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Abstrakt 

Alkalicky aktivované materiály jsou skupinou pojivových systémů s velkou 

perspektivou aplikace ve stavebním průmyslu.  

Disertační práce se zabývá přípravou a ověřením vlastností lisovaných alkalicky 

aktivovaných materiálů na bázi vysokopecní strusky. Experimentální práce jsou rozděleny 

do dvou částí, kdy v první fázi je řešena problematika výběru vhodného aktivátoru 

pro alkalickou aktivaci vysokopecní strusky. V experimentu bylo použito osm typů aktivátorů, 

přičemž byly sledovány především fyzikálně-mechanické parametry připravených hmot. 

Pro druhou část práce bylo vybráno jako alkalický aktivátor vysokopecní strusky upravené 

sodné vodní sklo Kittfort.  

Druhá část experimentu je věnována problematice přípravy a ověření vlastností 

lisovaných hmot. V rámci práce byla vytvořena metodika pro přípravu a zpracování směsí 

navržených pro lisování.  V rámci experimentu bylo připraveno 21 základních druhů receptur, 

u nichž byl zkoumán vliv lisovací síly a množství záměsové vody na vývoj pevností a míru 

zhutnění. Na připravených tělesech byly ověřovány základní fyzikálně-mechanické 

a odolnostní vlastnosti. U vybraných receptur se následný výzkum zaměřil na dlouhodobé 

sledování pevnostních charakteristik a ověření odolnosti a trvanlivosti připravených vzorků.  

 

Klíčová slova 

Alkalicky aktivovaný, geopolymer, vysokopecní granulovaná struska, popílek, 

metakaolin, lisování, fyzikálně-mechanické vlastnosti. 
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Abstract 

Alkali-activated materials represent a group of binders with extensive prospects 

of applications in building industries.  

Dissertation deals with the preparation and verification of the properties of molded 

alkali-activated materials based on blast furnace slag. Experimental work is divided into two 

parts, where the first stage solves the problem of selecting the appropriate activator for the alkali 

activation of blast furnace slag. In the experiment, were used eight types of activators and were 

monitored primarily physical-mechanical parameters of the prepared materials. For the second 

part of the work, as alkaline activator of blast furnace slag modified sodium water glass Kittfort 

was chosen. 

The second part of the experiment is dedicated to the preparation and verification 

of properties of molded materials. In this work, a method for the preparation and processing 

of mixtures for stamping was designed. In the experiment 21 basic types of recipes, where 

the influence of pressure and the amount of water on strength and peace compaction was 

studied, were prepared.  Basic physical-mechanical properties and resistance were tested 

on prepared specimens. Selected recipes were used in subsequent research, that was focused 

on long-term monitoring and verification of strength characteristics of strength and durability 

of the prepared samples. 

 

Keywords 

Alkali-activated, Geopolymer, Blast furnace slag, Fly ash, Metakaolin, Molding, 

Physical-mechanical properties. 
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Seznam použitého značení 

 

BET Brunauer–Emmett–Teller analýza 

D Objemová hmotnost ztvrdlé směsi 

d1, d2      délka boční strany průřezu trámečku 

DP Stupeň depolymerace strusky 

DSC/TG Diferenciální termická analýza sdružená s termogravimetrií 

DTA Diferenciální termická analýza 

DVS draselné vodní sklo 

F Index F 

Fc nejvyšší zatížení při porušení 

Ft lomové zatížení, vynaložené na střed trámečku 

Kk Koeficient kvality 

l vzdálenost válcových podpěr 

m hmotnost zkušebního tělesa 

Ma Modul aktivity 

MAS Magic Angle Spinning 

MKS metakřemičitan sodný 

Mz Modul zásaditosti 

NaVS sodné vodní sklo 

NMR  Nukleární magnetické resonance 

Rc pevnost v tlaku 

Rt pevnost v tahu ohybem 

SEM Skenovací elektronová mikroskopie 

V objem tělesa 
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Úvod  

Alkalicky aktivované systémy představují skupinu alternativních kompozitů, jež jsou za 

studena připravovány z amorfních aluminosilikátů pomocí sloučenin obsahujících alkalické 

kovy. K alkalické aktivaci latentně hydraulických materiálů a pucolánů, mezi něž se řadí 

především vysokopecní strusky, popílky a jílové hmoty, jsou nejčastěji používána vodní skla 

sodná a draselná a dále hydroxidy a uhličitany [12, 91]. 

Výzkumu těchto hmot je věnována pozornost již od 50. let 20. století, dosud však, i přes 

využití nejmodernějších analytických metod, nebyly veškeré hydratační procesy a konečné 

produkty procesu alkalické aktivace zcela a jednoznačně identifikovány [13, 34, 91, 103].  

V současnosti jsou ve stavebnictví alkalicky aktivované systémy využívány spíše 

výjimečně. Jejich masovému rozšíření brání kromě zpracování žíravin při jejich výrobě také 

vysoká proměnlivost kvality výstupů v závislosti na vlastnostech vstupních surovin, poměrech 

jednotlivých složek kompozitu a podmínkách přípravy.  

Přednostmi alkalicky aktivovaných systémů jsou při dodržení podmínek optimálního 

dávkování jednotlivých vstupních složek vysoké pevnosti v tahu a v tlaku, odolnost proti 

agresivnímu prostředí či vysokým teplotám. Je tedy možné tyto hmoty využívat v široké škále 

aplikací, nejen ve stavebnictví. V současnosti jsou tyto kompozity ceněny také pro své 

adsorpční vlastnosti a nacházejí své uplatnění v odpadním hospodářství, a to včetně odvětví 

zabývajících se ukládáním toxického a radioaktivního odpadu [68].  

V případě aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebním průmyslu je jejich 

silnou stránkou také možnost zpracovávat při jejich výrobě kamenivo, jež není vhodné 

pro použití do betonu, a to jak z hlediska granulometrie, tak i z pohledu chemického složení. 

[11, 12].  

Disertační práce, která navazuje na předchozí experimentální výsledky autora, je z části 

věnována výběru optimálního aktivátoru pro alkalickou aktivaci vysokopecní strusky a dále se 

zaměřuje na ověření vlastností polosuchých směsí zpracovaných lisováním. Jako majoritní 

pojivo byla použita vysokopecní granulovaná velmi jemně mletá struska, která byla v rámci 

experimentu částečně nahrazována metakaoliny nebo popílkem. Připravené směsi byly 

upravovány lisováním a následně u nich byly stanoveny vybrané fyzikálně-mechanické 

vlastnosti. 
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I. Problematika alkalicky aktivovaných systémů 

1  Alkalicky aktivované systémy  

Alkalicky aktivované materiály je, po vápenných a cementových pojivech, možné 

obecně označit jako třetí generaci pojiv. Jsou to kompozity připravené alkalickou aktivací 

latentně hydraulických látek nebo pucolánů pomocí alkalického aktivátoru. Aktivátor vyvolává 

štěpení oxidů aluminosilikátu a následnou polymerací vznikají nové fáze. V současnosti 

se přistupuje k těmto systémům z hlediska obsahu CaO v pojivové složce na hmoty s vysokým 

a s nízkým obsahem CaO, kdy v závislosti na jeho množství v původním pojivu se konečné 

produkty alkalické aktivace liší [35, 64, 82, 91]. V závislosti na použité pojivové složce se pak 

také odvíjejí vhodné typy používaných alkalických aktivátorů.  

U hmot s vysokým obsahem CaO (typicky vysokopecní strusky – systém Si + Ca) 

se předpokládají podobné produkty hydratačních procesů, jako je tomu při hydrataci 

portlandského cementu s vodou. U cementu vnikají C-S-H gely, Ca(OH)2 a ettringit. Při 

alkalické aktivaci vysokopecních strusek vznikají především C-S-H gely. Pro alkalickou 

aktivaci těchto hmot se doporučují zejména slabé alkalické roztoky (vodní skla) [64, 103].  

U alkalicky aktivovaných hmot připravených z materiálů s nízkým obsahem CaO (jílové 

hmoty, popílky – systém Si + Al) se předpokládá, že konečné produkty tzv. geopolymerace 

jsou jiné. Dosud nepotvrzené teorie předpokládají vznik zeolitických fází typu  

(Na,Kn{-(Si-O)z-Al-O}n.wH2O). Tyto fáze jsou tvořeny křemíkovými a hliníkovými tetra 

a oktaedry, jež vzájemným řetězením vytvářejí tzv. sialáty [-Si-O-Al-O-], sialáty siloxo 

 [-Si-O-Al-O-Si-O-] a sialáty disiloxo [-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-]. Pro přípravu těchto hmot jsou 

doporučovány středně silné a silné roztoky alkalických kovů (hydroxidy) [34, 64, 82, 91, 103]. 

Díky variabilitě složení použitých surovin vzniká ve vytvořené alkalicky aktivované 

směsi několik různých typů výsledných produktů [34, 64, 82, 91, 103].  

2 Historie a současnost výzkumu alkalicky aktivovaných systémů 

První předpokládané použití alkalické aktivace spadá již do starověku, diskutuje 

se především o jejich využití při stavbě pyramid v Egyptě a zikkuratů v Mezopotámii [11].  

Rovněž se uvažuje, že pomocí rozpouštění křemičitanů nebo hlinitokřemičitanů 

organickými látkami jako byly octy, šťavelové a citronové kyseliny byly připravovány stavební 

dílce a sošky ve Střední a Jižní Americe [62, 129]. 
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Posledním obdobím, v němž se možné využití alkalické aktivace často diskutuje je 

období starověkého Říma, kde podle Vitruviových spisů byly vyráběny pozzolánové malty 

a betony [62, 129]. 

Vědecké výzkumy a průmyslové použití alkalické aktivace spadají do první poloviny 

20. století.  

Jedním z prvních zaznamenaných užití alkalicky aktivovaných materiálů v průmyslové 

aplikaci bylo použití kaolínu zreagovaného s uhličitanem sodným při teplotě 150 °C v roce 

1934 v keramických závodech Olsen [12]. 

V roce 1939 byly hodnoceny možnosti použití strusek s cementem do betonů (Feret) 

[36, 64].  

V roce 1940 byly zkoumány možnosti aktivace vysokopecní strusky pomocí hydroxidu 

sodného a draselného jako přísada do portlandských cementů (Purdon) [36, 64, 35].  

Prvním, kdo prověřoval pojiva římských a egyptských staveb byl prof. Gluchovský. 

Zjistil, že byla vyrobena hydratací vápenatého hlinitokřemičitanu podobně jako portlandský 

cement. Na základě tohoto zjištění vyvinul nový typ pojiv, která označil jako soil-cement, což 

byla hmota získaná reakcí jemnozrnného hlinitokřemičitanu s průmyslovými odpady bohatými 

na alkálie. Aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví byla realizována 

v 60. letech 20. století, kdy byla podle receptury profesora Gluchovského na Ukrajině 

postavena stavba z tzv. gruntosilikátových bloků viz Obr. 1. Poté následovaly stavby vlnolamů, 

kanalizací a komunikací z alkalických betonů [10, 11, 13, 36, 64].  

  

Obr. 1: Stavba z gruntosilikátových bloků [11] 
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Dalšími vědci zabývajícími se alkalicky aktivovanými materiály byli od roku 1969 

Besson, Henin a Caillere, jejichž výsledkem bylo spojení kaolinitických látek 

v koncentrovaném roztoku chloridu sodného při teplotě 100ºC [62].      

J. P. Lapatie společně s M. Davidovicsem v roce 1972 vytvořili voděodolné 

obkládačky bez nutnosti pálení materiálu [62].  

V roce 1974 byly ukrajinským vědcem Babuškinem popsány základní 

geopolymerizační reakce [62]. 

Nejvíce je dnes v oblasti alkalicky aktivovaných materiálů známa osobnost prof. 

Davidovitse, který v roce 1978 poprvé použil pro tyto materiály termín geopolymer. Dle jeho 

definice je geopolymer látka, která vzniká anorganickou polykondenzací (geopolymerací), 

přičemž „pravá“ geopolymerace je identifikovatelná metodou nukleární magnetické rezonance 

(NMR).  Davidovits prosazuje definici, že 27Al MAS NMR spektra musí mít rezonanční pík 

při 55ppm (Obr. 2), hliník smí být jen a pouze v čtyřčetné (tetraedrické) koordinaci. V jiném 

případě nesmí být produkt nazýván geopolymer, nýbrž jen a pouze alkalicky aktivovaná látka. 

Tato jeho striktní definice vyhovuje v konečném důsledku jen pro materiály, které vznikají 

alkalickou aktivací čistého metakaolinu - tepelně upraveného kaolinitu [79].  

Davidovits geopolymer specifikoval jako neporézní materiál, který neobsahuje vodu 

a má strukturu podobnou sklu – tedy náhodné uspořádání částic a obsahuje prvky Si, Al, Fe, P, 

Na, K, Ca, Mg [79].  

 

Obr. 2. 27Al MAS NMR spektrum Na-geopolymeru [79]                                           

Pozn: Výrazná rezonance 27Al při 55 – 60 ppm dokládá výhradní přítomnost tetraedricky koordinovaných 

Al a Si. Slabý signál při cca 5ppm odpovídá oktaedricky koordinovanému Al a je zřejmě důsledkem 

nezreagovaného metakaolinu. 
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Také Malinowský, který zkoumal starověké stavby, zejména akvadukty, konstatoval 

v roce 1979, že materiál, jež byl na opravu těchto staveb použit, se po 10 letech od opravy 

rozpadl a vydržel tedy mnohem méně, než původní struktury [36, 64]. 

Campbel a Folk zjistili, že životnost takto starých pojiv byla způsobena vysokým 

podílem amorfních zeolitických složek, přičemž dle Graniza přítomnost těchto sloučenin 

v různých typech starověkých pojiv naznačuje, že tyto zeolitům podobné materiály jsou 

konečnou stabilní fází dlouhodobé konverze primárních fází [19, 49]. 

V roce 1983 byl v USA vyvinut a v roce 1985 patentován PYRAMENTTM, 

vysokopevnostní geopolymerní cement. Byl vyroben z portlandského cementu, popílku, 

metakaolinu, strusky a uhličitanu draselného. Tento cement vykazoval vysoké počáteční 

pevnosti, jež po 4 hodinách zrání dosahovaly hodnot 20 MPa. Po 28 dnech zrání se pevnosti 

tohoto betonu pohybovaly v rozmezí 70 – 100 MPa. Tento kompozit byl používán zejména 

při opravách letištních ploch [11, 64]. 

V roce 1983 Foss vyvinul ve Finsku F-cement, což byl cement s nízkou porozitou, 

určený pro průmyslové aplikace, s rychlým nárůstem pevností. Byl založen na alkalické 

aktivaci strusek nebo popílku. F-cement obsahuje jako superplastifikátor sulfonovaný 

polyelektrolyt, který u tohoto typu betonu dovolil dosáhnout optimální konzistence i při 

minimálním vodním součiniteli [39].  

V roce 1984 Langton a Roy zkoumali vzorky malt a omítek ze starověkého Řecka 

z důvodu jejich vysoké odolnosti, přičemž dle zjištěných faktů rozdělili matrice kompozitů 

do pěti skupin, z nichž je nutné zmínit výskyt hydraulických hlinitokřemičitých a pucolánových 

tmelů. V rámci tohoto výzkumu bylo zjištěno, že zásadní vliv na extrémně dlouhou životnost 

těchto hmot má mineralogie matrice, velikost jednotlivých částic, pórovitost, zrnitost, 

dávkování a typ kameniva, stejně jako způsob uložení a okolní podmínky, tedy stejné faktory, 

které ovlivňují životnost moderních materiálů na bázi portlandského cementu [76]. 

V roce 1986 Krivenko popsal mechanismus, jenž řídí proces formování struktury 

alkalicky aktivované hmoty, přičemž rozděluje vazby do dvou hlavních kategorií. V prvním 

případě je v alkalické složce jednomocný kationt Na+ nebo K+ a v druhém případě je v alkalické 

složce dvojmocný kationt Ca2+. Obecně lze tedy tyto pojivové systémy podle uvedené teorie 

rozdělit na tyto dvě skupiny: 

Me2O – Me2O3 – SiO2 – H2O  

Me2O – MeO – Me2O3 – SiO2 – H2O     [9, 64] 
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V roce 1986 Malek a kolektiv navrhli struskobeton pro likvidaci radioaktivní soli 

(vzniklé krystalizací odpadních kalů) z oblasti Savannah River v jižní Karolíně pomocí 

umístění tohoto materiálu do umělých příkopů. Matrice pro zachycení materiálu musela 

vykazovat požadované vlastnosti, zejména minimální propustnost toxických látek do prostředí. 

Proto byla navržena směs popílku s granulovanou struskou, byly testovány varianty této směsi 

s použitím portlandského cementu a varianty bez přídavku a data byla porovnávána s dalšími 

recepturami (na bázi jiného typu popílku, bez strusky atd.) [65, 109]. 

V roce 1989 byl v Lipecku v Rusku ze struskoalkalického betonu, který neobsahoval 

žádný portlandský cement, postaven dvacetiposchoďový obytný dům [82].  

Od 90. let minulého století se počet výzkumných studií zabývajících se problematikou 

alkalicky aktivovaných systémů značně rozrůstá. Jako zástupce této éry lze, kromě 

pokračujících experimentů výše zmíněných vědců (Gluchovský, Davidovits, Krivenko, Roy), 

v této fázi zmínit například výsledky týmů prof. Brandštetra, jehož výzkum je zaměřen 

na přípravu kompozitů s využitím látek odpadního charakteru, vysokopecních strusek, a použití 

popílků v bezcementových směsích. Dále kolektiv prof. Paloma, který se zabývá alkalickou 

aktivací popílků, včetně pozorování a popisu vzniklé mikrostruktury, a dále je možno zmínit 

tým Provis – Deventer, zabývající se mimo jiné i průmyslovým využitím alkalicky 

aktivovaných hmot [64]. 

3 Příklady aplikací alkalicky aktivovaných systémů 

Jak již bylo uvedeno výše, v minulosti byly alkalicky aktivované systémy prakticky 

aplikovány především na Ukrajině na základě výzkumu prof. Gluchovského. Jako další 

způsoby uplatnění alkalicky aktivovaných struskobetonů lze zmínit například speciální dlažbu 

pro velmi těžká vozidla (50 – 60 t) v roce 1984, předpjaté železniční pražce (1988), 24 patrovou 

obytnou budovu z roku 1994. Dále je možné zmínit aplikace struskobetonů například 

při výstavbě obchodního domu v Krakowě (1974), použití alkalicky aktivovaných systémů 

při realizaci pozemních komunikací v Magnitogorsku (1984) [98]. 

Dalším produktem alkalické aktivace je bezsádrovcový portlandský cement tzv. 

BS cement, vyrobený na bázi portlandského slínku nebo strusky, anioaktivního tenzidu 

a alkalické soli, například uhličitanu sodného. Tento materiál je žáruvzdorný, odolný vůči 

agresivnímu prostředí, rychle tuhne a tvrdne i při záporných teplotách, je dobře zpracovatelný 

při nízkém vodním součiniteli a dosahuje pevností přes 100 MPa [91]. 
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V České republice byl ve spolupráci VŠCHT a ČVUT vytvořen POPbeton®, beton 

na bázi alkalicky aktivovaných popílků. Tento beton má konečné pevnostní parametry velmi 

podobné cementovému betonu, je však odolný vůči působení chemikálií (NaCl, Na2SO4, 

MgSO4) a vysokých teplot. POPbeton® dosahuje pevností 50 - 70MPa, při přidání jemně mleté 

vysokopecní strusky v množství 10 % hmotnosti popílku bylo dosaženo nárůstu pevností ještě 

o dalších 20 % oproti původním hodnotám [62]. 

Příkladem aktuálního praktického využití alkalicky aktivovaných systémů v praxi je 

pojivo GEOPOL®. Tato technologie společnosti SAND TEAM spol. s r.o. je určena pro výrobu 

forem a jader ze směsí určených pro odlévání železných a neželezných kovů (Obr. 3). Výhodou 

použité technologie je možnost recyklace použitých materiálů, minimální mechanická otírka, 

zpracovatelnost a vysoká pojivová schopnost při velmi nízkém dávkování pojiva. Společnost 

nachází uplatnění odlévaných forem pomocí geopolymerů především v USA, kde sílí tlaky 

na ochranu životního prostředí [107]. 

 

 

Obr. 3: Část formy pro výrobu bronzových odlitků [107] 

V Austrálii v Brisbane byl pro Queenslandskou univerzitu realizován první dům, v jehož 

nosné konstrukci byl použit geopolymerní beton (Obr. 4). Čtyřpodlažní budova je postavena 

z prefabrikátů. Z alkalicky aktivovaného kompozitu na bázi vysokopecní strusky a popílku bylo 

na stavbu použito 33 prefabrikovaných stropních panelů [108]. 
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Obr. 4: Global change institute [108] 

Největším projektem použití geopolymerního materiálu je výstavba letiště Brisbane 

West Wellcamp Airport z roku 2014 (Obr. 5), při jehož realizaci bylo použito 40 000 m3 

geopolymerního betonu.  Materiál byl při výstavbě použit pro své vysoké pevnosti, malé 

smrštění a dobrou zpracovatelnost. Geopolymerní beton byl nanášen ve vrstvě o tloušťce 

435 mm [110]. 

