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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou alkalické aktivace strusek, hlavně tedy 
alkalickou aktivací vysokopecních strusek. Vysokopecní strusky a ocelářské strusky zaujímají 
největší podíl z celkových vedlejších produktů ocelářských podniků. 

Granulovaná vysokopecní struska se vyznačuje skelnou strukturou a podobnými 
vlastnostmi cementů. V současnosti je granulovaná vysokopecní struska široce používána 
jako přísada k cementům na celém světě.  

Beton obsahující mletou vysokopecní strusku obvykle má delší čas tuhnutí, nižší 
počáteční pevnosti, ale zato vykazuje vyšší pevnosti později. Dále se vykazuje hustou 
mikrostrukturou a lepší odolností, srovnatelnou s Portlandskými cementy. 

Potencionální cementové vlastnosti granulovaných vysokopecních strusek, mohou být 
aktivovány použitím alkalických aktivátorů. Výzkumy potvrzují, že cementy obsahující 
alkalicky aktivované vysokopecní strusky, vykazují vyšší pevnosti, hustší strukturu a větší 
odolnost než Portlandské cementy. 

Práce zmiňuje řadu experimentů, které dokládají vlastnosti anorganických pojiv na 
bázi vysokopecní strusky, které byly aktivovány buď samostatně, nebo s přídavkem popílku. 

Klí čová slova: Ocelářská struska, Vysokopecní granulovaná struska, Alkalická 
aktivace, Alkalické aktivátory,  Lehčené materiály. 
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ABSTRACT 

This diploma work deals with slas alkali activation issue, and with alkali activation of  
blast furnace slag in mainly. Blast furnace slag and steel slag make up the largest portion of 
byproducts in an integrated steel mill. 

Granulated blast furnace slag has a vitreous structure and exhibits cementitious 
properties. Presently, ground grenulated blast furnace slag is widely used as a cement 
replacement around the world. 

The concrete containing ground blast furnace slag usually has longer setting times, 
lower early strenght, but shows higher later strength, denser microstructure and 
betterdurability compared with the Portland cement concrete. 

The potential cementitious properties of granulated blast furnace slag can be 
effectively activated by using alkaline activators. Researchers have confirmed that clinkerless 
alkali-activated blast furnace slag cements, can exhibit higher strengths, denser structure, and 
better durability than Portland cement. 

The work quotes many experimental works, which confirm properties of  blast furnace 
slag cements activated independently or with addition of fly ash. 

Key words: Steel slag, Granulated blast furnace slag, Alcali–activation, Alcali 
activators, Expanded materials. 
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1   ÚVOD 

V současné době, poznamenané ekonomickými nestabilitami a tzv. ekonomickou 
krizí, dochází ke změnám různých postupů výrob v průmyslu, zejména tedy ve stavebním. 
Dnešní doba, specifická růstem cen energií, tedy dává primární důraz na úsporu, jak financí, 
tak i materiálů ve výrobě.  

Mezi energeticky velmi náročné materiály ve stavebnictví, bezesporu patří cement. 
Tento problém se může z části vyřešit využitím struskoalkalických hmot. Základní složku 
těchto struskoalkalických hmot tvoří jemně mletá granulovaná vysokopecní struska, která je 
zároveň i vedlejší produkt ve výrobě surového železa a dříve byla považovaná za obtížný 
výrobní odpad.  

Dnešní pozornost se upřela především na alkalické aktivace těchto strusek, kdy se  
vysokopecní granulovaná struska aktivuje upraveným roztokem vodního skla. Jedná se o 
struskoalkalické hmoty s vysokými počátečními pevnostmi, výbornými užitnými vlastnostmi 
a odolností vůči chemické korozi. 

Tato diplomová práce se zaměřila na problematiku alkalického aktivování strusek ze 
sekundární metalurgie, detailně však na aktivaci vysokopecní granulované strusky. Pro 
potřeby této práce, byly použity konkrétní vzorky vysokopecní granulované strusky 
z produkce ArcelorMittal Ostrava a.s., která byla průmyslově mletá ve firmě Kotouč a.s. 
Štramberk. 

 Experimentální část práce, se také zaměřila na posouzení možnosti urychlení procesu 
hydratace připravených těles zpracováním v autoklávu. Porovnaly se vlastnosti vzorečků, jak 
autoklávovaných, tak i vzorečků, které hydratovaly běžným způsobem ve vlhkém uložení. 
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2   STRUSKA Z VÝROBY SUROVÉHO ŽELEZA A OCELI 

Strusky jsou produkty z pecí hutního, chemického nebo i jiného průmyslu, vzniklé 
ztuhnutím taveniny, nebo slinutím. V dřívějších dobách se jednalo o obtížný odpad, který se 
hromadil na odvalech [1]. 

Od počátku 20. století nastal prudký rozvoj výroby železa a oceli, což mělo za 
následek vzniku značného množství odpadu. V tomto případě se jednalo o strusky. Při výrobě 
surového železa obsahuje vsázka do vysoké pece železnou rudu, která obsahuje hlušinu jako 
doprovodnou složku rudy. K vlastní redukci a zároveň jako palivo se přidává kvalitní koks. 
Hlušinu, tvoří křemen, sádrovec, jílovina a další sloučeniny obsahující síru, fosfor aj. Právě 
síra a fosfor výrazně snižují kvalitu vyrobeného železa. Z těchto důvodů i k odstranění SiO2, 
Al 2O3 a dalších složek se přidává do vsázky vápenec, jehož reakcí nad teplotou 1700 °C se 
složkami hlušiny a popele z koksu vzniká vysokopecní struska [2]. 

2.1   Ocelářské strusky 
Jak již z názvu vyplívá, ocelářská struska se produkuje zejména v ocelářských pecích. 

Zároveň ji jde rozdělit na pecní ocelářskou strusku, která se produkuje v pecích a na 
pánvovou ocelářskou strusku, která se produkuje v pánvích. Jejich složení se liší. Obecně lze 
říci, že pecní strusky obsahují, v porovnání s pánvovými struskami, zásadně více železa, více 
volného vápna a méně Al2O3 [26]. 

Jak chemické tak i mineralogické složení ocelářských strusek je rozmanité. Ocelářské 
strusky obsahují olivín, merwinit, gehlenit, cristobalit, C2S, C3S, C2F, CaO, MgO a další 
minerály. Složení ale hlavně záleží převážně na druhu zařízení, ve kterém struska vznikla, 
kvalitě surového železa, kvalitě oceli, kterou vyrábíme, struskotvorných přísad, na teplotě 
taveniny a podmínek chlazení. Železo je v pecních struskách přítomno ve formě FeO (až 
30 %), Fe2O3 (4-11 %) a Fe (až 10 %) [4]. 

I přes veškerou snahu v ČR o materiálové využití strusek, je stalé přibližně 35  % 
celkové produkce vyváženo na skládky jako odpad, kdežto v Německu tuto část tvoří pouhé 
3 %, zbytek je úspěšně využíván [5]. 

Ocelářská struska je vhodná v mnoha případech aplikací ve stavebním průmyslu, jako 
hnojivo a také pro metalurgické využití. Proto se ocelářské strusky přestaly nazývat odpady, 
ale staly se plnohodnotným výrobkem [6]. 

Struktura roztavených strusek je vysvětlována buď molekulární, nebo iontovou teorií. 
V molekulární teorií se říká, že roztavené strusky jsou roztoky zásaditých, kyselých a 
amfoterních oxidů, které se navzájem slučují na složitější sloučeniny (fosforečnany, 
křemičitany, železitany, atd.). Reakční schopnost strusky ve vztahu ke kovu je určována 
koncentrací volných oxidů, které jsou schopny reagovat s příslušnými složkami kovové lázně 
[7]. 

Kdežto v iontové teorii se říká, že roztavená struska se skládá z kationů a anionů. 
Nejdůležitější kationy, zpravidla přítomné v ocelářských struskách, můžeme rozdělit na 
kationy, které se vyznačují většími rozměry a menšími náboji (Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+) a na 
kationy vyznačující se malými rozměry a velkými náboji a tvořící s aniony kyslíku stálé 
komplexní ionty (Si4+, Ti4+, P4+) [7]. 

Podobně můžeme rozdělit nejdůležitější aniony na jednoduché (O2-, S2-), stabilní 
komplexní aniony (SiO4

4-, PO4
3-, AlO3

3-) a málo stabilní aniony (FeO2-, CrO2-, OH- aj.) [7]. 
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Při výrobě oceli probíhají fyzikálněchemické pochody mezi roztavenou kovovou lázní 
a struskou. Z hlediska kvality vyráběné oceli a z hlediska kvality vytvářené strusky patří tyto 
pochody mezi nejdůležitější reakce. Podle toho se určuje také její další využití [7]. 

2.2   Vysokopecní strusky 
Vysokopecní struska je vhodná pro cementářské účely. Pro výrobu směsných cementu 

je nejvhodnější zásaditá (bazická) vysokopecní struska. Získává se granulací, což je rychlým 
chlazením roztavené zásadité strusky. Takováto struska obsahuje více skloviny, jež neměla 
čas vykrystalizovat, je tedy energeticky bohatší a tím reaktivnější. Granulace probíhá buď 
přímo u vysoké pece, nebo se struska dopravuje v pánvích do ústřední granulovaní stanice [1]. 

Zatímco u nás je granulace běžným postupem, tak např. v Kanadě se přednostně 
provádí její peletizace. Jedná se o proces, při kterém dochází k jejímu rychlému chlazení, 
tímto se spotřebuje téměř desetkrát méně vody než při mokré granulaci, takže takto upravenou 
strusku není nutno před mletím dosoušet. Obsah krystalické fáze je sice až 15 %, což však 
není na závadu její reaktivnosti [8]. 

Vysokopecní struska se využívá v maltách a betonech, což jí k tomu předurčují její 
hydraulické vlastnosti. Převážně se využívá jako latentně hydraulická složka směsných 
cementů, jako samostatná surovinová složka pro výrobu portlandského slínku, jako surovina 
pro výrobu izolačních materiálů. Dále je vhodná pro použití při výrobě odlévaných 
sklokrystalických dlaždic a jako surovinová složka v některých odvětvích keramického 
průmyslu. 

Vysokopecní granulovaná struska se dá použít pro přípravu struskoalkalických 
cementů. Jedná se o strusku v reaktivním, tedy skelném stavu, používanou pro výrobu 
směsných cementů. Samozřejmě pro výrobu struskoalkalických betonů lze použít i jiných 
druhů strusek. Jemnost mleté strusky by měla být taková, aby měrný povrch byl v rozmezí 
250 – 600 m2.kg-1, nejčastěji 300 – 350  m2.kg-1. Je-li hrubší, je vhodná jako aktivní plnivo, 
podle chemického a fázového složení. Reaktivita strusky a začátek tuhnutí směsí, je určen 
právě jejím stupněm jemnosti [9]. 

Závislost jemnosti granulované vysokopecní strusky je dána na době mletí 
v laboratorním mlýnu. Pro povrchy nad 500 m2.kg-1 je již zapotřebí značně prodloužené doby 
mletí. U peletrizované strusky obsahující až 20 % krystalické fáze, lze mlecí dobu zkrátit o 
15 % ve srovnání s granulovanou struskou [10]. 

2.2.1   Složení granulované vysokopecní strusky 

Jakožto u většiny sekundárních produktů, tak i u vysokopecní granulované strusky je 
chemické složení značně kolísavé [2]. 

Její složení určuje jak chod vysoké pece, tak i vlastnosti použitého surového železa. 
Vlastnosti vysokopecní strusky tedy závisí na složení rudy, druhu vyráběného surového 
železa, koksu a také na druhu struskotvorných přísad. Chemické složení vysokopecní strusky 
závisí především na složení vsázky, fázové složení je navíc ovlivněno i způsobem chladnutí 
roztavené strusky. Chemické složení rozhoduje hlavně o vnitřní struktuře struskového skla 
[1]. 

