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1 Úvod 

Celosvětově vzrůstající spotřeba surovin zvyšuje význam využití 

druhotných surovin v nejrůznějších inženýrských aplikacích. Hutní  

a energetický průmysl produkuje velké množství druhotných surovin, 

přičemž stavební průmysl je jejich největším upotřebitelem. Hydrokeramika 

jako alternativní nízkoenergetický pojivový systém je jednou z možností, 

jak využít druhotné suroviny, jako je struska nebo popílek. 

Vzorky zahrnuté v  disertační práci obsahují tři základní složky, 

kterými jsou latentně hydraulická látka (LHL), granulovaný alkalický 

aktivátor latentní hydraulicity a voda. 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 optimální poměry LHL k aktivátoru převážně 

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

možno proces vzniku hydrokeramického výrobku snadno aplikovat do již 

existující průmyslové výroby podobných materiálů. Snadné zařazení  

do výrobního procesu představuje hlavně využití suché surovinové směsi  

o vhodném poměru surovin, která se jednoduše nadávkuje a tedy i aplikuje. 

Suchou směs lze následně snadno smíchat s požadovaným množstvím vody 

a vytvořit tak hydrokeramický výrobek očekávaných vlastností. 

Varianta granulovaného alkalického aktivátoru je oproti použití 

kapalného aktivátoru nejen ekonomicky výhodná, ale i z praktického 

hlediska jednodušeji aplikovatelná. 

Cílem disertační práce bylo 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) a ověřit potenciál tohoto perspektivního materiálu pro 

venkovní použití. Důraz byl kladen na zvýšení přidané hodnoty případných 

stavebních prvků vyrobených ze směsí navržených v rámci experimentální 

části. Dále byla studovaná možnost modifikace navržených směsí pomocí 

fotokatalyticky aktivního plniva a také modifikace povrchů vyzrálých 

vzorků pomocí fotokatalyticky aktivní vrstvy. 
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2 Alkalicky aktivované materiály, geopolymery 

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. v skelné nebo amorfní fázi. Tyto materiály mohou (nebo nemusí) 

obsahovat větší množství CaO a další doprovodné oxidy. Běžnými 

druhotnými surovinami tohoto typu jsou granulovaná vysokopecní struska, 

elektrárenský popílek, metakaolin a nebo tepelně modifikované jílové 

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

charakteristické, že vykazují hydraulické schopnosti účinkem aktivátoru 

(tzn. po přidání aktivátoru a vhodného množství vody směs tuhne a tvrdne). 

Geopolymer je označení pro anorganický polymer, který vzniká 

alkalickou aktivací základního materiálu, především tepelně upravených 

jílových minerálů, např. kaolinitu. Označení geopolymer zavedl Davidovits 

[1]. Postupně se toto označení rozšířilo v celosvětovém měřítku obecně pro 

alkalicky aktivované matriály různých typů, nejen na bázi tepelně 

upravených jílů. 

Syntéza geopolymerů podle Duxsona a kol. [2] spočívá převážně 

v tvorbě gelu (tzv. gelace), který je výsledkem hydrolýzy-polykondenzace 

hlinitanových a silikátových jednotek. Tyto alumosilikátové gely vzniklé 

procesem sol-gel jsou vytvořeny ze základních kulovitých polymerních 

jednotek, které jsou hustě sbaleny v závislosti na rychlosti hydrolýzy-

polykondenzace a obsahu vody. Pravděpodobně nejvýznamnější vliv 

na skladbu výsledných geopolymerů má poměr Si/Al, což potvrzuje i Lyu 

a kol. [3]. 

Při přípravě geopolymeru z metakaolinu v alkalických podmínkách 

dochází k rozpouštění alumosilikátové složky, která poskytuje Al
3+

 a Si
4+

 

ionty. Rozpouštění iontů a jejich hydrolýza probíhá současně. V alkalických 

podmínkách při rozpouštění vznikají monomerní jednotky. Hlavní Al 

jednotka je [Al(OH)4]
-
, hlavními silikátovými jednotkami jsou [SiO(OH)3]

-
 

a [SiO2(OH)2]
2-

 [4].  
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Geopolymery vytvořené za použití aktivátorů s rozdílným obsahem 

Si jednotek budou mít jinou výslednou strukturu a jiné vlastnosti podle typu 

probíhajících kondenzačních reakcí.  

