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ABSTRAKT 

 

Disertační práce se zabývá laboratorně experimentálním ověřením, do jaké míry ovlivní 

přídavek přírodního zeolitu jako přírodního pucolánu u stanovených materiálů - geopolymerů, 

malt a betonů dané vlastnosti, zejména vlastnosti pevnostní (pevnost v prostém tlaku a v tahu 

ohybem) a trvanlivostní (odolnost vůči vysokým teplotám, mrazuvzdornost a odolnost proti 

působení vody a chemických rozmrazovacích látek). Přírodní zeolity byly použity jako 

částečná náhrady pojiva u jednotlivých studovaných materiálů. V případě geopolymerů je to 

náhrada vysokopecní granulované strusky přírodním zeolitem v množstvích 10 %, 15 % 

a 20 % z celkového množství vysokopecní granulované strusky. U malt (byla zvolena malta 

vápenocementová) je to náhrada vápenného hydrátu a portlandského cementu přírodním 

zeolitem v množstvích 10 %, 15 % a 20 % z celkového množství pojiva, respektive 

vápenného hydrátu a portlandského cementu. V případě betonů pak náhrada pojiva - 

portlandského cementu v množstvích 3 %, 5 % a 10 % z celkového množství portlandského 

cementu. V rámci experimentu pak bylo provedeno ověření a sledování vlivu a chování 

přídavku přírodního zeolitu na dané materiálové vlastnosti. Výsledné stanovené hodnoty 

fyzikálně mechanických a trvanlivostních vlastností byly následně podrobeny porovnání 

s referenčními směsmi jednotlivých studovaných materiálů bez náhrady alternativním 

pojivem na bázi přírodního zeolitu. Následně bylo provedeno vyhodnocení vlivu daného 

přídavku přírodního zeolitu v uvedených množstvích na stanovené vlastnosti modifikovaných 

materiálů. Závěrem byla provedena diskuse výsledků, včetně doporučení dalšího vývoje 

a možného směrování studia využití přírodních zeolitů. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation thesis deals with the laboratory verification of addition of natural zeolite 

as a natural puzzolano influence on given properties, especially strength (unconfined 

compressive strength and flexural strength) and durability (resistance against high 

temperatures, freezing, water activity and effects of chemical antifreeze substances) 

characteristics in certain materials - geopolymers, mortars and concretes. Natural zeolite was 

applied in these materials as a partial substitution of binder. In case of geopolymers it was 

a substitution of blast furnace granulated slag by natural zeolite in the amounts of 10 %, 15 % 

and 20 % of the total slag amount. In case of mortars (cement-lime mortar was tested) it was 

a substitution of lime hydrate and Portland cement by natural zeolite in the amounts of 10 %, 

15 % and 20 % of the total binder. In case of concretes it was a substitution of binder - 

Portland cement in the amounts of 3 %, 5 % and 10 % of the total binder amount. Within this 

experiment effects and behaviour of natural zeolite additions on given material characteristics 

were tested and verified. The resulting values of physical - mechanical and durability 

properties were consequently subjected to comparison to reference mixtures of studied 

materials without binder substitution by natural zeolite. Analyses of effects of natural zeolite 

additions in given amounts to researched properties of modified materials were carried out. 

Finally, obtained results were discussed, including recommendations for further research 

and possible study directions in the area of natural zeolite utilisation. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, ZKRATEK A ZNAČEK 

C CaO 

B Dvojmocný kationt (Ca
2+

, Ba
2+

, Sr
2+

, Mg
2+

) 

GGBS Granulovaná vysokopecní struska (Ground granulated blast furnace slag) 

Kk Koeficient kvality [-] 

KM Koeficient mrazuvzdornosti [-] 

KMpt Koeficient mrazuvzdornosti v prostém tlaku [-] 

KMto Koeficient mrazuvzdornosti v tahu ohybem [-] 

KMpt,50 Koeficient mrazuvzdornosti v prostém tlaku po 50 cyklech [-] 

KMto,100 Koeficient mrazuvzdornosti v tahu ohybem po 100 cyklech [-] 

KMpt,100 Koeficient mrazuvzdornosti v prostém tlaku po 100 cyklech [-] 

KMto,50 Koeficient mrazuvzdornosti v tahu ohybem po 50 cyklech [-] 

M Alkalický kation (Na
+
, K

+
, Li

+
, Ca

2+
, Ba

2+
) 

MAS Magic Angle Spinning 

NMR Nukleární magnetické resonance 

PS Polysialate 

PSS Poly (sialite-siloxo) 

PSDS Poly (sialite-disiloxo) 

S SiO2 

U Jednomocný kationt (Na, K, Li) 

n Stupeň polykondenzace [-] 

z 1, 2 nebo 3 

ρs Hmotnost odpadu na jednotku plochy [g/m
2
] 
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1 ÚVOD 

Otázka ochrany životního prostředí při výrobě stavebních hmot získává v posledních letech na 

stále větší důležitosti. K minimalizaci možných vlivů průmyslu na okolí lze výrazně přispět 

rozsáhlejším využíváním pucolánových příměsí s hydraulickými vlastnostmi. Mezi základní 

příměsi patří tufy, zeolity, pemzy, diatomitové zeminy, spongility, pálené jíly, cihelný prach, 

metakaoliny, elektrárenské popílky, vysokopecní granulované strusky a jiné. Těžba přírodních 

minerálních surovin je oprávněně stále nákladnější. I přes tuto skutečnost jsou ve stavebnictví 

stále nejvíce používána tradiční pojiva na bázi portlandského slínku, která značným způsobem 

zatěžují životní prostředí, a to nejen uvolňováním velkého množství oxidu uhličitého do 

ovzduší při výpalu slínku, ale také energetickou náročností výroby. 

V poslední době se možnostem využití zeolitů nejenom v oblasti stavebnictví věnuje značná 

pozornost. Přírodní zeolity jsou minerály patřící do velké skupiny tektosilikátů. Byly 

objeveny a jsou sledovány řádově od 18. století, do bližšího vědeckého povědomí však přišly 

až v 19. století a v první polovině 20. století, následně byly poprvé syntetizovány. V přírodě 

bylo popsáno více jak 40 různých minerálů, synteticky bylo připraveno řádově 200 zeolitů pro 

průmyslové využití. Novými kvalitativně výkonnějšími identifikačními metodami dochází 

k objevování stále nových ložisek přírodních zeolitů. Počet lokalit těžených a vhodných pro 

další těžbu s významnějším výskytem zeolitů se odhaduje na přibližně 1000, řádově ve 

40 zemích světa. Výzkumná pracoviště v tuzemsku i v zahraničí se velmi intenzívně zabývají 

výzkumem a možnostmi dalšího využití přírodních zeolitů, ovšem praktické použití zeolitů 

stále ještě neodpovídá velmi širokým možnostem a významu těchto materiálů. Stejně jako 

všechny tektosilikáty mají zeolity trojrozměrnou vazbu tetraedrů SiO4 a AlO4, které jsou 

navzájem propojené sdílením vrcholových atomů kyslíku. Negativní náboj na mřížce zeolitů 

vyrovnávají kationty, které obsazují mřížkové dutiny. Nejdůležitějším strukturním rozdílem 

mezi zeolity a ostatními tektosilikáty jsou větší rozměry mřížkových dutin a jejich vzájemné 

propojení kanály. Molekulová voda i jiné látky mohou vstupovat do struktury zeolitů a opět 

se uvolňovat bez poškození původní mřížky. [90], [127] 

Využívání přírodních zeolitů je v současnosti možné v celé řadě oblastí. Ve stavebnictví jsou 

používány při výrobě betonů a dalších stavebních aplikacích. Přírodní zeolit je možné ve 

smyslu evropské normy ČSN EN 197-1 [98] označit jako přírodní pucolán. Aplikací příměsi 

cca 15 % přírodního zeolitu jako náhrady za klasický portlandský cement lze dosáhnout stejné 

síranovzdornosti, jakou vykazuje samotný síranovzdorný portlandský cement. Zeolit je jeden 

z používaných substrátů při mletí cementu jako náhrada slínku a požívá se také jako majoritní 

substrát (od 5 hm. % do 50 hm. %) při mletí cementu. Výhodou je náhrada slínku, a tím určité 

snížení výrobních nákladů. Zeolit působí současně také jako aktivátor slínku a strusky, což 

umožňuje zvýšit náhradu slínku substráty. Vlastnosti podmiňuje hydraulická aktivita, 

množství aktivních center krystalizace na povrchu zrn zeolitu a zvýšení pH prostředí. Přírodní 

zeolity je možné využívat nejen jako přísady do betonu, ale také při výrobě litých podlah, 

střech, prefabrikátů. Přírodní zeolit ve směsích plní funkci stabilizátoru, po jeho přidání 

dochází ke zlepšení konzistenčních vlastností. Vyšší dávky přírodního zeolitu ve směsném 

portlandském cementu prospívají ke zvýšení jeho síranovzdornosti. Proto je využíván 

k aplikacím v náročném síranovém agresivním prostředí, například v cementových 

suspenzích, injektážních maltách a v betonech pro speciální zakládání. Dalším 

neopomenutelným využitím je aplikace do cementových suspenzí pro účely podzemních 

těsnících stěn, injektáží a zálivek mikropilotových systémů, pro injektážní směsi kabelových 

dutin, kdy přídavkem již malého množství zeolitu se podstatně zlepšuje stabilita směsí. 
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Cemento - zeolitové suspenze pomaleji sedimentují a pomaleji dochází k segregaci. 

Stabilizační účinek zeolitu v cementových suspenzích souvisí i se sorpčními a výměnnými 

schopnostmi zeolitu. Dále se vlastností přírodních zeolitů využívá v dalších oblastech 

průmyslu jako adsorbenty, iontoměniče, katalyzátory v chemickém průmyslu, při 

odstraňování vlhkosti a různých plynů nebo nežádoucích látek například z vod, při zpracování 

ropy, při výrobě papíru a v mnoha jiných průmyslových odvětvích. V zemědělství jsou zeolity 

aplikovány například jako nosiče hnojiv, také se přidávají do krmiv pro zvyšování váhového 

přírůstku, nebo slouží k neutralizaci kyselých půd a při odstraňování zápachu v ustájení 

zvířat. Například při výrobě plastů slouží jako plniva při výrobě polyamidů, polyuretanů, 

polyethylenu a celé řady jiných. [129] 

V případě metalurgického průmyslu vzniká jenom v České republice ročně při výrobě 

surového železa cca dva miliony tun vysokopecních strusek a dále více než milion tun strusek 

ocelářských při výrobě oceli. Vhodné chemické a fázové složení, současně s poměrně 

vysokou produkcí tohoto materiálu, nabízí využití strusek v průmyslové výrobě zejména 

v oblasti stavebních materiálů. Vysokopecní struska se po granulaci běžně využívá při 

přípravě anorganických pojiv. Poměrně novým materiálovým využitím strusek k přípravě 

alternativních pojiv je možnost jejich alkalické aktivace. Přídavek alkalických komponent 

modifikuje hydratační procesy a iniciuje jejich průběh u latentně hydraulických látek 

neschopných reagovat přímo s vodou. Reaktivnost strusek roste s podílem skelné fáze v jejich 

složení po zchlazení struskové taveniny. Alkalickou aktivací (geopolymerizací) takto získaná 

pojiva představují ekologicky a ekonomicky výhodnější produkty oproti dnes běžně 

využívaným pojivům. Kompozity vytvořené prostřednictvím alkalické aktivace vykazují 

mimořádnou stálost ve všech technických parametrech a taktéž přinášejí některé nové 

vlastnosti. V současné době je převážná část materiálově využitelných strusek spotřebována 

na aplikace představující jen velmi nízké ekonomické zhodnocení. Jedná se především 

o aplikace ve formě podkladových vrstev komunikací, zásypů apod. Dá se hovořit o tom, že 

úroveň využití vysokopecní strusky v ČR je relativně dobrá, jelikož se dnes materiálově 

využívá tato surovina na cca sto procent. Oproti tomu využití strusky ocelářské je 

minimální. [50] 

Geopolymery jsou alkalicky aktivované aluminátosilikáty. Svou strukturou se podobají 

přírodním zeolitům. Původním použitým materiálem pro syntézu geopolymerů byl 

metakaolin, ovšem dnes je pro tento účel využívána celá řada dalších materiálu jako 

vysokopecní struska, popílek a jiné. Obecně širšímu využití alkalicky aktivovaných systémů 

brání vedle důvodů finančních také dávkování příslušného aktivátoru. Nejčastěji je k vlastní 

aktivaci využíván kapalný roztok – jedná se o žíravinu a manipulace v průmyslových 

podmínkách je velmi problematická. Především z těchto důvodů se objevuje snaha o aplikaci 

aktivátoru v pevném stavu (hydratované nebo bezvodé vodní sklo, hydratovaný uhličitan 

sodný, aj) s přídavkem příslušného množství vody. V současnosti je tedy oprávněně výzkum 

geopolymerních materiálů zaměřen zejména na využití sekundárních produktů a surovin. 

V rámci této práce je tedy pro geopolymerní aplikace využívána vysokopecní granulovaná 

struska. Geopolymerní materiály a jejich aplikace obecně tak mohou v budoucnu nalézt velmi 

výrazné využití ve stavebnictví, kdy se mohou stát do jisté míry náhradou v dnešní době 

nejpoužívanějším pojivům na bázi portlandského slínku. Další nezanedbatelným faktem je 

skutečnost, že při vlastní výrobě nevzniká žádný oxid uhličitý. Z pohledu uvedených 

skutečností se mohou alkalicky aktivované materiály stát velmi významnou materiálovou 

základnou do budoucna nejen z hlediska vlastní ekologie výroby. Využívání alkalicky 

aktivovaných materiálů v širším měřítku však dnes brání celá řada aspektů jak z pohledu 
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finančního, tak vlastní technologie výroby na které bude nezbytné se do budoucna zaměřit. 

[128] 

Disertační práce se zabývá experimentálním ověřením, do jaké míry ovlivní přídavek 

přírodního zeolitu u geopolymerů, malt a betonů dané vlastnosti, zejména vlastnosti pevností 

a trvanlivostní. Přírodní zeolit se použil jako částečná náhrada pojiva u jednotlivých 

studovaných materiálů. Následně bylo provedeno vyhodnocení vlivu daného přídavku 

přírodního zeolitu v daných množstvích na stanovené vlastnosti modifikovaných 

geopolymerů, malt a betonů. 
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2 HLAVNÍ CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Stěžejním cílem disertační práce bylo experimentální ověření, do jaké míry ovlivní přídavek 

přírodního zeolitu u geopolymerů, malt a betonů dané vlastnosti, zejména vlastnosti pevností 

a trvanlivostní. Vlastní způsob aplikace přírodního zeolitu v daných materiálech byl proveden 

jako částečná náhrada pojiva u jednotlivých studovaných materiálů. Každá navržená 

modifikovaná materiálová skupina (geopolymery, malty a betony) byla porovnána vždy 

s referenčními směsmi daného materiálu pro možnost porovnání výsledků studia. Následně 

bylo provedeno vyhodnocení vlivu daného přídavku přírodního zeolitu v níže uvedených 

množstvích na stanovené vlastnosti modifikovaných materiálů. 

K výrobě geopolymerů byly použity vysokopecní granulovaná struska, aktivátor vodní sklo 

a normový písek (konkrétní specifikace surovin vstupujících do experimentu je uvedena 

v kapitole 4). Množstevní náhrada pojiva byla aplikována v jednotlivých geopolymerních 

směsích s 10 %, 15 % a 20 % přírodního zeolitu z celkového množství pojiva pro danou 

geopolymerní směs. Následně byly u těchto materiálů ověřeny pevnostní vlastnosti (pevnost 

v prostém tlaku a v tahu ohybem) po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání. Dále bylo u těchto 

geopolymerních materiálů zkoumáno, do jaké míry má vliv přídavku přírodního zeolitu na 

odolnost vůči mrazu, resp. mrazuvzdornost po 28 dnech zrání. Pro ověření trvanlivostních 

a pevnostních vlastností po vystavení vlivu vysokých teplot byl geopolymerní materiál 

testován při tepelné expozici 400 °C, 800 °C a 1  000°C po 28 dnech zrání. 

Malty byly navrženy jako malta vápenocementová. Pro výrobu maltové směsi byly použity 

jako pojivo vápenný hydrát a portlandský cement, plnivem pak byl normový písek (konkrétní 

specifikace surovin vstupujících do experimentu je uvedena v kapitole 4). Množstevní 

náhrada pojiva byla použitas v jednotlivých maltových směsích s 10 %, 15 % a 20 % 

přírodního zeolitu z celkového množství pojiva pro danou maltovou směs. Následně bylo 

provedeno ověření pevnostních vlastností, resp. do jaké míry má vliv přírodního zeolitu na 

tyto vlastnosti (pevnost v prostém tlaku a v tahu ohybem) po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání. 

Dále bylo u těchto maltových materiálů zkoumáno, do jaké míry má vliv přídavku přírodního 

zeolitu na odolnost vůči mrazu, resp. mrazuvzdornost po 28 dnech zrání. Pro ověření 

trvanlivostních a pevnostních vlastností po vystavení vlivu vysokých teplot byl maltový 

materiál testován při tepelné expozici 400°C, 800°C a 1 000°C po 28 dnech zrání. 

Pro ověření vlastností vlivu přídavku přírodního zeolitu u betonu byl použit beton třídy 

C25/30. Pro výrobu betonové směsi byl použit portlandský cement, kamenivo 

a provzdušňující a plastifikační přísada (konkrétní specifikace surovin vstupujících do 

experimentu je uvedena v kap. 4). Množstevní náhrada pojiva byla aplikována v jednotlivých 

směsích s 3 %, 5 % a 10 % přírodního zeolitu z celkového množství pojiva pro danou směs. 

Následně bylo provedeno ověření pevnostních vlastností (pevnost v prostém tlaku a v tahu 

ohybem) po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání. Dále bylo u těchto modifikovaných betonů zkoumáno, 

do jaké míry má vliv přídavku přírodního zeolitu na odolnost vůči mrazu, resp. 

mrazuvzdornost a dále na odolnost proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám 

po 28 dnech zrání.  

V závěrečných částech práce pak bylo provedeno shrnutí a vyhodnocení výsledků 

experimentálního ověření možnosti využití přírodních zeolitů v geopolymerech, maltách 

a betonech a popsána doporučení pro další rozvoj a postup daného studovaného tématu.  
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3 CHARAKTERISTIKA DANÉ PROBLEMATIKY 

V následujících podkapitolách je uvedena základní charakteristika studovaných materiálových 

platforem. 