Obrovský vliv má také teplota taveniny podmíněná granulací a také podmínky toho 
procesu. Jedná se o rychlost chlazení a přístup kyslíku. Čím větší je rychlost chlazení 
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struskové taveniny, tím vyšší je teplota transformace Tg soustavy a tím větší je specifický 
objem skla. 

 Chemické složení vysokopecních strusek, také určuje, zda je struska zásaditá, 
neutrální nebo kysela. Granulované strusky bývají převážně kyselé, mají sklovitý charakter, 
zásaditější obsahují zpravidla jistý menší podíl krystalických fází [8]. 

 Chemické složení strusek je tvořeno oxidy SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO. 
Z vysokopecních strusek mohou být latentně hydraulické ty, které nemají vysoký obsah CaO 
a mají vysoký obsah SiO2. Nesmějí obsahovat vysoký podíl MnO a nevítaná je i síra. Jako 
škodlivé elementy ve strusce mohou být FeS a MnS, které způsobují rozpadavost, ale také 
karbidy a fosfory, uvolňující po reakci s vodou acetylen a fosforovodíky [1]. 

 Jako optimální složení strusky se považuje min. 45 % CaO, min. 13 %Al2O3, min. 
13 % SiO2 a min. 3 % MnO. Oxidu hořečnatého MgO se dovoluje až 12 % neboť ve 
struskách se neobjevuje periklas, nýbrž Mg-2, který je vázán v křemičitanech. Využití 
hořečnatých vysokopecních strusek je velmi důležité, neboť dovoluje vnášet do vsázky 
vysoké pece namísto vápence dolomit. Další snahou je vyrábět vysokopecní strusky s vyšším 
obsahem Al2O3. Obecně se to dělá tím, že se ke struskovým přísadám přidávají hlinité látky. 
Takto připravené hlinité strusky pojímají bezzávadně více vápna [1]. 

 Převažuje-li obsah CaO ve strusce (nad 40 %), může docházet k tzv. vápennému 
rozpadu. Tento rozpad granulované strusky je způsoben pomalým chlazením při granulačním 
procesu. Nevýhodou rozpadu granulovaných strusek je skutečnost, že pochody vedoucí 
k jejich destrukci jsou velmi pomalé. K zamezení možného vápenného rozpadu je možno 
předejít přídavkem malého množství odpadních látek obsahujících P2O5 do tekuté strusky [2]. 

 Vysokopecní granulované strusky, které se vyznačují sklovitým – rentgenomorfním 
charakterem v důsledku dlouhodobého uskladnění, jeví jistý stupeň rekrystalizace, který se 
zvyšuje s časem uložení a pravděpodobně jistou roli může hrát i vlhkost, která rekrystalizační 
proces zřejmě urychluje [2]. 

 Je zřejmé, že pokud chceme zajistit nejlepší hydraulické vlastnosti strusky, měli by 
jsme se zaměřit na zvýšení sklovité fáze ve strusce. Nejvýhodnější metodou připadá v úvahu 
granulace pod tlakem, která dovoluje získání více jak 90 % skla a malý podíl krystalických 
fází menilitového typu [11]. 

 Granulovaná struska bývá málo kdy čistě sklovitá. Je směsí sklovitých průsvitných, 
nebo mléčně bílých částic, mezi kterými se nachází tmavé skvrny krystalických sloučenin. 
Takovýto granulát je charakterizován jako sklo nacházející se v určitém stupni sklovitosti, tak 
zvaný částečně krystalický [1]. 
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3   LEHČENÉ MATERIÁLY 

Již v dobách středověku se objevovalo používání lehčených materiálů ve stavebnictví. 
Následně také v průmyslu. Používaly se přírodní lehčené materiály, jako např. lehkých láv, 
tufifů, tufů apod. V dnešní době je ve stavebnictví převážně požívaný autoklávovaný 
pórobeton. Tyto materiály se pro jejich výborné fyzikální a chemické vlastnosti používají jako 
stavivo jak obytných budov, tak i průmyslové stavby. Pro jejich rozsáhlé vynikající vlastnosti, 
jako je objemová stálost, opracovatelnost, vynikající tepelně izolační vlastnosti, hmotnost a 
jiných technických vlastností, se tyto materiály hodí pro výrobu panelových bloků 
obvodových plášťů, střešní a izolační desky [12]. 

Počátek výroby pórobetonu se datuje od roku 1924 objevem Švéda Dr. A. Ericsona. 
V první polovině 20. stol. se hojně používalo pórobetonů na bázi cementu, které byly brzy 
nahrazeny známými autoklávovanými pórobetony. U nás první počátky výroby pórobetonu 
sahají do roku 1958 v Plaveckém Čtvrtku (dnes SR) [12]. 

3.1   Suroviny pro výrobu lehčených materiálů 
Surovinovou část pro výrobu lehčených materiálů tvoří 4 druhy surovin, ke kterým je 

také přidána voda, která zajistí promíchání těchto směsí. 

Pro výrobu lehčených materiálů je tedy zapotřebí těchto 5 surovin [24]: 

1) maltoviny – vápno a cement, které určují druh pórobetonu, 

2) křemičité látky, 

3) plynotvorné látky, 

4) pomocné suroviny, usnadňující technologický proces. 

5) voda, která zaručí promíchání daných surovin 

3.1.1   Pálené vápno 

Pálené vápno tvoří převažující maltovinu a hlavní složku pro výrobu lehčených 
pórobetonů. Aby bylo možno vápno použit při výrobě, a také využít maximálně jeho 
hydratační teplo pro technologický proces, mělo by se jednat o vápno čerstvé a nehašené. 

Vápno pro výrobu pórobetonů má splňovat tyto požadavky [13]: 

1) stejnorodé chemické a mineralogické složení a musí být vyráběno 
z jednoho druhu vápence, 

2) musí být měkce až tvrdě pálené a nesmí obsahovat přepal, 

3) obsah CaO (celková alkalita) musí být alespoň 90 % (ve vyžíhaném 
stavu), přičemž co nejvíce ho má být ve volném aktivním stavu, 

4) obsah MgO nesmí být větší než 3 %, 

5) obsah sirníkové síry nesmí být větší než 0,2 %, 

6) ztráta žíháním se má pohybovat mezi 3 – 6 %, 

7) rychlost a teplota hašení musí být minimálně 60 °C a v mezích 4 – 12 
minut. 
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Při výrobě pórobetonů může docházet ke kazivosti autoklávovaných výrobků, kterou 
převážně způsobuje přepal, ten se u výrobků projevuje vznikem trhlin s následkem úplného 
rozpadu. Avšak vápno nesmí obsahovat ani větší množství nedopalu, neboť při zpracování se 
negativně projevuje zvětšující se objemovou hmotností pórobetonu. Je proto velice důležité 
vysoká jakost vápna, aby se předešlo případným potížím při výrobě pórobetonů. 

Výroba pórobetonů se dá pomyslně rozdělit na výrobu starší technologií a na výrobu 
novější technologií. U starších technologií se používá dostatečně vydatné kusové vzdušné 
vápno, měkce pálené, nejvýše do teploty 1150 °C, které se mele až ve výrobně pórobetonu. U 
novějších technologií se používají vápna již předem jemně pomletá. Jemné mletí páleného 
vápna zvětšuje pevnosti vyráběného pórobetonu. Za určitých okolností lze pro výrobu 
pórobetonu použít vápno slabě hydraulické, musí však být dostatečně aktivní, aby umožnilo 
potřebné rychlé zatuhnutí čerstvé pórobetonové směsi. Slabě hydraulická vápna mohou 
poskytnout výrobkům trvanlivost a objemovou stálost. 

Je také možno použít vápenatý hydrát, ale jen jako přísada k cementu zvyšující 
alkalitu směsi, tím zvětšující účinek plynotvorných látek a současně jako přísada zmenšující 
nebezpečí sedimentace ostatních složek. Musíme však počítat s možností vyššího smršťování 
při tvrdnutí. 

3.1.2   Křemičitý písek 

Základním charakterem křemičitého písku použitého při výrobě pórobetonů, musí být 
jeho čistota s obsahem SiO2 nad 90 % a maximální hodnoty obsahu alkálií K2O, Na2O ve 
formě slídy živců je 1,5%. 

Kvalita použitého písku je také velice důležitá, proto je potřeba znát obsah příměsí 
pyritu, síranů, organických látek, dřeva, kořínků a jiných rostlinných zbytků, které mají 
nepříznivý vliv na kvalitu písku. Také je nežádoucí obsah vápence více jak 20%. 

Pevnost výsledných pórobetonových výrobků, je dána také jemností použitého písku. 
Jemně mletý písek zvětšuje svůj specifický povrch, čímž se z intenzivní hydrotermální reakce 
a snižuje nebezpečí sedimentace surovinových kalů. 

Je možnost použití také nemletého přírodního písku, ale jen jako příměs, nebo pro 
výrobu pórobetonů výplňových bez větších požadavků na pevnost. 

Je výhodné používat písky váté a nebo písky odpadající při plavení kaolínu. Tyto 
písky jsou hojně používány v ČR. Je potřeba se ale řídit tím, že maximální pórovitost písku je 
do 3 % [12]. 

 

3.1.3   Cement 

Stejně jako u vápna, tak i u cementu může nadbytek nedopalu nepříznivě ovlivnit 
vlastnosti pórobetonu. Dají se proto použít všechny druhy cementů na bázi portlandského 
slínku, u kterých obsah nedopalku není vyšší než 2 %, obsah C3S v cementu je 50 % a obsah 
C2S 25 %. C3A má být nízký, asi 5 – 8 %. 

V případě, že se obsah C3S v cementu zvyšuje, klesá tím následně pevnost výsledného 
pórobetonu. 
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Velice důležitou částí výroby pórobetonu je průběh tuhnutí cementu. Závisí na něm 
stabilizace pórovité struktury surové směsi. Pokud by směs tuhla příliš rychle, mohl by dále 
vyvíjející se plyn porušit strukturu pórobetonu. Avšak, pokud by se tuhnutí opozdilo, mělo by 
to za následek únik vznikajícího plynu a vznik objemové hmoty pórobetonu, což by mělo za 
následek vznik trhli na povrchu. Ideální začátek tuhnutí je mezi 1 – 3,5 hodiny a celková doba 
tuhnutí by se měla pohybovat v rozmezí 5 – 6 hodin [12]. 

Pro vznik dostatečné alkality potřebné pro dokonalý vývoj plynu z hliníkového prášku  
u cementů určených pro výrobu autoklávovaných pórobetonů, je důležitý obsah určitého 
množství alkálií v rozpustné formě (0,8 – 1 % K2O a 0,2 – 0,5 Na2O). Pokud cement 
neobsahuje tyto alkálie v potřebném množství, mohou se dodatečně přidat do záměsi. 
Většinou se k tomuto účelu používá hydroxid sodný, nebo další silně alkalicky reagující látky 
[12]. 

3.1.4   Vysokopecní struska 

Díky její vysoké reaktivnosti, která je dána chemických a mineralogickým složením  
její využití při výrobě pórobetonů vzrůstá. 

Její použití je však podmíněno tím, že vysokopecní struska musí být granulovaná, 
zásaditá a splněním kritérií, žádaných pro strusku určenou a semílání do cementu [12]. 

3.1.5   Hliníkový prášek 

Prášek jako plynotvorná přísada má splňovat tyto požadavky [14]: 

1) obsah aktivního hliníku má být nejméně 94 % a nemá kolísat více než  
1 %, 

2) má být velmi jemný, protože jemností se urychluje vývoj plynu, nejlépe 
specifický povrch v rozmezí 700 –1200 m2/kg, 

3) prášek se má skládat z rovnoměrně velkých stříbrošedých částic 
šupinového tvaru, nesmí obsahovat slepené hrudky, nebo kulovitá zrna, 

4) obsah tuku nesmí překročit 1,3 %, aby nenastávaly potíže při 
odmašťování, 

5) vlhkost prášku nesmí být větší než 0,2 %. 

