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Abstrakt 
 
 Současná produkce průmyslového odpadu a druhotných surovin skýtá široké možnosti 
jejich využití ve stavebním průmyslu. K těmto surovinám patří granulovaná vysokopecní 
struska a elektrárenský popílek, jež jsou řazeny do skupiny latentně hydraulických látek 
nalézajících uplatnění při přípravě geopolymerních směsí a betonů. Náplni diplomové práce 
byla příprava směsi na bázi granulované vysokopecní strusky a elektrárenského popílku, které 
se vzájemně lišily hmotnostním podílem jednotlivých složek a mechanickou úpravou 
elektrárenského popílku. Byly sledovány vlivy podílu popílku a jeho mechanické úpravy na 
objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku příslušných kompozitů. Rozdíly ve vývoji fázového 
složení těchto hmot byly identifikovány sledováním hmotnostních změn a změn objemových 
hmotností při stupňovitém temperování vzorků do 300°C. Výsledky dokazují vliv přídavku 
popílku i jeho rozdílné kvality na sledované parametry. 
 
Klíčová slova: granulovaná vysokopecní struska, elektrárenský popílek, alkalická aktivace, 
mechanická úprava 
 
Abstract 
 
 Nowadays the production of industrial wastes and secondary raw materials have a 
wide range of uses in the building industry. These secondary materials including for example: 
granulated blast furnace slag and fly ash, which are classed into groups of latently hydraulic 
materials. These materials are applicated in preparing geopolymer mixtures and concretes. 
The content of thesis was preparation the mixtures based on granulated blast furnace slag and 
fly ash. These mixtures were differed by weight of the individual components and mechanical 
activation of fly ash. Were monitored effects: the ratio of fly ash and his mechanical 
modifications on the bulk density and compressive strength of these composites. Were 
identified differences in the development phase composition of these materials. The changes 
of phase compostition by samples were monitored by resulting of weight changes and in bulk 
density during  stepped tempered the samples to 300°C. The results show the effect of 
addition of fly ash and of his different quality on parameters by samples.  
 
Keywords: granulated blast furnace slag, fly ash, alkali activation, mechanical modification 
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1   ÚVOD 
Současný ekonomický a ekologický vývoj je podnětem k hledání nových řešení, která 

by měla vést k efektivnímu využití průmyslového odpadového materiálu. 
Nezanedbatelná část těchto materiálů končí na skládkách nebo uložištích, přestože představují 
významný surovinový potenciál. Velké využití druhotného odpadového materiálu jako 
druhotné suroviny lze například nalézt ve stavebním průmyslu. 
 

Je snahou vyrábět takové materiály, které budou splňovat jak ekonomické, tak i 
ekologické požadavky. Přibývá proto mnoho nových kompozitních materiálů, které nahrazují 
klasické dříve vyráběné. Dochází tak k energetickým úsporám při výrobě stavebních matriálů, 
k úsporám přírodních minerálních surovin a také řeší problematiku odpadového hospodářství. 
 

Mezi tyto druhotné odpadové materiály patří granulovaná vysokopecní struska, 
elektrárenský popílek a jiné. Nově je pozornost je upřena především na jejich použití při 
výrobě geopolymerních betonů, kde se využívá jejich latentně hydraulických vlastností. 
 

Cílem této diplomové práce je připravit různé geopolymerní systémy z granulované 
vysokopecní strusky a elektrárenského popílku, lišící se úpravou a složením a porovnat tyto 
vlivy s vlastnostmi pojiv. 
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2   TEORETICKÁ ČÁST 

2. 1   Hydraulická pojiva 
Termínem pojiva se označují látky, které lze upravit do tekuté nebo kašovité směsi 

a které pak z této formy relativně snadno přecházejí do formy pevné. V důsledku tohoto 
procesu mají pojiva schopnost spojit nesoudržná zrna nebo kusy různých látek v soudržnou, 
celistvou hmotu [6]. 

 
Hydraulická pojiva lze zařadit mezi pojiva chemická, která jsou založená na 

anorganické bázi. Do této skupiny řadíme hydraulické vápno a hlavně všechny druhy 
cementů. Charakterizuje je skutečnost, že po zatuhnutí na vzduchu tvrdnou i pod vodou. To je 
způsobeno tím, že při tvrdnutí dochází k hydrataci původních minerálů pojiva, tedy k jejich 
reakci s vodou a produkty hydratace jsou ve vodě prakticky nerozpustné. Tato vlastnost je 
předurčuje k tomu, že po zatvrdnutí mohou být trvale vystaveny účinkům vody, aniž by došlo 
k jejich porušení, případně k objemovým změnám [11].  

 
Při přípravě hydraulických pojiv se často uplatňují speciální příměsi, které upravují 

požadované vlastnosti maltovin. Jsou to zejména látky označované jako: 
 
• latentně hydraulické látky (LHL) – práškovité látky, přírodní či umělé, které samy 

o sobě zamíchány s vodou netvrdnou ani netuhnou, ale po přidání malého 
množství tzv. aktivátoru se v nich probudí hydraulické schopnosti a aktivně se 
podílejí na tvorbě pevné struktury [10] 

 
• pucolány – křemičité nebo hlinitokřemičité anorganické látky, které nemají žádné 

nebo jen velmi slabé pojivové vlastnosti. V přítomnosti hydroxidu vápenatého a 
jiných aktivátorů však vytvářejí hydratační produkty, které jsou podobné 
produktům hydratace portlandského cementu. Celkově tedy LHL či pucolány 
podle původu jsou [6]: 

 
o přírodní (pemza, tuf, tras) 
o umělé (popílek, úlety, strusky) [10] 
o přírodní upravené (tepelně zpracované jíly a lupky) 
 

Nejvýznamnější z hydraulických pojiv jsou portlandské cementy. Do této skupiny 
patří také hydraulické vápno, románský cement, speciální cementy a speciální maltoviny [5].  

2. 1. 1   Hydraulická vápna 
Pálí se při teplotě 1100 °C – 1200 °C z vápenců (75-80%CaCO3) obsahujících 

hydraulické oxidy nebo vápnitých slínů a slínovců. Hydraulické vápno musí obsahovat 
minimálně 10% hydraulických složek ( SiO2, Al2O3, Fe2O3), podle jejichž obsahu se 
hydraulická vápna dělí [6]: 

 
• slabě hydraulická – obsahující 10 – 15% hydraulitů a s minimální pevností po 28 

dnech 1,5 MPa 
 
• silně hydraulická – obsahující nad 15% hydraulických složek a vykazují minimální 

pevnosti 4 MPa po 28 dnech [6] 
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Stupeň hydraulicity vápna je dán hydraulickým modulem  
 

)( 23232 SiOOFeOAl
CaOM H ++

=
       (1) 

 
Silně hydraulická vápna se blíží svými vlastnostmi portlandskému cementu. Rozdíl 

mezi cementem a hydraulickým vápnem spočívá ve vyšší koncentraci volného CaO 
a v absenci sloučeniny o složení 3CaO.SiO2, která vzniká za teplot nad 1 250 °C (mez slinutí) 
a je příčinou vysokých pevností portlandského cementu. V České republice se v současnosti 
hydraulická vápna nevyrábějí [10].  

2. 1. 2   Cementy 
Cementy jsou v současné době nejpoužívanějším pojivem ve stavebnictví. Podle ČSN 

EN 197-1 (72 2101) je cement hydraulické pojivo, tzn., že po zatvrdnutí zachovává svoji 
pevnost a stálost také ve vodě. Hydraulické tvrdnutí cementu je důsledkem hydratace 
vápenatých silikátů (křemičitanů) a aluminatů (hlinitanů) [6]. 

 
Chemické složení základních druhů vzdušných a hydraulických pojiv se dá vyjádřit 

ternárním diagramem soustavy SiO2 – (CaO + MgO) – Al2O3(obr. 1) [6]. 

 
 

Obr. 1  Diagram soustavy SiO2 – (CaO + MgO) – Al2O3 
1. tras, pucolán; 2. vysokopecní struska, 3. vysokopecní cement, 4. románské vápno,  
5. železoportlandský cement, 6. portlandský cement, 7. hydraulické vápno, 8. slabě 
hydraulické vápno, 9. bílé vápno, 10. hlinitanový cement [6] 

 



 - 12 - 
 
 

Podle chemického složení (převažující aktivní složky) je možno dělit cementy do tří 
skupin [6]: 

 
• křemičitanové cementy (silikátové cementy) - nevýznamnějším zástupcem je 

portlandský cement s převahou vápenatých křemičitanů 
• hlinitanové cementy (aluminátové cementy) – s převahou vápenatých hlinitanů 
• jiné cementy (ostatní cementy) – zde patří například cementy želeyitanové, 

barnaté, aj. 
 
Účinnými hydraulickými složkami jsou tedy sloučeniny CaO s SiO2, Al2O3  a Fe2O3, 

popřípadě jiné sloučeniny podobného typu [6].  

2. 2   Latentně hydraulické látky a možnosti jejich alkalické aktivace 
Latentně hydraulické látky jsou látky, které samy o sobě rozdělávány s vodou 

netuhnou ani netvrdnou, avšak po přidání určitého množství  „budiče“ ,tzn. nějakého 
aktivátoru (např. CaO), vykazují s vodou hydraulické vlastnosti (jako příklad můžeme uvést 
granulovanou vysokopecní strusku) [6]. 

2. 2. 1   Granulovaná vysokopecní struska (GVS) 
Granulovaná vysokopecní struska je latentně hydraulická látka, vznikající rychlým 

ochlazováním vhodně složené tekoucí taveniny zásadité strusky, která odpadá jako vedlejší 
produkt při výrobě surového železa ve vysoké peci [8]. 

 
Při výrobě surového železa obsahuje vsázka do vysoké pece železnou rudu a hlušinu 

jako doprovodnou složku rudy. Hlušina obsahuje zpravidla křemen, jílovinu, sádrovec a další 
sloučeniny obsahující síru, fosfor, aj. Z obsažených prvků zejména síra a fosfor výrazně 
snižují kvalitu vyráběného železa. Z těchto důvodů, i k odstranění SiO2, Al2O3 a dalších 
složek, se do vsázky přidává vápenec, jehož reakcí nad teplotou 1700 °C se složkami hlušiny 
a popele z koksu vzniká vysokopecní struska [15]. 

 
 Je - li tavenina strusky rychle ochlazována vodou, zabrání se její krystalizaci, takže se 

stabilizuje její sklovitý charakter. Rychlé ochlazení má udržet strusku ve skelném stavu, 
neboť hlavně taková má při vhodném složení latentně hydraulické vlastnosti [8].  

 
Tyto latentně hydraulické vlastnosti jsou vyvolávány vhodnou aktivací při hydrataci. 

Nejméně ze dvou hmotnostních třetin musí zatuhnutá tavenina představovat strusku ve 
sklovitém stavu. Hmotnostní zastoupení oxidu vápenatého, hořečnatého a křemičitého 
v granulované vysokopecní strusce musí tvořit nejméně dvě třetiny její hmotnosti. Ve zbytku 
je obsažen oxid hlinitý s malým množstvím dalších oxidů [7]. 

 
V zásadě lze při přípravě pojiv použít všech druhů strusek – zásaditých, neutrálních i 

kyselých, podle původu pak vysokopecních, ocelářských i strusek odpadajících při výrobě 
jiných kovů, jako niklu, mědi, atd. [1]. 
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2. 2. 1. 1   Chemické a fázové složení vysokopecní strusky 
Z hlediska využití vysokopecních granulovaných strusek pro výrobu pojiv je 

rozhodující jejich chemické a fázové (mineralogické) složení [7].  
 