3.1 GEOPOLYMERY 

Geopolymery jsou materiály vznikající alkalickou aktivací alumosilikátových látek. Termín 

„geopolymery“ a mechanizmy jejich vzniku „geopolymerizace“ zavedl J. Davidovits 

počátkem osmdesátých let 20. století pro kompozitní materiály připravené aktivací 

metakaolinu roztokem hydroxidu, uhličitanu nebo křemičitanu sodného či draselného. 

Geopolymer je tedy látka, která vzniká anorganickou polykondenzací, tzv. geopolymerizací, 

jako konsekvence alkalické aktivace alumosilikátových látek. 

Geopolymery se tedy svými vlastnostmi, strukturou a chemickým složením podobají 

zeolitickým materiálům. Vznikají reakcí alumosilikátových prekurzorů s alkalickými 

polysilikáty. Podmínkou je, aby alumosilikátový prekurzor
1
 obsahoval Al a Si v reaktivní 

formě, to znamená ve formě skla či v tepelně upravené formě [50]. Účinkem alkalického 

aktivátoru na alumosilikát dochází k tvorbě třírozměrného síťového uspořádání tetraedrů 

AlO4 a SiO4 s tím, že jedna dvojice tetraedrů sdílí vždy jeden společný atom kyslíku. 

Alkalické kationty Na
+
, K

+
, Li

+
, Ca

2+
 navazované do nově vznikajících sítí vyrovnávají 

negativní náboj, který vzniká v důsledku čtyřnásobně koordinovaného Al
3+

. Obecný vzorec 

pro geopolymer je [1], [6], [39], [50]: 

Mn { – (SiO2)z –  AlO
2
}

n 
   H2O,                                                                                                 (1) 

kde: 

M je alkalický kation (Na
+
, K

+
, Li

+
, Ca

2+
, Ba

2+
), 

n stupeň polykondenzace, 

z 1, 2 nebo 3. 

Velmi podstatným jevem je působení alkalického polysilikátu na prekurzor, přičemž dochází 

k rozrušení Si-O-Si vazeb a později se pravděpodobně mechanismem „přes roztok" vytvářejí 

nové fáze (tento mechanizmus není v současné době zcela objasněn). Velmi důležitou částí 

této reakce je průnik atomů Al do původní Si-O-Si struktury. Geopolymery (základný tvary) 

jsou potom tvořeny tetraedry SiO4 a AlO4. Vlastní proces geopolymerizace lze rozdělit do 

několika částí. Na počátku dochází k rozpouštění alumosilikátové suroviny účinkem 

alkalického aktivátoru za spolupůsobení vody. Vznikající roztok obsahuje samostatné 

hlinitanové a křemičité útvary. Tyto útvary společně vytvářejí gelovou strukturu a současně 

dochází k postupnému oddělování vody. Vznikající gel se polymerizuje do síťovitého 

uspořádání, které je pak považováno za geopolymer. Současně dochází k tuhnutí a tvrdnutí. 

Voda vyplňuje jednotlivé póry, nebo je přítomna ve formě hydroxylových skupin. 

Geopolymery jsou rentgenamorfní, tzn. k jejich identifikaci lze použít NMR spektroskopii. 

U geopolymerů na bázi metakaolinu nebo popílku je pík Al čtyřnásobné koordinace podle 

záznamu 
27

A1 MAS NMR dosažen při cca 55 ppm. [40], [45] 

                                                 
1 Prekursor: Výchozí látka, částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt. 
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Geopolymery, založené na aluminosilikátech jsou označovány jako poly(sialáty). Sialát je 

obecně výraz pro siliko-oxo-aluminát. Sialátová síť se skládá z řetězce SiO2 a AlO4 tetraedrů, 

vzájemně propojených jednotlivými kyslíky a současně tvořících polymerní Si-O-Al vazby. 

Trojrozměrné amorfní až semikrystalické aluminosilikátové struktury se v závislosti na 

poměru Si/Al označují následovně: Poly(sialite) /PS/ typu Mn-(-Si-O-Al-O-)n, Poly(sialite-

siloxo) /PSS/ typu Mn-(-Si-O-Al-O-Si-O)n, Poly(sialite-disiloxo) /PSDS/ typu Mn-(-Si-O-Al-

O-Si-O-Si-O-)n (viz Obr. č. 6). Na Obr. č. 7. je znázorněno geopolymerizační schéma podle 

Davidovitse. Geopolymerní pojiva (Na, K) Poly(sialite) vznikají z prekurzoru (Si2O5.Al2O4)n. 

Výrobu je možné provést dvěma způsoby: dehydroxilací přírodních polyhydroxy-hlinito-

křemičitanů /Si2O4, Al2(OH)4/, nebo kondenzací plynných Al2O a SiO.[5], [13], [45], [46], 

[51] 

3.2 BETON 

Beton je kompozitní látka vznikající ztvrdnutím směsi složené ze základních a doplňkových 

složek. Základní složky tvoří cement, jako nejčastěji používané pojivo, kamenivo (písek, 

štěrk, štěrkodrť) jako plnivo a třetí základní složkou je voda. Je to druh staviva, které lze 

definovat jako umělý kámen vzhledově podobný přírodnímu slepenci. Mezi doplňkové složky 

přidávané do betonu spadají přísady (provzdušňovací, stabilizační, těsnící, urychlující tvrdnutí 

a tuhnutí cementu, plastifikátory, superplastifikátory, atd.) a příměsi (popílek, silika, křemičité 

úlety, barevné pigmenty, apod.). Vyztužený beton navíc obsahuje betonářskou ocel 

(železobeton), předpínací ocel (předpjatý beton), nebo rozptýlenou výztuž (vláknobeton, 

drátkobeton). [88], [89], [116] 

3.3 MALTY 

Malta je směs, složená s drobného kameniva, anorganického pojiva, popřípadě i přísad 

a příměsí. Z těchto výchozích složek je malta vyráběna přímo na staveništi nebo se ke 

stejnému účelu použije továrně předem vyrobená směs anorganických pojiv, plniv, příměsí 

a přísad, která se na staveništi už pouze rozmíchává s vodou. Podle účelu použití 

rozeznáváme malty pro zdění a malty pro omítky. Současně se dále malty používají ke 

kladení dlažeb a obkladů, ke spárování a k výrobě keramických dílců, dále pak stykové malty, 

malty používané jako zálivky a malty používané jako sanační či reparační hmoty při úpravě 

povrchu stavebních konstrukcí. Vedle standardních jednoduchých granulárních malt 

s anorganickými pojivy jsou vyráběny také malty s makromolekulárními pojivy či malty 

modifikované těmito pojivy, malty s disperzní vláknitou výztuží, malty injektážní, 

žárovzdorné, kyselinovzdorné, stínicí (barytové) atd. [88], [116], [113] 

3.4 ZEOLITY 

Přírodní zeolity byly objeveny a jsou sledovány řádově od 18. století, do bližšího vědeckého 

povědomí však přišli až v 19. století a v první polovině 20. století, následně byly poprvé 

syntetizovány. Přírodní zeolity byly pravděpodobně využívány již před dvěma tisíci lety 

Aristotelem k získávání pitné vody z brakické a mořské vody, dále Římané a Máyové je 

využívali pro stavby komunikací, akvaduktů a budov. Na základě některých typických 
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fyzikálně-chemických vlastností odvodil název zeolit významný švédský mineralog Freiherr 

Axel Fredrick Cronstedt (z řeckých slov -„zein“ - vřít, vařit a „lithos“ – kámen, vzhledem 

k sopečnému původu zeolitů). Zeolity byly objeveny A. F. Cronstedtem v roce 1756 

v měděných dolech Svappari ve Švédsku. Následně se je pokusil poprvé popsat jako 

mineralogickou skupinu. Český překlad „puchavce“ od Karla Bořivoje Presla časem zanikl 

(odvozeno z chování těchto minerálů před dmuchavkou - při zahřívání se uvolňovala voda 

a minerál “puchal“). Výzkum významnějšího charakteru započal až v 40. letech 20. Století 

(Barrer a jeho škola v Anglii, laboratoř Union Carbide Corporation v USA). Začátkem 50. let 

20. století byly syntetické zeolity využívány jako levná surovina pro technické sklo.  

Zeolity jsou minerály patřící do velké skupiny tektosilikátů. V přírodě bylo popsáno více jak 

40 různých minerálů, synteticky bylo připraveno řádově 200 zeolitů pro průmyslové využití. 

Novými kvalitativně výkonnějšími identifikačními metodami dochází k objevování stále 

nových ložisek přírodních zeolitů. Počet lokalit těžených a vhodných pro další těžbu 

s významnějším výskytem zeolitů se odhaduje na přibližně 1000, a to řádově ve 40 zemích 

světa. Výzkumná pracoviště v tuzemsku i v zahraničí se velmi intenzívně zabývají výzkumem 

a možnostmi dalšího využití přírodních zeolitů, ovšem praktické použití zeolitů stále ještě 

neodpovídá velmi širokým možnostem a významu přírodních zeolitů. [90], [127] 

Zeolity patří mezi krystalické hydratované alumosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických 

zemin. Struktura je tvořena prostorovým uspořádáním řetězců tetraedrů [SiO4] a [AlO4] 

a mezi nimi vytvořenými dutinami. V těchto dutinách jsou nepříliš pevně vázané molekuly 

vody, tzv. zeolitická voda, dále pak alkalické kationty. Obecný vzorec pro zeolity je [35]: 

UxBy[Alx 2ySin (x 2y)O2a] mH2O,                                                                    (2) 

kde:  

U je jednomocný kationt (Na, K, Li), 

B dvojmocný kationt (Ca
2+

, Ba
2+

, Sr
2+

, Mg
2+

). 

Kationy nebo voda v dutinách může být v celé řadě případů odstraněna a nahrazena jinými 

kationy nebo molekulami rozměrově odpovídajícími. Ze zeolitů lze vodu odstranit 

prostřednictvím teploty 250 - 400 °C. U zeolitů lze latentní hydraulicitu zvyšovat kalcinací při 

teplotách cca 600 - 900 °C. V přírodě jsou zeolity vázány zejména na výlevné (efuzivní) 

horniny. [90], [118], [120], [121], [34], [38] 

 

3.5 ZÁKLADNÍ PŘEHLED STUDIA VYUŽITÍ ZEOLITŮ 

V GEOPOLYMERECH, MALTÁCH A BETONECH 

Přírodní zeolit je široce využíván v konstrukcích od starověku, jak již bylo uvedeno 

(podrobně se zeolity zabývá kapitola 3.4). Nicméně, jeho aplikace jako populárního 

přírodního pucolánu při výrobě stavebních materiálů začaly od prvních desetiletí 20. století 

a v posledních desetiletích vykazují rostoucí trend. Nejvýznamnější využití přírodního zeolitu 

v cementářském a betonářském průmyslu připadá na Čínu [148]. Podle Feng a Peng [148] 

v roce 2005 z celkové množství spotřebovaného zeolitu v oblasti stavební výroby připadá 

až 30 milionů tun na rok na Čínu. Zeolitické tufy byly také použity jako pucolánové materiály 

v některých cementářských závodech v Rusku, Německu, Slovinsku, na Kubě, v Srbsku 

a Španělsku [149]. Uvádí se, že sopečný materiál obsahující 45% zeolitu z ložiska 
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Schwarzwald v Německu je využíván v betonářském průmyslu v Německu, Švýcarsku 

a Francii [150]. Tento materiál je používán při výrobě dlažebních kamenů, betonových desek, 

výrobě čerstvého betonu a trubek z vysokopevnostního betonu [150]. Rostoucí trend 

využívání přírodního zeolitu v poslední době nastává v Íránu. Vzhledem k omezeným 

zdrojům tohoto materiálu jsou aplikace v cementářském a betonářském průmyslu omezeny 

jen na některé regiony světa. V poslední době byla, vzhledem k tomuto trendu využívání 

přírodních zeolitů, zpracována celá řada odborných prací a studií zabývající se vlastnostmi 

a možnostmi využití těchto materiálů. Ve většině případů vykazují přírodní zeolity 

pucolánovou aktivitu a jejich použití jako částečná náhrada portlandského cementu vede 

k zlepšení trvanlivostních vlastností cementu a betonových kompozitů. Nicméně, v důsledku 

různých typů, struktur a různé čistoty těchto přírodních zeolitů se nedá očekávat, že výsledky 

studií a experimentálních prací budou mít shodné závěry, v některých případech se objevují 

i rozpory. [148], [149], [150], [151], [95] 

Aplikací zeolitů a celé řady dalších materiálů výše uvedených se věnuje velké množství 

autorů. U geopolymerů jako široké skupiny anorganických pojiv, existují poměrně velké 

rozdíly v charakteru a složení produktů při alkalické aktivaci z různých alumosilikátových 

surovin (struska, popílek, metakaolin, zeolit). U těchto geopolymerů se pak vedle sebe 

vyskytují fáze zeolitického charakteru a fáze C-S-H resp. C-A-H. Výskyt těchto dvou fází má 

pak významný vliv na dané vlastnosti geopolymerních materiálů. Pevností až 160 MPa 

v prostém tlaku je pak dosahováno u geopolymerů, kde existují tyto dvě fáze [54], [128]. 

Aplikací přírodních zeolitů a celé řady dalších materiálů v geopolymerech, maltách 

a betonech se věnuje řada autorů. V následující části jsou uvedeny některé z nich. 

Mingyu a kol. [130] se zabývali alkalickou aktivací popílků, k nimž přidávali ke zlepšení 

vlastností směs zeolitu a bentonitu. Autory je konstatováno, že i samotný bentonit by měl mít 

dobrý potenciál k vlastní alkalické aktivaci. Dále uvádějí, že při přídavku jemně mletého 

zeolitu jako doplňujícího materiálu, dochází ke zvýšení určité reorganizaci struktury a vzniká 

více amorfních alumosilikátů. Geopolymery s příměsí bentonitu se více rozpouštěly, avšak 

obsahovaly trhliny. U geopolymerů obsahujících příměs zeolitu nedocházelo k jejich 

rozpouštění a byly také bez větších trhlin. Přídavek zeolitu zvyšuje pevnost a tvoří 

geopolymer, který má vyšší odolnost vůči působení roztoku síranu hořečnatého. Přídavek 

zeolitu má také vliv na tvorbu zeolitových struktur v geopolymeru. Nejvhodnější množství 

zeolitu, nebo bentonitu, bylo v rozmezí 10-15 %. [130] 

Dále pak práce Ortega a kol. [131] zabývající se alkalickou aktivací klinoptilolitu. Byl 

využíván klinoptilolit z řeckých ložisek. V této práci je poukazováno na ekonomickou 

výhodnost těžby tohoto materiálu oproti ekonomické náročnosti výroby portlandského 

cementu. Přírodní zeolit byl aktivován Ca(OH)2 a následně porovnáván s geopolymery, které 

jsou vyráběny z různých odpadů a přirozených pucolánů. Obsah SiO2, Al2O3, Fe2O3 byl okolo 

81 %, což je typické i pro jiné pucolánové materiály jako popílek a vysokopecní strusky. 

Nejlepších pevností dosahovaly vzorky při koncentraci Ca(OH)2 10-30 %. Vzorky dosahovaly 

pevnosti v tlaku až 38,7 MPa. Závěrem bylo konstatováno, že alkalická aktivace přírodního 

zeolitu může produkovat materiály s vysokou pevností v tlaku. Fyzikální vlastnosti jsou 

závislé na metodice přípravy vzorků, vytvrzovacích podmínkách, jemnosti mletí klinoptilolitu 

atd. [131] 

Alkalickou aktivací přírodního zeolitu jako možnou formou náhrady portlandského cementu 

se zabývají autoři Jo a kol. [134]. Pro experiment použili přírodní zeolit z ložiska Gampo 

severní provincie Gyeongsang v Jižní Koreji. Jako plnivo byl použit křemenný písek 

a aktivátorem byl hydroxid sodný. Autoři testovali různá množství záměsové vody 
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s následným vytvrzováním za různých teplot 30, 60, 90 a 120 °C. Autoři se zabývali dobami 

tuhnutí a tvrdnutí a chemickými procesy při vytvrzování směsí. Následně byly stanoveny 

pevnostní vlastnosti, respektive pevnost v prostém tlaku. Pevnost v tlaku zeolitových malt se 

měnila v závislosti na množství záměsové vody, alkalického aktivátoru a křemenného písku. 

Největšího rozvoje pevností v tlaku (42,3 MPa) bylo dosaženo u směsi, která se skládala ze 

180 g cementu, 171 g hydroxidu sodného (50%) a 565 g plniva (křemenného písku). 

Postupným zvyšováním vytvrzovací teploty docházelo k intenzivnější alkalické reakci (cca od 

50 °C;). Nejintenzivnější nárůst pevností byl zaznamenán u 90 °C. U teplot vyšších než 90 °C 

již nedochází k tak výraznému nárůstu. K postupnému nárůstu pevností docházelo postupně 

s dobou zrání. Například u 90 °C byla 7 denní pevnost v tlaku srovnatelná v 90 % případů 

s pevností po 28 dnech zrání, což dokazuje, že pevnosti se dramaticky navyšují v počátečních 

fázích zrání. [134] 

Aplikacemi přírodního řeckého zeolitu formou náhrady plniva v cementové maltě se zabývali 

Vogiatzis a kol. [132], kdy pro experiment využívali písek z koryta řeky Axios v Řecku 

a cement CEM IV/B. Následně byly u těchto směsí po 3, 7, 28 a 90 dnech zrání stanovovány 

pevností vlastnosti, objemová hmotnost včetně mineralogické skladby (XRPD: X-Ray 

Powder Difrakce – rentgenová prášková difrakce). Nahrazení písku přírodním zeolitem vedlo 

ke snížení objemové hmotnosti a pevnostních vlastností. U 100 % náhrady písku přírodním 

zeolitem byla objemová hmotnost nižší o 18,35% než u referenční malty bez obsahu 

přírodního zeolitu. Při postupném zvyšování procentuálního obsahu přírodního zeolitu 

v maltových směsích docházelo k nárůstu pórovitosti a nasákavosti způsobené vlastní 

strukturou přírodního zeolitu. U pevností v prostém tlaku došlo ke snížení u všech 

modifikovaných směsí. Po 28 dnech zrání byla pevnost v tlaku nižší řádově o 50% oproti 

referenční směsi. [132] 

Využitím jemně mletého přírodního zeolitu z ložiska Nižný Hrabovec (Slovensko) 

společnosti Zeocem, a. s. jako aktivní pucolánové příměsi ve vápenné maltě se zabývali 

Pavlík a Užáková [133]. Užití vzdušných vápenných malt není příliš vhodné v prostředí 

s vysokou vlhkostí (rel. vlhkost 100 %), kdy nárůst pevností nemusí být dostačující, proto je 

použití malt s hydraulickými vlastnostmi přednostní. Jednou z možností je u vápenných malt 

využití přírodního zeolitu formou příměsi a dodání tak potřebné hydraulicity vzdušnému 

vápnu. Testovány byly směsi s různými procentními obsahy přírodního zeolitu a vápna. 

