
 

  



 

  



 

  



 

 

  



Abstrakt 

Diplomová práce je součástí výzkumných prací úlohy GA106/09/0588 „Vliv fázového 

složení a mikrostruktury na funkční vlastnosti geopolymerních systémů z technogenních 

pucolánů.“ Řeší dílčí téma – studium vlivu vybraných nukleátorů (C-S-H gel, resp. mletý 

pórobeton) na průběh hydratačních dějů v systémech GVS (GVS-EP) s alkalickým 

aktivátorem. Sledoval se vliv nukleátorů na utváření struktury hydratovaného systému a na 

užitné vlastnosti produktů, především pevnosti v tlaku. 

 

Klíčová slova: alkalická aktivace, latentně hydraulické látky, geopolymery, nukleátory 

 

Abstract 

This thesis is part of research on work GA106/09/0588 „Influence of phase 

composition and microstructure on function properties of geopolymer systems from 

technogenic pozzolana.“ Thesis solves partial theme – study of influence of selected 

nucleators (C-S-H gel or ground porous concrete) on process of hydrating actions in GVS 

systems (GVS-EP) with alkali activator.  Influence of nucleators on forming the structure of 

hydrated system and usable properties of products, especially compressive strength, was 

studied. 
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1   ÚVOD 

Vzhledem k velice rychlému růstu cen energií se v posledních letech požaduje levnější 

a ekologičtější náhrada energeticky náročného cementu. Z celkové energetické spotřeby na 

výrobu cementu se asi 80 % spotřebuje na výpal slínku a 10 – 20 % z celkové spotřeby 

připadne na jeho mletí.  

Mezi nároky kladené na dnešní stavební materiály patří stabilita, dále musí být pevné, 

odolné a ekologické, pokud možno vyrobené s využitím druhotných surovin. Recyklace a 

následné využití průmyslových odpadů šetří přírodní suroviny a přispívá k ochraně životního 

prostředí. Dalším cílem je tzv. bezslínkový model pojiv, kdy nedochází k energeticky 

nejnáročnějšímu procesu, tj. výpalu slínku. 

Průmyslové odpady v současnosti poskytují poměrně široké možnosti uplatnění, 

hlavně při výrobě směsných cementů. Především se používá granulovaná vysokopecní struska 

a elektrárenský popílek. Vysokopecní struska se používá i jako surovina pro výrobu 

portlandského slínku.  

Novou možností, které se v dnešní době věnuje největší pozornost, je alkalická 

aktivace strusek. Její využití u tzv. struskoalkalických betonů prokázalo vynikající vlastnosti, 

zejména vysoké pevnosti v tlaku a odolnosti vůči korozi. Ještě lepší vlastnosti se ukázaly při 

použití granulované vysokopecní strusky v kombinaci s dalšími surovinami vhodnými pro 

tvorbu zeolitických produktů. Výroba těchto materiálů je zcela ekologická ve srovnání 

s přípravou běžných betonů, protože odpadá výpal cementového slínku a s tím spojená 

produkce CO2. 

Výzkum v problematice přípravy pojiv alkalickou aktivací směřuje k možnostem 

ovlivňování průběhu hydratace a zpevňování systémů. Cílem je účelové sestavení systémů, 

které splní požadavky na konkrétní užitné parametry produktů. Kromě výběru surovin a jejich 

předchozích úprav se nabízí alternativa zásahu do průběhu reakcí alkalické aktivace a 

následné hydratace, spojená s tvorbou zatvrdnutého pojiva. Příspěvkem k této problematice je 

téma této diplomové práce – aplikace nukleátorů, ovlivňujících kinetiku procesů hydratace a 

utváření nové mikrostruktury hmot.  
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2   TEORETICKÁ ČÁST 

2.1   Podstata alkalické aktivace latentně hydraulických látek (LHL) 

Celou řadu přírodních práškových materiálů a vedlejších průmyslových produktů 

bohatých na SiO2 a Al2O3 lze aktivovat použitím vhodných alkalických aktivátorů. 

Výsledkem reakce je hydraulický systém, který po smíchání s vhodným množstvím vody 

tuhne a tvrdne [1]. 

Podmínkou je, aby všechny nebo alespoň základní frakce SiO2 a Al2O3 použitých 

vstupních surovin byly přítomny v nekrystalické, reaktivní formě jako sklo nebo amorfní fáze. 

Materiál dále může a nemusí obsahovat větší množství CaO, možný je také výskyt dalších 

doprovodných oxidů. Mezi materiály takových charakteristik patří granulovaná vysokopecní 

struska, elektrárenský popílek třídy C a F, metakaolin a další typy kalcinovaných jílů [1]. 

Některé látky nejsou schopné samy reagovat s vodou, ale účinkem tzv. aktivátorů 

hydratují a poskytují produkty podobných vlastností jako látky hydraulické. V tomto případě 

se používá označení latentně (skrytě) hydraulické látky (LHL). Aktivátorem nejčastěji bývá 

CaO (nebo Ca(OH)2) a sádrovec [1]. 

Prvním krokem reakce je přerušení vazby mezi křemičitanovými a hlinitanovými 

čtyřstěny původního materiálu způsobené vysoce alkalickým prostředím, kde vzniklé iontové 

zbytky vstupují do tekuté fáze. Následuje tvorba nových reakčních produktů, které vyvolají 

tuhnutí a tvrdnutí. V případě, že vstupní materiál kromě SiO2 a Al2O3 obsahuje významnější 

množství CaO (jakým je např. granulovaná vysokopecní struska), je hlavním produktem 

reakce C-S-H fáze s významným množstvím navázaného Al
3+

 a adsorbovaných alkálií. 

Naopak, použitím systému s malým či nulovým obsahem CaO (např. založeném na 

metakaolinitu) vznikají převážně amorfní produkty typu zeolitů [2][4]. 

Ze sloučenin alkalických kovů přicházejí pro aktivaci prakticky v úvahu sloučeniny 

sodné, draselné, popř. litné. Různé receptury uvádějí uhličitany, hydroxidy, křemičitany, 

hlinitany, vodní skla, ale též fluoridy nebo silikofluoridy, především sodné [4]. 

Míra tuhnutí a tvrdnutí alkalicky aktivovaných pojiv, kvalita a kvantita výsledných 

reakčních produktů závisí na celé řadě faktorů, včetně kvality původního aluminosilikátu, 

jemnosti mletí strusky, typu, složení a dávce alkalického aktivátoru, roztokovém součiniteli 

při mísení směsí, teplotě, době a režimu tuhnutí [2] [5]. 