Chemické složení vysokopecní strusky, jak je tomu u všech vedlejších produktů, dosti 

značně kolísá [15].  
 
Zastoupení jednotlivých chemických složek bývá obvykle v takovémto rozmezí [8]:  
 
• CaO    30 - 50 % 
• SiO2    30 - 43 % 
• Al2O3     5 - 18 % 
• MgO     1 - 15 % 
• FeO + Fe2O3   0,2 - 3% 
• S (ve formě S2-)   0,5 - 3 % 
• MnO    0,2 - 2 %  
 
Chemické složení rozhoduje hlavně o vnitřní struktuře struskového skla. Stejně 

důležitý vliv má teplota taveniny podrobná granulaci a také podmínky tohoto procesu, 
jmenovitě rychlost chlazení, stejně jako přístup kyslíku. Čím větší je rychlost chlazení 
struskové taveniny, tím vyšší je teplota transformace (Tg) soustavy a tím větší je specifický 
objem skla, tzn. otevřenější jeho struktura [15].  

 
Prvým předpokladem pro využití strusky jako LHL je sklovitý charakter strusky. Je 

žádoucí strusku granulovat tak, aby kromě amorfního, sklovitého charakteru měla pro 
následující mletí co nejmenší zrno a co nejnižší obsah vody, což by bylo obecně příznivé i pro 
výrobu běžných směsných cementů [1]. 

 
Struska pro účely struskoalkalických betonů se mele na jemnost 310 až 350 m2.kg -1. 

Je - li hrubší, je vhodná jako aktivní plnivo [1]. 
 
O mineralogickém (fázovém) složení hovoříme výhradně u strusek krystalických, 

které vznikají pozvolným chladnutím roztavené strusky [14]. 
 
V kyselých struskách jsou hlavními minerály [8]: 
 
• Anortit – CAS2 
• Diopsid – CMS2 
 
Hlavní minerály v zásaditých a neutrálních struskách jsou [8]: 
 
• Gehlenit – C2AS 
• Akermanit – C2MS 
• Melilit – pevný roztok gehlenitu a akermanitu 
• Merwinit – C3MS2 
• Belit – β – C2S 
• Wollastonit – β – CS  
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Stupně iontového charakteru vazby minerálů ve strusce ovlivňuje schopnost reagovat 
s vodou. Silikátové a aluminátové fáze strusky lze dle stupňe iontového charakteru následně 
seřadit:  

 
C3S > C4AF > C2S > C2AS > C3S2 > CS > CAS2 [1]. 
 
Tak reakce C3S probíhá s vodou velmi rychle, zatím co u CS jenom za zvýšené 

teploty. [1] Z běžných fází lze rentgenovou difrakční analýzou zjistit přítomnost merwinitu 
C3MS2, dikalciumsilikátu β – C2S, wolastonitu β - CS a z minoritních složek nutno jmenovat 
monticellit, anhydrit, živce, rutil, hematit, Mg - spinel. Krystalické strusky i ve velmi jemně 
mleté formě vykazují podstatně slabší pojivové vlastnosti [15]. 

 
Kvalitu granulované vysokopecní strusky, lze charakterizovat několika kritérii: 
  
 Modul zásaditosti Mz [8]: 
 

)()(
)()(

322 OAlnSiOn
MgOnCaOnM Z +

+
=

        (2) 

 
Je – li Mz < 1, jedná se o strusky kyselé, při Mz > 1jsou zásadité. 
 
Modul aktivity Ma je dán výrazem [3]: 

)(
)(

2

32

SiOn
OAln

M a =
         (3) 

Silikátový modul [3]: 

)(
)(

32

2

OAln
SiOnM S =

         (4) 

U nás se strusky charakterizují převážně dvěma moduly. A to modulem silikátovým 
MS a modulem aktivity Ma. Hydraulická aktivita vysokopecních strusek ve většině případů 
roste s rostoucí hodnotou modulu zásaditosti a zvláště pak s rostoucím modulem aktivity [1].
  

Dalším kritériem pro posuzování kvality vysokopecních granulovaných strusek je 
index F, který navrhl Kűhl. Tento zohledňuje i vliv obsahu CaS a MnO ve struskách a 
vypočítá se ze vztahu [8]: 

MnOSiO
OAlMgOCaSCaO

F
+

+++
=

2

325,0

       (5) 

Podle tohoto kritéria je struska zařazována do 3 kategorií: 
 
F < 1  struska nevhodná pro výrobu struskoportlandských cementů 
F = 1,5 – 1,9 struska dobré kvality 
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F > 1,9  struska velmi dobré kvality [8] 
 
V současné době se vysokopecní struska plně recykluje, používá se v cementářském 

průmyslu, ve stavebnictví, při výrobě izolačních vláken. Protože je potřeba vysokopecní 
strusky větší než její výskyt, těží se v současnosti staré skládky, jejich obsah se separuje a 
produkty se využívají v hutnictví železa a ve stavebnictví [12]. 

2. 2. 1. 2   Využití strusek ve stavebnictví – otázky legislativy  
Podle zákona o odpadech č. 185/2001Sb., lze vysokopecní i ocelářskou strusku zařadit 

do skupiny odpadů Q8, která zahrnuje pozůstatky z průmyslových procesů. Ze zákona 
vyplývá, že každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích 
daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Přitom má 
materiálové využití přednost před jinou alternativou [1]. 

2. 2. 1. 3   Využití strusek pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy 
Při použití strusek v této oblasti je nutno vycházet z normy ČSN EN 13242:2004 – 

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské 
stavby a pozemní komunikace, kde jsou přesně definovány základní požadavky pro tuto 
oblast použití [17].  

 
V této oblasti se sleduje zejména:frakce kameniva, zrnitost pro hrubé kamenivo a 

směsi kameniva, tvar zrn hrubého kameniva, obsah jemných částic, odolnost proti drcení 
hrubého kameniva a směsi kameniva, objemová hmotnost zrn, nasákavost, chemické 
vlastnosti, u ocelárenské strusky navíc objemová stálost, odolnost proti zmrazování a 
rozmrazování, nasákavost jako třídící zkouška pro odolnost proti zmrazování a rozmrazování. 
[17] 

2. 2. 2   Elektrárenský popílek 
 Jedním z hlavních průmyslových problémů 21. století je stále se zvyšující 

množství odpadů. V rámci České republiky se vyskytuje nezanedbatelné množství různých 
anorganických odpadních materiálů a jejich objem stále narůstá. Velká část končí na 
skládkách, přestože představují významný surovinový potenciál [18].  

 
Využívání průmyslových odpadních materiálů jako druhotných surovin je výhodné 

zejména z hlediska úspory cenných přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí. Při řešení 
problematiky zpracování velkoobjemových energetických odpadů do různých druhů a typů 
stavebních hmot se uplatňuje princip tzv. „bezodpadové technologie“ [18]. 

 
Popílek vzniká spalováním uhlí v elektrárenských a teplárenských kotlích [20]. 

Popílků z těchto zdrojů jsou v České republice desítky milionů tun, většina tohoto odpadu je 
skladována ve volné přírodě v tzv. uložištích. V poslední době se však objevují nová řešení 
vedoucí k tomu, aby se tento vedlejší produkt spalování efektivně nebo aspoň částečně 
využíval [19]. 
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2. 2. 2. 1   Vlastnosti popílku 
Popílky jsou nerostné zplodiny spalování tuhých paliv, skládající se převážně 

z malých částeček křemičitého skla, získané z usazovacích nebo jiných záchytných zařízení 
(obr. 2) [8]. Jakost popílku závisí jednak na druhu spalovaného uhlí (hnědé uhlí, černé uhlí, 
lignit, méně hodnotné odpady a kaly z těžby uhlí, atd.), typu a konstrukčních parametrech 
kotlů používaných při spalovacím procesu, jeho druhem a použitém množství [18]. 

 

1.        2.          
Obr. 2  Elektrárenský popílek z hnědého uhlí  
1. Mělník (zvětšení 580krát), 2. Ledvice (zvětšení 580krát) [8] 

 
Upotřebitelnost popílku závisí jak na chemickém složení a nerostném složení, tak na 

jeho granulometrii [8]. 
 
Popílky z “ klasického” způsobu spalování paliva při teplotách 1400 až 1600 °C se 

vyznačují hlavně obsahem β – křemene a mullitu (3Al2O3.2SiO2). Rovněž obsahují sklovitou 
fázi, jejíž množství je zpravidla vyšší než 50%, která zásadním způsobem ovlivňuje reaktivitu 
popílku s CaO nebo cementem jak za normální, tak zvýšené teploty. Mullit se zúčastňuje 
reakce pouze ve velmi malé míře výhradně za hydrotermálních podmínek [8].  

 
Popílek sám o sobě není hydraulický (není schopen reagovat s vodou). Je - li však 

mísen s hydroxidem vápenatým – např. z cementu – reaguje a vytváří stejné produkty jako při 
reakci cementu s vodou. Tato reakce se liší dle druhu a typu popílku, je označována jako 
pucolanita [8]. 

 
Chemické složení popílku lze vyjádřit obsahem hlavních oxidů (hm %), který je 

nejčastěji v těchto rozmezích [15]: 
 
• SiO2  44-50 
• Al2O3  22-30 
• MgO  0,2-5 
• K2O   0,5-3 
• TiO2  0-0,9 
• CaO  2-12 
• SO3  0,5-3 
• Na2O  0,2-0,7 
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 V elektrárenských popílcích je obsah hlavních krystalických fází kolísavý 
 
• β - křemen  4-13% hm. 
• Anatas + rutil 0-2% hm. 
• mullit  2-30% hm. 
• hematit   1-5% hm [15] 
 
Složení skelné fáze elektrárenského popílku, podle [15] (hm %): 
 
• SiO2  53-64  
• Al2O3  16-31  
• MgO  0-1,8  
• K2O   1-4,8  
• TiO2  0-2,9  
• CaO  3,5-9,5  
• SO3  0,2-1,7  
• Na2O  0,1-0,9  
• Fe2O3  2 – 9 
 
Pucolánové vlastnosti popílku jsou nepochybně spojeny se skelnou fází a zlepšují se 

zvětšením jejího obsahu stejně jako se zvětšením stupně jemnosti popílku. Pucolánová reakce 
popílků je definována jako reakce oxidu křemičitého SiO2 a hlinitého Al2O3 z popílku 
s hydroxidem vápenatým Ca (OH)2, přičemž vznikají kalciumsilikátové 
a kalciumaluminátové hydratační produkty. 

 
O jakosti popílku rozhodují tyto faktory [15]: 
 
• nízký obsah uhlíku 
• vysoký obsah skla 
• nízký obsah alkálií 
• velké zjemnění.  
 
Dle ČSN EN 197 – 1 je možno vyrábět cementy s přísadou křemičitého nebo 

vápenatého popílku. V České republice se vyskytuje především křemičitý popílek. Chemické 
složení se u jednotlivých popílků značně liší, závisí to na kvalitě a druhu uhlí a také na 
podmínkách spalování [8].  

2. 2. 2. 2   Využití elektrárenského popílku 
Popílek nalézá široké uplatnění ve stavebnictví. V betonech může být výhodně použit 

jako částečná náhrada pojiva, ale i drobného kameniva [20].  
 