Vstupními surovinami byly: vápenný hydrát EN 459-1 CL90-S, přírodní zeolit ZEOCEM 

Micro 50 a normový písek CEN EN 196-1. Autoři závěrem konstatují, že přírodní zeolit má 

pozitivní vliv na pevnostní vlastnosti v prostém tlaku v případě, když jsou malty uloženy ve 

vlhkém prostředí, kde jsou příznivé podmínky pro vápenopucolánové reakce. Pevnosti 

v prostém tlaku malt uložených v otevřeném prostoru s relativní vlhkostí cca 65 % nelze plně 

rozvinout a po určité době se dokonce snižují. Vápenné malty uložené ve vlhkých 

podmínkách (relativní vlhkost 100%) obsahující zeolit dosáhly vyšších pevností v tlaku než 

vápenné malty. Pevnosti vápenozeolitových malt neustále narůstaly (po cca 1 roce dosáhly 

9 MPa). Čistě vápenné malty plně nedosáhly požadovaných pevnostních vlastností. 

Vápenozeolitové malty uložené při relativní vlhkosti 65 % vykazovaly nižší hodnoty pevností 

v prostém tlaku. Tyto výsledky tedy ukazují, že za těchto podmínek uložení nedochází plně 

k průběhu vápenopucolánových reakcí a omezují tak dosažení lepších vlastností. Ovšem pro 

čistě vápenné malty jsou tyto podmínky vhodné. Čistě vápenozeolitové malty jsou tedy spíše 

vhodnější pro aplikace do vlhkého prostředí. [133] 

Aplikacemi přírodních zeolitů jako aktivní příměsi v betonu se zabývá Kulovaná a kol. [91]. 

Experimentální analýza se týkala vlastnostmi betonů s obsahem přírodního zeolitu jako 

částečné náhrady cementového pojiva (v rozsahu 10, 20, 40 a 60 %). Pro experiment byly 
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využity Portlandský cement CEM I 42,5 R, přírodní zeolit ZEOBAU 200, spol. Zeocem, a. s. 

(ložisko Nižný Hrabovec, Slovensko), kamenivo frakcí 0-4 mm, 4-8 mm a 8-16 mm, 

plastifikátor Mapei N200, a superplastifikátor Dynamon SX 14. Byly stanovovány základní 

fyzikální a mechanické vlastnosti, vlhkostní a tepelné vlastnosti, mrazuvzdornost, chemická 

odolnost, odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. S rostoucím 

obsahem přírodního zeolitu se významně zvýšila hodnota otevřené pórovitosti, a tím současně 

vzrostla schopnost transportu kapalné vlhkosti, což se projevilo malou odolností vůči 

zmrazovacím cyklům a CHRL u vzorků s vyšším obsahem přírodního zeolitu. S  rostoucím 

obsahem přírodního zeolitu docházelo k výraznému poklesu mechanických parametrů. 

Vlivem pucolánových reakcí pevnosti v průběhu času narůstají a odstup od referenčního 

betonu se zmenšuje, zejména v případě směsí s 10 % a 20 % náhradou cementu přírodním 

zeolitem. Požadavkům na mrazuvzdornost vyhověl referenční beton a betony s 10 % a 20 % 

obsahem přírodního zeolitu. Odolnosti proti působení vody společně s chemickými 

rozmrazovacími látkami nevyhověla žádná z měřených sad betonů. Dále autoři konstatují, že 

z hlediska chemické odolnosti přidání přírodního zeolitu až do 60 % náhrady cementu zvyšuje 

chemickou odolnost betonu. S rostoucím obsahem zeolitu došlo ke zlepšení tepelných 

vlastností, což souvisí s vyšší otevřenou pórovitostí těchto materiálů. Na základě zjištěných 

skutečností autoři konstatují, že přírodní zeolit má dobrý potenciál nahradit část 

portlandského cementu v betonu, a tím se uplatnit ve stavebnictví (zejména v případech 

vystavení betonové konstrukce chemicky agresivnímu prostředí). Z ekonomického 

a ekologického hlediska by bylo vhodné aplikovat přírodní zeolit jako náhradu cementu při 

výrobě betonů v co největší možné míře, ovšem jeho použití je limitováno některými dalšími 

vlastnostmi. Mezi prioritní patří zhoršující se mechanické vlastnosti, rostoucí pórovitost 

a s tím související transport kapalné vlhkosti. Z těchto důvodů se jako nejvhodnější varianta 

jeví použití přírodního zeolitu do 20 % částečné náhrady cementového pojiva. [91] 

Využitím přírodního zeolitu ve vysokohodnotých betonech se zabývala Kulovaná a kol. [92]. 

Autoři se zde věnují základním fyzikálním vlastnostem, tepelným a mechanickým 

vlastnostem vysokohodnotného betonu s obsahem přírodního zeolitu v množstvích 10, 20 

a 40 %, formou částečné náhrady portlandského cementu. Pro experiment byly využity 

Portlandský cement CEM I 42,5 R, přírodní zeolit ZEOBAU 200, spol. Zeocem, a. s. (ložisko 

Nižný Hrabovec, Slovensko), kamenivo frakcí 0-4 mm a 8-16 mm, plastifikátor Mapei 

Dynamon SX. Objemová hmotnost zkoumaných betonů klesá s rostoucím množstvím 

přírodního zeolitu. Pevnostní vlastnosti betonu se významně snižují se zvyšujícím se 

množstvím přírodního zeolitu v daných směsích. Referenční beton a beton obsahující 10 % 

přírodního zeolitu dosáhl téměř stejných hodnot pevností. Pevnosti betonů s vyšším obsahem 

přírodního zeolitu byly výrazně nižší. Pevnosti v tlaku stanovené po 360 dnech vzrostly oproti 

pevnostem po 28 dnech cca o 18 % (obsah přírodního zeolitu 40 %). S rostoucím množstvím 

přírodního zeolitu v betonu klesá hodnota součinitele tepelné vodivosti v suchém stavu. 

Měrná tepelná kapacita se snižuje s rostoucím množstvím přírodního zeolitu. Maximální 

odpad při stanovení odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek 

(CHRL) po 100 zmrazovacích cyklech byl stanoven na 1 000 g.m
–2

. Autoři dospěli k těmto 

závěrům: nejvyšší odpady byly zjištěny u materiálu s obsahem 40 % přírodního zeolitu, po 

25 zmrazovacích cyklech tento materiál vykazoval plošný odpad více než 3 000 g.m
-2

. 

Lepších hodnot výsledků dosáhly betony s obsahem 20 % a 10 % přírodního zeolitu. 

Nejlepších výsledků a nejmenší odpad v celém rozsahu zatěžování zmrazováním dosáhl 

referenční beton. Závěrem autoři konstatují, že jako nejvhodnější množství přírodního zeolitu 

se jeví 20 % z hmotnosti portlandského cementu. [92] 
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Najimi a kol. [95] s zabývali vlastnostmi modifikovaných betonů s přírodním zeolitem. V této 

práci se autoři zaměřující na mechanické a trvanlivostní vlastnosti betonů s obsahem 15 % 

a 30 % přírodního zeolitu jako náhrady portlandského cementu. Pro vlastní experimentální 

práce byl využíván přírodní zeolit pocházející z provincie Semnan v Íránu. Autoři se zabývali 

rovněž pucolánovou aktivitou a chemickým složením tohoto přírodního zeolitu. Pevnostní 

vlastnosti byly stanovovány po 7, 14, 28, 90 a 356 dnech zrání. Porézní struktura použitého 

přírodního zeolitu a měrný povrch vedly ke zhoršení konzistenčních vlastností 

(u modifikovaných směsí bylo toto kompenzováno dávkováním superplastofikátoru na bázi 

melaminu). Pevnosti v prostém tlaku betonů obsahujících přírodní zeolit byly nižší u všech 

směsí oproti směsím referenčním. Obecně platí, že s rostoucím množstvím přírodního zeolitu 

v betonech dochází k postupnému snižování hodnoty pevností. Pravděpodobně díky 

pucolánovým reakcím snížení pevností bylo postupně nižší s rostoucí dobou zrání betonových 

směsí s obsahem přírodního zeolitu. Největší účinek měl obsah přírodního zeolitu na 

vlastnosti v souvislosti s pronikáním chloridových iontů, koroze, smršťování a pronikání 

vody. Nicméně méně uspokojivé výsledky autoři zaznamenali u vzorků vystavených 

kyselému prostředí. Závěrem autoři konstatují, že pro dosažení požadovaných vlastností se 

jeví jako vhodné množství přírodního zeolitu 15 % z hmotnosti cementu. [95] 

Na základě výše uvedeného výčtu možných aplikací přírodního zeolitu lze konstatovat, že 

přírodní zeolit má velký význam do budoucna pro využití v oblasti stavebnictví, ovšem je 

nutné provedení dalších experimentálních činností a studií pro ověření vlastností těchto 

materiálů. 
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4 VSTUPNÍ SUROVINY PRO GEOPOLYMERNÍ, MALTOVÉ 

A BETONOVÉ SMĚSI 

Pro experimentální laboratorní činnosti byly použity následující vstupní suroviny. 

VYSOKOPECNÍ JEMNĚ MLETÁ GRANULOVANÁ STRUSKA (GGBS) 

Pro experimentální práce byla použita velmi jemně mletá granulovaná vysokopecní struska 

SMŠ 420 – VL (šarže K431) KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. 

PŘÍRODNÍ ZEOLIT 

Přírodní zeolit ZeoBau 200 z lokality Nižný Hrabovec (SR) společnosti ZEOCEM, a. s. 

AKTIVOVANÉ VODNÍ SKLO 

Bylo použito vodní sklo společnosti KITTFORT PRAHA, s. r. o. Aktivace vodního skla byla 

provedena aplikací množství Na2O pomocí roztoku NaOH (hodnota silikátového modulu 

výsledného roztoku byla 2,0). 

NORMOVÝ PÍSEK 

Pro všechny experimentální práce byl použit normový písek (ČSN EN 196-1[82]) frakce 0-2 

společnosti Filtrační písky, spol. s r. o. 

VÁPENNÝ HYDRÁT 

Stavební vápno – vápenný hydrát CL 90-S-VL společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. 

s r.o.  

CEMENT 

Pro betonové a maltové směsi byl použit cement CEM I 42,5 R z cementárny Cement Hranice 

a.s. Jedná se o portlandský cement pevnostní třídy 42,5 s rychlým nárůstem počátečních 

pevností.  

VODA 

Jako záměsová i ošetřovací voda pro maltové a betonové směsi byla použita pitná voda 

z městské vodovodní sítě. Pro geopolymerní směsi byla použita voda destilovaná. 

KAMENIVO 

Těžené kamenivo frakce 0-4 z lokality Tovačov a drcené kamenivo frakcí 4-8 a 8-16 

z lokality Hrabůvka společnosti Českomoravský štěrk, a.s. splňující požadavky ČSN EN 

12620 [99]. 

PROVZDUŠŇUJÍCÍ A PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY 

Pro zlepšení vlastností byly do betonových směsí aplikovány superplastifikační přísada 

GLENIUM SKY 665 na bázi polykarboxyláteteru a provzdušňující bezchloridová přísada 

MICRO-AIR 103. 
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5 METODIKA, ZKUŠEBNÍ POSTUPY  

V následujících podkapitolách jsou popsány metodické postupy výroby zkušebních těles, 

včetně stanovení příslušných materiálových vlastností. 

5.1 METODIKA - GEOPOLYMERNÍ SMĚSI 

Geopolymerní materiály jsou v oblasti stavebnictví v současné době relativně novým 

materiálem. Vzhledem k této skutečnosti tedy neexistují normy pro stanovování jejich 

vlastností. V rámci této práce jsou tedy využívány analogické postupy pro zkoušení malt 

a betonů, včetně norem a předpisů. 

5.1.1 MÍCHÁNÍ SMĚSÍ 

Směsi byly připravovány, resp. míchány dle metodiky, která je požadována ČSN EN 196 – 1 

[82] a ČSN EN 196 – 3 [83]. 

5.1.2 KONZISTENČNÍ VLASTNOSTI 

U všech směsí byly nejdříve stanovovány konzistenční vlastnosti - resp., aby konzistence 

u směsí modifikovaných byla obdobná jako u směsí referenčních. Při stanovení 

konzistenčních vlastností bylo postupováno dle ČSN EN 1015 – 3 [77]. 

5.1.3 ZKUŠEBNÍ VZORKY 

Bezprostředně po ukončení míchání byly příslušnou směsí plněny do kovové formy (3 tělesa). 

Rozměry zkušebních těles byly 40 × 40 × 160 mm. Formy se směsí byly hutněny na 

magnetickém vibračním stole po dobu 120 s. Následně byla forma doplněna směsí a znovu 

zhutněna pomocí vibračního stolu. Zkušební tělesa jednotlivých směsí ve formách byla 

uložena na 24 hodin do vlhkostní skříně. Po této době došlo k vyjmutí těles z formy a tělesa 

byla opět uložena do vlhkostní skříně o konstantní teplotě 20 ± 1 °C a relativní vlhkosti 

95 ± 5 % na dobu dalších 48 hodin. Po této době byla tělesa z vlhkostní skříně vyjmuta 

a uložena do vodní lázně o konstantní teplotě 20 ± 1 °C. Po stanovené době zrání byly 

změřeny rozměry, hmotnost a objemová hmotnost dle ČSN EN 12390 – 7 [78] a následně 

byly stanovovány příslušné vlastnosti.  

5.1.4 OBJEMOVÁ HMOTNOST ZTVRDLÝCH VZORKŮ 

Objemová hmotnost byla stanovena dle požadavků ČSN EN 12390 – 7 [78]. 
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5.1.5 STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU OHYBEM 

Při stanovování pevnostních vlastností jednotlivých receptur bylo postupováno dle metodiky 

ČSN EN 196 – 1 [82]. 

5.1.6 STANOVENÍ PEVNOSTI V PROSTÉM TLAKU 

Při stanovování pevnostních vlastností jednotlivých receptur bylo postupováno dle metodiky 

ČSN EN 196 – 1 [82].  

5.1.7 MRAZUVZDORNOST 

Při stanovování zkoušky mrazuvzdornosti bylo postupováno dle metodiky normy 

ČSN 72 2452 [84]. 

5.1.8 TEPELNÁ EXPOZICE 

Odolnost vůči tepelné expozici neupravuje žádná norma ani předpis. Odolnost vůči tepeplné 

expozici byla stanovena následovně. Stanovení odolnosti vůči tepelné expozici bylo zkoušeno 

po 28 dnech zrání. Zkušební tělesa byla ponechána po dobu 24 hodin na vzduchu při teplotě 

(20 ± 4) °C, následně byla sušena po dobu 24 hodin v sušárně při teplotě 105°C. Následně 

byla žíhána v laboratorní peci (Komorová pec LAC - K120/12) na teploty 600 °C, 800 °C 

a 1000 °C vždy s izotermní výdrží 120 minut. Po této fázi byla tělesa ponechána v laboratorní 

peci do vychlazení. Následně byly na těchto zkušebních vzorcích stanoveny pevnostní 

vlastnosti, tj. pevnost v tahu ohybem a pevnost v prostém tlaku dle ČSN EN 196 – 1 [82]. 

Z výsledných hodnot pak byly vypočteny příslušné koeficienty „odolnosti vůči vysokým 

teplotám“ v prostém tlaku a tahu ohybem jako poměr aritmetického průměru hodnot pevnosti 

v tahu ohybem a prostém tlaku trámečků vystavených příslušné teplotě k aritmetickému 

průměru hodnot pevností v tahu ohybem a prostém tlaku trámečků porovnávacích 

nevystavených teplotě. 

5.2 METODIKA - MALTOVÉ SMĚSI 

V následujících podkapitolách jsou popsány metodické postupy výroby zkušebních těles 

včetně stanovení příslušných materiálových vlastností. Při experimentálních pracích 

u maltových směsí bylo postupováno dle v současnosti platných norem a technických 

předpisů. 

5.2.1  MÍCHÁNÍ SMĚSÍ 

Směsi byly připravovány, resp. míchány dle metodiky, která je požadována ČSN EN 196 – 1 

[82]. 
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5.2.2 KONZISTENČNÍ VLASTNOSTI 

U všech směsí byly nejdříve stanovovány konzistenční vlastnosti - resp., aby konzistence 

u směsí modifikovaných byla obdobná jako u směsí referenčních. Při stanovení 

konzistenčních vlastností bylo postupováno dle ČSN EN 1015 – 3 [77]. 

5.2.3 ZKUŠEBNÍ VZORKY 

Při výrově zkušebních vzorků – těles bylo postupováno dle metodiky ČSN EN 1015 – 11 

[85]. 

5.2.4 OBJEMOVÁ HMOTNOST ZTVRDLÝCH VZORKŮ 

Objemová hmotnost byla stanovena dle metodiky ČSN EN 1015 – 10 [86].  

5.2.5 STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU OHYBEM 

Při stanovování pevnostních vlastností jednotlivých receptur bylo postupováno dle metodiky 

ČSN EN 1015 – 11 [85]. 

5.2.6 STANOVENÍ PEVNOSTI V PROSTÉM TLAKU 

Při stanovování pevnostních vlastností jednotlivých receptur bylo postupováno dle metodiky 

ČSN EN 1015 – 11 [85]. 

5.2.7 MRAZUVZDORNOST 

Při stanovování zkoušky mrazuvzdornosti bylo postupováno dle metodiky normy ČSN 72 

2452 [84]. 

5.2.8 TEPELNÁ EXPOZICE 

Odolnost vůči tepelné expozici neupravuje žádná norma ani předpis. Odolnost vůči tepeplné 

expozici byla stanovena následovně. Stanovení odolnosti vůči tepelné expozici bylo zkoušeno 

po 28 dnech zrání. Zkušební tělesa byla ponechána po dobu 24 hodin na vzduchu při teplotě 

(20 ± 4) °C, následně byla sušena po dobu 24 hodin v sušárně při teplotě 105°C. Následně 

byla žíhána v laboratorní peci na teploty 600 °C, 800 °C a 1000 °C s izotermní výdrží 120 

minut. Po této fázi byla tělesa ponechána v laboratorní peci do vychlazení na pokojovou 

teplotu. Následně byly na těchto zkušebních vzorcích stanoveny pevnosti vlastnosti, 

tj. pevnost v tahu ohybem a pevnost v prostém tlaku dle požadavků ČSN EN 1015 – 11 [85]. 
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5.3 METODIKA - BETONOVÉ SMĚSI 

Při experimentálních pracích u betonových směsí bylo postupováno dle v současnosti 

platných norem a technických předpisů. 