Jemný hliníkový prášek se velmi snadno oxiduje. Proto, aby se při výrobě, jakož i 
dopravě a skladování, zabránilo samovznícení prášku, nebo i výbuchu, je při jeho velmi 
jemném mletí běžně přidáván minerální olej, nebo jiné tuky těkavé do 200 °C. Proto se 
používá chemické odmašťování se silně alkalicky reagujícími látkami, jako je např. mazlavé 
mýdlo, soda, louh apod., které povrchový film odstraní [12]. 

3.1.6   Popílky 

Díky jejich význačné vysoké chemické aktivitě, související s jejich sklovitou fází 
bohatou na oxid křemičitý, se tento odpad z tepelných elektráren dále zpracovává a využívá 
při výrobě pórobetonů. Sklovitý stav popílku přitom vznikl rychlým ochlazením v proudících 
kouřových plynech, kdy jejich jemně dispergované částice přešly z tekutého stavu do 
metastabilní rovnováhy. Zároveň je důležité, aby vlhkost nepřekročila 0,5 %. 
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Požadavky na chemické složení popílku [12]: 

1) obsah SiO2 – max. 45 %, 

2) ztráta žíháním – max. 7 %, 

3) celková síra jako SO3 – max. 0,2 %, 

4) MgO – max. 2 %, 

5) Al 2O3 – max. 35 %, 

6) Fe2O3 – max. 18 %. 

3.1.7   Voda 

Voda používaná při výrobě má vyhovovat betonářským hlediskům pro záměsovou 
vodu. Voda by tedy měla být nejlépe pitná, která má přibližně neutrální reakci. Aby se 
předcházelo nebezpečí koroze výztuže, měla by voda mít nízký obsah chloridů. Voda se 
většinou před použitím ohřeje na 35 až 59 °C, podle druhu výrobku a zároveň podle toho, jaké 
směsi chceme při odlevu do forem dosáhnout [12]. 

3.2   Výroba lehčených materiálů 
Charakteristikou keramických materiálů je, že jejich příprava je založena na úpravě a 

homogenizaci výchozích složek a získání směsí požadovaných vlastností a vhodné 
konzistence. Z těchto směsí v případě výroby lehčených materiálů jsou odlévané monobloky 
[16]. 

Při výrobě se postupuje tak, že křemičité látky se podle druhu technologie samostatně 
nebo i společně velmi jemně melou, mísí a homogenizují s páleným vápnem nebo i 
s cementem a eventuelně s dalšími přísadami. Potom se surovinová směs rozmísí obyčejně ve 
speciálních míchačkách s vodou, přerostovým kalem a plynotvornou látkou na tekutou kaši. 
Jako plynotvorné látky se požívají Al, Ca, Zn, Mg, Ba, Li Vzniklá kaše se potom vylije do 
forem, v nichž proběhne nejdříve vlastní nakypření – kynutí a potom zatuhnutí. Jedná se tzv. 
zrání hmoty. Povrch směsi ve formách se potom zarovná seříznutím přerostu a je-li potřeba, 
zatuhlá hmota se rozřeže na potřebné tvary, načež se autoklávuje. Technické údaje pro výrobu 
pórobetonu uvádí tabulka 1 [12]. 

Tabulka 1.  Výroba pórobetonů – technické údaje [12] 
Skladba směsi 

(%) 
Spotřeba na 1 m3 pórobetonu 

(kg) 
Druh 

pórobetonu a 
jeho objemová 

hmotnost Cement Písek 

Vodní 
součinite

l (1) Cement Písek Morpen* 

Tepelně izolační 
300 kg.m-3 

100 - 0,57 260 - 0,74 

Stěnový 
600 kg.m-3 

60 40 1,41 330 210 1,10 

Konstruk ční 
1000 kg.m-3 

50 50 0,24 465 465 1,12 

Pozn.: * pěnotvorná sloučenina 
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Autoklávované a vytemperované výrobky je možno po proschnutí přímo použít na 
stavbě. Neautoklávované plynobetony je však třeba nechat nejprve dostatečnou dobu vyzrát 
na skládkách, aby nabyly dostatečnou pevnost a objemově se ustálily [12]. 

3.2.1   Neautoklávované materiály 

Různé surovinové směsi se vpraví do mísiče a dochází ke smíchání, následně se 
přivádí tlakový vzduch z kompresoru, čímž dochází ke zpevňování bublinek a rovnoměrnému 
rozdělení pěny. 

V dnešní době je možno novou technologií výroby pórobetonu vyrábět různě tepelně 
izolační materiály, jako jsou tepelně izolační prvky, stěnové prvky a také konstrukční prvky 
[17]. 

Snahou o zefektivnění výrobního procesu bylo zjištěno, že pórobeton objemové 
hmotnosti 600 – 800 kg.m-3 vykazuje smrštění 0,5 – 0,08 mm.m-1, což je 1,5krát vyšší 
hodnota než u autoklávovaných betonů. Snížení smrštění u pórobetonů lze dosáhnout 
přísadou látek s vyšším obsahem aluminátů nebo sulfoaluminatů [16]. 

Při výrobě pórobetonu se nejčastěji požívá Al, který je dodáván buď ve formě prášku 
nebo pasty. Množství vodíku, které je schopen hliník vyvinout, závisí na jeho čistotě a teplotě 
která se při zrání směsi zvětšuje. Za ideálních podmínek, při normálním tlaku a teplotě by 
mohl 1 g hliníku vyvinout asi 1,25 l vodíku. Průběh reakce je také zároveň závislý na 
jemnosti použitého prášku, tvaru jeho zrn a pH prostředí. 

Dále je důležité dávkování hliníkového prášku. Při menší dochází k největšímu 
nakypření směsí, zatímco při jeho větším množství dochází často k unikání plynu. K úniku 
vodíku může docházet také, je-li viskozita směsi malá. Je-li viskozita příliš tuhá, může 
docházek ke zpomalení nakypřovacího procesu [12]. 

3.2.2   Autoklávované materiály 

Nejdůležitější částí při autoklávování je volba správného režimu sestávajícího ze 
vzestupu, výdrže a poklesu tlaku a teploty. V první fázi hydrotermálního zpracování dochází 
k vakuování, ve druhé se tlak v autoklávech zvyšuje přiváděním páry. Ve třetí fázi se tlak a 
jemu odpovídající teplota udržuje na stálé výši a proto tuto fázi nazýváme izotermním 
ohřevem. Při něm se sice do autoklávu přivádí ještě pára, ale jen v množství odpovídajícím 
tepelným ztrátám. Ve čtvrté fázi se pára z autoklávu vypouští, resp. přepouští do jiného 
autoklávu.  

Dá se říci, že moderní technologie autoklávování ze skládá ze 4 hlavních částí. Jedná 
se o vakuování, vzestup, výdrž (izotermie) a pokles (přepouštění). Graficky je toto zřejmé 
z obr. 1 [12]. 
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Obr.1  Grafické znázornění fází technologie autoklávování 
 

Podrobnější rozbor autoklávovacích režimů ukázal, že hydrotermální zpracování 
pórobetonů je nutno členit podle rozdílné charakteristiky v nich probíhajících pochodů na 5 
hlavních stádií [14]. 

• Stadium 1 – jedná se o stadium při kterém dochází ke vakuování a následnému 
vyhřívání výrobku nasycenou parou do 100 °C. V tomto stadiu je důležité, aby se 
stejnoměrným prohříváním vyloučila všechna škodlivá napětí v prvku, vyplívající 
z rozdílu teplot mezi povrchem a jádrem. Urychlení a stejnoměrnosti prohřevu se 
obyčejně dosahuje dvěma zásahy: odstraněním vzduchu z prostoru autoklávu 
vakuováním, nejvyšší teplotou výrobku v okamžiku zavážení do autoklávu. V praxi 
toto stadium začíná odvzdušňováním (vakuováním) autoklávu. Současně se přivádí 
pára, a to obyčejně z jiného autoklávu, v němž je tlak právě snižován [14]. 

• Stadium 2 – je to stadium ve kterém se vyhřívají výrobky nasycenou parou o 
teplotě 100 °C. Rychlost tohoto vyhřívání závisí především na povrchovém modulu 
výrobků. Aby se dosáhlo jeho příznivější hodnoty, doporučuje se někdy vytvářet u 
objemnějších prvků technologické otvory. Tím je možno dosáhnout stejnoměrného 
rychlejšího prohřívání bez nebezpečí vzniku trhlin. U běžných pórobetonových 
prvků by však vytváření technologických otvorů znamenalo nadbytečnou 
komplikaci výrobního postupu, protože i bez něho lze dobu celého 2. stádia zkrátit 
na 2,5 až 3 hodiny [14]. 

Větší rychlost růstu teploty a tlaku sedá použít zvláště u silikátů a také u 
výrobků s většími objemovými hmotnostmi. Platí to zvláště pro počátek stádia 2, tj. 
zhruba do teploty 140 °C. Z ekonomického hlediska je totiž výhodné používat pro 
první období nasycenou páru, přiváděnou z jiného autoklávu, který je ve stádiu 
snižování tlaku. To se zpravidla děje až do tlaku cca 0,3 – 0,36 MPa. Po dosažení 
této hodnoty se teprve začne připouštět do autoklávu čerstvá nasycená pára 
z rozdělovače, a to do max. provozního tlaku, cca 1,3 MPa. Pro velkou spotřebu 
páry ve druhém období 2. stádia se někdy jeho doba z ekonomických důvodů 
přizpůsobuje počtu cyklujících autoklávů a celkové době jednoho cyklu [14]. 
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• Stadium 3 – udržování teploty prostředí nasycené vodní páry na konstantní 
provozní teplotě. Je to izotermní ohřev díky připouštění menšího množství čerstvé 
vodní páry. V tomto stádiu probíhá nejdříve vyrovnání rozdílu teplot mezi 
povrchem a vnitřkem výrobku a dále tu dochází k vlastní reakci mezi SiO2 a 
Ca(OH)2. Potřebná doba tohoto stádia je mimo jiné závislá na množství vápna ve 
směsi, konzistenci směsi, provozním tlaku a teplotě, minimálních pevnostech 
výrobků. Z hlediska konečných pevností výrobků je tato doba maximálně účinná a 
další nárůst pevností při prodlužování doby autoklávování není úměrný 
vynaloženým nákladům. Nadměrné prodloužení hydrotermálního zpracování může 
dokonce konečné pevnosti snižovat [14]. 

Možnosti zkrácení ohřevu byly často hledány ve zvýšení provozní teploty a jí 
odpovídajícího tlaku. V praxi se vesměs pracuje s 1,0 až 1,3 MPa a teplotou 
190 °C. Používání větších tlaků není již ekonomické. Vysoké tlaky dávají menší 
výsledné pevnosti výrobků [14]. 

Problém poměru zvýšení pevnosti a zkrácení autoklávování se dá vyřešit 
použitím přehřáté páry. Používá se jen nasycená pára, která přináší některé 
nevýhody, např. nutnost odvádění kondenzátu a následné zpracování. Voda 
v autoklávech kondenzuje nejen na jejich stěnách, ale i na pórobetonové směsi ve 
formách. Při neukončeném procesu zpevňování pórobetonové směsi se v ní vytváří 
určité pnutí. Nadměrné množství vody zůstává ve výrobcích i po skončení 
autoklávování. Vysoká vlhkost potom způsobuje potíže při některých druzích 
povrchových úprav, při dopravě a zejména při dodatečném vysychání v důsledku 
velkých objemových změn [14]. 

• Stadium 4 – snižováním provozního tlaku na hodnotu 0,12 MPa. V tomto stádiu 
následkem tvořícího se teplotního spádu vůči počátečním stádiím, kde je střed 
výrobků chladnější než jejich povrch, je v této etapě teplotní spád obrácený. 
Dostane se do varu voda, která vyplňuje póry betonu. Jejím odpařováním se 
snižuje teplota až na 100 °C. Toto stádium musí být pozvolné, protože náhlým 
poklesem tlaku by vznikly obrovské tlaky uvnitř pórobetonové masy vedoucí 
k jejich porušení. Volba rychlosti poklesu tlaku v autoklávu je tedy závislá hlavně 
na pevnostech výrobků v okamžiku klesání tlaku, pórovitosti výrobků, na 
procentu zaplnění pórů vodou, na velikosti výrobků a jejich povrchovém modulu. 
Podstatné snížení výsledných pevností nastává, jestliže by ochlazování bylo 
rychlejší než 1 °C.min-1. Rychlejší ochlazování vede nejen k vnitřnímu pnutí a 
snižování pevnosti, ale i ke vzniku termických trhlin, zvláště u výrobků větších 
rozměrů. Stádium končí, když tlak klesne na 0,4 – 0,6 MPa. 