Výhodné jsou zejména popílky s vyšším obsahem oxidu vápenatého, kterými lze 

v běžných cementových směsích nahradit až 25% portlandského cementu při zachování 
stejných 28 denních pevností. Také se ve stavebnictví uplatňuje při přípravě malt a betonů, 
kde může působit jako aktivní a neaktivní složka (přispívá či nepřispívá k procesu tvrdnutí) 
[20]. 
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Při výrobě stavebních hmot se využívá v největší míře při výrobě cementu, jak už bylo 
zmíněno, ale taky pórobetonu a v neposlední řadě při výrobě umělého kameniva (Liapor) 
[20].  

 
Základní použití odpadních produktů v oblasti betonů lze rozdělit do dvou směrů: 
 
• použití přímo do vlastní betonové hmoty ve vyšším procentuálním zastoupení. 

Tato oblast zahrnuje zejména lehké betony jemnozrnné, kde popílek zastupuje 
plnivo, ale i část pojiva. U obyčejných betonů může nahrazovat popílek pouze 
jemnou frakci přírodního kameniva (písku) [18]. 

 
• použití nepřímo, kdy se používá umělé kamenivo vyrobené z odpadních produktů 

elektráren a tepláren do betonu. Umělé kamenivo může podle svých vlastností 
částečně nebo plně nahradit ve výrobě kamenivo přírodní [18]. 

 
Významnou oblastí možného využívání popílků a popelů z fluidního nebo 

vysokoteplotního spalování je výroba suchých popílkových směsí. V tomto případě se 
vyskytují nejen jako plnivo v dané směsi, ale v případě fluidních popelů a popílků se zde 
využívají jejich pucolánové, případně pojivové vlastnosti [18]. 

2. 3   Podstata a průběh alkalické aktivace 
Nové materiály vytvořené pomocí geopolymerizační reakce otevírají nové oblasti 

použití. Pro materiály, které se podobají svou strukturou a vlastnostmi cementovým pojivům, 
nebude již nutné použít vysokoteplotní postupy (příprava slínku). [4] 

 
Podstata alkalické aktivace 
 
Alkalická aktivace, pro kterou J. Davidovits [4] navrhl termín geopolymerizace, 

představuje chemickou reakci oxidů aluminosilikátů s alkalickými polysilikáty za tvorby 
polymerních Si-O-Al vazeb. Amorfní až semikrystalické trojrozměrné silikoaluminátové 
struktury jsou podle [4], typu: 

 
• „poly(sialát)“ (-Si-O-Al-O-) 
• „poly(sialát-siloxo)“ (-Si-O-Al-O-Si-O-)  
• „poly(sialát-disiloxo )“ (-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-) [4] 
 

Tyto základní jednotky se propojují do prostorových sítí. (obr. 3) 

 
 
Obr. 3  Příklady struktur geopolymerů [4] 
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Důležitou surovinou pro vznik geopolymelymerů jsou dvouvrstvé minerály. Hlavními 
zástupci jsou kaolinity. Tyto minerály mohou být konvertovány tepelnou úpravou při teplotě 
okolo 750 °C [13]. 

 
Touto reakcí docílíme zvýšení reaktivity kaolinitu, při níž je dosaženo kompletní 

dehydroxilace - uvolnění OH- skupin a desintegrace původní struktury minerálu kaolinitu, 
složeného ze svázaných oktaedrů AlO2(OH)4 a tetraedrů SiO4 [23]. 

 
Bez kalcinační úpravy by nebylo možné přivést dostatečné množství Al a Si skupin do 

roztoku. Snížení koordinačního čísla Al a s tím související změna Al oktaedrů v Al tetraedry 
nastává odchodem OH- skupin.  Vzniká tedy nestabilní metakaolinitická forma, kde je 
koordinační číslo Al sníženo z 6 na 4 nebo 5. Obě tyto vzniklé formy jsou reaktivní, tzn. 
připravené hydratovat [13] [25].  

 
Rovnice popisující mechanismus alkalické aktivace aluminosilikátových látek: 
  
rozrušení vazeb Si-O-Si v silně alkalické prostředí 
 ≡ Si-O-Si≡ + HOH → 2 ≡Si-OH 
 
neutralizace silanolátové skupiny 
 ≡Si-OH + Na OH → ≡Si-O-Na +HOH 
 
produkt alkalické aktivace, fáze typu [16]: 
 
 (Na, Kn{-(Si-O)z-AlO2}n . w H2O  
kde n znamená stupeň polykondenzace, 
 z představuje 1, 2 nebo 3.  
 

 
Obr. 5  Struktura polymeru podle Davidovitse betonů [4] 

2. 3. 1   Produkty alkalické hydratace 
Přírodní minerální suroviny jsou oprávněně stále nákladnější, některých již začíná být 

nedostatek. Přitom četné vedlejší produkty jsou ve skutečnosti velmi cennými a druhotnými 
surovinami, jež mají velmi dobré užitné vlastnosti [2]. 

 
Již koncem 19. století se ve Vítkovicích vyrábělo bezcementové pojivo mletím 

granulované vysokopecní strusky s vápnem, které však nebylo dlouhodobě skladovatelné. 
První zkoušky aktivace strusky hydroxidem sodným byly publikované již v roce 1940, zůstaly 
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však řadu let bez povšimnutí. V současné době se této oblasti věnuje více pozornosti a to jak 
z hledisek ekologických, tak i ekonomických [2]. 

 
Velké množství přírodních práškových materiálů a také vedlejších průmyslových 

produktů, které jsou bohaté na SiO2 a Al2O3, lze aktivovat použitím vhodně vybraných 
alkalických aktivátorů. Získáme tak hydraulický systém, jenž výsledkem reakcí po smíchání 
s vhodným množstvím vody tuhne a tvrdne [14]. 

 
Veškerá nebo alespoň základní frakce SiO2 a Al2O3 musí být u použitých vstupních 

surovin v nekrystalické, reaktivní formě jako sklo nebo amorfní fáze. Materiál může 
obsahovat výskyt doprovodných oxidů a také větší množství CaO, to však není pravidlem 
[14].  

Mezi materiály takovýchto charakteristik patří granulovaná vysokopecní struska, 
elektrárenský popílek třídy C a F, metakaolin a další typy kalcinovaných jílů [14]. 

 
Mezi alkalické aktivátory patří hydroxid sodný a draselný, křemičitany a uhličitany 

sodné nebo draselné. Pro spuštění reakce je ve všech případech nutnost přerušení vazby mezi 
křemičitanovými a hlinitanovými čtyřstěny původního materiálu způsobené vysoce 
alkalickým prostředím, kde vzniklé iontové zbytky vstupují do tekuté fáze [14]. 

2. 3. 2   Geopolymerní (struskoalkalické) cementy a betony 
Jedním z hlavních materiálů ve stavebnictví, zato velmi náročný na energetickou 

spotřebu, je cement. Proto se v prvém případě hledají možnosti jeho úspor, na druhé straně se 
však požadují kvalitnější betony s vyššími pevnostmi. Uvedené problémy částečně řeší 
použití geopolymerních cementů a betonů [3]. 

 
Gepolymerní betony byly již od začátků 60. let prezentovány jako tzv. 

struskoalkalické betony.  Alkalicky aktivované aluminosilikáty se vlastnostmi v některých 
ohledech podobají keramice, ale na rozdíl od ní vznikají již za normální teploty [2]. 

 
Termín „geopolymerní cementy“ nebo geopolymery nelze jasně definovat. Obecně se 

jedná o anorganické cementické systémy, jejichž trojrozměrná zeolitická struktura vznikla 
polykondenzační reakcí [14]. 

 
Vstupními materiály jsou:  
 
• aluminosilikátový prekurzor: 
 
• metakaolinit, vzniklý kalcinací kaolinitu za teploty okolo 700°C 
 

OHSiOOAlOHSiOOAl 22322232 2.2.2. +→  
 
Prekurzory mohou také obsahovat různá množství jiných oxidů, především CaO, jako 

v případě popílku třídy F. Tato množství jsou však přísně limitována [14]. 
 
• polysilikát sodný či draselný (Na2O.nSiO2, K2O.nSiO2) a sodný či draselný 

hydroxid, které jsou v současné době, lehce dostupnými produkty chemického 
průmyslu [14]. 
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2. 3. 2. 1   Složky struskoalkalických betonů 
Základní složkou struskoalkalických betonů je struska. Granulovaná struska je mletá 

na měrný povrch 270 – 500 m2. kg-1. Hrubší se používá jako více čí méně aktivní plnivo, 
podle chemického a fázového složení. U strusky mleté v cementárnách je nebezpečí jejího 
znečištění cementem. Toto může nastat i při přepravě v cisternách [3]. 

 
Přítomnost cementu ve strusce do 5% urychluje zpravidla tvrdnutí a zvyšuje pevnosti 

struskoalkalických betonů, při obsahu cementu nad 5% jejich pevnosti klesají. Účinnou 
přísadou jsou odpady z výroby křemíku či ferosilicia, tzv. křemičité úlety. Tyto úlety ve 
vhodném množství zlepšují zpracovatelnost struskoalkalických betonů [3]. 

 
Další základní složkou je roztok alkalické sloučeniny. Nejčastější využití nachází 

sodné vodní sklo upraveného roztokem hydroxidu tak, aby silikátový modul MS připraveného 
roztoku byl 1,33 a hustota 1260 kg.m-3[3]. 

 
Použijeme – li roztoky hydroxidu sodného místo roztoku silikátu, prodluží se doba 

zpracovatelnosti směsi. Hydroxid sodný působí i jako plastifikátor a pevnosti budou nižší [3]. 
 
Z dalších složek přidávaných do běžných struskoalkalických betonů je nutností 

připomenout [3]: 
 
• plastifikátory 
• retardéry 
 
Z anorganických sloučenin se jako retardéry uplatňují běžné fosfáty a boritany. 

Retardéry mají pro struskoalkalické betony obzvlášť důležitý význam, poněvadž bez nich 
poměrně rychle tuhnou a tvrdnou [3]. 

2. 3. 2. 2   Vlastnosti a příprava struskoalkalických betonů 
Geopolymerní cementy obecně vykazují rychlý nárůst pevností. Při pokojových 

teplotách lze již do 4 hodin dosáhnout pevnosti v tlaku blížící se hodnotám 20 MPa a 28 denní 
pevnosti v tlaku leží v rozmezí 70 – 100 MPa. Při ohřevu blížícím se teplotě 150°C ztrácejí 
geopolymerní cement vázanou vodu, při dosažení teploty  900°C se transformují na různé 
minerály a při teplotě 1200 °C se taví [14]. 

 
Struskoalkalická pojiva nepodléhají alkalické agregační reakci, neboť ionty 

alkalických kovů jsou ve struktuře pevně vázány. Proto jsou vhodné k dlouhodobému 
deponování toxického a nebezpečného odpadu [14]. 

 
Tyto betony mají podstatně vyšší alkalitu, to způsobuje mnohem menší rozpustnost 

hydroxidu vápenatého.  Vyšší koncentrace iontů OH- urychluje reakci na povrchu částic 
strusky. Začínají se tvořit hlinitanové a křemičitanové anionty, tyto anionty reagují s kationty 
Ca2+ přítomnými v nízké koncentraci. Později vstupují do struktury sodné ionty. Vznikají 
hydratované alumosilikáty podobné např. přírodním zeolitům (obr. 5) [3]. 

 
Pro přípravu struskoalkalických betonových směsí lze použít prakticky stejného 

zařízení jako pro přípravu klasických betonů. Řeší se pouze vhodné dávkování alkalického 
roztoku. Zhutňuje se vibrolisováním nebo vibrací [3].   