  

Obr. 5: Realizace letištní plochy Brisbane West Wellcamp Airport [110] 
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Dalším příkladem aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavební praxi je  

E-Crete™. Jedná se o beton připravený na bázi popílku ze spalování uhlí v elektrárnách 

a vysokopecní strusky. E-Crete™ je produktem australské firmy Zeobond group, která jej 

nabízí ve formě jak transportbetonu (Obr. 6), tak i ve formě prefabrikovaných dílců (Obr. 7) 

[111]. 

 

Obr. 6: Příklad aplikace E-Crete™ ve formě transportbetonu [111] 

 

Obr. 7: Příklad aplikace E-Crete™ ve formě prefabrikovaných panelů [111] 

V Austrálii je dále produkován „geopolymerní beton“, označovaný jako Earth Friendly 

Concrete (EFC). Jedná se o kompozit na bázi kombinace vysokopecní strusky a popílku, kdy 

alkalická aktivace probíhá za zvýšených teplot použitím alkálií v pevné nebo tekuté formě. 

Z daného materiálu jsou vyráběny různé typy prefabrikovaných dílců, lze zmínit například 

jejich použití při výrobě tunelových (Obr. 8) a kanalizačních segmentů, přičemž je využívána 

především jejich vysoká odolnost vůči agresivnímu prostředí [112]. 
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Obr. 8: Tunelový prefabrikovaný segment z EFC [112] 

 

Další oblast, v níž mají alkalicky aktivované hmoty značný potenciál jsou dekorativní 

a obkladové prvky. Jejich moznosti jsou zřejmé z (Obr. 9 a 10), na nichž jsou zachyceny 

prototypy jednotlivých stavebních výrobků, na nichž je viditelná jak barevná, tak tvarová 

variabilita vyrobených dílců [129]. 

 

 

Obr. 9: Prototyp stavebního výrobku – imitace pískovce [129] 
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Obr. 10: Prototyp stavebního výrobku - imitace cihelného zdiva [129] 
 

Na území České republiky jsou rovněž vyráběny alkalicky aktivované kompozity, nebo 

suroviny určené přímo pro jejich výrobu. Příkladem je geopolymerní pojivo na bázi kaolinitu 

z produkce Českých lupkových závodů a. s., Baucis. Tento se vyrábí kontrolovaným tepelným 

zpracováním kaolinů a lupků při teplotě 750 °C. Po smíchání pojiva s vodou a alkalicky 

rozpustnými křemičitany vzniká materiál chemicky i strukturně srovnatelný s přírodní 

horninou. Hmota vyniká velmi rychlým tvrdnutím, kdy 40 - 50 % konečné pevnosti je dosaženo 

již po 1 dni zrání a 90 % konečné pevnosti je dosaženo během 7 - 14 dnů zrání. Pojivo je vhodné 

do žáruvzdorných výrobků, přičemž může být vystaveno teplotám až 1200 °C [128].  

 

4  Suroviny pro přípravu alkalicky aktivovaných systémů 

Teoreticky může být alkalicky aktivován jakýkoli materiál, který obsahuje křemík 

a hliník. V praxi jsou výzkumné práce věnovány zejména materiálům, jež jsou k dispozici 

ve velkém objemu a jejich zpracování je žádoucí. Většinou se tedy jedná o vysokopecní strusky, 

popílky, kaolinitické jíly a v zahraničí také červené kaly [64]. 

Vlastnosti připravených hmot jsou značně závislé na složení jednotlivých surovin, včetně 

obsahu jednotlivých fází. Dále se kompozity liší dle poměru jednotlivých složek, podmínek 

přípravy, druhu a granulometrie kameniva, podmínek přípravy a následného způsobu uložení. 

V následujících podkapitolách jsou jednotlivé suroviny, používané pro alkalickou aktivaci 

definovány. Dle [91] viz Obr. 11 je zřejmé, že u surovin, u nichž je obsah Ca vysoký, vznikají 

v rámci hydratačních reakcí především C-S-H a C-A-H fáze (slínek, strusky). S klesající 
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tendencí obsahu Ca v systému je nutné navyšovat koncentraci Na2O v alkalickém aktivátoru 

s tím, že v průběhu hydratačních reakcí vznikají především látky zeolitického typu  

(Na,Kn{-(Si-O)z-Al-O}n.wH2O) (popílky a metakaolin) [91]. 

 

 

Obr. 11: Fáze a koncentrace Na2O v roztoku v závislosti na pojivové složce [91] 

 

Jelikož je často snahou jednotlivých výzkumných záměrů připravit pojiva specifických 

vlastností, kdy jsou jako suroviny použity směsi rozdílných typů materiálů, vzrůstá tak 

i rozmanitost dosažených výsledků. Konečné produkty je poté možné označovat nejen jako 

alkalicky aktivované materiály, systémy, kompozity či cementy, ale také jako anorganické 

polymerní betony, geocementy, hydrokeramiku, umělý kámen, či alkalicky vázanou keramiku 

[103]. 

Všeobecně nejlepších výsledků dosahují alkalicky aktivované vysokopecní strusky 

[91]. Tato surovina je však, kromě závislosti na metalurgickém průmyslu, v jehož důsledku 

vzniká jako odpadní produkt, značně využívána v cementářském průmyslu a v současnosti je 

tedy snahou její použití v rámci alkalické aktivace minimalizovat a spíše využívat jiné, 

dostupnější suroviny.  

Alkalicky aktivované metakaoliny dosahují v porovnání se struskami a s popílky 

nižších pevností, ovšem tyto materiály jsou velmi odolné vůči působení vnějších vlivů [91].  

Dle Studie surovin pro alkalickou aktivaci [91] (Obr. 12) jsou z hlediska faktoru 

náročnosti, který zahrnuje zejména ekonomické a ekologické vlivy jednotlivých materiálů, 

nejvíce vhodné popílky z hnědého a černého uhlí (faktor náročnosti 0 - 1), a to zejména z toho 

důvodu, že pro jejich zpracování do směsí zpravidla nejsou potřebné další úpravy. Z tohoto 

důvodu jsou dle této studie nejméně vhodné metakaoliny (faktor náročnosti 7). Důvodem je 

nutnost jejich předchozího výpalu při teplotách kolem 600 - 850 °C [91, 92].   
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Obr. 12: Faktor náročnosti surovin pro alkalickou aktivaci [91] 

 

Následující podkapitoly jsou věnovány nejčastěji používaným surovinám v rámci 

alkalické aktivace. Jelikož jsou většinou součástí kompozitu i další složky (záměsová voda, 

kamenivo apod.), jsou tyto v dalším textu rovněž zmíněny. 

 

4.1 Strusky 

Strusky se řadí se mezi technogenní (antropogenní) materiály. Vznikají jako vedlejší 

produkt při výrobě surového železa a rovněž jako odpad při výrobě neželezných kovů. Strusky 

se obecně dělí na vysokopecní strusky, které vznikají jako vedlejší produkty při výrobě 

surového železa ve vysoké peci a ocelářské strusky, které vznikají během zpracování surového 

železa na ocel [103]. 

U strusek, které jsou získávány z výroby mědi, niklu, zinku nebo olova, byly, podobně 

jako u strusek z výroby surového železa ve vysokých pecích, zjištěny latentně hydraulické 

vlastnosti, vzhledem k vyššímu obsahu těžkých kovů však nejsou tyto suroviny pro uplatnění 

ve stavebnictví vhodné [103]. 
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V metalurgii vznikají strusky při zpracování kovů. Nekovové složky vsázky společně 

s produkty metalurgických reakcí v tavenině a části vyzdívek vyplouvají na povrch lázně, kde 

vytvářejí vrstvu na povrchu taveniny, čímž ji chrání před zpětnou oxidací. Aby bylo dosaženo 

souvislé povrchové vrstvy, musí strusky vykazovat určité chemické složení. Z tohoto důvodu 

jsou do vsázky dodatečně přidávány struskotvorné přísady, a to zejména vápenec, kazivec 

a křemenný písek. Dále je struska tvořena popelem koksu a nečistotami z výroby železa a oceli 

[103]. 

Teplota strusky ve vysoké peci dosahuje hodnoty cca 1500 °C. Po odpichu je struska 

pomocí kolib dovezena ke granulačním věžím, kde je následně prudce ochlazena vodou, tedy 

granulována (Obr. 13) [103]. 

 

 

Obr. 13: Vylévání žhavé strusky z kolib v areálu ArcelorMittal Ostrava, a.s. (foto autorka) 

 

Ke stabilizaci amorfního stavu je nutné rychlé ochlazování taveniny vysokopecní 

strusky vodou, sklovitý charakter strusky zaručuje latentně hydraulické vlastnosti. V případě 

pomalého chladnutí dochází k její krystalizaci [77, 103]. 

Vysokopecní strusky zpravidla obsahují 30 - 50 % CaO, 30 - 43 % SiO2, 5 - 18 % Al2O3, 

1 - 15 % MgO, v malém množství se poté vyskytují oxidy železa, manganu, barya a titanu 

[104].  

Pro strusky má z hlediska fázového složení základní význam ternární diagram viz 

Obr. 14. Základním sklotvorným oxidem ve struskách je SiO2. Pro dosažení maximálního 
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obsahu skelné fáze se používá vodní granulace pod tlakem, při tomto způsobu úpravy je 

sklovitý charakter zachován až z 90 %. Součástí strusky jsou také krystalické fáze gehlenit, 

akermanit, merwinit, monticelit, dále se zde vyskytuje α-dikalciumsilikát, β-dikalciumsilikát, 

C3MS2, pseudowollastonit α-CS, přičemž hlavní hydraulickou složkou strusky je především 

belit. [14] 

 

 

Obr. 14: Ternární diagram soustavy CaO-SiO2-Al2O3  [88] 

 

Z důvodů objemových změn je ve struskách nežádoucí přítomnost sulfidů železa 

a manganu, kdy jejich vlivem dochází k železnatému a manganatému rozpadu. Ve vlhkém 

prostředí železo oxiduje za vzniku síranu železnatého/železitého, mangan přechází ze sulfidu 

manganatého do hydroxidu manganatého. Tyto reakce vedou vlivem zvětšení objemu 

konečných produktů k pomalému rozpadu granulovaných strusek. Dále je rovněž nežádoucí 

přítomnost sulfidů vápenatých, hořečnatých barnatých, sodných a draselných a rovněž 

přítomnost nitridů a karbonitridů. Nedostatkem strusek je také jejich rekrystalizace, při níž 

vznikají gehlenit, akermanit a další fáze, které negativním způsobem ovlivňují vývoj  

fyzikálně-mechanických vlastností výrobku [77, 103,104]. 
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Vysokopecní strusky (Obr. 15) jsou posuzovány dle modulu zásaditosti Mz (1), který 

vyjadřuje poměr mezi zásaditými a kyselými oxidy (v hmotnostních %): 

 

=
 

                                                                 (1) 

 

V případě, že Mz je menší než 1, jedná se o strusky kyselé, jež jsou nejčastěji využívány 

jako kamenivo do betonu, v opačném případě se jedná o strusky zásadité, které se používají 

v cementářském průmyslu. [96, 51] 

Dalšími parametry, na jejichž základě se posuzuje kvalita strusek, jsou modul aktivity 

Ma (2) a koeficient kvality Kk (3) podle Budnikova [5]. Hydraulická aktivita strusek narůstá se 

zvyšující se hodnotou modulu zásaditosti a s rostoucím modulem aktivity.  

 

Ma = 
( )

( )
             (2) 

 

 

=  
( ) ( ) ( )

( ) ( )
     (3) 

 

Strusky s Kk > 1,9 mají zvýšenou aktivitu, strusky v rozmezí (1,6; 1,9) jsou středně 

aktivní a strusky s Kk < 1,6 jsou málo aktivní [51]. 

Dalším často sledovaným parametrem u vysokopecních strusek je tvz. Index F (dle 

Keila), jenž zohledňuje vliv CaS a MnO (4): 

 

F = 
    ,   

 
                              (4) 

 

V případě, že F < 1, je struska nevhodná pro použití do cementu, struska, jejíž F se 

pohybuje v intervalu (1; 1,5) je hodnocena jako struska průměrná. F v intervalu (1,5;1,9) jsou 

vyhovující strusky a u strusek nejvyšší kvality je dosahováno hodnot nad 1,9 [51, 89]. 
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Obr. 15: Mikrostruktura vysokopecní strusky prostřednictvím SEM [114] 

 

Ocelářské strusky, jež jsou odpadní produkty výroby oceli v pecích, nebo v pánvích 

(pecní a pánvové ocelářské strusky), nejsou v současnosti využívány v takové míře jako 

vysokopecní granulované strusky. Důvodem je především větší variabilita chemického 

a fázového složení v závislosti na použitých technologiích výroby oceli, složení surového 

železa, kvalitě vyráběné oceli. Ocelářské strusky obsahují především oxidy vápenaté, křemičité, 

hlinité a hořečnaté, minerály olivín a merwinit a dále C3S, C2S, C2F, C4AF, gehlenit 

a cristobalit. Tyto strusky se vyznačují objemovou nestálostí, rozpadavostí [77, 103]. 

Struska je schopná hydratačních procesů i při smísení pouze s vodou, tyto procesy jsou 

však velmi pomalé. Tyto procesy je možno urychlit přidáním slínku portlandského cementu 

nebo pomocí hydroxidu vápenatého. V rámci alkalické aktivace se jeví jako ideální roztoky 

s malým množstvím alkálií, především sodná vodní skla, uhličitan sodný a hydroxid sodný, 

ovšem za splnění podmínky, že pH takového aktivátoru by mělo dosahovat hodnot 13,5 

a vyšších. Aktivátor se dávkuje tak, aby na hmotnost strusky bylo dodáno množství Na2O 

v množství 2 až 7 %. V případě, že je množství dodaného Na2O vyšší, objevuje se u takto 

připravených hmot zvýšený výskyt nežádoucích výkvětů. [10, 69, 73]   
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Chemické složení strusky tvoří především systém CaO-SiO2-MgO-Al2O3 a je 

popisováno jako směs krystalických a sklených fází podobných gehlenitu a akermanitu, a také 

depolymerizovaného vápenato-křemičitého skla, přičemž dle [64, 79] neexistuje korelace 

obsahu skelné fáze a výsledné hydraulicity strusky v alkalickém prostředí, z čehož vyplývá, 

že nelze zaručit, že struska s vysokým obsahem skelné fáze bude vysoce reaktivní.  Co však 

ovlivňuje reaktivitu je stupeň depolymerace strusky, který je popsán jako poměr DP (5): 

 

DP = 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) , ( )
                                                   (5) 

 

Tento poměr by se měl pro vysokopecní strusky pohybovat v rozmezí 1,3 – 1,5. Vyšší 

hodnoty značí větší stupeň depolymerace. Reaktivitu strusky dále ovlivňuje separace fází 

vyskytující se u většiny hlinitokřemičitých skel. Roztavená struska se dělí na fázi bohatou na 

křemík podobnou SiO2 a fázi bohatou na oxid hlinitý blízkou Al6Si2O13 [64]. Díky vysokému 

obsahu Ca2+ se předpokládá, že jednotlivé fáze odděleně koexistují ve skelné struktuře strusky 

a že takovéto vzorky mají v systému alkalické aktivace lepší reaktivitu než vzorky homogenní 

skelné struktury a vzorky s krystalickou fází. [64] Tato fakta jsou však předmětem dalšího 

výzkumu. 

Vlivem působení aktivátoru dochází k rozpouštění vazeb mezi tetraedry AlO4 a SiO4, 

během čehož křemičité a aluminátové ionty přecházejí do tekuté fáze, hydroxylové skupiny 

(OH-) jsou vlivem zásaditého prostředí neutralizovány. Na jednotlivých zrnech strusky se tvoří 

tři odlišné vrstvy. Vnější vrstva obsahuje C-S-H fáze, prostřední vrstva hydrotalcitového typu 

a vnitřní vrstva obsahující skelné fáze se sníženým obsahem Ca2+ iontů. V počátku hydratace 

vzniká rovněž křemičitý gel, amorfní fáze bohatá na křemík. Volně vázaná voda, jež je součástí 

tohoto gelu následně ze struktury uniká, čímž dochází ke vzniku smršťovacích mikrotrhlin. 

Hlavním produktem hydratačních procesů alkalicky aktivované strusky je C-S-H gel.  

[10, 69, 73]   

 

4.2 Elektrárenské popílky 

Popílky jsou odpadní látky vznikající při spalování pevných paliv. V České republice 

vzniká ročně přibližně deset milionů tun popílků. [46]. Ve stavebním průmyslu jsou pro své 

pucolánové vlastnosti využívány především popílky, které vznikají při spalování černého 
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a hnědého uhlí v energetickém průmyslu. V současnosti je z celkové produkce dále 

zpracováváno pouze cca 20 % popílků, zbytek je ukládán v suché nebo zvlhčené formě 

na skládky. Problematickým je pro jejich možné další zpracování především nestejnorodé 

složení, v jehož důsledku se pak výrazně liší i konečné vlastnosti připravených kompozitů.  

Popílky jsou technogenní, heterogenní materiál o zrnitosti 0 - 1 mm, který je zachycován 

v odlučovačích při spalování tuhých odpadů při výrobě elektrické energie v tepelných 

elektrárnách.  Jedná se především o sklovité částice kulovitého tvaru. Jeho chemické, fyzikální 

a technologické vlastnosti se odvíjejí od technologie spalovacího procesu a kvality spalovaného 

uhlí [21]. Hlavními složkami popílků jsou SiO2, Al2O3 a Fe2O3. Rozlišujeme klasické (Obr. 16) 

a fluidní popílky. [46, 59] 

 

 

Obr. 16: Hnědouhelný elektrárenský popílek, SEM 2000x zvětšeno [113] 

 

Klasické popílky vznikají spalováním paliva při teplotách 1400 až 1600 °C a obsahují 

více než 70 % oxidů SiO2, Al2O3 a Fe2O3, přičemž z hlediska fázového složení se jedná 

především o β-křemen, mullit a skelné fáze. Podíl této skelné fáze je vyšší než 50 % a výrazným 

způsobem ovlivňuje reaktivitu popílku [46, 59] 

Fluidní popílky vznikají při spalování uhlí společně s vápencem při teplotě 850 °C. Tyto 

popílky se vyznačují podílem SiO2, Al2O3 a Fe2O3 v množství 50 - 70 % a obsahují i vysoký 

podíl CaO ve formě měkce páleného vápna, který je dále reaktivní a proto jsou tyto popílky 
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nevhodné pro použití do betonů. Způsob spalování a výsledné složení popílku ovlivňují jeho 

hydratační vlastnosti, u těchto popílků je zpravidla obsah skelné fáze menší.  [46, 59].  

Při alkalické aktivaci je fluidní popílek reaktivnější než klasický popílek a zároveň je 

u produktů alkalické aktivace těchto popílků dosahováno vyšších pevností [40].  

 

4.3 Přírodní pucolány 

Jako pucolány byly v minulosti označovány vulkanické popely a kalcinované zeminy, 

reagující za běžných teplot a přítomnosti vody s vápnem. V současnosti se tento název rozšířil 

na všechny aluminosilikátové materiály, jež chemicky reagují s hydroxidem vápenatým 

na sloučeniny podobné cementům [72]. 

Mezi přírodní pucolány lze zařadit látky vulkanického původu, sopečné popely a pemzy    

a také vulkanické tufy. Sopečné popely jsou z části krystalické a z části skelné struktury, pemzy 

jsou převážně sklovitého charakteru. Vulkanické tufy představují směsi amorfního skla, 

krystalitů a zeolitických minerálů, jež vznikly vlivem působení vody, vysoké teploty a tlaku 

a působením alkálií z vulkanických produktů. Tyto minerály ze skupiny tektosilikátů se 

vyskytují jako výplně mandlovcových dutin výlevných magmatických hornin, ve kterých 

vznikly krystalizací roztoků. Některé zeolity se tvořily i v sedimentárních horninách. [72, 84] 

Zeolity obsahují 60 - 70 % SiO2, 10 - 15 % Al2O3, dále CaO, Na2O a K2O. Jsou tvořeny 

krystalickými hydratovanými aluminosilikáty alkalických kovů, strukturu tvoří prostorové 

uspořádání řetězců tetraedrů [SiO4] a [AlO4], strukturní kostra dále obsahuje kanály a dutiny, 

v nichž jsou přítomné kationty, které se mohou vyměňovat anebo být nahrazovány jinými. 

