozpouštění. 

Mechanismem rozpouštění je také řízen vznik reakčních produktů uvnitř plerosfér,  

bod c) a tím i vznik hutné struktury. Bod e) znázorňuje jeden z důsledků precipitace, a to 

vznik tzv. krusty tvořené reakčními produkty, která vzniká na povrchu plerosfér a zabraňuje  

tím působení aktivátoru na vnitřní nezreagované částice, které nejsou ovlivněny vysokým pH 

a tím se snižuje reakční rychlost. Tato část je řízena difuzním mechanismem. Poslední  

bod d) je znázornění koexistence všech uvedených bodů. Morfologie však není jednotná 

v celém objemu, ale liší se, a to v závislosti na velikosti částic, místním chemismem, pH atd. 

2.3.3 Strusky 

Struskou se nazývají odpadní produkty z pecí převážně hutního, ale i chemického 

nebo jiného průmyslu. Strusky z metalurgického průmyslu vznikají na povrchu roztaveného 

kovu a jsou produktem metalurgických reakcí roztavené vsázky a struskotvorných přísad. 

Obsahují nečistoty vyplouvající z taveniny, hlavními složkami jsou oxidy a další sloučeniny 

v závislosti na výrobě železa, oceli nebo např. barevných kovů. Pro výrobu alkalicky 

aktivovaných anorganických polymerů jsou nejvhodnější rychle chlazené vysokopecní 

strusky a strusky z výroby oceli, které jsou v reaktivním stavu [45]. 

Ze strusek má nejširší využití granulovaná vysokopecní struska (GVS), vznikající při 

výrobě surového železa, která byla prudce ochlazena a blíží se tak rentgen amorfnímu stavu, 
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tzn. obsahuje převážně skelnou fázi. Míra hydraulicity je přímo úměrná obsahu skelné fáze ve 

struskách [46]. Záleží to nejen na teplotním spádu chlazení, ale hlavně na složení strusky, na 

jemnosti mletí a na průběhu viskozitní křivky, protože silně viskózní taveniny mají mnohem 

menší sklon k rekrystalizaci [46], [47]. 

Kvalitu a reaktivnost strusek lze vyjádřit např. pomocí např. modul zásaditosti MZ [47] 

a modulu hydraulicity MH [46]. 

     
       

           
 (12) 

     
              

    
 (13) 

MZ by měl být > 1 a zároveň MH by měl být > 1. Čím více se podaří zchladit strusku 

tak, aby obsahovala větší část skloviny, tím je energeticky bohatší, a tedy latentně 

hydraulická. Hydraulickou aktivitu vykazují skla o složení v oblasti primárné krystalizace 

gehlenitu, akermanitu nebo merwinitu. Aktivita skla vzroste s výskytem mikrooblastí, 

obsahujících zárodky krystalických fází a s přítomností nehomogenit [47]. 

Vysokopecní strusky obsahují řadu minerálů, pokud jsou ponechány za podmínek, kdy 

dojde ke krystalizaci. Hlavními složkami zásaditých strusek jsou melilit C2AS (pevný roztok 

gehlenitu 2CaO∙Al2O3∙SiO2 a akermanitu 2CaO∙MgO∙2SiO2) a merwinit C3MS2, vedlejšími 

složkami jsou dikalcium silikáty C2S, monticelit CMS, rankinit C3S, pseudowolastonit CS 

a odhamit CaS [40]. 

Granulovaná struska, je-li hrubší, je vhodná jako více či méně aktivní plnivo, podle 

chemického a fázového složení. Krystalické strusky s nízkým podílem skelné fáze, vzhledem 

ke své pevnosti, slouží jako kamenivo. 

Proces hydratace alkalicky aktivované vysokopecní strusky vodním sklem popsali 

Krizan a Zivanovic [49]. Na základě kalorimetrických měření lze stádia definovat následovně: 

počáteční – iniciační – zrychlené – zpomalené – pomalé pokračující reakce. Reakce 

ve vodném prostředí probíhají takto: 

OHSiOHHSiOSi  2  (14) 

  OHMeOHSiOHHSiOMeOSi 222  (15) 

  OHMeOHSiOHHSiOMeOMeOSi 4223 2  (16) 

Alkalické kationty nejprve fungují jako destrukční katalyzátory. S postupným 

vyvíjením kondenzační struktury obsah alkalických kationtů klesá jako důsledek formování 

nové struktury. Alkalická složka ovlivňuje formování struktury takto: 

OHHNaOSiOHNaOHSi   (17) 

Alkalické silikáty mohou projít reakcí iontové výměny s divalentními ionty, tvořící 

≡Si–O–Ca–OH typ komplexů. Al je přítomno v podobné formaci, hydroxylové skupiny 

podobným způsobem ovlivňují vazbu Al–Si–O a dovolují vznik rozpustnému hlinitanovému 

aniontu [Al(OH)4]
-
 a hydroxokomplexu povrchové skupiny ≡Al–OH. 
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Během alkalické aktivace granulované vysokopecní strusky vede působení aktivátoru 

k uvolnění Ca, Si a Al. Tyto ionty musí difundovat skrz vnější vrstvu produktů hydratačních 

reakcí, které jsou rychle formovány kolem nezreagovaných částic strusky. Alkalické 

podmínky urychlují proces aktivace tedy přítomnost OH
-
 podporuje rozpouštění strusky, 

a tedy uvolnění Si a Al. Aktivátor s nižším silikátovým modulem (tedy vyšší OH
-
 

koncentrací) více přispívá k rozpouštění strusky, což vede k rychlému tuhnutí [50]. 

Wang a Scrivener [51] uvádí, že aktivace granulované vysokopecní strusky roztokem 

NaOH vede ke vzniku semikrystalického C-S-H (I) s nízkým poměrem Ca/Si a objevují se 

jemné krystalky C4AH14, jako lem v okolí nezreagovaných zrn strusky a malé krystalky 

hydrotalcitu rozptýlené v C-S-H gelu. Při aktivaci vodním sklem vzniká převážně amorfní 

charakter C-S-H (I) gelu, s velmi nízkou mírou krystalinity i po roce sledování struktury. 

Neobjevily se ani žádné stopy po formování fází zeolitického typu. 

Podobné závěry z alkalické aktivace vysokopecní strusky pomocí KOH učinili 

Richardson aj. [52], kdy vznikly semikrystalické fáze C-S-H a fáze bohatá na Mg podobná 

hydrotalcitu. 

Fernández-Jiménez a Puertas [53] sledovali vliv aktivátoru na počáteční fázové složení 

alkalicky aktivované granulované vysokopecní strusky. Došli k závěrům, že při použití 

vodního skla se snižuje doba tuhnutí, protože Si z aktivátoru rychle reaguje se struskou  

za vzniku počáteční C-S-H fáze, která se s časem reakce vyvíjí na vyšší stupeň polymerace  

se zahrnutím Al do struktury C-S-H. NaOH způsobuje rychlé rozpouštění strusky a vznik  

C-S-H jako hlavního produktu. Aktivátor Na2CO3 způsobuje falešné tuhnutí za vzniku CaCO3 

a Na2CO3 a až po delší době mohou začít precipitovat C-S-H fáze. 

Yip a Deventer [54] zkoumali C-S-H gel z připravené směsi metakaolinu 

a granulované vysokopecní strusky aktivované vodním sklem a NaOH se silikátovým 

modulem 1,2 a 2. Při rozpouštění se uvolňují Si a Al jednotky z metakaolinu a zároveň Si, Al 

a Ca z povrchu strusky. Rychlost rozpouštění závisí na alkalitě aktivátoru. Při vyšším pH 

povrch strusky bude nasycen OH
-
 ionty a Ca

2+
 ze strusky bude s nimi reagovat za vzniku 

Ca(OH)2, které obklopí povrch doposud nezreagovaných zrn strusky. Při nižším pH nebude 

vrstva Ca(OH)2 tak silná a další Ca
2+

 ionty mohou difundovat ze strusky a tvořit větší 

množství C-S-H. Ca
2+

 ionty uvolněné z GVS tvoří raději C-S-H gel než by se podílely 

na polymeraci s alumosilikátovými jednotkami uvolněnými z metakaolinu. Tedy v takovémto 

systému koexistují obě fáze jak C-S-H gel, tak geopolymerní gel a jsou tvořeny současně. 

2.3.4 Alkalický aktivátor 

Celou řadu přírodních práškových materiálů a vedlejších průmyslových produktů 

bohatých na SiO2 a Al2O3 lze aktivovat použitím vhodných aktivátorů. Výsledkem reakce je 

hydraulický systém, který po smíchání s vhodným množstvím vody tuhne a tvrdne. 

Alkalickou složkou, vstupující do reakce s latentně hydraulickými látkami, mohou být 

vodné roztoky hydroxidů, křemičitanů a uhličitanů sodných a draselných (NaOH a KOH, 

Na2CO3 a K2CO3, Na2SiO3 a K2SiO3 [3]. 
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Vodní sklo 

Běžně používaným alkalickým aktivátorem je vodní sklo. Vodní sklo je koloidní 

roztok sodných a draselných křemičitanů, charakterizovaný silikátovým modulem MS, který 

se upravuje na potřebnou hodnotu pomocí přídavku NaOH, resp. KOH. Silikátový modul 

vyjadřuje poměr látkového množství SiO2 k látkovému množství Na2O [26].  

    
    

     
 (18) 

Pevný křemičitan sodný se vyrábí tavením sklářského písku se sodou. Za teploty 

1300 °C až 1400 °C proběhne ve sklářské peci reakce, kterou lze schématicky uvést takto: 

Na2CO3 + n SiO2  Na2O∙nSiO2 + CO2 (19) 

Ze vzniklé taveniny se získají chlazením vodou granule pevného křemičitanu sodného, 

jejichž hustota činí 2470 kg.m
-3

. Chemické složení se pohybuje kolem 76 % SiO2 

a 23 % Na2O, přičemž zbytek tvoří nečistoty, jako Fe2O3, Al2O3, MgO, CaO aj. Složení se 

obvykle udává molárním poměrem, který bývá 3,2 až 3,5 [27]. Takto připravené granule jsou 

čiré, ale působením vzdušné vlhkosti vznikne na povrch šedobílý povlak produktů hydrolýzy 

[47]. Granulovaný křemičitan sodný je ve vodě dobře rozpustný, ale rychlost rozpouštění je 

nízká. 

Tekuté vodní sklo se dodává jako rozpuštěné vodní sklo a zahuštěné vodní sklo. 

Rozpuštěné vodní sklo se získává ze vzniklých granulí v autoklávu, do něhož se za míchání 

po uzavření zavádí vodní pára pod tlakem (1,47 MPa), takže se dosahuje teploty kolem 

160 °C i více. Jeho hustota se pohybuje v rozmezí 1330 až 1400 kg.m
-3

 [27]. Podle vzhledu 

jde o viskózní kapalinu s nažloutlým, nazelenalým nebo našedlým odstínem, s mírným 

zákalem. 

Zahuštěné vodní sklo se vyrábí přídavkem NaOH k rozpuštěnému vodnímu sklu, čímž 

dojde ke snížení hodnoty molárního poměru SiO2 : Na2O na předepsanou úroveň. Tím se 

zvýší jeho stabilita ke gelaci. Zahušťování se provádí při podtlaku 13,3 kPa. Hustota se 

v průběhu zahušťování kontroluje a podle potřeby upravuje. 

Přechodová složka mezi granulovaným křemičitanem sodným a jeho vodným 

roztokem je tzv. hydratované vodní sklo. Vytváří pevnou látku, obsahující 10 až 30 % vody. 

|Lze je připravit zahříváním práškového křemičitanu sodného při 100 °C s malým množstvím 

vody. Vytvoří se průsvitná látka, která se snadno rozpouští i ve studené vodě [47]. 

Ve vodních sklech reagujících silně alkalicky existuje hydrolytická rovnováha: 

Na2SiO3 + 2H2O  H2SiO3 + 2NaOH (20) 

Takto vzniklá kyselina křemičitá má sklon ke kondenzaci, resp. polykondenzaci, 

v případě jistého odvodnění kondenzuje v gel. Roztok vodního skla obsahuje ionty Na
+
, OH

-
, 

(SiO3)
2-

, (HSiO3)
-
, (Si2O5)

2-
 a vysokomolekulární kyseliny křemičité o různém kondenzačním 

stupni [47]. Při určitém pH zůstává vzniklá kyselina jako sol. Ke stabilizaci se mohou 

přidávat ochranné koloidy [27]. 
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Vylučováním kyseliny křemičité ze solu ve formě gelu nastává tvrdnutí vodního skla, 

které je vyvoláno zejména snížením hodnoty pH, např. již vzdušným CO2. 

Ustavení nové rovnováhy způsobuje vylučování další kyseliny křemičité, která je dále 

silně kondenzovaná. Vytvoří se zmíněný gel, a tím nastane zpevnění za vzniku velmi 

rozvětvených kyselin polykřemičitých. Nejvhodnější teploty pro tvrdnutí vodního skla leží 

v rozmezí 15 - 25 °C; nad touto teplotou se tvrdnutí velmi urychluje, pod touto teplotou 

zpomaluje, a při teplotách pod 10 °C zastavuje [27]. 

Výsledný produkt u alkalicky aktivovaných materiálů závisí na mnoha faktorech, jako 

je zrnitost vstupních surovin, poměrné zastoupení hlavních fází ale jedním z kritických 

faktorů je i silikátový modul aktivátoru [55]. Brandštetr aj. [56] uvádí, že obsah Na2O by se 

měl pohybovat v rozmezí 3 až 7 % na hmotnost vstupních surovin. Obsah sodné složky 

z aktivátoru je odrazem pH a čím je pH nižší, tím pomaleji dochází k tuhnutí směsi. 

Voda obsažená v aktivátoru je nosičem alkalických látek a jen v omezené míře je 

vázána ve struktuře. Téměř veškerá záměsová voda, použitá při přípravě směsi, se podílí 

na vytváření kapilární pórovitosti [36], [57]. 
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3 HYDROKERAMIKA 

Hydrokeramiku lze ve své podstatě zahrnout do skupiny alkalicky aktivovaných 

materiálů, tedy anorganických polymerů. Pro přípravu hydrokeramiky je možno použít 

veskrze všechny již výše zmíněné vstupní suroviny, zájem je především o využití druhotných 

surovin z průmyslové výroby [58]. Alkalickou aktivací těchto surovin vznikají fáze 

zeolitického typu ((Na,K)n{-(Si-O)z-Al-O}n ∙ w H2O ) a fáze typu C-S-A-H v závislosti 

na použitém aktivátoru a podmínkách zpracování (hydrotermální podmínky).  

Způsob výroby hydrokeramiky se v mnohém neliší od tradiční keramické výroby 

například obkladových prvků a dlaždic, kdy granulovaná surovinová směs je po 

homogenizaci a ovlhčení připravena na procesy formování. Na rozdíl od tradiční keramické 

výroby, kdy k výslednému fázovému složení výrobků dojde při výpalu keramického střepu, 

u hydrokeramiky produkty vznikají buď hydrotermálními procesy tzn. při zvýšené teplotě 

a tlaku, nebo řízenou studenou syntézou, kdy k tuhnutí a tvrdnutí dochází vlivem působení 

roztoků alkalických kovů na surovinovou směs při běžné pokojové teplotě. Výsledná 

struktura hydrokeramického střepu se však liší od keramického [59]. 

Hydrokeramika patří svým složením mezi materiály, které v určitých obměnách jsou 

popisovány různě, a dává vznik analogiím s pojivy resp. cementy. Na cementy a keramiku 

může být všeobecně nahlíženo jako na širší společnou skupinu materiálů, na takzvané 

granulované materiály, které mohou být mikrostrukturně navrhnuty tak, aby byly 

optimalizovány jejich vlastnosti. Hydrokeramika má mnoho rysů společných s tradiční 

keramikou, jako je výroba, ale i chemické procesy podílející se na vzniku keramiky, na druhé 

straně, kinetika a tepelné zabarvení reakcí tvorby výsledné struktury jsou bližší procesům 

hydratace portlandského cementu. 

3.1 Surovinová základna  

Ve všech těchto třech případech (cement, keramika, hydrokeramika) počáteční systém 

zahrnuje dokonalou homogenní směs granulovaných materiálů, jejichž zdrojem mohou být 

jak přírodní suroviny (různé typy alumosilikátů), tak druhotné odpadní suroviny 

z průmyslových výrob (struska, popílek). 

 

Obr. 10  Schéma chemického složení cementu, keramiky a hydrokeramiky. 
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Obr. 10  ukazuje základní systémy dokládající příbuznost chemického složení těchto 

materiálů. Na tomto obrázku můžeme vidět podobnosti mezi obecným reakčním zobrazením 

pro tradiční keramiku (oxidy křemíku, hliníku a oxidy alkalických kovů či kovů alkalických 

zemin atd., které jsou obsažené v jílových minerálech - označených na schématu jako MxOy) 

a základní reakční systém u hydrokeramiky (oxidy křemíku, hliníku z různých přírodních 

minerálů nebo z druhotných průmyslových surovin a alkalický aktivátor - označený jako 

M2O, který poskytuje systému nezbytnou zásaditost pro syntézu výsledného produktu) [60]. 

Hlavní rozdíl ve složení, které rozlišuje tradiční cementy a zejména portlandský cement od 

tradiční keramiky, je v chemickém složení cementového slínku, kdy tento systém obsahuje 

značnou část oxidu vápenatého. Srovnáním schématu hydrokeramiky a portlandského 

cementu vidíme podobnost ve složení surovinové směsi obzvláště, pokud použijeme pro 

přípravu hydrokeramiky materiál s obsahem oxidů vápenatých, například strusku. 

3.2 Porovnání výroby 

Podle níže uvedeného schématu na obrázku obr. 11 můžeme konstatovat, že cesty 

vedoucí k výrobě a zpracování cementu, keramiky a hydrokeramiky jsou velmi podobné, 

kromě toho, že hlavní stádia postupů nejsou ve stejném pořadí. 