2.1.1   Vývoj názorů na chemismus alkalické aktivace 

Jako první poukázali na možnosti aktivace hlinitokřemičitanů alkáliemi Purdon a Grün 

ve 40. letech 20. století [12]. Purdon zkoumal účinek hydroxidu sodného na různé typy 

minerálů a skel obsahujících křemík nebo hliník a shrnul výsledky do dvou bodů [10]: 

 uvolnění oxidu křemičitého, oxidu hlinitého a vápna, 

 formování hydratovaných kalcium - silikátů a aluminátů a současně probíhající 

regenerace kaustického (hydroxidového) roztoku. 

Vyslovil teorii, že hydroxidy alkalických kovů hrají úlohu katalyzátoru, kterou 

dokázal vyluhováním kovu ze ztvrdlého alkalicky aktivovaného pojiva přibližně ve stejných 

množstvích, jaká předtím do syntézy přidal [10].  

V padesátých letech prof. V. B. Gluchovskij publikoval práce o možnosti chemické 

aktivace některých aluminosilikátů sloučeninami alkalických kovů: hydroxidem, uhličitanem, 

příp. nejvýhodněji křemičitanem sodným event. draselným. Cílem byla příprava hutných 
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bezcementových kompozitů. Jako nejreaktivnější se ukázaly být mleté granulované strusky  

[11]. 

Prvním krokem reakce alkalické aktivace ve všech případech je přerušení vazby mezi 

křemičitanovými a hlinitanovými skupinami původního materiálu, způsobené vysoce 

alkalickým prostředím, kde vzniklé iontové zbytky vstupují do tekuté fáze. Následuje tvorba 

nových reakčních produktů, které vyvolají tuhnutí a tvrdnutí. Vedle dominantní tvorby 

amorfní fáze vznikají i fáze krystalické [2]. 

2.1.2   Rozpouštění v alkalickém roztoku 

Důležitou surovinou pro vznik zeolitických fází je kaolinit (Al4(OH)8Si4O10.). Pro 

zvýšení reaktivity je kaolinit podroben kalcinaci při teplotě 600~750 °C, při níž je dosaženo 

kompletní dehydroxylace – vyloučení OH
-
 skupin a desintegrace původní kaolinitické jílové 

struktury složené ze svázaných oktaedrů AlO2(OH)4 a tetraedrů SiO4 [8]. 

Přídavek alkálií ke strusce působí nejprve jako katalyzátor: rozpouští SiO2 a podstatně 

sníží koncentraci kationtů Ca
2+

 v roztoku, poněvadž Ca(OH)2 je v silně alkalických roztocích 

prakticky nerozpustný. Tím jsou dány příznivé podmínky pro vznik nízkozásaditých 

křemičitanů vápenatých vláknité struktury, což vydatně přispívá růstu pevností. Tento proces 

probíhá zvláště při autoklávování. Je nutné připomenout, že vzhledem k poměru strusky 

k Na2O budou hydratované silikáty vápenaté v betonu přítomny v 5 až 8x větším množství, 

než aluminosilikáty sodné, takže je třeba věnovat pozornost struktuře obou těchto vznikajících 

komponent stejnou měrou [4]. 

Při rozpouštění křemičité složky v alkáliích probíhá vratná reakce hydrolýzy 

kondenzovaných křemičitanových makromolekul či asociátů podle rovnice [13]: 

OH)Si( 2HOH SiOSi
12pH

 


, (a) 

tudíž dochází k rozrušení vazeb Si-O-Si v silně alkalickém prostředí. Dále probíhá 

neutralizace silanolátové skupiny: 

HOHNaOSiNaOHOHSi  . (b) 

Společně s  4OHAl , které je přítomno v roztoku, vzniká, podle charakteru surovin a 

podmínek alkalické aktivace, konečný produkt alkalické aktivace. Tím jsou C-S-H fáze, 

případně C-A-H fáze [13]. 

Předchozí znalosti a studie o rozpouštění aluminosilikátů ve vodných alkalických 

roztocích postulovaly základní faktory, jež nejvíce ovlivňují formování a stabilitu gelu, jako 

prekurzoru nových materiálů, a přípravu takových materiálů [14]: 

 Dehydroxylace. Realizace reakcí „sol-gel“ aluminosilikátů je podmíněná úplnou 

dehydroxylací vstupních materiálů kaolinitické skupiny. 

 Velikost částic. Formování disperzního prostředí solu je závislé na přítomnosti částic 

řádu mikrometrů. 

 Hodnota pH. Rozpuštění umožňuje pH alkalického roztoku. 

 Míchání. Důležitými podmínkami pro vznik reakce „sol-gel“ jsou rovněž intenzita a 

doba transportu hmoty konvekcí, stejnou úlohu plní obsah vody. 

Alkalicky aktivované aluminosilikáty se vlastnostmi v některých ohledech podobají 

keramice, ale na rozdíl od ní vznikají již za normální teploty, kdy se při vysokém pH 

rozrušuje amorfní struktura základní aluminosilikátové složky za vzniku nových 
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rentgenoamorfních fází, které až po zahřívání nebo po delší době i za nezvýšené teploty 

mohou přecházet v krystalické struktury [3]. 

2.1.3   Vznik polysialátů - geopolymerace 

Pro chemické názvosloví polykondenzátů, tzv. geopolymerů (podle Davidovitse [16]), 

založených na aluminosilikátech, byl navržen pojem „poly(sialát)“. Sialát vznikl zkrácením 

pojmu siliko-oxo-aluminát. Sialátový řetězec je postaven z SiO4 a AlO4 tetraedrů 

pospojovaných tak, že prostřídány sdílejí mezi sebou veškerý kyslík. V dutinách sítě jsou 

umístěny kationty (Na
+
, K

+
, Li

+
, Ca

2+
, Ba

2+
, NH

4+
, H3O

+
), jejichž úlohou je vyrovnat 

negativní náboj Al
3+

 v čtyřvazné koordinaci. Poly(sialáty) mají následující empirický vzorec: 

   OHAlO-SiO- 222 wM
nzn  , kde  M  označuje kationt (draslíku, sodíku nebo vápníku), „n“ 

znamená stupeň polykondenzace a „z“ představuje 1, 2 nebo 3. Poly(sialáty) jsou řetězovité a 

prstencovité polymery s Si
4+

 a Al
3+

 v 4-vazné koordinaci s kyslíkem, vyskytující se ve fázi 

amorfní až semikrystalické [16]. 

Pojmenování jednotlivých druhů poly(sialátů) lze shrnout takto: poly(sialate) (PS), 

poly(sialate) – siloxo (PSS), poly(sialate) – disiloxo (PSDS) [16]. Trojrozměrné 

makromolekulární struktury, které vznikly exotermickou polykondenzační reakcí, nejvíce 

závisejí na koncentraci alkalických polysilikátů a na teplotě [17]. Výsledné příklady struktur 

jsou uvedeny na obrázku 1. 