• Stadium 5 – představuje vypouštění zbytku tlaku a chladnutí výrobků 
v atmosférickém tlaku. Toto stádium probíhá nejen při uzavřeném autoklávu, ale i 
po jeho otevření. Uvnitř výrobku je stále vyšší teplota než na jejich povrchu, ale 
vlivem jejich izolačnosti je výměna tepla již pomalejší. Předčasné vyvezení 
výrobku z autoklávu, podobně jako i později prováděné předčasné vyjmutí 
výrobků z forem, způsobuje tvorbu trhlinek. Vznik trhlin především způsobuje 
rozdílný průběh smršťování povrchu a vnitřku výrobku díky rozdílnému 
odpařování vody. V tomto stadiu se zbytky páry vypouštějí do atmosféry [14]. 

Doby jednotlivých stádií, resp. období autoklávování, při běžném zkrácení trvá 12 –
 14 hodin, u zdících materiálů a u armovaných výrobků 13 – 16 hodin. Doba autoklávování je 
závislá i na objemové hmotnosti pórobetonu. Při větší objemové hmotnosti se doba prodlužuje 
[14]. 
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3.3   Vlastnosti lehčených materiálů 
Aby bylo možno lehčené materiály používat, měly by mít také odpovídající fyzikální 

vlastnosti. Výrobky z lehčených materiálů by měly být schopny mít co největší trvanlivost, 
tedy odolnost vůči působení atmosférických, chemických, tepelných a biologických vlivům a 
také mrazu [12]. 

Měly by splňovat tyto požadavky [12]: 

• co nejmenší objemová hmotnost při velkých pevnostech, 

• velká tepelná izolační schopnost, 

• nízká navlhavost, popřípadě malá nasákavost, velká vysýchavost. 

 

Pro jakost a trvanlivost pórobetonů je směrodatné: 

• maximální pevnost v tlaku, které může být dosaženo, 

• minimální objemová hmotnost. 

3.3.1   Objemová hmotnost 

Tato vlastnost je zásadní, podle které se řídí značka pórobetonů. Také je zásadní pro 
všechny ostatní vlastnosti. Mezi nejčastěji vyráběné druhy, jsou pórobetony o objemových 
hmotností 400, 500, 550, 600 a 700 kg.m-3. Maximální možné rozpětí je asi 300 až 1200 
kg.m-3. Odchylka objemové hmotnosti, která se určuje ve stavu vysušeném pro 105 °C, může 
být nevýš 50 kg.m-3 [12]. 

Objemová hmotnost se reguluje podle účelu výrobku, především podle požadavku na 
jeho tepelně izolační a mechanické vlastnosti. Zvýšení objemové hmotnosti je obvykle 
provázeno také zvýšením pevnosti v tlaku [17]. 

Objemové hmotnosti a další vybrané vlastnosti některých lehčených materiálů jsou 
uvedeny v tabulce 2 a 3. 

Tabulka 2.  Závislost objemové hmotnosti na pevnosti v tlaku [1] 

Objemová 
hmotnost 

v suchém stavu 
(kg.m-3) 

Pevnost v tlaku 
(N.mm-2) 

E-modul 
(kN.mm-2) 

Tepelná 
vodivost 

(W.m-1.K -1) 

Objemové 
změny* 

(%) 

400 0,5-1,0 0,8-1,0 0,10 0,30-0,35 
600 1,0-1,5 1,0-1,5 0,11 0,22-0,25 
800 1,5-2,0 2,0-2,5 0,17-0,23 0,20-0,22 
1000 2,5-3,0 2,5-3,0 0,23-0,30 0,15-0,18 
1200 4,5-5,5 3,5-4,5 0,38-0,42 0,09-0,11 
1400 6,0-8,0 5,0-6,0 0,50-0,55 0,07-0,09 
1600 7,5-10,0 10,0-12,0 0,62-0,66 0,06-0,07 

*objemové změny dané délkovým smršťováním výrobků v průběhu sušení 
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Tabulka 3.  Vlastnosti lehkých betonů [18] 

Druh betonu 
Objemová 
hmotnost  
(kg.m-3) 

Pevnost 
v tlaku 

(N.mm-2) 

Modul 
pružnosti 
(N.mm-2) 

Tepelná 
vodivost 

(W.m-1.K -1) 
Hutný lehký 1000 – 2000 15 - 45 8 - 25 0,2 – 0,95 

900 – 1400    Mezerovitý 
s nepórovitým kamenivem 1600   0,95 

800   0,27 
400 – 700   0,155 – 0,23 

Plynobeton 
autoklávovaný 

s normal. drobným kamenivem 400 – 800 0,6 – 2,5  0,16 – 0,31 

Pěnobeton s leh. kamenivem 1100 – 1200   0,41 – 0,36 
Stříkaný protipožární 250 - 320    

Tepelně izolační desky 700 - 900   0,185 – 0,31 

3.3.2   Pevnost v tlaku 

Je důležitou mechanickou vlastností pórobetonu, která závisí na pórovitosti, velikosti 
pórů, jejich rozdělení a na pevnosti stěn makropórů.. Je také do značné míry ovlivněna 
obsahem vlhkosti (vlivem vlhkosti klesá pevnost) směru působících sil, tvaru a velikosti 
zkušebních těles [12]. 

Zkoušky v této diplomové práci se prováděly na krychlích o rozměrech 
20 x 20 x 20 mm. 

3.3.3   Pevnost v tahu za ohybu 

Hodnoty pevnosti v tahu za ohybu jsou silně závislé na nepravidelnostech struktury. 
Hodnoty jsou ovlivňovány především vlhkostí pórobetonu, směrem působení napětí vzhledem 
ke směru nakypření směsi při výrobě. 

3.3.4   Nasákavost 

Jedná se o množství vody, které při ponoření do vody pojme zkoušený materiál. Je 
určena stupněm otevřené a spojité pórovitosti látek. Nasákavost se vyjadřuje v % hmotnosti 
vody, kterou zkoušený materiál nasákl, vůči hmotnosti vysušeného materiálu. Velká 
pórovitost pórobetonů se projevuje značnou nasákavostí, která není u těchto materiálů 
příznivou vlastností. Znamená to, že do pórů staviva vniká voda pomocí drobných kapilár, 
kterými jsou jednotlivé póry propojeny. U běžných pórobetonů bývá nasákavost 30 – 52  
hmotnostních procent. Pokud má pórobeton vysokou nasákavost, je třeba jej chránit před 
povětrnostními vlivy a vyvarovat se tak například popraskání, nebo jinému znehodnocení 
výrobku. 
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3.3.5   Objemové změny 

Objemové změny pórobetonu jsou velmi důležité zvlášť pro velké stavební dílce. Tyto 
změny jsou způsobeny [19]: 

1) hydratací použitého pojiva, 

2) tepelnými změnami, 

3) změnami obsahu vlhkosti zatvrdnutých materiálů, 

4) působením trvalého napětí, 

5) působením chemicky agresivního prostředí. 

 Obecně řečeno se typy objemových změn mohou zařadit do dvou skupin, hydratační 
změny a pohydratační změny. Hydratační objemové změny vznikají v průběhu výroby 
pórobetonu. Pohydratační objemové změny probíhají již na staveništi a po uložení pórobetonu 
v konstrukci [20]. 

Z objemových změn způsobených chemicky agresivním prostředím má za význam 
především působení CO2. Ten může nejen zvyšovat smrštění výrobků, ale i způsobit pokles 
pevností pórobetonu [12]. 
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4   LATENTNĚ HYDRAULICKÉ POJIVOVÉ SYSTÉMY 

Hydraulické látky jsou systémy, které jsou schopny reagovat s vodou a jako výsledek 
reakce vzniká hydrát. Soustava postupně tuhne a tvrdne a tímto způsobem probíhají 
hydratační reakce. Při těchto reakcích vzniká nová mikrostruktura, která má za následek 
zlepšení mechanických vlastností a hlavně pevností. Existují také latentně hydraulické látky, 
které jsou schopny podobně reagovat s vodou pouze za přítomnosti tzv. aktivátoru. Bez tohoto 
aktivátoru s vodou nehydratují. Takovými aktivátory jsou nejčastěji Ca(OH)2, rozpustné 
sloučeniny alkalických kovů, cement  a sádrovec. 

Pojiva se dají rozdělit do 2 základních skupin. Jedná se o pojiva technická (např. vodní 
sklo) a stavební nebo také maltoviny (malty, betony, pórobetony, žárobetony).  

Důležité jsou také konečné vlastnosti maltovin. Podle nich je dělíme na [22]: 

• vzdušné maltoviny - tuhnou a tvrdnou na vzduchu, nesmí být trvale pod vodou, 
neboť jsou rozpustné (vápno, sádra, hořečnatá maltovina, vzdušné vápno), 

• hydraulická pojiva – v první fázi tuhnou a tvrdnou na vzduchu, pak dále 
tvrdnou a jsou stálé i pod vodou. Jsou nerozpustné ve vodě (cementy, 
hydraulické vápno, bezcementové systémy). 

4.1   Princip alkalické aktivace 
Jak již bylo řečeno, k aktivaci latentně hydraulických vlastností mleté granulované 

vysokopecní strusky se vedle portlandského cementu či vápna používá také alkalických 
sloučenin – hydroxidu, uhličitanu, nebo křemičitanu sodného (vodního skla). Tyto tzv. 
struskoalkalické betony je možno řadit mezi rychle tuhnoucí a vysokopevnostní systémy. 
Samozřejmě je možno připravovat i levnější směsi středních a nižších pevností. Póry 
v struskoalkalických betonech mají menší průměr a jejich celkový objem je menší než 
v betonech na bázi portlandských cementů, což má za následek nižší vodopropustnost a vyšší 
odolnost vůči chemické korozi. Dají se použít k betonování i během chladnějších období za 
teplot pod - 10 °C. Jsou také odolné vůči přítomnosti chloridu sodného díky vyššího obsahu 
alkalických solí, což bývá obvykle 2 až 6 % Na2O. Díky těmto vlastnostem jsou tedy vhodné 
pro stavbu míst, kde může docházet ke korozím, např. účinkem solných posypů. Jedná se o 
garáže, odstavné plochy, parkoviště atd. [8]. 

Kvalita původního aluminosilikátu, reakční teplota, kvalita a množství alkalického 
aktivátoru a také celá řada jiných faktorů má za následek kvalitu a kvantitu výsledných 
reakčních produktů a také míru tuhnutí a tvrdnutí alkalicky aktivovaných pojiv [23]. 

Celá reakce začíná přerušením vazby mezi křemičitanovými a hlinitanovými čtyřstěny 
původního materiálu způsobené vysoce alkalickým prostředím, kde vzniklé iontové zbytky 
vstupují do tekuté fáze. Poté vznikají nové reakční produkty, které mají za následek tuhnutí a 
tvrdnutí. V případě, že vstupní materiál obsahuje významnější množství CaO, jako tomu je 
např. u granulované vysokopecní strusky, je hlavním produktem reakce C-S-H fáze 
s významným množstvím navázaného Al3+ a absorbovaných alkálií. Naopak produkt vstupní 
materiál obsahuje malé či nulové množství CaO, vznikají převážně amorfní produkty typu 
zeolitů. Vznikají jak fáze amorfní, tak i fáze krystalické [23]. 