 



 - 22 - 
 
 

Teplota silně ovlivňuje nárůst pevností. Při urychlování tvrdnutí betonu proteplováním 
se doporučuje 3 hodinový režim tuhnutí za obyčejné teploty, dále 3 hodinový vzestup teploty 
na 60 – 90 °C, 6 hodin izotermní ohřev a 3 hodiny chladnutí [3]. 

 

  
 
Obr. 5  Zeolitická struktura [9] 
 

Zásadní vliv na vzniklé pevnosti má také surovinové složení. Podle jakosti a poměru 
složek je někdy výhodné suché, či naopak vlhké uložení. V některých případech lze po jisté 
době uložení dosáhnout rychlejšího nárůstu pevností uchováváním prvku struskoalkalických 
betonů ve vodě [3] [24]. 

2. 3. 2. 3   Komerčně vyráběná alkalicky aktivovaná pojiva 
Na současném trhu jsou komerčně dostupná vyráběná alkalicky aktivovaná pojiva: 
 
• Pyramet (USA) 
• Geopolymite (Francie) 
• PZ – Geopoly (Francie)  [14] 
 
Pyramet je vícesložkový cement, který je složen ze základních fází C3S a C2S. Pro 

hydrataci je charakteristická počáteční tvorba alkalicky bohaté fáze způsobující rozvoj rané 
pevnosti a proces rychlého tuhnutí. Následuje konvenční proces hydratace, který vede 
k vývoji relativně vysoké konečné pevnosti. Obsah portlanditu, který byl vytvořen hydratací, 
je velice nízký ve srovnání s běžným portlandským cementem [14]. 

 
Geopolymite je odolný vůči kyselinám. Rychlost tvrdnutí je velmi vysoká. Již při 

pokojových teplotách vykazuje pevnost v tlaku 20 MPa a to za 4 hodiny schnutí. Při testování 
materiálu, dle platných norem pro hydraulická pojiva, byla naměřena po 28 dnech cyklu zrání 
pevnost v tlaku 70 – 100 MPa. [14] 

2. 3. 2. 4   Výhody struskoalkalických betonů 
Přínosem struskoalkalických pojiv je vznik syntetických minerálních produktů 

s mnoha pozitivními vlastnostmi. Od tradičních betonů se liší v mnoha směrech: 
 
• chemickým a mineralogickým složením 
• strukturou (obr. 4) 
• charakterem zatvrdlého betonu [1] 
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Nedůležitějším rozdílem je stálá alkalita směsi, také v nepřítomnosti hydroxidu 
sodného a vysokozásaditých hydroaluminátů. Jsou to dlouhodobě stálé, těžkorozpustné látky 
ve vodě. Obsahují uzavřené póry, což přispívá k dalším výhodným vlastnostem 
struskoalkalických betonů [1]. 

 
Hlavní výhody alkalicky aktivovaných pojiv[1], [9]: 
 
• kratší doba tuhnutí 
• rychlejší nárůst pevností než u klasických betonů 
• vysoká pevnost v tlaku i tahu díky vysoké adhezi maltoviny a vláknité struktuře 

některých vzniklých komponent 
• nižší tepelná vodivost (asi o 15% proti klasickým betonům) 
• vysoká vodonepropustnost a stálost proti působení agresivních vod či agresivních 

plynů 
• jednoduchá příprava směsí na běžných zařízeních 
• vysoká mrazuvzdornost 
• možnost zimního betonování vzhledem k malé zmrazivosti alkalické směsi 
• vyšší odolnost proti zvýšeným teplotám  
• nižší hydratační teplo a s tím spojená možnost výroby masivních stavebních děl 
• nižší spotřeba energie oproti výrobě portlandského cementu 
• nižší emise CO2 během výroby  
 
Mnohé vlastnosti nově vzniklých směsí bude nutné znova prověřovat, přesto lze říci, 

že nové popsané materiály zasluhují mimořádné pozornosti [1]. 

2. 3. 2. 5   Některé příklady využití struskoalkalických betonů 
Nová generace materiálů nachází použití ve všech oblastech průmyslu v čisté formě, 

s plnivy nebo vyztužené vlákny. 
 
• čisté: na deponování toxických chemických a radioaktivních odpadů 
• s plnivy: k výrobě speciálních druhů betonů a forem pro lití termoplastů 
• zpevněné: pro výrobu forem ve slévárnách, slitin hliníku a metalurgii [4] 
 
Široké spektrum vlastností struskoalkalických betonů umožňuje jejich rozsáhlé použití 

v mnoha oborech. Poněvadž vlastnosti struskoalkalických betonů jsou dány především 
použitými surovinami, které mají různý původ, složení i vlastnosti, je zřejmé, že rozsáhlý, 
základní i aplikovaný výzkum v tomto velmi perspektivním oboru, bude třeba zaměřit hlavně 
na surovinovou základnu [4]. 

 
 
Struskoalkalické betony můžeme rozdělit takto: 
 
• Rychlovazné granulované struskoalkalické betony až do pevností v tlaku 140 MPa 

se připraví z aktivní vysokopecní strusky měrného povrchu 350 m2.kg-1, 
křemenného písku, žulové drtě a roztoku metasilikátu sodného či vodního skla 
s nízkým modulem při vodním součiniteli 0,15 – 0,30 [1]. 
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• Struskoalkalické pórobetony, které se vyrábějí autoklávováním, jsou považovány 
za jednu z nejúspěšnějších aplikací. Tímto způsobem výroby lze připravit 
materiály objemových hmotností od 300 kg.m-3 a pevností 0,8 až 1,6 MPa až po 
1200 kg.m-3 a pevnosti 27 – 32 MPa, což umožní snížit hmotnost venkovních 
konstrukcí o 30 až 40 %. Pórobetony ze struskoalkalického pojiva lze připravit i 
bez autoklávování. Tento způsob přípravy je méně energeticky náročný [1]. 

 
Použitím lehčeného kameniva (keramzit, strusková pemza) lze připravit 

struskoalkalické betony o objemové hmotnosti 900 – 2000 kg.m-3 s pevnostmi 8 – 60 MPa, 
použitelné až do teplot 800°C [1]. 

2. 3. 3   Alkalické aktivátory 
Alkalicky aktivovaná aluminosilikátová pojiva jsou založena na reakci probíhající 

mezi vhodnou LHL (popílky, kalcinované jíly, granulovaná vysokopecní struska, atd.) a 
sodnou nebo draselnou sloučeninou (obr. 6) [2]. 

 
Mezi nejběžněji používané aktivátory patří roztok hydroxidu sodného a křemičitan 

sodný neboli vodní sklo, to někdy způsobuje velmi rychlé tuhnutí, atd.[2]. 
 
Je žádoucí, aby koncentrace sodné složky nebyla vyšší, než je koncentrace 

hlinitanového anionu Al (OH)4- v roztoku nebo v suspenzi [2]. 
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Obr. 6  Příprava geopolymerních kaší, malt a betonů na bázi popílků [16] 
 
U geopolymerních betonů lze kation alkalického kovu nahradit zčásti kationtem Ca2+. 

Poměr molárních koncentrací  Si : Al v geopolymerech by měl být alespoň 2, výhodnější bývá 
až 8 i více. K pomalejšímu tuhnutí dochází při nižších koncentracích sodné složky a nižším 
pH. Proces pomalejšího tuhnutí ovlivňuje nejen vzájemný poměr složek a vody, ale také 
pořadí a způsob jejich mísení [2]. 

 
Dle nejvýhodnějšího postupu je doporučeno nechat zreagovat nejprve metakaolin 

(strusky, popílek) asi 10 – 15 min s koncentrovanějším roztokem hydroxidu sodného, kdy 
začne přecházet křemičitá i hlinitá složka do roztoku převážně ve formě monomerů a teprve 
pak k vlhké směsi či suspenzi přidat vodní sklo [2]. 

 
Při použití hydroxidu či křemičitanu draselného dochází s aluminosilikáty k rychlejší 

reakci, ale dosažené pevnosti jsou zpravidla nižší. Předpokládá se, že ve struktuře alkalicky 
aktivované strusky či popílku se charakteristická geopolymerní konfigurace (nepravidelné 
střídaní křemičitanových a hlinitanových tetraedrů přes kyslíkové můstky) vyskytují jen 
v části kompozitu [2]. 

 

Popílek 

Alkalický aktivátor 
NaOH + Na křemičitan („ vodní sklo“) 

Ms = 1,0 – 1,9 Na2O = 6 – 10 %, w = 0,23 – 0,45 

Geopolymerace 
20 – 80°C, 6 – 12 hodin, 

 otevřená atmosféra 

Kamenivo 

Uložení 
Otevřená atmosféra 
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Byly publikovány také práce, kde byly k alkalické aktivaci využity i jiné sloučeniny 
např. uhličitany. Vzhledem k přítomnosti vápenaté složky ve výchozím materiálu možno 
počítat s přítomností CSH gelu s nízkým poměrem Ca/Si [2]. 

 
Při zahřívání až na teploty 1000 °C zůstávají geopolymery na bázi metakaolinu 

aktivovaného vodním sklem při vysokém pH v amorfní formě [2]. 
 
Druh a množství alkalického aktivátoru má vliv na rychlost reakce, zpracovatelnost a 

výsledné mechanické vlastnosti. Pro praxi je důležité, aby doba zpracovatelnosti čerstvého 
betonu byla alespoň jedna hodina [2]. 

2. 4   Mechanická aktivace tuhých látek 
Cílem drcení a mletí tuhých látek je zmenšit velikost kusů nebo zrn zpracovávané 

suroviny na požadovanou velikost [21]. 
 
Mechanické rozpojování nebo zdrobňování patří k nejdůležitějším pracovním 

pochodům v řadě průmyslových oborů, např. v chemickém, keramickém, cementářském aj. 
 
Mechanické rozpojování provádíme za několika účely [21]: 
 
• zmenšit velikost zrn a kusů ve zpracovávané surovině 
• zmenšit velikost zrn za účelem zvětšení velikosti povrchu zrn v rozpojované 

surovině 
• docílit fyzikální a chemické látkové změny u rozpojované suroviny, např. 

mechanickou aktivizací 

2. 4. 1   Způsoby mletí 
Při mletí překonáváme vnějšími silami soudržnost hmotných částic na jejich styčných 

plochách a přitom vznikají ve větším nebo menším počtu částice menších rozměrů. Nerostné 
suroviny se drobí a rozmělňují tlakem, nárazem, úderem, ohybem nebo střihem [21]. 

 
Mletím označujeme mechanické rozpojování nerostných surovin na velikost částic 

menších než 1,25 mm. Mletí za sucha uplatňujeme tam, kde chceme získat suchý produkt, 
může probíhat v otevřeném nebo uzavřeném okruhu. Při mletí v uzavřeném mlecím okruhu 
zmenšujeme nežádoucí tvorbu velmi jemných částic [21]. 

2. 4. 2   Stupeň mletí 
Jedním z hlavních ukazatelů mlýnů různých typů je tzv. stupeň mletí. Vyjadřuje 

zmenšení velikosti rozpojovaného materiálu, tj. poměr velikosti rozpojovaných zrn. 
 
Stupeň mletí s, je vyjádřen vztahem [21]: 
 

2

1

z
zs =

           (6) 
 
kde  z1 je velikost největších zrn před rozpojením 
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 z2 je velikost největších zrn v rozpojeném materiálu.  