5.3.1 MÍCHÁNÍ SMĚSÍ, VÝROBA ZKUŠEBNÍCH TĚLES 

Pří míchání a následné výrobě zkušebních těles bylo postupováno dle metodiky, která je 

požadována ČSN EN 12390 - 1 [77] a ČSN EN 12390 - 2 [76]. 

5.3.2 ZKOUŠKA SEDNUTÍ KUŽELE 

U všech směsí byly nejdříve stanovovány konzistenční vlastnosti (odladění receptury), resp. 

aby konzistence u směsí modifikovaných byla obdobná jako u směsí referenčních. 

Při stanovení konzistence u všech směsí bylo postupováno dle ČSN EN 12350 – 2 [87]. 

5.3.3 OBJEMOVÁ HMOTNOST ZTVRDLÝCH VZORKŮ 

Objemová hmotnost byla stanovena dle metodiky ČSN EN 12390 – 7 [78]. 

5.3.4 STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU OHYBEM 

Při stanovování pevnostních vlastností jednotlivých receptur bylo postupováno dle metodiky 

ČSN EN 12390 – 5 [73]. 

5.3.5 STANOVENÍ PEVNOSTI V PROSTÉM TLAKU 

Při stanovování pevnostních vlastností jednotlivých receptur bylo postupováno dle metodiky 

ČSN EN 12390 – 3 [72]. 

5.3.6 MRAZUVZDORNOST 

Při stanovování zkoušky mrazuvzdornosti betonu bylo postupováno dle metodiky normy ČSN 

73 1322 [79]. 

5.3.7 ODOLNOST PROTI PŮSOBENÍ VODY A CHEMICKÝM 

ROZMRAZOVACÍM LÁTKÁM 

Při stanovování zkoušky mrazuvzdornosti betonu bylo postupováno dle metodiky normy ČSN 

73 1326 [74].  
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST - VÝSLEDKY 

Experimentální činnost spočívala v ověření pevnostních a trvanlivostních vlastností 

navržených směsí modifikovaných množstevních zastoupením přírodního zeolitu jako 

částečné náhrady pojiva v geoloplymerech, maltách a betonech. Celkem byly navrženy 

a namíchány 4 receptury pro každou studovanou skupinu materiálů, tzn. geopolymer, malta 

a beton. Jedna receptura byla vždy navržena jako referenční. U zbývajících 3 směsí byla 

aplikována částečná náhrada pojiva přírodním zeolitem pro geopolymery a malty 

v množstvích 10 %, 15 % a 20 %, pro betony pak 5 %, 10 % a 15 %. Cílem bylo ověření, zda 

bude mít dané množství přírodního zeolitu vliv na stanovené vlastnosti výsledných 

modifikovaných materiálů. 

6.1 GEOPOLYMERY 

Výchozí vlastností při návrhu jednotlivých receptur byly konzistenční vlastnosti (rozlití 

kužele). Počátečním krokem bylo stanovení receptury referenční směsi, následně byly 

navrhovány jednotlivé receptury směsí s alternativními množstevním zastoupením pojiva tak, 

aby konzistenční vlastnosti odpovídaly konzistenčním vlastnostem směsi referenční. Složení 

referenční směsi bylo stanoveno na základě zkušeností, znalostí a experimentálních činností, 

výsledné vstupní receptury včetně receptury směsi referenční jsou uvedeny v Tab. 2. 

Receptury byly postupně upřesněny na optimální konzistenci (195 ± 5) mm viz Tab. 1. 

Metodika výroby a přípravy směsí je popsána v kapitole 5.1. 

Tab. 1. Konzistence jednotlivých směsí po upřesnění. 

Parametr 

Referenční 

směs (obsah 

zeolitu 0%) 

GZ10 (obsah 

zeolitu 10%) 

GZ15 (obsah 

zeolitu 15 %) 

GZ20 (obsah 

zeolitu 20 %) 

Množství 

záměsové vody 
93 101 107 115 

Rozlití kužele 192 198 195 199 

 

Tab. 2. Složení jednotlivých směsí. 

Receptura 

Struska 

GGBS Kotouč 

SMŠ 420 [g] 

Zeolit 

Zeocem 

200 [g] 

Norm. 

písek frakce 

0-2 [g] 

*Aktivátor 

[ml] 

Voda 

(destilovaná) 

[g] 

Referenční 

směs (obsah 

zeolitu 0%) 

450,0 0 1350,0 118,6 93,0 

GZ10 (obsah 

zeolitu 10%) 
405,0 45,0 1350,0 118,6 101,0 

GZ15 (obsah 

zeolitu 15 %) 
382,5 67,5 1350,0 118,6 107,0 

GZ20 (obsah 

zeolitu 20 %) 
360,0 90,0 1350,0 118,6 115,0 

*vodní sklo Kittfort s upraveným silikátovým modulem 2,0. 
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U všech referenční směsi byl jako plnivo aplikován normový písek. U směsí ostatních, bylo 

postupně pojivo ve formě granulované vysokopecní strusky nahrazováno pojivem 

alternativním, tj. přírodním zeolitem v příslušných procentuálních zastoupeních (10, 15 

a 20 %). U všech směsí byly stanovovány následující fyzikálně - mechanické a trvanlivostní 

vlastnosti, tj. stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 

dnech, pevnosti v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech, mrazuvzdornost (po 28 dnech 

zrání) a zkoušení vlivu tepelné expozice po 28 dnech zrání (teploty 600 °C, 800 °C a 1000 °C 

vždy s izotermní výdrží po dobu 120 minut). 

6.1.1 STANOVENÍ PEVNOSTÍCH VLASTNOSTÍ GEOPOLYMERNÍCH 

SMĚSÍ 

Výsledky stanovení objemové hmotnosti a pevnostních vlastností v prostém tlaku a tahu 

ohybem po příslušném počtu dní zrání (3, 9, 28, 90 a 270) uvádí následující tabulky. 

Metodika stanovení pevnostních vlastností v prostém tlaku a tahu ohybem je popsána 

v kapitole 5.1.5 a 5.1.6. 

Tab. 3. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 3 dnech zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2266 2,40 22,97 

GZ10 (obsah zeolitu 10 %) 2292 1,30 10,04 

GZ15 (obsah zeolitu 15 %) 2232 0,88 5,15 

GZ20 (obsah zeolitu 20 %) 2180 0,78 4,49 

 

Tab. 4. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 9 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2255 3,51 46,78 

GZ10 (obsah zeolitu 10 %) 2219 4,71 40,10 

GZ15 (obsah zeolitu 15 %) 2097 4,44 34,84 

GZ20 (obsah zeolitu 20 %) 2179 3,90 29,05 

 

Tab. 5. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 28 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2258 6,78 86,73 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 2289 6,21 81,16 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 2186 6,65 71,48 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 2217 7,19 58,68 
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Tab. 6. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 90 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2242 8,46 111,77 

GZ10 (obsah zeolitu 10 %) 2240 9,88 103,51 

GZ15 (obsah zeolitu 15 %) 2215 9,70 96,95 

GZ20 (obsah zeolitu 20 %) 2193 8,19 90,45 

 

Tab. 7 Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 270 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2344 10,44 122,08 

GZ10 (obsah zeolitu 10 %) 2248 10,63 107,28 

GZ15 (obsah zeolitu 15 %) 2224 10,24 101,02 

GZ20 (obsah zeolitu 20 %) 2105 10,97 98,35 

 

Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že postupně se zvyšující obsah přírodního 

zeolitu v geopolymerních směsích má nezanedbatelný vliv na pevností vlastnosti. Při 

sledování grafického znázornění vývoje pevností v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech 

zrání (Obr. 1) lze konstatovat, že průběh vývoje hodnot (závislost pevnosti v prostém tlaku na 

čase) dosažených pevností všech testovaných geopolymerních směsí s obsahem 10 %, 15 % a 

20 % přírodního zeolitu, včetně směsi referenční, má v zásadě totožný charakter bez 

výrazných výkyvů hodnot těchto pevností v prostém tlaku. Z pohledu pevností v prostém 

tlaku bylo u všech směsí experimentem ověřeno, že ve většině případů má přídavek zeolitu 

vliv na snížení pevnostních vlastností – s postupným zvyšováním obsahu přírodního zeolitu 

(10, 15 a 20 %) dochází k postupnému snižování pevností v prostém tlaku oproti směsím 

referenčním. 

Průběh vývoje hodnot pevností (závislost pevnosti na čase) v tahu ohybem stanovených po 3, 

9, 28, 90 a 270 dnech zrání (Obr. 2) již není tak plynulý jako u pevností stanovených 

v prostém tlaku. V případě těchto pevností nejsou tedy výsledky tak jednoznačné a nemají 

jednoznačně sestupnou tendenci jako u pevností v prostém tlaku. V prvních dnech zrání, resp. 

po 3 dnech zrání, dochází u pevností v tahu ohybem u směsí s 10 %, 15 % a 20 % přírodního 

zeolitu v porovnání se směsí referenční k určitému snížení hodnot. V dalších dnech zrání, 

resp. po 9, 28, 90 a 270 dnech zrání dochází k určité skokovému vývoji hodnot a dokonce 

v některých případech, např. po 28, 90 a 270 dnech jsou pevnosti směsí modifikovaných vyšší 

než u směsí referenčních jak je patrno z Obr. 2. 

Na základě shrnutí uvedených výsledků pozorování chování vývoje pevností v prostém tlaku 

v tahu ohybem u studovaných modifikovaných geopolymerních směsí s obsahem 10 %, 15 % 

a 20 % přírodního zeolitu včetně směsí referenčních bez obsahu přírodního zeolitu lze 

konstatovat následující závěry.  

- Seřadíme-li dosažené pevnosti v prostém tlaku stanovené po 28 dnech zrání od 

nejvyšších hodnot, dostaneme následující sestupnou řadu: geopolymerní směsi 
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referenční bez obsahu přírodního zeolitu, geopolymerní směsi s obsahem 10 % 

přírodního zeolitu, geopolymerní směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu 

a nejnižších hodnot pak dosahují geopolymerní směsi s obsahem 20 % přírodního 

zeolitu.  

- Z pohledu vývoje pevností v tahu ohybem stanovených po 28 dnech zrání pak 

dostaneme tuto sestupnou řadu: geopolymerní směsi s obsahem 20 % přírodního 

zeolitu, geopolymerní směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu, geopolymerní 

směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu a nejnižších hodnot pak dosahují 

geopolymerní směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu.  

- Lze tedy konstatovat, že vývoj všech studovaných modifikovaných geopolymerních 

směsí včetně směsí referenčních z pohledu pevností v prostém tlaku po 28 dnech zrání 

je odlišný od vývoje všech studovaných maltových modifikovaných směsí včetně 

směsí referenčních z pohledu pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání. 

 

 

Obr. 1. Vývoj pevností v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání (referenční a modifikované 

geopolymerní směsi /s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 
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Obr. 2. Vývoj pevností v tahu ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání (referenční a modifikované geopolymerní 

směsi /s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 

 

6.1.2 STANOVENÍ MRAZUVZDORNOSTI GEOPOLYMERNÍCH SMĚSÍ 

Výsledné hodnoty stanovení mrazuvzdornosti po 28 dnech zrání včetně příslušných 

koeficientů mrazuvzdornosti v prostém tlaku a tahu ohybem uvádí následující tabulky Tab. 8 

a Tab. 9. Stanovení bylo provedeno dle metodiky [84] na normových tělesech - trámcích 

o rozměrech 100×100×400mm. Metodika stanovení je popsána v kapitole 5.1.7. 

 

Tab. 8. Koeficient mrazuvzdornosti v prostém tlaku a v tahu ohybem po 50 cyklech.  

50 cyklů 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

prostém tlaku KMpt,50 

[-] 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v tahu 

ohybem  

KMto,50 [-] 

GR Ref. směs (přírodní zeolit 0 %) 1,07 1,31 

GZ10 (přírodní zeolit 10 %) 0,86 1,08 

GZ15 (přírodní zeolit 15 %) 0,96 1,18 

GZ20 (přírodní zeolit 20 %) 0,93 1,23 
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Tab. 9. Koeficient mrazuvzdornosti v prostém tlaku a v tahu ohybem po 100 cyklech. 

100 cyklů 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

prostém tlaku  

KMpt,100 [-] 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v tahu 

ohybem  

KMto,100 [-] 

GR Ref. směs (přírodní zeolit 0 %) 1,39 1,32 

GZ10 (přírodní zeolit 10 %) 1,23 1,22 

GZ15 (přírodní zeolit 15 %) 1,12 1,25 

GZ20 (přírodní zeolit 20 %) 1,12 1,34 

 

Po provedení příslušného počtu zmrazovacích cyklů (50 a 100) byly stanoveny z jednotlivých 

poměrů pevností v prostém tlaku a v tahu ohybem příslušné koeficienty mrazuvzdornosti. 

Koeficient mrazuvzdornosti KMpt v prostém tlaku po 50 a 100 cyklech a koeficient 

mrazuvzdornosti KMto v tahu ohybem po 50 a 100 cyklech. Limitní normovou hodnotou pro 

určení, zda je materiál mrazuvzdorný či ne, je hodnota koeficientu mrazuvzdornosti KMto 

v tahu ohybem 0,75.  

V případě stanovení mrazuvzdornosti po 50 zmrazovacích cyklech byly vyhodnoceny dle [84] 

jako mrazuvzdorné všechny modifikované směsi, včetně směsi referenční. Nejvyšší hodnoty 

koeficientu mrazuvzdornosti KMto,50 v tahu ohybem byly dosaženy u směsi referenční (KMto,50 

= 1,31). Hodnoty KMto,50 v tahu ohybem větší než 1,0 se dají vysvětlovat tím, že pevnost 

materiálu narůstala i běhen zmrazování. U směsí modifikovaných hodnoty koeficientu 

mrazuvzdornosti KMto,50 v tahu ohybem postupně narůstaly se zvyšujícím se obsahem 

přírodního zeolitu, tj. KMto,50 = 1,08 (směs s obsahem 10% přírodního zeolitu), KMto,50 = 1,18 

(směs s obsahem 15 % přírodního zeolitu) a KMto,50 = 1,23 (směs s obsahem 20 % přírodního 

zeolitu) až na řádově úroveň směsi referenční v případě přidání 20 % přírodního zeolitu. 

V případě stanovení koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,50 v prostém tlaku jsou hodnoty mírně 

nižší, ale neklesají pod hodnotu 0,75, čili je možné i z pohledu KMpt,50 hodnotit všechny směsi 

jako mrazuvzdorné.  

Vzhled těles před započetím zmrazování je uveden na Obr. 48. Grafické znázornění vývoje 

koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,50 v prostém tlaku a KMto,50 v tahu ohybem po 50 

zmrazovacích cyklech je uvedeno na Obr. 3. 

V případě stanovení mrazuvzdornosti po 100 zmrazovacích cyklech byly vyhodnoceny dle 

[84] jako mrazuvzdorné všechny modifikované směsi, včetně směsi referenční. Nejvyšší 

hodnoty koeficientu mrazuvzdornosti KMto,100 v tahu ohybem byly dosaženy u směsi 

s obsahem 20 % přírodního zeolitu (KMto,100 = 1,34). Hodnoty KMto,100 v tahu ohybem větší 

než 1,0 se dají vysvětlovat obdobně jako u stanovení mrazuvzdornosti po 50 cyklech tedy tím, 

že pevnost materiálu narůstala i běhen zmrazování. U směsí modifikovaných hodnoty 

koeficientu mrazuvzdornosti KMto,100 v tahu ohybem postupně narůstaly se zvyšujícím se 

obsahem přírodního zeolitu, tj. KMto,100 = 1,22 (směs s obsahem 10% přírodního zeolitu), 

KMto,100 = 1,25 (směs s obsahem 15% přírodního zeolitu) a KMto,100 = 1,34 (směs s obsahem 

20 % přírodního zeolitu) až nad úroveň směsi referenční v případě přidání 20% přírodního 

zeolitu. Směs referenční dosáhla hodnoty KMto,100 = 1,32. V případě stanovení koeficientů 

mrazuvzdornosti KMpt,100 v prostém tlaku jsou hodnoty v zásadě srovnatelné s určitými 

výkyvy (nejvyšší hodnota KMto,100 = 1,39 dosažena u směsi referenční, směs s obsahem 10 % 

přírodního zeolitu pak KMto,100 = 1,23, směs s obsahem 15 % a 20 % přírodního zeolitu pak 
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KMto,100 = 1,12), ale neklesají pod hodnotu 0,75, čili je možné i z pohledu KMpt,100 hodnotit 

všechny směsi jako mrazuvzdorné.  

Grafické znázornění vývoje koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,100 v prostém tlaku a KMto,100 

v tahu ohybem po 100 zmrazovacích cyklech je uvedeno na Obr. 4. 

K výsledkům stanovení mrazuvzdornosti po 50 a 100 zmrazovacích cyklech se dá 

konstatovat, že s postupným zvyšováním množství zeolitu (resp. nahrazování příslušné části 

obsahu vysokopecní granulované strusky) ve směsích dochází ke zvyšování hodnoty 

koeficientu mrazuvzdornosti částečně na úroveň směsi referenční, případně mírně nad tuto 

hodnotu. 

 

 

Obr. 3. Vývoj hodnot koeficientu mrazuvzdornosti po 28 dnech zrání referenční a modifikované geopolymerní 

směsi – 50 zmrazovacích cyklů. 
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Obr. 4. Vývoj hodnot koeficientu mrazuvzdornosti po 28 dnech zrání referenční a modifikované geopolymerní 

směsi – 100 zmrazovacích cyklů. 

6.1.3 ZKOUŠENÍ VLIVU TEPELNÉ EXPOZICE GEOPOLYMERNÍCH 

SMĚSÍ 

Výsledné hodnoty stanovení pevnostních vlastností v prostém tlaku a tahu ohybem po 

vyžíhání na teploty 600 °C, 800 °C a 1000 °C jsou uvedeny v následujících tabulkách Tab. 

10, Tab. 11 a Tab. 12. Metodika stanovení je popsána v kapitole 5.1.8. 