Dutiny rovněž obsahují molekuly vody, jež jsou označovány jako tzv. zeolitová voda, kterou 

lze zahřátím odstranit, aniž by došlo k porušení struktury zeolitu. Tato voda může být nahrazena 

také molekulami jiných sloučenin, například amoniakem, barvivy či H2S nebo CCl4 aj. Uvedené 

vlastnosti zeolity předurčují pro použití v nejrůznějších průmyslových oblastech jako sorbenty, 

k čištění odpadních vod, při zpracování ropy, v papírenském průmyslu, dále v potravinářství, 

v jaderné technice, k likvidaci radioaktivního a toxického odpadu aj. Ve stavebnictví jsou 

používány do cementových suspenzí injektážních malt a do dalších aplikací, v nichž se využívá 

schopnost zeolitů směs stabilizovat a dosáhnout tak suspenzí, u nichž dochází k pomalejší 

segregaci jednotlivých složek. Do skupiny zeolitů se řadí přibližně 40 minerálů, například 

natrolit, phillipsit, analcim, chabazit, heulandit nebo klinoptilolit, řádově 200 druhů zeolitů bylo 

připraveno synteticky pro průmyslové využití [53, 84, 99, 100]. 
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Další skupinu přírodních pucolánů tvoří křemelina a opál. Křemelina (diatomit) je sypká 

hornina, tvořená opálovými schránkami rozsivek. Jedná se o jemnozrnný sediment bílé, šedé, 

nazelenalé nebo nahnědlé barvy v závislosti na příměsi. Vysoce kvalitní surovina obsahuje 

90 % SiO2, jako příměs se ve schránkách rozsivek vyskytuje Al2O3, Fe2O3 a alkálie. Diatomity 

jsou pro své vlastnosti používány jako plniva barev, papíru, gumy, k výrobě zvukově izolačních 

materiálů, pro filtrační účely [72, 84].  

  

4.4 Metakaolin 

Metakaolin se řadí mezi pucolány, jedná se o cíleně vyráběnou surovinu. Metakaolin se 

vyrábí tepelnou aktivací kaolinu a kaolinitických jílů při teplotách 550 - 850 ºC (6) [127, 50].  

 

( )( )
 °

   . 2 + 2                                      (6) 

 

Hlavní složku kaolinů a kaolinitických jílů tvoří kaolinit Al2O3.2SiO2.2H2O, minerál 

ze skupiny fylosilikátů. Z hlediska struktury vytváří dvojvrstvy tvořené tetraedrickou 

a oktaedrickou sítí, mezi vrstvy se ukládá voda.  

Kaolinit je bílý, mírně nažloutlý nebo narůžovělý, měkký neabrazivní vrstevnatý 

minerál. V přírodě se vyskytuje v podobě bílých lupínků až silných vermikulárních krystalů, 

perleťového nebo matného lesku. Agregáty mají zemitý až lasturnatý lom a jsou na omak 

mastné, lze je rozmělnit prsty. Kaolinit rychle pohlcuje vodu a vytváří plastickou hmotu. 

Specifická hmotnost kaolinitu činí 2,62 g/ccm, index lomu 1,57, tvrdost 1,5 - 2 dle Mohsovy 

stupnice, teplota tavení 1850 °C. Krystalová struktura kaolinitu je tvořena vrstvami tetraedrů 

[Si2O5]2- a oktaedrů [Al2(OH)4]2+, které jsou ve struktuře vázány iontově kovalentními vazbami 

pomocí společných atomů kyslíku. Jednotlivé vrstvy jsou k sobě vázány pomocí Van der 

Waalsových vazeb [50, 93, 101].  

Kaolin, nezpevněná bělavá hornina reziduálního původu, bohatá na kaolinit, 

se vyskytuje téměř ve všech geologických prostředích, vzniká rozkladem živců, slíd 

a sopečného skla za nízkých teplot a tlaků v kyselém prostředí, nebo také transformací 

montmorillonitu a dalších jílových minerálů. Kaolinit je základní složkou kaolinu a nejčastější 

složkou jílů a hlín [84].  

Lupky jsou horniny fázovým složením podobné kaolinu, silně diageneticky zpevněné, 

žáruvzdorné, vznikly v období permokarbonu, posledních dvou periodách prvohor. [84] 
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Při tepelné úpravě je z kaolinitu odvedena voda a dojde ke „zhroucení“ struktury 

materiálu. Výsledkem je metakaolinit, amorfní alumosilikát Al2O3.2SiO2. Kalcinace se provádí 

v rotačních pecích nebo ve fluidním loži, což umožňuje zkrátit dobu potřebnou ke kalcinaci 

suroviny z hodin na minuty. Další používanou metodou je tzv. blesková kalcinace, při které je 

surovina prudce zahřáta, kalcinována a zchlazena. Při tomto procesu lze v závislosti na teplotě 

kalcinace a době kalcinace získat metakaoliny s různými vlastnostmi [84, 127].  

Podmínky kalcinace a výsledné vlastnosti metakaolinů jsou předmětem výzkumu již od 

poloviny 19. století. Optimální teplota kalcinace je 700 - 750 °C, metakaoliny takto vypálené 

obsahují SiO2 a Al2O3 v aktivní formě [127].  

Společným rysem přírodních i technogenních pucolánů je obsah oxidu křemičitého 

v amorfní fázi. V přírodních pucolánech je sklovitý charakter vytvořen rychlým ochlazením 

žhavé lávy. Skelná struktura v umělých pucolánech je také zajištěna rychlým ochlazováním 

odpadních materiálů. V případě metakaolinu je původní krystalická struktura změněna 

při teplotách nižších, než jsou teploty nutné ke vzniku kapalné a následně amorfní struktury 

[84]. 

Pokud jde o mineralogické složení, metakaoliny obsahují 85 % metakaolinitu, 23 % 

křemene a 2 % anatasu. Z chemického hlediska metakaoliny obsahují zpravidla 55 - 62 % SiO2, 

37 - 42 % Al2O3, 0,6 - 1,5 % Fe2O3 a dále oxidy titanu, draslíku, vápníku, hořčíku a sodíku 

[84]. 

V keramickém průmyslu nachází metakaolin široké uplatnění, používá se při výrobě 

porcelánu a keramiky. Je také významným anorganickým plnivem v gumárenství. Pro svoji 

žáruvzdornost, plasticitu a vaznost se přidává do šamotových cihel. Bílé, vysoce čisté 

metakaoliny se používají jako plniva při výrobě papírů, omítek a nátěrových hmot. Pro své 

vlastnosti se také používá jako částečná náhrada cementu v betonu a maltách, kde zvyšuje 

pevnosti v tlaku, snižuje množství koncentrace hydroxylových iontů, což vede k omezení 

rozpínavosti betonu v průběhu zrání, zvyšuje chemickou odolnost, snižuje porozitu výsledných 

materiálů [127, 84]. Metakaoliny v betonu rovněž zajišťují vodonepropustnost a zvyšují 

odolnost proti výkvětům. Oproti popílkům neobsahuje metakaolin organické nečistoty, které 

jinak negativně ovlivňují procesy tvrdnutí v betonu [72, 86]. 

Kaolinit má vysoce uspořádanou strukturu, která je pro alkalickou aktivaci nevhodná. 

Úpravou pomocí kalcinace na metakaolin je dosaženo reaktivnější formy. Během výpalu 

dochází ke ztrátě hydroxylových skupin a kolapsu a přeskupení vlastní struktury. Jako 

optimální pro následnou alkalickou aktivaci jsou považovány teploty kalcinace v rozmezí 

600 – 800 °C. Při nižších teplotách vzniká méně reaktivní metakaolin, při vyšších dochází 
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ke krystalizaci nežádoucích fází. Kalcinovaný metakaolinit je rentgen-amorfní, má vrstevnatou 

strukturu s makroskopickým tvarem původního kaolinitu. [50, 56, 83, 93, 101].  

Alkalická aktivace aluminosilikátů probíhá jejich postupným rozpouštěním za vzniku 

monomerů v silně zásaditém prostředí. Vznikají prekurzory gelu [Al(OH)4]-
 a [OSi(OH)3]-. 

Monomery postupně vyplňují prostory mezi pevnými částicemi, tetraedry [Al(OH)4]- přitahují 

OH skupiny ostatních částic, vznikají polymerní gelové formace. V gelu následně 

polykondenzují dlouhé polymerní řetězce, přičemž významnou roli zde hraje hlinitanová 

složka. Křemičitá a hlinitanová složka by měly být v optimálním poměru 2 a vyšším, při tomto 

poměru je konečná struktura amorfní, v opačném případě výsledný produkt vykazuje jen velmi 

nízké pevnosti a nemá geopolymerní charakter, vznikají zde krystalické fáze. [44, 102] 

 

4.5 Mikrosilika 

Mikrosilika (křemičitý úlet, silica fume) je velmi jemný prášek šedobílé, šedé, černé, 

nebo červenošedé barvy, který vzniká při výrobě křemíku, ferrosilicia nebo dalších slitin 

křemíku. Mikrosilika vzniká z vypuštěného plynu SiO (7): 

 

2SiO + O2 → 2SiO2      (7) 

 

Mikrosiliku (Obr. 17) tvoří až z 98 % amorfní SiO2, částice jsou kulovitého tvaru 

a průměr zrn je menší než 1 µm. Měrný povrch zrn dosahuje hodnot 20 000 – 60 000 m2/kg 

a způsobuje vysokou reaktivitu materiálu. Mikrosilika se velmi rychle rozpouští v roztoku 

hydroxidu vápenatého za vzniku C-S-H fází. Ve stavebnictví se používá do betonových 

konstrukcí a dopravních staveb určených do agresivních prostředí, pro výrobu HSC a UHPC 

betonů. V betonech mikrosilika pozitivně ovlivňuje nárůst pevností a zvýšení trvanlivosti, a to 

jak svými pucolánovými vlastnostmi, kdy zvětšuje objem hydratačních produktů, tak svou 

granulometrií, díky níž snižuje velikost pórů kompozitu. [2, 15, 95, 66] 
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Obr. 17: Mikrosilika 5000 x zvětšeno [117] 

 

4.6 Červený kal 

Červený kal (red mud) je vysoce alkalický odpadní produkt výroby hliníku. Vzniká 

při louhování drceného bauxitu v roztoku NaOH za vzniku Al(OH)3. Kromě vody a hydroxidu 

sodného obsahuje dále sloučeniny křemíku a titanu Je charakteristický červenou barvou vlivem 

přítomnosti oxidů železa. Mineralogické složení odpovídá hematitu, goethitu, anatasu a rutilu 

[78, 116]. 

V minulosti byt tento kal vypouštěn do řek, což mělo za následek škody na životním 

prostředí. V současnosti je ukládán v odkalištích (Obr. 18), po usazení pevné složky se louh 

opětovně využívá. Pevná složka používá jako plnivo při realizaci dopravních staveb, surovina 

pro výrobu keramiky a je rovněž snahou tuto surovinu zpracovávat alkalickou aktivací. [57, 85, 

105, 116]. 
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Obr. 18: Nádrž s červeným kalem v severním Německu [115] 

 
4.7 Aktivátory 

Jedná se o vysoce alkalické sloučeniny, které mají schopnost rozpouštět fáze a struktury 

látek za následného rozvoje hydratačních procesů, které způsobují tuhnutí a tvrdnutí směsí. Jsou 

používány hydroxidy sodný nebo draselný, křemičitany, nejčastěji vodní skla sodná a draselná, 

případně hlinitany a uhličitany [103].  

Vodní skla jsou jedním z nejčastěji používaných aktivátorů, jedná se o nehydraulická 

pojiva tvrdnoucí za normálních teplot. Jedná se o koloidní roztoky křemičitanů, nejčastěji 

draselné nebo sodné. Vodní skla se v menší míře používají v bezvodé formě [103].  

Vodní skla se vyrábí tavením uhličitanu sodného nebo draselného s křemenným pískem 

při teplotě kolem 1400 ºC, přičemž vzniká sodnokřemičitá nebo draselnokřemičitá frita. 

Za zvýšeného tlaku a teploty je poté rozpouštěna ve vodě v rotačních nebo stacionárních 

autoklávech. Průměrná hustota vodního skla je 1300 - 1500 kg/m3 a obsahuje přibližně 50 hm% 

vody [86].  

Při použití průmyslově vyráběného vodního skla k alkalické aktivaci je většinou nutné 

upravit jeho silikátový modul (8), což je molární poměr SiO2/Na2O. Tento se u skel pohybuje 

v intervalu 2,3 - 3,3. Nejčastěji se upravuje na rozmezí hodnot 1,0 - 2,0 přidáním roztoku 

NaOH, který ve vodním skle působí jako plastifikátor. Aktivní složkou ve vodním skle je oxid 

sodný, s narůstajícím obsahem je tuhnutí rychlejší. Množství, které se vnáší do systému v rámci 

alkalické aktivace se vyjadřuje jako dávka Na2O, což značí jeho množství v hm. % oproti 
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hmotnosti pojivové složky, která je tímto způsobem aktivována. Obsah vody u vodních skel se 

pohybuje v rozmezí 40 – 60 hm. % [3, 11, 52, 55, 103].  

 

Ms =                                                                             (8) 

 

Bezvodý křemičitan sodný se připravuje sušením roztoku vodního skla nebo 

zahušťováním NaOH při sníženém tlaku. Tento pevný aktivátor je ve vodě snadno rozpustný, 

vyrábí se v hydratované nebo nehydratované formě a obsahuje maximálně 30 hm% vody [103]. 

V oblasti alkalické aktivace není příliš často užíván, důvodem je zřejmě vyšší cena v porovnání 

s vodnými roztoky. 

Hydroxid sodný a draselný jsou silně zásadité leptavé anorganické látky. V pevné fázi 

jsou dostupné ve formě peciček nebo granulí, jsou silně hygroskopické, dobře rozpustné 

ve vodě a v alkoholu. Při nižších teplotách v roztoku krystalizují. Vyrábí se elektrolýzou 

roztoku chloridu sodného či draselného, nebo se připravují z uhličitanů tzv. kaustifikací 

(způsob přípravy alkalických hydroxidů působením hydroxidu vápenatého na roztoky 

uhličitanů alkalických kovů). V menší míře jsou jako aktivátory používány alkalické uhličitany 

[51]. 

Dle [44, 103] je možné aktivátory rozdělit do šesti skupin, a to na hydroxidy, slabé 

bezkřemičité soli kyselin, silikáty, alumináty, alumosilikáty a silné křemičité soli kyselin. Více 

se, zejména s přihlédnutím k ceně, uplatňují sodné sloučeniny oproti draselným. 

Aktivátory jsou ze všech materiálů potřebných pro alkalickou aktivaci finančně 

nejnáročnější. Jsou také jedním z důvodů, které brání rozšíření těchto hmot do stavební praxe, 

neboť používání kapalného roztoku s sebou přináší možná bezpečnostní rizika. Zejména proto 

se v současnosti zkoušejí pevné aktivátory, které jsou sice cenově náročnější, jejich užití však 

představuje snížení bezpečnostních rizik.  

 

4.8 Voda 

U hmot se při jejich přípravě sleduje vodní součinitel (w/c), který vyjadřuje koncentraci 

pojivové složky. Je definován jako poměr účinného obsahu vody (w) k dávce pojiva (c). Voda 

hraje při přípravě hmot velmi důležitou roli, neboť se podílí jak na nastartování procesu 

hydratace jako voda záměsová, tak i ovlivňuje zrání směsi jako voda ošetřovací. [22, 74] 
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Záměsová voda, stejně jako v technologii betonu, při přípravě alkalicky aktivovaných 

hmot plní funkci fyzikální a chemickou. Fyzikální - reologická funkce zajišťuje požadovanou 

zpracovatelnost čerstvé směsi, její plastičnost. Chemická - hydratační funkce umožňuje průběh 

hydratačních procesů. [22, 74] 

Stejně jako beton je nutné po dobu zrání ošetřovat vodou ošetřovací, aby nedocházelo 

k nežádoucímu vysychání a s ním spojeným vznikem trhlin, byla shledána nutnost podobné 

péče i o alkalicky aktivované hmoty. [1, 90]. 

Mechanismus smrštění je komplexním jevem, v němž hrají hlavní roli molekuly vody 

nacházející se mezi vrstvami C-S-H gelu. Smrštění lze rozdělit na autogenní smrštění, plastické 

smrštění a smrštění vysycháním. [1, 32, 90]. 

Autogenní smrštění je způsobeno samotným průběhem hydratace, je možné mu zabránit 

umístěním hydratujícího prvku do vody nebo do prostředí o vysoké vzdušné vlhkosti, případně 

jej obalit nepropustným filmem nebo folií. [1, 32]. 

Plastické smrštění dochází v případě, že se z povrchu hmoty v plastickém stavu může 

odpařovat voda. K tomuto jevu nedochází, pokud je tato odpařující se voda doplňována vodou 

vystupující na povrch v důsledku rozmísení.  [32, 33]. 

Smrštění vysycháním je závislé na relativní vlhkosti prostředí, složení hmoty a dalších 

faktorech. V první fázi se ztrácí voda z kapilár, následuje voda na povrchu C-S-H fází 

a v posledním kroku dochází ke ztrátě vody ze struktury C-S-H. Směsi na bázi vysokopecní 

strusky mají odlišnou strukturu pórů, která například oproti cementové pastě vykazuje 

významně větší smrštění. [37, 32, 33, 90]. 

 

4.9 Kamenivo a jeho granulometrie 

Kamenivo je anorganický materiál přírodního nebo umělého původu, které v matrici 

plní funkci pevné a odolné kostry o sebe zaklíněných zrn s minimální mezerovitostí. Vlastnosti 

použitého kameniva významně ovlivňují výsledné vlastnosti celého kompozitu. V betonech 

běžně tvoří kolem 80 % objemu hmoty právě kamenivo. Dle způsobu těžby se kamenivo dělí 

na těžené a drcené, kdy těžené kamenivo je typické zaoblenými ohlazenými zrny, drcené 

kamenivo naopak vzniká zdrobňováním velkých kusů kameniva. Optimálně by se do betonu 

nemělo používat kamenivo s obsahem předrcených zrn vyšším než 40 %. [74, 95] 
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V rámci přípravy betonů se velmi pozorně sleduje také granulometrie kameniva. 

Pomocí křivky zrnitosti se sledují podíly zrn různé velikosti. V technologii betonu jsou 

zavedeny ideální křivky zrnitosti, jež vznikly na základě empiricky upraveného modelu 

idealizovaného tvaru kameniva.  

Se zrnitostí souvisí další parametry jako povrch kameniva, jenž ovlivňuje množství 

vody potřebné pro smáčení zrn kameniva. Z dalších parametrů, jež se u kameniva do stavebních 

hmot sledují lze zmínit tvarový index. [74] 

Z hlediska fyzikálních vlastností se u kameniva sleduje především pevnost, měrná, 

objemová a sypná hmotnost, mezerovitost a dále nasákavost, tepelná vodivost, objemová 

teplotní roztažnost a měrná aktivita. [74] 

Na kamenivo do betonu jsou kladeny přísné technologické požadavky, jedná se 

především o maximální možná dovolená množství nežádoucích látek (cizorodé částice, 

organické látky, obsah chloridů, sirnatých sloučenin, odplavitelné částice). Sledují se také 

otlukovost, ohladitelnost a mrazuvzdornost kameniva. Velmi pozorně se u kameniva sleduje 

možnost vzniku alkalicko-křemičité reakce, která je vyvolána působením alkálií z cementu, 

z vody i z kameniva na aktivní SiO2. V důsledku reakcí dochází k alkalickému rozpínání, což 

vede k postupné destrukci betonu. [74] 

V rámci studia alkalicky aktivovaných hmot se prokazuje, že pro přípravu těchto hmot 

je možné používat i nestandardní typy kameniva jak z hlediska granulometrie, tak i z hlediska 

fyzikálních a chemických vlastností. V rámci studie možné alkalicko-křemičité reakce byly 

sledovány objemové změny u těles připravených na bázi různých typů hmot i kameniva. 

Z Obr. 19 je zřejmé, že největší objemové změny byly zjištěny u směsí alkalicky aktivovaného 

struskocementu a portlandského cementu s nadlimitním množstvím alkálií, v nichž byl jako 

kamenivo použit andezit. [81] 
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Obr. 19: Vliv kameniva a typu matrice na deformaci vlivem alkalicko-křemičité 

reakce [81] 

 

5  Principy alkalické aktivace 

Latentně hydraulická pojiva v přítomnosti alkalického aktivátoru projeví hydraulické 

vlastnosti, tedy po smísení s vodou a po počátečním zatuhnutí na vzduchu jsou schopny tuhnout 

a tvrdnout jak na vzduchu, tak i ve vodě a konečné produkty hydratace jsou nerozpustné 

ve vodě. Aby došlo k alkalické aktivaci těchto hmot je nutné, aby skupiny SiO2 a Al2O3 byly 

přítomny v reaktivní formě, tedy ve formě skla nebo amorfní fáze [42, 75, 82]. 