Termín geopolymer není jasně formulován. Obecně lze říct, že se jedná o anorganické 

cementické systémy, jejichž trojrozměrná zeolitická struktura vznikla polykondenzační 

reakcí. Vstupními materiály jsou [2][26]: 

 Aluminosilikátový prekurzor, jakým je metakaolinit, vzniklý kalcinací 

kaolinitu za teplot asi 700 °C: 

Al2O3.2SiO2.2H2O  Al2O3.2SiO2 + 2H2O  (c) 

{podle Davidovitse [16] je kaolinit zapisován jako (Si2O5.Al2O2)n.} 

 Polysilikát sodný či draselný (Na2O.nSiO2, K2O.nSiO2) a sodný či draselný 

hydroxid, které jsou v široké míře dostupnými produkty chemického průmyslu 

[2][26]. 
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Obr. 1  Příklady struktur geopolymerů (podle [16]). 
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Na obrázku 2 je ukázán vznik poly(sialát-siloxo) geopolymeru geosyntézou (SiO2)n a 

alumino-silikátu v alkalickém médiu (KOH, NaOH). V této struktuře je sialát (Si-O-Al-O-) 

síťotvorným elementem. Geopolymerizace je exotermická reakce, lze ji považovat za produkt 

polykondenzace dosud hypotetických monomérů – ortosialátových iontů [16]. 

 

 

(Si205. Al202)n + nH20   
KOH , NaOH

    n(OH)3 -Si-O- Al
(-)

-(OH)3 

n(OH)3-Si-O-Al
(-)

-(OH)3  
KOH , NaOH 

    (Na,K)(-Si-O-Al
(-)

-O-)n + 3nH20 

       orthosialát 

      O      O 

(Na,K) - poly(sialát) 
 

 

(Si205. Al202 )n + nSi02 + nH20   
KOH , NaOH 

    n(OH)3-Si-O-Al
(-)

-O-Si-(OH)3 

                  (OH)2 
 

 

 

n(OH)3-Si-O-Al
(-)

-O-Si-(OH)3   
KOH, NaOH

    (Na,K)(-Si-O-Al
(-)

-O-Si-O-)n + nH2O 
 

                        (OH)2                                                         O      O        O 

                   ortho(sialát-siloxo) (Na,K)-poly{sialát-siloxo) 

 

Obr. 2  Mechanismus geopolymerizace podle Davidovitse [16].  

 

Na rozdíl od přírodních aluminosilikátů s výraznou krystalickou strukturou, konstituce 

geopolymerů obsahuje jak amorfní, tak krystalickou fázi. Geopolymery vzniklé za normální 

teploty disponují uspořádáním na krátký dosah, nepřekračující několik nanometrů, zatímco u 

jiných, vzniklých za vyšších teplot, se mohou vyskytovat krystalické regiony o rozměrech 

řádu mikrometrů [26]. 

Geopolymery jsou transformované polymery, tudíž s podobností organickým 

polymerům, podstupují polykondenzaci a dochází k jejich rapidnímu vzniku při nízkých 

teplotách a za několik minut. Geopolymery jsou anorganické, tvrdé, stabilní do teplot 1250 °C 

a nehořlavé [6]. 

Některé typické struktury geopolymerů jsou znázorněny na obrázku 3 [16]. 
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Obr. 3  Počítačová molekulární grafika znázorňující prostorovou stavbu geopolymerů [16]. 

 

2.1.4   Terminologie popisu geopolymerních struktur, modely 

Proces geopolymerace začíná rozpouštěním Al a Si z Al-Si materiálů v alkalickém 

roztoku jako produktu hydratační reakce s NaOH nebo KOH, což formuje 

    OmHnMOHSiOAlOM 2z2y2x   gel. Později, po proběhnutí krátkodobého tuhnutí, gel 

tvrdne a vytváří polymery [17]. 

Produkty geopolymerizační reakce, končící tuhnutím a tvrdnutím, mohou být 

schematicky znázorněny takto [1]: 

 

Al2O3.SiO2 + Na2O.nSiO2  

 

 
O         O      O                   O 

 

                                   [-O-Si-O-(-Al
1-

-O-Si-O-Si-O-)n-Al
1-

-O-]-Na
+

(n+1) 
 

     O        O        O                 O (d) 
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Struktura výsledného geopolymeru je tvořena poměrně náhodně poskládanou 

trojrozměrnou sítí v rozích pospojovaných čtyřstěnů SiO4 a AlO4. Poměr Al/Si je v rozsahu 

1:1 až 1:4. Záporné náboje vnesené prostřednictvím tetraedrů AlO4 jsou ve struktuře 

vyrovnány přítomností odpovídajícího počtu kladných nábojů vyskytujících se ve formě 

monovalentních a bivalentních kationtů. Kationty jsou umístěny v mezerách mezi tetraedry 

společně s vázanou vodou [26]. 

Mikrostruktura geopolymerů [13]: 

 amorfní sklovitá struktura, 

 reakční produkty: látky podobné zeolitům, 

 chybí typické hydratační produkty portlandského cementu: Ca(OH)2, ettringit, 

 interpretace složení produktů je obtížná (nutno použít kombinace metod: IČ 

spektrometrie, RTG difrakce, SEM s bodovou analýzou, především Si, Al, Na, 

NMR v pevné fázi). 

Struktuře geopolymeru je blízké schéma na obr. 4. To obsahuje sialátové řetězce 

propojené příčnými vazbami, které lze považovat za nanovlákna. Ve vzniklé trojrozměrné 

struktuře jsou rozmístěny ionty alkalického kovu [16]. 

 

 

Obr. 4  Teoretický strukturní model geopolymerních pojiv podle Davidovitse [16]. 

Geopolymerní materiály (geopolymerní pojiva) jsou svou strukturou podobné skelným 

materiálům, studium NMR spekter aluminosilikátových skel a geopolymerů ukázalo jistou 

podobnost. Na základě takové podobnosti sestavil Barbosa model struktury geopolymerního 

pojiva (obrázek 5). Skelný materiál a geopolymerní pojivo mají podobné trojrozměrné 

uspořádání. Ve struktuře skla není však přítomná voda a sklo není prakticky porézní materiál 

[18]. 
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Obr. 5  Výsledná struktura geopolymerního pojiva podle Barbosy [40].  

 

 

2.2   Latentně hydraulické (pucolanické) látky 

Jako hydraulické jsou označovány látky či systémy, které jsou schopné reagovat 

s vodou a poskytnout jako výsledek těchto reakcí hydráty, tedy sloučeniny obsahující vodu. 