 

Tab. 10. Tepelná expozice 600° C - Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 28 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2067 1,25 38,78 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 2051 1,25 33,34 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 1993 1,21 32,69 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 1984 1,43 34,52 
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Tab. 11. Tepelná expozice 800° C - Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 28 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2017 0,45 9,30 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 1981 0,45 11,53 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 1948 0,66 13,92 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 1954 0,78 14,28 

 

Tab. 12. Tepelná expozice 1000° C - Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 28 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 1818 0,64 10,70 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 1950 0,77 13,41 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 1938 1,08 16,70 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 1928 1,11 19,14 

 

Po vystavení teplotě, resp. výpalu na 600 °C došlo k poklesu pevností v prostém tlaku 

u referenčních směsí o 55 %. U směsí s 10 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 59 %, 

u směsí s 15 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 54 % a u směsí s 20 % přírodního zeolitu 

o 41 %. V případě pevností v tahu ohybem pak došlo k poklesu u referenčních směsí o 82 %. 

U směsí s 10 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 80 %, u směsí s 15 % přírodního zeolitu 

došlo k poklesu o 82 % a u směsí s 20 % přírodního zeolitu o 80 %. Poklesy pevností 

vyjadřují koeficienty „odolnosti vůči vysokým teplotám“ v Tab. 13. 

 

Tab. 13. Koeficienty „odolnosti vůči vysokým teplotám“ v prostém tlaku a tahu ohybem po vystavení 

teplotě 600 °C. 

Vzorek 

Koeficient "odolnosti 

vůči vysokým 

teplotám" v prostém 

tlaku [-] 

Koeficient "odolnosti 

vůči vysokým 

teplotám" v tahu 

ohybem [-] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 0,45 0,18 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 0,41 0,20 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 0,46 0,18 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 0,59 0,20 

Po vystavení teplotě, resp. výpalu na 800 °C došlo k poklesu pevností v prostém tlaku 

u referenčních směsí o 89 %. U směsí s 10 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 86 %, 

u směsí s 15 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 81 % a u směsí s 20 % přírodního zeolitu 

o 76 %. V případě pevností v tahu ohybem pak došlo k poklesu u referenčních směsí o 93 %. 

U směsí s 10 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 93 %, u směsí s 15 % přírodního zeolitu 

došlo k poklesu o 90 % a u směsí s 20 % přírodního zeolitu o 89 %. Poklesy pevností 

vyjadřují koeficienty „odolnosti vůči vysokým teplotám “ v Tab. 14. 
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Tab. 14. Koeficienty „odolnosti vůči vysokým teplotám“ v prostém tlaku a tahu ohybem po vystavení 

teplotě 800 °C. 

Vzorek 

Koeficient "odolnosti 

vůči vysokým 

teplotám" v prostém 

tlaku [-] 

Koeficient "odolnosti 

vůči vysokým 

teplotám" v tahu 

ohybem [-] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 0,11 0,07 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 0,14 0,07 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 0,19 0,10 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 0,24 0,11 

 

Po vystavení teplotě, resp. výpalu na 1 000 °C došlo k poklesu pevností v prostém tlaku 

u referenčních směsí o 88 %. U směsí s 10 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 83 %, 

u směsí s 15 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 77 % a u směsí s 20 % přírodního zeolitu 

o 67 %. V případě pevností v tahu ohybem pak došlo k poklesu u referenčních směsí o 91 %. 

U směsí s 10% přírodního zeolitu došlo k poklesu o 88 %, u směsí s 15 % přírodního zeolitu 

došlo k poklesu o 84 % a u směsí s 20 % přírodního zeolitu o 85 %. Poklesy pevností 

vyjadřují koeficienty „odolnosti vůči vysokým teplotám“ v Tab. 15. 

 

Tab. 15. Koeficienty „odolnosti vůči vysokým teplotám“ v prostém tlaku a tahu ohybem po vystavení 

teplotě 1000 °C. 

Vzorek 

Koeficient "odolnosti 

vůči vysokým 

teplotám" v prostém 

tlaku [-] 

Koeficient 

"odolnosti vůči 

vysokým teplotám" 

v tahu ohybem [-] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 0,12 0,09 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 0,17 0,12 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 0,23 0,16 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 0,33 0,15 

 

Grafické znázornění vývoje, resp. poklesu pevnostních vlastností geopolymerních směsí po 

vyžíhání na teploty 600 °C 800 °C a 1000 °C je uvedeno na Obr. 5 a Obr. 6. 

K výsledkům experimentu vystavení těles vzorků vysokým teplotám lze konstatovat, že 

s postupným zvyšováním obsahu přírodního zeolitu dochází postupně u jednotlivých směsí 

k mírnému zvýšení odolnosti vůči vysokým teplotám v porovnání s referenční směsí bez 

obsahu přírodního zeolitu. Tento jev je nejvíce patrný u teplot 800° C a 1000° C. 
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Obr. 5. Tepelná expozice 600 °C 800 °C a 1000 °C - Vývoj pevností v prostém tlaku po dnech 28 dnech. 

 

 

Obr. 6. Tepelná expozice 600 °C 800 °C a 1000 °C - Vývoj pevností v tahu ohybem po dnech 28 dnech. 
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6.2 MALTY 

Výchozí vlastností pří návrhu jednotlivých receptur byly konzistenční vlastnosti (rozlití 

kužele). Počátečním krokem bylo stanovení receptury referenční směsi  (byla zvolena 

malta vápenocementová), následně byly navrhovány jednotlivé receptury směsí 

s alternativními množstevním zastoupením pojiva (cementu a vápenného hydrátu) tak, 

aby konzistenční vlastnosti odpovídaly konzistenčním vlastnostem směsi referenční. 

Složení referenční směsi bylo stanoveno na základě zkušeností, znalostí 

a experimentálních činností. Receptury byly postupně odladěny na optimální konzistenci 

(195 ± 5) mm viz Tab. 17. Metodika výroby a přípravy směsí je popsána v kapitole 5.2. 

 

Tab. 16. Konzistence jednotlivých maltových směsí po odladění. 

Parametr 

MZR - 

Referenční 

směs (obsah 

zeolitu 0 %) 

MZ 10 (obsah 

zeolitu 10 %) 

MZ 15 (obsah 

zeolitu 15 %) 

MZ 20 (obsah 

zeolitu 20 %) 

Množství 

záměsové vody 
351 363 378 382 

Rozlití kužele 191 196 194 200 

 

Tab. 17. Složení jednotlivých směsí 
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[g
] 

V
o
d

a
 [

g
] 

MZR - Referenční směs 

(obsah zeolitu 0 %) 
400 200 0 0 0 1200 350 

MZ10 (obsah zeolitu 10%) 360 180 40 20 60 1200 360 

MZ15 (obsah zeolitu 15 %) 340 170 60 30 90 1200 370 

MZ20 (obsah zeolitu 20 %) 320 160 80 40 120 1200 380 
 

U všech směsí byl jako plnivo aplikován normový písek. U směsí ostatních, bylo postupně 

pojivo ve formě vápenného hydrátu a cementu nahrazováno pojivem alternativním, tj. 

přírodním zeolitem v příslušných procentuálních zastoupeních (10, 15 a 20 % z celkového 

množství pojiva). V Tab. 17 jsou uvedeny konečné odladěné receptury jednotlivých směsí 

včetně směsi referenční.  

U všech směsí byly stanovovány následující fyzikálně - mechanické a trvanlivostní vlastnosti, 

tj. stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech, 

pevnosti v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech, mrazuvzdornost (po 28 dnech zrání) 
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a zkoušení vlivu tepelné expozice po 28 dnech zrání (teploty 600 °C, 800 °C a 1000 °C vždy 

s izotermní výdrží po dobu 120 minut).  

6.2.1 STANOVENÍ PEVNOSTÍCH VLASTNOSTÍ MALTOVÝCH SMĚSÍ 

Výsledky stanovení objemové hmotnosti a pevnostních vlastností v prostém tlaku a tahu 

ohybem po příslušném počtu dní zrání (3, 9, 28, 90 a 270) uvádí následující tabulky. 

Metodika stanovení je popsána v kapitole 5.2.5 a 5.2.6. 

 

Tab. 18. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 3 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

MZR - Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2050 0,91 2,72 

MZ10 (obsah zeolitu 10%) 2075 0,70 2,36 

MZ15 (obsah zeolitu 15 %) 1964 0,66 1,87 

MZ20 (obsah zeolitu 20 %) 1988 0,60 1,78 

 

Tab. 19. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 9 dnech zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

MZR - Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 1989 1,07 4,01 

MZ10 (obsah zeolitu 10%) 2005 1,84 7,32 

MZ15 (obsah zeolitu 15 %) 1948 1,85 7,46 

MZ20 (obsah zeolitu 20 %) 1952 1,87 5,90 

 

Tab. 20. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 28 dnech zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

MZR - Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 1952 1,35 5,42 

MZ10 (obsah zeolitu 10%) 1997 1,56 8,05 

MZ15 (obsah zeolitu 15 %) 1963 2,24 11,14 

MZ20 (obsah zeolitu 20 %) 1972 2,48 9,53 
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Tab. 21. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 90 dnech zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

MZR - Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 1776 1,92 7,49 

MZ10 (obsah zeolitu 10%) 1866 2,37 12,13 

MZ15 (obsah zeolitu 15 %) 1856 2,29 11,96 

MZ20 (obsah zeolitu 20 %) 1853 2,06 12,96 

 

Tab. 22. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 270 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

MZR - Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 1796 2,41 7,89 

MZ10 (obsah zeolitu 10%) 1790 3,18 12,58 

MZ15 (obsah zeolitu 15 %) 1840 3,72 15,21 

MZ20 (obsah zeolitu 20 %) 1815 4,17 15,55 

 

Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že postupně se zvyšující obsah přírodního 

zeolitu v maltových směsích má nezanedbatelný vliv na pevnostní vlastnosti. V prvních dnech 

zrání není vliv zeolitu ještě tak výrazný, kdy u hodnot po 3 dnech zrání dosahují nejvyšších 

hodnot pevností (prostý tlak a tah ohybem) směsi bez obsahu přírodního zeolitu. Ovšem již od 

9 dnů zrání dochází v zásadě k růstu pevností postupně se zvyšujícím se obsahem přírodního 

zeolitu. V případě 28 a 90 dnů zrání je již tento rozdíl velmi výrazný zejména u pevností 

v prostém tlaku. U pevností stanovených po 270 dnech zrání je nárůst pevnosti například u 

hodnoty v prostém tlaku u směsi s 20 % přírodního zeolitu téměř dvojnásobný oproti směsi 

referenční. Vliv přídavku přírodního zeolitu v množstvích 10 %, 15 % a 20 % má tedy 

pozitivní vliv na růst pevností v prostém tlaku i tahu ohybem. Při sledování průběhu vývoje 

hodnot pevností v čase v prostém tlaku a v tahu ohybem se vyskytují jisté výkyvy 

nelineárního charakteru, které jsou popsány v následující části. 

Při sledování grafického znázornění vývoje pevností v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 

dnech zrání (Obr. 7) lze konstatovat, že dochází k jistým nelineárním průběhům vývoje 

hodnot dosažených pevností. V zásadě průběh lineárního charakteru vývoje pevností 

v prostém tlaku lze pozorovat u maltových směsí referenčních bez přídavku přírodního zeolitu 

a směsí s obsahem 20 % přírodního zeolitu. Nelinearity drobnějšího charakteru se začínají 

objevovat u průběhu vývoje pevností v prostém tlaku po 9 dnech zrání u směsí s 10 % a 15% 

přírodního zeolitu. Nejvýraznější průběh nelineárního charakteru vývoje pevností v prostém 

tlaku je zaznamenán u maltových směsí s 10 % přírodního zeolitu. 

Další průběhy nelineárního charakteru vývoje hodnot pevností byly zaznamenány také 

u vývoje pevností v tahu ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání (Obr. 8). Průběh lineárního 

charakteru vývoje pevností v tahu ohybem lze v zásadě pozorovat pouze u maltových směsí 

referenčních. Nelineární průběhy vývoje hodnot pevností v tahu ohybem se začínají objevovat 

obdobně jako u pevností v prostém tlaku po 9 dnech zrání. Výrazný skokový pokles 

předpokládaného vývoje růstu hodnot pevností se objevuje u maltové směsi s 10 % přírodního 

zeolitu po 28 dnech zrání. Velmi výrazný pokles pevností v tahu ohybem byl zaznamenán u 
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všech modifikovaných směsí s obsahem přírodního zeolitu (10%, 15% a 20%) po 90 dnech 

zrání. Například hodnoty pevností v tahu ohybem po 90 dnech zrání maltových směsí 

s obsahem 20% přírodního zeolitu jsou téměř srovnatelné s hodnotami těchto pevností 

dosažených u referenčních směsí bez přídavku přírodního zeolitu (u pevností v prostém tlaku 

po 90 dnech zrání dosáhla tato maltová směs s obsahem 20 % přírodního zeolitu oproti 

hodnotám směsí referenčních téměř dvojnásobné hodnoty). Po 90 dnech zrání dochází pak 

k výraznému růstu pevností všech modifikovaných směsí, kdy se dá z grafického zobrazení 

(Obr. 8) vypozorovat jisté vyrovnání uváděného skokového nelineárního průběhu pevností 

v tahu ohybem. 

Na základě shrnutí výše uvedených výsledků pozorování chování vývoje pevností v prostém 

tlaku v tahu ohybem u studovaných modifikovaných maltových směsí s obsahem 10 %, 15 % 

a 20 % přírodního zeolitu včetně směsí referenčních bez obsahu přírodního zeolitu lze dospět 

k následujícím závěrům.  

- Seřadíme-li dosažené pevnosti v prostém tlaku stanovené po 28 dnech zrání od 

nejvyšších hodnot, dostaneme následující sestupnou řadu: maltové směsi s obsahem 

15 % přírodního zeolitu, maltové směsi s obsahem 20 % přírodního zeolitu, maltové 

směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu a nejnižších hodnot pak dosahují maltové 

směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu.  

- Z pohledu vývoje pevností v tahu ohybem stanovených po 28 dnech zrání pak 

dostaneme tuto sestupnou řadu: maltové směsi s obsahem 20 % přírodního zeolitu, 

maltové směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu, maltové směsi s obsahem 10 % 

přírodního zeolitu a nejnižších hodnot pak dosahují maltové směsi referenční bez 

obsahu přírodního zeolitu.  

- Lze tedy konstatovat, že vývoj všech studovaných modifikovaných maltových směsí 

včetně směsí referenčních z pohledu pevností v prostém tlaku po 28 dnech zrání je 

odlišný od vývoje všech studovaných maltových modifikovaných směsí včetně směsí 

referenčních z pohledu pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání. 
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Obr. 7. Vývoj pevností v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání (referenční a modifikované maltové 

směsi /s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 

 

Obr. 8. Vývoj pevností v tahu ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání (referenční a modifikované maltové 

směsi /s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 
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6.2.2 STANOVENÍ MRAZUVZDORNOSTI MALTOVÝCH SMĚSÍ 

Stanovení mrazuvzdornosti bylo provedeno na sadách těles trámečků (40×40×160 mm) po 

28 dnech zrání dle [84]. Metodika stanovení je popsána v kapitole 5.2.7. Každá sada 

osahovala tři trámečky. Po každých 25 cyklech zmrazování byly vzorky kontrolovány. 

Po prvních 25 cyklech došlo u referenční maltové směsi k značné destrukci, respektive došlo 

k úplnému rozpadu těles. Porušení menšího charakteru bylo pak postupně zaznamenáno 

u směsí s 10 a 15 % přírodního zeolitu. Nejmenší míra porušení pak vykazovala tělesa s 20 % 

přírodního zeolitu. Tělesa byla následně podrobena dalším 25 zmrazovacím cyklům. 

Vzhledem k míře porušení nebylo možné u jednotlivých vzorků těles stanovit pevnostní 

vlastnosti (po 25 ani po 50 zmrazovacích cyklech), tj. pevnost v prostém tlaku a pevnost 

v tahu ohybem a příslušné koeficienty mrazuvzdornosti.  

6.2.3 ZKOUŠENÍ VLIVU TEPELNÉ EXPOZICE MALTOVÝCH SMĚSÍ 

Vliv tepelné expozice na zkoušená tělesa byl zkoumán u směsí po 28 dnech zrání. Tělesa byla 

ponechána po dobu 24 hodin na vzduchu při teplotě (20 ± 4) °C, poté byla 24 hodin sušena 

v sušárně při teplotě 105 °C. Zkušební tělesa maltových směsí byly žíhány na teploty 600, 

800 a 1000 °C vždy s izotermní výdrží 120 minut. Tělesa byla ponechána v peci až do 

vychladnutí. Metodika stanovení je popsána v kapitole 5.2.8. Vzhledem k míře porušení 

u všech těles pro všechny uvedené teploty nebylo možné stanovit pevnostní vlastnosti 

studovaných směsí. Míra odolnosti byla tedy stanovena jako vizuální kontrola porušení se 

zachováním celistvého tvaru těles jednotlivých vzorků. Lze konstatovat, že zvyšující podíl 

přírodního zeolitu ve směsích má za následek větší odolnost vůči teplotám žíhání (jak 

dokladují fotografie níže). Nejméně porušená tělesa v případě celého teplotního rozsahu (600, 

800 a 1000 °C) byla tělesa maltových směsí s obsahem 20 % přírodního zeolitu. Naopak 

nejmenší odolnost byla zaznamenána u směsí referenčních bez přídavku přírodního zeolitu 

(kdy došlo ve všech případech k výrazné destrukci). 

6.3 BETONY 

Pro testování byla zvolena receptura betonu třídy C25/30, prostředí XF2, konzistence S3. 

Jako referenční směs byl použit standardní beton bez přídavku přírodního zeolitu jako 

alternativního pojiva. Směsi modifikované spočívaly v nahrazení části pojiva, resp. cementu 

přírodním zeolitem v příslušných procentních zastoupeních (3, 5 a 10 %) z hmotnosti 

cementu. Konečné receptury pro směsi referenční a modifikované po odladění na 

požadovanou konzistenci (sednutí kužele) jsou uvedeny v Tab. 23. 

Tab. 23. Konzistence jednotlivých maltových směsí po odladění. 

Parametr 

BZ - 

Referenční 

směs (obsah 

přírodního 

zeolitu 0 %) 

BZ3 (obsah 

přírodního 

zeolitu 5 %) 

BZ5 (Obsah 

přírodního 

zeolitu 10 %) 

BZ10 

(Obsah 

přírodního 

zeolitu 

15 %) 

Množství záměsové 

vody [kg/m
3
] 

192 204 212 221 

Sednutí kužele 128 132 129 134 
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Tab. 24. Receptury jednotlivých betonových směsí. 