 

Obr. 11   Schéma procesu výroby a zpracování cementu, keramiky a hydrokeramiky. 

Jinými slovy, výběr primárních materiálů (stádium stejné jak u cementů, tak 

keramiky), je následován v případě portlandského cementu výpalem surovinové směsi pro 

výrobu slínku. Tento produkt je semlet s malým přídavkem sádry, smíchán s vodou a poté 

nastává hydratace - procesy tuhnutí a tvrdnutí. V případě tradiční keramiky, vstupní materiál 

je nejprve smíchán s vodou a poté teprve zpracován na požadovaný tvar a vypálen. 

V případě hydrokeramiky se procesy, zahrnující jejich výrobu, spíše blíží výrobním 

postupům u klasické keramiky, než výrobě portlandského cementu. Výchozí primární 

materiál je většinou smíchán a homogenizován s alkalickým roztokem a výsledná směs může 

být zpracována jako klasický keramický materiál a poté může (ale nemusí) být materiál 

tepelně zpracován. 
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3.3 Struktura výsledných produktů 

Bez rozdílu zahrnutých systémů, ve všech případech utuhnutý nebo slinutý materiál 

obsahuje tři hlavní druhy fází: ještě nezreagovaný vstupní materiál, nové krystalické fáze 

vytvořené během procesů hydratace nebo slinování a skelné nebo amorfní fáze, které ve všech 

třech systémech vytvářejí pojivou část, která poskytuje materiálu dostatečnou pevnost 

a konzistenci k tomu, aby produkt byl mechanicky silný a stabilní. 

Obr. 12   schematicky znázorňuje mineralogický souhrn vzniklých produktů 

z výsledných reakcí při hydrataci resp. slinutí cementových, keramických 

a hydrokeramických materiálů. 

 

Obr. 12  Schéma fázového složení zpracovaného cementu, keramiky a hydrokeramiky. 

Schéma na obr. 12 ukazuje základní fáze identifikované ve výsledných produktech 

těchto materiálů. Fáze, které se nacházejí ve výsledném produktu portlandského cementu a 

tradiční keramiky, jsou běžně uváděny v řadě literárních odkazů. Naopak pochopení multi-

fázového systému, zahrnujícího hydrokeramiku, je mnohem méně objasněno. Nejvýznamnější 

produkt hlavních reakcí hydrokeramiky je amorfní C-S-H a N-C-S-A-H gel [12], [61] a [62] 

Fyzikální charakteristika tohoto gelu je velmi podobná vlastnostem C-S-H gelů, 

precipitovaných během hydratačních procesů portlandských cementů: je hutný, celistvý 

a vysoce pojivový [22]. Výsledná amorfní fáze hydrokeramiky se liší od výsledné amorfní 

fáze u tradiční keramiky, Typická amorfní fáze hydrokeramiky je prezentována 

mikroporézním gelovým systémem [38]. 
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3.4 Ekologický aspekt výroby hydrokeramiky 

Produkty, vyrobené technologií alkalicky aktivované strusky, mají ekologický přínos 

nejen v oblasti snižování CO2 [63], ale i v oblasti čištění vzduchu v případě přidání vhodného 

fotoaktivního plniva, popřípadě fotoaktivní vrstvy.  

Nejznámějšími antropogenními skleníkovými plyny jsou oxid uhličitý (CO2), metan 

(CH4), oxid dusný (N2O), částečně a zcela fluorované uhlovodíky (HFC, PFC) a fluorid sírový 

(SF6). Nicméně existuje celá řada dalších látek, které klimatický systém přímo i nepřímo 

ovlivňují. Každý ze skleníkových plynů má jinou schopnost klima ovlivňovat, proto se pro 

jejich srovnání a vyjadřování celkových emisí (tzv. CO2 ekvivalent – CO2 ekv) používají 

přepočetní koeficienty, nazývané potenciály globálního ohřevu. 

Jednou z možností, jak omezit vznik látek ovlivňujících klimatický systém, je výroba 

produktů z hydrokeramiky. V porovnání s klasickým pojetím výroby keramiky, tento materiál 

nepotřebuje výpal a tedy nevznikají žádné zplodiny emitované do ovzduší. Z pohledu 

betonářského, není třeba žádný cement pro výrobu těchto produktů, a tudíž nevnikají emise 

CO2, jako při výrobě slínku. [63], [64]. Výrobou například dlaždic, různých nášlapných prvků 

a obkladů z hydrokeramiky a nahrazením obdobných produktů z betonu a keramiky je možno 

dosáhnout redukce antropogenních skleníkových plynů. Nestačí brát zřetel jen na snížení 

emisí skleníkových plynů při výrobě, ale je důležité se zabývat i výrobou takových materiálů, 

při kterých nedochází k produkci dalších odpadů. 

Pod vedením Vlastimila Matějky z vysokoškolského pracoviště VŠB-TU Ostrava, 

CNT byl vyvinutý a následně ve spolupráci s autorkou byl aplikován fotoaktivní kompozit, 

jako funkční vrstva hydrokeramických dlaždic. Hlavní složkou tohoto fotoaktivního 

kompozitu je metakaolin s nanočásticemi TiO2 pevně kotvenými na jeho povrchu [65]. Jak již 

bylo řečeno, metakaolin patří do skupiny latentně hydraulických látek, a je vhodný pro 

přípravu alkalicky aktivovaných materiálů. Navíc fixací těchto nanočástic na povrchu 

metakaolinu získáváme kompozity typu jíl/TiO2, které vykazují výhodné vlastnosti 

v porovnání s čistými nanočásticemi TiO2. Tyto vlastnosti, spočívají zejména v bezpečnější 

manipulaci, nižším riziku pro životní prostředí s ohledem na nanorozměr těchto částic, mohou 

rovněž vykazovat zvýšenou fotodegradační schopnost v porovnání s čistými nanočásticemi. 

Hydrokeramika je vhodným materiálem pro přípravu například dlaždic, obrubníků 

nebo ochranných prvků lemujících silnice, anebo pro výstavbu protihlukových barier. 

Takovéto venkovní použití přímo vybízí k aplikaci fotoaktivního materiálu s cílem dosažení 

„aktivního“ ekologického výrobku, což znamená snížení emisí CO2 výrobou hydrokeramiky, 

a navíc schopnost fotokatalyticky degradovat škodlivé látky, vyskytující se v životním 

prostředí, pomocí fotoaktivního materiálu. 
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3.5 Metody pro charakterizaci hydrokeramiky 

Charakterizace výsledného výrobku je důležitá z hlediska určení jeho vlastností. 

Nejdůležitější je jeho dlouhodobá stálost, což lze predikovat pomocí vlastností, jako je 

chemická odolnost a pevnost. Tyto vlastnosti jsou dány chemickým a fázovým složením 

a celkovou mikro a makro strukturou. K určení těchto vlastností slouží různé přístrojové 

metody. 

V této části bude pozornost zaměřena na metody, které byly použity pro charakterizaci 

hydrokeramiky v praktické části, tj. mechanické parametry, chemické a fázové složení, 

pozorování mikrostruktury elektronovým mikroskopem, stanovení mrazuvzdornosti 

a odolnosti povrchu proti rozmrazovacím prostředkům. 

Stanovení pevnosti v tlaku a ohybu 

Pevnost v tlaku je v praxi nejčastěji ověřovaná charakteristika materiálů typu beton 

nebo cement a slouží k ověření shody s obdobnými materiály. Stanovení pevnosti v tlaku 

a ohybu hydrokeramického materiálu bylo provedeno na základě stejných zásad, kterými se 

posuzuje odolnost zatvrdlého betonu. 

Pevnost v tlaku betonů se provádí podle ČSN EN 12390-3 na zkušebních tělesech 

tvaru krychle, válce nebo tělesech upravených z vrtů [67]. Tělesa jsou rovnoměrně zatěžována 

ve zkušebním lisu. Krychle se osadí tak, aby směr zatěžování byl kolmý na směr plnění. 

Výsledkem měření je maximální síla F, dosažená při vyhovujícím způsobu porušení 

(rozdrcení) zkušebního tělesa [68]. Vyhovující způsoby porušení zkušebních krychlí je 

uveden na obr. 13 a nevyhovující způsob porušení zkušebních krychlí je uveden na obr. 14. 

 

Obr. 13  Vyhovující způsoby porušení zkušebních krychlí [68]. 

Při nevyhovujícím způsobu porušení tělesa musí být vzhled porušení zaznamenán při 

vyhodnocení zkoušky (číslem nebo písmenem typu porušení). 
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Obr. 14  Nevyhovující způsob porušení zkušebních krychlí [68]. 

Pevnost v tlaku fc (MPa) se stanoví ze vztahu: 

      
 

  
 (21) 

kde F je maximální zatěžovací síla při porušení (N), 

Ac je průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatěžovací síla (mm
2
). 

Pevnost betonu v tahu ohybem se zkouší podle ČSN EN 12390-5 na zkušebních 

tělesech ve tvaru hranolu [69]. Tělesa jsou rovnoměrně zatěžována ve zkušebním lisu 

prostřednictvím zatěžovacího zařízení uspořádaného podle způsobu uvedeného na obr. 15. 

 

Obr. 15  Uspořádání zatěžování zkušebního tělesa, zatěžování jedním břemenem uprostřed.  

1) zatěžovací váleček otočný a výkyvný, 2) podpěrný váleček pevný, 3) podpěrný váleček 

otočný a výkyvný [68]. 
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Výsledkem měření je maximální hodnota síly F, dosažená při rozlomení tělesa. 

Pevnost v tahu za ohybu (tříbodovém) fcf (MPa) je dána následujícím vztahem: 

      
      

       
  (22) 

kde F je maximální zatěžovací síla při porušení (N), 

l je vzdálenost mezi podpěrnými válečky (mm), 

d1 je šířka a d2 je výška – rozměry příčného řezu tělesa (mm). 

Stanovení mrazuvzdornosti a odolnosti povrchu proti rozmrazovacím prostředkům 

Porézní materiál je citlivý na střídavé zmrazování a rozmrazování. Chování pod 0 °C 

je závislé na struktuře pórů tj. velikosti pórů, kdy voda v pórech s přibližnou velikostí asi 

10 nm zamrzá při teplotě -5 °C a v pórech o rozměrech cca 3,5 nm až při teplotě -20 °C. Tedy 

voda obsažená ve struktuře C-S-H gelu zamrzá při nižší teplotě, než voda v kapilárních 

pórech, i když může do těchto pórů voda migrovat. V jemnějších kapilárních pórech zamrzá 

voda při -25 °C a v gelových pórech při -70 °C [70]. Pod vlivem tlaku mrznoucí vody a ledu 

materiál zvětšuje svůj objem a při rozmrazování se objem zmenšuje, ale už ne až na původní 

hodnotu. 

Stanovení mrazuvzdornosti a odolnosti povrchu proti rozmrazovacím prostředkům 

hydrokeramického matriálu bylo provedeno na základě stejných zkoušek, kterými se posuzuje 

odolnost zatvrdlého betonu. 

Mrazuvzdornost betonu se zkouší podle ČSN 73 1322. Pro zkoušku se používají 

zkušební hranoly zpravidla ve stáří 28 nebo 56 dnů uložených ve vodní lázni. Vzorky se 

podrobují zkušebním cyklům, při kterých jsou po dobu 4 hodin vystaveny mrazu v rozmezí 

teplot -15 °C až -20 °C a následnému rozmrazování po dobu dvou hodin ve vodní lázni 

s teplotou +15 °C až +22 °C [71]. Zmrazovací cykly jsou rozděleny do etap po 25 cyklech, 

obvyklý minimální počet zkušebních cyklů je 50, maximální počet cyklů bývá až 150. Podle 

dosaženého počtu cyklů se beton označuje stupněm mrazuvzdornosti T50 resp. T150. Beton 

je považován za vyhovující tomu počtu zmrazovacích cyklů, při kterých součinitel 

mrazuvzdornosti (stanovený jako poměr z hodnot průměrných výsledků zkoušky pevnosti na 

tělesech zmrazovaných ku nezmrazovaným) není menší než 75 %, případně když hmotnostní 

úbytek každého zmrazovaného zkušebního tělesa nepřesáhl 5 % [72]. 

Prokázání odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek (CHRL) je velmi často specifikováno pro betony používané 

v dopravním stavitelství na kryty vozovek, mosty, silniční prefabrikáty, dlažební desky, 

bloky, obrubníky apod. 

Zkouška proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek se provádí podle 

ČSN 73 1326 buď metodou A (automatické cyklování), nebo metodou B (ruční manipulace se 

vzorky) [73]. Horní plocha zkušebních těles je vystavena působení rozmrazovací látky 

(3 % roztok NaCl) a definovanému působení střídavých cyklů kladných a záporných teplot 

v určitých časových režimech. Zkouška probíhá po etapách, vždy po 25 zkušebních cyklech 

se zachytí uvolněné částice betonu ze zkušební plochy a vymění se solný roztok. Po každé 
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zkušební etapě se zachycené odlupky vysuší při teplotě 105 ± 5 °C a zváží. Stanovený počet 

cyklů pro metodu A je 100 cyklů (kontrolní zkouška), resp. 150 cyklů (průkazní zkouška). 

Výsledkem zkoušky je stanovení celkové hmotnosti odpadu betonu z povrchu tělesa (ve 

vysušeném stavu) vztažená na 1 m
2
 zkušební plochy (g∙m

-2
), která se porovná s limitní 

požadovanou hodnotou, zpravidla maximálně 1000 g∙m
-2

 [72]. 

Stanovení měrného povrchu 

Pro stanovení měrného povrchu lze využít metody dle Blaina. V této metodě se 

stanovuje, za jakou dobu projde definovaný objem odsátého vzduchu přes lůžko testovaného 

materiálu. Po srovnání výsledků měřeného vzorku a standardu, se dosazením do vzorce získá 

hodnota měrného povrchu. 

Další metodou pro stanovení měrného povrchu je BET analýza. Používá se 

k přesnějšímu měření pórovitosti pevných materiálů, objemové hmotnosti sypkých materiálů, 

velikosti a distribuce objemu pórů, celkový objem a plocha pórů, výpočet dalších 

specifických texturních charakteristik (např. propustnost materiálu, křivost pórů, intersticiální 

pórovitost, stlačitelnost materiálů).  

Při rtuťové porozimetrii se využívá vlastností rtuti, zejména jejího povrchového 

napětí, kdy při narůstajícím tlaku je objem všech pórů postupně zaplňován vtlačovanou rtutí. 

Při nízkých tlacích jsou zaplňovány velké (makro) póry a při vysokých tlacích jsou 

zaplňovány menší (mezo) póry. Celkový objem pórů je dán objemem vtlačené rtuti. Průměr 

pórů je nepřímo úměrný tlaku a přímo úměrný kontaktnímu úhlu mezi kapkou rtuti 

a měřeným povrchem [74]. 

Rentgenová fluorescenční analýza 

Chemické složení vstupních surovin je nejčastěji určováno pomocí rentgenové 

fluorescenční analýzy (XRFS), u níž není nutný převod vzorku do roztoku. Analyzovaný 

vzorek se nejčastěji lisuje do tablety nebo taví do perly. 

Tato metoda je založena na interakci rentgenového záření se vzorkem, kdy dochází 

k vybuzení elektronu z vnitřní hladiny atomu z analyzované látky. Pro zaplnění vnitřní 

hladiny dojde k přesunu elektronu z vyšší energetické hladiny a k vyzáření sekundárního 

(fluorescenčního) rentgenového záření, které je charakteristické pro každý prvek. Emitované 

záření je následně detekováno pomocí detektoru [75]. Detektory mohou být vlnově nebo 

energiově disperzní. U vlnově disperzního spektrometru je principem separace rtg. záření na 

krystalu v závislosti na vlnové délce. U energiově disperzního spektrometru je detekce určena 

na základě různých energií sekundárního rtg. záření [76]. 

Atomová absorpční spektroskopie 

Atomová absorpční spektrometrie (AAS) patří mezi optické metody, využívající 

měření absorpce elektromagnetického záření volnými atomy prvků. Atomy stanovovaného 

prvku jsou z kapalného stavu převedeny do plynného atomárního stavu, přičemž volné atomy 

jsou v základním energetickém stavu. Atomizace se provádí v plameni (2000-3000 K) nebo 

elektrotermicky v grafitové kyvetě [77]. 
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Princip analýzy je založen na emisi primárního záření (zdroj výbojky nebo laser), 

které má definované emisní čáry stanovovaného prvku. Toto záření prochází absorpčním 

prostředím, kde volné atomy prvku absorbují určité vlnové délky. Monochromátor pak izoluje 

vybranou rezonanční čáru a detekční systém zaznamená zeslabení toku původního záření 

v jednotkách absorbance. Zeslabení primárního svazku je úměrné koncentraci stanovovaného 

prvku v roztoku. Citlivost měření může být pro některé prvky až v ppm [75]. 

Optická emisní spektroskopie s indukčně vázanou plazmou 

Optická emisní spektroskopie s indukčně vázanou plazmou (ICP OES) je převážně 

používána pro analýzu kapalných vzorků. Z roztoku je generován zmlžovacím zařízením 

jemný aerosol, který je nosným plynem vnášen do indukčně vázaného plazmového zdroje 

generovaného v proudu pracovního plynu, nejčastěji argonu [77]. Účinné zavádění vzorku je 

zajištěno prstencovitým tvarem výboje, který je důsledkem „proražení“ centrálního kanálu ve 

výboji proudem nosného plynu. Zde se aerosol vysuší a odpaří, páry se atomizují a volné 

atomy jsou excitovány a ionizovány na úrovni valenčních elektronů [77]. 

Záření je tvořeno čárovou emisí excitovaných atomů a iontů a pásovou nebo spojitou 

emisí dalších částic. Analytický signál představuje čárová emise atomů a nabitých iontů 

analytu, pozadí je tvořeno spojitým zářením iontů argonu, pásovou emisí molekulárních částic 

z obklopující atmosféry a vzorku [77].  