V počáteční fázi dochází vlivem vysoce alkalického prostředí k přerušení vazeb mezi 

křemičitanovými a hlinitanovými mnohostěny pojivové složky a vzniklé iontové zbytky 

přejdou do tekuté fáze. Procesem syntézy přes roztok dochází k tvorbě nových produktů, jež 

vyvolají tuhnutí a tvrdnutí. [69]. 

U strusek byly Gluchovským jako produkty hydratace identifikovány kalcium-

silikátový hydrát, kalcium a sodno-alumino-silikátový hydrát. Při alkalické aktivaci jílových 

minerálů identifikoval vznik hlinito-křemičitých hydrátů – zeolitů. Pokud pojivová složka 
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ve zvýšené míře obsahuje CaO (typicky vysokopecní strusky), vzniká jako hlavní produkt 

hydratace C-S-H gel s výrazným množstvím vázaného Al3+ a alkalických kovů. Další produkty 

hydratace závisí na použitém typu aktivátoru. Hydratačních procesů se u strusek účastní pouze 

skelná fáze, krystalická fáze zůstává nezměněna. Pro vzbuzení latentní hydraulicity je potřebná 

také voda, která umožňuje vznik hydratačních produktů a je odpovědná za distribuci aktivátoru. 

V případě, že aktivátor je vodným roztokem, může být potřebná voda tímto roztokem částečně, 

nebo zcela nahrazena. V případě, že je struska smísena s vodou, dochází v omezeném rozsahu 

k tvorbě Ca(OH)2. Vlivem přítomnosti OH- jsou rozpouštěny struktury SiO, CaO, AlO, jelikož 

je však koncentrace tohoto iontu nízká, SiO a AlO vazby se výrazně nenaruší a nedojde 

tak k tvorbě C-S-H. V případě, že je do tohoto systému přidán alkalický aktivátor, vzroste 

koncentrace OH- iontů, dochází k rozrušování dalších vazeb a následným hydratačním 

procesům za vzniku C-S-H. [20, 97, 103] 

Přesný reakční mechanismus tuhnutí a tvrdnutí nebyl u alkalické aktivace dosud zcela 

vysvětlen. Produkty se liší v závislosti na použitých materiálech, typu aktivátoru i podmínkách 

vzniku, obecně však lze mechanismus popsat jako destrukci původního pojiva resp. vazeb  

Si-O-Si a Al-O-Si a jejich přeměnu na koloidní fázi, interakci koagulovaných struktur 

a polykondenzaci. [97] 

Gluchovský popsal proces alkalické aktivace vysokopecní strusky jako sled částečného 

přechodu kationtů alkalických kovů ze strusky do roztoku, vytvoření koloidní vrstvy Na silikátů 

na povrchu zrn strusky, rozpouštění Al iontů v sodném silikátu a následnou tvorbu C-S-H fází, 

vznik kalcium-alumináto-silikátových hydrátů a dále tvorbu zeolitických produktů různého 

složení. [48] Dle [97, 64] je začlenění alkálií do fáze C-S-H ovlivněno zvyšující se teplotou 

a poměrem Ca/Si. U C-S-H fáze s nízkým poměrem Ca/Si probíhá neutralizace Si-OH skupin 

sodným nebo draselným kationtem, protože obsahuje vysokou koncentraci Si-OH skupin.  

U C-S-H s vysokým poměrem Ca/Si probíhá výměna sodných/draselných iontů vápenatými 

ionty. Třetí mechanismus je závislý na povrchu C-S-H fáze, štěpení vazeb Si-O-Si pomocí 

sodných/draselných iontů vzrůstá s klesajícím poměrem Ca/Si. 

Alkalická aktivace pucolánů se liší od alkalické aktivace strusek především absencí CaO 

ve vstupním pojivu. Tím vznikají v rámci hydratačních procesů, které jsou podobné procesům 

zeolitickým, převážně amorfní produkty typu zeolitů a kromě amorfních struktur vznikají také 

fáze krystalické. [69, 97] 

Alkalická aktivace popílku je zjednodušeně popisována jako proces přeměny skelné 

fáze na kompaktní pojivo, kdy hlavním produktem je alkalický hlinitokřemičitý gel. [43] 
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Na Obr. 20 a Obr. 21 Je znázorněn model alkalické aktivace popílku. Z Obr. 20 je 

zřejmé, že v první fázi dochází k chemickému narušení povrchu částice silně alkalickým 

prostředím (a) a následně expanduje do dalších otvorů částic (b), proces uvolňuje menší částice 

a alkalické rozpouštění probíhá z venku dovnitř i opačným směrem (b). Proces probíhá 

do částečné nebo úplné spotřeby částice popílku (c). Během těchto reakcí, kdy jsou 

za exotermického procesu rozpouštění rozbíjeny kovalentní vazby Si-O-Si a Al-O-Al, proniká 

reakční produkt do vnitřních prostor částic, kde obaluje menší kulovité částice, nacházející se 

uvnitř větších částic. Tento povlak zabraňuje jejich kontaktu s alkalickým prostředím (e). 

Alkalická aktivace pokračuje, nezreagované malé částice popílku zůstávají v reakčním 

produktu. Tyto procesy nejsou v celém gelu stejné, liší se především rozložením jednotlivých 

částic, jejich velikostí a pH alkalického roztoku. Konečnou kondenzací vzniká málo uspořádaná 

struktura, která má však vysokou mechanickou pevnost. Tato struktura je tvořena zeolitickými 

strukturami s alkalickými hlinitokřemičitany jako hlavním reakčním produktem [41, 97] 

 

 

Obr. 20: Model alkalické aktivace popílku [41] 
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Obr. 21 Mikrostruktura alkalické aktivace popílku: A – původní částice popílku,  

B – narušení povrchu částice působením roztoku NaOH, C – reakční proces velkých částic,  

D – reakční proces malých částic [41] 

 

 

Pro alkalickou aktivaci kalcinovaných jílů je nutná přítomnost amorfních fází, 

to znamená, že u metakaolinu nemusí reagovat pouze metakaolinit, který je jeho hlavní složkou, 

ale procesu se může účastnit také amorfní SiO2, který vzniká při vyšších teplotách kalcinace. 

Produkty alkalické aktivace jsou podobné jako je tomu u alkalické aktivace popílku, vznikají 

tedy geopolymerní produkty, jejichž složení je závislé na celé řadě faktorů, toto multifázové 

složení se označuje jako amorfní gel, v cizojazyčné literatuře se vyskytuje spíše jako N-A-S-H 

(obr.22) gel, jenž je podobný C-S-H gelu [45, 63, 69, 70, 103]. 
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Obr. 22: EDX Analýza vysrážených gelů projektovaná do diagramu CaO-Al2O3 -SiO2 

[45] 

 

Pouze alkalicky aktivované metakaoliny odpovídají Davidovitsově definici 

geopolymeru. Vazby geopolymerů odpovídají alkalickým hlinitokřemičitanovým zeolitům, 

přičemž vznikají reakcí aluminosilikátových složek a alkalickými aktivátory, jejichž 

působením dochází k rozrušení vazeb Si-O-Si a vznikají fáze nové. Davidovits pro chemické 

označení geopolymer (Obr. 23) používá termín polysialates, přičemž sialate znamená spojení 

Si a Al tetraedrů. Základem struktury jsou pak řetězce těchto tetraedrů s jedním společným 

kyslíkem a kladným iontem (sodný, draselný, vápenatý, lithný atd) k vyrovnání elektrického 

náboje Al3+ v tetraedrické koordinaci. Pro popis geopolymeru používá pojem polysialát, což je 

zkráceně polysilikooxoaluminát [-Si-O-Al-O-]n, a n zde značí stupeň polymerace. Základní 

typy geopolymerní struktury jsou tedy sialáty (-Si-O-Al-O-), sialáty siloxo  

(-Si-O-Al-O-Si-O-) nebo sialáty disiloxo (-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O) viz Obr. 24 a Obr. 25. [35] 
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Obr. 23: Schéma neuspořádané struktury geopolymeru [35] 

 

 

Obr. 24: Uspořádání hliníkových a křemíkových tetraedrů [35] 

 

Polysialáty mají obecný vzorec Mn {-(SiO2)z-AlO2}n . wH2O, kde M představuje kationt 

(sodný, draselný, vápenatý, barnatý), jenž v síti vyrovnává negativní náboj Al3+ v tetraedrické 

koordinaci a n udává stupeň polykondenzace v rozmezí 1-3 [47]. 
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Obr. 25: Prostorové uspořádání jednotlivých typů vazeb geopolymeru [126] 

 

Sodné kationty jsou vzhledem ke své menší velikosti oproti draselným kationtům 

při tvorbě geopolymeru vhodnější, mohou snáze migrovat gelovou sítí. Proces 

geopolymerizace představuje exotermickou reakci, při níž oxidy aluminosilikátů reagují 

s alkalickými polysilikáty za vzniku polymerních Si-O-Al vazeb. Geopolymery mají 

krystalickou, semikrystalickou i amorfní strukturu. Možný průběh tuhnutí a tvrdnutí je 

zaznamenán na Obr. 26 [34, 38, 69]. 
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Obr. 26: Předpokládaný průběh tuhnutí a tvrdnutí geopolymeru [38] 

6 Výhody a nevýhody alkalicky aktivovaných systémů 

Alkalicky aktivované materiály oproti klasickým cementům mnohem méně zatěžují 

životní prostředí. Při produkci 1 tuny portlandského cementu dochází k uvolnění asi 1 tuny 

oxidu uhličitého [35]. Při výrobě směsných cementů jsou k portlandskému slínku přidávány 

především latentně hydraulické nebo pucolánové složky, jež slínek z části nahrazují. Tyto 

cementy jsou připravovány především z ekonomických důvodů, neboť výpal portlandského 

slínku je vlivem energetické náročnosti a přísných technologických požadavků zároveň velmi 

drahým procesem. Oproti tomu při alkalické aktivaci nedochází k produkci oxidu uhličitého 

a jako suroviny pro alkalicky aktivované materiály jsou využívány především odpadní 

průmyslové materiály, například vysokopecní strusky nebo elektrárenské popílky. Možností 

zpracovat v rámci alkalické aktivace druhotné suroviny, jež vznikají jako odpad v rámci jiných 

potřebných technologických procesů umožňuje snížit množství obsahů oxidů síry a dusíku, 

a také jiných toxických látek v ovzduší, jelikož není tyto hmoty potřeba vyrábět ve speciálním 

procesu. 

Jako jednoznačnou výhodou alkalicky aktivovaných hmot je při jejich přípravě 

možnost použití méně kvalitního kameniva, například kamenivo s vyšším obsahem jemných 

částic, výsivek z lomů, hlušin z dolů a různých průmyslových odpadů, například kyselých písků 

z plavení kaolinu. Výhodou je rovněž použití struskového kameniva, jelikož při smísení 
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s alkáliemi a vodou reaguje povrch struskového kameniva lépe než povrch křemenného písku 

a to příznivým způsobem ovlivňuje nárůst pevností [11, 17]. 

Alkalicky aktivované hmoty jsou schopné do své struktury vázat těžké kovy 

a radioaktivní odpad, aniž by docházelo ke změně morfologie hmoty, nebo k výraznému 

ovlivnění procesu tuhnutí a tvrdnutí jako je tomu u tradičních hmot na bázi cementu. Na základě 

vyluhovatelnosti těžkých kovů byly geopolymery shledány vhodnou matricí pro fixaci těžkých 

kovů [68]. 

Tyto hmoty jsou mimořádně odolné vůči působení agresivních látek z prostředí, ať se 

již jedná o vodu kyselých dešťů, mořskou anebo také o odpadní vodu. Vysoká korozní odolnost 

je způsobena hutnou mikrostrukturou, minimální porovitostí a přítomností fází zeolitického 

charakteru. Tato struktura má za následek také minimální smrštění, vodonepropustnost, 

žáruvzdornost a mrazuvzdornost. Při přípravě alkalicky aktivovaných systémů vzniká menší 

množství hydratačního tepla, přičemž toto množství je o třetinu až o polovinu menší než 

u portlandského cementu, což umožňuje výrobu masivních stavebních prvků. [11, 104]  

Pro přípravu alkalicky aktivovaných kompozitů nejsou potřebná speciální zařízení, 

prostředky používané při výrobě a zpracování betonu jsou zcela postačující. 

Struskoalkalické betony mají o přibližně 15 % nižší tepelnou vodivost než betony 

z portlandského cementu. Díky nízké zamrzavosti je možné alkalické směsi využívat 

při betonování za nízkých teplot, a to až do -30 ºC. Byla rovněž prokázána vysoká soudržnost 

těchto hmot s ocelí, což je výhodné při vyztužování [10 - 13].    

Nárůst pevností lze u těchto hmot výrazným způsobem ovlivnit, a to zejména pomocí 

proteplování. Doba tvrdnutí se z několika hodin při 30 ºC může zkrátit při zahřívání na teplotu 

85 ºC jen na několik minut a při použití mikrovln dokonce jen na několik málo sekund [35]. 

Jako nevýhodu je u alkalicky aktivovaných hmot nutné označit použití žíravin 

ve formě silně alkalických roztoků při jejich výrobě. Tento nedostatek je možné řešit použitím 

bezvodých aktivátorů v pevném stavu, kdy se následně do směsi přidává pouze voda nutná pro 

zavlhnutí směsi a nastartování hydratačních reakcí.  

Problémem je také relativně vysoká cena těchto aktivátorů, tento nedostatek je možné 

řešit použitím průmyslových odpadů alkalického charakteru.  

Další překážkou se v porovnání s běžnými cementovými pojivy jeví krátké doby 

tuhnutí a tvrdnutí, tyto je možno částečně prodloužit použitím retardérů. Prozatím se nejvíce 

osvědčily fosfáty a boritany u struskoalkalických betonů a dále Rudal, což je roztok křemičitanu 

sodného s obsahem hlinitanu sodného u hmot na bázi popílku, strusky a metakaolinu. V rámci 
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jednotlivých výzkumných prací jsou však ověřovány i jednotlivé výrobky běžně dostupné 

stavební chemie a i mezi těmito jsou nalézány účinné zpomalovače tuhnutí [35, 54]. 

Největší nevýhodou se v konečném důsledku jeví vysoká variabilita výstupů 

v závislosti na vlastnostech vstupních surovin (chemické a fázové složení, měrný povrch aj.), 

použitém typu aktivátoru, podmínkách okolního prostředí v průběhu hydratace a způsobu 

uložení. V závislosti na uvedených podmínkách poté vznikají rozdílné produkty hydratace, 

které výrazným způsobem ovlivňují jednotlivé sledované parametry. V případě průmyslové 

výroby je tedy podmínkou vysoký stupeň technologické kázně, neboť i minimální nedodržení 

výrobního postupu nebo kolísání kvality surovin má za následek diametrálně rozdílnou jakost 

výsledných produktů [16, 61]. 

 

7  Koroze 

Korozní procesy, jež ovlivňují anorganické materiály je možno rozdělit na tři kroky. 

Nejprve jsou agresivní média (plyny, kapaliny) transportovány do hmoty prostřednictvím 

pórovité struktury. Následuje reakce agresivní látky s materiálem, přičemž vznikají různé typy 

produktů. V posledním kroku dochází k depozici těchto produktů. Uvedené procesy jsou velmi 

komplikované, a aby jim mohlo být bráněno, je podmínkou podrobná znalost jednotlivých 

vlastností kompozitu, tedy zejména objem, velikost a tvar pórů, složení matrice aj.  U betonů 

jsou nejčastějšími typy koroze působení solí, alkalicko-křemičitá reakce, karbonatace, tvorba 

výkvětů a cyklické zmrazování a rozmrazování [4]. 

U hmot připravených ze strusky a popílku byla zjištěna vyšší odolnost vůči chemickému 

napadení, a to především z důvodu hutnější struktury hmoty, která při použití těchto surovin 

vznikne. Důležité je v případě napadení chloridy snížení penetrační rychlosti těchto iontů, což 

výrazně prodlouží životnost materiálu. Tohoto efektu je přídavkem strusky nebo popílku 

dosaženo, aniž by byla nutná další ochrana kompozitu ve formě např. nátěrů. Výhodou je také 

zvýšená odolnost hmot proti sulfátům. Popílek i struska snižují jejich mobilitu a také brání 

vzniku mezifázové zóny, což je oblast, ve které vzniká ettringit, jehož přítomnost je nežádoucí 

z důvodu vzniku objemových změn v kompozitu. [6]  

U hmot na bázi portlandského cementu je rovněž snížená odolnost vůči kyselinám, kdy 

kyselé roztoky snižují rovnováhu matrice a způsobují rozpouštění portlanditu. Vlivem jeho 

rozpouštění dochází k poklesu pH matrice, což má za následek pokračující procesy degradace, 
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především tedy ztrátu vápníku u křemičitanů a hlinitanů vápenatých, čímž vzniká amorfní 

hydrogel. [4] 

Problematický je dále u pojiv na bázi cementu i vliv HCl a síranů, nutné je rovněž zmínit 

vliv atmosférického CO2, který v kapalné formě (kyselý déšť- kyselina uhličitá) (9), způsobuje 

tzv. karbonataci. Karbonatace je nežádoucím jevem především u vyztužených betonů, neboť 

vlivem působení H2CO3 dochází k reakci s portlanditem za vzniku uhličitanu vápenatého (10) 

a tím k poklesu hodnoty pH < 9, kdy výztuž v betonu ztrácí pasivaci a hrozí koroze. [4] 

 

CO2 + H2O → H2CO3       (9) 

H2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2H2O    (10) 

 

Výzkumné práce [80, 71] ukazují, že u hmot, jež jsou připraveny na bázi alkalické 

aktivace korozní procesy v kyselinách a solích probíhají vlivem rozdílných hydratačních 

produktů v matrici pomaleji, než je tomu u hmot na bázi portlandského cementu. Rychlost 

a průběh korozních procesů jsou však u těchto materiálů závislé na použitých surovinách (druhu 

aktivátoru) [71]. 

 

8  Analytické metody pro hodnocení surovin a produktů 

V následující kapitole jsou stručně shrnuty nejčastěji používané analytické metody, 

pomocí nichž jsou vyhodnocovány vlastnosti surovin a konečných produktů alkalické aktivace.  

 

8.1 Termické metody 

V rámci termických metod jsou nejčastěji využívány metody isotermální skenovací 

kalorimetrie a diferenciální termická analýza sdružená s termogravimetrií DSC/TG. 

 

8.1.1 Isotermální skenovací kalorimetrie  

Isotermální skenovací kalorimetrie měří vývin tepla chemických reakcí připravených 

směsí. Pomocí isotermálního kalorimetru je zjišťován rozdíl vývinu tepla mezi sledovaným 

vzorkem a referenčním vzorkem, který vývinem tepla není ovlivněn. V rámci metody se sleduje 
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pouze pojivová složka vzorku, bez plniva. Referenčním vzorkem je křemičitý písek. 

Sledovanou veličinou je teplotní rozdíl obou vzorků. Přesnost tohoto typu měření se pohybuje 

v řádu mikro wattů. [52, 67]. 

8.1.2 Diferenciální termická analýza DSC/TG  

Sdružená DCS/TG analýza je podobná diferenciální termické analýze, sleduje však jiné 

proměnné. Při zahřívání testovaného vzorku sleduje změny, které vznikají při různých 

teplotách. Metoda DCS pracuje s veličinou tepla, přičemž sdružením s termogravimetrií je 

možné sledovat během reakcí také změny hmotnosti vzorku. Díky tomu je možné následně 

hodnotit obsah látek ve směsi, stanovit stupeň rozkladu nebo dehydratace materiálu [52, 67]. 

 

8.2 Elektromagnetické metody 

Tyto metody umožňují pomocí ozáření vzorku konkrétním typem záření a následnou 

detekcí odražených nebo prošlých vln zjištění jeho chemického složení a struktury. Mezi tyto 

metody lze zařadit spektroskopii nukleární magnetické rezonance, infračervenou spektroskopii 

a rentgenovou práškovou difrakci. [67]. 

 

8.2.1 Spektroskopie nukleární magnetické rezonance 

Jedná se o fyzikálně-chemickou metodu, jež využívá interakce atomových jader vzorku 

(s nenulovým jaderným spinem) s okolním magnetickým polem. Zkoumá rozdělení energií 

jaderného spinu v magnetickém poli a přechody mezi spinovými stavy, které jsou vyvolány 

vlivem radiofrekvenčního záření. Tato technika nachází uplatnění především ve výzkumu 

organických molekul, pro anorganické látky se používá MAS-NMR spektrometrie. V rámci 

této metody vzorek vůči okolnímu magnetickému poli rotuje pod určitým úhlem. Tato 

analytická metoda poskytuje informace o meziatomových vazbách testovaného vzorku, čímž 

umožňuje například sledovat způsob řetězení prvků ve struktuře. [67, 118, 119]. 