2. 4. 3   Mlýny s volnými mlecími tělesy 
Bubnové mlýny jsou jedny z nejdůležitějších a nejvíce používaných strojů pro jemné 

mletí. Do skupiny bubnových mlýnů zahrnujeme mlecí stroje, které mají válcovité nebo 
kombinované válcovité a kuželovité rotující mlecí prostory [21]. 

 
Do bubnu se mezi mlecí tělesa přivádí melivo. Otáčením těles v bubnu, dochází k 

převrhávání a k pootáčení mlecí náplně a tím i k rozpojování meliva. 
 
Mlecí tělesa v bubnových mlýnech nemají vždy tvar koule. Někdy se používají i mlecí 

tělesa ve tvaru válečků, kotoučů a jiných tvarů. 
 
Bubnové mlýny se vyrábějí v rozličných konstrukčních provedeních[21]: 
 
• kulové mlýny 
• tyčové mlýny 
• autogenní mlýny 
• troubové mlýny 

2. 4. 4    Kulové mlýny 
V kulových mlýnech je rozpojováno melivo pomocí mlecích těles. Jejich pohyb závisí 

na průměru bubnu, na počtu otáček, na způsobu a velikosti náplně bubnu mlecími tělesy, na 
třecích poměrech po obvodě vnitřního vyložení bubnu a na poměrech uvnitř mlecí náplně 
[21]. 
 

Optimální zaplnění mlýna mlecími tělesy je 50 až 55 % jeho objemu. V praxi se 
používá v jedné náplni více velikostí koulí. Je zásadou, že pro jemnější mletí se volí menší 
mlecí tělesa. Při mletí v bubnovém mlýnu se mohou v závislosti na otáčkách pohybovat mlecí 
koule ve dvou režimech (obr. 7) [22]: 
 

• kaskádní  
• kataraktní 

 
Ke kaskádnímu režimu dochází při nízkých otáčkách nebo při malém plnění mlýna 

mlecími tělesy (cca do 30 % objemu mlýna). Mletí se uskutečňuje hlavně třením meliva mezi 
mlecími tělesy a vnitřním povrchem mlýny [22]. 

 
 

 
Obr. 7 Pohyb koulí v kulovém mlýně (kaskádní a kataraktní) [22] 
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 Kataraktní pohyb mlecích těles se ustavuje při otáčkách, které se blíží kritickým. 
Dochází k němu také při plnění mlýna mlecími tělesy na více než 50% jeho objemu [22]. 
Mletí probíhá hlavně nárazem a zintenzivňuje se zvýšením hmotnosti mlecích těles [21]. 



 - 29 - 
 
 

3   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Náplni experimentálních prací bylo sledovat průběh hydratace v alkalicky aktivovaných 

směsích granulované vysokopecní strusky (GVS) a elektrárenského popílku, použitého ve 
třech kvalitách.  

 
Popílek se do směsí aplikoval v původní kvalitě a upravený mletím ve dvou režimech. 

Vzorky se aktivovaly předem optimalizovaným aktivátorem – roztokem vodního skla. 
Sledoval se průběh hydratace a následně chování vzorků při tepelném zpracování do 300°C, 
které nepřímo vypovídá o rozdílech ve fázovém složení. 

3. 1   Použité suroviny 
V experimentech byly použity jako vstupní suroviny granulovaná vysokopecní 

struska, elektrárenský popílek a v neposlední řadě také roztok vodního skla, který sloužil jako 
alkalický aktivátor a destilovaná voda. 

3. 1. 1   Granulovaná vysokopecní struska 
Základní surovinou byla granulovaná vysokopecní struska dovezena ze závodu firmy 

Arcelor Mittal, a.s. Ostrava. Zde byla provedena i granulace strusky. Firma kotouč Štramberk, 
spol. s. r. o. provedla semletí suroviny na požadovanou zrnitost.  

 
Byla tedy použita granulovaná vysokopecní struska s těmito vlastnostmi: 
 
• měrný povrch strusky je 380 m2.kg-1 
• ztráta žíháním 0,07 ± 0,01 hm. % 
• chemické složení GVS - viz. tab. 1.  
 

Tabulka 1  Chemické složení GVS 

Složky hmotnostní zastoupení v % Složky hmotnostní zastoupení v % 

SiO2 41,86 ± 0,09 TiO2 0,18 ± 0,003 

CaO 37,74 ± 0,05 K2O 0,35 ± 0,007 

MgO 15,09 ± 0,14 Na2O 1,76 ± 0,030 

Al2O3 5,74 ± 0,05 P2O5 0,04 ± 0,004 

Fe2O3 0,21 ± 0,001 SO3 1,22 ± 0,006 

 

3. 1. 2   Elektrárenský popílek  
Další surovinou v přípravě směsí byl elektrárenský popílek z elektrárny ČEZ, a.s. 

Dětmarovice. Tato surovina byla použita jednak v původní granulometrii, ale také rozemletá 
v kulovém mlýně. Doba mletí byla určena na 10 min. a 30 min. 
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Popílek z elektrárny Dětmarovice, jehož chemické složení udává tab. 2., obsahuje 

množství oxidů. Analýza byla realizována RTG fluorescenční spektroskopií v Ústavu 
nanotechnologií VŠB – TUO. 
 
Tabulka 2  Chemické složení elektrárenského popílku  

Složky hmotnostní zastoupení v % Složky hmotnostní zastoupení v % 

SiO2 50,39 ± 0,11 TiO2 0,95 ± 0,003 

CaO 3,40 ± 0,01 K2O 2,36 ± 0,008 

MgO 3,00 ± 0,10 Na2O 0,67 ± 0,01 

Al2O3 27,85 ± 0,11 P2O5 0,31 ± 0,006 

Fe2O3 7,90 ± 0,01 SO3 0,81 ± 0,007 

 
Granulometrický rozbor původního a mletých popílků byl proveden v Laboratoři 

sypkých hmot Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB – TUO metodou rozptylu laserového 
zařízení.  

 
Popílky byly dispergovány v technickém etylalkoholu. Výsledky jsou zpracovány 

v tab. 3 a obr. 8, protokoly z měření jsou v příloze. Výsledky ukazují, že použité mlecí 
zařízení je účinné v oblasti středních velikostí částic (zhruba mezi 5 – 20 μm) 

3. 1. 3   Alkalický aktivátor 
Jako aktivátor hydraulických vlastností směsí GVS a popílků různé granulometrie bylo 

použito vodní sklo. Složení vodního skla bývá nejčastěji charakterizováno silikátovým 
modulem Ms, což je molární poměr SiO2/Na2O pro sodné sklo.  

 
Hodnota tohoto modulu běžně vyráběných typů vodního skla bývá obvykle v rozmezí 

1,6-4,1. Vodní sklo použité během experimentu má Ms = 1, bylo získáno úpravou původního 
roztoku přídavkem 50% - ního roztoku NaOH. 

 
Původní vodní sklo pochází od prodejce KITTFORT Praha s.r.o. Charakteristikou 

vodního skla byly tyto vlastnosti: 
 
• Hustota (kg.m-3)   1348 
• Obsah Na2O (hm. %)  8,34 
• Obsah SiO2 (hm. %)  26,44 
 
Na 100 ml tohoto vodního skla se přidalo 42,5 ml 50% - ního roztoku NaOH 



 - 31 - 
 
 

3. 2   Volba složení směsi 
Volba surovinové směsi je důležitou součástí přípravy konečného produktu. Složení 

směsi ovlivňuje jak mechanické vlastnosti vzorků, tak jejich vlastnosti fyzikální.  
 
Použitými látkami v  experimentech byla granulovaná vysokopecní struska, 

elektrárenský popílek a vodní sklo neboli metasilikát sodný s nízkým silikátovým modulem. 
Toto vodní sklo bylo použito jako alkalický aktivátor latentně hydraulických látek, tedy směsi 
granulované vysokopecní strusky a elektrárenského popílku.  

 
V minulosti bylo nejčastěji používáno sodného vodního skla upraveného roztokem 

hydroxidu sodného, tak aby silikátový modul Ms dosahoval hodnot mezi 1 -2. Roztoky 
s nižším silikátovým modulem bývají méně stálé, zde může snadno vykrystalizovat 
metasilikát sodný [2].  

 
Silikátový modul vodního skla byl v tomto experimentu roven Ms = 1. 
 
Složení směsí bylo stanoveno následně:  
 
• GVS 
• 95 hm. % GVS a 5 hm. % elektrárenského popílku 
• 85 hm. % GVS a 15hm. % elektrárenského popílku 
• 70 hm. % GVS a 30 hm. % elektrárenského popílku 

3. 3   Příprava vzorků 
Bylo připraveno 10 typů vzorků. Z toho 1 vzorek byla čistá GVS, zbylých 9 vzorků 

byly směsi GVS a elektrárenského popílku ve stanovených podílech. Tyto vzorky se lišily 
také rozdílnou dobou mletí, tedy kvalitou popílku.  

 
Nejprve byl upraven popílek mletím v bubnovém mlýně. Jednotlivé dávky 

připraveného popílku se lišily danou dobou mletí. První doba mletí byla stanovena na 10 
minut. Druhá dávka popílku byla mleta po dobu 30 minut. Byl použit také popílek nemletý 
v původní granulometrii. Malá část vzorku se odebrala ke stanovení na granulometrický 
rozbor. 

 
Ke zbylé části byla přidána GVS v daných navážkách. Poměry popílků ke GVS jsou 

popsány v tabulce č. 3   
 
Alkalický aktivátor byl přidáván v množství vnášejícím 5 hm. % Na2O na 100 g suché 

směsi, tj. 19,3 ml na 100g suchých složek. 
 
Upravený popílek byl ve směsi s granulovanou vysokopecní struskou důkladně 

promíchán, do vzniku homogenní směsi. Směs byla homogenizována po dobu 5 minut 
v kulovém mlýně.  
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Tabulka 3  Složení daných směsí GVS s elektrárenským popílkem 

elektrárenský popílek složení směsí (g) označení 

nemletý 

285 g GVS + 15 g el. popílek A1 

255 g GVS + 45 g el. popílek A2 

210 g GVS + 90 g el. popílek A3 

10 min mletý 

285 g GVS + 15 g el. popílek B1 

255 g GVS + 45 g el. popílek B2 

210 g GVS + 90 g el. popílek B3 

30 min mletý 

285 g GVS + 15 g el. popílek C1 

255 g GVS + 45 g el. popílek C2 

210 g GVS + 90 g el. popílek C3 

 
Vodní sklo bylo postupně přidáváno do směsi. Směs s alkalickým aktivátorem byla 

důkladně promíchána a to tak, aby byla v kontaktu všechna zrna směsi s aktivátorem. 
 
Dále se ke směsi přidávala voda v malém množství a to tak dlouho, dokud nebyla 

směs ve stavu, ve kterém se začala slévat na vibračním stole. 
 
Připravené směsi se naplnily do pečlivě připravených, čistých a naolejovaných, 

kovových forem o velikosti 20 x 20 x 20 mm jednotlivých vzorků. Zároveň se setřásáním 
směsi na vibračním stole odstranily z formy přebytky směsi, formy se pečlivě zarovnaly a 
také bylo snahou odstranit vzduchové bubliny. 

 
Takto upravené formy byly označeny a uloženy ve vlhkém prostředí na 24 hodin, nad 

hladinou vody, při teplotě laboratoře. Po 24 hodinách byly vzorky vyjmuty z forem, přeloženy 
do pracovních misek a opět uloženy do vlhkého prostředí. 

 
Ve zvolených termínech se vždy odebraly dané vzorky. Nejprve byly zjišťovány, 

pomocí posuvného pravítka jejich rozměry, následně pak hmotnosti na analytických vahách. 
Po těchto úkonech se stanovovala na lisu pevnost v tlaku jednotlivých vzorků. 