Rentgenová difrakční analýza 

Difrakční záznam je jednoznačnou charakteristikou daného stavu polykrystalického 

materiálu. Neexistují dvě různé látky s identickými difraktogramy. Ve směsi různých fází, 

každá z nich dává, nezávisle na ostatních, svůj vlastní soubor mezirovinných vzdáleností 

a relativních intenzit. Vzájemná jedinečnost struktur umožňuje identifikovat krystalické fáze 

na základě difrakčních záznamů [79]. 

Principem difrakční fázové analýzy je porovnání difrakčních záznamů zkoumaného 

vzorku s etalonovými diagramy. Hodnoty mezirovinných vzdáleností i hodnoty relativních 

intenzit různých krystalických fází jsou tabelovány. Existence určité fáze se považuje za 

prokázanou, jestliže s tabelovaným spektrem souhlasí všechny intenzivní linie změřeného 

diagramu i většina jeho linií slabých. Je-li fáze ve vzorku obsažena v malém množství, stačí 

k důkazu její existence jen několik nejintenzivnějších linií [80]. 

Mezirovinné vzdálenosti nezávisí na druhu záření, které bylo k jejich určení použito. 

U intenzit je však přímé porovnání experimentálních a tabelovaných dat možné jen za 

předpokladu, že oba difraktogramy byly získány za stejných podmínek. Linie {hkl}vzniká 

reflexí různých záření na systému (hkl) a bude registrována při odlišných difrakčních úhlech 

θ. Její intenzita se proto s vlnovou délkou mění, stejně jako hodnoty absorpčního a úhlového 

faktoru [80]. V případě porovnání diagramů, zhotovených zářením různých vlnových délek, je 

nezbytné u intenzit provést příslušné korekce.  
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Pomocí difrakční analýzy lze hodnotit krystalické fáze, vyskytující se jak v původní 

surovině, tak hydratačními procesy fáze nově vzniklé. V přípravě hydrokeramiky je snaha 

použít vstupní suroviny jako je GVS a EP v reaktivním rentgenamorfním stavu, a tedy jejich 

difrakční záznamy vykazují difuzní pík, tzv. halo efekt skelné fáze. Nově vzniklé krystalické 

fáze je možno určit až po delší době hydratace, nebo se projeví po tepelném zpracování. 

Hydrokeramika vyrobená ze směsi surovin (jako GVS, EP, MK) může obsahovat tyto 

krystalické fáze, jež jsou uváděny v literatuře. C-S-H(I) [50], [51], [81], [83], N-C-S-H 

(o složení Na2Ca2Si2O7∙H2O) [50], hydrotalcit (o složení např. Mg6Al2CO3(OH)16∙4H2O) [51], 

[82], [83], gismondin (zeolit o složení CaAl2Si2O8∙4H2O) [50], stratlingit (C2ASH8) [83], fáze 

typu AFm, jako C4AH13 [51] nebo (M,C)4AH13 [83], nezreagovaný mulit a křemen ze 

vstupních surovin [50], [82], CaCO3 [82], [83] a Ca(OH)2 [82]. 

Infračervená spektroskopie  

Infračervená spektroskopie (IČ) je založena na interakci oscilujícího 

elektromagnetického pole s molekulami resp. jejich částmi či jinými strukturními skupinami 

látky. Získané hodnoty vibračních energií souvisí s pevností chemických vazeb a také 

s molekulovou geometrií a hmotnostmi jader, tedy s molekulovou strukturou. 

U spektroskopie s Fourierovou transformací (fourierovská spektroskopie, FTIR – 

Fourier Transform Infrared) měření spekter probíhá v daleké a střední infračervené oblasti 

(FIR 10 – 20 cm
-1

, MIR 200 – 4000 cm
-1

) s rozlišením tisíciny až jednotky cm
-1

. Uplatňuje se 

při měření jak absorpčních, tak i reflexních spekter. Absorpční pásy ve střední oblasti náleží 

fundamentálním vibracím značné části chemických vazeb a jejich prvním vyšším 

harmonickým vibracím. Střední oblast je vhodná nejen pro stanovení organických funkčních 

skupin, ale také pro stanovení některých anorganických látek, jejichž absorpční pásy se v MIR 

nacházejí (dusičnany, uhličitany, sírany) [83]. 

Praktický význam má proměřování difuzní reflexe na práškových vzorcích, kdy je 

záření difuzně odražené od vzorku sbíráno z velkého prostorového úhlu, v případě aplikace 

integrační koule téměř z celého poloprostoru. Silně absorbující vzorky lze zkoumat za pomoci 

jevu porušení totálního odrazu na rozhraní dobře transparentního prostředí o vysokém indexu 

lomu a studované látky nanesené nebo nalité na jeho povrchu (metoda ATR – Attenuated 

Total Reflection) [84]. Metoda ATR umožňuje studovat jak kapalné, tak pevné vzorky. 

Pro stanovení fázového složení v systémech jako je hydrokeramika s uspořádáním na 

krátkou vzdálenost a v rentgenamorfním stavu je výhodou stanovení vazebných kombinací 

a jejích typů mezi kyslíkem a ostatními prvky jako křemíkem, hliníkem, vápníkem, uhlíkem 

a vodíkem, ze kterých lze určit, v jaké vazebné koordinaci se nacházejí a potažmo přiřadit 

k jednotlivým fázím. Typy vibrací a jejich charakteristické pásy uvádí tabulka 1. 
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Tabulka 1  Typy vibrací a jejich charakteristické pásy [84]. 

Typy vibrací 
Charakteristické pásy  

(cm
-1

) 

valenční asymetrické Si-O-Si 1090 – 1000 

valenční asymetrické Si-O-Al 1030 – 900 

valenční Si-OH 980 – 800 

valenční tetraedrické Al-O ~ 820 

valenční oktaedrické Al-O ~ 730 

valenční symetrické Si-O ~ 700 

mřížkové (kruhové struktury) 760 – 630 

Deformační Si-O-Al 500 – 420 

Rovinné deformační Si-O/Al-O ~ 460 

Hodnocením FTIR spekter u alkalicky aktivovaných materiálů se zabývá řada autorů. 

Např. Garcia-Lodeiro aj. [86] srovnávali C-S-H a N-C-S-H gel a zjistili, že posun 

charakteristických pásů směrem k vyšším hodnotám (cca 1000 cm
-1

) značí vyšší stupeň 

polymerace a zároveň, čím je vyšší poměr Ca/Si, tím jsou hodnoty vlnočtů nižší. Bernal aj. 

[50] uvádí, že neuspořádaná skelná struktura způsobuje rozšiřování píků, a se zvyšujícím se 

stupněm polymerace se oblast zužuje, což potvrzuje i studie od Vlček aj. [87].  

Skenovací elektronová mikroskopie 

Skenovací elektronové mikroskopy (SEM) jsou analogií optických mikroskopů, 

u kterých jsou fotony viditelného světla nahrazeny elektrony a optické čočky nahrazeny 

čočkami elektromagnetickými. Protože mají urychlené elektrony mnohem menší vlnovou 

délku než fotony, lze s pomocí elektronových mikroskopů překonat difrakční limit 

a dosáhnout mnohem lepšího rozlišení dokonce až nm. Na rozdíl od optických mikroskopů 

také dosahují vysoké hloubky ostrosti [88]. V SEM mikroskopu je vzorek skenován 

pohyblivým svazkem elektronů, který je vždy zaměřen na malou část vzorku a obraz je tvořen 

postupným skenováním vzorku celého [88]. Nevýhodou elektronové mikroskopie, ve srovnání 

s jinými typy mikroskopií, je omezení na suché vzorky a horší kvalita snímků nevodivých 

vzorků. 

Výsledný obraz je tvořen pomocí sekundárního signálu – odražených nebo 

sekundárních elektronů. Nejčastěji se k zobrazení povrchu zkoumaného vzorku využívají 

sekundární elektrony, které jsou vyraženy ze vzorku při nárazu elektronového svazku do jeho 

povrchu. Od zpětně odražených elektronů se odlišují svojí nízkou energií a rychlostí. 

Vzhledem k nízké energii sekundárních elektronů se z vyvýšenin na povrchu vzorku dostane 

do detektoru více sekundárních elektronů a výsledkem je vyšší intenzita signálu z detektoru, 
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a tedy světlé místo na obrazovce, z prohlubenin je tomu naopak. Tím je získán topografický 

kontrast, který umožňuje zobrazit v mnohonásobném zvětšení povrch vzorku [90]. 

Detekce zpětně odražených elektronů závisí na středním atomovém čísle vzorku. Jako 

světlé oblasti se budou na obrazovce jevit místa s vyšším středním atomovým číslem, tedy 

tvořená těžšími prvky. Naopak, oblasti tvořené lehkými prvky se budou jevit jako tmavá 

místa. Obraz v odražených elektronech je schopen odlišit oblasti s různým prvkovým 

složením, a proto SEM může sloužit i jako analytická metoda. Složení vzorku lze také určit 

i pomocí rentgenového záření, které je produkováno při nárazu elektronu do zkoumaného 

vzorku a je charakteristické pro každý prvek [90] (nejčastěji detekováno energiově disperzním 

detektorem – EDX). 

Pozorováním lomových ploch alkalicky aktivovaných materiálů pomocí SEM bylo 

zjištěno, že při aktivaci vodním sklem je struktura mnohem kompaktnější a homogenní, než 

při aktivaci NaOH [92]. Mozgawa a Deja [81] uvádí vznik destiček tobermoritového typu 

v pórech a v místech s nekompaktní mikrostrukturou u vzorků zpracovaných hydrotemálně – 

v autoklávu. Lloyd aj. [93] na základě pozorování vyleštěných ploch vzorků dospěli k názoru, 

že dochází k fázové separaci během hydratace. Mulit vnesený popílkem zůstal, jako 

nezreagované krystalky na povrchu zrna, zatím co skelná fáze z popílku přešla do gelu. 

Železo z popílku zůstalo ve formě Fe2O3 nebo železitého spinelu a nezapojilo se do procesu 

vytváření gelu. 

Dalším hodnoceným parametrem pomocí SEM – EDX je poměr hlavních prvků, které 

se podílí na vzniku nových fází. Poměr Si/Ca u C-S-H fáze je 0,89 [83] a 0,8 [82], a poměr 

Al/Ca je 0,6 [82] a 0,5 u AFm zabudované do C-S-H gelu vzniklého alkalickou aktivací 

vysokopecní strusky [51]. U materiálů ze směsi GVS a EP nebo MK je důležitý poměr Si/Al, 

který by měl být 3 – 8 [56]. Poměr Si/Al ovlivňuje dobu tuhnutí, se zvyšujícím se poměrem se 

prodlužuje i doba tuhnutí, ale zároveň se snižují pevnosti. Silva aj. [94] dokládají, že nejvyšší 

pevnosti dosahuje směs s poměrem Si/Al = 3,5. Buchwald aj. [92] dokládá na základě 

hodnocení poměru Si/Al implementaci Al do struktury C-S-H gelu, kdy poměr Si/Al v gelu se 

mění z hodnoty 6 na hodnotu 2,8. 
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4 FOTOAKTIVITA 

Fotoaktivita je jednou z přínosných ekologických vlastností vybraných typů materiálů. 

Fotokatalyticky aktivní nanočástice, například oxid titaničitý nebo oxid zinečnatý, mají 

schopnost fotokatalyticky degradovat škodlivé látky vyskytující se v životním prostředí. 

Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látek za přítomnosti fotokatalyzátoru 

a světelného záření. Působí na principu fotolýzy, přirozeného rozkladu některých látek 

působením světla, urychlené přítomností fotokatalyzátoru. Intenzivní výzkum fotoaktivity 

započal v 70. letech dvacátého století. Tento prvotní impuls byl iniciován Fujishimovým 

a Hondovým objevem fotokatalytického rozkladu vody na vodík a kyslík působením UV 

záření [95]. 

Fotokatalýza je chemický proces, při němž dochází k urychlení chemické reakce za 

přítomnosti určitého katalyzátoru aktivovaného působením záření. Katalytické účinky se 

projeví při osvitu zářením o energii vyšší, než je energie zakázaného pásu fotokatalyzátoru.  

Nejčastěji používaným fotokatalyzátorem je oxid titaničitý (TiO2), přičemž rutil 

a anatas jsou jeho nejběžnějšími krystalickými formami. Zatímco rutil se jako bílý pigment, 

tzv. titanová běloba, průmyslově vyrábí a používá již dlouhou dobu, aplikace založené 

na specifických vlastnostech nanokrystalického anatasu se začínají rozvíjet teprve 

v současnosti [96]. TiO2 ve formě anatasu vykazuje vyšší fotoaktivitu než rutilová forma, a to 

z důvodů rozdílné struktury jejich energetických pásů [97]. 

TiO2 ve formě anatasu je charakteristický polovodičový fotokatalyzátor a jako každý 

polovodič má svůj zakázaný pás energie (BG – z angl. Band Gap), nacházející se mezi 

valenčním (VB – z angl. Valenc Band) a vodivostním pásem (CB – z angl. Conductive Band). 

Velikost zakázaného pásu udává minimální potřebnou energii fotonu elektromagnetického 

záření pro překonání tohoto pásu a vyražení elektronu z valenční slupky do vodivostní. Vznik 

párů elektron-díra zprostředkovaný světelným zářením, následovaný elektronovými přechody 

a chemickými reakcemi, jsou základem pro aplikaci TiO2 jako fotoaktivního materiálu. 

Tyto děje jsou založeny na pohlcování světelných kvant elektrony TiO2, což vede ke 

vzniku dvojic kladných (h
+
) a záporných nábojů (e

-
). V přítomnosti vody a kyslíku se tyto 

částice na povrchu TiO2 transformují na vysoce reaktivní radikály (zejména OH
-
 a O

2-
), které 

následně atakují organické látky a mikroorganismy obsažené v okolním vodném roztoku 

popř. plynné fázi [95]. Tím je zahájen sled jejich degradačních reakcí vedoucí nakonec až ke 

vzniku neškodných minerálních produktů. 

Druhou významnou vlastností anatasu je jeho fotokatalyticky indukovaná 

superhydrofilita. Neozářený povrch anatasu má, podobně jako je tomu u jiných oxidů kovů, 

hydrofobní charakter. Vysrážená vodní pára na něm tvoří oddělené kapičky, které rozptylují 

světlo, a tím vytvářejí neprůhlednou vrstvu. Působením ultrafialového záření se však povrch 

anatasu stává silně hydrofilním, vodní kapičky se spojí a vytvoří na něm dokonale průhledný 

molekulární film, po kterém další voda snadno stéká [96]. Schéma působení fotoaktivního 

TiO2 je uveden na obr. 16. 
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Obr. 16  Příklad fotoaktivní vrstvy TiO2 na betonové dlažbě [98]. 

Na povrchu pokrytého vrstvou fotoaktivního materiálu dochází působením 

ultrafialového záření, které je součástí nejen přímého slunečního svitu, ale v menší míře 

i denního světla v interiérech, k oxidativní mineralizaci usazených organických sloučenin 

a mikroorganizmů, ale také plynných škodlivin obsažených v okolním ovzduší. Navíc 

anorganické prachové částice na očištěném, vysoce hydrofilním povrchu neulpívají a mohou 

z něj být snadno odstraněny, např. deštěm. [96]. 

Základním testem pro posouzení fotodegradační aktivity různých materiálů je 

testování degradace modelových barviv, kterými je obarvena vodná suspenze tohoto 

kompozitu. Pokročilejší metody testování fotodegradačních schopností zahrnují 

fotokatalytické odbourávání oxidu dusnatého a oxidu uhličitého, patřících do skupiny 

skleníkových plynů [97], nebo fotodegradaci Rhodaminu B, který je nanesen na povrchu 

stavebního dílce [99]. 



45 

 

5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část dizertační práce lze rozčlenit do tří základních etap. 

I. etapa: Studium vlivu typu a množství alkalického aktivátoru na pevnostní parametry 

alkalicky aktivované vysokopecní strusky. 

V rámci této etapy byly testovány tři typy granulovaného alkalického aktivátoru, které 

byly dávkovány v množství zajišťujícím obsahy 2,5, 5 a 7 hm. % Na2O ve vzniklých 

alkalicky aktivovaných směsích. Cílem této etapy bylo vybrat alkalický aktivátor, při jehož 

použití bude dosaženo optimálních pevnostních parametrů, mrazuvdornosti a odolnosti vůči 

chemickým rozmrazovacím látkám. 

II. etapa: Studium průběhu alkalické aktivace vysokopecní strusky a její směsi 

s elektrárenským popílkem nižší jakosti z pohledu obsahu skelné fáze. 

V rámci této etapy byly připraveny vzorky alkalicky aktivované vysokopecní strusky 

a její směsi s elektrárenským popílkem. Pro aktivaci materiálů v této etapě byl použit 

aktivátor vybraný v rámci etapy č. I. Množství tohoto aktivátoru bylo také voleno na základě 

výsledků etapy č. I. Vzorky, připravené v této etapě, byly podrobeny fázové analýze pomocí 

rentgenové difrakční analýzy, dále byly zkoumány pomocí IČ spektroskopie, morfologie 

lomu byla pozorována pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Ze vzorků po 28 denní 

hydrataci byly dále připraveny výluhy, u nichž bylo stanoveno pH, měrná vodivost a s pomocí 

instrumentální chemické analýzy byl stanoven obsah vybraných prvků. Cílem této etapy bylo 

najít souvislosti mezi hydratačními pochody a složením směsí. 

III. etapa: Posouzení využitelnosti alkalicky aktivovaných systémů jako matrice či nosiče 

fotokatalyticky aktivních materiálů s cílem zvýšení jejich užitné hodnoty. 