Stupeň iontového charakteru vazby minerálů obsažených ve strusce ovlivňuje její 
schopnost reakce s vodou (přechod složek v hydratovanou formu). Podle stupně iontového 
charakteru vazby lze silikátové a aluminosilikátové fáze strusky sestavit do této posloupnosti: 
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C3S>C4AF>C2S>C2AS>C3S2>CS>CAS2 

4.2   Aktivátory 
Je spousta látek, které mohou být použity jako alkalická složka vstupující do reakce 

s latentně hydraulickými látkami. Mohou to být vodné roztoky hydroxidů, křemičitanů a 
uhličitanů sodných a draselných (NaOH a KOH, Na2CO3 a K2CO3, Na2SiO3 a K2SiO3), 
v úvahu přicházejí rovněž soli lithné, fluoridy či silikofluoridy (Na2SiF, K2SiF6) [24]. 

Je nezbytné, aby v betonové směsi pro výrobu struskoalkalických betonů bylo 2 až 
8 % Na2O, nebo v případě K2O 3 až 10 % z hmotnosti mleté strusky. K pomleté strusce se 
následně alkalická složka přidává nejčastěji ve formě roztoku hustoty 1100 až 1400 kg.m-3. Je 
důležité dodržovat hustotu použitého roztoku, neboť má významný vliv na konečnou pevnost. 
Čím je vyšší hustota alkalického roztoku a nižší vodní součinitel, tím je kratší doba tuhnutí a 
je možno dosáhnout pevností až do 140 MPa [22]. 

Nejčastěji se v praxi používá vodní sklo, nebo-li metakřemičitan sodný (draselný), 
charakterizovaný silikátovým modulem SM, který upravujeme na potřebnou hodnotu 
přídavkem NaOH (KOH) [24]. 

Jedná se o koloidní roztok alkalických křemičitanů, vznikající rozpuštěním 
alkalickokřemičitého skla, nejčastěji sodného, ve vodě. Molární poměr obou složek u 
průmyslově vyráběného sodnokřemičitého skla je 1 Na2O : 2,0 – 3,3 SiO2, což odpovídá 
obsahu 66 až 76 % SiO2. Obsah ostatních složek bývá asi 1 %. Molární poměr SiO2 : Na2O se 
označuje jako silikátový modul. Tento silikátový modul je dán vztahem [25]: 
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22 ⋅=⋅= ONahmotSiOhmot

SiOM
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ONahmotSiOhmotSM  (1) 

kde: 

 )( 2ONaM  je molární hmotnost Na2O, 

 )( 2SiOM  je molární hmotnost SiO2, 

 MS  je silikátový modul vyjádřený molově. 

Také se rozlišuje [24]: 

• pevný křemičitan sodný (PKS), 

• roztoky vodního skla, dodávané jako rozpustné vodní sklo a zahuštěné vodní 
sklo. 

Tavením sklářského písku společně se sodou získáme pevný křemičitan sodný. Za 
teploty 1300 °C až 1400 °C proběhne ve sklářské peci následující reakce: 

22232 . COnSiOONanSiOCONa +→+  (2) 

Chlazením vodou vzniklé taveniny se následně získají granule pevného křemičitanu 
sodného, jejichž hustota činí 2470 kg.m-3. Chemické složení se pohybuje kolem 76 % SiO2 a 
23 % Na2O, přičemž zbytek tvoří nečistoty, jako jsou MgO, Al2O3, CaO, Fe2O3 aj. Složení se 
obvykle udává molárním poměrem SM=n(SiO2): n(Na2O), který bývá 3,2 až 3,5 [24]. 
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Tekuté vodní sklo se dodává jako rozpuštěné vodní sklo a zahuštěné vodní sklo. 
Rozpuštěné vodní sklo se získává z granulí v autoklávu, do něhož se za míchání po uzavření 
zavádí vodní pára pod tlakem, teplota dosahuje hodnotu kolem 160 °C a více. Na pohled se 
jedná o viskózní kapalinu s mírným zákalem [24]. 

Kdežto zahuštěné vodní sklo se vyrábí přidáním NaOH k rozpuštěnému vodnímu sklu, 
čímž dojde ke snížení molárního poměru SiO2 : Na2O na předepsanou úroveň. Toto 
zahušťování se provádí při podtlaku 13,3 kPa. Hustota se v průběhu zahušťování  kontroluje a 
podle potřeby upravuje [24]. 

Ve vodních sklech reagujících silně alkalicky existuje hydrolytická rovnováha: 

NaOHSiOHOHSiONa 22 32232 +↔+  (3) 

Tato kyselina má sklon ke kondenzaci, nebo-li polykondenzaci. Avšak v sol tvaru ji 
můžeme udržet při určitém pH. Ke stabilizaci se mohou přidávat ochranné koloidy. Proto již 
ve vodním skle existují vysokomolekulární kyseliny křemičité o rozličném kondenzačním 
stupni [24]. 

Snížením pH, např. již vzdušným CO2, nastane vylučování kyseliny křemičité ze solu 
ve formě gelu a následné tvrdnutí vodního skla. Potom se NaOH váže: 

32 NaHCOCONaOH →+  (4) 

OHCONaNaOHNaHCO 2323 +→+  (5) 

Toto ustanovení nové rovnováhy způsobuje vylučování další kyseliny křemičité, která 
je dále silně kondenzovaná. Vytvoří se zmíněný gel, a tím nastane zpevnění za vzniku velmi 
rozvětvených kyselin polykřemičitých. Urychlení tvorby gelu se může dosáhnout těmito 
způsoby [24]: 

• kyselinami (obvykle po zpracování), 

• hydroxidy, jejichž kationy kovů vytvářejí s anionem kyseliny těžce rozpustné 
sloučeniny, např. Ca(OH)2, Al(OH)3, 

• sloučeninami, které vlivem hydrolýzy vytvářejí kyseliny, 

• přísadami, které při vysokých teplotách vytvářejí s vodním sklem tepelně 
stabilní sloučeniny. 

Nejčastěji se používají alkalické silikofluoridy. Také přídavek portlandského cementu 
přispívá ke zpevňování vlivem tvorby těžce rozpustných silikáthydrátů. 

Nejvhodnější teploty pro tvrdnutí vodního skla leží mezi 15 a 25 °C. Pokud se jedná o 
teploty vyšší, tvrdnutí se velmi urychluje. Naopak pokud je teplota nižší, proces tvrdnutí je 
výrazně zpomalen a při teplotách pod 10 °C se celý proces tvrdnutí zastaví [24]. 
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5   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 Úkolem experimentální části této diplomové práce bylo posouzení možnosti využití 
vysokopecní strusky k přípravě lehčených materiálů metodou alkalické aktivace. Byly 
namíchány směsy s různým poměrem strusky a vody. Také se strusky zkoušely s různým 
množstvím elektrárenského popílku. Sledovalo se, jak se mění pevnostní parametry, 
objemová hmotnost zkušebních vzorků. K výrobě těchto zkušebních vzorků připravených ze 
strusek k alkalické aktivaci, a tím k získání hydraulických vlastností strusek, bylo použito 
vodní sklo a k nakypření směsi hliníkový prášek. 

5.1   Použité suroviny 
 Pro daný experiment byla použita granulovaná vysokopecní struska, elektrárenský 
popílek, alkalický aktivátor, hliníkový prášek a voda. 

5.1.1   Vysokopecní struska 

 Při experimentu byla použita granulovaná vysokopecní struska z produkce 
ArcelorMittal Ostrava a.s., průmyslově mletá ve firmě Kotouč a.s. Štramberk. Chemické 
složení strusky uvádí tabulka 4. 

 

Tabulka 4.  Chemické složení granulované strusky 
Složka (hm. %) Složka (µg.g-1)  
CaO  37,74 Cr 21,8 
MgO  15,09 As <0,1 
SiO2  41,86 Cu 2,1 
Al 2O3  5,74 Co 3,3 
Fe2O3  0,21 Zn 7,6 
TiO 2  0,18 Pb 6,4 
K2O  0,35 Sr 404,4 
Na2O  1,76 Hg <1,8 
P2O5  0,04 Bi <1,4 
SO3  1,22 V 17,9 

5.1.2   Voda 

 K dané směsi složené ze suchých složek a aktivátoru se přidávalo dané množství vody. 
K tomuto účelu byla použitá pitná voda pokojové teploty. 

5.1.3   Hliníkový prášek 

 Pro nakypření směsi byl použit hliníkový prášek značky Albo K z produkce firmy 
ZEVETA – Bojkovice, který se používá jako plynotvorná přísada při výrobě pórobetonu. 

 Zvyšováním přídavku hliníkového prášku se zmenšuje objemová hmotnost výrobku a i 
jeho pevnost. Nakypření směsi také záleží na viskozitě směsi. Je-li malá, vodík uniká rychleji. 
Je-li směs spíše tuhá, nakypření probíhá pomaleji. Také je velice důležité, jaká je rychlost 
tuhnutí. Jestliže je pomalé, směs může sedat, naopak při příliš rychlém zatuhnutí dochází k 
ukončení vývinu plynu a to má za následek trhání směsi. 
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5.1.4   Alkalický aktivátor 

 Původní hodnoty použitého vodního skla jsou udány v následující tabulce. 

 

Tabulka 5.  Charakteristika použitého vodního skla 
hustota (kg.m-3) Na2O (hm. %) SiO2 (hm. %) 

1350 26,39 8,43 

 

1) Výpočet úprav alkalického aktivátoru pro přípravu vzorků 

08,60
2

=SiOM  

98,61
2

=ONaM  

Původní vodní sklo má hustotu: 1,386 g.cm-3 

Ve 100 cm3 vodního skla je obsaženo dané množství SiO2 a Na2O: 

VSVSSiOVSSiO Vwm ρ⋅⋅=
22 )(  (6) 

gm VSSiO 63,35350,11002639,0)(2
=⋅⋅=   

VSVSVSONaVSONa Vwm ρ⋅⋅= )()( 22
 (7) 

gm VSONa 38,11350,11000843,0)(2
=⋅⋅=   

Z uvedených výpočtů je znát, že vodní sklo obsahuje ve 100 cm3 35,63 g SiO2 a 
11,38g Na2O. Vodní sklo se charakterizuje silikátovým modulem SM, což je mólový poměr 
množství SiO2 na Na2O. Hmotnostní poměr těchto složek se označuje S‘M. 

Silikátový modul – hmotnostně 

)(

)(

2

2

ONa

SiO
M M

M
S =  (8) 

13,3
38,11

63,35 ==MS   

Silikátový modul – molově 

)(

)(

2

2'
ONa

SiO
MM M

M
SS ⋅=  (9) 

938,1969,02' =⋅=MS   
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2) Úprava vodního skla na požadovaný silikátový modul 

M

VSSiO

ONap S

m
m

'
)(

)(

2

2
=  (10) 

kde: 

 
)( 2ONapm  je potřebné množství Na2O (g), 

 )(2 VSSiOm  je hmotnost SiO2 ve 100cm3 vodního skla (g). 

38,18
938,1

63,35
)( 2

==
ONapm   

Chybějící množství Na2O, které se musí dodat hydroxidem, vypočítáme dle (11). 

)()()( 222
' VSONaONaONa mmpm −=  (11) 

00,738,1138,18' )( 2
=−=ONam  

kde: 

 )( 2
' ONam  je chybějící množství Na2O, které musíme dodat hydroxidem (g). 

Obsah přesného množství Na2O v 50 %-ním roztoku NaOH vypočítáme dle (7). 

5,0
)2 (

)( 2

2
⋅

⋅
=

NaOH

ONa

NaOH

ONa M

M
w  (12) 

3874,05,0
00,402

8,61
2

=⋅
⋅

=
NaOH

ONaw   

NaOH

ONa

ONa
NaOH w

m
m

2

2 )(
)%50(

'
=  (13) 

Podle předešlé rovnice se vypočte potřebné množství 50 %-ního NaOH. 

07,18
3874,0

00,7
)%50( ==NaOHm   

Podle následující rovnice je možno spočítat potřebné množství 50 %-ního roztoku 
NaOH objemově ( 3.550,1 −= cmgNaOHρ ). 