Hydratační reakce jsou doprovázené tím, že soustava postupně tuhne a tvrdne, přičemž se 

vytváří nová mikrostruktura, zaručující růst mechanických vlastností systémů, především 

pevnost [1]. 

Latentně hydraulické látky jsou anorganické látky, které samy rozdělány s vodou 

netuhnou ani netvrdnou, ale po přidání určitého množství „budiče“ (aktivátoru, např. CaO) 

vykazují s vodou hydraulické vlastnosti (typickým příkladem tohoto typu je vysokopecní 

granulovaná struska) [23]. 

Látky s latentně hydraulickými nebo pucolánovými vlastnostmi jsou anorganické látky 

používané při výrobě cementů společně s portlandským slínkem. Tyto látky modifikují 

vlastnosti cementu a podílejí se na snižování negativních dopadů výroby cementu na životní 

prostředí - snižují podíl portlandského slínku a tím  vyprodukované množství CO2 [21]. 

2.2.1   Klasifikace pucolánů 

Pucolány jsou přírodní hydraulicky aktivní látky. Jsou-li v rozmletém stavu smíchány 

s vápnem nebo cementem, vzbudí se v nich vlastnosti podporující tvrdnutí těchto pojiv. Samy 

však po promísení s vodou tvrdnutí nejsou schopny. Tuto vlastnost sopečných hornin objevili 

již staří Římané. Protože používali sopečného popele z obce Puzzuoli u Neapole, vžil se pro 

tyto látky název pucolány. Stejných účinků lze dosáhnout použitím umělých pucolánů, tj. 

některých elektrárenských popílků nebo zásadité mleté vysokopecní strusky [20]. 

Pucolán je definován jako „křemičitý nebo křemičito-hlinitý materiál, který sám o 

sobě má malé nebo žádné pojivové vlastnosti, ale pokud je v jemně mleté formě a 

v přítomnosti vlhkosti, reaguje s hydroxidem vápenatým při běžných teplotách za tvorby 
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sloučenin s významnými pojivovými vlastnostmi“. [24] Z chemického hlediska pucolány 

vnášejí do směsi hydraulické složky (SiO2, Al2O3, Fe2O3) [25]. 

Pucolánovou aktivitu vykazuje mnoho přírodních, ale také technogenních materiálů, 

které obsahují jednak amorfní SiO2, ale také reaktivní formy Al2O3 a bezvodé 

hlinitokřemičitany [24].  

Nejběžnější klasifikace rozděluje pucolány do dvou skupin – přírodní a umělé 

(technogenní) (obr. 6) [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6  Schéma rozdělení pucolánů [26]. 

 

Mezi přírodní pucolány lze zařadit vulkanické tufy (zeolity), tufity, perlit a diatomit 

[24]. Bez ohledu na zdroje se přírodní pucolány skládají hlavně z SiO2 a Al2O3. Celkový 

obsah SiO2 a Al2O3 je většinou nad 70 %. Ostatní oxidy v pucolánech zahrnují Fe2O3, CaO, 

MgO, Na2O, K2O aj. Celkový obsah K2O a Na2O může být v některých zeolitech i více než 

10 % [26]. 

Zeolity jsou nestechiometrické sloučeniny obsahující nejčastěji 60 % až 70 % oxidu 

křemičitého, 10 % až 15 % oxidu hlinitého, menší množství oxidu vápenatého a jako typickou 

složku oxid sodný a draselný. Hliník je ve struktuře přítomný ve formě čtyřstěnů obdobně 

jako křemík, který jím tak může být nahrazen, ale vzhledem k oxidačnímu stupni Al (III) je 

nezbytná přítomnost alkalického kovu, příp. jiného kationtu kompenzujícího záporný náboj 

Al-tetraedrů. Zeolity různého složení a struktury se též běžně připravují synteticky 

z některých přírodních nebo průmyslových aluminosilikátů působením roztoku hydroxidu 

sodného a draselného, a to nejčastěji hydrotermálním způsobem v autoklávech [19]. 
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Technogenní pucolány se dělí na dvě kategorie podle vzniku – „vedlejší produkty při 

zpracování“ a „pálené materiály“. Vysokopecní a ocelářské strusky, popílek, mikrosilika, 

měděná struska a niklová struska jsou typickými vedlejšími produkty výroby při zpracování 

železa, spalovacích procesů elektráren, respektive výroby mědi a niklu. „Pálené materiály“ 

jsou ty, které vykazují pucolanitickou aktivitu až po pálení na vhodnou teplotu: například 

keramika, pálený lupek, pálené rýžové slupky a pálený bauxid [26]. 

Vytváření pevné struktury pucolánů, tj. průběh chemických reakcí bude záviset na 

mnoha faktorech [24]: 

 druh pucolánu, 

 pucolánové aktivitě, 

 velikosti zrn, 

 okolních podmínkách - teplotě, relativní vlastnosti vzduchu, parciálním tlaku CO2. 

Při pucolánové reakci vznikají produkty, které jsou obdobou produktů, vznikajících při 

hydrataci portlandského cementu a jsou stálé ve vodě [24]. 

2.2.2   Granulovaná vysokopecní struska (GVS) 

GVS je latentně hydraulická látka, vznikající rychlým ochlazováním vhodně složené 

taveniny zásadité strusky, která odpadá jako vedlejší zplodina při výrobě surového železa ve 

vysoké peci. [29] V zásadě lze používat všechny druhy strusek - zásadité, neutrální i kyselé, 

podle původu pak vysokopecní, ocelářské i strusky odpadající při výrobě jiných kovů, jako 

niklu, mědi atd. [4] Je-li tavenina strusky rychle zchlazená vodou, zabrání se její krystalizaci, 

takže se stabilizuje její sklovitý charakter [29]. 

Latentně hydraulická struska vzniká v důsledku rychlého ochlazení struskové 

taveniny, která nestihne vykrystalizovat a zatuhne ve skelném stavu. Skelná struktura je 

podmínkou její latentní hydraulicity. Pro existenci latentní hydraulicity je důležitý obsah SiO2 

a Al2O3. Pokud SiO2 a Al2O3 jsou v amorfní formě (sklo), pak hydratace je možná pomocí 

alkalického aktivátoru [28]. 

Čím více se podaří zchladit strusku tak, aby obsahovala větší podíl skla, tím je 

energeticky bohatší, tudíž hydrauličtější. Záleží to nejen na teplotním spádu chlazení, nýbrž 

také na složení strusky, na němž závisí průběh viskozitní křivky, neboť silně viskózní 

taveniny mají mnohem menší sklon k rekrystalizaci [4] [26]. 

Z hlediska chemického složení struska obsahuje především oxidy (CaO, SiO2, Al2O3, 

MgO a FeO) a některé sulfidy (CaS, MnS, FeS). Podle složení rudy může struska obsahovat   

i TiO2, P2O5 a jiné oxidy. Asi 90 % chemického složení tvoří první tři uvedené oxidy (CaO, 

Al2O3, SiO2) [3]. 