 
Po stanovení posledních pevností, po 28 dnech, byly vzorky pomlety ve vibračním 

mlýně. Odebraly se části čistých vzorků a u druhé poloviny byla zastavena hydratace pomocí 
acetonu. Vzorek byl roztírán v achátové misce tak dlouho, dokud se neodpařil všechen aceton, 
který vytěsnil „volnou“ vodu.  

 
U takto připravených vybraných vzorků se pomocí RTG difrakční analýzy stanovilo 

mineralogické složení. 
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3. 4   Metody studia vlastností pojiv 
Mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti surovin a kompozitů byly sledovány a 

vyhodnoceny pomocí těchto metod a analýz: 
 
• stanovení granulometrického složení 
• stanovení objemové hmotnosti 
• stanovení pevnosti v tlaku 
• stanovení ztráty žíháním 
• RTG difrakční analýza 
• mikroskopický rozbor 
 
Stanovení pevností v tlaku a stanovení objemových hmotností vzorků byly provedeny 

v intervalech 2, 7 a 28 dní v době hydratace.  
 
Tyto primární vlastnosti vzorku se však stanovovaly i po ukončení hydratačního 

údobí. Vzorky byly dále žíhány při teplotách 100°C, 200°C a 300°C, zde byly zjišťovány jak 
pevnosti a objemové hmotnosti, tak i hmotnostní úbytky sušením, resp. žíháním. 

3. 4. 1   Stanovení granulometrického složení vstupních surovin 
Granulometrický rozbor byl proveden u elektrárenského popílku a to jak u popílku 

nemletého, tak i u popílku mletého 10 a 30 minut v bubnovém mlýně. 
 
Granulometrie vzorků byla stanovena v Laboratoři sypkých hmot (Fakulta strojní, 

VŠB - TUO) na laserovém analyzátoru. 

3. 4. 2   Stanovení objemové hmotnosti 
Objemová hmotnost vzorků byla stanovena pomocí zjišťování jejich hmotností a 

objemů.  
 
Rozměry vzorků byly stanoveny pomocí posuvného měřítka v milimetrech na dvě 

desetinná místa. Hmotnost vzorku byla zjišťována na analytických vahách v gramech 
s přesností na čtyři desetinná místa. 

 
 
Objemovou hmotnost jsme stanovili dle vzorce: 

V
mOH =

    (kg.m-3)     (7) 

kde m je hmotnost vzorku (kg) 
V - objem vzorku (m3) 

3. 4. 3   Stanovení pevnosti v tlaku 
Pevnost v tlaku je dána maximální silou, která působí na danou plochu a způsobí 

porušení zkušebního tělesa.  
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Tlačné plochy musí být navzájem rovnoběžné a rovné.  
Pevnost v tlaku PTL je dána poměrem maximální síly a tlačné plochy vzorku: 

S
FPTL =

    (MPa)      (8) 

kde  F je síla potřebná k porušení vzorku (N) 
S - zatěžovaná plocha (mm2), považovala se standardně za 400 mm2 

 
Pevnost v tlaku byla zkoušena v intervalech po 2, 7 a 28 dnech. Z naměřených hodnot 

byl zjišťován průběh vývoje pevností jednotlivých vzorků v závislosti na čase, z naměřených 
pevností byly vypočteny jejich průměry, jež byly dále použity k vyhodnocení této části 
experimentů. 

 
Zkoušky pevnosti byly provedeny na lisu BRIO Hranice s.r.o., laboratorní lis, compact 

LLB1. 
 
Pevnostní zkouška se provedla tak, že se odebral vzorek, položil se na podložku lisu a 

to tak, že hydratační plocha byla kolmo k přítlačným plochám lisu. Následně se uvedl do 
chodu a spustila jeho vrchní část. Po porušení vzorku se odečetla naměřená hodnota síly. 
Hodnoty na lisu jsou uváděny v MPa s přesností na dvě desetinná místa 

3. 4. 4   Stanovení ztráty sušením (žíháním) 
Stanovení ztráty sušením bylo provedeno na všech daných vzorcích. Vzorky vyjmuté 

z vlhkého prostředí byly zváženy a změřeny. První žíhání bylo provedeno při teplotě 100°C, 
vzorky se opět změřily a zvážily. Další žíhání proběhla při teplotách 200°C a 300°C. 

 
Změna hmotnosti směsi ZH se vypočte podle vzorce: 

)( SP mmZH −=    (kg)      (9) 

kde ms je hmotnost vysušeného vzorku 
mp – hmotnost původního vzorku 

3. 4. 5   RTG fázová analýza 
Analýza byla provedena u vybraných vzorků na přístroji BRUCKER s použitým 

zářením CoKα, na Ústavu nanotechnologií VŠB – TUO. 

3. 4. 6   Mikroskopický rozbor 
Laserový skenovací konfokální mikroskop LEXT OLS 3100 umožňuje submikronové 

zobrazení povrchů materiálu s rozlišením 120 nm a se schopností přesného 3D měření. 
Rozsah zvětšení se pohybuje v rozmezí 120x až 14 400x.  

 
Mikroskop využívá laserový paprsek o vlnové délce 408 nm s optickými prvky 

uzpůsobenými pro tuto vlnovou délku tak, aby se optimalizovala kvalita zobrazení a omezily 
případné odchylky. 
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Využití: 
• prostorová rekonstrukce a porovnání 3D povrchů 
• hodnocení lomových ploch 
• bezkontaktní měření drsnosti 
• měření parametrů jako délka, výška, objem povrch, skutečná vzdálenost, aj. 

3. 5   Výsledky 
Jak už bylo popsáno v předešlé části, všechny zhotovené vzorky byly použity na 

mnohá stanovení, která měla za úkol objasnit mechanické a fyzikální vlastnosti vyrobené 
směsi.  

 
Prvním a velmi důležitým stanovením bylo stanovení granulometrického složení 

surovinových složek. Granulometický rozbor byl stanoven u všech tří variant elektrárenského 
popílku tohoto experimentu. 

 
Posléze byly provedeny další stanovení a analýzy. Vyhodnocené hodnoty byly 

přehledně sepsány do tabulek a použity pro zakreslení grafických závislostí. 

3. 5. 1   Granulometrické složení 
Granulometrický rozbor byl proveden celkově na třech vzorcích elektrárenského 

popílku. A to na popílku nemletém, mletém 10 minut a mletém 30 minut viz. Tab. 4. 
Protokoly granulometrických rozborů jsou v příloze. 

 
Tabulka 4  Vybrané údaje granulometrického složení popílku 

Velikost 
zrn d log d 

Podíl částic menších než daná velikost (%) 
 

nemletý 
popílek 

popílek mletý 
10 min 

popílek mletý 
30 min 

0,60 0 0 0 0 

1,10 0,041 6,27 7,1 6,65 

1,90 0,279 14,88 16,65 16,59 

5,01 0,670 33,59 39,39 43,13 

7,59 0,880 56,66 55,57 60,25 

10,00 1,000 66,69 65,38 69,72 

19,95 1,299 80,95 81,15 83,47 

52,48 1,720 90,5 91,85 93,22 

104,71 2,020 96,27 96,96 97,64 

208,93 2,320 99,05 99,61 99,76 

316,23 2,500 99,92 99,93 99,99 
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Z výsledků jednotlivých vzorků byly zpracovány kumulativní křivky rozložení velikostí 
částic.(obr. 8) 

 
Docela zřejmou různorodost jednotlivých částic těchto tří druhů popílku, lze spatřit 

v mezích hodnot od 2 - 10 µm.  
Lze říci, že čím delší je doba mletí, tím větší je pak podíl jemných částic v upravované 
surovině.  
 

 
V dalších měřeních bylo zjištěno, že nejvýhodnější dobou mletí elektrárenského 

popílku byl časový interval 10 min, kdy byla směs s GVS dokonaleji aktivována.  

 
Obr. 8  Graf podílů částic  jednotlivých velikostí 
 
 O změnách zrnitosti při aplikaci mlecích dob 10 a 30 minut vypovídají také údaje o 
velikosti zrnitostních podílů (10, 50 a 90%) vzorků, vyhodnocené jako součást zrnitostních 
analýz (viz přílohy) Shrnutí je v tabulce 5. 
 
Tabulka 5  Vyhodnocení zrnitostních křivek 

Typ popílku 
velikosti částic vymezujících podíly [µm] 

10% 50% 90% 

 
d(0,1) d(0,5) d(0,9) 

nemletý 1,317 6,46 49,708 

mletý 10 minut 1,24 6,556 42,928 

mletý 30 minut 1,248 5,846 36,469 
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3. 5. 2   Objemová hmotnost  
Objemová hmotnost byla sledována u všech připravených vzorků, také u čisté GVS. 

Měření probíhalo po 2, 7, 28 dnech v době hydratace, následně pak také u vzorků, které byly 
žíhány při 100°C, 200°C a 300°C.  

 
Z naměřených hodnot byly vypočteny jejich průměry. Výsledné hodnoty pak byly 

přehledně zapsány do konečných tabulek (Tab. 6). 
 

Výsledné hodnoty objemových hmotností jsou velmi podobné. Lze tedy říci, že 
úpravy popílků neměly na objemové hmotnosti výrazný vliv. 

 
S rostoucí dobou hydratace lze ve většině případů pozorovat nárůst objemových 

hmotností. 
 

Tabulka 6  Objemové hmotnosti vzorků po 2, 7 a 28 dnech hydratace (kg.m-3) 

 složení směsí označení 
Objemová hmotnost [kg.m-3] 
2 dny 7 dní 28 dní 

 
Nemletý 

elektrárenský 
popílek 

 

95 % GVS + 5% el. popílek A1 1956,60 1978,53 1988,85 

85 % GVS + 15% el. popílek A2 1928,86 1958,80 1931,68 

70% GVS + 30% el. popílek A3 2051,14 2050,17 2105,68 

 
10 min mletý 
elektrárenský 

popílek 
 

95 % GVS + 5% el. popílek B1 2008,69 1970,66 1960,97 

85 % GVS + 15% el. popílek B2 1981,42 1926,33 2013,92 

70% GVS + 30% el. popílek B3 1913,74 1990,44 2016,60 

 
30 min mletý 
elektrárenský 

popílek 
 

95 % GVS + 5% el. popílek C1 2014,84 2549,92 2035,23 

85 % GVS + 15% el. popílek C2 2052,25 1933,41 1976,29 

70% GVS + 30% el. popílek C3 2018,75 2470,23 1995,40 
 

Granulovaná 
vysokopecní 

struska 
 

100 % GVS GVS 2056,22 2043,21 1941,75 

 
Srovnáme - li vzorky po 28 - denní hydrataci, uvidíme malý ale přesto 

nepřehlédnutelný nárůst objemové hmotnosti. 
 
 S přibývajícím množstvím elektrárenského popílku lze také vidět nárůst, např. u 

vzorku A1 ( 95% GVS + 5% elektrárenského nemletého popílku) je objemová hmotnost 
rovna 1988,85 kg.m-3.  

 
Zato u vzorku C3 ( 70% GVS + 30% elektrárenského popílku mletého 30 minut) se 

objemová hmotnost rovná 2105,68 kg.m-3.Výjimkou je popílek mletý 10 min, kde objemové 
hmotnosti s dobou hydratace nestoupají. 
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3. 5. 3   Pevnosti v tlaku  
Pevnosti v tlaku byly měřeny u všech vzorků po 2, 7 a 28 dnech hydratace. 
 