)%50(

)%50(
)%50(

NaOH

NaOH
NaOH

m
V

ρ
=  (14) 
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66,11
550,1

07,18
)%50( ==NaOHV   

K získání upraveného vodního skla o SM=2,00 je potřeba 100 cm3 původního vodního 
skla a 11,56 cm3 50 %-ního roztoku NaOH. 

 

3) Dávka aktivátoru 

)()()()(

)(

)%50()(

)(
)(

22

2

NaOHNaOHVSVS

ONa

NaOHVS

ONap
AONa VV

mp

mm

m
w

ρρ ⋅+⋅
=

+
=  (15) 

120,0
550,166,11350,1100

38,18
)(2

=
⋅+⋅

=AONaw   

Dávka Na2O má být 4 % hmot. z hmotnosti strusky, tuto dávku označíme )(2 STONam  a 

vypočítáme množství aktivátoru Am . 

)()( 22 AONaASTONa wmm ⋅=  (16) 

33,33
120,0

00,4

)(

)(

2

2 ===
AONa

STONa
A w

m
m   

 Pro dávku 4 % hmot. Na2O je třeba ke 100 g strusky přidat 33,33 g aktivátoru A. 
Když se bude dávkovat objemově, je třeba jej přepočítat podle následující rovnice. 

A

A
A

m
V

ρ
=  (17) 

kde: 

A

A

NaOHVS

A

VSA ww ρρρ ⋅+⋅=   
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ρ
   (g.cm-3)  

3737,1550,1118,0350,1882,0 =⋅+⋅=Aρ    (g.cm-3)  
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2426,24
3737,1

33,33 ≈==VA    (cm3)  

Podle předchozích výpočtů, jsme dospěli k závěru, že na 100 g strusky se přidá 24 cm3 
aktivátoru. V našem případě se jedná o vodní sklo o SM=2,00. 

 

Tabulka 6.  Dávka Na2O na 100 g suché směsi strusky (strusky + popílku) 

Dávka Na20 (hm. %) 4 4,5 

Vodní sklo (cm3) 24 27 

 

 Kromě aktivátoru se také přidávalo také různé množství vody a vyčíslil se roztočový 
součinitel (r). 

struska

vodaA

m

mm
r

+
=  (18) 

kde: 

 Am  je hmotnost aktivátoru (g), 

 vodam  je hmotnost vody (g), 

 struskym  je hmotnost strusky (g). 

5.2   Zkoušky vzorků 
Vzorky, vyrobené pro potřeby této diplomové práce, byly následně podrobeny 

zkouškám, které popisují vlastnosti materiálů. Zkoušky, kterým byly vzorečky podrobeny 
jsou popsány v následujících kapitolách. 

5.2.1   Stanovení pevnosti v tlaku 

Pevnosti v tlaku (PTL) se měřily na lise, který plynule zatěžoval vzorky. Výrobce 
použitého lisu byl Betrieb Werkstoffprufmaschinen Leipzig. Zkoušky tlakem se prováděly po 
7 a 28 dnech hydratace. 

S

F
PTL =    (MPa) (19) 

kde: 

 F  je zatěžující síla (N) 

 S   je plocha vystavená tlaku (mm2) 

 PTL je pevnost v tlaku (MPa) 
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5.2.2   Stanovení objemové hmotnosti 

Stanovení objemové hmotnosti se provádělo vždy před měřením pevností v tlaku. U 
vzorků vyrobených pro tuto diplomovou práci se objemová hmotnost (OH) stanovovala po 7 a 
28 dnech hydratace ve vlhkém prostředí. V případě hutných materiálů se objemová hmotnost 
(OH) stanovovala na zkušebních tělíscích bezprostředně po vytažení z vlhkého prostředí 
podle vztahu (20). Vzorečky se zvážily a určila jejich hmotnost v gramech. Posuvným 
měřidlem se změřila jejich šířka, výška a délka. Z daných hodnot se vypočítal objem  

CV

m
OH =    (g.cm-3) (20) 

kde: 

 m  je hmotnost vzorku (g) 

 CV  je objem vzorku (cm-3) 

V případě lehčených vzorků se objemová hmotnost (OH) stanovovala rovněž podle 
vztahu (20), ale jen v případě po 7 dnech hydratace ve vlhkém prostředí. Tento údaj se dá 
vnímat jen jako orientační, neboť při vážení vzorku nebyl znám obsah vody obsažený ve 
vzorku. Obvyklý postup pro určení objemové hmotnosti (OH) lehčených vzorků byl po 28 
dnech, kdy došlo a vysušení vzorku a následnému stanovení objemové hmotnosti podle 
vztahu (21). 

vody
nn

s

mm

m
OH ρ⋅

−
=

'
   (g.cm-3) (21) 

kde: 

 sm  je hmotnost suchého vzorku (g) 

 nm  je nasycený vzorek kapalinou vážený na vzduchu (g) 

 nm'  je nasycený vzorek kapalinou vážený ve vodě (g) 

 vodyρ  je hustota vody při 20 °C = 998,210 kg.m-3fd 

5.2.3   Stanovení pórovitosti 

Dvěma hlavními ukazateli pórovitosti jsou hodnoty zdánlivé pórovitosti (PZ) a 
skutečné pórovitosti (PS). 

Pórovitost zdánlivá (PZ) je poměr objemu otevřených pórů a dutin vzorku k jeho 
celkovému objemu včetně všech pórů a dutin. Lze ji vypočítat podle následujícího vztahu 
(22). 

100
'

⋅
−
−

=
nn

sn

mm

mm
PZ    (%) (22) 
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kde: 

 sm  je hmotnost suchého vzorku (g) 

 nm  je nasycený vzorek kapalinou vážený na vzduchu (g) 

 nm'  je nasycený vzorek kapalinou vážený ve vodě (g) 

 Pórovitost skutečná (PS) je poměr objemu otevřených i uzavřených pórů a dutin 
vzorku k jeho objemu včetně pórů a dutin. Lze ji vypočítat podle následujícího vztahu (23). 

100)1( ⋅−=
ρ

OH
PS    (%) (23) 

kde: 

 OH  je objemová hmotnost vzorku (g.cm-3) 

 ρ  je hustota vzorku (g.cm-3) 

 Jako další metoda pro stanovení pórovitosti byla použita metoda penetrace rtuti. Tato 
metoda je založena na skutečnosti, že rtuť nesmáčí většinu pevných látek a tak nevniká bez 
působení vnějšího tlaku do pórů těchto látek. Metoda se používá především ke stanovení 
velikosti pórů v oblasti 0-380 µm. 

 Jestliže se tedy podrobí vzorek, který byl předem evakuováním zbaven neadsorbovaných 
plynů a za vakua v dilatační nádobce uzavřen rtutí, působení tlaku, vniká rtuť do kapilár a pórů. 
Poté se odčítá množství vtlačené rtuti pod určitým tlakem. Díky této metodě určíme poloměry 
pórů, které je možno spočítat z následujícího vztahu (24). 

p
r

αγ cos2 ⋅⋅=    (-) 

kde: 

 r  je poloměr pórů (m) 

 γ  je povrchové napětí (N.m-2) 

 α  je úhel styku mezi rtutí a měřenou látkou (°) 

 p  je tlak (Pa) 

5.2.4   Stanovení nasákavosti 

Nasákavost (NV) je jedním z nejdůležitějších parametrů, který charakterizuje 
mikrostrukturu keramického střepu, a to konkrétně jeho pórovitou strukturu. Patří k nejčastějším 
zkouškám v keramice. Nasákavost (NV) odpovídá struktuře materiálu. Vysoká nasákavost 
odpovídá pórovité struktuře, zatímco hutný a slinutý vzorek má nasákavost nízkou. Stanovuje se v 
procentech jako poměr hmotnosti vody pohlcené zkušebním vzorkem ke hmotnosti vysušeného 
vzorku za podmínek stanovených normou. Stanovuje se podle následujícího vztahu (25). 

100⋅
−

=
s

sn

m

mm
NV    (%) (25) 
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kde: 

 nm  je hmotnost vzorku nasyceného kapalinou (g) 

 sm  je hmotnost suchého vzorku (g) 

 Vzorky vysušené při 110°C do ustálené hmotnosti se zvážily a uložily na rošt do varné 
nádoby s vodou tak, aby se nedotýkaly stěn nádoby ani vzájemně mezi sebou a byly zcela 
ponořeny. Voda se přivedla k varu, který se poté udržoval 2 hodiny. Odpařená voda se během 
varu postupně doplňovala tak, aby vzorky byly stále minimálně 20 mm pod hladinou. Po 
ukončení varu se nádoba nechala v klidu vychladnout na teplotu okolí. Poté se jednotlivé 
vzorky postupně vyjímaly z nádoby, na povrchu otírány vyždímanou vlhkou tkaninou ihned 
vážily. 

5.3   Postup přípravy směsí 
Zkoušená vysokopecní granulovaná struska byla aktivována jak samotná, tak i 

s různým přídavkem elektrárenského popílku. Byly namíchány vzorky s různým obsahem 
vody, na kterých se následně prováděly zkoušky a určovaly se jejich pevnosti v tlaku, 
objemové hmotnosti a také jejich pórovitost. Připravovaly se vzorky jak s přídavkem 
hliníkového prášku, tak i vzorečky bez jeho přídavku.  

5.3.1   Příprava hutných vzorků 

Hutné vzorky se pro tento experiment připravovaly, aby se zjistily vlastnosti směsí 
s popílkem a bez popílku, aniž by došlo k nakypření pomocí Al prášku. 

5.3.1.1   Příprava hutných vzorků bez přídavku popílku  

Pro přípravu směsí se použila vysokopecní granulovaná struska, vodní sklo o SM=2, 
které vnáší do strusky 4,5 hm% Na2O a různé množství vody. Jak množství strusky, vodního 
skla, tak i množství vody u daných vzorečků je patrné v tabulce 7. Strusky se aktivovaly 
v tomto případě bez přídavku elektrárenského popílku. 

Směs se smíchala z navážených a odměřených surovin a po důkladném promíchání se 
směs vylila do předem olejem vymazaných, kovových forem, o rozměrech 20 x 20 x 20 mm. 
Po následujících 24 hodinách se vzorky odformovaly a daly hydratovat do plechového boxu 
zajišťujícího vlhké uložení (relativní vlhkost 99%).  
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Tabulka 7.  Složení hutných směsí A až H 

 
H2O 

(hm. %) 
Označení 

 

Struska 
(hm. %) 
 

Popílek 
(hm. %) Roztokový 

součinitel 
r (1) 

 
(hm. %) 

 

 
Al 

(hm. %) 
 

 
Dávka Na20 

(hm. %) 
 

A 100 - 0,476 8,75 - 4,5 

B 100 - 0,481 10 - 4,5 

C 100 - 0,501 11,25 - 4,5 

D 100 - 0,506 12,5 - 4,5 

E 100 - 0,525 14,375 - 4,5 

F 100 - 0,544 16,25 - 4,5 

G 100 - 0,569 18,75 - 4,5 

H 100 - 0,601 21,25 - 4,5 

 

Objemové pevnosti se průběžně zjišťovaly po 2, 7 a 28 dnech. Následně se také na 
vzorečcích provedlo měření pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech hydratace. Naměřené hodnoty a 
jejich porovnání, jsou udány v následující tabulce 8. 

 

Tabulka 8.  Objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku hutných vzorků A až H 

Objemová hmotnost (kg.m-3) Pevnost v tlaku (MPa) 
Označení 

2 dny 7 dní 28 dní 7 dní 28 dní 

A 2045 2063 2067 83,4 103 

B 2044 2078 2067 80,5 102,2 

C 2029 2038 2062 63,3 84,3 

D 2002 2006 2000 62,9 79,8 

E 1963 1968 1975 62,6 75,8 

F 1935 1940 1971 43,4 70,1 

G 1928 1931 1896 36,2 61,1 

H 1834 1879 1854 29,3 39,1 

 

Rostoucí přídavek vody k daným směsím se projevuje snižováním objemové 
hmotnosti a následně také snížením pevnosti v tlaku daných vzorků. Porovnání objemové 
hmotnosti i pevnosti v tlaku jednotlivých vzorků je možno zřetelně vidět na následujících 
obrázcích 1 a 2. 
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Obr.2  Objemová hmotnost po 2, 7 a 28 dnech hydratace hutných směsí A až H 
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Obr.3  Pevnost v tlaku po 7 a 28 dnech hydratace hutných směsí A až H 
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5.3.1.2   Příprava hutných vzorků s přídavkem popílku 

Pro vytvoření směsí se použila vysokopecní granulovaná struska, vodní sklo o SM=2, 
které vnáší do strusky 4,5 hm% Na2O, vysokopecní struska, voda a elektrárenský popílek. 
Zjišťoval se vliv různého množství popílku na vlastnosti vzorečků. Jak množství strusky, 
vodního skla, popílku tak i množství vody u daných vzorečků je patrné v tabulce 9. 