V rámci této etapy byly provedeny dva odlišné postupy aplikace fotokatalyticky 

aktivních materiálů v kombinaci s alkalicky aktivovanými druhotnými surovinami. První 

aplikace zahrnuje vytvoření směsi fotokatalyticky aktivního materiálu s danou druhotnou 

surovinou a alkalickým aktivátorem a následnou hydratací této směsi. Druhý způsob aplikace 

zahrnuje vytvoření vrstvy fotokatalyticky aktivního materiálu na povrchu hydratovaných 

směsí druhotných surovin. Cílem této etapy bylo posoudit vhodnost alkalicky aktivovaných 

směsí druhotných surovin pro přípravu vysocehodnotných stavebních materiálů s pozitivním 

vlivem na životní prostředí.  

Vzorky zahrnuté v této disertační práci obsahují tři základní složky, kterými jsou 

latentně hydraulická látka (LHL), aktivátor latentní hydraulicity a voda, v případě vzorků malt 

byl použit normovaný písek. Pro dosažení optimálních vlastností směsi pro přípravu 

hydrokeramiky bylo v prvé fázi nutno zjistit jak poměr LHL k aktivátoru, tak i hodnotu 

vhodného vodního součinitele. Oba tyto parametry mají zásadní vliv na výsledné funkční 

vlastnosti materiálu. Snahou bylo zajistit vhodné poměry LHL k aktivátoru převážně 

s přihlédnutím k poměru cena/vlastnosti hydrokeramiky tak, aby bylo možno proces vzniku 

hydrokeramikého výrobku snadno aplikovat do již existující průmyslové výroby podobných 

materiálů. Snadné zařazení do výrobního procesu představuje hlavně příprava suché 

surovinové směsi o vhodném poměru surovin, která se jednoduše nadávkuje a tedy i aplikuje. 
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Suchou směs lze lehce smíchat s vhodným množstvím vody a vytvořit tak hydrokeramický 

výrobek požadovaných vlastností. 

Tato disertační práce se věnuje přípravě alkalicky aktivovaných materiálů za použití 

granulovaného alkalického aktivátoru. Ve většině experimentálních prací [6], [12], [21], [28]-

[36] je nejčastěji používán roztok alkalického aktivátoru, ať již roztok vodního skla, nebo 

hydroxidu sodného či draselného. Použití roztoků je sice běžné v laboratorních podmínkách, 

ale v praktické výrobě je aplikace tohoto způsobu dávkování obtížnější. Přidávání roztoku 

čistých hydroxidů je sice nenáročné z hlediska dávkování, ale cenově a manipulačně 

nevýhodné a vzhledem k jejich vlastnostem je práce s nimi riziková. Použití roztoku vodního 

skla je, oproti použití roztoku čistého hydroxidu, náročné na jeho přípravu. Vhodné vodní 

sklo k aktivaci, totiž musí zaručovat určitý silikátový modul a ten je dosahován přidáním 

odpovídajícího množství hydroxidu. Po přídavku hydroxidu k roztoku vodního skla je navíc 

nutné čekat na ustálení vlastností takto připraveného aktivátoru a je možné jej použít až po 

určité době, velmi často až za 24 hodin.  

Vzhledem k běžné přípravě aktivátoru je varianta granulovaného alkalického 

aktivátoru nejen ekonomicky výhodná, ale i jednodušeji aplikovatelná z praktického hlediska 

a nahrazuje použití kapalného vodního skla s upraveným silikátovým modulem. 

Pro dosažení fotoaktivních vlastností hydrokeramiky, vedoucích ke zvýšení přidané 

hodnoty takovýchto výrobků, byly v experimentální části ve spolupráci s Centrem 

nanotechnologií na VŠB-TUO aplikovány dva typy fotoaktivních materiálů. Jedním typem 

je materiál označen jako KATI, což je matrice metakaolinu s ukotveným fotoaktivním TiO2 

na jejím povrchu. Druhým materiálem je sol TiO2 připravený ze směsi cyklohexanu, Tritonu 

X-114, vody a TTIP jako prekurzoru TiO2. Nejprve bylo použito matriálu KATI, který byl 

vnesen jako jedna z přísad pro přípravu vzorků hydrokeramiky. V případě TiO2 solu bylo 

provedeno jeho nanesení v podobě tenké vrstvy na povrch vzorků metodou dip-coating. 

5.1 Charakterizace výchozích surovin 

Latentně hydraulické složky vybrané jako vhodné materiály pro vlastní experimenty 

byly: i) granulovaná vysokopecní struska (GVS), ii) elektrárenský popílek (EP) 

a iii) metakaolin pokrytý nanočásticemi TiO2. Pro vybuzení latentní hydraulicity GVS, EP 

a metakaolinu byly použity tři typy granulovaných alkalických aktivátorů. Ve vzorcích pro 

přípravu malt byl jako plnivo použit normovaný písek plynulé granulometrie o třech frakcích. 

Jako záměsová voda byla použita destilovaná voda. 

5.1.1 Latentně hydraulické látky 

Chemické složení LHL, získané pomocí energiově disperzního rtg fluorescenčního 

spektrometru (Spectro Xepos New), je uvedeno v tabulce 2, práškové vzorky pro analýzu byly 

připraveny ve formě lisovaných tablet, pojivem byl vosk. 
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Tabulka 2  Chemické složení LHL použitých v rámci experimentů 

Hm. % SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 SO3 MnO Na2O K2O Cl
-
 

GVS 36,73 9,17 35,81 13,84 0,34 1,03 0,59 0,45 0,52 0,03 

EP 50,39 27,85 3,4 3 7,9 0,81 - 0,67 2,36 - 

 

Granulovaná jemně mletá vysokopecní struska pochází z výroby surového železa ve 

společnosti ArcelorMitall a.s a je byla pomletá ve společnosti Kotouč Štramberk s.r.o. Měrný 

povrch u obou vzorků byl stanoven Blainovou metodou, pro vzorek GVS činí 385 m
2
∙kg

-1
 

a pro EP činí 230 m
2
∙kg

-1
. 

Obr. 17 zobrazuje difrakční záznamy GVS a EP, které byly pořízeny s využitím 

difraktometru BRUKER D8 ADVANCE, vybaveném kobaltovou lampou a pozičně citlivým 

detektorem Vantec. 

 

Obr. 17  Difrakční záznamy vstupní GVS a EP. 1 … CaCO3 (kalcit), 2 … Ca2(Al(AlSi)O7) 

(gehlenit), 3 … Ca3Mg(SiO4)2 (merwinit), 4 … -SiO2 ( křemen), 5 … Al6Si2O13 (mulit)  

RTG difrakční záznam vzorku GVS naznačuje výrazně amorfní charakter tohoto 

vzorku. Přibližný obsah amorfní fáze byl vyhodnocen s pomocí programu DIFFRAC EVA 

V3.0 a činí 87 %. Pomocí tohoto software a s využitím databáze PDF-2 (release 2004) byla 

provedena identifikace krystalických fází, bylo zjištěno, že vzorek GVS obsahuje dále kalcit 

a gehlenit. RTG difrakční záznam vzorku EP vykazuje výraznější obsah krystalických fází, 

kterými jsou -křemen a mullit. Stejně jako v případě vzorku GVS byl proveden výpočet 

podílu amorfní fáze u vzorku EP, který činí 18 %. 
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5.1.2 Granulovaný alkalický aktivátor 

Pro přípravu hydrokeramiky byly použity tři typy granulovaných alkalických 

aktivátorů. 

1) Na2SiO3 - metakřemičitan sodný bezvodý, označen jako NS; 

2) Na2SiO3∙5H2O - metakřemičitan sodný pětivodý, označen jako NSH5; 

3) Pyramid P 40 (komerční název), Na2Si2O5∙3H2O – dimetakřemičitan sodný 

třívodý, označen jako NS2H3. 

Specifikace práškových alkalických aktivátorů uvedených v materiálových listech od 

jednotlivých dodavatelů jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3  Specifikace granulovaných alkalických aktivátorů. 

Označení 

aktivátoru 

Obsah Na2O Obsah SiO2 Ms Měrná hmotnost 

hm. % hm. % - kg.m
-3

 

NS 50,3 ± 0,7 46,7 ± 0,7 0,96 950 

NSH5 28,4 ± 1,0 27,2 ± 1,0 1,0 – 1,1 880 – 970 

NS2H3 25 – 27 52 – 54 2,0 – 2,2 400 – 550 

5.1.3 Fotoaktivní materiál 

V rámci experimentů byly ověřovány dva způsoby aplikace fotoaktivního materiálu 

v kombinaci s alkalicky aktivovanými druhotnými surovinami. První způsob spočívá 

v zakomponování fotokatalyticky aktivního materiálu do objemu vzorku a druhý spočívá ve 

vytvoření fotokatalyticky aktivní vrstvy na povrchu dlaždice z hydrokeramiky. V případě 

prvního způsobu aplikace byl jako fotokatalyticky aktivní materiál použit kompozit typu 

metakaolinit/TiO2, v případě druhého způsobu aplikace byl použit sol TiO2. Oba fotoaktivní 

materiály byly připraveny na Centru nanotechnologií na Vysoké škole báňské - Technické 

univerzitě Ostrava, přičemž způsob přípravy a vlastnosti kompozitu metakaolinit/TiO2 jsou 

uvedeny v publikaci Kutlákové aj. [66]. Postup přípravy solu TiO2 je podrobněji popsán 

v publikaci Matějové aj.[102]. 
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5.2 Studium vlivu typu a množství alkalického aktivátoru na pevnostní 

parametry alkalicky aktivované vysokopecní strusky. 

Tato první etapa experimentů byla navržena tak, aby bylo nejprve odzkoušeno několik 

typů granulovaných alkalických aktivátorů, u kterých byly sledovány výsledné vlastnosti 

(především pevnosti) vzorků. Nejprve byly testovány vzorky hydrokeramických past, 

připravené z GVS, alkalického aktivátoru a vody, které byly zaformovány v podobě 

krychliček rozměrů 20  20  20 mm. V další fázi byly připraveny vzorky hydrokeramických 

malt, které byly zaformovány do tvaru trámečků o rozměrech 40  40  160 mm (normované 

trámečky).  

5.2.1 Hydrokeramické pasty 

V rámci úvodních experimentů byly připraveny vzorky hydrokeramických past 

obsahující GVS, aktivátor a záměsovou vodu. Ke strusce byl přidán granulovaný alkalický 

aktivátor tak, aby byly vytvořeny tři výsledné suché směsi obsahem 2,5 hm%, 5 hm% 

a 7 hm% Na2O. Nejprve byly připraveny vzorky obsahující aktivátor bez krystalické vody, 

tedy aktivátor NS, vzorky past s tímto aktivátorem jsou označeny jako „PASTA 1“, 

následovaly pasty s aktivátorem NSH5 označené jako „PASTA 2“ a nakonec byly připraveny 

pasty s alkalickým aktivátorem NS2H3, které byly označeny jako „PASTA 3“ (viz Tab. 4). 

Záměsová voda byla přidávána do suché směsi vstupních surovin tak, dokud nebylo dosaženo 

optimální zpracovatelnosti. Podle obsahu vody u vzorků PASTA 1, byl proveden přepočet pro 

ostatní aktivátory obsahující krystalickou vodu, tak aby u vzorků se stejným obsahem Na2O 

byl i stejný poměr vody k suché směsi vstupních surovin. 

Tabulka 4  Složení hydrokeramických past. 

Připravená směs byla nadávkována do forem tvaru krychlí s rozměry 20  20  20 mm 

a poté mechanicky zhutněna s použitím vibračního stolku (Brio s.r.o.). Po zaformování 

a zhutnění byly krychličky uloženy ve vlhkém prostředí (rel. vlhkost 99 %), po 24 hodinách 

byly krychličky odformovány, poté byly opět uloženy do vlhkého prostředí až do doby konání 

zkoušky pevnosti.  

Složení PASTA 1 (NS) PASTA 2 (NSH5) PASTA 3 (NS2H3) 

struska (g) 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

aktivátor (g) 5,6 11,7 17,2 10,2 22,5 34,4 11 24,6 37,8 

voda (g) 34,6 35 35,3 31,2 28,3 25,3 33,5 33,6 33,3 

poměr voda/směs 0,3 0,29 0,28 0,3 0,29 0,28 0,3 0,29 0,28 

obsah Na2O  

v suché směsi 2,5% 5,0% 7,0% 2,5% 5,0% 7,0% 2,5% 5,0% 7,0% 
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Pevnost v tlaku hydrokeramických past 

Metodika a postup zkoušky pevnosti v tlaku byly diskutovány v kapitole 3.5.1. Pro 

stanovení pevnosti v tlaku u hydratovaných vzorků hydrokeramických past byl použit lis 

DR MB 60 (Bertieb Werkstoffprüfmaschinen Leipzig). Výsledné pevnosti v tlaku po 2, 7 

a 28 dnech hydratace jsou uvedeny na obr. 18 až obr. 20. Vývoj pevnosti je znázorněn pro 

PASTY 1, 2 a 3 podle typu a množství alkalického aktivátoru tak, jak je popsáno v tabulce 4. 

 

Obr. 18  Pevnost v tlaku hydrokeramických past, při obsahu aktivátoru vnášejícího 2,5 % Na2O 

po 28 dnech hydratace. 

 

Obr. 19  Pevnost v tlaku hydrokeramických past, při obsahu aktivátoru vnášejícího 5 % Na2O 

po 28 dnech hydratace 
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Obr. 20  Pevnost v tlaku hydrokeramických past, při obsahu aktivátoru vnášejícího 7 % Na2O 

po 28 dnech hydratace 

Z porovnání výsledků vlivu jednotlivých aktivátorů na hodnoty pevnosti v tlaku je 

evidentní, že při obsahu aktivátoru vnášejícího 2,5 % Na2O dosahují vzorky s obsahem NS a 

NS2H3 podobných pevností v tlaku po 28 denní hydrataci - cca 70 MPa, vzorky s obsahem 

aktivátoru NSH5 dosahují pevnosti v tlaku pouze okolo 50 MPa (obr. 18). V případě množství 

aktivátoru vnášejícího vyšší obsahy Na2O (5 a 7 hm. %) lze pozorovat výrazně vyšší hodnoty 

pevnosti v tlaku po 28 denní hydrataci v případě použití aktivátoru NS (pevnosti v tlaku vyšší 

než 80 MPa). Naopak u vzorků s obsahem NSH5 a NS2H3 není patrný nárůst pevnosti v tlaku 

se vzrůstajícím množstvím Na2O. Vzájemně vyrovnané a zároveň uspokojivé pevnosti 

dosahují všechny pasty s obsahem alkalického aktivátoru, který vnáší 2,5 hm % Na2O do 

suché směsi. Pro další experimenty byl tedy zvolen obsah 2,5 hm % Na2O vnášený 

alkalickým aktivátorem, což je výhodné i z ekonomického hlediska přípravy hydrokeramiky. 

5.2.2 Hydrokeramické malty 

V rámci následujících experimentů byly připraveny normované trámečky 

hydrokeramických malt obsahujících GVS, alkalický aktivátor, normovaný písek 

a záměsovou vodu. Malty jsou označeny jako „MALTA 1“ pro alkalický aktivátor NS, 

„MALTA 2“ obsahující aktivátor NSH5 a „MALTA 3“ s obsahem alkalického aktivátoru 

NS2H3 (viz tabulka 5). V průběhu přípravy vzorků byly nejprve připraveny suché směsi 

strusky a aktivátoru, které byly vsypány do homogenizační nádoby, obsahující již odměřené 

požadované množství záměsové vody. Suchá směs obsahovala vždy stejné množství strusky 

a písku, granulovaný alkalický aktivátor byl dávkován tak, aby výsledná suchá směs 

obsahovala 2,5 hm % Na2O, což je obsah, který byl na základě předchozích experimentů 

s hydrokeramickými pastami identifikován jako optimální. Záměsová voda byla přidána 

k suché směsi v hmotnostním poměru 0,136. U aktivátorů, obsahujících krystalickou vodu, 

byl v záměsové vodě tento obsah zohledněn. Homogenizace směsi byla provedena na 

automatické laboratorní míchačce, kdy v pravidelných 30 sekundových intervalech byl 

přidáván normovaný písek v pořadí od nejhrubší frakce po nejjemnější. Promísené směsi byly 

utřepány do forem o rozměrech 40  40  160 mm na zhutňovacím stolku. Po zaformování 
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byly trámečky uloženy ve vlhkém prostředí (rel. vlhkost 99 %) a po cca 24 hodinách byly 

trámečky odformovány, opět uloženy do vlhkého prostředí (rel. vlhkost 99 %) až do doby 

konání zkoušky pevnosti. 

Složení hydrokeramických malt je uvedeno v tabulce 5. 

Tabulka 5  Složení hydrokeramických malt. 

 

Hmotnost navážky (g) 

MATLA 1 

(NS) 

MATLA 2 

(NSH5) 

MATLA 3 

(NS2H3) 

Struska 810 810 810 

Písek (0,6-1,2 mm) 360 360 360 

Písek (0,3-0,6 mm) 180 180 180 

Písek (0-0,3 mm) 450 450 450 

Aktivátor 93 170 190 

Voda 258 195,8 224 

Pevnost v tlaku a ohybu u hydrokeramických malt 

Metodika a postup zkoušky pevnosti v tlaku byly diskutovány v kapitole 3.5.1. 

U trámečků byla provedena zkouška pevnosti v ohybu a pevnosti v tlaku na přístroji 

DESTTEST 4310 Compact od firmy Beton Systém s.r.o. Grafické znázornění naměřených dat 

po 2, 7 a 28 dnech hydratace u testovaných směsí je v případě pevností v tlaku uvedeno na 

obr. 21 a v případě pevnosti v ohybu na obr. 22. 

 

Obr. 21  Pevnost v tlaku hydrokeramických malt. 
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Obr. 22  Pevnost v ohybu hydrokeramických malt. 

Nejvyšších pevností v tlaku po 28 dnech hydratace dosahuje MALTA 1, následuje 

MALTA 3 a poté MALTA 2. Tedy směsi obsahující alkalický aktivátor NS a NS2H3 dosahují 

vyšších pevností v tlaku po 28 dnech hydratace, než směs obsahující aktivátor NSH5. Tyto 

výsledky jsou ve shodě s výsledky získanými pro PASTY 1, 2 a 3.  