Pevnosti všech směsí postupně narůstaly, rozdílnosti jsou pouze v jejich průběhu. Lze 

obecně říci, že největší nárůsty pevností vzorků se ukázaly mezi začátkem 2. a 7. dnem 
hydratace. (tab. 7) 

 
 Výjimku tvoří vzorky s 30%  mletých popílků, označené B3 a C3(o složení směsi 210 

g GVS a 90 g elektrárenského popílku). U těchto vzorků se ukázaly největší nárůsty pevnosti 
mezi 7. a 28. dnem hydratace.  

 
 Nejvyšších hodnot konečných pevností bylo dosaženo u vzorků se složením 70% 

GVS a 30% elektrárenského popílku a to jak u popílku nemletého, tak i u popílků upravených 
mletím. 

 
Nejpříznivějších výsledků dosáhly vzorky B3 s popílkem mletým 10 minut o složení 

směsi 210 g GVS a 90 g elektrárenského popílku, u nichž nabývaly po 28 dnech pevnosti až 
105 MPa.  

 
Tyto výsledky vypovídají o rozdílném průběhu hydratace a změnách fázového složení 

produktů ve vzorcích s vyšším zastoupením popílku. 
 
Výsledky těchto měření jsou uvedeny na obrázku č. 9, 10, 11, 12. 

 
Tabulka 7  Pevnosti v tlaku měřených vzorků 

 složení směsí označení 
Pevnosti [MPa] 

2 dny 7 dní 28 dní 
 

Nemletý 
elektrárenský 

popílek 
 

95 % GVS + 5% el. popílek A1 35,41 49,46 54,80 

85 % GVS + 15% el. popílek A2 28,81 46,94 70,75 

70% GVS + 30% el. popílek A3 17,08 59,94 77,59 

 
10 min mletý 
elektrárenský 

popílek 
 

95 % GVS + 5% el. popílek B1 29,26 65,00 83,73 

85 % GVS + 15% el. popílek B2 28,42 58,64 70,04 

70% GVS + 30% el. popílek B3 18,09 38,65 104,82 

 
30 min mletý 
elektrárenský 

popílek 
 

95 % GVS + 5% el. popílek C1 38,14 62,22 71,71 

85 % GVS + 15% el. popílek C2 30,41 45,34 59,35 

70% GVS + 30% el. popílek C3 17,71 35,03 78,90 
 

Granulovaná 
vysokopecní 

struska 
 

100 % GVS GVS 37,93 61,44 75,02 
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Obr. 9  Graf pevností vzorků s nemletým popílkem, vzorky značené A1 – A3 

 
Obr. 10  Graf pevností vzorků s popílkem mletým 10 minut, vzorky značené B1 – B3 
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Obr. 11  Graf pevností vzorků s popílkem mletým 30 min, vzorky značené C1 – C3 

 
Obr. 12  Graf pevností vzorku GVS 
 

V tabulce č. 8 jsou pevnosti vzorků s popílky porovnány s obdobnými pevnostmi 
porovnávacích vzorků připravených za stejných ostatních podmínek jen z GVS. 
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Dvojdenní pevnosti jsou u všech typů (A, B, C), s výjimkou C1, nižší než u samotné 
GVS, nejnižší jsou při nejvyšším zastoupení popílku – vzorky A3, B3, C3. 
 
Tabulka 8  Tabulka naměřených a vypočtených pevností v [%] proti GVS 

 

Pevnosti v [%] proti GVS 

 

2 dny 7 dní 28 dní 

A1 93,36 80,5 73,05 

A2 75,96 76,4 94,31 

A3 45,03 97,56 103,43 

B1 77,14 105,80 111,61 

B2 74,93 95,44 93,36 

B3 47,69 62,91 139,72 

C1 100,55 101,27 95,59 

C2 81,53 73,8 79,11 

C3 46,69 57,01 105,17 

 
Po 28 dnech hydratace tyto hmoty se 30% popílku převyšují pevnosti získané u GVS, 

nejvýrazněji u vzorku B3 (popílek mletý 10 minut). 
 
Lze předpokládat, že jemněji mletý popílek C se více uplatní v dalších stádiích hydratace. 

3. 5. 4   Ztráty žíháním  
Ztráty žíháním byly sledovány u všech typů vzorků. Těmito vzorky byly směsi tří 

druhů popílků a GVS, také samostatné vysokopecní strusky (GVS) po ukončení hydratace. 
 
Vzorky byly žíhány při teplotách 100°C, 200°C a 300°C. Následně byly změřeny a 

zváženy, z toho pak byly vypočteny hmotnostní úbytky a sestaveny grafy č. 13, 14, 15. 
Konečné hodnoty lze vidět v tabulce č. 9. 

 
Z konečných výsledků měření jednotlivých vzorků vyplývá to, že nejnižší hodnoty 

ztráty žíháním prokázal vzorek A3, tj. směs 70% GVS a 30% nemletého elektrárenského 
popílku. Naopak nejvyšších hodnot dosáhl vzorek B1, tj. 95 % GVS a 5% elektrárenského 
popílku mletého 10 minut. Vzorek B1 se v tomto případě choval obdobně jako 100% GVS. 
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Tabulka 9  Tabulka naměřených a vypočtených hodnot pro úbytky žíháním 
       proti 28. - denním hmotnostem 

 složení směsí označení 
Úbytky temperováním (kg) . 103 
Δm100°C Δm200°C Δm300°C 

 
Nemletý 
elektrárenský 
popílek 
 

95 % GVS + 5% el. popílek A1 1,28 2,68 3,09 

85 % GVS + 15% el. popílek A2 1,27 2,76 3,21 

70% GVS + 30% el. popílek A3 1,18 2,54 3,00 

 
10 min mletý 
elektrárenský 
popílek 
 

95 % GVS + 5% el. popílek B1 1,37 2,80 3,39 

85 % GVS + 15% el. popílek B2 1,31 2,65 3,19 

70% GVS + 30% el. popílek B3 1,32 2,77 3,02 

 
30 min mletý 
elektrárenský 
popílek 
 

95 % GVS + 5% el. popílek C1 1,33 2,69 3,36 

85 % GVS + 15% el. popílek C2 1,36 2,68 3,23 

70% GVS + 30% el. popílek C3 1,30 2,67 3,10 

 
Granulovaná 
vysokopecní 
struska 
 

100 % GVS GVS 1,37 2,76 3,30 

 
 

Obr. 13  Graf úbytků temperováním vzorků s nemletým popílkem, A1 – A3 
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Obr. 14  Graf úbytků temperováním vzorků s popílkem mletým 10 minut, B1 – B3 

 
Obr. 15  Graf úbytků temperováním vzorků s popílkem mletým 30 minut, C1 – C3 
 

Hmotnostní změny vzorků při statickém zahřívání na teploty 100°C, 200°C, 300°C 
jsou uvedeny v tabulce 10 a na obrázku 13 až 15.  

 
Těmito experimenty se zachytily rozdíly ve fázovém složení vzorků, ovlivněné jednak 

množstvím a jednak kvalitou popílku. 
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Tabulka 10  Hmotnostní změny při sušení a žíhání vyjádřené v % z hmotností vzorků (PV) 
         po 28 dnech hydratace 

 

Úbytek hmotnosti v [%] proti PV 

 

100°C 200°C 300°C 

A1 8,14 16,14 19,7 

A2 7,65 16,63 19,36 

A3 6,91 14,87 17,49 

B1 7,93 14,75 19,69 

B2 7,66 15,52 18,69 

B3 7,68 14,64 17,64 

C1 7,65 15,47 19,32 

C2 7,93 15,61 18,86 

C3 7,55 15,55 18,08 

GVS 8,22 16,62 19,84 

 
Při alkalické aktivaci samotné GVS jsou hydratačními produkty převážně C – S – H 

fáze. Přídavkem popílku se zvýší podíl aktivního obsahu Al2O3, za jehož přítomnosti se 
mohou kromě C – S – H tvořit i zeolitické fáze s nižším podílem vody ve struktuře.  
 

Důkazem je vyhodnocení hmotnostních změn vzorků při žíhání, uvedené v tabulce 10. 
Nejvyšší úbytky nastaly u GVS, u dalších vzorků jsou hodnoty Δm úměrné podílu popílku 
v kompozitu, shodně klesají od 5% popílku ( vzorky A1, B1, C1) k 30% popílku (A3, B3, C3) 
tedy od hmot s převahou C – S – H fází ke hmotám s jinými produkty hydratace. 
 

Stejná fakta potvrzují i stanovení objemových hmotností vzorků a to jednak po 28 
dnech hydratace a proti tomu hodnoty OH sušených a žíhaných vzorků (tab. 11).  

 
OH vzorků klesají s teplotou sušení resp. žíhání. Nejdříve se uvolňuje „volná“ voda 

(voda z pórů vzorků), při vyšších teplotách (mezi 200°C až 300°C) se rozkládají C- S - H 
fáze. Ke smršťování nedochází, proto s uvolňováním vody OH plynule klesají. 
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Tabulka 11  Objemové hmotnosti vzorků po 28 dnech hydratace (PV) a následném sušení 
           a žíhání 

elektrárenský 
popílek složení směsí označení 

Objemová hmotnost [kg.m-3] 
OHPV  OH100°C  OH200°C OH300°C 

nemletý 

GVS + 5% el. popílek A1 1880,01 1788,78 1688,3 1616,35 

GVS + 15% el. popílek A2 2008,8 1866,16 1743,47 1683,11 

GVS + 30% el. popílek A3 1958,88 1845,85 1724,68 1665,36 

10 min mletý 

GVS + 5% el. popílek B1 1989,03 1903,29 1832,43 1644,09 

GVS + 15% el. popílek B2 1989,86 1889,9 1781,74 1700,06 

GVS + 30% el. popílek B3 1997,38 1882,06 1802,11 1729,65 

30 min mletý 

GVS + 5% el. popílek C1 2040,29 1929,03 1806,62 1675,49 

GVS + 15% el. popílek C2 1978,14 1847,43 1753,88 1661,8 

GVS + 30% el. popílek C3 2014,43 1898,5 1791,46 1710,12 

  GVS GVS 1947,41 1818,07 1665,76 1583,56 

 
Tabulka 12  Objemové hmotnosti vzorků v [%] proti OH po 28 dnech hydratace 

 

OH v [%]po sušení a žíhání proti OH po 28 dnech 

 

100°C 200°C 300°C 

A1 95,15 89,8 85,98 

A2 92,9 86,79 83,79 

A3 94,23 88,04 85,02 

B1 95,69 92,12 82,66 

B2 94,98 89,54 85,44 

B3 94,23 90,22 86,6 

C1 94,55 88,55 82,12 

C2 93,39 88,66 84,01 

C3 93,36 88,93 84,89 

GVS 93,36 85,54 81,32 
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Přesnější posouzení je vidět z tabulky 12, která ukazuje změny OH jednotlivých typů 
vzorků vztažených na OH vzorků po 28 dnech hydratace. 

 
Největší úbytek (změnu) vykazuje OH vzorků z čisté GVS, což opět svědčí o 

největším podílu C – S – H fází, postupně dehydratujících. 
 
Shodně u všech vzorků takto relativně (v % z výchozích vzorků) klesají OH s rostoucí 

teplotou temperování. Rozdíly v souvislosti s kvalitou popílku jsou nejvýraznější u vzorků 
B3, vykazujících nejmenší relativní změny OH. 