Směs se smíchala z navážených a odměřených surovin a po důkladném promíchání se 
směs vylila do předem olejem vymazaných, kovových forem, o rozměrech 20 x 20 x 20 mm. 
Po následujících 24 hodinách se vzorky odformovaly a daly hydratovat do plechového 
kontejneru simulujícího vlhké prostředí.  

 

Tabulka 9.  Složení hutných směsí PA až PD 

 
H2O 

(hm. %) 
Označení 

 

Struska 
(hm. %) 
 

Popílek 
(hm. %) Roztokový 

součinitel 
r (1) 

 
(hm. %) 

 

 
Al 

(hm. %) 
 

 
Dávka Na20 

(hm. %) 
 

PA 83,3 16,7 0,56 11,98 - 4,5 

PB 83,3 16,7 0,57 13,02 - 4,5 

PC 71 29 0,53 15,63 - 4,5 

PD 62,5 37,5 0,50 17,58 - 4,5 

 

Objemové pevnosti se průběžně zjišťovaly po 2, 7 a 28 dnech. Následně se také na 
vzorečcích provedlo měření pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech hydratace. Naměřené hodnoty a 
jejich porovnání, jsou udány v následující tabulce 10. 

 

Tabulka 10.  Objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku hutných vzorků PA až PD 

Objemová hmotnost (kg.m-3) Pevnost v tlaku (MPa) 
Označení 

2 dny 7 dní 28 dní 7 dní 28 dní 

PA 1976 1986 1986 56,3 56,9 

PB 1980 1986 1992 41,8 43,5 

PC 1933 1930 1944 30,7 38,9 

PD 1929 1926 1933 22 30,7 

 



 37 

1976
1980

1933
1929

1986 1986

1930
1926

1986

1992

1944

1933

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

PA PB PC PD

Označení vzorku

O
bj

em
ov

á 
hm

ot
no

st
 (

K
g.

m
-3

)

2 dny 7 dní 28 dní

Obr.4  Objemová hmotnost po 2, 7 a 28 dnech hydratace hutných směsí PA až PD 
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 Jak je možno vidět z obrázků 3 a 4, vliv popílku na dané směsi měl nemalý význam na 
pevnost v tlaku a na objemové hmotnosti vzorků. Vyšší množství vody v jinak identických 
směsích opět přinesl pokles pevnosti v tlaku. Dále je možné tvrdit,  že rostoucí podíl popílku 
pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti snižuje. Pouze u vzorku PB došlo ke značnému 
nárůstu objemové hmotnosti po 28 dnech. Ovšem po zvýšení obsahu hodnota objemové 
hmotnosti rapidně klesá, jak je zřetelné u vzorečku PC v obrázku 3. 

5.3.2   Příprava lehčených vzorků 

Lehčené vzorky se pro tento experiment připravovaly s přídavkem Al prášku, který 
zaručil nakypření dané směsi před utuhnutím. Směsi se připravovaly jak s přídavkem 
elektrárenského popílku, tak i bez něho. 

5.3.2.1   Příprava lehčených vzorků bez přídavku popílku 

Pro přípravu směsí se použila vysokopecní granulovaná struska, vodní sklo o SM=2, 
které vnáší do strusky 4,5 hm% Na2O, různé množství vody a Al prášek, který zaručil 
nakypření směsi. Jak množství strusky, vodního skla, Al prášku, tak i množství vody u daných 
vzorečků je patrné v tabulce 11. Strusky se aktivovaly v tomto případě bez přídavku 
elektrárenského popílku. 

Směs se smíchala z navážených a odměřených surovin a po důkladném promíchání se 
směs vylila do předem olejem vymazaných, plastových forem válcovitého tvaru o výšce 
80 mm a průměru 45 mm a následně uložily do polystyrénového boxu. Tento box sloužil jako 
tepelný izolátor a zpomaloval únik tepla. Vše se nakonec překrylo igelitovou fólií. Po 
následujících 24 hodinách se vzorky odformovaly a daly hydratovat do plechového boxu 
zaručujícího vlhké prostředí. 

 

Tabulka 11.  Složení lehčených směsí AL-HL 

 
H2O 

(hm. %) 
Označení 

 

Struska 
(hm. %) 
 

Popílek 
(hm. %) Roztokový 

součinitel 
r (1) 

 
(hm. %) 

 

 
Al 

(hm. %) 
 

 
Dávka Na20 

(hm. %) 
 

AL 100 - 0,476 8,75 0,15 4,5 

BL 100 - 0,481 10 0,15 4,5 

CL 100 - 0,501 11,25 0,15 4,5 

DL 100 - 0,506 12,5 0,15 4,5 

EL 100 - 0,525 14,375 0,15 4,5 

FL 100 - 0,544 16,25 0,15 4,5 

GL 100 - 0,569 18,75 0,15 4,5 

HL 100 - 0,601 21,25 0,15 4,5 
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Díky vlivu unikajícího vodíku, bylo patrné, že vzorky zvětšily svůj objem. Před dalším 
použitím bylo nutno je seříznout. Po následujících 28 dnech hydratace byly ze vzorků 
vyříznuty hranoly. Na těchto hranolech se následně měřila objemová hmotnost, nasákavost, 
skutečná a zdánlivá pórovitost. 

Objemová hmotnost a pevnost v tlaku 

Objemové hmotnosti se průběžně zjišťovaly po 2, 7 a 28 dnech. Následně se také na 
vzorečcích provedlo měření pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech hydratace. Naměřené hodnoty a 
jejich porovnání, jsou udány v následující tabulce 12. 

 
Tabulka 12.  Objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku lehčených vzorků AL až HL 

Objemová hmotnost (kg.m-3) Pevnost v tlaku (MPa) 
Označení 

2 dny 7 dní 28 dní 7 dní 28 dní 

AL 1080 1113 1033 4,5 5,4 

BL 1024 1033 1032 3,1 5 

CL 920 901 913 2,7 4 

DL 893 905 880 2,6 3,8 

EL 889 908 873 2,5 3,7 

FL 873 892 841 2,7 3,4 

GL 871 895 849 2,4 3 

HL 807 831 784 1,6 1,8 
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Obr.6  Objemová hmotnost po 2, 7 a 28 dnech hydratace lehčených směsí AL až HL 
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Obr.7  Pevnost v tlaku po 7 a 28 dnech hydratace lehčených směsí AL až HL 

 Jak je z tabulek zřejmé, lehčené materiály se vyznačují nízkou objemovou hmotností 
oproti vzorečkům hutným, tedy bez přídavku Al prášku. Je také zřejmé, že s rostoucím 
množstvím vody dochází k poklesu pevnosti v tlaku. V daném případě u vzorečků GL a HL 
není nízká hodnota pevnosti v tlaku zcela uspokojující.  

Nasákavost 

Dále se na vzorcích hodnotila nasákavost. Nasákavost se určovala dle postupu 
popsaného již dříve v části 2.2.4. 

Tabulka 13.  Nasákavost lehčených vzorků AL až HL 

Označení 
Nasákavost 

NV (%) 

AL 51 

BL 59 

CL 67 

DL 71 

EL 67 

FL 71 

GL 71 

HL 89 
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Obr.8  Nasákavost lehčených směsí AL až HL 

Hodnoty nasákavosti korespondují s hodnotami OH. Pokles OH s rostoucím obsahem 
vody zapříčiňuje růst nasákavost. 

Pórovitost 

 Po 28 dnech hydratace v plechových boxech se také hodnotila pórovitost jednotlivých 
vzorků. 

 Vzorečky se vařily po dobu 2 hodin ve vodě. Vzorečky musely být stále ponořené a 
navzájem se nedotýkat. Po uplynutí 2 hodin se stanovila jejich hmotnost jak ve vodě, tak i na 
vzduchu. Poté se daly vzorky vysušit a po vysušení se také stanovila jejich hmotnost. Z takto 
získaných hodnot se vypočítala pórovitost zdánlivá (PZ) podle rovnice 17 a pórovitost 
skutečná (PS) podle rovnice 18.  
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Obě hodnoty jsou uvedeny v tabulce 14. 

 

Tabulka 14.  Zdánlivá a skutečná pórovitost lehčených vzorků AL až HL 

Označení 
Zdánlivá pórovitost 

PZ (%) 
Skutečná pórovitost 

PS (%) 

AL 53 54 

BL 56 58 

CL 60 61 

DL 62 63 

EL 60 61 

FL 60 63 

GL 61 62 

HL 65 67 

53
56

60
62

60 60 61

65

54

58
61

63
61

63 62

67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

AL BL CL DL EL FL GL HL

Označení vzorku

P
Z

,P
S

 (
%

)

PZ PS

Obr.9  Zdánlivá a skutečná pórovitost lehčených směsí AL až HL 

 Pórovitost u daných vzorečků mírně vzrůstá se zvyšujícím se množstvím obsahu vody 
ve směsi. Zároveň jak můžeme zaznamenat z obrázku 5, který nám udává klesající trend 
objemové hmotnosti, můžeme se domnívat, že se jedná o póry otevřené. 

Další způsob popisu pórovitosti byl proveden pomocí rtuťové penetrace. Tento způsob 
stanovení pórovitosti je popsán v části 2.2.3. 
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V tabulce 12 jsou udány hodnoty pórovitosti měřené touto metodou. Jelikož tato 
metoda popisuje pouze póry v rozsahu 0-380 µm, bude patrné, že hodnoty z tabulky 15 se 
budou lišit od hodnot uvedených v tabulce 14. 

Tabulka 15.  Pórovitost změřená metodou rtuťové penetrace lehčených vzorků AL až HL 

Označení 

Objem 
otevřených 

pórů 
(cm3.g -1) 

Celková plocha 
pórů 

(m2.g -1) 

Objemová 
hmotnost 
(cm3.g -1) 

Pórovitost (%) 

AL 0,3539 14,615 1,1295 39,9688 

BL 0,3264 9,574 1,1719 38,2465 

CL 0,3462 12,813 1,1221 38,8423 

DL 0,3488 5,198 1,1665 40,6876 

EL 0,3289 12,477 1,0693 35,1691 

FL 0,3697 13,552 1,0973 40,5666 

GL 0,3134 14,109 1,0781 33,7862 

HL 0,3384 27,253 1,0963 37,0985 

 

Součtovou křivku, tzn. velikost jednotlivých pórů vyjádřených v procentech, uvádí 
obrázek 10. 
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Obr.10  Součtová křivka pro směsi AL až HL 
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Z obrázku 10 plyne, že většina změřených pórů je v rozsahu nad 10 µm a to cca 80 až 90%. 
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Obr.11  Podílová křivka pro vzorky AL až DL 
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Obr.12  Podílová křivka pro vzorky EL až HL 

Obrázky 11 a 12 dokládají distribuci pórů názorněji. Potvrzuje se poznatek, že většina 
pórů je nad 10 µm, přičemž nejvyšší četnost mají póry nad 100 µm. 
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Otázkou zůstává i velikost a množství mikropórů. Přístroj je schopen měřit pórovitost 
pouze v závislosti penetrace Hg pod tlakem 226 MPa. Může nastat situace, že rtuť se do 
mikropórů nepodaří vtlačit. Na trhu jsou přístroje, které dokáží vyvinout vyšší tlak a tím 
přesněji se měří distribuce nejmenších pórů. 