 

8.2.2 Infračervená spektroskopie 

Tato kvalitativní metoda umožňuje identifikovat pomocí oblasti infračerveného spektra 

strukturní charakterizaci organických sloučenin a stanovení anorganických látek. Technika je 

založena na měření pohlcení infračerveného záření o různých vlnových délkách analyzovaným 

vzorkem. Principem metody je absorpce infračerveného záření při průchodu testovaným 
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materiálem, při kterém dochází ke změnám rotačně vibračních energetických stavů molekuly 

v závislosti na změnách dipólového momentu molekuly. V případě, že frekvence zdroje je 

blízká frekvenci přechodu vibračních hladin, dojde k absorpci energie molekulou a na záznamu 

se tento pokles projeví. Díky znalostem spekter jednotlivých materiálů je pak možné 

identifikovat složení testovaného vzorku. [67, 120] 

 

8.2.3 Rentgenová prášková difrakce 

Metody rentgenové práškové difrakce využívají krátkovlnné elektromagnetické 

spektrum z oblasti 0,1.10-10 až 100.10-10 m ke studiu uspořádání stavebních částic v pevných 

látkách. Vlnová délka ionizujícího záření odpovídá meziatomovým vzdálenostem ve většině 

struktur pevných látek a tak může při jeho dopadu docházet k difrakci (ohybu) na elektronech 

jednotlivých atomů. Analýzou difraktovaného záření lze následně stanovit některé strukturní 

charakteristiky a případně rozmístění stavebních částic v krystalové mřížce studované pevné 

fáze. Vzhledem k tomu, že u alkalicky aktivovaných hmot jsou produkty hydratace většinou 

amorfní struktury, je tato metoda při jejich výzkumu použitelná pouze v omezené míře. [67, 

121] 

 

8.3 Mikroskopie 

Mikroskopii lze definovat jako souhrn aplikací optiky, které se využívají k zobrazení 

struktur, jež nejsou viditelné pouhým okem. Způsoby mikroskopického zobrazování se rozlišují 

několika způsoby, a to například dle druhu záření přicházejícího do objektu (světlo, ultrafialové 

záření, polarizované světlo, infračervené záření), nebo dle způsobu uspořádání optické soustavy 

(procházející světlo, odražené světlo, emitované fluorescencí). Tam, kde již rozlišovací 

schopnost světelné mikroskopie není dostačující, se používá elektronová mikroskopie anebo 

mikroskopie atomárních sil. [125] 

 

8.3.1 Laserový skenovací konfokální mikroskop 

V rámci konfokální skenovací mikroskopie je možno získat 3D obraz sledovaného 

vzorku. Laserový paprsek je fokusován na clonku, prochází objektivem až na vzorek, kde je 

obraz clonky fokusován do bodu, jehož průměr odpovídá rozlišovací mezi. Přes stejný objektiv 

prochází zpětně světlo na vzorku odražené nebo rozptýlené. Sekundární světlo putující zpět, 
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bodový obraz je s pomocí děliče paprsků lokalizován před fotonásobič, v němž je umístěna 

druhá bodová clonka, která filtruje světlo procházející z oblasti mimo ohniskovou rovinu 

mikroskopu (Obr. 27). Pozorování vzorku pomocí konfokálního laserového skenovacího 

mikroskopu umožňuje sledovat nejen povrch vzorku ale i jeho vnitřní strukturu, proto je vhodný 

pro zjišťování defektů, sledování dutých konstrukcí apod. Výhodou této metody je, že objekty 

mimo rovinu ostrosti nezpůsobují rozostření, protože nejsou zobrazeny (vznikají tzv. optické 

řezy). Po zpracování vzniká 3D obraz s velkou hloubkou kontrastu (Obr. 28) [124, 125]. 

 

 

Obr. 27: Princip laserového skenovacího konfokálního mikroskopu [124] 
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Obr. 28: 3D model povrchu čedičové dlaždice zobrazené pomocí laserového 

skenovacího konfokálního mikroskopu (a – reálná struktura, b – topografie povrchu) 

8.3.2 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Skenovací elektronová mikroskopie (Obr. 29) je přesná nedestruktivní metoda 

pro analýzu částic a jejich povrchů. Touto metodou jsou pořízeny snímky objektů s rozlišením 

na úrovni nm, z nichž lze posuzovat velikost, tvar a strukturu povrchu jednotlivých objektů 

(Obr. 30). Vzorky pro SEM mohou být připraveny ve formě výbrusu, ultratenkých řezů, sypké 

hmoty jsou umístěny na terčíky a zaprášeny vrstvou Pd a Au, nebo umístěny na Ni a Cd mřížku. 

Pro zvýraznění struktur se používají negativní barviva (kyselina fosfowolframová, molybdenan 

amonný, uranyl acetát). Předností této metody je vysoké rozlišení, velká hloubka ostrosti, 

informace o topografii a materiálovém složení. [122]. 

 

 

Obr. 29: Skenovací elektronový mikroskop [122] 
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Obr. 30: SEM: vlevo - vzorek sádry, vpravo – oxid železa [122] 

 

8.4 Měrný povrch  

Měrný povrch vyjadřuje celkový otevřený povrch porézní látky. Vyjadřuje se obvykle 

v m2/kg a charakterizuje jemnost materiálu. 

 

8.4.1 Měrný povrch dle Blaina 

V praxi se nejčastěji používá metoda dle Blaina, která je založena na propustnosti plynu 

porézní vrstvou látky. Princip je založen na stanovení rychlosti průchodu vzduchu vzorkem. 

Čím menší částice vzorek obsahuje, tím méně je propustný a tím větší klade odpor 

procházejícímu plynu. 

 

8.4.2 Měrný povrch pomocí BET metody 

Jedná se o metodu adsorpční, podstatou je adsorpce plynů (schopnost povrchu pevných 

látek přitahovat molekuly okolních plynů) na povrchu práškových částic (Obr. 31). Plynová 

adsorpční technika je prováděna zavedením známého objemu plynu do pevného materiálu 

v uzavřeném systému. Je-li známa plocha, kterou zaujme molekula plynu za daných podmínek 

v adsorbovaném stavu a množství plynu adsorbovaného vzorkem, je možné stanovit specifický 

povrch tohoto vzorku. Závislost vyjadřuje adsorpční izoterma – experimentální křivka. Měrný 

povrch vypočte z adsorpční izotermy plynného dusíku na pevném povrchu vzorku metodou 

BET. Pomocí této metody je možné stanovit specifickou plochu povrchu, porozitu vnějšího 

povrchu a texturu a morfologii povrchu vzorků. Jednotky jsou m2/g a tato metoda je 
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nejspolehlivější pro stanovení měrného povrchu. V rámci zkoušky se jako měřicí plyny 

používají dusík, argon a krypton. [123] 

 

 

Obr. 31: Proces multivrstvé adsorpce plynu v pórech látky [123] 

9 Perspektiva 

Ve všech odvětvích a ve stavebnictví především, sílí tlak na udržitelné využívání 

přírodních zdrojů. Jelikož jsou zásoby vápence (hlavní složky portlandského cementu) 

limitované, bude nutné v budoucnu řešit otázku, čím materiály na bázi dnes hojně používaného 

portlandského cementu nahradit. Jednu z vhodných možností představují právě alkalicky 

aktivované materiály.  

Ačkoli dnes jsou zatím ve stavebnictví aplikovány pouze v minimálním objemu, lze 

předpokládat, že tlak na jejich využití bude sílit [58]. Výzkumné práce prokazují [7, 8], že tyto 

systémy mají požadované vlastnosti a jsou schopny pojiva na bázi cementu alespoň z části 

nahradit.  

Nutným předpokladem pro jejich zdárnou produkci a možné průmyslové využití je však 

vysoká technologická kázeň, neboť jakákoli změna podmínek při jejich přípravě nebo kolísání 

kvality vstupních surovin významným způsobem ovlivní vlastnosti konečných produktů.  

Z výše uvedených důvodů se jeví jako vhodné používání alkalicky aktivovaných hmot 

nejprve do nenosných, výplňových nebo dekoračních stavebních prvků, které budou v případě 
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potřeby nebo nutnosti vyměnitelné a jejich použití do nosných konstrukcí umožnit až při splnění 

podmínky, že je možné deklarovat dlouhodobě udržitelnou kvalitu výstupů.  

II. Praktická část 

Experimentální část disertační práce navazuje na výzkumné práce v rámci autorova 

předchozího studia. V rámci předchozích výzkumných prací byla autorem řešena problematika 

přípravy alkalicky aktivovaných hmot na bázi vysokopecní strusky, při níž bylo jako plnivo 

používáno odpadní kamenivo ve formě betonového a cihelného recyklátu a odpadního 

kameniva ve formě výsivky. V rámci zpracování diplomové práce byla řešena problematika 

přípravy hmot na bázi metakaolinu a popílku. Výsledky, z nichž bylo vycházeno při plánování 

experimentů pro disertační práci jsou následující: 

Zpracování odpadů s vysokopecní granulovanou struskou + sodné vodní sklo Ms = 2: 

- Pro přípravu hmot z recyklátu o požadované konzistenci (oproti referenční směsi 

s normovým pískem w/c – 0,4) je nutné navýšit w/c až na hodnoty 0,7. 

- U referenční směsi s vysokopecní struskou a normovým pískem se pevnosti v tlaku 

pohybují po 28 dnech na úrovni 90 MPa. 

- Počáteční pevnosti jsou vlivem vyššího w/c nízké, po 28 dnech zrání se konečné 

hodnoty liší v závislosti na použitém kamenivu. V případě, že je nahrazeno 100 % 

kameniva odpadem, je u výsivky dosaženo pevnosti v tlaku kolem 50 MPa, u betonu 

kolem 30 MPa a u cihly jen cca 10 MPa. V případě částečné náhrady kameniva 

recyklátem (50 % hmotnosti). Jsou u všech typů recyklátů dosaženy pevnosti v tlaku 

po 28 dnech vyšší než 50 MPa. 

- Počátek tuhnutí je extrémně rychlý především u betonového recyklátu, tento se zde 

pohybuje kolem 6 minut od počátku přípravy. Lze předpokládat, že je to v důsledku 

přítomnosti nezreagovaného portlandského slínku, jenž reaguje po smísení 

s aktivátorem (upravené sodné vodní sklo, které se do betonu používá jako 

urychlovač tuhnutí). 

- Alkalické hmoty jsou nezávisle na použitém kamenivu relativně odolné vůči 

teplotám do 400 °C, při další tepelné expozici jejich odolnost klesá a dochází 

k výraznějším poklesům pevnosti. Po expozici nad 800 °C se zbytkové pevnosti 

v tlaku u všech receptur pohybují do 15 MPa.  

- Plniva na bázi těžebních a demoličních odpadů se mohou při přípravě alkalicky 

aktivovaných systémů velmi dobře uplatnit. 
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Příprava alkalicky aktivovaných systémů na bázi metakaolinu a popílku: 

- Příprava směsí alkalickou aktivací vybraných druhů popílku a metakaolinů 

při vysokém vodním součiniteli (w/c = 1, jenž byl vzhledem k vysokému obsahu 

jemných částic potřebný), není vhodná, je nutné výrazně redukovat vodní součinitel 

a upravit s ním spojený způsob přípravy, neboť při redukci vodního součinitele jsou 

hmoty běžným způsobem jen velmi těžce zpracovatelné. 

- Vzhledem k potřebě minimalizace vodního součinitele je používán bezvodý 

aktivátor – metakřemičitan sodný bezvodý. Jako optimální dávka Na2O je zvoleno 

množství 9 hm.% 

- Navržen postup lisování směsí, při tomto způsobu zpracování je však nutné postup 

propracovat, dochází k nadměrnému ničení formy, lisovací síla 180 kN (odpovídá 

tlaku 9MPa) by mohl být zvýšena, objevují se problémy s nestejnoměrným 

zhutněním po délce těles.  

- Připraveny a testovány směsi na bázi metakaolinu a popílku v poměru 1/1. Použit 

byl černouhelný popílek K3 Olomouc a dva typy metakaolinu (I META, N META) 

ze Sedleckého kaolinu a.s.  

- U těles bylo dosaženo pevností v tlaku po 28 dnech zrání cca kolem 40 MPa. 

Na tělesech se objevují výkvěty, dle RTG difrakční analýzy se jedná o rozpustné 

sodné soli, zejména uhličitan sodný. Je proto vhodné zvážit redukci množství 

vnášeného Na2O do systému na bázi metakaolinu a popílku. U směsí na bázi 

vysokopecní strusky je nutné použití metakřemičitanu nejprve otestovat. 

- Při zkoušce mrazuvzdornosti se na tělesech projevuje laminární poškození v místech 

styku jednotlivých doplňovaných vrstev (Obr. 32) a opět se potvrzuje nutnost zlepšit 

postup přípravy těles lisováním. Tělesa připravená z N METY byla mrazuvzdorná 

do 25 cyklů, tělesa z I METY do 75 cyklů. Tento fakt je zajímavý zejména proto, že 

se oba typy metakaolinů od sebe výrazným způsobem neliší, obsah jednotlivých 

oxidů je téměř totožný. I META obsahuje vyšší podíly Fe2O3 a K2O, což může 

ovlivňovat barvu materiálu. 

- Materiály vykázaly poměrně vysokou odolnost vůči vysokým teplotám (zejména 

směs na bázi I META) a to při žíhání do 600 °C.  
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Obr. 32: Laminární poškození po celé délce vzorku při zkoušce mrazuvzdornosti 

 

- Při stanovení odolnosti povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 

látek bylo zjištěno, že připravené hmoty jsou odolné pouze do 25 cyklů zkoušky, 

poté se již odpady pohybovaly při přepočtu dle příslušné ČSN v řádech kg/m2. 

 

Cíle disertační práce:  

Na základě dříve dosažených výsledků byly stanoveny tyto cíle disertační práce: 

- Výběr vhodného typu aktivátoru, 

- Návrh složení směsí, 

- Návrh formy pro laboratorní přípravu těles, 

- Návrh postupu výroby laboratorních těles pro zkoušení fyzikálně mechanických 

a odolnostních parametrů,  

- Ověření vhodnosti použití metakaolinu a popílku jako částečné náhrady za vysokopecní 

strusku v lisovaných alkalicky aktivovaných systémech, 

- Stanovení základních fyzikálně-mechanických a odolnostních vlastností připravených 

receptur, 

- Zhodnocení navržených receptur z hlediska jejich praktické použitelnosti, 

- Návrh použití ve stavební praxi, 
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10 Vstupní suroviny a jejich vlastnosti 

Jako vstupní suroviny byly v práci použity vysokopecní struska, metakaolin I-META 4 

a N-META 2 ze Sedleckého kaolínu a.s., hnědouhelný popílek Třinec, normový písek, vybrané 

aktivátory, NaOH a voda. Technické listy jednotlivých surovin jsou v přílohách 1 – 11. 

10.1 Vysokopecní jemně mletá granulovaná struska 

V experimentu byla použita vysokopecní jemně mletá granulovaná struska SMŠ 400 

Kotouč Štramberk, a.s. se složením viz Tab. 1. a měrným povrchem 400 m2/kg (měřeno BET 

metodou). 

Tab. 1: Procentuální zastoupení hlavních oxidů ve strusce Kotouč Štramberk 

Oxid Obsah (% hm.) 

SiO2 (%) 37,9 

Al2O3 (%) 5,8 

CaO (%) 40,0 

MgO (%) 11,9 

MnO (%) 0,6 

10.2 Popílek 

V experimentu byl použit popílek z Třince, jedná se o „klasický“ popílek, který vzniká 

při spalování paliva při teplotách 1400 – 1600 °C a obsahuje pouze malé množství CaO. 

Procentuální podíly hlavních oxidů popílku jsou uvedeny v Tab. 2.  

Tab. 2: Procentuální zastoupení oxidů v popílku Třinec  

Oxid Obsah (% hm.) 

SiO2 (%) 39,30 

Al2O3 (%) 24,90 

CaO (%) 8,37 

Fe2O3 (%) 5,29 

K2O (%) 2,58 

TiO2 (%) 0,95 

SO3 (%) 3,81 

Na2O (%) 0,73 

MgO (%) 3,63 
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10.3 Metakaolin 

V práci byly použity dva druhy metakaolinu, jmenovitě I-META 4 a N-META 2. Jde 

o produkty Sedleckého kaolinu, a.s.  

Metakaolin N-META 2 je vzhledem ke své vysoké bělosti používán především jako 

plnivo při výrobě papíru a ve výrobě keramiky.  

Metakaolin I-META 4, je oranžově zbarvený a využívá se v jiných průmyslových 

aplikacích, zejména jako silikátová příměs do betonů a malt. Ve stavebnictví se pro svou 

oranžovou barvu používá rovněž jako pigment. Základní vlastnosti obou typů metakaolinů jsou 

uvedeny v Tab. 3.  

 

Tab. 3: Základní vlastnosti a složení metakaolinů  

Parametr N-META 2 I-META 4 

Barva jasně bílá oranžová-červená 

Olejové číslo (g/100g) 65 67 

Pucolánová aktivita (mg Ca(OH)2/g) 997 923 

Sypná váha (kg.m-3) 300 380 

Ztráta žíháním (%) 0,6 1,8 

Obsah SiO2 (%) 54 52 

Obsah Al2O3 (%) 43 41 

Obsah Fe2O3 (%) 0,9 1,9 

Obsah TiO2 (%) 0,6 0,3 

Obsah MgO (%) 0,2 0,3 

Obsah CaO (%) 0,3 0,3 

Obsah K2O (%) 0,5 1,6 

Obsah Na2O (%) 0,01 0,01 

  

10.4 Normový písek 

V experimentu byl jako plnivo do směsí používán normový písek frakce 0/2 mm 

s plynulou křivkou zrnitosti viz Obr. 33 (dle ČSN EN 196 - 1) [28], od společnosti Provodínské 

písky, a. s.  
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Obr. 33: Křivka zrnitosti normového písku (modře) a její srovnání s povoleným rozmezím 

daným normou ČSN EN 196 - 1 (červeně) 

 

 

10.5 Aktivátory 

10.5.1 Sodné vodní sklo Kittfort, Vodní sklo, KM+, EURO-Šarm 

V experimentu byla testována sodná vodní skla značek Kittfort, Vodní sklo, KM+, 

EURO-Šarm. Laboratorně byly stanoveny tyto vlastnosti (Tab. 4). 

Tab. 4: Vlastnosti vodního skla  

Značka Kittfort Vodní sklo KM+ EURO-Šarm 

Vlastnost Hodnota 

Hustota (g.cm-3) 1,34 1,35 1,34 1,35 

Molový silikátový modul (-) 3,12 3,68 3,24 3,68 

Obsah sušiny (% hmot.) 48 45 40 40 

Obsah SiO2 (hm%) 25,6 26,0 25,2 25,8 

Obsah Na2O (hm%) 8,5 7,3 7,8 7,2 
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Na základě dříve provedených experimentů [7, 8] byla sodná vodní skla upravena 

na aktivátor pomocí roztoku NaOH.  

Aktivace vodního skla se provádí přidáním Na2O, nejčastěji roztokem NaOH, aby došlo 

ke snížení původní hodnoty molového silikátového modulu vodního skla.  

Za „upravené vodní sklo“ je pak v experimentu považováno sodné vodní sklo, u kterého 

byl snížen silikátový modul z původní hodnoty na hodnotu blízkou 2 pomocí 50 %-ního roztoku 

NaOH. Roztok hydroxidu sodného je připraven vždy z 500 g vody a 500 g hydroxidu sodného 

v pevném stavu. Hustota připraveného 50 %-ního roztoku NaOH je 1,55 g.cm-3.  

Upravené vodní sklo je v tedy připraveno smícháním příslušného množství 50 %-ního 

roztoku NaOH na 100 ml sodného vodního skla. Upravené vodní sklo má molový silikátový 

modul pohybující se kolem hodnoty 2, a hustotu cca 1,36 g.cm-3. 

 

10.5.2 Draselné vodní sklo 

V tabulce Tab. 5 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých složek draselného vodního skla. 

V této práci je použito draselné vodní sklo se silikátovým modulem 1,7. Pro zjednodušení 

zápisu je dále označováno zkratkou DVS2. 

 

Tab. 5: Složení vodního skla draselného 

Vlastnost DVS2  

Obsah K20 (hm%) 26,5 

Obsah SiO2 (hm%) 28,2  
Obsah sušiny (%) 55 

Molární poměr SiO2/K2O (-) 1,7 

Hustota (g.cm-3) 1,66 
 

 

10.5.3 Metakřemičitan sodný 

V experimentu byl použit jako aktivátor v pevném stavu metakřemičitan disodný. Jedná 

se o bezvodý křemičitan sodný, bílý materiál v drobných granulkách. Jeho vlastnosti jsou 

uvedeny v Tab.  6. 
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Tab. 6: Vlastnosti metakřemičitanu sodného 
Vlastnost MKS 

Obsah Na20 (hm%) 44 

Obsah SiO2 (hm%) 44 
Molový silikátový modul (-) 1 

Sypná měrná hmotnost (g.cm-3) 0,95 
pH 12,5 

 
 

10.5.4 DESIL AL 

DESIL AL je koloidní roztok s přísadou hliníku. Jedná se o roztok, jehož složení se dle 

výrobce podobá zeolitickým strukturám. Atomy hliníku tvoří lokální záporný náboj, jenž 

lokalizuje iont pevněji ve výsledné struktuře. Tím je snížen koagulační práh a zlepšují se tím 

pevnostní vlastnosti při vyšších teplotách. Jeho vlastnosti a chemické složení jsou uvedeny 

v Příloze č. 9.  