Alkalický aktivátor NSH5, který je obsažen ve vzorcích označených jako MALTA 2 

v případě malt a PASTA 2 v případě past se jeví jako nejméně vhodný pro přípravu 

hydrokeramiky. Pro další zkoušky, kterými jsou stanovení mrazuvzdornosti a odolnosti vůči 

chemickým rozmrazovacím látkám, byly vybrány pouze vzorky obsahující alkalické 

aktivátory NS a NS2H3, které vykazují vyšší pevnosti v tlaku po 28 denní hydrataci. 

Stanovení mrazuvzdornosti 

Mrazuvzdornost výrobků je jedním z parametrů určujících jejich trvanlivost, který má 

rozhodující význam pro jeho dlouhodobou funkčnost při vystavení působení vnějších vlivů. 

Stanovení mrazuvzdornosti hydrokeramických malt proběhlo podle ČSN 73 1322 pro 

stanovení mrazuvzdornosti betonu a metodika a postup zkoušky mrazuvzdornosti byla 

diskutována v kapitole 3.5.2, přičemž hodnocení mrazuvdornosti je založeno na porovnání 

hodnot pevnosti v tlaku po 28 dnech hydratace vzorků, podrobených zmrazovacím cyklům, 

s hodnotami pevnosti v tlaku zkušebních těles, nepodrobených zkoušce mrazuvzdornosti. 

Stanovuje se tzv. index mrazuvzdornosti, který odpovídá poměru hodnot pevnosti v tlaku po 

zkoušce ve vztahu k hodnotě pevnosti v tlaku před zkouškou. Jestliže hodnota indexu 

mrazuvzdornosti je větší nebo rovna 0,75; lze zkušební tělesa označit, jako mrazuvzdorná. 

Grafické znázornění výsledků zkoušky mrazuvzdornosti je uvedeno na obr. 23. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 7 14 21 28

f c
f

(M
P

a
)

Doba hydratace (dny)

MALTA 1 (NS)

MALTA 2 (NSH5)

MALTA 3 (NS2H3)

2



54 

 

 

Obr. 23  Vyhodnocení zkoušky stanovení mrazuvzdornosti. 

Vizuální hodnocení vzorků po testech mrazuvzdornosti indikovalo, že u zkušebních 

těles nedošlo k jeho rozpadu během zkoušky. Index mrazuvzdornosti u MALTA 1 je 1,10 

a index mrazuvzdornosti u MALTA 3 je 1,12. Vzorky vyrobené za použití granulovaných 

alkalických aktivátorů NS a NS2H3 jsou mrazuvzdorné a lze je označit stupněm 

mrazuvzdornosti T100. 

Stanovení odolnosti vůči CHRL 

Zkouška odolnosti vůči CHRL se běžně používá pro stanovení odolnosti betonů vůči 

zmrazovacím a rozmrazovacím cyklům v přítomností solí, které se v zimním období používají 

pro ošetřování komunikací, a její postup je unifikován normou ČSN 73 1326. Působení 

CHRL vůči betonu se projevuje působením chloridů v kombinaci s opakovaným 

zmrazováním a rozmrazováním po daných cyklech. Metodika a postup zkoušky odolnosti 

vůči chemickým rozmrazovacím látkám byla diskutována v kapitole 3.5.2. Posouzení 

odolnosti vzorků je provedeno jednak vizuálně, kdy se uvede, zdali se vzorky rozpadly či 

nikoliv a také mírou vlastního rozpadu, který je kvantifikován jako ztráta hmotnosti vzorku, 

způsobená odpadnutím částí vzorků v důsledku působení CHRL. Tato zkouška byla použita 

pro charakterizaci vzorků hydrokeramických malt označených MALTA 1 a 3 (viz tabulka 5). 

Grafické vyhodnocení zkoušky odolnosti vůči CHRL u vzorků MALTA 1 a 3 po 28 dnech 

hydratace je uvedeno na obr. 24. 
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Obr. 24  Stanovení odolnosti hydrokeramických malt vůči CHRL. 

Všechny vzorky po zkoušce CHRL vykazují dobrou odolnost a žádný ze vzorků se 

během zkoušení nerozpadl. Lepší odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám vykazují 

vzorky MALTA 1, kdy jejich odpad po proběhlých cyklech byl nižší, než u vzorků 

MALTA 3. 

Výsledky srovnání granulovaných alkalických aktivátorů 

Z porovnání vlastností vzorků past, v závislosti na použitém granulovaném alkalickém 

aktivátoru, vyplývá, že nejvyšších pevností v tlaku dosahuje aktivátor NS. U aktivátorů NSH5 

a NS2H3 se neprojevuje zvyšování pevností v tlaku se zvyšujícím se obsahem Na2O ve 

vzorku. Tuto tendenci má pouze aktivátor NS, kdy při obsahu 2,5 hm % Na2O vykazuje 

pevnost v tlaku po 28 dnech hydratace ve vlhkém uložení 66,28 MPa, při obsahu 

5 hm % Na2O vykazuje pevnost v tlaku po 28 dnech hydratace 86,29 MPa a při obsahu 

7 hm % Na2O vykazuje pevnost v tlaku po 28 dnech hydratace 83,4 MPa, tedy pevnost 

v tlaku mírně klesá oproti obsahu 5 % Na2O (viz obr. 18 až obr. 20).  

Přidáním vhodně zvolených frakcí písku ke směsi GVS a granulovaného alkalického 

aktivátoru pevnost v tlaku vzroste. Při použití alkalického aktivátoru NS je pevnost v tlaku po 

28 dnech hydratace cca 68 MPa pro pastu a cca 82 MPa pro maltu. Stejný trend vykazuje 

i aktivátor NS2H3, u kterého je dosažena pevnost v tlaku 70 MPa pro pastu a 78 MPa pro 

maltu v obou případech po 28 dnech hydratace ve vlhkém uložení. S ohledem na uvedené 

vztahy mezi množstvím aktivátoru a pevnostmi v tlaku je tedy pro průmyslovou aplikaci 

z ekonomického hlediska výhodnější použít granulovaný alkalický aktivátor vnášející do 

směsi 2,5 hm  % Na2O. 

Z experimentálních dat naměřených při testování hydrokeramických malt vyplývá, že 

nejlepších hodnot dosahují vzorky obsahující aktivátor NS. Vzorky označené jako MALTA, 

s obsahem tohoto aktivátoru v množství 2,5 hm % Na2O, dosahují pevnosti v tlaku po 

28 dnech 82,67 MPa a po 365 dnech 98,91 MPa. Vzorky jsou mrazuvzdorné s indexem 

mrazuvzdornosti 1,1 a mohou být označeny stupněm mrazuvzdornosti T100. Navíc vykazují 

i dobrou odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám, kdy po 100 cyklech zmrazování 

a rozmrazování byl odpad ze vzorků pouze 250,03 g∙m
-2

, kdy limitní požadovaná hodnota 

odpadu ze vzorku je zpravidla maximálně 1000 g∙m
-2

. 
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5.3 Studium průběhu alkalické aktivace vysokopecní strusky a její směsi 

s elektrárenským popílkem nižší jakosti z pohledu obsahu skelné fáze 

V předchozí části experimentální práce bylo zjištěno vhodné složení směsi pro 

přípravu hydrokeramiky z vysokopecní strusky a granulovaného alkalického aktivátoru, tj. byl 

precizován poměr strusky k aktivátoru a vodní součinitel. V navazující části experimentální 

práce jsou zhodnoceny vlastnosti hydrokeramiky, kdy vysokopecní struska byla částečně 

nahrazena elektrárenským popílkem, méně jakostním z pohledu latentně hydraulických 

vlastností (s nižším obsahem skelné fáze). Byly připraveny tři typy směsí, vzorky označeny 

jako „SMĚS 1“ s obsahem GVS 100 %, vzorky označeny jako „SMĚS 2“ kde bylo množství 

strusky z 20 % nahrazeno popílkem a vzorky označeny jako „SMĚS 3“ u kterých byla struska 

nahrazena ze 40 % popílkem. Na základě předchozí experimentální části byl vybrán NS jako 

alkalický aktivátor, který byl přidáván v množství vnášejícím 2,5 hm. % Na2O. Poměr 

záměsové vody byl zvolen 0,3. 

Složení vstupních směsí pro přípravu hydrokeramických past, obsahujících 

elektrárenský popílek, je uvedeno v tabulce 6. 

Tabulka 6  Složení hydrokeramických past obsahujících elektrárenský popílek. 

 

Hmotnost navážky (g) 

SMĚS 1 SMĚS 2 SMĚS 3 

Struska 1000 800 600 

Popílek 0 200 400 

Aktivátor (NS) 52 52 52 

Záměsová voda 318 318 318 

Vstupní suché suroviny pro přípravu past byly vsypány do homogenizační nádoby 

automatického laboratorního mísiče, následně byla přidána záměsová voda. Po 3 minutách 

mísení byla směs dána do forem o rozměrech 20 x 20 x 20 mm a zhutněna pomocí vibračního 

stolce po dobu 2 minut. V průběhu zhutňování bylo možné pozorovat rozdílné chování směsí 

z pohledu ztekucení, přičemž tímto vizuálním pozorováním bylo zjištěno, že k nejvyššímu 

stupni ztekucení došlo u směsi s obsahem 40-ti % EP. Po zaformování byly vzorky umístěny 

do vlhkého uložení a po cca 24 hodinách byly odformovány a opět umístěny do vlhkého 

uložení (rel. vlhkost 99 %) až do doby konání zkoušky pevnosti. 

V případě vzorků s obsahem GVS (SMĚS 1) byl dále testován vliv sušení na pevnost 

v tlaku těchto vzorků. Vzorky po 24 hodinovém uložení ve vlhku byly vysušeny v sušárně při 

teplotě 80 °C po dobu 4 hodin. Tyto vzorky jsou v následujícím textu označeny jako 

„SMĚS 1_SUS“. Vzorky s obsahem popílku po 24 hodinovém uložení ve vlhku nebyly takto 

testovány, protože jejich manipulační pevnost (po 24 hodinách uložení) nebyla dostatečná. 

Všechny vzorky byly po 28 denní hydrataci tepelně zpracovány při teplotě 400 °C po dobu 

2 hodin. Tyto vzorky jsou označeny jako HT za názvem směsi (např. „SMĚS 1_HT“). 



57 

 

Pevnost v tlaku hydrokeramických past obsahujících popílek 

Zkouška pevnosti v tlaku byla provedena na přístroji Compact 20/160 Brio Hranice po 

2, 7, 28 a 56 dnech hydratace. Grafické znázornění nárůstu pevnosti je uvedeno na obr. 25. 

 

Obr. 25  Pevnost v tlaku hydrokeramických past obsahujících elektrárenský popílek. 

Z porovnání vzorků SMĚS 1 až 3 s granulovaným metakřemičitanem sodným 

vyplývá, že u směsí s popílkem (SMĚS 2 a SMĚS 3) dochází k pomalejšímu nárůstu pevností, 

a tedy pravděpodobně i k pomalejšímu vývoji hydratačních produktů, než je tomu u vzorků 

SMĚS 1 s čistou GVS. Tento jev je pravděpodobně způsoben nižším podílem LHL, kdy 

s přibývajícím množstvím méně jakostního popílku (nízký obsah skelné fáze) nevzniká 

takové množství nových hydratačních produktů. Z obr. 25 je rovněž plyne, že po 56-ti dnech 

hydratace čistá GVS dosahuje menších pevností než vzorky obsahující popílek. Tento jev lze 

vysvětlit tím, že nereaktivní částice popílku působí jako plnivo, mající zpevňující efekt. 

Nejvyšších pevností po 56 denní hydrataci dosáhly vzorky SMĚS 2.  

Na obr. 26 je pomocí sloupcového grafu zobrazeno porovnání hodnot pevností v tlaku 

vzorků po 28 dnech hydratace u vzorků následně tepelně zpracovaných. Dále je uvedena 

pevnost vysušeného vzorku SMĚS 1_SUS. 
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Obr. 26  Pevnost v tlaku hydrokeramických past obsahujících elektrárenský popílek  

po tepelném zpracování. 

Z obrázku obr. 26 je patrné, že SMĚS 1_SUS po 24 hodinovém uložení ve vlhku 

a následném vysušení, dosahuje pevnosti srovnatelné s cementovými pastami po 28 denní 

hydrataci. Hodnoty pevnosti v tlaku jsou u tepelně zpracovaných vzorků vysoké a je zřejmé, 

že se zvyšujícím se obsahem popílku mírně klesají.  

RTG difrakční analýza hydrokeramických past obsahujících popílek 

Pro RTG difrakční analýzu byl použit rentgenový práškový difraktometr 

BRUKER D8 ADVANCE. Záznamy z rentgenové difrakční analýzy hydrokeramických past 

obsahujících popílek a čistou GVS jsou uvedeny na následujících obrázcích. Záznamy 

porovnávají vznik nových fází během hydratace směsi, a to po 2, 7, 28 a 56 dnech. Na obr. 27 

je difraktogram vzorku SMĚS 1, tedy čisté GVS. Na obr. 28 je uveden difraktogram vzorku 

SMĚS 2, tedy směs obsahující 20 % popílku a na obr. 29 je difraktogram vzorku SMĚS 3, 

který obsahuje 40 % popílku. 

Uvedené difrakční záznamy ukazují jen mírné změny ve složení krystalických fází. 

Toto pozorování je v dobré shodě se všeobecně známým faktem, že produkty hydratace, 

jakými jsou C-S-H gel, či geopolymerní fáze, jsou převážně amorfního charakteru, zejména 

probíhá-li hydratace za běžné teploty a tlaku, a jsou tedy RTG difrakční analýzou velmi 

špatně identifikovatelné. I přesto si lze na přiložených difrakčních záznamech povšimnout 

tvorbu C-S-H gelu (na obrázcích 27 – 29 je pozice nejintenzivnější difrakční linie této fáze 

označena číslicí 6). Přestože se nejintenzivnější difrakční linie C-S-H gelu překrývá 

s nejintenzivnější difrakční linií kalcitu (fáze označená číslicí 1), je evidentní, že pík 

s maximem při 34,363°2θ CoK, který je dán konvolucí výše zmíněných píků, se stává 

difůznějším s dobou hydratace, což je způsobeno právě tvoru C-S-H gelu. Na difrakčním 

záznamu vzorku alkalicky aktivované GVS po 56 dnech hydratace je dále vyznačena pozice 

nejintenzivnější difrakční linie, která by mohla patřit hydrotalcitu (pozice označena číslem 7), 
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který je podle provedené literární rešerše [51], [81], [82] jedním z kystalických hydratačních 

produktů alkalické aktivace GVS. Na uvedeném difrakčním záznamu nelze jednoznačně 

potvrdit přítomnost této krystalické fáze, neboť příslušná difrakční linie je upozaděná v šumu 

pozadí. 

 

Obr. 27   Difraktogram vzorku SMĚS 1, dokládající vývoj hydratačních produktů po 2, 7, 28 

a 56 denní hydrataci. 1 … CaCO3 (kalcit), 6 … C-S-H gel, 7 … Mg6Al2CO3(OH)16·4(H2O) 

(hydrotalcit). 

Difraktogramy dokládající proces hydratace vzorku SMĚS 2 (80 hm. % GVS 

a 20 hm. % popílku) na obr. 28 neodhalují změny ve fázovém složení krystalických fází této 

směsi s dobou hydratace. Opět lze alespoň kvalitativně však postřehnout změny ve tvaru píku, 

který je dán překryvem hlavní difrakční linie kalcitu a C-S-H gelu. Také tento pík se s dobou 

hydratace stává difůznější, což nasvědčuje tvorbě amorfního C-S-H gelu. 
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Obr. 28  Difraktogram vzorku SMĚS 2, dokládající vývoj hydratačních produktů  

po 2, 7, 28 a 56 denní hydrataci. 1 … CaCO3 (kalcit), 6 … C-S-H gel 

Difraktogram na obrázku 29 dokládá průběh hydratace vzorku SMĚS 3 

(60 hm. % GVS a 40 hm. % EP). 

 

Obr. 29  Difraktogram vzorku SMĚS 3, dokládající vývoj hydratačních produktů po 2, 7, 28 a 

56 denní hydrataci. 1 … CaCO3 (kalcit), 6 … C-S-H gel, 8 … CaAl2Si2O8·4H2O (gismondin) 
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Identifikované krystalické fáze, stejně jako v případě vzorku SMĚS 2, zahrnují 

zejména křemen a mulit, které jsou do směsi vneseny elektrárenským popílkem. Dále je 

přítomen kalcit, vnesenený jednak vstupní GVS a také vzniká při karbonizaci Ca(OH)2, který 

je meziproduktem při hydratačních pochodech. Na difrakčním záznamu vzorku SMĚS 3 po 

56 denní hydrataci je vyznačena číslicí 8 pozice pravděpodobně patřící gismondinu, který je 

některými autory označován za hydratační produkt popílku. Stejně jako v případě hydrotalcitu 

u vzorku SMĚS 1 po 56 denní hydrataci, tak i přítomnost gismondinu u vzorku SMĚS 3 po 

56 denní hydrataci nelze jednoznačně potvrdit, neboť pozice difrakčního maxima této fáze 

splývá s pozadím. Kvalitativně lze u vzorku SMĚS 3 pozorovat změnu tvaru píku 

příslušejícího nejintenzivnějším difrakčním liniím kalcitu a C-S-H gelu, který se s dobou 

hydratace stává ostřejším. Toto chování pak pravděpodobně naznačuje tvorbu většího 

množství kalcitu a menšího množství C-S-H gelu, než v případě vzorků SMĚS 1 a SMĚS 2. 