Nízká hodnota poměru Si/Al platí za použití aktivátoru, jako jsou 

roztoky alkalických hydroxidů. Kondenzace mezi monomerními jednotkami 

[Al(OH)4]
-
 a [SiO(OH)2]

2-
 vede ke vzniku dimerů a trimerů. V podmínkách 

velmi vysokého pH (pH  14) je polymerace a tuhnutí geopolymerů velmi 

obtížná. Snížením alkality aktivátoru se vytváří polymerní alumosilikátová 

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

-
 

vede ke vzniku velkých oligomerů a polymerů. 

Hodnoty poměru Si/Al větší nebo rovna 3 lze dosáhnout za použití 

aktivátoru, jako jsou roztoky alkalických silikátů s alkalickými hydroxidy, 

které vnáší do systému další Si jednotky (převážně oligomerní). 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. Druhé stádium odpovídá pomalé 

kondenzaci mezi silikátovými jednotkami. V koncentrovaných roztocích 

alkalických silikátů monomerní silikátové anionty vykazují tendenci ke 

kondenzaci za vzniku oligomerních jednotek, které vykazují cyklické 

uspořádání. Kondenzace [Al(OH)4]
-
 a převážně oligomerních silikátových 

jednotek z aktivátoru a následná pomalá kondenzace silikátových jednotek 

vede ke vzniku trojrozměrné cyklické alumosilikátové sítě [5]. 

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

hodnotou pH roztoku. Nižší pH (pH  11) roztoku má za následek nižší 

koncentraci [Al(OH)4]
-
 jednotek a vede k prodloužení doby tuhnutí. Naopak 

vyšší hodnoty pH (pH  13) 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. Počáteční rychlost 

rozpouštění hlinitanových jednotek je vyšší než u silikátových jednotek. 

Nejkritičtějším prvkem je přechod z kapalného prekurzoru do tuhého gelu a 

následně mechanismus zhutňování, což je klíčové pro kontrolu 

nanostruktury, pórovitosti a vlastností geopolymerů. 

Na obr. 1 je uveden příklad struktury geopolymerního pojiva 

navržený Barbosou a kol. [6]. 



6 
 

 

Obr. 1  Výsledná struktura geopolymerního pojiva podle Barbosy a kol. [6].  

Odborná veřejnost dosud není jednoznačná v otázce označení 

materiálů vzniklých alkalickou aktivací druhotných surovin, jako je 

například struska nebo popílek. Pro alkalickou aktivaci těchto druhotných 

surovin vniklých v hutním a energetickém průmyslu, bylo použito označení 

anorganické polymery. 

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. 

Jak již bylo uvedeno, skelná fáze je požadovanou složkou 

u vstupních druhotných surovin, jako je např. struska nebo popílek, pro 

přípravu anorganických polymerů. Rozrušení skelné fáze v průběhu 

alkalické aktivace může být přirovnáno k mechanismu degradace skla. 

Podle autorů Duxsona a Provise [7] vznikají při degradaci skla stejné 

Al a silikátové jednotky jako v případě alkalické aktivace metakaolinu. 

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). 
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3 Hydrokeramika a fotoaktivita 

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, přičemž v popředí zájmu je především využití druhotných surovin 

z průmyslové výroby. 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 

a to v závislosti na použitém aktivátoru a podmínkách zpracování. 

Hydrokeramika patří svým složením mezi materiály, které 

v určitých obměnách jsou popisovány různě, a dává vznik analogiím 

s pojivy na bázi cementu. Hydrokeramika má zároveň mnoho rysů 

společných s tradiční keramikou, jako je její výroba na straně jedné, ale i 

chemické procesy podílející se na vzniku keramiky. Na straně druhé, 

kinetika a tepelné zabarvení reakcí tvorby výsledné struktury jsou naopak 

bližší procesům hydratace portlandského cementu.  