Desil AL je možné používat jako pojivo ve slévárenství, při zpracování odpadů, dále 

při výrobě detergentů, čisticích prostředků a tepelně izolačních materiálů. Používá se jako 

flokulant vody při čištění odpadních vod. V Tab. 7 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých složek 

DESIL AL. 

Tab. 7: Vlastnosti Desil Al 
Vlastnost Desil AL 

Obsah Al (hm%) 0,1 – 2 

Obsah Na20 (hm%) 15,0 

Obsah SiO2 (hm%) 31,0 
Molový silikátový modul (-) 2,1 

Hustota (g.cm-3) 1,47 
 
 

10.6 Voda 

V experimentu je používána pitná voda z vodovodního řadu. Tato voda plní 

v připravených recepturách funkci záměsovou. 
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11 Metodika přípravy hmot   

Vzhledem k neexistenci norem pro zkoušení alkalicky aktivovaných systémů byly 

v experimentálních pracích využívány normové postupy pro zkoušení malt, cementů a betonů. 

Následuje výčet experimentů včetně pracovních postupů. 

 11.1 Postup přípravy směsí 

Pro přípravu směsí je používána běžná laboratorní míchačka odpovídající požadavkům 

ČSN EN 196 - 1. Směsi jsou připraveny v souladu s požadavky ČSN EN 196 [28] 

V první fázi experimentu, věnované problematice výběru vhodného aktivátoru byly 

směsi připravovány následujícím způsobem: 

Směsi byly připraveny v souladu s požadavky ČSN EN 196 - 1 a ČSN EN 196 – 3, 

v první fázi byl míchán aktivátor, voda a pojivo, poté byl postup míchání stejný jako 

pro zkoušení cementu [27, 28]. Pro namíchání směsí byla použita běžná laboratorní míchačka          

fy BETON System, odpovídající požadavkům ČSN EN 196 - 1. 

V další fázi experimentu, kdy byly připravovány lisované směsi byl postup následující: 

Směsi byly připraveny v souladu s požadavky ČSN EN 196 [28]. V první fázi je míchán 

aktivátor, voda a pojivo, poté je postup míchání s plnivem stejný jako pro zkoušení cementu. 

Po ukončení míchání směsi je tato směs na 20 minut odstavena, po uplynutí časového intervalu 

je krátce promíchána (po dobu 30 s) a následně je okamžitě plněna do formy a lisována. 

 

11.2 Stanovení konzistence čerstvých směsí 

Podstatou zkoušky je změření průměru rozlitého zkušebního vzorku čerstvé směsi 

umístěného na desce střásacího stolku (Obr. 34) po předepsaném počtu svislých pádů, při nichž 

se deska střásacího stolku zvedá a pak volně padá z předepsané výšky. Před každou zkouškou 

je povrch desky a kovového kužele očištěn vlhkou tkaninou a následně se otře do sucha. Povrch 

je natřen vrstvou minerálního oleje o velmi nízké viskozitě. Kovový kužel je umístěn do středu 

desky střásacího stolku a naplněn směsí ve dvou vrstvách. Každá vrstva je rozprostřena nejméně 

10 lehkými údery dusadla tak, aby byl kovový kužel rovnoměrně naplněn. Během plnění je 

nutné kovový kužel přitlačovat k desce. Přebytečná směs je setřena a volná plocha desky otřena 

tak, aby byla čistá. Asi po 15 s se kovový kužel vyzvedne kolmo vzhůru a směs se na desce 

střásacího stolku rozlije 15 nárazy s konstantní frekvencí jednoho zdvihu za 1 s. Průměr koláče 
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se změří ve dvou na sebe kolmých směrech. Výsledky se zaznamenají v mm s přesností 

na 1 mm a výslednou hodnotou je průměrná hodnota [24]. 

 

Obr. 34: Zařízení pro stanovení konzistence čerstvých směsí (střásací stolek, kovový kužel a 
dřevěné dusadlo) 

 

11.3 Stanovení počátku a konce doby tuhnutí 

Stanovení počátku a konce doby tuhnutí je prováděno dle normy ČSN EN 196-3. [24] 

Stanovení počátku a konce doby tuhnutí se provádí pomocí Vicatova přístroje opatřeného 

příslušným nástavcem. Tyto nástavce tvoří jehla pro stanovení počátku doby tuhnutí a jehla 

s nástavcem pro stanovení konce doby tuhnutí. Nejdříve je jehla Vicatova přístroje nastavena 

tak, aby se dotýkala podkladní destičky a stupnice je zaaretována do nulové polohy. Následně 

je jehla zvednuta a Vicatův prstenec, naplněný směsí a jehož povrch byl zarovnán, je umístěn 

na skleněnou destičku. Skelněná destička s plným Vicatovým prstencem je vložena 

do zkušebního zařízení a jehla je zajištěna tak, aby se její hrot dotýkal povrchu směsi. 

Následně je uvolněn zajišťovací šroub, přičemž jehla začne vnikat do směsi. Hloubka 

vniku jehly je odečítána nejpozději do 30 s od uvolnění zajišťovacího šroubu. Jako počátek 

tuhnutí je udávána doba, jež uplynula od vsypání surovin do míchačky až do okamžiku, kdy 

vzdálenost mezi jehlou a skleněnou destičkou činí 6 ± 3 mm.  
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Po stanovení počátku doby tuhnutí je na Vicatově přístroji vyměněna jehla za jehlu 

s kruhovým nástavcem. Prstenec se obrátí a znovu vloží do přístroje tak, aby se jehla dotýkala 

povrchu směsi. Po uvolnění zajišťovacího šroubu a jehla s kruhovým nástavcem začne vnikat 

do směsi. Jako konec tuhnutí je označena doba, která uplynula od smísení suroviny až po dobu, 

kdy jehla pronikne do ztvrdlé směsi jen do hloubky 0,5 mm, tedy doba, kdy kruhový nástavec 

na jehle nezanechává na povrchu zkoušeného tělesa žádný otisk. [24] 

 

11.4 Zpracovatelnost a doba zpracovatelnosti 

Jako zpracovatelnost lze označit stav hmoty, kdy je s touto hmotou možné 

bezproblémově pracovat, nedochází ke vzniku hrudek, směs je dobře upravitelná, je možné ji 

vibrovat. Za dobu zpracovatelnosti je tedy považován časový úsek od zamíchání až po dobu, 

po kterou lze se směsí pohodlně pracovat, aniž by se nadměrně přichytávala či měnila svou 

reologii. Jakmile je sledována některá z uvedených změn vlastností, je časový odpočet ukončen. 

Jedná se o nenormovou techniku, která byla odvozena dle normy ČSN EN 1015-9. [23] 

 

11.5 Objemová hmotnost ztvrdlé směsi  

Postup zkoušky stanoví ČSN EN 196-1. [28]. Zkušební těleso je vyjmuto z místa 

uložení, případně se povrchově se osuší, zváží, změř se jeho rozměry. Objemová hmotnost 

ztvrdlé směsi se vypočte dle vztahu (11): 

                                    D =    [kg.m-3]                                                                    (11) 

kde D je objemová hmotnost ztvrdlé směsi v kg.m-3; 

       m je hmotnost zkušebního tělesa v kg; 

       V je objem tělesa v m3. 

Výsledná hodnota objemové hmotnosti je zaokrouhlena na nejbližších 10 kg.m-3 [28]. 

 

11.6 Zkoušky pevnosti těles 

 Vytvořené receptury jsou podrobeny zkouškám pevnosti v tlaku po předepsaném počtu 

dní zrání dle ČSN EN 196 – 1 [13]. Zkouška pevnosti v tahu ohybem se provádí na zkušebních 

tělesech o rozměrech (40 x 40 x 160) mm [28]. 
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11.6.1 Pevnost v tahu ohybem  

Zkušební těleso je uloženo do zkušebního stroje jednou z bočních ploch na válcové 

podpory tak, že jeho podélná osa je k válcovým podporám kolmá. Směr zatěžování je tedy 

kolmý na směr plnění směsi do formy. Zatížení je přenášeno přes jeden zatěžovací válec 

a zvyšuje se rovnoměrnou rychlostí (50 ± 10) N/s až do zlomení. Zkoušena jsou vždy tři tělesa 

od každé záměsi. 

Poloviny trámečků jsou ihned po ukončení zkoušky pevnosti v tahu ohybem podrobeny 

zkoušce pevnosti v tlaku. 

Pevnost v tahu ohybem Rt je vypočtena podle vzorce (12): 

 

                                 Rt = 
,     

   [N.mm-2]                                                           (12)                                                                                         

 
kde Rt            je pevnost v tahu ohybem v N.mm-2; 

        d1, d2     je délka boční strany průřezu trámečku v mm; 

        Ft           je lomové zatížení, vynaložené na střed trámečku v N; 

         l            je vzdálenost válcových podpěr v mm. 

Výsledná pevnost v tahu ohybem je vypočtena jako aritmetický průměr ze tří hodnot 

a zaokrouhlena na nejbližších 0,1 MPa [28]. 

 

11.6.2 Pevnost v tlaku 

Poloviny trámečků po zkoušce pevnosti v tahu ohybem jsou položeny na zatěžovací 

destičky tak, aby destičky ležely přibližně v polovině délky tělesa. Působící síla se zvyšuje 

pravidelně během celé doby zatěžování rychlostí (2400 ± 200) N/s do porušení.  

Pevnost v tlaku Rc je vypočtena podle vzorce (13): 

 

                                            Rc =      [N.mm-2]                                                        (13)                                                            

 
kde  Rc   je pevnost v tlaku v N.mm-2; 

        Fc    je nejvyšší zatížení při porušení v N; 

       1600 = 40 x 40  je plocha destiček, popř. pomocných destiček v mm2. 

Výsledná pevnost v tlaku se vypočte jako aritmetický průměr ze šesti naměřených 

hodnot a zaokrouhlí se na nejbližších 0,1 MPa [28]. 
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11.7 Diferenční termická analýza 

Po provedení zkoušky pevnosti v tlaku jsou ze zbytků těles připraveny vzorky pro DTA 

analýzu. Zkouška probíhá na přístroji SDT Q 600 Simultaneous TGA/DSC, výsledky jsou 

zpracovány pomocí softwaru Advantage Soft v5.5.3.  

Podstatou DTA je sledování teplotních efektů ve vzorku, které jsou spojeny s jeho 

fyzikálními a chemickými změnami při lineárním ohřevu [67]. 

 

11.8 Kalorimetrie 

Podstatou zkoušky je sledování hydratačních procesů, které vytváří heterogenní směsi. 

Pomocí sledování průběhu hydratace můžeme pozorovat rozdíly mezi jednotlivými typy 

aktivátorů. Výstupem je graf, který znázorňuje vývin hydratačního tepla. 

 

11.9 Stanovení pH 

V experimentu byl uplatněn postup dle normy ČSN EN ISO 787-9 [26]. Části 

zkušebních těles byly rozdrceny. Vzorek byl rozetřen v třecí misce a bylo odebráno 10 g vzorku. 

Takto odebraný vzorek byl vsypán do plastové nádobky a zalit 100 g demineralizované vody. 

Plastová nádobka byla pevně uzavřena a na 24 hodin umístěna do laboratorní třepačky. Poté 

byl vzorek odfiltrován a na filtrátu bylo stanoveno pH. Pro zkoušku bylo použita laboratorní 

třepačka IKA KS 130 basic a pH metr Eutech instruments pH 700. 

 

11.10 Stanovení mrazuvzdornosti 

Podstatou zkoušky je střídavé zmrazování a rozmrazování zkušebních těles nasycených 

vodou, a to buď na požadovaný počet zmrazovacích cyklů, nebo na stanovení stupně 

mrazuvzdornosti, přičemž se zjišťuje míra jejich porušení. Postup zkoušky je určen ČSN 73 

1322 [31]. 

Mrazuvzdornost je zkoušena na trámečcích (40 x 40 x 160) mm. Ke zkoušce je zhotoven 

potřebný počet sad zkušebních těles, přičemž každá sada sestává ze tří trámečků. Počet sad je 

stanoven s ohledem na počet zmrazovacích cyklů a potřebu porovnávacích sad vzorků. Počet 

zmrazovacích cyklů a etap je stanoven s ohledem na požadovanou nebo předpokládanou 

mrazuvzdornost materiálu. Zpravidla se pro zkoušku mrazuvzdornosti volí dvě až čtyři 

zmrazovací etapy. 
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U zkušebních těles se před zmrazováním určí jejich rozměry a hmotnost, vypočítá se 

jejich objemová hmotnost. 

Zkušební tělesa se nasytí vodou po dobu 24 hodin ponořením ve vodní lázni teploty +20 

°C ± 3 °C tak, aby voda byla nad povrchem těles nejméně 3 cm. Ihned po nasycení vodou jsou 

tělesa zmražena. 

Zmrazování a rozmrazování zkušebních těles se děje ve zmrazovacích cyklech. Jeden 

cyklus sestává nejméně ze 4 hodin zmrazování a nejméně dvou hodin rozmrazování. 

Při zmrazování se tělesa ukládají do prostoru, který musí mít předem požadovanou teplotu, 

při rozmrazování se zkušební tělesa ukládají do vody +20 °C teplé. 

Zkušební tělesa se po ukončení zmrazovací etapy změří a zváží a zjistí se jejich 

objemová hmotnost. Pak se sada trámečků zkouší na pevnost v tahu za ohybu. První sada 

porovnávacích těles se zkouší na tah za ohybu při začátku zmrazování. Druhá sada 

porovnávacích těles se zkouší po ukončení zmrazovacích etap. 

Zkouška mrazuvzdornosti se ukončí po ukončení předepsaného počtu zmrazovacích 

cyklů, nebo po ukončení zmrazovací etapy, při které byl zjištěn pokles pevnosti v tahu  za ohybu 

větší než 25 % proti pevnosti v tahu za ohybu první porovnávací sady, nebo byla – li zkušební 

tělesa zjevně mrazem rozrušena. 

Jako výsledek zkoušky se uvádí pevnosti trámečků v tahu za ohybu a zpravidla 

i pevnosti v tlaku úlomků trámců, a to zmrazovaných zkušebních těles a porovnávacích 

zkušebních těles, součinitel mrazuvzdornosti. 

Součinitel mrazuvzdornosti je poměr aritmetického průměru hodnot pevnosti v tahu 

za ohybu trámečků zmrazovaných k aritmetickému průměru hodnot pevností v tahu za ohybu 

trámečků porovnávacích druhé sady. 

Materiál se považuje za mrazuvzdorný na ten počet zmrazovacích cyklů, při kterých 

úbytek pevností zmrazovaných vzorků proti pevnostem porovnávacích vzorků není větší než 

25 % pevnosti porovnávacích vzorků [31]. 
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12 Výsledky zkoušek  

V rámci praktické části experimentu byl nejprve sledován vliv použitého aktivátoru 

na chování směsí, v nichž byla jako hlavní pojivová složka použita vysokopecní jemně mletá 

granulovaná struska (GVS). Vysokopecní struska se na základě předchozí vědeckovýzkumné 

práce autora jeví jako nejvhodnější surovina pro alkalickou aktivaci. V současnosti se 

vysokopecní struska sice stává „nedostatkovým zbožím“ vlivem značné spotřeby této suroviny 

cementářským průmyslem, z hlediska dlouhodobého výzkumu jsou však u alkalicky 

aktivovaných hmot na její bázi dosahovány stabilní výsledky jak u pevnostních, tak 

u trvanlivostních vlastností. Z tohoto důvodu je experiment zaměřen na alkalickou aktivaci 

vysokopecní strusky s následnou úpravou hmoty pomocí lisování.  

 

12.1 Vliv aktivátorů 

Jednotlivé typy sodných vodních skel byly upraveny pomocí roztoku 50%-ního NaOH 

tak, aby jejich výsledný silikátový modul Ms = 2. Desil Al, Metakřemičitan sodný bezvodý 

a draselné vodní sklo byly ponechány v původním stavu dodaném výrobcem. Jako optimální 

dávka vnášených alkálií byla na základě předchozích experimentálních prací zvolena hodnota 

4,5 hm% na hmotnost GVS při Ms 2. Jelikož se od sebe vzájemně jednotlivá sodná vodní skla 

téměř neliší dle silikátového modulu, lze předpokládat, že výsledky pevností ovlivní množství 

sušiny. Obsah sušiny je nejvyšší u sodného vodního skla Kittfort (48%). U aktivátoru Desil AL 

nebyly žádné předchozí zkušenosti s tímto materiálem, proto bylo množství přidávané pro 

aktivaci strusky stanoveno experimentálně pomocí sledování chování směsi v laboratorním 

prostředí, a na základě dob tuhnutí a konzistence směsi byla jako optimální dávka zvolena 

na 135 ml na 450 g pojiva. U směsi aktivované metakřemičitanem sodným bylo vlivem nízkého 

Ms = 1 ponecháno množství pevného aktivátoru na hodnotě vnášeného Na2O na úrovni 9 % 

dle [67].  

V rámci této etapy tedy byly připraveny jednotlivé hmoty, jejichž složení je zřejmé 

z Tab. 8. V této tabulce jsou zároveň zaznamenány hodnoty rozlití (konzistence), doba 

zpracovatelnosti, počátky a konce doby tuhnutí a pevnosti v tahu a v tlaku po 1, 7 a 28 dnech 

zrání.  
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Tab. 8: Složení a vlastnosti připravených směsí 

 

Směsi byly podrobeny isotermální kalorimetrii. V rámci této metody se používá pouze 

pojivová část hmoty bez plniva (křemičitého písku). Měření se provádí umístěním 5 g pojiva 

a příslušného množství aktivátoru a vody. Příklad průběhu u testovaných sodných vodních skel 

je zřejmý z Obr. 35. 

 

 

Obr. 35: Porovnání průběhu hydratace sodných vodních skel (zelená - KM+, růžová- Euro-

Šarm, modrá - Vodní sklo, oranžová – Kittfort) 

 

Z dosažených výsledků je možné konstatovat, že ačkoli nejdelší doby počátku a konce 

tuhnutí byly zjištěny u směsi s Desil Al, je u této směsi paradoxně dosažena nejkratší doba 

Název Jednotky Draselné 
vodní sklo 

Sodné vodní 
sklo EURO-
Šarm Ms 2,0

Sodné vodní 
sklo Vodní 

sklo Ms 2,0

Sodné vodní 
sklo  KM+  

Ms 2,0 

Sodné vodní 
sklo Kittfort     

Ms 2,0

DESIL 
AL

Metakřemi
čitan sodný

DVS2 NaVS Euro NaVS VS NaVS KM NaVS Kitt Desil MKS
ml/g 176 127 127 127 127 135 88

g 450 450 450 450 450 450 450
g 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
g 45 100 100 100 100 105 180

mm 166 175 175 170 180 115 123
min 20 45 30 55 40 20 20

Počátek min 35 60 50 75 55 95 45
Konec min 45 75 65 90 70 105 50

kg/m3 2300 2200 2240 2220 2300 2300 2300
1 den MPa 2,1 1,3 2,6 1,4 3,0 2,9 4,8
7 dní MPa 3,9 4,3 4,1 4,0 6,2 6,9 6,3
28 dní MPa 9,0 5,7 6,8 6,5 9,1 9,5 6,4
1 den MPa 27,0 4,9 16,0 6,3 9,1 18,0 37,0
7 dní MPa 35,0 56,2 62,2 60,3 66,5 49,2 70,8
28 dní MPa 96,5 69,7 74,8 75,2 84,8 101,0 99,0

aktivátor
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zpracovatelnosti. Tomu odpovídá i strmý nárůst tepelného toku směsi Desil Al v kalorimetru, 

podobný spíše alkalické aktivaci vysokopecní strusky pomocí NaOH. 

Rozmanité hodnoty počátků a konců dob tuhnutí zjištěné u sodných vodních skel oproti 

tomu příliš nekorespondují se záznamem tepelného toku po dobu hydratace, jenž ukazuje, 

že tyto vzorky hydratují časově přibližně stejně. Především hlavní hydratační průběh 

po 24 hodinách od přípravy je u sodných vodních skel podobný. Z hlediska vývinu 

hydratačního tepla je zřejmé, že vzorek s KM+ dosahuje vrcholu po šesti dnech zrání, zatímco 

zbylé směsi dále reagují.  