Receptura 

Množství suroviny [kg/m
3
] 

C
em

en
t 

C
E

M
 I

 4
2
,5

 

R
 [

k
g
] 

Z
eo

li
t 

Z
eo

B
a
u

 0
-

2
0
0
 µ

m
 [

k
g
] 

K
a
m

en
iv

o
 (

tě
že

n
é 

- 

T
o
v
a
čo

v
) 

fr
a
k

ce
 0

-4
 

[k
g
] 

K
a
m

en
iv

o
 (

d
rc

en
é,

 

H
ra

b
ů

v
k

a
) 

fr
a
k

ce
  

 

4
-8

 [
k

g
] 

K
a
m

en
iv

o
 (

d
rc

en
é,

 

H
ra

b
ů

v
k

a
) 

fr
a
k

ce
 8

-

1
6
 [

k
g
] 

V
o
d

a
 [

k
g
] 

S
u

p
er

p
la

st
if

ik
a
čn

í 

p
ří

sa
d

a
 G

L
E

N
IU

M
 

S
K

Y
 6

6
5
 [

k
g
] 

P
ro

v
zd

u
šň

u
jí

cí
 

p
ří

sa
d

a
 M

IC
R

O
–

A
IR

 1
0
3
 [

k
g
] 

Referenční 

směs BR 

(obsah 

zeolitu 0 %) 

346,00 0,00 947,00 338,00 405,00 192,00 2,42 1,04 

BZ3 (obsah 

zeolitu 3 %) 
335,62 10,38 947,00 338,00 405,00 204,00 2,42 1,04 

BZ5 (Obsah 

zeolitu 5 %) 
328,70 17,30 947,00 338,00 405,00 212,00 2,42 1,04 

BZ10 (obsah 

zeolitu 

10 %) 

311,40 34,60 947,00 338,00 405,00 221,00 2,42 1,04 

6.3.1 STANOVENÍ PEVNOSTÍCH VLASTNOSTÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ 

Výsledky stanovení objemové hmotnosti a pevnostních vlastností v prostém tlaku (pevnost 

krychelná a válcová) a v tahu ohybem po příslušném počtu dní (3, 9, 28 a 90) uvádí 

následující tabulky. Metodika stanovení je popsána v kapitole 5.3.4 a 5.3.5. 

 

Tab. 25. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 3 dnech. 
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Referenční směs BR (obsah 

přírodního zeolitu 0 %) 2094 17,14 2096 16,99 2165 4,68 

Směs BZ3 (obsah 

přírodního zeolitu 3 %) 2038 16,90 2101 15,70 2157 5,51 

Směs BZ5 (obsah 

přírodního zeolitu 5 %) 2138 18,86 2116 15,98 2171 4,27 

Směs BZ10 (obsah 

přírodního zeolitu 10 %) 2110 17,76 2156 16,66 2161 4,28 
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Tab. 26. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 9 dnech.  
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Referenční směs BR (obsah 

přírodního zeolitu 0 %) 2168 28,51 2096 21,56 2165 5,78 

Směs BZ3 (obsah 

přírodního zeolitu 3 %) 2018 28,28 2101 21,68 2157 6,08 

Směs BZ5 (obsah 

přírodního zeolitu 5 %) 2075 30,05 2116 24,84 2171 5,91 

Směs BZ10 (obsah 

přírodního zeolitu 10 %) 2137 31,75 2156 23,25 2161 6,01 

 

Tab. 27. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 28 dnech.  
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Referenční směs BR (obsah 

přírodního zeolitu 0 %) 2184 31,18 2138 27,89 2143 6,24 

Směs BZ3 (obsah 

přírodního zeolitu 3 %) 2058 29,71 2134 27,56 2153 5,99 

Směs BZ5 (obsah 

přírodního zeolitu 5 %) 2124 35,51 2160 35,09 2194 5,65 

Směs BZ10 (obsah 

přírodního zeolitu 10 %) 2129 33,29 2194 29,22 2163 6,26 
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Tab. 28. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 90 dnech.  

Vzorek 

O
b

je
m

o
v
á
 

h
m

o
tn

o
st

 –
 

k
ry

ch
le

 [
k

g
/m

3
] 

P
ev

n
o
st

 v
 p

ro
st

ém
 

tl
a
k

u
 k

ry
ch

el
n

á
 

[M
P

a
] 

O
b

je
m

o
v
á
 

h
m

o
tn

o
st

 –
 v

á
le

c 

[k
g
/m

3
] 

P
ev

n
o
st

 v
 p

ro
st

ém
 

tl
a
k

u
 v

á
lc

o
v
á
 

[M
P

a
] 

O
b

je
m

o
v
á
 

h
m

o
tn

o
st

 –
 t

rá
m

ec
 

[k
g
/m

3
] 

P
ev

n
o
st

 v
 t

a
h

u
 

o
h

y
b

em
 [

M
P

a
] 

Referenční směs BR (obsah 

přírodního zeolitu 0 %) 2200 34,75 2185 31,10 2353 6,79 

Směs BZ3 (obsah 

přírodního zeolitu 3 %) 2090 33,81 2119 31,61 2321 6,81 

Směs BZ5 (obsah 

přírodního zeolitu 5 %) 2103 38,93 2129 36,00 2196 6,92 

Směs BZ10 (obsah 

přírodního zeolitu 10 %) 2112 36,84 2174 32,15 2143 6,59 

 

Při sledování grafického znázornění vývoje pevností v prostém tlaku v čase stanovených na 

krychli po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (Obr. 9) lze konstatovat, že průběh vývoje hodnot 

(závislost pevnosti v prostém tlaku stanovené na krychli na čase) dosažených pevností všech 

testovaných betonových směsí s obsahem 3 %, 5 % a 10 % přírodního zeolitu, včetně směsi 

referenční, má v zásadě totožný charakter bez výrazných výkyvů hodnot těchto pevností 

v prostém tlaku. 

Vývoj hodnot pevností (závislost pevnosti na čase) v prostém tlaku stanovených na válci po 3, 

9, 28 a 90 dnech zrání (Obr. 10) je v zásadě totožný u modifikovaných betonových směsí 

s obsahem 3 %, 10 % přírodního zeolitu a betonové směsi referenční bez obsahu přírodního 

zeolitu. U betonové směsi s obsahem 5 % přírodního zeolitu byl zaznamenán počátek 

výrazného výkyvu nárůstu pevnosti v prostém tlaku po 9 dnech zrání oproti trendu vývoje 

pevností ostatních směsí. Nejvýrazněji je tato hodnota výkyvu pevnosti patrná po 28 dnech 

zrání (tato hodnota pevnosti v prostém tlaku stanovené na válci je téměř identická s hodnotou 

pevnosti v prostém tlaku stanovené na krychli), dále pak dochází k nárůstu pevností v prostém 

tlaku stanoveném na válci již mírnějšího charakteru patrného z Obr. 10 po 90 dnech zrání. 

Průběh vývoje hodnot pevností (závislost pevnosti na čase) v tahu ohybem stanovených na 

trámci po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (Obr. 11) je v zásadě stejného charakteru 

u modifikovaných betonových směsí s obsahem 5 %, 10 % přírodního zeolitu a betonové 

směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu. U betonové směsi s obsahem 3 % přírodního 

zeolitu byl zaznamenán výkyv nárůstu pevnosti v tahu ohybem v počátku zrání oproti trendu 

vývoje pevností ostatních směsí. Nejvýrazněji je tato hodnota výkyvu pevnosti patrná po 

3 dnech zrání. Dále pak od 9 dnů zrání je charakter vývoje hodnot pevností v tahu ohybem 

stanovených na válci víceméně srovnatelný s ostatními testovanými směsmi včetně směsi 

referenční bez obsahu přírodního zeolitu. 

Na základě shrnutí výše uvedených výsledků pozorování chování vývoje pevností v prostém 

tlaku stanoveném na krychli a válci a pevnosti v tahu ohybem stanoveném na trámci 

u studovaných modifikovaných betonových směsí s obsahem 3 %, 5 % a 10 % přírodního 

zeolitu, včetně směsí referenčních bez obsahu přírodního zeolitu, lze dospět k těmto závěrům.  
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- Vývoj všech modifikovaných směsí včetně směsí referenčních z pohledu pevností 

v prostém tlaku stanovených na krychli a válci po 28 dnech je totožný – tzn., 

seřadíme-li dosažené pevnosti v prostém tlaku stanovené na krychli a válci od 

nejvyšších hodnot, dostaneme následující sestupnou řadu: betonové směsi s obsahem 

5 % přírodního zeolitu, betonové směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu, betonové 

směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu a nejnižších hodnot pak dosahují 

betonové směsi s obsahem 3 % přírodního zeolitu.  

- Z pohledu vývoje pevností v tahu ohybem stanovených na trámci po 28 dnech zrání 

pak dostaneme tuto sestupnou řadu: betonové směsi s obsahem 10 % přírodního 

zeolitu, betonové směsi referenční bez obsahu přírodního, betonové směsi s obsahem 

3 % přírodního zeolitu a nejnižších hodnot pak dosahují betonové směsi s obsahem 

5 % přírodního zeolitu.  

- Lze tedy konstatovat, že vývoj všech studovaných modifikovaných směsí včetně směsí 

referenčních z pohledu pevností v prostém tlaku (stanovených na krychli a válci) po 

28 dnech zrání je odlišný od vývoje všech studovaných modifikovaných směsí včetně 

směsí referenčních z pohledu pevností v tahu ohybem (stanovených na trámci) po 28 

dnech zrání. 

- Nejvyšších hodnot pevnosti v prostém tlaku stanoveném na krychlových vzorcích 

po 28 dnech dosáhla směs s obsahem 5 % zeolitu. Naopak nejnižších hodnot pevností 

bylo dosaženo u směsi s 3 % zeolitu. U pevností v prostém tlaku stanovených na 

válcových vzorcích bylo nejvyšších hodnot dosaženo u směsí s obsahem 5 % zeolitu. 

Naopak nejnižších hodnot bylo dosaženo u směsi s 3 % zeolitu.  

- Nejvyšších hodnot pevnosti v tahu ohybem stanovených na trámci po 28 dnech tuhnutí 

a tvrdnutí dosáhla směs s obsahem 10 % zeolitu. V případě 90 ti denních pevností byl 

pozorován jev, kdy zřejmě díky dále probíhajícím pucolánovým reakcím dochází 

k dalšímu nárůstu pevností. Nejvýznamnější nárůst pevností v prostém tlaku a tahu 

ohybem oproti pevnostem stanovených po 28 dnech byl zaznamenán u směsi s 3 % 

zeolitu a to o 14 až 15 %.  

- Ze stanovených výsledků lze tedy konstatovat, že přídavek přírodního zeolitu 

v uvedených množstvích má za následek částečné zlepšení pevnostních vlastností. 
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Obr. 9. Vývoj krychelné pevnosti v prostém tlaku po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (referenční a modifikované 

betonové směsi /s obsahem 3, 5 a 10 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 

 

 

Obr. 10. Vývoj válcové pevnosti v prostém tlaku po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (referenční a modifikované 

betonové směsi /s obsahem 3, 5 a 10 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 
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Obr. 11. Vývoj pevností v tahu ohybem po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (referenční a modifikované betonové směsi /s 

obsahem 3, 5 a 10 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 

6.3.2 STANOVENÍ MRAZUVZDORNOSTI BETONOVÝCH SMĚSÍ 

Stanovení bylo provedeno dle metodiky [79] na normových tělesech - trámcích o rozměrech 

100×100×400mm s využitím laboratorního zmrazovacího boxu KD 20-T4.1. Postup 

stanovení je popsán v kapitole 5.3.6. Následně po provedení příslušného počtu zmrazovacích 

cyklů (100 a 50) byly stanoveny z jednotlivých poměrů pevností v prostém tlaku a v tahu 

ohybem příslušné koeficienty mrazuvzdornosti. Koeficient mrazuvzdornosti KM v prostém 

tlaku po 50 a 100 cyklech a koeficient mrazuvzdornosti KM v tahu ohybem po 50 a 100 

cyklech. Limitní normovou hodnotou pro určení, zda je materiál mrazuvzdorný či ne je 

hodnota koeficientu mrazuvzdornosti v tahu ohybem 0,75. Výsledné hodnoty stanovení 

mrazuvzdornosti viz Tab. 29. 

 

Tab. 29. Koeficient mrazuvzdornosti v prostém tlaku a v tahu ohybem po 50 cyklech. 

50 cyklů 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

prostém tlaku  

KMpt,50 [-] 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

tahu ohybem  

KMto,50 [-] 

RB Ref. směs (přírodní zeolit 0 %) 0,92 0,99 

BZ3 (Přírodní zeolit 3 %) 0,67 0,99 

BZ5 (Přírodní zeolit 5 %) 0,58 0,96 

BZ10 (Přírodní zeolit10 %) 0,51 0,93 
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Tab. 30. Koeficient mrazuvzdornosti v prostém tlaku a v tahu ohybem po 100 cyklech. 

100 cyklů 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

prostém tlaku  

KMpt,100 [-] 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

tahu ohybem  

KMto,100 [-] 

RB Ref. směs (přírodní zeolit 0 %) 0,99 0,98 

BZ3 (Přírodní zeolit 3 %) 0,99 0,95 

BZ5 (Přírodní zeolit 5 %) 0,58 0,98 

BZ10 (Přírodní zeolit10 %) 0,51 0,99 

 

V případě stanovení mrazuvzdornosti po 50 zmrazovacích cyklech byla vyhodnocena jako 

mrazuvzdorná pouze směs referenční (KMpt,50 v prostém tlaku = 0,92 a KMto,50 v tahu ohybem 

= 0,99). Hodnoty koeficientu mrazuvzdornosti KMto,50 v tahu ohybem dosahovaly hodnot 

KMto,50 = 0,99 (směs s obsahem 3 % přírodního zeolitu), KMto,50 = 0,96 (směs s obsahem 5 % 

přírodního zeolitu) a KMto,50 = 0,93 (směs s obsahem 10 % přírodního zeolitu). Hodnoty 

koeficientu mrazuvzdornosti KMpt,50 v prostém tlaku dosahovaly hodnot KMpt,50 = 0,67 (směs 

s obsahem 3 % přírodního zeolitu), KMpt,50 = 0,58 (směs s 5% přírodního zeolitu) a KMpt,50 = 

0,51 (směs s obsahem 10 % přírodního zeolitu). Ostatní směsi, tj. s obsahem 3 %, 5 % a 10 % 

přírodního zeolitu byly vyhodnoceny jako nevyhovující podmínce mrazuvzdornosti. Grafické 

znázornění vývoje koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,50 v prostém tlaku a KMto,50 v tahu 

ohybem po 50 zmrazovacích cyklech je uvedeno na Obr. 12. 

U 100 zmrazovacích cyklů se dá klasifikovat jako mrazuvzdorná pouze směs referenční 

(KMpt,100 v prostém tlaku = 0,99 a KMto,100 v tahu ohybem = 0,98) a směs s 3 % přírodního 

zeolitu (KMpt,100 v prostém tlaku = 0,99 a KMto,100 v tahu ohybem = 0,95). Ostatní směsi, tj. 

s obsahem 5 % a 10 % zeolitu byly vyhodnoceny jako nevyhovující podmínce 

mrazuvzdornosti. Poměrně vysokou hodnotu koeficientu mrazuvzdornosti v prostém tlaku po 

100 cyklech KMpt,100 = 0,99 u směsi s 3 % přírodního zeolitu lze označit jako jistou anomálii 

vzhledem k ostatním výsledkům stanovení koeficientů mrazuvzdornosti. Vzhledem k tomu, 

že výsledky byly stanoveny na příslušných sadách zkušebních těles dle metodiky [79] nebylo 

v rámci experimentu možné provedení ověření této hodnoty opakováním této zkoušky na 

identických vzorcích (ověření by pravděpodobně potvrdilo, že se v tomto případě jedná o 

anomálii). U hodnot koeficientů mrazuvzdornosti KMto,100 v tahu ohybem po 50 a 100 

zmrazovacích cyklech je zajímavým poznatkem skutečnost, že postupné zvyšování množství 

obsahu přírodního zeolitu (3 %, 5 % a 10 %) má na hodnotu koeficientu mrazuvzdornosti 

v tahu ohybem minimální vliv. Grafické znázornění vývoje koeficientů mrazuvzdornosti 

KMpt,100 v prostém tlaku a KMto,100 v tahu ohybem po 100 zmrazovacích cyklech je uvedeno 

na Obr. 13. 

K výsledkům stanovení koeficientu mrazuvzdornosti KMpt v prostém tlaku po 50 a 100 

zmrazovacích cyklech se dá konstatovat, že s postupným zvyšováním množství zeolitu ve 

směsích dochází ke snižování hodnoty koeficientu mrazuvzdornosti, což znamená, že 

u výsledného materiálu dochází ke snížení odolnosti vůči mrazu. Do budoucna by bylo účelné 

zaměření se na ověření vlastností hodnot koeficientu mrazuvzdornosti KMpt v prostém tlaku 

a KMto tahu ohybem u daných směsí. 
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Obr. 12. Vývoj hodnot koeficientu mrazuvzdornosti po 28 dnech zrání referenční a modifikované betonové směsi 

– 50 zmrazovacích cyklů. 

 

 

Obr. 13. Vývoj hodnot koeficientu mrazuvzdornosti po 28 dnech zrání referenční a modifikované betonové směsi 

– 100 zmrazovacích cyklů. 
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6.3.3 STANOVENÍ ODOLNOSTI PROTI PŮSOBENÍ VODY 

A CHEMICKÝCH ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK BETONOVÝCH 

SMĚSÍ (CHRL) 

Stanovení bylo provedeno dle ČSN 73 1326 [74] vždy na třech krychlových vzorcích 

o rozměrech 150×150×150 mm z každé receptury s využitím laboratorního zmrazovacího 

boxu KD 20-T4.1. Výsledné hodnoty stanovení odolnosti proti působení vody a chemickým 

rozmrazovacím látkám uvádí následující Tab. 31. Metodika stanovení je podrobně popsána 

v kapitole 5.3.7. Maximální hodnota plošného odpadu byla dle [74] stanovena na 1 000 g.m
-2

 

po 100 zmrazovacích cyklech. 

 

Tab. 31. Odolnost proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám.  

Vzorek 

Odpad po 

25 cyklech 

[g.m
-2

] 

Odpad po 

50 cyklech 

[g.m
-2

] 

Odpad po 

75 cyklech 

[g.m
-2

] 

Odpad po 

100 

cyklech 

[g.m
-2

] 

RB Ref. směs (přírodní zeolit 0 %) 2040,0 4982,2 7811,9 10235,6 

BZ3 (Přírodní zeolit 3 %) 677,0 1577,8 2065,2 2401,5 

BZ5 (Přírodní zeolit 5 %) 493,3 1524,4 2194,1 2657,8 

BZ10 (Přírodní zeolit10 %) 91,9 213,3 394,1 607,4 

 

Nejnižší množství plošného odpadu vykazoval po provedení zkoušky beton s obsahem 10% 

přírodního zeolitu a to 607,4 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 3). Naopak nejvyšší hodnoty 

odpadu byly zjištěny u referenčních těles, v případě 100 zmrazovacích cyklů až 10235,6 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 5). Lepších výsledků bylo dosaženo u směsí s 5 % obsahu 

přírodního zeolitu a to 2657,8 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 4) a 2401,5 g.m
-2 

(stupeň 

porušení dle [74] 4) u 3 % obsahu přírodního zeolitu ve směsi. 