Reaktivnost strusky je podmíněná jejím fázovým a chemickým složením. Prvým 

předpokladem je sklovitý charakter strusky. Bylo by žádoucí granulovat tak, aby kromě 

amorfního, sklovitého charakteru měla pro následující mletí co nejmenší zrno (nejlépe vlákna) 

a co nejnižší obsah vody, což by bylo obecně příznivé i pro výrobu běžných směsných 

cementů [4]. 

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 alumosilikátové potenciální fáze strusky sestavit do této 

posloupnosti 2232243 CAS  CS  SC  ASC  SC  AFC  SC   [4]. 
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Tak reakce C3S s vodou probíhá velmi lehce, zatímco u CS pouze za zvýšené teploty. 

Rychlost průběhu hydratace složek ovlivňuje i tvorba komplexů. Vysoký stupeň kovalentnosti 

vazby Si-O způsobuje, že oxid křemičitý není rozpustný v minerálních kyselinách, s výjimkou 

kyseliny fluorovodíkové za tvorby komplexního aniontu .SiF 2

6

  Rovněž reakce SiO2 

s alkalickými hydroxidy je v podstatě komplexotvorná, dochází k rozpojení vazeb Si-O-Si a 

vznikají hydrofilní skupiny SiONa.  Je proto zřejmé, že přítomnost silikofluoridů 

alkalických kovů, zvláště rozpustnějšího Na2SiF6, přispěje k přechodu SiO2 do roztoku daleko 

účinněji, nežli alkalické soli jakýchkoliv jiných minerálních kyselin. Na těchto reakcích tedy 

spočívá alkalická aktivace strusek, a proto budou z praktického i ekonomického hlediska 

poněkud výhodnější strusky zásadité [4]. 

K alkalické aktivaci lze obecně užívat všech druhů strusek. Hydraulická aktivita 

strusek je charakterizována různými moduly, nejčastěji modulem zásaditosti Mz a modulem 

aktivity Ma  [25]: 

)O(Al)(SiO

(MgO)(CaO)
M

322

z
nn

nn




  (e) 

)(SiO

)O(Al
M

2

32

a
n

n
  (f) 

Strusky mající Mz  1 jsou zásadité a Mz  1 kyselé. Hydraulická aktivita 

vysokopecních strusek roste s rostoucí hodnotou modulu zásaditosti a rostoucím modulem 

aktivity [25]. 

V souvislosti s geopolymerní výrobou, stejně jako k širšímu používání jako doplňková 

surovina pro konkrétní výrobu portlandského cementu, je nutnost, aby GVS z určité výroby 

měla přiměřeně stálé chemické a fyzikální vlastnosti. Toto je zajištěno především dvěma 

faktory [27]: 

 sledování složení a vlastností strusky je často používáno pro kontrolu jakosti ve 

výrobě železa, což znamená, že dobře pracující vysoká pec bude produkovat 

velmi stálou strusku, 

 částice GVS jsou obecně homogenní díky tomu, že GVS je tvořena drcením 

větších skelných částic. 

V cementech se obvykle používá granulovaná struska s chemickým složením, při 

kterém je podíl CaO/SiO2 mezi 0,5 a 2,0 a podíl Al2O3/SiO2 mezi 0,1 a 0,6 [7]. 

2.2.3   Elektrárenské popílky 

Elektrárenský popílek vzniká při spalování uhlí v tepelných elektrárnách. Jedná se o 

nespalitelné anorganické příměsi, které byly buď součástí rostlin nebo byly do uhlí splaveny 

podzemní vodou. Čím je uhlí méně kvalitní, tím více těchto nespalitelných příměsí 

(popelovin) obsahuje [31]. Jsou zachycovány z plynných spalin v kouřových odlučovačích. 

Hlavní složkou popílků jsou následující oxidy: SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3 a MgO. 

Z ekotoxikologického hlediska je v popílcích významný zejména obsah stopových prvků 

(těžkých kovů) jako je Cr, Pb, Ba, Zn, Ag, Hg a As [32]. 

Některé z elektráren a tepláren používají technologii fluidního spalování za 

atmosférického tlaku. Mleté palivo s přísadou vápence, příp. dolomitu, se spaluje v cirkulující 

vrstvě při teplotě 850 °C. V průběhu disociačního procesu se váže z paliva uvolňovaný SO2 

na CaSO4, což má značný význam z ekologického hlediska, neboť v opačném případě 
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v důsledku přítomnosti oxidu siřičitého v atmosféře vznikají velmi škodlivé, tzv. kyselé deště. 

Výsledným produktem je pak směs popela z původního paliva, nezreagovaného odsiřovacího 

činidla (CaO a případnými zbytky CaCO3), síranu vápenatého, produktů reakce popelovin 

s CaO a nespáleného paliva. Vzhledem k tomu, že teploty spalování jsou při fluidních 

procesech nižší než při klasickém spalování, je nezreagovaný CaO přítomen ve formě tzv. 

měkce páleného vápna a je tedy reaktivní. Pro fluidní popílky je též charakteristický nízký 

obsah taveniny [33]. 

Popílky z „klasického“ způsobu spalování paliva při teplotách cca 1400 °C až 1600 °C 

se vyznačují obsahem hlavně β-křemene a mullitu (A3S2). Rovněž obsahují skelnou fázi, jejíž 

množství je zpravidla vyšší než 50 %, která zásadním způsobem ovlivňuje reaktivitu popílků 

s CaO nebo cementem jak za normální, tak za zvýšené teploty (autoklávování). Mullit se 

zúčastňuje reakce pouze ve velmi malé míře výhradně za hydrotermálních podmínek [33]. 

Podle ASTM patří popílek do třídy F jestliže (SiO2+Al2O3+Fe2O3)  70 % a do třídy C 

jestliže 70 %  (SiO2+Al2O3+Fe2O3)  50 %. Oba popílky sestávají převážně z kulovitých 

částic. V jejich tvaru a velikosti nelze rozeznávat žádných větších rozdílů. Částice popílku 

třídy F mají čistý povrch (obr. 7a), zatímco na povrchu částic popílku třídy C jsou sedimenty 

různých kondenzátů, jako jsou alkálie a sulfáty (obr. 7b) [26].  

 

 

Obr. 7  Částice popílku. 