Velmi krátké doby zpracovatelnosti byly zjištěny také u draselného vodního skla 

a metakřemičitanu sodného, ačkoli průběh tepelného toku po dobu hydratace zaznamenaný 

u těchto hmot byl velmi podobný průběhu hydratace sodných vodních skel. 

Objemové hmotnosti jednotlivých směsí se příliš neliší. U pevností v tahu byly hodnoty 

po 28 dnech zrání přesahující 9 MPa dosaženy u směsí DVS2, NaVS Kitt a Desil Al viz Obr. 36. 

 

Obr. 36: Srovnání pevností v tahu za ohybu po 1, 7, a 28 dnech zrání 

Po 28 dnech zrání zjištěny nejvyšší pevnosti v tlaku u směsi Desil Al, kdy atakovaly 

hranici 100 MPa. Pevnosti nad 90 MPa bylo dosaženo rovněž u směsí DVS2 a MKS viz 

Obr. 37. 



 

70 
 

 

Obr. 37: Srovnání pevností v tlaku 

 

Na základě dosažených výsledků byly pro další studium vybrány směsi DVS2, NaVS 

Kitt, Desil Al a MKS. Z uvedených hmot byla vyrobena tělesa, jež byla po 28 dnech zrání 

ve vlhkém prostředí následně umístěna do interiéru - laboratorní prostředí (int.) a v exteriéru -

emisně exponovaná lokalita, bez ochrany proti povětrnosti (ext.) a zde byla ponechána po dobu 

720 dnů. Po 1 dni zrání v laboratoři a následně po 360 dnech a 720 dnech umístění v daném 

prostředí byly odebrány části vzorků a na nich dle normového postupu stanoveno pH.  
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Obr. 38: Změny pH u jednotlivých směsí v závislosti na čase 

 

Z výsledků (Obr. 38) je zřejmé, že k největšímu poklesu během sledování v průběhu cca 

2 let dochází u sodného vodního skla, pokles je však stejně jako u ostatních vzorků postupný. 

Během sledované doby nedošlo ani u jednoho vzorku k poklesu pH pod bezpečnou hodnotu 

z hlediska pasivace oceli, u vzorků se hodnoty pH po dvou letech pohybují kolem hodnoty 10. 

Na základě dosažených výsledků bylo pro další experimentální část vybráno jako 

aktivátor upravené sodné vodní sklo Kittfort. Z hlediska jednotlivých vlastností stanovených 

v rámci experimentů je možné konstatovat, že nejdůležitější vlastnosti čtyř testovaných směsí 

(pevnosti, pH) se od sebe významně neliší. Kromě ekonomických aspektů byla zohledněna 

i dostupnost jednotlivých složek pro případné průmyslové aplikace. Z tohoto hlediska je sodné 

vodní sklo zcela jistě nejdostupnější a nejlevnější variantou.  

U vybrané směsi (směs na bázi vysokopecní strusky alkalicky aktivované upraveným 

sodným vodním sklem Kittfort Ms = 2) byla provedena termální analýza (Obr. 39). 

U testovaného vzorku pojiva je možné v oblasti do 100 °C pozorovat odpařování volné vody 

a počátek rozkladu C-S-H gelu (endotermní pík na modré křivce a úbytek hmotnosti na zelené), 

který pokračuje až do 600 °C (postupný úbytek hmotnosti) a dále je v oblasti kolem 700 °C 

(exotermní pík bez úbytku hmotnosti) zřejmý rekrystalizační přechod C-S-H fází 

na wollastonit.  
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Obr. 39: Termální analýza strusky aktivované sodným vodním sklem Kittfort 

 

12.2 Příprava lisovaných hmot 

Cílem disertační práce je v první řadě ověření, zda je možné připravovat alkalicky 

aktivované kompozity požadovaných vlastností na bázi vysokopecní strusky. Jelikož výzkumné 

práce ukazují, že částečná náhrada strusky pucolánem může pozitivním způsobem ovlivnit 

nárůst pevnosti a zvýšit trvanlivost kompozitu, byl v rámci experimentu testován také vliv 

metakaolinu a popílku jako částečné náhrady za vysokopecní strusku v množství 10 a 20 % 

hmotnosti pojiva. Jako aktivátor bylo vybráno upravené sodné vodní sklo Kittfort. V rámci 

experimentu bylo rovněž sledováno minimální možné množství záměsové vody, 

za předpokladu, že směsi budou zároveň dostatečně dobře lisovatelné.  

Nutno říci, že největší pozornost byla věnována především stanovení pevnostních 

parametrů. Bylo otestováno celkem 21 druhů receptur zpracovaných pomocí dvou rozdílných 

lisovacích tlaků. Na základě pevností po sedmi dnech zrání pak byly vybrány receptury vhodné 

pro další výzkum.   
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Jako lisovací síly byly zvoleny hodnoty 200 kN a maximální možná hodnota lisovacího 

zařízení 380 kN, což odpovídá při ploše trámečků (3 x 160 x 40) mm lisovacím tlakům cca 

10,4 MPa a 19,8 MPa. 

 

12.2.1 Návrh směsí 

V experimentu byly použity vysokopecní granulovaná jemně mletá struska, dva typy 

metakaolinů, popílek Třinec, normový písek frakce 0/2 mm, pitná voda z vodovodního řadu 

a jako aktivátor bylo použito upravené sodné vodní sklo Kittfort se silikátovým modulem 2.  

Byly připraveny vzorky obsahující 100, 90 nebo 80 % hm. vysokopecní strusky jako 

základního pojiva systému v celkovém množství 450 g (100 %), přičemž bylo 0, 10 nebo 20 % 

hmotnosti struskového pojiva nahrazeno metakaolinem I nebo N META, případně popílkem 

Třinec.  

Maximální množství náhrady, tedy maximálně 20 % hmotnosti struskového pojiva bylo 

zvoleno na základě vlastních předchozích experimentálních prací, kdy již při náhradě 30 % hm. 

strusky jiným druhem pojiva (popílek, metakaolin) docházelo ke snížení pevností (oproti 

pevnostem čistě struskového alkalicky aktivovaného kompozitu) až o 70 %.  

Množství přidávané záměsové vody bylo stanoveno na základě předem provedených 

experimentů. V jejich rámci bylo zjišťováno, při jakém množství vody byla tělesa po slisování 

schopna zachovat si svůj tvar po vyjmutí z ocelové formy.  

Jako absolutní minimum tedy bylo stanoveno množství přidávané vody 30g, 

v experimentu byly následně ověřovány vlastnosti směsí se 30, 40 a 50 g přidané vody. Nutno 

zmínit, že součástí směsi je ještě voda, jež je obsažena v aktivátoru (cca 50 % sušiny). 

Jednotlivá složení směsí jsou zřejmá z Tab. 9.  
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Tab. 9: Složení směsí 

 Struska 

 (g) 

N META 

(g) 

I META 

(g) 

Popílek  

(g) 

Voda  

(g) 

Aktivátor 

(ml) 

Písek  

(g) 

Směs 1 450 0 0 0 30 118 1350 

Směs 2 450 0 0 0 40 118 1350 

Směs 3 450 0 0 0 50 118 1350 

Směs 4 405 45 0 0 30 118 1350 

Směs 5 405 45 0 0 40 118 1350 

Směs 6 405 45 0 0 50 118 1350 

Směs 7 360 90 0 0 30 118 1350 

Směs 8 360 90 0 0 40 118 1350 

Směs 9 360 90 0 0 50 118 1350 

Směs 10 405 0 45 0 30 118 1350 

Směs 11 405 0 45 0 40 118 1350 

Směs 12 405 0 45 0 50 118 1350 

Směs 13 360 0 90 0 30 118 1350 

Směs 14 360 0 90 0 40 118 1350 

Směs 15 360 0 90 0 50 118 1350 

Směs 16 405 0 0 45 30 118 1350 

Směs 17 405 0 0 45 40 118 1350 

Směs 18 405 0 0 45 50 118 1350 

Směs 19 360 0 0 90 30 118 1350 

Směs 20 360 0 0 90 40 118 1350 

Směs 21 360 0 0 90 50 118 1350 

 

12.2.2 Postup přípravy směsí 

Pro přípravu směsí byla použita běžná laboratorní míchačka odpovídající požadavkům 

ČSN EN 196 - 1. Směsi byly připraveny v souladu s požadavky ČSN EN 196 [28]. V první fázi 

je míchán aktivátor, voda a pojivo, poté je postup míchání s plnivem stejný jako pro zkoušení 

cementu.  

V rámci předchozích experimentů bylo zjištěno, že po připravení směsi a po uplynutí 

určitého časového intervalu (cca 15 – 30 minut) od ukončení míchání dochází u hmoty 
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ke „zplastizování“, kdy původně velmi suchá, sypká směs (Obr. 40) po odležení a krátkém 

opětovném zamíchání změní výrazně svou konzistenci a dojde k jejímu částečnému ztekucení 

(Obr. 41). Proto byl v rámci experimentu navržen sjednocený postup, a to takový, 

že po umíchání směsi byla tato na 20 minut odstavena, po uplynutí časového intervalu byla 

krátce promíchána (po dobu 30 s) a následně byla okamžitě plněna do formy a lisována.  

Pro zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností připravených hmot byla vyrobena 

zkušební tělesa o rozměrech (160 x 40 x 40) mm. 

 

 

Obr. 40: Vzhled směsi okamžitě po umíchání [7] 

 

 

Obr. 41: Vzhled směsi po odležení [7] 
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V rámci předchozích experimentů byly směsi postupně (nadvakrát) lisovány pomocí 

běžné formy na přípravu cementových trámečků a dřevěných trámečků, jež se v lisu umístily 

pod ocelovou desku, která byla lisem zatěžována. Tato příprava byla velmi náročná na přesné 

umístění jednotlivých částí, neboť v případě, že jednotlivé prvky přesně nedoléhaly, nebylo 

lisování optimální, směs nebyla zcela slisována, docházelo k destrukci dřevěných trámečků 

a vlivem vysokých tlaků docházelo k postupnému poškození i samotné ocelové formy.  

Proto bylo nutné pro možnost pokračování experimentů vymyslet alternativní formu, 

která by byla pro daný způsob výroby vhodná a dostatečně odolná. 

Na základě předpokladů tedy byla vyrobena speciální ocelová forma složená ze tří částí, 

navržená tak, aby odolala plánovanému lisovacímu tlaku cca 20 MPa a zároveň aby umožnila 

lisování celého prvku (trámečku o výšce 40 mm) najednou, což, jak již bylo řečeno dříve, má 

zásadní vliv na konečné, především trvanlivostní vlastnosti připraveného tělesa. V případě, 

že vrstvy byly doplňovány a lisovány postupně, docházelo zejména při stanovení 

mrazuvzdornosti k laminárnímu odlupování jednotlivých vrstev (obr. 5). Proto byl při návrhu 

ocelové formy stanoven požadavek na více než dvojnásobnou výšku prostřední části ocelové 

formy tak, aby se zde vešel pohodlně materiál, jenž byl následně lisován, aniž by musel být 

nadměrně dusán ručně.  

Nevýhodou ocelové formy (obr. 42) se, kromě závratné hmotnosti cca 38 kg, jež značně 

ztěžovala manipulaci s ní, při navržené cca 10 cm výšce prostředního dílu stala relativně vysoká 

přesnost zpracování jednotlivých rozměrů prostřední a vrchní části. Tyto části do sebe přesně 

zapadaly. Při lisování, v případě, že některá ze tří lisovacích komor obsahovala menší množství 

lisovaného materiálu, docházelo ke vzniku nerovnosti. Vrchní díl se nahnutím „opřel“ do stěny 

formy a lisování neprobíhalo ideálním způsobem, což bylo zřejmé jak dle viditelných otlaků na 

lisovaných tělesech, tak také podle nesoudržnosti vyrobených výlisků. 

Proto bylo nutno množství materiálu vkládaného do jednotlivých částí formy pečlivě 

rozvažovat a rovněž také rovnoměrně rozložit po délce lisovací komory, aby nedocházelo 

k výše uvedenému jevu.  

Po odstranění výše uvedených nedostatků, již bylo lisování ve formě bezproblémové. 
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Obr. 42: Ocelová forma na lisování 

 

Lisování probíhalo vždy s postupným nárůstem zatížení během 10 s. Vzorky byly 

lisovány na 200 nebo 380 kN vždy po dobu 20 s. Síla 200 kN odpovídá tlaku cca 10,4 MPa 

a síla 380 kN odpovídá tlaku cca 19,8 MPa.  

Po slisování byla forma obrácena dnem vzhůru, původně spodní díl byl odebrán 

a pomocí lisu a dvojice ocelových vložek byl původně horní díl na maximum zasunut do dílů 

prostředního, čímž došlo k vysunutí vylisovaných trámečků. Tyto byly odebrány a opatrně 

přeneseny na laboratorní skleněnou desku, na níž byly po dobu 24 hodin uloženy ve vlhkostní 

skříni o konstantní teplotě 29 °C a relativní vlhkosti 100 %, následně byly zkontrolovány, zda 

nedošlo k jejich poškození, byly označeny a opět uloženy do vlhkostní skříně. Po uplynutí 

požadované doby zrání byla tělesa (Obr. 43 a 44) ve vlhkém stavu podrobena jednotlivým 

zkouškám. 
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Obr. 43: Příklady vzhledu lisovaných těles (směs s 20 % N META), lisováno na 380 

kN 

 

 

Obr. 44: Příklady vzhledu lisovaných těles (směs 100 % GVS), lisováno na 380 kN 
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12.2.3 Pevnosti a objemové hmotnosti 

U připravených směsí byly stanoveny pevnosti v tlaku po 7 dnech zrání a objemové 

hmotnosti ve vlhkém stavu (po vyjmutí z vlhkostní skříně).  Výsledky jsou zaznamenány  

v Tab. 10 a graficky porovnány na Obr. 45, 46, 47. 

 

Tab. 10: Pevnosti a objemové hmotnosti těles  

Síla (kN) 200 380 

 Objemová 
hmotnost 
(kg.m-3) 

Pevnost 
v tahu 

ohybem 
(MPa) 

Pevnost 
v tlaku 
(MPa) 

Objemová 
hmotnost 
(kg.m-3) 

Pevnost 
v tahu 

ohybem 
(MPa) 

Pevnost 
v tlaku 
(MPa) 

Směs 1 2190 5,0 35,2 2180 7,1 59,5 

Směs 2 2200 6,8 49,1 2220 8,0 67,4 

Směs 3 2190 7,2 60,9 2270 9,3 72,7 

Směs 4 2160 4,4 31,9 2190 6,5 41,7 

Směs 5 2150 5,9 41,2 2220 8,2 60,8 

Směs 6 2260 8,9 73,3 2260 9,9 70,9 

Směs 7 2100 3,5 22,7 2210 4,6 34,1 

Směs 8 2140 4,9 31,2 2210 6,1 42,1 

Směs 9 2160 6,1 37,9 2230 7,2 52,7 

Směs 10 2170 4,6 29,4 2180 5,5 28,7 

Směs 11 2210 6,1 33,4 2250 7,8 34,6 

Směs 12 2260 7,6 44,2 2310 8,2 40,8 

Směs 13 2080 4,3 23,7 2080 4,0 26,9 

Směs 14 2060 3,1 17,2 2140 4,0 28,4 

Směs 15 2190 4,8 31,4 2250 5,8 39,1 

Směs 16 2120 5,2 35,9 2200 6,3 47,5 

Směs 17 2140 5,7 39,5 2220 7,8 58,6 

Směs 18 2210 6,6 56,2 2250 8,5 69,4 

Směs 19 2170 4,8 28,1 2170 4,4 29,8 

Směs 20 2200 4,2 29,8 2210 5,3 36,5 

Směs 21 2170 4,4 31,0 2220 6,3 36,2 
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Obr. 45: Porovnání objemových hmotností receptur v závislosti na lisovacím tlaku 

 

Z výsledků (Obr. 45) vyplývá, že velikost lisovacího tlaku má výrazný vliv na výsledné 

zhutnění směsí, kde je zřejmé, že v průměru došlo k navýšení objemové hmotnosti o cca 

40 kg.m-3.  

U směsi tvořené jen struskou je možné vlivem narůstajícího množství vody sledovat 

postupný nárůst objemové hmotnosti, kdy maxima je dosaženo při obsahu vody 50 g) – směsi 

1 - 3. 

U směsi s 10 % ním přídavkem N METY (směsi 4, 5, 6) lze jako optimální z hlediska 

maximálního možného zhutnění za dodaného množství vody označit směs s 50 g vody 

a lisovanou na 380 kN.  

U směsi s 20 % N METY lze konstatovat, že na maximální zhutnění směsi má 

než množství dodané vody větší vliv spíše zvýšený lisovací tlak (směs 7, 8, 9). 
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Směs s 10 % I METY (směsi 10, 11, 12) je chování podobné jako u směsi s 20 % N 

METY, přičemž při 50 g vody a lisovací síle 380 kN je dosaženo nejvyšší objemové hmotnosti 

ze všech zkoušených vzorků. 

U směsi č. 13 (struska + 20 % I META a 30 g vody) byly objemové hmotnosti stejné 

i při zvýšení lisovacího tlaku. Výrazný nárůst objemové hmotnosti v závislosti na množství 

vody a lisovací síly je patrný u směsi 15, kde bylo dodáno 50 g vody. 

U směsi s 10 % popílku (směs 16, 17, 18) je zřejmý postupný nárůst objemové 

hmotnosti jak vlivem zvýšeného obsahu vody, tak i vlivem zvýšené lisovací síly. 

U směsi s 20 % popílku již tato závislost není tak zcela zřejmá, největšího zhutnění je 

dosaženo u směsi s 50 g vody. 

Jelikož bylo největších objemových hmotností a tím tedy největšího zhutnění 

dosahováno u směsí s nejvyšším množství dodané vody, tedy 50 g, vyvstala v průběhu 

experimentu otázka, zda množství vody ještě nezvýšit.  

Proto byly připraveny v rámci experimentu u jednotlivých záměsí i receptury, které 

obsahovaly 60 a 70 g dodané vody. U těchto směsí však již bylo konstatováno překročení 

maximální možné dávky záměsové vody z hlediska lisovatelnosti směsí.  

Směsi se 70 g vody bylo možné již zpracovat běžným způsobem, tedy umístit do formy 

na cementové trámečky a pomocí vibrací směs zhutnit  

U směsí se 60 g vody docházelo při lisování těles k jejímu odlučování ze směsi, tato 

voda vytékala z formy, směs se po lisování lepila k formě a tělesa nebylo možné vyjmout 

z formy, aniž by nedošlo k jejich poškození.  

V rámci tohoto experimentu tedy bylo konstatováno, že jako optimální množství 

záměsové vody (kromě vody obsažené v aktivátoru) je 50 g na jednu záměs. 

. 
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Obr. 46: Porovnání pevností v tahu ohybem po 7 dnech zrání 

 

Z grafického znázornění pevností v tahu (Obr. 46) je zřejmé, že zvýšení lisovacího tlaku 

má pozitivní vliv na nárůst pevností v tahu ohybem u většiny z testovaných směsí.  

Z grafu je rovněž zřejmé, že nejvyšších pevností v tahu ohybem je, stejně jako 

u objemových hmotností) dosahováno u receptur s nejvyšším obsahem vody.  

Nejvyšších pevností v tahu ohybem bylo dosaženo u receptury s 10 % N META (směs 

č. 6) a dále u receptury připravené pouze ze strusky (směs č. 3). 
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Obr. 47: Porovnání pevností v tlaku po 7 dnech zrání 

 

Z výsledků (Obr. 47) vyplývá, že zvýšení tlaku při lisování má, stejně jako zvýšené 

množství vody ve směsi pozitivní vliv na konečné pevnosti v tlaku po 7 dnech. 

Nejvyšších pevností dosáhly směsi připravení čistě jen z vysokopecní strusky (Obr. 48), 

(směs 1 - 3), směsi s 10 % metakaolinu N META a také receptura s 10 % popílku Třinec. Tyto 

vzorky dosahovaly pevnosti v tlaku po 7 dnech cca 70 MPa. Receptura s 10 % metakaolinu   

I META dosahovala maximální pevnosti v tlaku cca 44 MPa. U těles s 20 %-ním obsahem 

náhrady strusky již byly (kromě těles s N META) výrazné poklesy pevností na hodnoty 

v rozmezí 17 -  39 MPa. 
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Obr. 48: Těleso na bázi 100 % GVS po stanovení pevnosti v tlaku 

 

Na základě výsledků byly pro další experimenty vybrány receptury s nejvyššími 

dosaženými hodnotami pevností v tlaku po 7 dnech (Tab. 10), směsi č. 3, 6, 9, 12, 15, 18 a 21, 

tedy receptury tvořené struskou, dále tvořené struskou a 10 nebo 20 % příměsí ve formě popílku 

nebo metakaolinu, vždy s 50 g vody a lisované silou 380 kN.  