 

Pro úplnost jsou v práci doloženy fotografie připravených směsí. Využitelnost směsí 
EL a FL je ovšem velice omezené vzhledem k nízkým hodnotám pevnosti v tlaku. 

 

 

 

 

  

Obr. 13  Vzorek AL Obr. 14  Vzorek BL 

  

Obr. 15  Vzorek CL Obr. 16  Vzorek DL 
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Obr. 17  Vzorek EL Obr. 18  Vzorek FL 

  

Obr. 19  Vzorek GL Obr. 20  Vzorek HL 
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5.3.2.2   Porovnání autoklávování s hydratací ve vlhkém prostředí  

 V této části práce jsme se zaměřili na porovnání vlastností vzorků, které prošly 
autoklávováním a vzorků které byly umístěny k hydratování do vlhkého prostředí. Na 
vzorcích se určovaly objemové hmotnosti, pevnosti v tlaku, nasákavost a pórovitost. 
Výsledky jsou zaznamenány a zakresleny do následujících grafů, kde je zřejmý rozdíl mezi 
těmito vzorky.  

 Autoklávování nám umožnila firma Pórobeton Ostrava a.s. sídlící v Ostravě-
Třebovicích. Podkladem byly vzorky EL o složení patrném z tabulky 16. Část vzorků se 
uložila do plechového boxu s vlhkým uložením a část vzorků převezla do závodu a uložila do 
autoklávu. 

Autoklávování probíhalo v autoklávech, ve kterých byla teplota cca 195 °C a tlak 13 
barů. V autoklávech docházelo ke zpevňování a vytvrzování daných vzorků. Proces probíhal 
cca 470 minut. 

V dalších tabulkách a grafech, označení EL představuje vzorky, které prošly hydratací 
ve vlhkém prostředí a označení ELA vzorky, které prošly procesem autoklávování.  

 

Tabulka 16.  Složení vzorku EL určeného pro autoklávování 

H2O 
(hm. %) 

Označení 

 

Struska 
(hm. %) 

 

Popílek 
(hm. %) Roztokový 

součinitel 
r (1) 

 
(hm. %) 

 

 
Al 

(hm. %) 
 

 
Dávka Na20 

(hm. %) 
 

EL 100 - 0,525 14,375 0,15 4,5 

 

Objemová hmotnost a pevnost v tlaku 

Objemové hmotnosti se průběžně zjišťovaly u vzorku EL po 7 a 28 dnech. U vzorku 
ELA po následném autoklávování. Také se na vzorečcích provedlo měření pevnosti v tlaku po 
7 a 28 dnech hydratace a po ukončení autoklávování. Naměřené hodnoty a jejich porovnání, 
jsou udány v následující tabulce 17. 

 
Tabulka 17.  Objemové hmotnosti a pevnosti vzorků EL a ELA 

Objemová hmotnost (kg.m-3) Pevnost v tlaku (MPa) 
Označení 

7 dní 28 dní Po 
autoklávování 

7 dní 28 dní Po 
autoklávování 

EL 908 873 - 2,5 3,7 - 

ELA - - 780 - - 3,98 
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Obr.21  Objemová hmotnost vzorků EL a ELA 
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Obr.22  Pevnost v tlaku vzorků EL a ELA 
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Pórovitost a nasákavost 

 

Tabulka 18.  Pórovitost a nasákavost vzorků EL a ELA 

Označení Zdánlivá pórovitost 
PZ (%) 

Skutečná pórovitost 
PS (%) 

Nasákavost 
NV (%) 

EL 60 61 67 

ELA 60 66 80 
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Obr.23  Zdánlivá a skutečná pórovitost vzorků EL a ELA 
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Obr.24  Nasákavost vzorků EL a ELA 

 Je zřejmé že autoklávování přináší významnou úsporu času pro získání výsledných 
vlastností lehčených materiálů, zejména pevnosti v tlaku. Hodnoty naměřené po 
autoklávovaní jsou srovnatelné s hodnotami získanými po 28 denní hydrataci ve vlhkém 
uložení. Proces autoklávovaí umožňuje výrobu materiálů bez nutnosti skladové kapacity na 
28 denní výrobu. 

Pro úplnost jsou v práci doloženy fotografie připravených směsí EL po 28 dnech hydratace a 
ELA po autoklávování. Můžeme vizuálně posoudit, že vzorek ELA obsahuje větší množství 
pórů, než vzorek EL. 

 

  

Obr. 25  Vzorek EL Obr. 26  Vzorek ELA 
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5.3.2.3   Příprava lehčených vzorků s přídavkem popílku 

Pro přípravu směsí se použila vysokopecní granulovaná struska, vodní sklo o SM=2, 
které vnáší do strusky 4,5 hm% Na2O, voda, Al prášek, který zaručil nakypření směsi a 
elektrárenský popílek. Strusky se aktivovaly v tomto případě s přídavkem elektrárenského 
popílku. 

Na základě předchozích zkoušek, se jako výchozí směs zvolila receptura EL, u které 
se na úkor granulované vysokopecní strusky přidával popílek, měnilo se množství Al prášku a 
sledoval se vliv na vlastnosti vzorků. 

Směs se smíchala z navážených a odměřených surovin a po důkladném promíchání se 
směs vylila do předem olejem vymazaných, plastových forem válcovitého tvaru o výšce 
80 mm a průměru 45 mm a následně uložily do polystyrénového boxu. Tento box sloužil jako 
tepelný izolátor a zpomaloval únik tepla. Vše se nakonec překrylo igelitovou fólií Po 
následujících 24 hodinách se vzorky odformovaly a daly hydratovat do plechového boxu 
zajišťujícího vlhké prostředí. 

Díky vlivu unikajícího vodíku, bylo patrné, že vzorky zvětšily svůj objem. Před dalším 
použitím bylo nutno je seříznou. Po následujících 28 dnech hydratace byly ze vzorků 
vyříznuty hranoly.  

Ovšem po ořezání již bylo patrné, že vliv hliníkového prášku měl destruktivní účinek 
na vzorečky s obsahem popílku. Pro úplnost jsou v práci doloženy fotografie připravených 
směsí. Již z vizuálního posouzení je zřejmé, že se vrůstajícím obsahem popílku a AL prášku 
docházelo k popraskání vzorků ve všech směrech, které ovlivnily další měření. 
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Obr. 27  Vzorek PA Obr. 28  Vzorek PB 

  

Obr. 29  Vzorek PC Obr. 30  Vzorek PD 
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6   ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo ověřit možnosti a využití konkrétní vysokopecní 
strusky pro výrobu lehčených materiálů, přičemž se sledoval vliv popílku přimíchaného do 
směsí a také objem vody potřebné pro přípravu lahčených materiálů na bazi vysokopecní 
granulované strusky. Hlavní parametry, které byly posuzovány, jsou objemová hmotnost, 
pevnost v tlaku, pórovitost a nasákavost.  

Pro potřeby této práce, byla použita vysokopecní granulovaná struska z produkce 
ArcelorMittal Ostrava a.s., která byla průmyslově mletá ve firmě Kotouč a.s. Štramberk. Dále 
se použil elektrárenský popílek, hliníkový prášek jako plynotvorná přísada a vodní sklo. 
Z těchto surovin byly namíchány jednotlivé směsi, které byly aktivovány alkalickým 
aktivátorem – vodním sklem. 

Vodní sklo se pomocí přídavku 50 %-ního roztoku NaOH upravilo na požadovaný 
silikátový modul (SM = 2,00). Byly připraveny vzorky s dávkou aktivátoru Na2O v množství  
4,5 hm%. 

Na začátku byly připraveny vzorky bez přídavku elektrárenského popílku. Jako další 
byly vzorky aktivovány s přídavkem popílku. V obou případech byly vyrobeny směsi hutné i 
směsi lehčené. 

U hutných vzorků se průběžně měřila objemová hmotnost po 2, 7 a 28 dnech a pevnost 
v tlaku po 7 a 28 dnech  hydratace ve vlhkém prostředí. Měření se provádělo bezprostředně po 
vytažení z boxu, tedy na vlhkých vzorcích. Nejvyšší pevnosti dosahovaly hutné vzorky bez 
přídavku elektrárenského popílku. Následným přidáním popílku hodnoty pevnosti tlaku a 
objemové hmotnosti výrazně klesaly. Nejvyšší hodnoty vykazoval vzorek A (r = 0,476 l, 
dávka Na2O je 4,5 hm.%) s roztokovým součinitelem r = 0,476 l, kdy pevnosti v tlaku  po 28 
dnech byly 103 MPa při objemové hmotnosti 2067 kg.m-3. U vzorků s přídavkem popílku se 
jednalo o vzorek PA s roztokovým součinitelem r = 0,44 l a 16,7 % přídavkem popílku. 
Pevnosti u tohoto vzorku dosahovaly 56,9 MPa po 28 dnech, při objemové hmotnosti 1986 
kg.m-3. Díky vysokým pevnostním hodnotám, lze tento druh pojiva považovat tedy za 
kvalitní. 

V případě lehčených materiálů se struska aktivovala jak samotná, tak s různým 
přídavkem popílku. K přípravě byl navíc použit hliníkový prášek, který se požívá jako 
plynotvorná přísada při výrobě pórobetonu. Směs po zamíchání byla odlita do plastových 
forem, které byly uloženy v polystyrénovém boxu. Po 24 hodinách byly vzorky doformovány 
a vloženy do vlhkého prostředí. Objemové hmotnosti se průběžně zjišťovaly po 2, 7 a 28 
dnech. Následně se také na vzorečcích provedlo měření pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech 
hydratace.  

U lehčených vzorečků bez přídavku popílku projevoval nejvyšší hodnoty pevnosti 
v tlaku vzoreček AL. U vzorečku AL byl přídavek hliníkového prášku 0,15 %. A roztočový 
součinitel r = 0,476 %. Vykazoval pevnot 5,4 MPa v tlaku při objemové hmotnosti 1033 
kg.m-3. Nasákavost u tohoto vzorečku byla 51 % a skutečná pórovitost 54 %. Dále se 
připravovaly lehčené vzorky s přídavkem elektrárenského popílku, kde po přídavku hliníkové 
prášku vedlo k destrukci měřených vzorků. Lze tedy říct, že výzkum by se mohl, v budoucnu 
ještě detailněji zaměřit, na využití elektrárenského popílku u lehčených materiálů.  

 
Dále se tato práce zaměřila na porovnání vlastností vzorků, které prošly 

autoklávováním a vzorků které byly umístěny k hydratování do vlhkého prostředí. Na 
vzorcích se určovaly objemové hmotnosti, pevnosti v tlaku, nasákavost a pórovitost. 
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 Autoklávování nám umožnila firma Pórobeton Ostrava a.s. sídlící v Ostravě-
Třebovicích. Část vytvořených vzorků se uložila do plechového boxu s vlhkým uložením a 
část vzorků převezla do závodu a uložila do autoklávu. Autoklávování probíhalo 
v autoklávech, ve kterých byla teplota cca 195 °C a tlak 13 barů. V autoklávech docházelo ke 
zpevňování a vytvrzování daných vzorků. Proces probíhal cca 470 minut. Po následné 
porovnání se zjistilo že objemové hmotnosti i pevnosti v tlaku u vzorků, které prošly 
autoklávováním, jsou podobné jako u vzorků, které prošly hydratací po dobu 28 dní.  

 Lze tedy říct, že autoklávování přináší významnou úsporu času pro získání výsledných 
vlastností lehčených materiálů. Umožňuje tedy výrobu materiálů bez nutnosti skladové 
kapacity na 28 denní výrobu. 

 Celkově lze konstatovat, že by se měla zvyšovat pozornost a také výzkum v oblasti 
latentně hydraulických látek. Širším použitím těchto materiálů docílíme snížení podílu 
skladování vysokopecních strusek a tedy využití tohoto odpadu. Již dnes je možno vidět, že 
z vysokopecní strusky se stal prodejní artikl, který zajišťuje nemalý příjem pro vysokopecní 
závody. 
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