 

Popílek se skládá z velmi jemných, převážně kulatých nebo kulovitých částic. Nejvíce 

částic bývá v rozmezí 0,01 – 0,2 mm [31]. Kulovité částice popílku jsou převážně duté, kdy 

póry v popílku vznikají při procesu tavení nespalitelných částí a současného vyhořívání 

organické části. Částice popílku mají nestejné složení i ve svém objemu. Velmi častý je 

případ, kdy na povrchu kulovité popílkové částice je vrstva aluminosilikátového skla 

obohacená Fe [34]. Popílek značně sesedá a v některých případech vytváří těsně pod 

povrchem tvrdou vrstvu. Sorpční schopnost popílku pro vodu je vysoká, kapilární vzlínavost 

značná. V sorpci vody předčí popílek většinu půd. I za velkého sucha rostou na popílku 

rostliny, které za stejných podmínek na normální půdě vadnou [31]. 

Po chemické stránce je popílek bazický materiál s pH = 7,00-10,5, je dobře zásoben 

vápníkem a přiměřeně draslíkem, má určité množství fosfátů. Existují však popílky, 

především hnědouhelné, jejichž charakter je zcela jiný. Jsou kyselé, obsahují velmi málo 

draslíku, fosforu, vápníku a hořčíku [31]. 
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Základními požadovanými technickými parametry jsou nízká hodnota ztráty sušením 

– pod 1 %, ztráta žíháním pod 4 %, obsah SiO2 nejméně 40 %, obsah celkové síry do 3 % a 

chloridů do 0,1 %, dodržení limitní hranice obsahu radioaktivních nuklidů  150 Bq /kg a 

přítomnosti toxických látek a těžkých kovů ve vodních výluzích [33]. 

Na rozdíl od více homogenní skelné fáze GVS popílek obsahuje množství různých 

fází. Přes tuto složitost je v literatuře k dispozici mnoho informací popisujících povahu a 

reaktivitu fází přítomných v popílku z hlediska jejich chemických a fyzikálních vlastností. 

Analýza kinetiky geopolymerizace popílku je komplikovaná nehomogenitou systému. [27]. 

Je jasné, že přesné údaje o geopolymerizačním procesu se liší u jednotlivých popílků 

z vybraného zdroje a že žádné dva popílky nebudou mít úplně stejný mechanismus. Detailní 

analýza proto musí být založena na pochopení toho, jak jednotlivé sledované fáze v popílcích 

reagují za geopolymerizačních podmínek. [27]. 

Popílek sám o sobě není hydraulický. Je-li však mísen s vodou s hydroxidem 

vápenatým - např. z cementu - reaguje a vytváří stejné produkty jako při reakci cementu 

s vodou. Tato reakce se liší dle typu a druhu popílku a je označována jako pucolanita. 

V popílku, který byl skladován delší dobu ve vlhku, mohou být pucolánové účinky porušené 

[33]. 

Pucolánová reakce popílků je definována jako reakce oxidu křemičitého (SiO2) a 

oxidu hlinitého (Al2O3) z popílku s hydroxidem vápenatým (Ca(OH)2), přičemž vznikají 

kalciumsilikátové a kalciumaluminátové hydratační produkty. Při hodnocení pucolánové 

aktivity popílků je nutno brát v úvahu nejen schopnost vázat Ca(OH)2, ale i časový průběh 

reakce mezi popílkem a hydroxidem vápenatým [33]. 

Jednou z nevýhod použití popílků jako náhrady části cementu je snížení pevnosti 

malty v raném období pro ty druhy aplikací, kde je požadován rychlý nárůst pevností. 

Vhodnou alternativou, kterou lze odstranit tuto nevýhodu, je použití vyššího množství 

popílku, než je množství nahrazovaného cementu. V rámci rozsáhlého výzkumu zaměřeného 

na využití popílku ve stavebnictví se uvádí, že popílky jsou vhodné jako příměs nahrazující 

část cementu jen do takových malt, kde je zabezpečeno dostatečné množství vody. Jen za 

těchto okolností může dojít k vyrovnání, resp. zvýšení pevnosti malt s popílky proti pevnosti 

malt porovnávacích [33]. 

V minulosti byly popílky především ukládány jako odpad na skládkách, avšak 

s ohledem na velké množství každoročně vznikajících popílků se hledají stále nové možnosti 

jejich dalšího využití. V současné době se popílky používají ve stavebnictví jako náhrada 

některých složek stavebních materiálů, při zpracování odpadů solidifikací, pro výrobu zeolitů 

apod. [32] 

Neupravovaný popílek se používá zejména k budování hutněných konstrukcí zemních 

prací z optimálně vlhčených popílků, pro podkladové vrstvy vozovek nebo ke stabilizaci 

základových půd. Existují také samotuhnoucí popílkové suspenze, které jsou určeny 

k ukládání do konstrukcí zásypů a obsypů bez dalšího hutnění. Částečně upravený popílek se 

používá jako kamenivo do lehkého betonu s pórovitým kamenivem [31]. 
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2.3   Alkalické aktivátory 

Jako aktivátory se nejčastěji používají roztoky sloučenin sodíku a draslíku – 

hydroxidy, uhličitany (soda nebo potaš) a vodní skla, a to samostatně nebo ve směsi. Kromě 

těchto látek lze pro alkalickou aktivaci použít např. síran či chlorid sodný, pro přípravu 

alkalicky aktivovaných cementů se využíval cement, vápno, síran nebo chlorid vápenatý. 

Alkalický aktivátor je klíčovou složkou geopolymerní reakce, který zásadně ovlivňuje 

pevnost a vlastnosti vzniklého produktu. Množství aktivátoru je různé v závislosti od 

ostatních složek, např. pro sodný aktivátor se přidává takový obsah roztoku aktivátoru, aby se 

obsah Na2O pohyboval v rozmezí 2 – 8 %, resp. 3 – 10 % pro K2O. Podle dosud provedených 

výzkumů bylo zjištěno, že vyšších pevností se dosahuje ve směsích obsahující jako aktivátor 

vodní sklo samostatně nebo ve směsi s roztokem hydroxidu [35].  

Jako aktivátory hydratace strusky se nejčastěji používají alkalické křemičitany (vodní 

skla), hydroxidy nebo uhličitany. Mezi méně používané aktivátory patří hydroxid vápenatý, 

směs hydroxidu vápenatého a sádrovce, směs hydroxidu sodného a sádrovce, síran sodný, 

hlinitan sodný, síran hlinito-draselný a další. Aktivátory se do směsi přidávají ve formě 
roztoku, ale mohou být také v práškové formě nejprve smíchány se struskou [36]. 

Křemičitan sodný je obecný název pro skupinu sloučenin s obecným vzorcem 

Na2O.nSiO2. Křemičitany sodné s odlišným n mají také odlišné vlastnosti a různorodé použití. 

Sklovité i tekuté křemičitany sodné nemají definované složení. Jejich struktura a vlastnosti se 

mění se složením. V praxi se používají tekuté křemičitany sodné s n v rozmezí 1,60 až 3,85. 