Podmínce odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek tedy vyhověla 

pouze směs s 10 % přírodního zeolitu. Ostatní směsi, včetně směsi referenční, byly 

klasifikovány jako nevyhovující podmínce odolnosti proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek. Výsledky stanovení, včetně časového průběhu dle jednotlivých 

zmrazovacích cyklů odolností proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, jsou 

uvedeny v Tab. 31 a na Obr. 14. 

Obecně lze k výsledkům stanovení odolnosti proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek konstatovat, že zvýšení obsahu zeolitu v uvedených množstvích ve 

směsích má za následek snížení hodnoty plošného odpadu a výrazné zvýšení odolnosti daného 

materiálu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. 
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Obr. 14. Odolnost proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám – Betonové referenční 

a modifikované směsi.  
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7 DISKUSE VÝSLEDKŮ A ZÁVĚRY 

Cílem disertační práce bylo experimentální ověření, do jaké míry bude mít přídavek 

přírodního zeolitu u geopolymerů, malt a betonů vliv na dané vlastnosti, zejména vlastnosti 

pevností a trvanlivostní. Vlastní způsob aplikace přírodního zeolitu v daných materiálech byla 

formou částečné náhrady pojiva u jednotlivých studovaných materiálů. Experimentální práce 

probíhaly od dubna 2013 do června 2014. Detailně se výsledky experimentálních prací 

zabývají jednotlivé kapitoly, a to pro geopolymery kapitola 6.1, pro malty kapitola 6.2 a pro 

betony kapitola 6.3. 

7.1 GEOPOLYMERY 

K výrobě geopopolymerů byly použity vysokopecní granulovaná struska, aktivátor vodní sklo 

a normový písek. Množstevní náhrada vysokopecní strusky byla stanovena na 10 %, 15 % 

a 20 % z celkového množství vysokopecní granulované strusky pro danou směs. Následně 

bylo u těchto materiálů stanovováno ověření pevnostních vlastností (pevnost v prostém tlaku 

a v tahu ohybem) po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání. Dále bylo u těchto materiálů zkoumáno, 

do jaké míry bude mít vliv přídavku přírodního zeolitu na odolnost vůči mrazu, tzn., byla 

stanovována mrazuvzdornost. Pro ověření trvanlivostních a pevnostních vlastností při 

vystavení vlivu vysokým teplotám byl materiál testován při tepelné expozici 400°C, 800°C 

a 1 000°C. 

Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že postupně se zvyšující obsah přírodního 

zeolitu v geopolymerních směsích má nezanedbatelný vliv na pevností vlastnosti. 

Z pohledu pevností v prostém tlaku bylo u všech směsí experimentem ověřeno, že ve většině 

případů má přídavek zeolitu vliv na snížení pevnostních vlastností – s postupným zvyšováním 

obsahu přírodního zeolitu (10, 15 a 20 %) dochází k postupnému snižování pevností 

v prostém tlaku oproti směsím referenčním (Obr. 1). 

V případě pevností v tahu ohybem nejsou výsledky tak jednoznačné a nemají jednoznačně 

sestupnou tendenci jako u pevností v prostém tlaku. V prvních dnech zrání, resp. po 3 dnech 

zrání dochází u pevností v tahu ohybem u směsí s 10, 15 a 20 % přírodního zeolitu 

v porovnání se směsí referenční k určitému snížení hodnot. V dalších dnech zrání, resp. po 9, 

28, 90 a 270 dnech zrání dochází k určité skokovému nárůstu hodnot a dokonce v některých 

případech, např. po 28, 90 a 270 dnech jsou pevnosti směsí modifikovaných vyšší než u směsí 

referenčních (Obr. 2). 

Na Obr. 1 je uveden vývoj pevností geopolymerních směsí v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 

270 dnech zrání. Dále pak Obr. 2 prezentuje vývoj pevností geopolymerních směsí v tahu 

ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání.  

Na základě shrnutí uvedených výsledků pozorování chování vývoje pevností v prostém tlaku 

a v tahu ohybem u studovaných modifikovaných geopolymerních směsí s obsahem 10 %, 

15 % a 20 % přírodního zeolitu včetně směsí referenčních bez obsahu přírodního zeolitu lze 

konstatovat následující závěry. 

Dosažené hodnoty pevností v prostém tlaku po 28 dnech zrání byly seřazeny do následující 

sestupné řady od nejvyšších hodnot:: 

- geopolymerní směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu, 

- geopolymerní směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu,  

- geopolymerní směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu, 
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- geopolymerní směsi s obsahem 20 % přírodního zeolitu. 

Dosažené hodnoty pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání byly seřazeny do následující 

sestupné řady od nejvyšších hodnot: 

- geopolymerní směsi s obsahem 20 % přírodního zeolitu, 

- geopolymerní směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu, 

- geopolymerní směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu, 

- geopolymerní směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu. 

Lze tedy konstatovat, že vývoj všech studovaných modifikovaných geopolymerních směsí 

včetně směsí referenčních z pohledu pevností v prostém tlaku po 28 dnech zrání je odlišný od 

vývoje všech studovaných maltových modifikovaných směsí včetně směsí referenčních 

z pohledu pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání. Do budoucna je nutné zaměření se na 

ověření rozdílných hodnot těchto uvedených pevnostních vlastností. 

K výsledkům stanovení mrazuvzdornosti po 50 a 100 zmrazovacích cyklech 

u geopolymerních materiálů se dá konstatovat, že s postupným zvyšováním množství zeolitu 

v příslušných množstvích ve směsích geopolymerů dochází ke zvyšování hodnoty koeficientu 

mrazuvzdornosti částečně na úroveň směsi referenční, případně mírně nad tuto hodnotu.  

Přídavek přírodního zeolitu má tedy jednoznačně pozitivní vliv na mrazuvzdornost 

geopolymerních materiálů v uvedených množstvích. Grafické znázornění vývoje koeficientů 

mrazuvzdornosti KMpt,50 v prostém tlaku a KMto,50 v tahu ohybem po 50 zmrazovacích 

cyklech je uvedeno na Obr. 3. Vývoj koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,100 v prostém tlaku 

a KMto,100 v tahu ohybem po 100 zmrazovacích cyklech je uveden na Obr. 4. 

U výsledků vystavení těles vzorků geopolymerů vysokým teplotám lze dojít k závěru, že 

s postupným zvyšováním obsahu přírodního zeolitu dochází u jednotlivých směsí k mírnému 

zvýšení odolnosti vůči vysokým teplotám v porovnání s referenční směsí bez obsahu 

přírodního zeolitu. Tento jev je nejvíce patrný u teplot 800 °C a 1000 °C. 

7.2 MALTY 

Pro výrobu maltové směsi (malta vápenocementová) byly použity jako pojivo vápenný hydrát 

a portlandský cement, plnivem pak byl normový písek. Množstevní náhrada pojiva byla 

stanovena na 10 %, 15 % a 20 % z celkového množství pojiva pro danou směs obdobně jako 

u geopolymerních směsí. Následně bylo u těchto materiálů provedeno ověření pevnostních 

vlastností (pevnost v prostém tlaku a v tahu ohybem) po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání. Dále 

bylo u těchto materiálů zkoumáno, do jaké míry bude mít vliv přídavku přírodního zeolitu na 

odolnost vůči mrazu, tzn. byla stanovována mrazuvzdornost. Pro ověření trvanlivostních 

a pevnostních vlastností při vystavení vlivu vysokým teplotám byl materiál testován při 

tepelné expozici 400 °C, 800 °C a 1 000 °C. 

K naměřeným hodnotám maltových materiálů lze konstatovat, že postupně se zvyšující obsah 

přírodního zeolitu v maltových směsích má nezanedbatelný vliv na pevnostní vlastnosti. 

V prvních dnech zrání není vliv zeolitu ještě tak výrazný, kdy u hodnot po 3 dnech zrání 

dosahují nejvyšších hodnot pevností (prostý tlak a tah ohybem) směsi bez obsahu přírodního 

zeolitu. Ovšem u dalších dní zrání již od 9 dnů zrání dochází v zásadě k růstu pevností 

postupně se zvyšujícím se obsahem přírodního zeolitu.  

V případě 28 a 90 dnů zrání je již tento rozdíl velmi výrazný zejména u pevností v prostém 

tlaku. U pevností stanovených po 270 dnech zrání je nárůst pevnosti například u hodnoty 
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v prostém tlaku u směsi s obsahem 20 % přírodního zeolitu téměř dvojnásobný oproti směsi 

referenční.  

Vliv přídavku přírodního zeolitu v množstvích 10 %, 15 % a 20 % má tedy pozitivní vliv na 

růst pevností v prostém tlaku i tahu ohybem. Na Obr. 7 je uveden vývoj pevností v prostém 

tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání. Dále pak Obr. 8 prezentuje vývoj pevností v tahu 

ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání. 

Na základě shrnutí výsledků pozorování chování vývoje pevností v prostém tlaku v tahu 

ohybem u studovaných modifikovaných maltových směsí s obsahem 10 %, 15 % a 20 % 

přírodního zeolitu včetně směsí referenčních bez obsahu přírodního zeolitu lze dospět 

k následujícím závěrům. 

Dosažené hodnoty pevností v prostém tlaku po 28 dnech zrání byly seřazeny do následující 

sestupné řady od nejvyšších hodnot: 

- maltové směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu, 

- maltové směsi s obsahem 20 % přírodního zeolitu, 

- maltové směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu, 

- maltové směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu. 

Dosažené hodnoty pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání byly seřazeny do následující 

sestupné řady od nejvyšších hodnot: 

- maltové směsi s obsahem 20 % přírodního zeolitu, 

- maltové směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu, 

- maltové směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu, 

- maltové směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu. 

Lze tedy konstatovat, že vývoj všech studovaných modifikovaných maltových směsí včetně 

směsí referenčních z pohledu pevností v prostém tlaku po 28 dnech zrání je odlišný od vývoje 

všech studovaných maltových modifikovaných směsí včetně směsí referenčních z pohledu 

pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání. Do budoucna je nutné zaměření se na ověření 

rozdílných hodnot těchto uvedených pevnostních vlastností. 

Stanovením mrazuvzdornosti u maltových směsí bylo dosaženo následujících závěrů. 

- Po každých 25 cyklech zmrazování byly vzorky kontrolovány. 

- Po prvních 25 cyklech došlo u referenční maltové směsi k značné destrukci, došlo 

k úplnému rozpadu těles. 

- Porušení menšího charakteru bylo pak postupně zaznamenáno u směsí s 10 a 15 % 

přírodního zeolitu. Nejmenší míru porušení pak vykazovala tělesa s 20 % přírodního 

zeolitu. Tělesa byla následně podrobena dalším 25 zmrazovacím cyklům. 

- Vzhledem k míře porušení nebylo možné u jednotlivých vzorků těles stanovit 

pevnostní vlastnosti (po 25 ani po 50 zmrazovacích cyklech), tj. pevnost v prostém 

tlaku a pevnost v tahu ohybem a příslušné koeficienty mrazuvzdornosti.  

V rámci dalšího studia samotných maltových směsí s přídavkem přírodního zeolitu se 

doporučuje u maltových směsí použít nižší počet zmrazovacích cyklů. Zvolený počet 

zmrazovacích cyklů byl v rámci této práce zvolen z důvodu možnosti porovnání chování 

přídavku přírodního zeolitu identického množstevního zastoupení pro malty a geopolymery 

při stejném počtu zmrazovacích cyklů. 

Vliv tepelné expozice na zkoušená tělesa maltových směsí je následovný. Zkušební tělesa 

maltových směsí byla žíhána na teploty 600, 800 a 1000 °C vždy s izotermní výdrží 120 

minut identicky jako u těles geopolymerů. Míra porušení těles maltových vzorků dosahovala 

takového charakteru (pro všechny dané teploty), že nebylo možné stanovit pevnostní 
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vlastnosti studovaných maltových směsí. Míra odolnosti byla tedy stanovena jako vizuální 

kontrola porušení se zachováním celistvého tvaru těles jednotlivých vzorků.  

Závěrem lze konstatovat, že zvyšující podíl přírodního zeolitu ve směsích má za následek 

větší odolnost vůči teplotám žíhání. Nejméně porušená tělesa v případě celého teplotního 

rozsahu (600, 800 a 1000 °C) byla tělesa maltových směsí s obsahem 20 % přírodního zeolitu. 

Naopak nejmenší odolnost byla zaznamenána u směsí referenčních bez přídavku přírodního 

zeolitu. 

7.3 BETONY 

Pro ověření vlastností vlivu přídavku přírodního zeolitu u betonu byl použit beton třídy 

C25/30. Pro výrobu betonové směsi byl použit portlandský cement, kamenivo 

a provzdušňující a plastifikační přísada. Množstevní náhrada pojiva byla aplikována 

v jednotlivých směsích s 3 %, 5 % a 10 % přírodního zeolitu z celkového množství pojiva pro 

danou betonovou směs. Následně bylo provedeno ověření pevnostních vlastností (pevnost 

v prostém tlaku a v tahu ohybem) po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání. Dále bylo u těchto 

modifikovaných betonů zkoumáno, do jaké míry má vliv přídavku přírodního zeolitu na 

odolnost vůči mrazu, resp. mrazuvzdornost a dále na odolnost proti působení vody 

a chemickým rozmrazovacím látkám po 28 dnech zrání. 

Nejvyšších hodnot pevnosti v prostém tlaku stanoveném na krychlových vzorcích 

po 28 dnech zrání dosáhla betonová směs s obsahem 5 % zeolitu. Naopak nejnižších hodnot 

pevností bylo dosaženo u směsi s 3 % zeolitu.  

U pevností v prostém tlaku stanovených na válcových vzorcích bylo nejvyšších hodnot 

dosaženo u směsí s obsahem 5% zeolitu. Naopak nejnižších hodnot bylo dosaženo u směsi 

s 3 % zeolitu.  

Nejvyšších hodnot pevnosti v tahu ohybem stanovených na trámci po 28 dnech tuhnutí 

a tvrdnutí dosáhla směs s obsahem 10 % zeolitu. V případě 90 ti denních pevností byl 

pozorován jev, kdy zřejmě díky dále probíhajícím pucolánovým reakcím dochází k dalšímu 

nárůstu pevností. Nejvýznamnější nárůst pevností v prostém tlaku a tahu ohybem oproti 

pevnostem stanovených po 28 dnech byl zaznamenán u směsi s 3 % zeolitu a to o 14 až 15 %. 

Ze stanovených výsledků lze tedy konstatovat, že přídavek přírodního zeolitu v uvedených 

množstvích má za následek částečné zlepšení pevnostních vlastností.  

Na Obr. 9 a je uveden vývoj pevností v prostém tlaku stanoveném na krychli po 3, 9, 28 a 90 

dnech zrání. Na Obr. 10 je pak znázorněn vývoj pevností v prostém tlaku stanoveném na válci 

po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání. Dále pak Obr. 11 prezentuje vývoj pevností v tahu ohybem po 3, 

9, 28 a 90 dnech zrání. 

Na základě shrnutí výsledků pozorování chování vývoje pevností v prostém tlaku stanoveném 

na krychli a válci a pevnosti v tahu ohybem stanoveném na trámci u studovaných 

modifikovaných betonových směsí s obsahem 3 %, 5 % a 10 % přírodního zeolitu včetně 

směsí referenčních bez obsahu přírodního zeolitu lze dospět k těmto závěrům. 

Vývoj všech modifikovaných směsí včetně směsí referenčních z pohledu pevností v prostém 

tlaku stanovených na krychli a válci po 28 dnech je totožný. Dosažené hodnoty pevností 

v prostém tlaku stanovené na krychli a válci po 28 dnech zrání byly seřazeny do následující 

sestupné řady od nejvyšších hodnot: 

- betonové směsi s obsahem 5 % přírodního zeolitu, 

- betonové směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu, 
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- betonové směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu, 

- betonové směsi s obsahem 3 % přírodního zeolitu. 

Dosažené hodnoty pevností v tahu ohybem stanovené na trámci po 28 dnech zrání byly 

seřazeny do následující sestupné řady od nejvyšších hodnot: 

- betonové směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu, 

- betonové směsi referenční bez obsahu přírodního, 

- betonové směsi s obsahem 3 % přírodního zeolitu, 

- betonové směsi s obsahem 5 % přírodního zeolitu. 

Lze tedy konstatovat, že vývoj všech studovaných modifikovaných směsí včetně směsí 

referenčních z pohledu pevností v prostém tlaku (stanovených na krychli a válci) po 28 dnech 

zrání je odlišný od vývoje všech studovaných modifikovaných směsí včetně směsí 

referenčních z pohledu pevností v tahu ohybem (stanovených na trámci) po 28 dnech zrání. 

Do budoucna je nutné zaměření se na ověření rozdílných hodnot těchto uvedených 

pevnostních vlastností. 

Ke stanovení mrazuvzdornosti betonových směsí lze uvést, že v případě stanovení 

mrazuvzdornosti po 50 zmrazovacích cyklech byla vyhodnocena jako mrazuvzdorná pouze 

směs referenční. Ostatní modifikované betonových směsi, tj. s obsahem 3 %, 5 % a 10 % 

přírodního zeolitu byly vyhodnoceny jako nevyhovující podmínce mrazuvzdornosti.  

Grafické znázornění vývoje koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,50 v prostém tlaku a KMto,50 

v tahu ohybem po 50 zmrazovacích cyklech je uvedeno na Obr. 9. U 100 zmrazovacích cyklů 

se dá klasifikovat jako mrazuvzdorná pouze směs referenční a směs s obsahem 3 % 

přírodního zeolitu. Ostatní směsi, tj. s obsahem 5 % a 10 % zeolitu byly vyhodnoceny jako 

nevyhovující podmínce mrazuvzdornosti. 

Závěrem lze k výsledkům mrazuvzdornosti po 50 a 100 zmrazovacích cyklech konstatovat, že 

s postupným zvyšováním množství zeolitu ve směsích dochází ke snižování hodnoty 

koeficientu mrazuvzdornosti a k tomu, že u výsledného materiálu dochází ke snížení 

odolnosti vůči mrazu. Do budoucna by bylo účelné zaměření se na ověření vlastností hodnot 

koeficientu mrazuvzdornosti KMpt v prostém tlaku a KMto tahu ohybem u daných směsí. 