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. 

Hydrokeramika je vhodným materiálem například pro přípravu 

dlaždic, okrasných prvků, 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. 

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 jejich výzkumných 

projektů v kombinaci s hydrokeramickými materiály studovanými v této 

doktorské práci. 
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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 [8]. Nejčastěji používaným fotokatalyzátorem 

je oxid titaničitý (TiO2). Na povrchu výrobku nebo materiálu pokrytého 

vrstvou fotoaktivního TiO2 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 [9].  

4 Studium vlastností hydrokeramiky jako 

nízkoenergetického alternativního pojiva 

Vzorky, které byly připraveny v rámci disertační práce, obsahují tři 

základní složky, kterými jsou latentně hydraulická látka (LHL), granulovaný 

alkalický aktivátor a voda. Jako LHL byla testována vysokopecní 

granulovaná struska (GVS) a elektrárenský popílek (EP), jejich chemické 

složení je uvedeno v tabulce 1. Studium bylo zaměřeno na přípravu 

alkalicky aktivovaných materiálů za použití granulovaného alkalického 

aktivátoru. Pro dosažení optimálních vlastností směsi bylo nejprve nutno 

zjistit poměr LHL ke granulovanému alkalickému aktivátoru a také hodnotu 

vhodného vodního součinitele. Oba tyto parametry mají zásadní vliv na 

výsledné funkční vlastnosti hydrokeramiky. Snahou bylo nalézt řešení, které 

umožní snadnou aplikovatelnost navržených postupů do již existující 

průmyslové výroby podobných materiálů. 

Ve většině experimentálních prací je nejčastěji používán roztok 

alkalického aktivátoru. Použití roztoků je sice běžné v laboratorních 

podmínkách, ale v praktické výrobě je aplikace tohoto způsobu dávkování 

obtížnější. 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 přípravu hydrokeramiky byly 

použity tři typy granulovaných alkalických aktivátorů, které jsou uvedeny 

v tabulce 2, spolu s jejich charakterizací. 
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Tabulka 1  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 - 

Tabulka 2  Specifikace granulovaných alkalických aktivátorů. 

Označení 

aktivátoru 

Obsah 

Na2O 

Obsah 

SiO2 
Ms 

Měrná 

hmotnost 

hm. % hm. % - kg.m
-3

 

NS  

(Na2O.SiO2) 

50,3 ± 0,7 46,7 ± 0,7 0,96 950 

NSH5 

(Na2O.SiO2.5H2O) 

28,4 ± 1,0 27,2 ± 1,0 1,0 - 1,1 880 – 970 

NS2H3 

(Na2O.2SiO2.3H2O) 

25 – 27 52 – 54 2,0 - 2,2 400 – 550 

Experimentální část byla rozdělena do tří základních etap.  

I. etapa se zabývala studiem vlivu typu a množství granulovaného 

alkalického aktivátoru na pevnostní parametry a odolnost hydrokeramiky z 

alkalicky aktivované vysokopecní strusky. 

II. etapa se zabývala studiem průběhu alkalické aktivace 

hydrokeramiky připravené z vysokopecní strusky a její směsi 

s elektrárenským popílkem. 

III. etapa se zabývala testováním možnosti modifikace 

hydrokeramiky pomocí fotokatalyticky aktivních materiálů. 

4.1 Vliv typu a množství alkalického aktivátoru 

V rámci etapy I byly testovány tři typy granulovaných alkalických 

aktivátorů (viz. tabulka 2) pro alkalickou aktivaci GVS. 

V rámci první etapy byly připraveny nejprve hydrokeramické 

pasty, na kterých bylo testováno potřebné množství Na2O vneseného daným 

alkalickým aktivátorem. Poté byly připraveny hydrokeramické malty, 

u kterých byla testována jejich pevnost a odolnost. Alkalický aktivátor byl 

dávkován v množství zajišťujícím obsahy 2,5, 5 a 7 hm. % Na2O ve 

vzniklých alkalicky aktivovaných směsích, které byly označeny jako pasty. 