3. 5. 5   RTG difrakční analýza 
RTG analýzy fázových složení se realizovaly na vzorcích A3 a C3 po 28 dnech 

hydratace. Záznamy jsou na obrázku 16. 
 
Oba vzorky nevykazují přítomnost nových krystalických fází, což odpovídá 

předpokladům o vzniku gelovitých C – S – H fází, případně prekurzor zeolitů. 
 

 

 
 
Obr. 16  RTG difrakční analýza popílku mletého 30 minut a popílku nemletého 
 

Ze záznamu je zřetelná přítomnost merwinitu příp. akermanitu z dosud nezreagované 
strusky, ve vzorku C3 také zbytky mullitu z popílku. 
  

00-005-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 29.54 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Rhombo.H.axes - a 4.98900 - b 4.
01-089-6887 (C) - Gehlenite - Ca2Al2SiO7 - Y: 5.33 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Tetragonal - a 7.68180 - b 7.68

01-074-0382 (C) - Merwinite, syn - Ca3Mg(SiO4)2 - Y: 9.90 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Monoclinic - a 13.25400 
01-087-0046 (C) - Akermanite, syn - Ca2Mg(Si2O7) - Y: 13.34 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Tetragonal - a 7.8338
01-079-1450 (C) - Mullite, syn - Al4.95Si1.05O9.52 - Y: 8.03 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Orthorhombic - a 7.611
01-089-1961 (C) - Quartz low, dauphinee-twinned - SiO2 - Y: 24.39 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Hexagonal - a 4.
Operations: Y Scale Add 1375 | Background 0.000,1.000 | Import
1011/10   C3/28dni - File: 1011_10   C3 28dni.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 80.015 ° - Step: 0.0
Operations: Background 0.000,1.000 | Import
1010/10   A3/28dni - File: 1010_10   A3 28dni.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 80.015 ° - Step: 0.0

2-Theta - Scale

4 10 20 30 40 50 60 70 80

A3

C3
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3. 5. 6   Mikroskopický rozbor  
Rozbor tří druhů popílků byl proveden v pracovišti CPIT, laboratoři SIMD na konfokálním 
mikroskopu LEXT OLS 3100. 

 
Obr. 17  Snímek nemletého elektrárenského popílku 
 

Na obrázku č. 17 je snímek z konfokálního mikroskopu původního nemletého popílku. 
Vzorek je charakteristický jemnými kulovitými zrny, což svědčí o převažující přítomnosti 
skelné fáze. 

 
Obr. 18  Snímek elektrárenského popílku mletého 10 minut 
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Obrázek č. 18 ukazuje vzorek popílku po mletí 10 minut. Zřejmé je narušení povrchu částic 
v porovnání s původním popílkem. Podobné narušení částic je zřejmé po 30 minutách mletí, 
zřejmý je nepravidelný tvar zrn. (Obr. 19) 

 
Obr  19. Snímek elektrárenského popílku mletého 30 minut 

 
Obr. 20  Detail elektrárenského popílku mletého 30 minut 

Detail na obrázku č. 20 ukazuje narušení povrchu drobnými lomy. 
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4   DISKUZE VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR 
 Pro přípravu nových kompozitních materiálů se jeví velmi vhodné dobře využití 
latentně hydraulických látek. Do této skupiny patří především granulovaná vysokopecní 
struska a elektrárenský popílek.  
 
 Použitím těchto sekundárních odpadových materiálů se šetří jednak ekonomické 
náklady, ale také se snižuje ekologická zátěž. Můžeme říct, že se v těchto materiálech skrývá 
významný potenciál pro rozvoj dalších stavebních hmot a materiálů. 
 
 Cílem diplomové práce bylo připravit různé geopolymerní systémy z granulované 
vysokopecní strusky a elektrárenského popílku, lišící se složením a úpravou popílku a 
porovnat je s vlastnostmi pojiv. 
 
 K přípravě kompozitů byla použita granulovaná vysokopecní struska (GVS) z firmy 
Arcelor Mittal a.s., Ostrava. Struska byla granulována přímo v závodě a semleta byla ve firmě 
Kotouč Štramberk, spol. s.r.o., dále byl použit elektrárenský popílek z elektrárny ČEZ, a.s. 
Dětmarovice a roztok vodního skla od prodejce KITTFORT Praha s.r.o..  
 

Měrný povrch použité granulované vysokopecní strusky byl 380 m2.kg-1. Při rozboru na 
RTG difrakční analýze se ukázalo, že se granulovaná vysokopecní struska skládá převážně ze 
skelné fáze a malého množství akermanitu a merwinitu. 

 
Elektrárenský popílek byl použit původní, ale také upravený. Pro zvýšení aktivity se 

mlel elektrárenský popílek ve válcovém mlýně. Při rozboru na konfokálním mikroskopu se 
ukázalo, že popílek mletý nejdelší časový interval, měl značně porušený povrch zrn. 

 
 Alkalickým aktivátorem směsí granulované vysokopecní strusky a elektrárenského 
popílku byl roztok vodního skla upravený na Ms=1. 
 
 Bylo připraveno 10 typů vzorků. Vzorky se lišily podílem jednotlivých složek a také 
úpravou vstupních surovin. Elektrárenský popílek byl použit původní ale i upravený. Úprava 
popílku proběhla ve válcovém mlýně, intervaly mletí byly 10 a 30 minut. Jednotlivé směsi 
pak byly složeny z 5 hm.%, 15 hm.% a 30 hm.% mletého a nemletého popílku a zbytek hm.% 
směsi doplňovala granulovaná vysokopecní struska. Také se zhotovily vzorky čisté 
granulované vysokopecní strusky.  
 
 Připravené směsi byly uloženy do vlhkého prostředí při laboratorní teplotě. Po 24 
hodinách došlo k odformování vzorků, tyto vzorky byly opět uloženy zpět do vlhkého 
prostředí. 
 
 Zkoušky objemové hmotnosti a pevnosti jednotlivých vzorků byly měřeny v termínech 
po 2, 7 a 28 dnech hydratace a také po ukončení hydratace při sušení v teplotách 100°C, 
200°C a 300°C.  
 
 Z naměřených a vypočtených výsledků vyplývá, že nejvyšších hodnot konečných 
pevností bylo dosaženo u vzorků se složením 70% granulované vysokopecní strusky a 30% 
elektrárenského popílku 10 minut mletého po 28 dnech hydratace. Nejvyšší dosažená pevnost 
byla 105 MPa. 
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 Časový průběh vývoje pevností vzorků odráží složení surovinových směsí: při obsahu 
5 nebo 15 hm.% popílku ve směsi s granulovanou vysokopecní struskou pevnosti nejvíce 
narůstají do 7 dnů hydratace. Stejný trend se zjistil u vzorků na bázi samotné granulované 
vysokopecní strusky. Naproti tomu při 30 % popílku ve směsi pevnosti narůstají pozvolně, ale 
po 28 dnech hydratace jsou nejvyšší.  
 
 Mletí popílku, tedy jeho mechanická aktivace, je účinnější při době mletí 10 minut. 
Vysvětlení mohou podložit snímky z konfokálního mikroskopu a zrnitostní rozbor, které 
ukazují, že se 10 – minutovým mletím narušil (aktivoval) povrch částic popílku. Zvýšení 
podílu jemných částic 30 – minutovým mletím (série C) zřejmě už nepřispívá k lepšímu 
vývoji hydratačních produktů vzhledem ke ztížené difuzi aktivátoru ve směsi. 
 
 Pro posouzení rozdílů ve fázovém složení vzorků – lišících se množstvím a kvalitou 
popílku – se realizovalo stupňovité temperování vzorků, při němž se sledovaly hmotnostní 
změny vzorků a hodnoty objemových hmotností.   
 
 Hmotnostní změny při 100°C nastávají uvolněním volné vody ze vzorků, tedy vody, 
která není součástí hydratačních produktů.  
 
 V intervalu 100 až 300°C postupně dehydratují C –S – H fáze. U vzorků samostatné 
granulované vysokopecní strusky je při 300°C hmotnostní úbytek 3,30g (tab. 10), což 
pokládáme za 100% (z C - S - H hydrátů). V ostatních směsích je část granulované 
vysokopecní strusky nahrazena popílkem, takže např. ve vzorku B3 je to 30 hm.%  popílku a 
zbývá 70 GVS. Hydrátů C – S – H z této strusky by tedy měl být hmotnostní úbytek (70% 
proti čisté GVS) roven 2,313g. Ve skutečnosti však úbytek je 3,02g což dokazuje, že 
hydratačních pochodů se zúčastnil i popílek, ale vytvářely se odlišné fáze, zřejmě prekurzory 
zeolitů.  
 
 Porovnáním hmotnostních úbytků podle kvality použitého popílku ukazuje rozsáhlejší 
hydrataci (a teda větší hmotnostní úbytky) při aplikaci mletých popílků oproti nemletému. 
Rozdíly v hydratačních procesech se potvrdily i hodnocením OH jednotlivých vzorků po 
jejich temperování. Při ohřevu vzorků na teploty do 300°C dochází ke změnám jejich 
hmotností v důsledku uvolňování vody, ale nemění se ještě objem vzorků, nesmršťují se, 
protože ještě nedochází ke slinování.  
 
 Hodnoty OH = m/V tedy postupně klesají a to jednak s teplotou (od 100°C do 300°C u 
všech typů vzorků) a jednak v souladu se složením hmot (tady podílem GVS a popílku). 
Největší změnu OH vykázaly vzorky na bázi GVS, u ostatních jsou změny OH menší, úměrné 
zastoupení popílku, kdy se uvolňuje menší množství vody z menšího množství C – S – H fází, 
úměrně vzniku zeolitických produktů. 
 
Z výsledku experimentální částí vyplývají tyto závěry:   
 

1) Na bázi dvou významných druhotných surovin – granulované vysokopecní strusky a 
elektrárenského popílku byly alkalickou aktivací připraveny hmoty s velmi dobrými 
pevnostními parametry (po 28 dnech až 105 MPa). 
 

2) Obměnami složení surovinových směsí (typ A s 5 hm.%  popílku, typ B s 15 hm.% 
popílku a typ C s 30 hm.% popílku) lze modifikovat vývoj pevností v tlaku v širokém 
rozmezí. 
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3) Mechanickou aktivací popílku mletím v laboratorním válcovém mlýnu se mění 

granulometrie popílku v oblasti velikostí 2 až 10 µm směrem k nárůstu množství 
jemných částic. Současně se narušuje povrch skelných zrn popílku. Oba tyto efekty 
způsobují změnu v procesech hydratace při alkalické aktivaci. 
 

4) Změny v hydrataci hmot se projevují v hodnotách pevností v tlaku (PTL), které při 
zastoupení popílku 5 nebo 15 hm.% ve směsi s GVS rychle rostou v počátečních 
stádiích hydratace bez ohledu na kvalitu popílku. Při obsahu 30 hm.% popílku ve 
směsi s GVS jsou u mletých popílků pevnosti po 7 dnech relativně nízké, ale narůstají 
do 28 dnů, kdy dosahují hodnot až nad 100 MPa. 
 

5) Rozdíly ve vývoji fázového složení kompozitů a tedy i jejich vlastnostech se potvrdily 
sledováním dehydratace hmot při temperování do 300°C, a to jednak v hodnotách 
hmotnostních úbytků a jednak ve změnách objemových hmotností vzorků. 
 

6) Podle výsledků se ukazuje, že největší vliv na modifikování vlastností kompozitů 
zvolených složení má 10 – minutové mletí popílku v použitém mlecím zařízení. 
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