IČ spektroskopická analýza hydrokeramických past obsahujících popílek 

IČ spektroskopie vzorků byla provedena na FTIR spektrometru Nicolet 6700 metodou 

ATR s použitím jednoodrazového diamantového nástavce. Měření bylo provedeno ve střední 

IČ oblasti v režimu o 32 skenech s rozlišením 4 cm
-1

. Záznamy IČ spekter hydrokeramických 

past, obsahujících popílek a čistou GVS, jsou uvedeny na obr. 30 až 32. Získaná IČ spektra 

naznačují možný vznik nových fází během hydratace směsi, a to po 2, 7, 28 a 56 dnech na 

základě detekce přítomnosti nových absorpčních pásů. Na obr. 30 je IČ spektrum vzorku 

SMĚS 1, tj čisté GVS. Na obr. 31 je uvedeno IČ spektrum vzorku SMĚS 2, tedy směs 

obsahující 20 % popílku a na obr. 32 je IČ spektrum vzorku SMĚS 3, který obsahuje 40 % 

popílku. 
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Obr. 30  IČ spektrum SMĚS 1, dokládající vývoj hydratačních produktů po 2, 7, 28 a 56 denní hydrataci. 
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Obr. 31  IČ spektrum SMĚS 2, dokládající vývoj hydratačních produktů po 2, 7, 28 a 56 denní hydrataci. 
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Obr. 32  IČ spektrum SMĚS 3, dokládající vývoj hydratačních produktů po 2, 7, 28 a 56 denní hydrataci. 
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Interpretace IČ spekter. 

Vstupní suroviny, jak granulovaná vysokopecní struska, tak elektrárenský popílek, 

hodnocené pomocí FTIR spektroskopie, se vyznačují přítomností širokých absopčních pásů 

v naměřených spektrech, které naznačují amorfní charakter analyzovaného materiálu. 

V případě těchto materiálů jde o skelnou neuspořádanou strukturu. 

IČ spektra SMĚS 1 (obr. 30) potvrzují vznik C-S-H gelu a jeho postupnou polymeraci, 

rostoucí s dobou hydratace. Podle literárních zdrojů [81], [82], [83] jsou typické pro C-S-H 

gel vlnočty v těchto oblastech a) jeden pík v oblasti 980 až 950 cm
-1

; b) jeden široký pás 

v oblasti 800 až 500 cm
-1

 se středem kolem 650 cm
-1

 a c) jeden pík v oblasti 400 až 500 cm
-1

 

se středem kolem 450 cm
-1

. García-Lodeiro aj. [86] uvádí, že se zvyšujícím se poměrem Ca/Si 

dochází k posunu směrem k nižším vlnočtům. V případě FTIR spekter SMĚS 1 jsou hodnoty 

píků C-S-H gel pro oblast a) v rozmezí 958  cm
-1

 po dvou dnech až 961 cm
-1

 po 56 dnech 

hydratace, pro oblast b) posun od 692 cm
-1

 po dvoudenní hydrataci k 655 cm
-1

 po 56 dnech 

hydratace a pro oblast c) posun od 471 cm
-1

 po dvoudenní hydrataci k 465 cm
-1

 po 56 dnech 

hydratace. Posun pásu v první oblasti směrem k vyšším hodnotám a zároveň zužování daných 

píků, značí vyšší stupeň polymerace, což potvrzuje i Fernández-Jinénez a Puertas [53], kteří 

prezentují, že Si z aktivátoru rychle reaguje se struskou za vzniku počáteční C-S-H fáze, která 

se s časem reakce vyvíjí na vyšší stupeň polymerace se zahrnutím Al do struktury C-S-H. 

Podle García-Lodeiro aj. [86] při pH > 11 kmity vazby Si-O při vlnočtu cca 975 cm
-1

 

znamenají, že vzniklý SiO2 gel zahrnul do své struktury ionty Ca
2+

 a výsledný C-S-H gel je 

podobný C-S-H gelu v portlandském cementu. 

Pík s hodnotou vlnočtu 876 cm
-1

 náleží podle Bernal aj. [50] symetrickým valenčním 

kmitům AlO4
-
 jednotek, což by mohlo znamenat mimo to, že ve vstupní surovině resp. ve 

skelné fázi jsou hliníkové tetraedry, že v nově vzniklém SCH gelu je zahrnuta část 

Al jednotek. 

V oblasti vlnočtů 1443 až 1440 cm
-1

 se vyskytují valenční asymetrické kmity vazeb  

O-C-O z (CO3)
2-

 skupin, které se připisují nauhličení, které však podle Bernal a kol [50] 

nevzniká jako důsledek nových hydratačních produktů, ale jako fyzikálně mechanický 

důsledek přípravy vzorků. Kalcit CaCO3 je ale přítomen ve vstupní surovině, tedy GVS, což 

potvrdila RTG difrakce. Mozgawa a Deja [81] připisují kmity ze skupiny (CO3)
2-

 vlnočtu 

kolem 1415 cm
-1

.  

Zbývající dvě oblasti vlnočtů, odpovídají valenčním kmitům O-H (3450 – 3500 cm
-1

) 

a deformačním nůžkovým kmitům H-OH (1642 cm
-1

), typickým pro chemicky vázanou vodu 

ve vzniklých hydratačních produktech, tedy převážně v C-S-H. 

Hodnocení FTIR spekter SMĚS 1 a SMĚS 2 značí postupné uspořádávání struktury na 

krátkou vzdálenost a její postupnou polymeraci podle zužování hlavních píků v oblastech 

vzniku C-S-H gelu. V případě FTIR spekter SMĚS 2 jsou hodnoty píků pro C-S-H gel 

v oblasti a) v rozmezí 962 cm
-1

 po dvoudenní hydrataci až 960 cm
-1

 po 56 dnech hydratace, 

pro SMĚS 3 oblast a) posun od 976 cm
-1

 po dvoudenní hydrataci k 961 cm
-1

 po 56 dnech 

hydratace. Posun směrem k nižším hodnotám je pravděpodobně ovlivněn zabudováním více 

Al jednotek do C-S-H gelu, což se projevuje více u SMĚS 3, která obsahuje 40 hm % popílku. 
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Podle García-Lodeiro aj. [86] vznik N-A-S-H fáze dokládá v oblasti b) vznik 2 píků (hodnoty 

vlnočtů ve středu přibližně 695 a 594 cm
-1

), které jsou způsobeny kmity tzv. sekundárních 

stavebních jednotek. Toto potvrzuje i Bernal aj. [50], kteří připisují kmity v rozmezí vlnočtu 

710 až 715 cm
-1

 mřížkovým kmitům Al-O-Si z kruhových struktur.  

Stejně jako u SMĚS 1 se objevil pík s hodnotou vlnočtu 876 cm
-1

, který podle Bernal 

aj. [50] náleží symetrickým valenčním kmitům AlO4
-
 jednotek. 

Porovnáním FTIR spekter SMĚS 2 a SMĚS 3 je patrno, že u SMĚS 2 dochází rychleji 

k polymeraci, zúžení píků je zřejmé už po sedmidenní hydrataci. SMĚS 3 obsahuje víc  

N-A-S-H fáze vzhledem k výraznějším píkům v oblasti vlnočtů 800 až 500 cm
-1

.  

Stejně jako pro SMĚS 1 v oblasti vlnočtů 1443 až 1440 cm
-1

 se ve vzorcích SMĚS 2 

a SMĚS 3 vyskytují valenční asymetrické kmity vazeb O-C-O z (CO3)
2-

 skupin. Mozgawa 

a Deja [81] připisují kmity ze skupiny (CO3)
2-

 vlnočtu kolem 1415 cm
-1

.  

Zbývající dvě oblasti vlnočtů odpovídajíc valenčním kmitů O-H (3450 – 3500 cm
-1

) 

a deformačním nůžkovým kmitům H-OH (1642 cm
-1

) typických pro chemicky vázanou vodu 

ve vzniklých hydratačních produktech tedy převážně v C-S-H a N-A-S-H. 

Hodnocení FTIR spekter dokládá vznik polymerizovaného C-S-H gelu u směsi I, který 

je podobný C-S-H gelu u portlandského cementu. Také dokládá vznik polymerní 

alumosilikátové sítě z jednotek [Al(OH)4]
-
 a [SiO(OH)3]

-
, vzniklých z rozkladu skelné fáze 

z elektrárenského popílku u SMĚS 2 a SMĚS 3. IČ spektrometrie tedy potvrdila, že ve 

vzorcích hydrokeramiky, připravených v rámci dizertační práce, koexistují C-S-H a N-A-S-H 

fáze jako produkty hydratace alkalicky aktivovaných směsí GVS a EP. 

Hodnocení hydrokeramiky pomocí skenovací elektronové mikroskopie 

Vzorky lomových ploch hydrokeramiky a jejich výbrusy byly zkoumány a hodnoceny 

pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. Lomové plochy byly pozorovány po 

provedení zkoušky pevnosti. Základním cílem bylo zjistit, zda granulovaný alkalický 

aktivátor byl všechen rozpuštěn, nebo zda se někde neobjeví jeho nezreagované zbytky. 

Dalším cílem bylo zjistit, zda se po 56 denní hydrataci objevují nezreagované částice strusky 

a popílku, jak uvádí literatura, a zda je možné potvrdit proreagování sférických částic popílku 

a C-S-H gelu, který je obklopuje, popřípadě, jestli lze nalézt zárodky krystalických fází např. 

hydrotalcitu.  

Pro posouzení nezreagovaných částic strusky a popílku bylo vhodné připravit 

ze vzorků hydrokeramiky výbrusy, na kterých bylo toto pozorování zřetelnější. Výbrusy byly 

připraveny nejprve broušením na SiC brusných papírech při smáčení lihem a následně leštěny 

diamantovou pastou na leštícím suknu. Na takto připravených vzorcích byla provedena 

i EDAX analýza. 



67 

 

SEM lomových ploch hydrokeramiky 

U vzorků hydrokeramiky byly pořízeny obrázky lomových ploch s využitím 

skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) s označením eExplorer od firmy ASPEX. 

Pozorované lomové plochy vznikly po provedení zkoušek pevnosti v tlaku po určité době 

hydratace, která je uvedena vždy v popisu obrázku. Vzorky před zkoumáním lomových ploch 

byly pokryty vrstvou zlata a platiny, za účelem zajištění elektrické vodivosti pozorovaných 

povrchů, z důvodu potlačení vedlejších efektů, způsobených nabíjením nevodivých částí 

vzorku. Pozorování lomových ploch probíhalo pomocí detektoru sekundárních elektronů. 

Urychlující napětí bylo voleno v rozmezí 10 až 15 kV, velikost „spotu“ se pohybovala 

v rozmezí 3 – 5 % a pracovní vzdálenost byla v rozmezí 10 – 15 mm. 

Vzorky hydrokeramiky, vyrobené ze strusky a alkalického aktivátoru NS, jsou 

uvedeny na obr. 33 až obr. 36. 

Obr. 33  Vzorek lomové plochy hydrokeramiky z GVS po 28 denní hydrataci.  

Písmeno b označuje zvětšení z plochy a. 

a b 
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a b 

a b 

Obr. 34  Vzorek lomové plochy hydrokeramiky z GVS po 28 denní hydrataci a následném 

tepelném zpracování. Písmeno b označuje zvětšení z plochy a. 

Obr. 35  Vzorek lomové plochy hydrokeramiky z GVS  po 56 denní hydrataci. Písmeno b 

označuje zvětšení z plochy a. 
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a b 

Obr. 36  Vzorek lomové plochy hydrokeramiky z GVS po 24 hodinové hydrataci a následném 

sušení. Písmeno b označuje zvětšení z plochy a. 

Vzorky lomových ploch hydrokeramiky z GVS ukazují na homogenní charakter 

vzniklé mikrostruktury. Přesto vzorky, jak po 28, tak i po 56 dnech hydratace obsahují 

nezreagovaná zrna strusky, ale s prodlužující se dobou hydratace se nezreagovaná zrna 

zmenšují. Navíc byl pozorován vznik hydratačních produktů na těchto nezreagovaných zrnech 

už i po 28 dnech hydratace (obr. 33). U vzorků po 28 dnech hydratace a následném tepelném 

zpracování (obr. 34) se objevují mikrotrhliny, ale také jemné krystalky, rozptýlené v utuhlé 

gelové struktuře C-S-H fáze. Vzorky po 56 dnech hydratace (obr. 35) obsahují také rozptýlené 

krystalky v utuhlé gelové struktuře C-S-H fáze, což je patrné zejména při větších zvětšeních. 

Vzorky hydrokeramiky z GVS, které byly po 24 hodinovém uložení ve vlhku vysušeny 

(obr. 36), vykazují mnohem méně kompaktní strukturu utuhlé gelové fáze s obsahem 

mikrotrhlin, než ostatní vzorky, ponechané delší dobu ve vlhkém uložení. Zrna nezreagované 

strusky si ponechávají původní tvar a spíše plní funkci mikroplniva. Ze snímků je patrné, že 

mikrostruktura, zbavená přebytečné vody sušením, se stala podobnou jako prorůstající 

krystalické fáze, ale bez vyplnění prostoru utuhlou hmotou, která je místo toho pórovitá. 
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a b 

a b 

Na obr. 37 až obr. 39 jsou zobrazeny lomové plochy vzorků hydrokeramiky vyrobené 

ze směsi granulované vysokopecní strusky, elektrárenského popílku v množství 20 hm % 

a alkalického aktivátoru NS. 

Obr. 37  Vzorek lomové plochy hydrokeramiky z GVS v kombinaci s 20 hm. % 

elektrárenského popílku po 28 denní hydrataci. Písmeno b označuje zvětšení z plochy a. 

Obr. 38  Vzorek lomové plochy hydrokeramiky z GVS v kombinaci s 20 hm. % 

elektrárenského popílku po 28 denní hydrataci a následném tepelném zpracování.  

Písmeno b označuje zvětšení z plochy a. 
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Obr. 39  Vzorek lomové plochy hydrokeramiky z GVS v kombinaci s 20 hm. % 

elektrárenského popílku po 56 denní hydrataci. Písmeno b označuje zvětšení z plochy a. 

Vzorky lomových ploch hydrokeramiky z GVS, v kombinaci s 20 hm. % 

elektrárenského popílku, ukazují na homogenní charakter vzniklé mikrostruktury. U všech 

vzorků se vyskytují dosud nezreagovaná zrna strusky a sférické částice popílku. Vzorky po 

28 dnech hydratace (obr. 37) mají ve své struktuře zabudovány sférické částice popílku a na 

jejich povrchu se vytváří hydratační produkty, převážně C-S-H, nebo C-S-A-H fáze. Vzorky 

po 28 denní hydrataci a následném tepelném zpracování (obr. 38) mají mikrostrukturu 

podobnou utuhlé tavenině s četným výskytem mikrotrhlin, jako by vzniklá utuhlá gelová část 

při tepelném zpracování roztála a opět ztuhla. Na povrchu částic popílku je vidět vzniklá 

vrstva hydratačních produktů a zárodky nových krystalických fází. Vzorky po 56 denní 

hydrataci (obr. 39) dokládají vznik většího množství hydratačních produktů na částicích 

popílku a také lze pozorovat vznik reakčních produktů uvnitř plerosfér. Při větším zvětšení lze 

pozorovat vznikající zárodky nových krystalických fází. 
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Na obr. 40 až obr. 42 jsou zobrazeny lomové plochy vzorků hydrokeramiky vyrobené 

ze směsi granulované vysokopecní strusky, elektrárenského popílku o obsahu 40 hm. % 

a alkalického aktivátoru NS. 

Obr. 40  Vzorek lomové plochy hydrokeramiky z GVS v kombinaci se 40 hm. % 

elektrárenského popílku po 28 denní hydrataci. Písmeno b označuje zvětšení z plochy a. 

 

Obr. 41  Vzorek lomové plochy hydrokeramiky z GVS v kombinaci se 40 hm. % 

elektrárenského popílku po 28 denní hydrataci a následném tepelném zpracování.  

Písmeno b označuje zvětšení z plochy a. 
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Obr. 42  Vzorek lomové plochy hydrokeramiky z GVS v kombinaci se 40 hm. % 

elektrárenského popílku po 56 denní hydrataci. Písmeno b označuje zvětšení z plochy a. 

Vzorky lomových ploch hydrokeramiky z GVS, v kombinaci se 40 hm. % 

elektrárenského popílku, také vykazují homogenní charakter vzniklé mikrostruktury. Vzorky 

po 28 denní hydrataci (obr. 40) stále ještě obsahují nezreagovaná zrna strusky a sférické 

částice popílku, což můžeme nalézt i u vzorků po 56 denní hydrataci. Naproti tomu větší 

obsah popílku ve vzorcích je znát i na větším počtu částic popílku, zabudovaných do vzniklé 

utuhlé gelové hmoty. Vzorky po 28 denní hydrataci a následném tepelném zpracování 

(obr. 41) obsahují ve své struktuře mikrotrhliny, ale nevyskytují se tam oblasti připomínající 

natavenou mikrostrukturu. Povrch částic popílku je pokryt částečně krystalickými fázemi. 

Vzorky po 56 denní hydrataci obsahují více zreagovaných plerosfér a tedy lze pozorovat 

i více vznikajících reakčních produktů v jejich vnitřní části. Tyto nově vzniklé produkty se 

zdají být krystalické povahy.  

SEM EDX výbrusů vzorků hydrokeramiky 

U vzorků hydrokeramiky byly rovněž pořízeny obrázky výbrusů a byla provedena 

EDX analýza prvkového složení s využitím skenovacího elektronového mikroskopu PHILIPS 

XL-30 s rentgenovým spektrometrem EDAX. Vzorky výbrusů byly zkoumány u směsí ve 

vybraných časových intervalech hydratace – 24 hodinové hydrataci a následném vysušení 

u vzorku GVS a po 56 denní hydrataci u ostatních vzorků. Vzorky před zkoumáním byly 

naprášeny vrstvou zlata a platiny. Pozorování výbrusů probíhalo pomocí detektoru zpětně 

odražených elektronů. Urychlující napětí bylo zvoleno 20 kV, velikost spotu se pohybovala 

kolem 4 % a pracovní vzdálenost byla v rozmezí 8,5 – 13 mm. 
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Na obr. 43 až obr. 47 je vždy vidět obrázek z charakteristické analyzované oblasti 

výbrusu a jsou k němu uvedena naměřená spektra s označenými prvky, které byly naměřeny 

v jednotlivých bodech analýzy pomocí EDAX analyzátoru. Pod obrázkem je vždy uveden 

popis, ze kterého typu vzorku byla analýza provedena. 