V tabulce 3 je přehledně uvedeno složení hydrokeramických past. 
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Tabulka 3  Složení hydrokeramických past. 

U vzorků hydrokeramických past byly provedeny zkoušky pevnosti 

v tlaku po 2, 7 a 28 dnech hydratace. Výsledky pevností v tlaku získané pro 

pasty s obsahem aktivátorů vnášejících 2,5 hm. % Na2O jsou graficky 

znázorněny na obr. 2. 

 

Obr. 2  Pevnost v tlaku hydrokeramických past, při obsahu aktivátoru 

vnášejícího 2,5 hm. % Na2O. 

Porovnáním výsledků vlivu jednotlivých aktivátorů na hodnoty 

pevnosti v tlaku bylo zjištěno, 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. V případě množství 

aktivátoru vnášejícího vyšší obsahy Na2O (5 a 7 hm. %) byly pozorovány 

výrazně vyšší hodnoty pevnosti v tlaku po 28 denní hydrataci v případě 

použití aktivátoru NS (pevnosti v tlaku vyšší než 80 MPa, viz. obr 3 a 

obr. 4). Naopak u vzorků s aktivátorem 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 
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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. 

 

Obr. 3  Pevnost v tlaku hydrokeramických past, při obsahu aktivátoru 

vnášejícího 5 hm. % Na2O. 

 

Obr. 4  Pevnost v tlaku hydrokeramických past, při obsahu aktivátoru 

vnášejícího 7 hm.% Na2O. 

Složení hydrokeramických malt je uvedeno v tabulce 4. Na obr. 5 

je uvedena pevnost v tlaku hydrokeramických malt. 
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Tabulka 4  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 

 

 

Obr. 5  Pevnost v tlaku hydrokeramických malt. 

Přidáním vhodně zvolených frakcí písku ke směsi GVS 

a granulovaného alkalického aktivátoru pevnost v tlaku vzrostla. 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 vhodné použít granulovaný alkalický aktivátor vnášející do směsi 

2,5 hm % Na2O. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 7 14 21 28

f c
(M

P
a

)

Doba hydratace (dny)

MALTA 1 (NS)

MALTA 2 (NSH5)

MALTA 3 (NS2H3)

2



13 
 

Z experimentálních dat naměřených při testování 

hydrokeramických malt vyplývá, že nejlepších hodnot dosahují vzorky 

obsahující aktivátor NS. Vzorky označené „MALTA“ s obsahem tohoto 

aktivátoru v množství 2,5 hm % Na2O dosahují pevnosti v tlaku po 28 dnech 

hydratace 82,7 MPa a po 365 dnech 98,9 MPa, vzorky jsou mrazuvzdorné 

s indexem mrazuvzdornosti 1,1 a mohou být označeny stupněm 

mrazuvzdornosti T100 a 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

. 

4.2 Průběh alkalické aktivace hydrokeramiky 

s elektrárenským popílkem 

V rámci etapy II byly připraveny vzorky alkalicky aktivované GVS 

a její směsi s EP. Pro aktivaci materiálů v této etapě byl použit aktivátor 

vybraný v rámci etapy č. I, tedy aktivátor NS, množství tohoto aktivátoru 

bylo také voleno na základě výsledků etapy č. I (množství NS vnášející 

2,5 hm. % Na2O). 

Cílem této etapy bylo najít souvislosti mezi hydratačními pochody 

a složením směsí. Složení vstupních směsí pro přípravu hydrokeramických 

past obsahujících GVS a EP je uvedeno v tabulce 5. 

Tabulka 5  Složení hydrokeramických past obsahujících GVS a EP. 