Ostatní mají omezenou stabilitu a nejsou vhodné pro použití [26]. 

Z důvodu nižší ceny bývají nejčastěji používány k alkalické aktivaci strusky a dalších 

aluminosilikátových látek aktivátory sodné. [36]. 

Vzhledem k většímu iontovému poloměru draselných kationtů ve srovnání s ionty 

sodnými nedochází při aktivaci draselnými roztoky k tvorbě výkvětů, jak tomu bývá v 

případě použití aktivátorů sodných. Strusky aktivované draselnými aktivátory mají také 

vyšší odolnost proti vysokým teplotám [4]. 

Složení a koncentrace alkalického aktivátoru má zásadní vliv na průběh hydratace 

strusky a vlastnosti konečného produktu. Vliv určitého aktivátoru na mechanické vlastnosti se 

může u různých druhů strusek lišit. Nejúčinnějším aktivátorem je vodní sklo, u nějž záleží na 

koncentraci roztoku a na tzv. silikátovém modulu, což je molární poměr SiO2/Me2O (Me = 

Na, K). Při rostoucí koncentraci aktivátorů až do určité hodnoty dochází k nárůstu pevností, 

při vyšší koncentraci pevnosti opět klesají [36]. 

2.3.1   Vodní sklo 

Nejobvyklejším aktivátorem je vodní sklo – metakřemičitan sodný (draselný), 

charakterizovaný silikátovým modulem ONaSiOM 22S nn  ( OKSiO 22 nn ), který se 

upravuje na potřebnou hodnotu pomocí přídavku NaOH (KOH). Vodní sklo řadíme 

k nehydraulickým pojivům tvrdnoucím za normální teploty [1]. 

Vodní sklo sodné je čirá nebo slabě zakalená viskózní kapalina našedlé nebo 

narůžovělé barvy, neomezeně mísitelná s vodou [38]. 

Vodní sklo je koloidní roztok alkalických křemičitanů, vznikající rozpouštěním 

alkalicko-křemičitého skla, nejčastěji sodného, ve vodě. Molární poměr obou složek u 

průmyslově vyráběného sodnokřemičitého skla je 1 Na2O : 2,0 – 3,3 SiO2 [37]. 
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Nejvýznamnější a také nejčastěji měřenou vlastností kapalného vodního skla je 

hustota, jež poskytuje informaci o koncentraci, resp. i o složení výchozího skla [1]. 

Hodnota pH aktivátoru má významný vliv na zpracování a tedy tuhnutí systému. Při 

nízkém pH je směs velmi viskózní, zatímco při vysokém pH viskozita směsi klesá. Směs 

obsahuje více tekutého gelu, který je viskóznější a snadněji se plní do forem [22]. 

Důležitou úlohu v alkalické aktivační reakci hraje nejen pH, ale rovněž charakter 

kompozice aktivátoru, jenž je úzce svázán s hodnotou silikátového modulu. Při nižších 

hodnotách MS se vodní sklo skládá ve větší míře z monomerů a dimerů, které jsou vhodnými 

jednotkami pro stavbu budoucích typů polysialátů a je reaktivnější vůči Ca
2+

, Al
3+

 a dalším 

iontům, zatímco při vyšších hodnotách silikátového modulu obsahuje sklo řetězce o vyšším 

stupni polymerace [1]. 

Vodní sklo se vyrábí z pevného křemičitanu sodného/draselného. Vstupní materiál se 

pomocí hydroxidu sodného/draselného, vody, teploty a tlaku rozpouští v autoklávu na tekuté 

vodní sklo. Tímto způsobem lze vyrábět všechny typy vodních skel (obr. 8) [38].  

 

 

Obr. 8  Blokové schéma výroby vodního skla. 

 

2.3.2   Pevný křemičitan sodný 

Pevný křemičitan sodný je bílý krystalický prášek o nesourodé velikosti částic, snadno 

rozpustný ve vodě na alkalicky reagující roztok. Používá se zejména k výrobě vodního skla, 

průmyslových detergentů, pracích a dezinfekčních prostředků [38]. 

Pevný křemičitan sodný se vyrábí ze sklářského písku (oxid křemičitý, 70-75 %) 

tavením ve sklářské vanové peci při teplotě 1400 – 1600 °C za pomoci alkalických tavidel – 

soda nebo potaš. Roztavená sklovina se prudce chladí za účelem rozpraskání na co nejmenší 

části (vizuálně podobné kouskům ledu) a tím usnadní co nejjednodušší následné rozpouštění 

[38]. 
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Takto vzniklé granule mají hustotu asi 2 470 kg.m
-3

. Chemické složení se pohybuje 

kolem 76 hm. % SiO2 a 23 hm. % Na2O, přičemž zbytek tvoří nečistoty, jako Fe2O3, Al2O3, 
CaO, MgO aj. Složení se obvykle udává molárním poměrem SiO2:Na2O a bývá 3,2 až 3,5 

[37]. 

2.4   Vlastnosti alkalicky aktivovaných produktů 

Co se týká fyzikálních vlastností, geopolymery jsou pevné, ve vodě nerozpustné 

polymerní sloučeniny vysoce odolné vůči teplotě, zředěným kyselinám a zásadám a s dobrými 

mechanickými vlastnostmi. Tyto vlastnosti však rovněž velmi závisí na surovinách, jaké při 

výrobě použijeme, a také na podmínkách geopolymerace [39]. 

Výběrem vhodných vstupních materiálů a obměnou podmínek zpracování a 

vytvrzování je možné dosáhnout široké škály vlastností vytvářených geopolymerních systémů 

a přizpůsobit je specifickým požadavkům [1]. 

V zásadě lze říci, že v porovnání s betonem na bázi portlandského cementu vykazují 

geopolymery především značně větší teplotní stálost. Zatímco některé typy geopolymerů 

vydrží teploty nad 1000 °C, beton se začíná rozpadat již při 300 °C. Pevnost v tlaku se u 

geopolymerů v závislosti na použitém plnivu a způsobu přípravy pohybuje mezi 30 až 

100 MPa po 28 dnech. Samotný geopolymer má rovněž velmi nízkou tepelnou vodivost, takže 

se dá použít jako materiál pro konstrukce, u nichž vyžadujeme dobré tepelně-izolační 

vlastnosti [39]. 

Geopolymerní cementy mohou být produkovány s významně nižší spotřebou energie a 

tudíž s nižšími emisemi CO2 než cementy portlandské. Kromě toho ve výrobním procesu 

nevzniká CO2 termální disociací CaCO3. Je proto doporučováno nahradit cement portlandský 

cementy geopolymerními ve snaze celosvětově redukovat emise CO2 a snížit globální 

oteplování [2]. 