Složení vybraných směsí je zřejmé z Tab. 11. Jsou zde také uvedena nová označení pro 

větší přehlednost, kdy S znamená struska, P 10 znamená směsi s příměsí 10 % popílku, P 20 

znamená 20 % popílku atd. 

Tab. 11: Složení vybraných směsí 

 Struska 

 (g) 

N META 

(g) 

I META 

(g) 

Popílek  

(g) 

Voda  

(g) 

Aktivátor 

(ml) 

Písek  

(g) 

S 450 0 0 0 50 118 1350 

N 10 405 45 0 0 50 118 1350 

N 20 360 90 0 0 50 118 1350 

I 10 405 0 45 0 50 118 1350 

I 20 360 0 90 0 50 118 1350 

P 10 405 0 0 45 50 118 1350 

P 20 360 0 0 90 50 118 1350 
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U připravených těles byly po 28 (Tab. 12) a 365 (Tab. 13) dnech zrání ověřeny pevnosti 

v tahu a tlaku a dále byly stanoveny objemové hmotnosti. Přírůstky pevností v závislosti na čase 

u jednotlivých receptur jsou zřejmé z obr. 10, 11. 

 

Tab. 12: Vlastnosti směsí po 28 dnech zrání 

Vzorek Objemová 
hmotnost (kg.m-3) 

Pevnost v tahu 
ohybem (MPa) 

Pevnost v tlaku 
(MPa) 

S 2270 9,7 84,3 

N 10 2280 9,8 72,5 

N 20 2250 9,1 56,1 

I 10 2250 9,5 70,6 

I 20 2270 6,9 41 

P 10 2280 8,9 69,6 

P 20 2130 6,8 40,4 

 

 

Tab. 13: Vlastnosti směsí po 365 dnech zrání 

Vzorek Objemová 
hmotnost (kg.m-3) 

Pevnost v tahu 
ohybem (MPa) 

Pevnost v tlaku 
(MPa) 

S 2290 10,4 87,1 

N 10 2280 11,7 74,2 

N 20 2220 12,3 59,9 

I 10 2300 13,1 71,2 

I 20 2280 12,7 64,1 

P 10 2170 11,1 70,3 

P 20 2180 7,9 45,5 
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Obr. 49: Nárůst pevností v tahu ohybem v závislosti na čase 

 

Z grafického znázornění (Obr. 49) je zřejmé, že pevnosti v tahu narůstají u připravených 

receptur především v průběhu prvních 28 dní zrání, poté je nárůst spíše pozvolný.  Nejvyšších 

pevností v tahu bylo po 365 dnech zrání dosaženo u receptur I 10, I 20 a N 20. Nejnižší pevnost 

v tahu ohybem po 365 dnech zrání byla naměřena u směsi s popílkem P 20. U obou směsí 

s popílkem je možné po 28 dnech zrání sledovat už jen velmi pozvolný nárůst pevností, kdy 

tento nárůst je u obou směsí téměř totožný.  
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Obr. 50: Nárůst pevností v tlaku v závislosti na čase 

 

Z grafického znázornění (Obr. 50) vývoje pevností v tlaku v závislosti na čase můžeme 

pozorovat, že téměř u všech zkoušených záměsí po 28 dnech zrání již nedochází k výraznému 

nárůstu pevností. Výjimkou je směs I 20, u které je možno jak u pevností v tahu, tak i u pevností 

v tlaku pozorovat oproti ostatním směsem relativně prudký růst konečných pevností, přičemž 

je nárůst u obou sledovaných parametrů vzájemně úměrný. 
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12.2.4 Mrazuvzdornost 

Pro zkoušku mrazuvzdornosti byly použity trámečky (40 x 40 x 160) mm. Jelikož je 

snahou sledovat dlouhodobé vlastnosti materiálu, byla oproti normovému postupu použita 

pro zkoušku mrazuvzdornosti tělesa po 365 dnech zrání a výsledky byly porovnány 

s referenčními vzorky stejného stáří.  Každá sada sestávala ze tří trámečků. Po každých 

25 cyklech zmrazování byly trámečky zkontrolovány. V případě, že nedošlo k porušení těles, 

byly vzorky podrobeny dalším zmrazovacím cyklům. Pokud se na zkušebních tělesech vyskytlo 

narušení vlivem zmrazování, byla zkouška ukončena a u těles byly zjištěny zbytkové pevnosti. 

Výsledky jsou uvedeny v Tab. 14. 

 

Tab. 14: Vlastnosti těles po zkoušce mrazuvzdornosti (100 cyklů) 

Vzorek 
Referenční  

pevnost v tahu 
ohybem (MPa) 

Pevnost v tahu 
ohybem po 

zkoušce (MPa) 

Součinitel 
mrazuvzdornosti   

(%) 

S 10,4 10,3 99 

N 10 11,7 11,3 97 

N 20 12,3 12,0 98 

I 10 13,1 12,5 96 

I 20 12,7 12,7 100 

P 10 11,1 10,7 96 

P 20 7,9 4,4 56 

 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že u většiny připravených těles nedošlo ani po 100 

cyklech cyklického zmrazování a rozmrazování k výraznému snížení pevností v tahu ohybem 

s výjimkou těles P 20 (Obr. 51). U těchto těles došlo po během 75 – 100 cyklů k viditelnému 

poškození a součinitel mrazuvzdornosti činil dle stanovených pevností v ohybu pouze 56 %. 

Tento materiál tedy není možno považovat po 100 cyklech za mrazuvzdorný. Mrazuvzdornost 

po 75 cyklech nebyla u P 20 stanovena. 
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Obr. 51: Vzhled těles P 20 po provedených 100 cyklech zmrazování 
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13 Možnosti využití výsledků v praxi 

Z hlediska možného využití výsledků disertační práce je nutné konstatovat, že v rámci 

laboratorní přípravy těles byly použity ověřené materiály, u nichž jsou jednotlivé složky 

(zejména se jedná o alkalické sloučeniny) a kvalita (normový písek) deklarovány přímo 

výrobcem nebo jsou určovány v rámci jednotlivých experimentů laboratorní analýzou. Rovněž 

jsou při přípravě hmot dodržovány zásady jednotného postupu přípravy a použití přesně 

stanoveného množství jednotlivých surovin, čímž lze zaručit opakovatelnost 

a reprodukovatelnost provedených zkoušek a s nimi souvisejících výstupů. 

Oproti tomu je v případě praktických aplikací nutné počítat jak s použitím méně 

kvalitních surovin (např. náhrada laboratorního písku běžným stavebním pískem), s použitím 

jiných typů mísících zařízení, tak také s nepřesným dávkováním jednotlivých vstupních složek.  

Jak již bylo uvedeno výše, jedním z hlavních problémů uplatnitelnosti alkalicky 

aktivovaných systémů ve stavebnictví jsou vysoké nároky na technologickou kázeň při jejich 

přípravě, neboť její nedodržení vede vlivem rozdílných podmínek přípravy ke vzniku různých 

produktů hydratace a tím k vytvoření hmot s diametrálně odlišnými vlastnostmi. 

Hmoty, jež byly v rámci praktické části disertační práce sestaveny a otestovány je nutné 

v případě zájmu o praktické uplatnění otestovat v provozu. Vzhledem k podstatě materiálu 

a zjištěným vlastnostem by se tyto směsi mohly uplatnit zejména ve výrobě menších kusových 

stavebních výrobků, jako dlažby, obrubníky, zahradní prvky, nebo obklady.  

V rámci poloprovozních zkoušek bude nutné připravit tělesa běžným způsobem tak, jak 

jsou v současné době zpracovávány hmoty na bázi cementu apod., neboť měnit zaběhnutou 

výrobní technologii není v souladu s ekonomickými záměry firem a už vůbec ne se záměry, 

kvůli nimž je žádané jejich uplatnění, tedy udržitelný rozvoj přírodních zdrojů a další 

ekologické aspekty.  

Zde je nutné konstatovat, že v současnosti je běžným způsobem zpracování podobných 

hmot vibrolisování, kdy kromě vysokého lisovacího tlaku je směs zároveň i vibrována, čímž 

dochází k maximálnímu možnému zhutnění připravené směsi.  

V rámci zpracování disertační práce bohužel nebylo možné hmoty zpracovat pomocí 

vibrolisu, neboť tento nemá FAST, VŠB-TUO, stejně jako množství dalšího přístrojového 

vybavení, které je pro výzkum těchto typů hmot naprosto zásadní, k dispozici. 
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V rámci poloprovozních zkoušek, kdy lze předpokládat použití vibrolisu, bude nutné 

ověřit vliv vibrolisování na konečnou konzistenci směsi. Pravděpodobně nebude možné 

z ekonomických i provozních důvodů nechávat směs odležet v míchačce. Lze předpokládat, že 

chybějící technologická přestávka pro odležení směsi bude „vyrovnána“ dodatečnou vibrací 

hmoty, v jejímž důsledku by vibrolisováním připravená směs mohla vykazovat podobné 

vlastnosti jako odleželé směsi připravené v rámci experimentu. Vzhledem k větší kapacitě 

zpracované hmoty bude na základě dalších výzkumných prací nutné počítat s cca 5 % 

navýšením potřebné záměsové vody oproti laboratorním hodnotám.  

V rámci použití méně kvalitního kameniva je nutné počítat s poklesem konečných 

pevností až o cca 30 % oproti laboratorním hodnotám. 

Z hlediska použitelnosti jednotlivých receptur připravených v rámci experimentální 

části této práce je vzhledem k dosaženým výsledkům možné doporučit pro poloprovozní 

zkoušky recepturu se 100 % vysokopecní strusky.  

Metakaolin ve směsích sice některé z testovaných parametrů mírně zlepšuje (pevnosti 

v tahu za ohybu, mrazuvzdornost), z ekonomického hlediska však směs prodražuje bez 

adekvátního efektu.  

U směsí s popílkem nebyly dosaženy parametry receptury se 100 % strusky. V případě 

testování v poloprovozu lze vlivem kolísání chemického a fázového složení, případně záměny 

popílku Třinec za jiný, dostupnější popílek, očekávat rovněž i kolísání dosažených výsledků. 

Tyto předpoklady však bude nutné ověřit, stejně jako pevnostní a trvanlivostní 

charakteristiky připravených těles. 

 

  



 

92 
 

14 Shrnutí výsledků a diskuze 

Alkalicky aktivované materiály mají značný potenciál pro využití nejen ve stavebním 

průmyslu. Jejich širokému využití ve stavební praxi brání především potřeba značné 

technologické kázně během procesu alkalické aktivace, jejíž nedodržení vede v konečném 

důsledku k výraznému kolísání hodnot sledovaných parametrů.  

Jako reálné se jeví použití těchto materiálů nejprve do nenosných, výplňových nebo 

dekoračních stavebních prvků, které budou v případě nutnosti snadno vyměnitelné a použití 

těchto hmot do nosných konstrukcí umožnit až v případě splnění podmínky udržitelné kvality 

výsledných produktů.  

Hlavní cílem disertační práce byla příprava a ověření fyzikálně-mechanických vlastností 

lisovaných alkalicky aktivovaných systémů na bázi vysokopecní jemně mleté granulované 

strusky.  

Experimentální práce byly v první fázi věnovány výběru vhodného typu aktivátoru pro 

alkalickou aktivaci vysokopecní strusky. Bylo testováno osm druhů aktivátorů, jmenovitě 

upravená sodná vodní skla značek Kittfort, Vodní sklo, KM+ a EURO-Šarm pomocí roztoku 

NaOH, dále draselné vodní sklo (DVS), metakřemičitan sodný bezvodý (MKS) a Desil AL, což 

jsou produkty společnosti Vodní sklo, a.s. 

Nejlépe se v rámci alkalické aktivace vysokopecní strusky uplatnily aktivátory sodné 

vodní sklo Kittfort, Desil AL, MKS s DVS. Směsi připravené použitím uvedených aktivátorů 

dosahovaly vysokých pevností v tahu a v tlaku, doby počátku a konce tuhnutí, stejně jako doba 

zpracovatelnosti byly přiměřené zamýšlenému použití.  

U těchto vybraných aktivátorů byl sledován dlouhodobý vývoj poklesu pH. Lze 

konstatovat, že v průběhu výzkumných prací dochází u všech testovaných směsí k pozvolnému 

poklesu hodnoty pH. Poklesy se liší v závislosti na působení okolního prostředí, při umístění 

v interiéru je klesání hodnot pH pomalejší oproti výsledkům u stejných vzorků umístěných 

v exteriéru, kde byly vystaveny veškerým povětrnostním vlivům a rovněž vysokým emisím 

v rámci Ostravského ovzduší. 

Na základě této první fáze bylo vybráno jako vhodný aktivátor pro další experimentální 

práce upravené sodné vodní sklo značky Kittfort. 

Ve druhé části experimentu byly připraveny na základě předchozích vědeckých 

poznatků autora směsi na bázi vysokopecní strusky aktivované upraveným sodným vodním 
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sklem, v nichž byla vysokopecní struska částečně nahrazena jedním ze dvou použitých typů 

metakaolinů z produkce společnosti Sedlecký kaolin a.s. nebo popílkem Třinec v množství 

10 anebo 20 % hmotnosti pojiva.  

V rámci zpracování disertační práce byl navržen následující postup přípravy směsí 

pro úpravu lisováním. Nejprve je mícháno pojivo, voda a aktivátor normovým způsobem 

pro přípravu cementové kaše, následně je směs doplněna o plnivo (normový písek) a je 

zpracována dle normového postupu pro přípravu cementové malty. Po ukončení míchání je 

směs na 20 minut odstavena, po uplynutí časového intervalu je po dobu 30 s promíchána 

a následně je okamžitě plněna do formy a lisována.  

Pro zamýšlenou přípravu lisováním bylo nutné zhotovení speciální ocelové formy, 

aby tato odolala plánovanému lisovacímu tlaku blížícímu se 20 MPa a zároveň aby umožnila 

lisování celého prvku najednou. 

Ve druhé fázi experimentu bylo navrženo a otestováno 21 receptur, které byly lisovány 

silou 200 a 380 kN. Na základě dosažených pevností a objemových hmotností bylo pro další 

experimenty vybráno 7 směsí. U těchto vybraných směsí byly stanoveny pevnostní parametry 

a ověřena mrazuvzdornost.  

Z naměřených výsledků je zřejmé, že pevnosti v tahu u testovaných směsí narůstají 

především v průběhu prvních 28 dní zrání, poté je nárůst už jen velmi pozvolný.  Nejvyšších 

pevností v tahu bylo po 365 dnech zrání dosaženo u receptur I 10, I 20 a N 20, a to nad 12 MPa. 

V závislosti na výsledcích pevností v tlaku u zkoušených směsí je možné konstatovat, 

že po 28 dnech zrání již nedochází k výraznému nárůstu pevností. Výjimku představuje směs 

I 20, tedy směs s 20 % I METY, u které jak pevnosti v tahu, tak i pevnosti v tlaku úměrně rostly 

i poté, co u zbylých směsí další růst již téměř nebyl pozorován, což svědčí o pokračujících 

hydratačních procesech v uvedené směsi, které tedy s největší pravděpodobností pokračují 

významným způsobem i po roce od alkalické aktivace. Po roce zrání byl u této směsi 

zaznamenán nárůst pevnosti v tlaku o více než 23 MPa, pevnost v tahu ohybem se zvýšila téměř 

dvojnásobně z hodnoty 6,9 MPa po 28 dnech zrání na hodnotu 12,7 MPa po 365 dnech. Bylo 

by tedy vhodné u této receptury sledovat v rámci dalších experimentů dlouhodobě průběh 

hydratačních procesů a v závislosti na stáří vzorku zjišťovat pomocí dalších analytických 

metod, zda a případně jakým způsobem se v průběhu času mění zastoupení jednotlivých 

hydratačních produktů. 
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 Pevnosti v tlaku u jednotlivých směsí se pohybovaly po 28 dnech zrání v rozmezí 

od 40 do 84 MPa, po 365 dnech zrání byla nejvyšší pevnost zjištěna u směsi se 100 % GVS. 

V rámci testování mrazuvzdornosti vybraných směsí byly jako mrazuvzdorné  

po 100 zmrazovacích cyklech hodnoceny všechny testované směsi s výjimkou P 20, u níž byl 

stanoven součinitel mrazuvzdornosti pouze 0,56. 

Lze konstatovat, že na základě dosažených výsledků nebyl kromě pevností v tahu zjištěn 

výrazný pozitivní vliv částečné náhrady vysokopecní strusky metakaolinem anebo popílkem.  

V rámci práce byla zhodnocena uplatnitelnost výsledků v průmyslové výrobě 

stavebních výrobků a stanoveny předpoklady pro poloprovozní testování. 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že lisováním je možné zpracovávat 

hmoty na bázi alkalicky aktivované strusky. Pomocí zpracování lisováním je možné 

minimalizovat vodní součinitel až na hodnotu 0,21 bez použití plastifikátorů nebo 

superplastifikátorů, a to při zachování dostatečných pevnostních parametrů připravených 

kompozitů. 

V budoucnu by se kompozity připravené v návaznosti na výstupy této disertační práce 

mohly uplatnit ve formě prefabrikovaných kusových výrobků jako obklady, dlažby, dekorační 

prvky aj. 
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Závěr 

 

Na základě výsledků práce lze konstatovat následující: 

1. Na bázi sekundárních surovin je možné pomocí alkalické aktivace připravovat 

bezcementová hydraulická pojiva. Významnými funkčními parametry připravených 

hmot jsou vysoké pevnosti a také mrazuvzdornost při relativně vysoké otevřené 

pórovitosti dané specifickým způsobem přípravy těles. 

2. Alkalickou aktivaci vysokopecní granulované strusky je možné provádět různými 

typy aktivátorů v kapalném i pevném stavu. Časový průběh jednotlivých 

hydratačních dějů je odlišný, konečné vlastnosti, zejména dlouhodobé pevnosti jsou 

však podobné. 

3. Nejlépe se v rámci alkalické aktivace vysokopecní strusky uplatnily aktivátory 

sodné vodní sklo Kittfort, Desil AL, MKS s DVS. Směsi připravené použitím 

uvedených aktivátorů dosahují vysokých pevností v tahu a v tlaku. Doby počátku 

a konce tuhnutí, stejně jako doba zpracovatelnosti se u jednotlivých aktivátorů 

výrazně liší.  

4. U připravených hmot dochází v průběhu času k postupnému poklesu pH. Po dvou 

letech sledování se hodnota pH u jednotlivých aktivátorů snižuje z původních 

cca 12,5 na hodnoty pH v rozmezí 10 - 11. 

5. V rámci experimentu byla hlavní pojivová složka, vysokopecní struska, částečně 

v systému nahrazována dvěma typy metakaolinů nebo popílkem v množství  

10 a 20 % hmotnosti. Takto byly obměňováno chemické složení směsi, čímž byly 

nastaveny podmínky odlišného vývoje hydratačních produktů (u strusky C-S-H fáze 

a u modifikovaných směsí předpoklad C-A-S-H fáze zeolitického charakteru), jež 

byly pozorovány z hlediska rozdílných fyzikálně-mechanických vlastností. 

6. Alkalicky aktivované hmoty je možné zpracovávat lisováním. 

7. U směsí zpracovaných lisováním je možno minimalizovat hodnotu vodního 

součinitele až na hodnotu 0,21 bez nutnosti použití plastifikačních přísad. 
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Conclusion 

Based on the results of the work can be stated follows: 

1. On the basis of secondary raw materials, it is possible using the alkali activation 

to prepare cement-free hydraulic binders. Important functional parameters 

of the prepared materials are high strength and frost resistance at a relatively high 

open porosity caused by the specific way of preparing samples. 

2. It is possible to perform Alkaline activation of blast furnace slag by various types 

of activators in the liquid and solid state. The time course of hydration processes is 

different, but the ultimate properties, particularly long-term strength are similar. 

3. Best activators for alkaline activation of blast furnace slag are sodium water glass 

Kittfort, Desil AL, MKS and DVS. Mixtures prepared using these activators achieve 

high flexural strength and compressive strength. Initial and final setting time as well 

as workability vary considerably for individual activators. 

4. Prepared materials occur over time to gradually decrease of the pH. After two years 

of monitoring the pH value of the individual activators falls from about 12.5 to pH 

values in the range 10 to 11. 

5. In the experiment, the main binder component, blast furnace slag, was partly 

replaced by a system of two types of metakaolin or fly ash in an amount 10 and 

20 % weight. Thus, were altered the chemical composition of the mixture, 

conditions were tuned different development of hydration products (for slag is 

assumption of C-S-H phase and the modified mixtures is assumption of C-A-S-H 

phase and zeolitic character), which were observed in terms of different  

physical-mechanical properties. 

6. Alkali activated material may be processed by molding. 

7. Mixtures processed by molding can minimize water coefficient to a value of 0.21 

without the use of plastificators. 
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