 

Hmotnost navážky (g) 

SMĚS 1 SMĚS 2 SMĚS 3 

GVS 1000 800 600 

EP 0 200 400 

Aktivátor (NS) 52 52 52 

Záměsová voda 318 318 318 

Grafické znázornění nárůstu pevností v tlaku u připravených past je 

uvedeno na obr. 6. 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 

hmoty schopné alkalické aktivace, kdy s přibývajícím množstvím méně 
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jakostního popílku (nízký obsah skelné fáze) nevzniká takové množství 

nových hydratačních produktů. Z obr. 6 je rovněž evidentní, že po 56-ti 

dnech hydratace čistá GVS (SMĚS 1) dosahuje menších pevností, než 

vzorky obsahující popílek (SMĚS 2 a SMĚS 3). Nejvyšších pevností po 56 

denní hydrataci dosáhly vzorky s obsahem 20 hm. % EP (SMĚS 2). 

 

Obr. 6  Pevnost v tlaku hydrokeramických past obsahujících elektrárenský 

popílek. 

Ze vzorků po 28 denní hydrataci byly připraveny výluhy, u nichž 

bylo stanoveno pH, měrná vodivost a s pomocí instrumentální chemické 

analýzy byl stanoven obsah vybraných prvků.  

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. 7. Z porovnání vodivostí výluhů 

připravených z těchto vzorků je patrné, že její hodnota klesá s rostoucím 

množstvím EP ve směsích (pozn. obsah aktivátoru NS je u všech vzorků 

stejný a množství EP vzrůstá na úkor obsahu strusky). Obsah sodíku ve 

výluzích, který nejvíce ovlivňuje jeho vodivost je porovnán na obr. 8. 

Rozdílnost v trendech hodnot vodivostí lze s největší pravděpodobností 

přisoudit alkalickému aktivátoru. 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 [10]. 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 
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v porovnání se sodíkem, který přechází do vodného výluhu z hydratačních 

produktů v menším rozsahu, jelikož je fixovaný i v objemu těchto struktur. 

 

Obr 7  Porovnání vodivosti výluhů připravených ze vzorků po jejich 28 a 56 

denní hydrataci. 

 

 

Obr 8  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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Vzorky připravené v rámci etapy II byly dále podrobeny fázové 

analýze pomocí rentgenové difrakční analýzy a byly zkoumány pomocí 

IČ spektroskopie. Morfologie lomu u vzorků z etapy II byla pozorována 

pomocí skenovací elektronové mikroskopie. 

Difrakční záznamy prokázaly 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. I přesto bylo možno na 

difrakčních záznamech identifikovat fázi příslušející C-S-H struktuře, která 

byla dána konvolucí píků s nejintenzivnější difrakční linií kalcitu 

a s nejintenzivnější difrakční linií C-S-H fáze, které se stávají difúznější 

s dobou hydratace, což je způsobeno právě tvorbou C-S-H produktů. 

IČ spektra potvrzují vznik C-S-H gelu a jeho postupnou polymeraci 

s dobou hydratace. Hodnocení FTIR spekter dokládá vznik 

polymerizovaného C-S-H gelu u SMĚSI 1, 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 vzorků 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. 

Vzorky lomových ploch hydrokeramiky a jejich výbrusy byly 

zkoumány a hodnoceny pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. 

Lomové plochy byly pozorovány po provedení zkoušky pevnosti. Bylo 

zjištěno, že granulovaný alkalický aktivátor byl všechen rozpuštěn 

a neobjevily se jeho nezreagované zbytky. Dále bylo zjištěno, že i po 56-ti 

denní hydrataci se objevují nezreagované částice strusky a popílku, ale 

zároveň je možné potvrdit proreagování sférických částic popílku a C-S-H 

gelu, který je obklopuje. 
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4.3 Testování fotoaktivity hydrokeramiky 

III. etapa se zabývala posouzením využitelnosti alkalicky 

aktivovaných systémů jako matrice či nosiče fotokatalyticky aktivních 

materiálů. Cílem této etapy bylo posoudit vhodnost alkalicky aktivovaných 

směsí druhotných surovin pro přípravu vysocehodnotných stavebních 

materiálů s pozitivním vlivem na životní prostředí. 

V rámci této etapy byly provedeny dva odlišné postupy aplikace 

fotokatalyticky aktivních materiálů v kombinaci s alkalicky aktivovanými 

druhotnými surovinami.  