 

Obr. 43  Fotografie výbrusu vzorku GVS po 24 hodinové hydrataci a následném tepelném 

zpracování a EDX spektra v příslušných bodech. 

Na obr. 43 je EDX analýza prvkového složení, které je možno pozorovat ve vzorcích 

hydrokeramiky z GVS po 24 hodinové hydrataci a následném tepelném zpracování. Bod 1 

značí zrno nezreagované strusky a je vidět, že obsahuje převážně Ca (cca 29 hm. %) 

a Si (cca 27 hm. %), dále jako minoritní složky Al (cca 6 hm. %) a Mg (cca 5,5 hm. %), což 

koresponduje se složením GVS. Bod 2 reprezentuje vzniklou utuhlou gelovou hmotu, která 

obsahuje převážně Ca (cca 41,5 hm. %) a Si (cca 12 hm. %), ale oproti nezreagovaným zrnům 

GVS obsahuje i Na (cca 5,5 hm. %), což by mohlo představovat sodíkové ionty, zabudované 

do C-S-H gelu. Dále jsou obsaženy prvky Al (cca 2,5 hm. %) a Mg (cca 3 hm. %). Bod 3 je 

kovová fáze ze strusky, která obsahuje především Fe (cca 64,5 hm. %), ostatní prvky jsou 

zastoupeny do 4 hm. %. 
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Obr. 44  EDX analýza na výbrusu vzorku hydrokeramiky z GVS po 56 denní hydrataci. 

Na obr. 44 je EDX analýza prvkového složení, které je možno pozorovat ve vzorcích 

hydrokeramiky z GVS po 56 dnech hydratace. Bod 1 značí zrno nezreagované strusky a je 

vidět, že obsahuje převážně Ca (cca 30 hm. %) a Si (cca 25,5 hm. %), dále jako minoritní 

složky Al (cca 6 hm. %) a Mg (cca 6 hm. %), což koresponduje se složením GVS. Bod 2 

reprezentuje vzniklou utuhlou gelovou hmotu, která obsahuje převážně Ca (cca 22 hm. %) 

a Si (cca 19 hm. %), ale oproti nezreagovaným zrnům GVS obsahuje i Na (cca 3 hm. %), což 

by mohlo představovat Na ionty zabudované do C-S-H gelu. Dále jsou obsaženy prvky 

Mg (cca 7 hm. %) a Al (cca 5 hm. %). Bod 3 reprezentuje zrno strusky, které je již částečně 

zreagováno i uvnitř své struktury, obsahuje převážně Ca (cca 37,5 hm. %), Si (cca 22 hm. %) 

a Mg (cca 8 hm. %), dále pak Al (cca 2 hm. %) a Na (cca 1 hm. %). Bod 4 je fáze obsahující 

především Fe (cca 44 hm. %), ostatní prvky jsou ve větším hmotnostním zastoupení, protože 

fáze obsahující železo je malá a analyzovaný objem počítá i prvky z okolního objemu, tedy ze 

zrna nezreagované strusky. 
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Obr. 45  EDX analýza na výbrusu vzorku hydrokeramiky z GVS a 20 hm. % EP po 56 denní 

hydrataci. 

Na obr. 45 je EDX analýza prvkového složení, které je možno pozorovat ve vzorcích 

hydrokeramiky z GVS a 20 hm. % EP po 56 dnech hydratace. Bod 1 značí zrno nezreagované 

strusky a je vidět, že obsahuje převážně Ca (cca 31 hm. %) a Si (cca 26 hm. %), dále 

Mg (cca 6,5 hm. %) a Al (cca 6 hm. %). Bod 2 znázorňuje částici popílku, které odpovídá 

prvkové složení Si (cca 29,5 hm. %), Al (cca 17 hm. %), Ca (cca 10 hm. %) a dále 

Fe (cca 5 hm. %), K (cca 3 hm. %) a Mg (cca 2 hm. %). Bod 3 je fáze obsahující především 

Fe (cca 67 hm. %), ostatní prvky jsou obsaženy do 3,5 hm. %. Bod 4 reprezentuje vzniklou 

utuhlou gelovou hmotu, která obsahuje převážně Ca (cca 28,5 hm. %) a Si (cca 20 hm. %), 

dále obsahuje i Al (cca 4 hm. %), které by mohlo představovat Al zabudované do C-S-H gelu, 

tedy C-S-A-H gel, Na (cca 2 hm. %) a Mg (cca 2,5 hm. %). 
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Obr. 46  EDX analýza na výbrusu vzorku hydrokeramiky z GVS a 40 hm. % EP po 56 denní 

hydrataci 

Na obr. 46 je EDX analýza prvkového složení, které je možno pozorovat ve vzorcích 

hydrokeramiky z GVS a 40 hm. % EP po 56 dnech hydratace. Bod 1 značí zrno již 

zreagované strusky s obsahem železité fáze a je vidět, že Fe fáze se na tvorbě hydratačních 

produktů nepodílí a hydratační produkty vytváří skelná fáze strusky. Prvkové složení dokládá 

převážně Ca (cca 29 hm. %) a Fe (cca 27,5 hm. %), dále pak Mg (cca 9 hm. %), 

Al (cca 4 hm. %) a Si (cca 3 hm. %). Bod 2 znázorňuje částici popílku, které odpovídá 

prvkové složení Si (cca 27,5 hm. %), Al (cca 16,5 hm. %), Fe (cca 17,5 hm. %) a dále, 

Ca (cca 1,5 hm. %), K (cca 2,5 hm. %) a Mg (cca 1,5 hm. %). Bod 3 reprezentuje vzniklou 

utuhlou gelovou hmotu, která obsahuje převážně Ca (cca 22,5 hm. %) a Si (cca 22,5 hm. %), 

dále obsahuje i Al (cca 6 hm. %), které by mohlo představovat Al zabudované do C-S-H gelu, 

tedy C-S-A-H gel, Mg (cca 7,5 hm. %) a Na (cca 2 hm. %).  
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Obr. 47  EDX analýza na výbrusu vzorku hydrokeramiky z GVS po 56 denní hydrataci se 

zaměřením na lem v okolí nezreagovaných zrn strusky 

Na obr. 47 je EDX analýza prvkového složení, které je možno pozorovat ve vzorcích 

hydrokeramiky z GVS po 56 dnech hydratace zaměřením na lem v okolí nezreagovaných zrn 

strusky. Bod 1 značí lem okolo zrna nezreagované strusky a je vidět, že obsahuje převážně 

Si (cca 21 hm. %), Ca (cca 18 hm. %) a Mg (cca 9,5 hm. %), dále pak Al (cca 5,5 hm. %) 

a Na (cca 4 hm. %). Bod 3 je také lem okolo zrna nezreagované strusky a obsahuje převážně 

Ca (cca 26 hm. %), Si (cca 21 hm. %) a dále pak Mg (cca 3 hm. %), Al (cca 3 hm. %) 

a Na (cca 3,5 hm. %). Rozdíly v analýze lemu okolo zrna jsou způsobeny jejich rozdílnou 

tloušťkou, resp. na tenčí lem, má větší vliv okolní analyzovaná oblast. Bod 2 je zrno 

nezreagované strusky a je vidět, že obsahuje převážně Ca (cca 32 hm. %) a Si (cca 24 hm. %), 

dále Mg (cca 7 hm. %) a Al (cca 6 hm. %). 

U vzorků s obsahem popílku je prvkové složení lemu v průměru Ca (cca 26,5 hm. %), 

Si (cca 22 hm. %) a dále pak Mg (cca 5,5 hm. %), Al (cca 5,5 hm. %) a Na (cca 1,5 hm. %). 

Zrna nezreagované strusky obsahují v průměru Ca (cca 31,5 hm. %) a Si (cca 25,5 hm. %), 

dále Mg (cca 6,5 hm. %) a Al (cca 6 hm. %), což je velmi podobné jako u vzorků 

obsahujících jen čistou GVS. 
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Studium vodivosti výluhů u vzorků v různých dobách hydratace 

Vzorky po 28 a 56 denní hydrataci byly pomlety a z takto pomletých vzorků byly 

připraveny suspenze ve vodě (10 g vzorku + 100 g H2O), které byly podrobeny 24 h míchání 

pomocí překlopné míchačky. Po míchání následovala filtrace získané suspenze, u které byla 

měřena vodivost. Srovnání hodnot vodivostí pro vzorky SMĚS 1 (GVS_NS), SMĚS 2 

(GVS_EP20_NS) a SMĚS 3 (GVS_EP40_NS) ve stavu po 28 a 56 denní hydrataci je 

uvedeno na obrázku obr. 48. 

 

Obr. 48  Porovnání vodivosti výluhů připravených ze vzorků po jejich 28 a 56 denní 

hydrataci. 

Z porovnání vodivostí výluhů je patrné, že její hodnota klesá s rostoucím množstvím 

EP ve směsích (pozn. obsah aktivátoru NS je u všech vzorků stejný, množství EP vzrůstá na 

úkor obsahu strusky). Z důvodu lepšího pochopení příspěvku GVS a EP k hodnotám 

vodivosti, byly připraveny vodné výluhy z čisté (neaktivované) GVS a EP, a také jejich 

mechanických směsí s obsahy 20 a 40 hm. % EP (viz obr. 49).  
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Obr. 49  Porovnání vodivosti výluhů připravených ze vzorků GVS, EP a jejich mechanických 

směsí GVS_EP20_m (mechanická směs s 20 hm. % EP) a GVS_EP40_m (mechanická směs 

se 40 hm. % EP).  

Z tohoto grafu je zřejmé, že nejnižší vodivost vykazuje vodný výluh z čisté GVS, dále, 

že vodivost výluhů vzrůstá s rostoucím obsahem EP a výrazně nejvyšší vodivost vykazuje 

výluh z EP. Jak již bylo diskutováno výše, tento trend nebyl pozorován pro vodné výluhy, 

připravené ze vzorků po 28 a 56 dnech hydratace. Rozdílnost v trendech lze přisoudit 

alkalickému aktivátoru, kdy autory publikace [87] se potvrdilo, že v případě hydratačních 

produktů, vznikajících v přítomnosti popílku, dochází k zafixování sodíku ve struktuře 

hydratačních produktů, kdežto v případě produktů hydratace strusky dochází k zafixování 

sodíku na povrchu C-S-H gelu. V případě hydratované GVS dochází v průběhu vyluhování 

k uvolnění sodíku deponovaného především na povrchu C-S-H gelu do vodného roztoku ve 

větší míře v porovnání se sodíkem, který přechází do vodného výluhu z hydratačních 

produktů v menším rozsahu, jelikož je fixovaný i v objemu těchto struktur. Porovnání 

vodivosti měřených pro výluhy z téhož typu vzorku, ale v různé době hydratace pak odhaluje, 

že u vzorků s čistou GVS nedochází ke snižování vodivosti s dobou hydratace, na rozdíl od 

směsí GVS s EP, kdy dochází ke snížení vodivostí výluhů s dobou hydratace. Tento fakt 

odráží skutečnost, že v případě směsí s EP dochází s dobou hydratace ke tvorbě hydratačních 

produktů, které do své struktury vážou sodík. Zabudování sodíku do struktury hydratačních 

produktů, vznikajících při hydrataci směsí s EP, obhajuje i chemická analýza obsahu sodíku 

ve výluzích připravených ze vzorků po jejich 56 denní hydrataci. Analyzované hodnoty 

obsahu jsou uvedeny na obrázku obr. 50. Z tohoto grafu je zřejmé, že s rostoucím obsahem 

EP klesá obsah sodíku ve vodných výluzích, což souvisí s fixací sodíku ve struktuře 

hydratačních produktů vznikajících ve směsích s obsahem EP. 
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Obr. 50  Porovnání obsahu sodíku ve vzorcích výluhů připravených ze vzorků po jejich  

56 denní hydrataci. 

Stanovení vodivosti a obsahu sodíku ve vodných výluzích, připravených ze směsí po 

jejich hydrataci, ukazuje na rozdílné chování vznikajících hydratačních produktů. Výsledky 

jasně potvrzují schopnost produktů hydratace EP vázat do své struktury sodík, C-S-H gel, 

jako hlavní hydratační produkt GVS, tuto schopnost nemá. 
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5.4 Hydrokeramika s fotoaktivními vlastnostmi 

Hydrokeramika je vhodným materiálem pro přípravu funkčních prvků jako jsou 

dlaždice, obkladové prvky, obrubníky nebo například okrasné prvky do parků či zahrad. 

Takovéto venkovní použití přímo vybízí k aplikaci fotoaktivního materiálu s cílem dosažení 

„aktivního“ ekologického výrobku. Výroba hydrokeramiky, na rozdíl od výroby 

portlandského cementu, nezatěžuje životní prostředí produkcí CO2 a tímto je hydrokeramický 

produkt „pasivním“ ekologickým výrobkem. Přidáním fotoaktivního materiálu, který je 

schopen odbourávat např. NOx, se z těchto výrobků stává ekologicky přínosný, a tedy 

„aktivní“ produkt. 

Ve spolupráci s Vlastimilem Matějkou a Lenkou Matějovou z Centra nanotechnologií 

na VŠB-TU Ostrava byly použity dva typy fotoaktivních materiálů, které byly vyvinuty 

v rámci výzkumných projektů.  

5.4.1 Fotoaktivní materiál KATI 

Příprava kompozitu kaolinit/TiO2 je založena na využití poměrně levného prekurzoru 

titanylsulfátu, který je meziproduktem sulfátové technologie výroby pigmentového TiO2. 

Výsledné vlastnosti připraveného kompozitu kaolinit/TiO2 jsou výrazně ovlivněny způsobem 

tepelné úpravy. Vlastní nanočástice TiO2, ukotvené na povrchu kaolinitu, byly pozorovány 

pomocí mikroskopie atomárních sil. Bylo zjištěno, že částice TiO2 jsou ve formě trubiček 

s vnějším poloměrem 63 nm, tloušťkou stěny 10 nm a výškou 5 nm [99]. 

Příprava KATI 

Příprava fotoaktiního matriálu KATI spočívá v přípravě suspenze TiOSO4 společně 

s kaolínem, při neustálém míchání za laboratorní teploty. Poté se vzniklá suspenze zředí 

vodou a zahřeje na teplotu 90 °C, kdy probíhá hydrolýza TiOSO4. Po určité době se vzniklá 

suspenze filtruje a filtrační koláč se několikanásobně promyje a opět filtruje, promytý filtrační 

koláč se suší. Po vysušení je získán kompozitní materiál, který se kalcinuje při zvolených 

teplotách. Schématicky je příprava znázorněna na obrázku obr. 51. 

 

Obr. 51  Příprava fotoaktiního matriálu KATI, upraveno podle [100]. 
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V průběhu experimentů bylo zjištěno, že nejvyšší fotodegradační účinky vykazuje 

kompozit kalcinovaný při teplotě 600 °C. Tato teplota má za následek vznik metakaolinitu, 

který je další známým latentně hydraulickým materiálem [100]. Fotoaktivní matriál KATI, 

který byl vnesen do směsi pro přípravu vzorků hydrokeramiky, obsahoval 60 % TiO2 a byl 

kalcinován při teplotě 600 °C po dobu jedné hodiny. 

Vliv přídavku kompozitu KATI na pevnost v tlaku hydrokeramiky 

Jedním ze základních předpokladů možnosti využití kompozitu KATI je posouzení 

jeho vlivu na pevnost hydratovaných směsí. 

Základním složkou testovaných směsí byla GVS, jako aktivátor byl použit 

granulovaný metakřemičitan sodný (NS), k této směsi je dávkován kompozit KATI (tedy 

kompozit s obsahem 60 % TiO2, kalcinovaný při 600°C). Kaolin byl kalcinovaný při teplotě 

600 °C, tj. při teplotě, kdy se prokazatelně transformuje kaolinit na metakaolinit, a takto 

kalcinovaný kaolin byl označen jako SAK. V tabulce 7 je uvedeno složení směsí s obsahem 

15 a 25 % metakaolinu (SAK) a metakaolinu s fotoaktivním TiO2 (KATI). Čísla, uvedená 

v závorkách, jsou platná pro obsah 5 hm. % Na2O ve směsi. Pro porovnání vlivu latentní 

hydraulicity metakaolinu, jako nosiče fotoaktivního TiO2, na pevnostní charakteristiky 

alkalicky aktivovaných směsí, byl do směsí zakomponován rovněž kaolin, který byl použit 

pro přípravu kompozitu KATI. 

Tabulka 7  Složení směsi s fotoaktivním materiálem KATI s 2,5 a 5 hm. % Na2O ve směsi. 

Označení 

směsí 

Aktivátor vnáší do směsi 2,5 a (5) % Na2O 

Složka 

metakaolinu 
KA600 KATI66 GVS NS H2O 

Vodní 

součinitel 

(%) (g) (g) (g) (g) (g) - 

Struska 0 0 0 300 15,5 (34) 97 (103) 0,31 

SAK15 15 45 0 255 15,5 (34) 107 (113) 0,34 

KATI15 15 0 45 255 15,5 (34) 107 (113) 0,34 

SAK25 25 75 0 225 15,5 (34) 113 (120) 0,36 

KATI25 25 0 75 225 15,5 (34) 113 (120) 0,36 

Z těchto směsí byly připraveny dva typy vzorků: i) vzorky o rozměrech 

20 × 20 ×20 mm pro stanovení pevnosti v tlaku a dále ii) trámečky o rozměrech 

50 × 10 × 100 mm pro zkoušku fotoaktivních vlastností. Vzorky po zaformování byly 

umístěny do vlhkého uložení a po 24 hodinách odformovány a zpět uloženy do vlhkého 

uložení až do doby konání zkoušky pevnosti v tlaku.  