Při ověření vlivu přídavku přírodního zeolitu v daných množstevních zastoupeních na 

odolnost betonových materiálů proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek 

vyhověla podmínce odolnosti pouze betonová modifikovaná směs s 10 % přírodního zeolitu. 

Ostatní betonové směsi včetně směsi referenční byly klasifikovány jako nevyhovující 

podmínce odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Výsledky 

stanovení včetně časového průběhu dle jednotlivých zmrazovacích cyklů jsou uvedeny v Tab. 

31 a na Obr. 14.  

Nejnižší množství plošného odpadu vykazoval po provedení zkoušky beton s obsahem 10 % 

přírodního zeolitu, a to 607,4 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 3). Naopak nejvyšší hodnoty 

odpadu byly zjištěny u referenčních těles, v případě 100 zmrazovacích cyklů až 10235,6 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 5). Lepších výsledků bylo dosaženo u směsí s 5 % obsahu 

přírodního zeolitu a to 2657,8 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 4) a 2401,5 g.m
-2 

(stupeň 

porušení dle [74] 4) u 3 % obsahu přírodního zeolitu ve směsi. 

Obecně lze k výsledkům stanovení odolnosti proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek konstatovat, že zvýšení obsahu zeolitu v uvedených množstvích 

v betonových směsích má za následek snížení hodnoty plošného odpadu a  výrazné zvýšení 

odolnosti daného materiálu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. 
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7.4 HLAVNÍ VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Pro modifikované geopolymery přírodním zeolitem lze po shrnutí všech výsledků 

experimentálních prací vyvodit tyto závěry: 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 10 %, 15 % a 20 % způsobuje snížení 

pevnostních vlastností oproti referenčním vzorkům. 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 10 %, 15 % a 20 % má pozitivní vliv na 

odolnost vůči mrazu. 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 10 %, 15 % a 20 % má vliv na mírný 

nárůst odolnosti vůči vysokým teplotám z pohledu pevnostních vlastností. 

Pro modifikované malty přírodním zeolitem lze po shrnutí všech výsledků experimentálních 

prací vyvodit tyto závěry: 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 10 %, 15 % a 20 % způsobuje zvýšení 

pevnostních vlastností oproti referenčním vzorkům. 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 10 %, 15 % a 20 % má pozitivní vliv na 

odolnost vůči mrazu. 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 10 %, 15 % a 20 % má pozitivní vliv na 

odolnosti vůči vysokým teplotám. 

Pro modifikované betony přírodním zeolitem lze po shrnutí všech výsledků experimentálních 

prací vyvodit tyto závěry: 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 3 %, 5 % a 10 % způsobuje částečné 

zvýšení pevnostních vlastností oproti referenčním vzorkům. 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 3 %, 5 % a 10 % má negativní vliv na 

odolnost vůči mrazu. 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 3 %, 5 % a 10 % má pozitivní vliv na 

odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že cíle disertační práce byly naplněny, z teoretického hlediska a 

významu pro tento vědní obor byla vypracována ucelená práce zabývající se aplikací 

přírodních zeolitů v oblasti geopolymerů, malt a betonů. Bylo realizováno experimentální 

ověření možnosti využití, respektive vliv přírodních zeolitů na dané vlastnosti jednotlivých 

studovaných materiálů v daném rozsahu včetně návrhů dalšího možného směrování tohoto 

oboru studia stavebních materiálů. Přírodní zeolity a jejich využití je v současné době obecně 

velmi široké nejenom v oblasti stavebnictví a stavební výrobě, ale jak již bylo v této práci 

uvedeno, v celé řadě dalších průmyslových odvětví. 

Praktické využití přírodních zeolitů avšak stále ještě neodpovídá velmi širokým možnostem 

a významu tohoto přírodního materiálu. Lze tedy konstatovat, že přírodní zeolit má velmi 

dobrý potenciál využití v oblasti geopolymerních systémů, malt i betonů. Ovšem dnes se 

vyskytuje stále celá řada limitujících faktorů a aspektů, jak z pohledu finančního, tak 

z hlediska vlastní technologie výroby, na které je nezbytné se do budoucna zaměřit. 
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8 DISCUSSION OF RESULTS AND CONCLUSIONS 

The aim of dissertation thesis was experimental verification of natural zeolite addition 

influence on specific properties, especially strength and durability, in geopolymers, mortars 

and concretes. Natural zeolite was applied in these materials as a partial substitution of 

a binder. The experimental work took place from April 2013 to June 2014. Individual 

chapters deal with experimental work results in detail, specifically the chapter 6.1 deals with 

geopolymers, chapter 6.2 with mortars, and chapter 6.3 with concretes. 

8.1 GEOPOLYMERS 

Ground granulated blast furnace slag, water glass activator and normalized sand were used to 

produce geopolymers. The substitution amounts of blast furnace slag were set at 10, 15 and 

20 % of the whole blast furnace slag amount for a given mixture. Subsequently verification of 

strength characteristics (unconfined compressive strength and flexural strength) was 

determined in these materials after 3, 9, 28, 90 and 270 days of curing. The effect of natural 

zeolite addition on frost resistance, i.e. resistivity against freezing, was also investigated. To 

verify durability and strength characteristics during exposure to high temperatures material 

was tested for heat exposure in temperatures of 400, 800 and 1 000 °C. 

Based on the measured values it is possible to conclude that gradually increased content 

of natural zeolite in geopolymer mixtures significantly effected on the strength characteristics. 

From the point of view of unconfined compressive strength it was experimentally verified 

in all mixtures that in most cases addition of zeolite causes decrease of strength characteristics 

– gradual increase of natural zeolite content (10, 15 and 20 %) causes gradual decrease 

of unconfined compressive strength in comparison with reference mixtures (Fig. 1). 

In case of flexural strength the results are not so clear, and have not got typical decreasing 

trend as in case of unconfined compressive strength. In the first days of curing, specifically 

after three days, the flexural strength values in 10, 15 and 20 % natural zeolite mixtures 

somewhat decrease in comparison with reference ones. In further curing days, specifically 

after 9, 28, 90 and 270 days of curing there is a certain increase of values and in some cases, 

e.g. after 28, 90 and 270 days modified mixture strengths are higher than strengths 

of reference (Fig. 2). 

Fig. 1 show trends of geopolymer mixture unconfined compressive strength after 3, 9, 28, 90 

and 270 days of curing. Fig. 2 present trends of geopolymer mixture flexural strength after 3, 

9, 28, 90 and 270 days of curing.  

Following conclusions it is possible to summarize. Unconfined compressive strength (UCS) 

values after 28 days of curing form following descending series: 

- reference geopolymer mixtures without natural zeolite content, 

- geopolymer mixtures with 10 % of natural zeolite, 

- geopolymer mixtures with 15 % of natural zeolite, 

- geopolymer mixtures with 20 % of natural zeolite. 

In case of flexural strength after 28 days of curing the following descending sequence was 

recognized: 

- geopolymer mixtures with 20 % of natural zeolite, 

- reference geopolymer mixtures without natural zeolite content, 

- geopolymer mixtures with 15 % of natural zeolite, 
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- geopolymer mixtures with 10 % of natural zeolite. 

Results of UCS after 28 days of curing are quite different than results of flexural strength of 

geopolymer mixtures. Thus difference should be an area of the next research. 

Concerning results of frost resistance of geopolymer materials after 50 and 100 freezing 

cycles following results were obtained. With increase of zeolite amount in geopolymer 

mixtures the frost coefficient value increased to the level of reference mixtures and partially 

even slightly above it. Addition of natural zeolite positively influenced a frost resistance of 

geopolymer materials. A graphical display of the frost coefficient trends KMpt,50 for UCS 

and KMto,50 for flexural strength after 50 freezing cycles is shown at Fig. 49. Frost coefficient 

trends KMpt,100 for UCS and KMto,100 for flexural strength after 100 freezing cycles is shown at 

Fig. 4. 

Increase of natural zeolite content causes in all mixtures slight increase of resistivity to high 

temperatures in comparison with reference ones without natural zeolite. This phenomenon is 

most apparent in 800 °C and 1000 °C temperatures. Fig. 64 and Fig. 65 sho  comparison of 

strength characteristics (UCS and flexural strength) after burning (400, 800 and 1000 °C) and 

the values of UCS and flexural strength of geopolymer samples that were not exposed to heat. 

8.2 MORTARS 

Lime hydrate and Portland cement were used as a binder and standard sand as fill to produce 

a mortar mixture (lime-cement mortar). Natural zeolite substitutes 10, 15 and 20 % from the 

total amount of a binder. Subsequently verification of strength characteristics (UCS and 

flexural strength) was determined in prepared mixtures after 3, 9, 28, 90 and 270 days 

of curing. The effect of natural zeolite addition on frost resistance, i.e. resistivity against 

freezing, was also investigated. To verify durability and strength characteristics during 

exposure to high temperatures material was tested for heat exposure in temperatures of 400, 

800 and 1 000 °C. 

Increasing content of natural zeolite in mortar mixtures significantly influenced the strength 

characteristics. In the first days of curing the influence of zeolite was not so significant; 

values after three days of curing reached the highest strengths (UCS and flexural strength) in 

mixture without natural zeolite. However, during next days of curing, increase of strength 

with increasing content of natural zeolite was measured.  

In case of 28 and 90 days of curing this difference was very significant, especially in UCS. 

After 270 days of curing of the mixture with 20% of natural zeolite the value of UCS 

increased, twice in comparison of the reference mixture. Addition of natural zeolite in 10, 15 

and 20 % amounts increased UCS and flexural strength values. Fig. 7. show trends of UCS 

values after 3, 9, 28, 90 and 270 days of curing. The Fig. 8. present the trends of flexural 

strength values after 3, 9, 28, 90 and 270 days of curing.  

Unconfined compressive strength (UCS) values after 28 days of curing form following 

descending series: 

- mortar mixtures with 15 % of natural zeolite, 

- mortar mixtures with 20 % of natural zeolite, 

- mortar mixtures with 10 % of natural zeolite, 

- reference mortar mixtures without natural zeolite content. 

In case of flexural strength after 28 days of curing the following descending sequence was 

recognized: 
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- mortar mixtures with 20 % of natural zeolite, 

- mortar mixtures with 15 % of natural zeolite, 

- mortar mixtures with 10 % of natural zeolite, 

- reference mortar mixtures without natural zeolite content. 

The trend of UCS values of all studied modified mortar mixtures, including reference 

mixtures after 28 days of curing was different from the trend of flexural strength values. 

In the future it should be an area of the next research. 

Tests of mortar mixtures frost resistance are possible to summarize in following conclusions. 

- The samples were inspected after every 25 cycles of freezing. 

- The reference mortar mixture was destroyed after the first 25 cycles. 

- Smaller destruction was then recorded in mixtures of 10 and 15 % of natural zeolite. 

The smallest measured failure was shown in case of bodies with 20 % of natural 

zeolite. The bodies were subsequently subjected by further 25 freezing cycles. 

- Due to the extent of failure it was not possible to measure strength characteristics 

(both after 25 and 50 freezing cycles), i.e. UCS and flexural strength and calculate the 

appropriate frost resistance coefficients. 

Lower number of freezing cycles is recommended for the next research. The number of cycles 

during our study was set to compare behaviour of mortars and geopolymers with natural 

zeolites under same conditions. 

Effects of heat exposure to mortar mixture tested bodies are following. The tested mortar 

mixture samples were burned to the 600, 800 and 1000 °C temperatures al ays  ith 

isothermal period of 120 minutes, identically as geopolymer bodies. The rate of failure of the 

mortar sample was so high (for all temperatures) that it was not possible to determine strength 

characteristics of them. 

The measure of resistance was then determined by a visual control of failure, where the entire 

body shapes of samples were maintained. 

Increasing share of natural zeolite in the mixtures resulted in bigger resistivity against 

burning. Bodies with the least amounts of failure, for all tested temperatures (600, 800 and 

1000 °C),  ere the mortar mixtures with 20 % of natural zeolite. On the contrary, the least 

amount of resistance was recorded in the reference mixtures without addition of natural 

zeolite. 

8.3 CONCRETES 

Influence of addition of natural zeolite to concrete was tested on the class C25/30 concrete. 

The concrete mixture was prepared by Portland cement, gravel aggregate and aerating and 

plasticizing agents. Substitution of binder was applied in the amount of 3, 5 and 10 % of 

natural zeolite. Verification of strength characteristics (UCS and flexural strength) was 

determined after 3, 9, 28 and 90 days of curing. Effects of natural zeolite addition on 

resistivity against freezing and also on resistance against water and chemical anti-freeze 

substances after 28 days of curing was also investigated. 

The highest values of UCS measured on cube samples after 28 days were achieved by the 

concrete mixture with 5 % of zeolite. On the contrary, the lowest UCS values were in case of 

the mixture with 3 % of zeolite.  

The highest UCS values on cylindrical samples were reached in the mixtures with 5 % of 

zeolite, the lowest ones than in the mixture with 3 % of zeolite.  
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The highest values of flexural strength after 28 days of curing were in the mixture with 10 % 

of zeolite. Results after 90 days of curing show a phenomenon of further puzzolano reactions, 

because there was measured an increase of strength. The most significant increase of UCS 

and flexural strength after 28 days was recorded in the mixture with 3 % of zeolite, 

specifically by 14 to 15 %.  

Addition of natural zeolite was resulted in partial improvement of strength characteristics.  

Fig. 9. show the trends of UCS on a cube after 3, 9, 28 and 90 days of curing. Fig. 10. show 

the trends of UCS on a cylinder after 3, 9, 28 and 90 days of curing. Fig. 11. present the 

trends of flexural strength after 3, 9, 28 and 90 days of curing.  

Unconfined compressive strength (UCS) on cubes and cylinders of concrete mixtures with 

natural zeolite values after 28 days of curing form following descending series: 

- concrete mixtures with 5 % of natural zeolite, 

- concrete mixtures with 10 % of natural zeolite, 

- reference concrete mixtures without natural zeolite, 

- concrete mixtures with 3 % of natural zeolite. 

In case of flexural strength the following descending sequence was investigated: 

- concrete mixtures with 10 % of natural zeolite, 

- reference concrete mixtures without natural zeolite, 

- concrete mixtures with 3 % of natural zeolite, 

- concrete mixtures with 5 % of natural zeolite. 

Results of UCS and flexural strength after 28 days of curing are different. This difference 

should be an area of the next research. The only frost resistant mixture after 50 freeze cycles 

was the reference one. Other modified concrete mixtures, i.e. with 3, 5 and 10 % of natural 

zeolite, were evaluated as unsatisfactory regarding the frost resistance.  

A graphical display of the frost coefficient trends KMpt,50 for UCS and KMto,50 for flexural 

strength after 50 freezing cycles is shown at Fig. 9. In the case of 100 freezing cycles we can 

classify only the reference mixture and the mixture with 3 % of natural zeolite as frost 

resistant. Other mixtures, i.e. with 5 and 10 % of natural zeolite, were evaluated as 

unsatisfactory regarding frost resistance. With increasing amount of zeolite in the mixtures 

the frost resistance coefficient and frost resistance decreased. Next research should be 

oriented to analyse frost resistance of concrete mixtures with natural zeolite. 

During testing of effects of natural zeolite addition on resistance of concrete materials against 

water and chemical antifreezes, only the modified concrete mixture with 10 % of natural 

zeolite met the resistance conditions. 

Other concrete mixtures, including the reference ons, were classified as unsatisfactory 

regarding the resistance against water and chemical antifreezes. Results, including the 

timeline, according to individual freeze cycles are shown at Tab. 31 and Fig. 14. 

The least amount of areal waste after the test was shown by the concrete with 10 % of natural 

zeolite, specifically 607.4 g.m
-2

 (failure degree according to [74] 3). On the contrary the 

highest amount of waste was found in the reference bodies, specifically in the case of 100 

freeze cycles up to 10235.6 g.m
-2

 (failure degree according to [74] 5). Better results were 

reached with the mixtures with 5 % of natural zeolite, specifically 2657.8 g.m
-2

 (failure degree 

according to [74] 4) and 2401.5 g.m
-2

 (failure degree according to [74] 4) with 3 % of natural 

zeolite in the mixture. 

Increase amount of zeolite in the concrete mixtures is resulted in lower values of areal waste, 

and improvement of resistance against water and chemical antifreezes. 
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8.4 MAIN RESULTS DISSERTATION THESIS 

The following conclusions for geopolymers modified by natural zeolite can be summarized: 

- Addition of natural zeolite in 10, 15 and 20 % amounts causes decrease of strength 

characteristics in comparison with reference samples. 

- Addition of natural zeolite in 10, 15 and 20 % amounts has a positive effect on frost 

resistance. 

- Addition of natural zeolite in 10, 15 and 20 % amounts effect slightly increase 

of resistance against high temperatures (based on the strength tests). 

The following conclusions for mortars modified by natural zeolite can be summarized: 

- Addition of natural zeolite in 10, 15 and 20 % amounts causes increase of strength 

characteristics in comparison with reference samples. 

- Addition of natural zeolite in 10, 15 and 20 % amounts has a positive effect on frost 

resistance. 

- Addition of natural zeolite in 10, 15 and 20 % amounts has a positive effect 

on resistance against high temperatures. 

The following conclusions for concretes modified by natural zeolite can be summarized: 

- Addition of natural zeolite in 3, 5 and 10 % amounts causes partial increase of strength 

characteristics in comparison with reference samples. 

- Addition of natural zeolite in 3, 5 and 10 % amounts has a negative effect on frost 

resistance. 

- Addition of natural zeolite in 3, 5 and 10 % amounts has a positive effect on resistance 

against water and chemical antifreezes. 

The aims of dissertation thesis were achieved, from the theoretical point of view and 

significance for this scientific discipline a complete work was written that deals with 

application of natural zeolites in the area of geopolymers, mortars and concretes. 

Experimental verification of possibilities of use was performed or rather effect of natural 

zeolites on specific properties of studied materials, including suggestions of next study 

directions of construction materials. Natural zeolites and their use are currently and in general 

very wide not only in the construction area and production, but also, as it was mentioned in 

this work, in other industrial fields.  

However, practical use of natural zeolites still does not correspond to very wide possibilities 

and significance of this natural material. Natural zeolites have got a very good potential of 

utilisation in the area of geopolymer systems, mortars and concretes. Nevertheless, there are 

still many limiting factors and aspects, both from the financial point of view, and the 

technological production side that need to be addressed in the future. 

.  
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