První způsob aplikace zahrnoval vytvoření směsi fotokatalyticky 

aktivního materiálu s danou druhotnou surovinou a alkalickým aktivátorem 

a následnou hydratací této směsi. Hlavní složkou tohoto fotoaktivního 

kompozitu je metakaolin s nanočásticemi TiO2 pevně kotvenými na jeho 

povrchu, tento kompozit je označován jako KATI [11]. V rámci testování 

tohoto typu aplikace byly připraveny směsi GVS s obsahem 15 a 25 hm. % 

kompozitu KATI (vzorky označené jako KATI_15 a KATI_25). Rovněž byl 

studován vliv množství alkalického aktivátoru vnášejícího 2,5 a 5 hm. % 

Na2O. 

Druhý způsob aplikace zahrnoval vytvoření vrstvy fotokatalyticky 

aktivního materiálu na povrchu hydratovaných směsí druhotných surovin. 

V rámci tohoto experimentu byly připraveny vzorky ve formě bločků 

s obsahem GVS a EP. Vzorky jsou označeny FA0_TiO2 (vzorek bez EP), 

FA20_TiO2 (vzorek s obsahem 20 hm. % EP), FA40_TiO2 (vzorek 

s obsahem 40 hm. % EP). 

Fotodegradační aktivita připravených vzorků byla testována 

metodou odbourávání NO [23]. Výsledky tohoto testu jsou graficky 

porovnány na obr. 9. 
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Obr 9  Porovnání stupně konverze NO pro vzorky hydrokeramiky 

a obsahem KATI a vzorky hydrokeramiky s vrstvou fotoaktivního TiO2. 

Vyšší konverzi NO v případě vrstev (vzorky FA0_TiO2, FA20_TiO2 

a FA40_TiO2) 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. 

5 Závěr 

Provedené experimenty prokazatelně dosvědčují, že postup 

alkalické aktivace vysokopecní granulované strusky a jejích směsí 

s elektrárenským popílkem pomocí granulovaného alkalického aktivátoru na 

bázi křemičitanů alkalických kovů, kdy záměsová voda je přidána až 

v závěru homogenizačního cyklu, vede ke vzniku hydratačních produktů, 

které svými pevnostními parametry představují ekologickou alternativu 

k materiálům na bázi portlandského cementu či keramiky typu dlažba. 

Ekologickým přínosem je právě využití druhotných surovin, tedy 

vysokopecní granulované strusky a elektrárenského popílku. Výsledky 

experimentů prokázaly, že z testovaných granulovaných alkalických 

aktivátorů vykazují nejlepší pevnostní parametry vzorky, u nichž byl použit 

metakřemičitan sodný. Dále bylo zjištěno, že množství aktivátoru 

vnášejícího 2,5 hm. % Na2O je dostatečné pro vznik mechanicky odolných 

hydratačních produktů, další zvyšování množství alkalického aktivátoru 
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nevede k výraznějšímu nárůstu pevnostních parametrů. Tato skutečnost je 

velmi pozitivní s ohledem na ekonomickou stránku případné výroby 

hydrokeramiky postupem využívajícím granulovaných alkalických 

aktivátorů.  

V rámci experimentální činnosti byl zjištěn optimální vodní 

součinitel pro přídavek plniva ve formě písku. Bylo ověřeno, že navržené 

pasty dokáží pojmout toto plnivo vedoucí ke vzniku produktů, které 

vykazují ještě vyšší pevnostní parametry v porovnání s testovanými pastami. 

Významným zjištěním je dále skutečnost, že připravené malty jsou 

mrazuvzdorné a odolné vůči chemickým rozmrazovacím látkám, což 

podporuje myšlenku jejich venkovního použití. 

Dále bylo potvrzeno, že hydratační produkty vznikající alkalickou 

aktivací GVS a její směsi s EP mají amorfní charakter. Pomocí elektronové 

mikroskopie bylo zjištěno, že u vzorků po 28 denní hydrataci nejsou ve 

struktuře přítomna nezreagovaná zrna použitého aktivátoru. V průběhu 

studia hydratačních pochodů bylo experimentálně potvrzeno, že v případě 

hydratačních produktů vzniklých alkalickou aktivací granulované 

vysokopecní strusky, je sodný kationt vázán především na povrchu 

hydratačních produktů, kterými jsou C-S-H gely. V případě směsi 

granulované vysokopecní strusky a elektrárenského popílku dochází k fixaci 

těchto iontů v objemu vznikajících hydratačních produktů. 