Zkouška pevnosti v tlaku byla provedena pro vzorky po 2, 7, 28 a 56 denní hydrataci 

na přístroji Compact 20/160 Brio Hranice. Výsledky zkoušky pevnost v tlaku jsou pro 

množství aktivátoru vnášejícího 2,5 hm. % Na2O uvedeny na obr. 52 a pro 5 hm. % Na2O na 

obr. 53. 
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Obr. 52  Pevnost v tlaku hydrokeramika s obsahem SAK a KATI s 2,5 hm. % Na2O. 

 

Obr. 53  Pevnost v tlaku hydrokeramika s obsahem SAK a KATI s 5 hm. % Na2O. 

Z uvedených výsledků je patrné, že pro vybuzení latentní hydraulicity vzorků, 

obsahujících metakaolin, je nutno dodat větší množství Na2O do směsi. Množství, vnášející 

2,5 hm. % Na2O z aktivátoru, je v případě těchto vzorků nedostatečné. Množství 

5 hm. % Na2O z aktivátoru zajišťuje v případě směsí s obsahem kompozitu KATI66 pevnost 

v tlaku srovnatelnou s výrobky na bázi běžných cementů. Vzorek s obsahem 15 % KATI 

označen jako KATI15 vykazuje nejvyšší pevnost v tlaku, tj. 42,67 MPa, vzorek s obsahem 

25 % KATI (ozn. KATI25) vykazuje pevnost v tlaku 35,04 MPa po 56-ti dnech hydratace. 

Vzorky se srovnatelným množstvím metakaolinu SAK vykazují nižší pevnosti v tlaku, vzorek 

s obsahem 15 % SAK označen jako SAK15 vykazuje pevnost v tlaku 23,43 MPa a vzorek 

s obsahem 25 % SAK (ozn. SAK25) vykazuje nejnižší pevnost v tlaku, a to 12,11 MPa po 

56 dnech hydratace. 
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5.4.2 Fotoaktivní sol TiO2 

Jednou z možností, jak nanést na povrch vzorku fotoaktivní vrstvu, je metoda  

dip-coating. Vzorky, jejichž povrch má být opatřen fotoaktivní vrstvou, se ponoří do 

kapalného média s obsahem fotoaktivního materiálu, přičemž toto médium může představovat 

sol TiO2. Při ponoření vzorku do solu TiO2 dochází k depozici TiO2 na povrch vzorku, při 

vynoření tohoto vzorku ze solu vrstva vysychá, přičemž vzniká TiO2 gel na povrchu. Takto 

připravený vzorek se následně kalcinuje při zvolené teplotě, přičemž vzniká fotoaktivní TiO2.  

V rámci této části dizertační práce byly připraveny vzorky trámečků s obsahem 

granulované vysokopecní strusky (ozn. FA0) a s obsahem směsi granulované vysokopecní 

strusky s elektrárenským popílkem (ozn. FA20 - vzorek obsahuje 20 hm. % EP a FA40 – 

vzorek obsahuje 40 hm. % EP). Vzorky byly ponechány ve vlhkém uložení (rel. vlhkost 

99 %) po dobu 28 dnů a poté byly ponechány 14 dnů volně na vzduchu, než na ně byla 

aplikována vrstva fotoaktivního TiO2. V oblasti fotokatalýzy je obecně známo, že sodné 

kationty negativně ovlivňují fotodegradační aktivitu, proto je předpoklad, že přítomnost EP 

pozitivně ovlivní výsledné fotodegradační schopnosti vzorku. Tento předpoklad vychází ze 

zkušenosti nabyté v rámci experimentů popsaných v kapitole 5.3 této dizertační práce, 

konkrétně pak části, zabývající se vodivostí výluhů z hydratovaných směsí. Příprava solu 

TiO2 i vlastní nanesení tohoto solu na povrch vzorků byl proveden na Centru nanotechnologií 

na VŠB-TU Ostrava. 

Příprava fotoaktivního solu TiO2 

Sol TiO2 pro nanesení vrstev TiO2 na trámečky byl připraven metodou sol-gel vedenou 

v reverzně micelárním prostředí neionogenního tenzidu Tritonu X-114 v cyklohexanu. Jako 

zdroj Ti byl použit isopropylalkoholát titaničitý (TTIP, (Ti(OCH(CH3)2)4, čistota  97%, 

Aldrich). V prvním kroku přípravy TiO2 solu bylo smícháno 60,9 ml cyklohexanu (Lachner), 

29,85 ml neionogenního tenzidu Tritonu X-114 (C27H48O7.5, polyethylen glykol  

p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-fenyl ether, Sigma-Aldrich) a 0,915 ml destilované vody. 

Vzniklý micelární sol byl promícháván 15 min za účelem homogenizace. V druhém kroku 

přípravy bylo nadávkováno do solu 15 ml TTIP. Sol TiO2 byl následně promícháván dalších 

30 min. Molární poměr jednotlivých složek solu, tj. cyklohexan: Triton X-114: voda: TTIP, 

byl 11: 1: 1: 1 [102]. 

Aplikace fotoaktivního solu TiO2 na vzorky z hydrokeramiky 

Připravený sol byl ponechán v uzavřené skleněné láhvi po dobu 4 h k odstání. Odstátý 

sol byl následně vylit v 5 mm vrstvě na Petriho misku a bylo provedeno nanesení vrstvy TiO2. 

Vrstva TiO2 byla na trámeček nanesena ponořením patřičné strany trámečku do TiO2 solu, 

a to do hloubky 3 mm. Doba zdržení v solu byla 10 s. Po vynoření byly trámečky ponechány 

potaženou stranou vzhůru na vzduchu 4 h k zaschnutí. Bezprostředně po nanesení solu TiO2 

bylo pozorováno pouhým okem jeho vsakování do trámečků. Po 4 h schnutí na vzduchu byly 

trámečky se zaschlou ‘gelovou’ vrstvou TiO2 vloženy do pece a byly kalcinovány při teplotě 

450 °C po dobu 2 h s rychlostí nárůstu na požadovanou teplotu 10 K∙min
-1

 a samovolným 

vychladnutím. Nanesení solu TiO2 a kalcinace gelové vrstvy bylo analogicky provedeno 
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celkem 3 krát (tj. na trámečky byly naneseny celkem 3 vrstvy TiO2). Před každým nanesením 

solu byl povrch trámečků odprášen proudem vzduchu. Po aplikaci fotoaktivní vrstvy TiO2 

byly trámečky označeny, jak podle fotoaktivní vrstvy, tak podle hmotnostního obsahu 

popílku, tj. FA0_TiO2, FA20_TiO2, FA40_TiO2. 

5.4.3 Testování fotoaktivity hydrokeramiky s obsahem fotoaktivního TiO2 

Pro testování fotodegradačních účinků povrchů vzorků s obsahem fotokatalyticky 

aktivních složek jsou navrženy různé postupy, zohledňující převažující aplikaci daného 

výrobku. Například fotoaktivní materiál, u kterého je plánováno využití pro čištění vzduchu, 

je testován na odbourávání modelových látek v plynném skupenství (např. odbourávání NOx, 

formaldehydu, acetonu apod.). Fotoaktivní materiál, u kterého se zamýšlí aplikace z důvodů 

vnesení samočistících schopností, je testován na schopnost odbourávání modelového barviva, 

které je většinou naneseno formou nátěru na jeho povrch. V současnosti existuje řada norem 

standardizujících postupy testování účinnosti fotokatalyticky aktivních materiálů. Pro 

charakterizaci fotodegradační účinnosti připravených vzorků byla vybrána metoda 

fotokatalytického odbourávání oxidu dusnatého. 

Stanovení fotodegradační účinnosti vzorků metodou odbourávání NO 

Tato metoda je unifikována mezinárodní normou ISO 22197-1:2007 [101]. Princip 

testu a schéma testovací aparatury je patrný z obr. 54. 

 

Obr. 54  Schéma aparatury pro fotokatalytické odbourávání NOx (1. zásobní tlaková láhev  

N2 + NO, 2. dvoustupňový redukční ventil, 3. digitální termický hmotnostní průtokoměr,  

4. rozvod tlakového vzduchu, 5. jednostupňový redukční ventil, 6. digitální termický 

hmotnostní průtokoměr, 7. digitální termický hmotnostní průtokoměr, 8. skleněná 

promývačka, 9. nerezová cela se sondou vlhkoměru, 10. fotoreaktor + zdroj UV záření,  

11. analyzátor NOx, 12. vývod testovacího plynu z aparatury), upraveno podle [99]. 

U tohoto testu je vzorek o rozměrech 100 x 50 x 10 mm umístěn ve vzduchotěsném 

fotoreaktoru, kterým proudí směs nosného plynu s NO o přesné známé koncentraci, která se 

na výstupu z fotoreaktoru monitoruje pomocí analyzátoru. Horní část víka fotoreaktoru je 

opatřena skleněnou výplní, přes kterou může na povrch vzorku dopadat záření, produkované 

použitým zdrojem záření (UVA, UVB zářivky apod.). V důsledku dopadajícího záření se 

stává TiO2 fotoaktivní a je schopno degradovat protékající NO za vzniku (NO3)
-
, který se 

deponuje na povrchu testovaného vzorku. Informací o účinnosti daného fotokatalyzátoru 
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může být stupeň konverze NO. Pro experimenty v rámci této dizertační práce byl postup testu 

modifikován, a sice byla zkrácena doba osvitu na 1 h. 

Metoda odbourávání NO byla aplikována na oba typy vzorků, tedy jak vzorky 

s obsahem fotokatalyticky aktivního kompozitu KATI66, tak i vzorky s vrstvou fotoaktivního 

TiO2. Porovnání stupně konverze u obou vzorků je provedeno na obr. 55. 

 

Obr. 55  Porovnání stupně konverze NO pro vzorky hydrokeramiky a obsahem KATI  

a vzorky hydrokeramiky s vrstvou fotoaktivního TiO2. 

Z obr. 55 je patrné, že podstatně vyšší konverze NO bylo dosaženo u vzorků, u nichž 

bylo fotoaktivní TiO2 aplikováno ve formě vrstvy, lze tedy tento typ vzorků označit jako 

fotodegradačně účinnější. Je také zřejmé, že fotoaktivita (tedy stupeň konverze NO) vrstev 

vzrůstá s rostoucím obsahem EP, což pravděpodobně souvisí s fixací sodného iontu do 

struktury hydratačních produktů, vznikajících při hydrataci směsi GVS a EP. V případě 

hydratovaných směsí s obsahem kompozitu KATI je zřejmé, že fotoaktivita je vyšší pro 

vzorky aktivované NS v množství vnášejícím 5 % Na2O. 

Vyšší konverzi NO v případě vrstev lze přisoudit skutečnosti, že vrstva TiO2 pokrývá 

celou plochu vzorku, zatímco v případě směsí s obsahem kompozitu KATI jsou částice tohoto 

kompozitu sice homogenně, ale nespojitě, zastoupeny na povrchu vzorku. Lze tedy říci, že 

nižší fotodegradační aktivita u směsí s KATI souvisí s menším aktivním reakčním povrchem. 

Z tohoto pohledu je použití fotokatalyticky aktivních vrstev na povrch hydrokeramiky 

vhodnější. 
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6 ZÁVĚR 

V rámci dizertační práce se podařilo prokázat aplikovatelnost granulovaného 

alkalického aktivátoru NS jako budiče latentně hydraulických vlastností vysokopecní 

granulované strusky a její směsi s EP. Využití aktivátoru v pevném stavu, na rozdíl od běžně 

používaných roztoků aktivátorů, přináší technologické benefity z pohledu snadnějšího 

transportu pevného aktivátoru, což zároveň snižuje možné environmentální riziko, které by 

mohlo vzniknout v důsledku uvolnění kapalného aktivátoru do okolí v případě havárie apod. 

V první etapě řešení bylo zjištěno, že druh aktivátoru má značný vliv na vlastnosti 

hydratovaných vzorků, připravených z granulované vysokopecní strusky. Na základě 

porovnání vlastností směsí, v závislosti na použitém granulovaném alkalickém aktivátoru, 

vyplynulo, že optimální pevnosti v tlaku dosahují vzorky aktivované pomocí bezvodého 

metakřemičitanu sodného (aktivátor NS), přičemž pevnost v tlaku u hydratovaných vzorků 

vzrůstá s množstvím tohoto aktivátoru. U ostatních testovaných aktivátorů (NSH5, NS2H3) se 

neprojevilo zvýšení pevností v tlaku s jejich zvyšujícím se obsahem. Dále byly připraveny 

vzorky malt, u nichž byl kromě granulované vysokopecní strusky a aktivátoru přidán písek 

definované zrnitosti. Porovnáním pevností v tlaku u vzorků hydratovaných past a malt, 

připravených alkalickou aktivací granulované vysokopecní strusky, a s přihlédnutím na 

ekonomickou stránku přípravy, byl pro další experimenty vybrán granulovaný bezvodý 

metakřemičitan sodný v množství vnášejícím 2,5 hm. % Na2O do alkalicky aktivované směsi. 

Bylo zjištěno, že vzorky malt, připravené s využitím bezvodého metakřemičitanu sodného 

jsou mrazuvzdorné s indexem mrazuvzdornosti 1,1 a mohou být označeny stupněm 

mrazuvzdornosti T100 a navíc vykazují i dobrou odolnost vůči chemickým rozmrazovacím 

látkám. Poznatky o mrazuvzdornosti a odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám jsou 

dalším pozitivním aspektem a přispívají k obhajobě použití granulovaného bezvodého 

metakřemičitanu sodného jako alkalického aktivátoru latentně hydraulických vlastností 

granulované vysokopecní strusky s cílem přípravy (výroby) vysoce pevného a stabilního 

výrobku s potenciálním využitím ve venkovních podmínkách. 

V navazující etapě dizertační práce byl granulovaný bezvodý metakřemičitan sodný 

použit pro alkalickou aktivaci vysokopecní strusky a její směsi s méně jakostním 

elektrárenským popílkem, s cílem studia hydratačních pochodů provázejících alkalickou 

aktivaci těchto druhotných surovin. Pro popis hydratace těchto směsí byla použita řada 

přístupů, zahrnujících běžné testy pevností v tlaku, ale i studium struktury hydratovaných 

vzorků pomocí instrumentálních metod chemické a fázové analýzy. Výsledky získané v rámci 

této etapy potvrdily, že pro přípravu hydratovaných vzorků s vysokou pevností v tlaku lze 

využít méně jakostní elektrárenský popílek, tedy popílek s nižším obsahem skelné fáze, 

přičemž hydratovaná směs alkalicky aktivované vysokopecní granulované strusky a méně 

jakostního elektrárenského popílku (80 hm. % : 20 hm. %) dosahuje dokonce vyšších 

pevností již po 28 dnech hydratace v porovnání s hydratovanou alkalicky aktivovanou 

vysokopecní struskou. Studium hydratačních produktů pomocí RTG difrakční analýzy 

prokázalo jejich výrazně amorfní charakter, studium pomocí IČ spektroskopie pak prokázalo, 

že v případě směsí s elektrárenským popílkem dochází k zabudování hliníkových iontů do Si-
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O-Si sítě za vzniku sítě geopolymerního typu. Studium hydratovaných vzorků pomocí 

skenovací elektronové mikroskopie ukázalo, že vzorky po 28 dnech hydratace stále obsahují 

nezreagované částice vstupních surovin a také odhalilo různorodost vznikajících hydratačních 

produktů v závislosti na přítomnosti elektrárenského popílku. Struktura hydratované 

vysokopecní strusky je hutná sklovitého charakteru s lasturnatým lomem. V případě 

hydrokeramiky s obsahem elektrárenského popílku vznikají navíc fáze, které mají tvar 

drobných tyčinek, které jsou pravděpodobně geopolymerní povahy. U alkalicky aktivovaných 

směsí vysokopecní strusky a elektrárenského popílku po 28 dnech hydratace byly provedeny 

testy jejich tepelné odolnosti při teplotě 400 °C. Bylo zjištěno, že takto tepelně zpracované 

vzorky vykazují dokonce vyšší pevnost v porovnání se stejnými vzorky, které neprošly 

tepelným zpracováním. Testy, provedené s výluhy pomletých hydratovaných vzorků, 

prokázaly, že sodík je v případě směsí s popílkem podstatně pevněji zakotven v hydratačních 

produktech vzorků s obsahem elektrárenského popílku. 

V poslední etapě dizertační práce bylo zjištěno, že hydratované vzorky, připravené 

alkalickou aktivací směsí elektrárenského popílku, jsou vhodnými matricemi pro aplikaci 

fotoaktivních materiálů. Jak vzorky s fotokatalyticky aktivním kompozitem KATI, tak tenké 

vrstvy deponované na povrchu hydratovaných vzorků, vykazují fotodegradační účinky vůči 

oxidu dusnatému, který patří mezi významné skleníkové plyny. Stupeň konverze oxidu 

dusnatého je vyšší pro oxid titaničitý, aplikovaný ve formě tenké vrstvy. U vzorků tohoto typu 

stupeň konverze zároveň roste s množstvím elektrárenského popílku, což je pravděpodobně 

způsobeno kotvením sodných iontů v hydratačních produktech, které jinak fotokatalitický 

účinek aktivního TiO2 snižují. 

Na závěr lze konstatovat, že využití granulovaných aktivátorů latentní hydraulicity 

druhotných surovin představuje technologicky zajímavou alternativu přípravy hydrokeramiky, 

která má značnou budoucnost. S ohledem k poměrně konzervativnímu přístupu stavebního 

průmyslu k novým typům materiálů je nutné ve výzkumu této problematiky pokračovat 

a získané výsledky propagovat nejen ve formě odborných publikací, ke kterým mají 

potenciální uživatelé mnohdy omezený přístup, ale zejména v rámci odborných setkání, 

konferencí a dalších podobných akcí, kterých se zástupci průmyslu běžně účastní. 
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