Zvýšení ekologického charakteru připravených vzorků modifikací 

pomocí fotokatalyticky aktivních složek prokázalo nejvyšší fotodegradační 

účinnost vůči odbourávání NO v případě fotokatalyticky aktivní vrstvy 

TiO2. Konverze NO na takto připravených vzorcích roste s obsahem 

elektrárenského popílku. Jelikož sodný kationt je považován za inhibitor 

fotokatalytických vlastností, lze si nárůst fotoaktivity s rostoucím obsahem 

EP vysvětlit již diskutovanou fixací sodného kationtu do struktury 

hydratačních produktů. 

Na závěr lze konstatovat, že využití granulovaných alkalických 

aktivátorů, jako budičů latentní hydraulicity druhotných surovin, představuje 

technologicky zajímavou alternativu přípravy hydrokeramiky, tedy 

alternativního nízkoenergetického pojivového systému, který má značnou 

budoucnost převážně ve stavebním průmyslu. 
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Summary 

The results obtained during experiments verified the possibility  

of the alkali activation of granulated blast furnace slag and its mixtures with 

fly ash using granulated alkali activators based on the alkali metal silicates, 

whereas the mixing water is added at the end of the homogenization cycle. 

Proposed procedure leads to formation of hydration products with strength 

parameters which predetermine these materials as an ecological alternative 

to materials based on Portland cement or ceramic with the application  

as pavement stones. 

The main contribution to the ecology tasks is the utilization  

of secondary raw materials, in this case the utilization of granulated blast 

furnace slag and fly ash. Within the tested granulated alkali activators the 

samples with sodium metasilicate show the best mechanical properties. 

Results proved that amount of this activator which introduce 2.5 wt. %  

of Na2O is enough for formation of hydration products with sufficient 

mechanical resistance and further increasing of the amount of alkali 

activator does not lead to significant increasing of mechanical properties. 

This observation is positive with respect to economic benefits connected  

to the prospective manufacturing of hydroceramics based on the utilization 

of granulated alkali activators. 

Next to the hydroceramic pastes also mortars containing quartz 

sand and resulting mortars show even higher mechanical strength  

in comparison to prepared pastes. Testing of the frost resistance and 

resistance of the surface to water and defrosting chemicals showed very 

good results, hat is important observation regarding to the utilization of 

these materials for exterior applications. 

X-ray diffraction analysis verified amorphous character  

of hydration products originated after alkali activation of granulated blast 

furnace slag and its mixtures with fly ash. Based on the observation of the 

structure of the samples after 28 days hydration using scanning electron 

microscopy it can be concluded, that the grains of alkali activator was 

completely dissolved. Based on the chemical analysis of water eluents 

prepared from crushed hardened samples it was proved, that in the case  

of alkali activated blast furnace slag the sodium cation is captured at the 

surface of C-S-H gel. In the case of the alkali activated mixtures  

of granulated blast furnace slag with fly ash the sodium cations are fixed  

in the whole volume of resulted hydration products. 
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With the aim to increase the ecologic character of the prepared 

samples, their modification using photocatalytic materials was also tested. 

The highest photodegradation activity against NO show the samples with 

TiO2 in the form of thin layer deposited at their surface. It was observed, 

that the photocatalytic conversions of NO increases with the amount of fly 

ash. Sodium cation is generally considered as an inhibitor  

of photocatalytical properties and the increase in photocoativity with the 

growing amount of fly ash can be explained by the fixation of sodium in 

internal structure of hydration products. 

Utilization of granulated sodium silicate for the activation of their 

latent hydraulicity is interesting way for production of hydroceramics which 

represents alternative low-energy binding system, which has wide potential 

namely in building industry. 
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