Navzdory svému alkalickému složení, geopolymerní cementy obecně nepodléhají 

alkalické agregační reakci, neboť ionty alkalických kovů jsou ve struktuře těchto materiálů 

pevně vázané. Díky této výjimečné schopnosti vázat cizí ionty jsou geopolymerické cementy 

vhodné k dlouhodobému deponování toxického a nebezpečného odpadu [2]. 

Struskoalkalické betony se liší od tradičních betonů v mnohých směrech: chemickým i 

mineralogickým složením, strukturou a charakterem zatvrdlého betonu. Hlavní rozdíl spočívá 

v tom, že směs je stále vysoce alkalická a v nepřítomnosti jak Ca(OH)2, tak i vysoce 

zásaditých hydroaluminátů vápenatých. Vzniklé nízkozásadité hydrosilikáty vápenaté a 

hydroaluminosilikáty sodné jsou dlouhodobě stálé, těžce rozpustné ve vodě a obsahují 

uzavřené póry, z čeho vyplývají další výhodné vlastnosti struskoalkalických betonů [4]: 

 vysoká pevnost v tlaku i v tahu za ohybu a to díky vysoké adhezi maltoviny ke 

kamenivu a vláknité struktuře některých komponentů vzniklých hydratací, 

 kratší doba tuhnutí a rychlejší nárůst pevností než u klasických betonů, což je 

možno lehce regulovat složením směsi či přísadami, 

 možnost použití kameniva nevhodného pro klasické betony, 

 účinnost propařování, což ulehčuje výrobu stavebních dílců, 

 nižší tepelná vodivost (asi o 15 %), 

 vysoká mrazuvzdornost (stovky cyklů), 

 odolnost proti síranové a hořečnaté korozi, 
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 nižší hydratační teplo a tím i možnost výroby masívních stavebních děl, 

 vyšší odolnost vůči zvýšeným teplotám, 

 ekonomická efektivnost. 

2.5   Nukleace v heterogenních systémech 

Základem procesu hydratace je reakce bezvodých minerálů s vodou. V každém 

procesu hydratace mohou vystupovat různé částečné děje podílející se na výsledném efektu. 

Patří mezi ně hlavně [30]: 

 reakce na hranici fází, 

 vznik zárodků nových fází, tj. proces nukleace, 

 transportní děje, přenos hmoty ze substrátů do produktů, což se děje především 

difuzí, 

 procesy růstu krystalů vznikajících hydrátů, tj. krystalizační děje. 

U cementů vlastně každé zrno představuje polyminerální útvar. Jednotlivé fáze zde 

reagují s vodou svým vlastním mechanismem, určitou rychlostí a současně jsou tyto děje 

ovlivňovány ostatními reakcemi v okolí. Známé je vzájemné působení dvou nejrychleji 

reagujících minerálů - C3S a C3A [30]. 

Právě kapalná fáze, která je v kontaktu s fází tuhou, hraje důležitou roli. V okolí 

konkrétních minerálů se ustavují mikrooblasti lišící se složením, teplotou (v důsledku 

probíhajících reakcí) a tím zpětně podmínkami další difuze. Všechny tyto okolnosti dále 

komplikují proces hydratace [30]. 

Urychlování hydratace známe dvojího typu: ovlivnění stádia tuhnutí a zrychlení tempa 

tvrdnutí. Můžeme hovořit o ovlivňování indukční periody (ve smyslu jejího zkracování) nebo 

o zvětšení intenzity následující etapy stoupající rychlosti hydratace. V tomto smyslu se 

používají označení urychlovače tuhnutí i tvrdnutí (pro ovlivnění obou dějů) a urychlovače 

tvrdnutí (pro pozdější procesy). Urychlení tuhnutí a tvrdnutí cementu je výhodné z některých 

technologických nebo ekonomických důvodů, např. umožňuje betonování při nízkých 

teplotách, utěsňování vodních průsaků, různé specialní stavby apod. [30]. 

Typické anorganické urychlovače hydratačních procesů jsou chloridy (hlavně CaCl2), 

sodné a draselné soli (hlavně sírany, v menší míře uhličitany) a dusičnany. Organických 

urychlovačů je méně, nejvýznamnější jsou trietanolamin, mravenčan sodný, sacharoza. 

Účinek těchto látek je různý. Časté jsou i protichůdné účinky, např. urychlení při nízkých 

koncentracích a naopak zpomalení hydratace při větší koncentraci činidla [30]. 

Mezi procesy, které se podílejí na průběhu reakcí v heterogenních systémech, patří 

nukleace a růst krystalů nové fáze. Nukleace z homogenního prostředí znamená vytváření 

shluků, jejichž rozměry jsou řádově v nanometrech. Vznik těchto nukleí (zárodků) je v tomto 

případě spojený s vytvářením nového fázového rozhraní. Zatímco tento proces vede k růstu 

Gibbsovy energie systému, přechod molekul z původní homogenní fáze do stabilní nové fáze 

(např. z kapaliny do krystalu) je spojený s poklesem Gibbsovy energie. Součet těchto dvou 

členů má maximum 
G  při kritické velikosti zárodku. Teprve, když se vytvoří útvar této 

velikosti, jde o skutečný zárodek, který je schopen dalšího růstu za poklesu celkové Gibbsovy 

energie [1]. 
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Hodnota energetické bariéry G  může být snížena za přítomnosti cizího povrchu 

v systému, jímž mohou být především záměrně vnesené částice. V těchto případech se hovoří 

o heterogenní nukleaci, která se dnes využívá v některých technologiích (např. příprava 

sklokeramických materiálů). Zárodky nadkritické velikosti rostou přísunem hmoty z okolí. 

Rychlost růstu je dána součinem rychlosti, kterou hmota tvořící novou fázi dosahuje povrchu 

zárodků a rychlosti povrchového děje, kterým hmota vstupuje do struktury nové fáze. 

Významnou roli zde hraje teplota ovlivňující difuzní procesy [1]. 

U cementů je jedním ze zajímavých způsobů urychlení reakcí v počátečních stádiích 

hydratace přidávání krystalizačních zárodků do cementů. Tyto vytvářejí podmínky pro 

rychlejší nukleaci novotvarů, tvorbu pevnějších srůstů mezi nimi, dokonalejší obrůstání 

základní hmoty skeletu mikrostruktury a následné vyplňování kalciumsilikáthydrátovým 

gelem a dále jsou i aktivním reaktantem při tvorbě ettringitu. Navrhuje se např. příprava 

krystalizačních zárodků prudkým ochlazením portlandského slínku ve vodě z 1300 – 1500 °C 

na 50 – 100 °C a následnou izotermickou výdrží. Při tom dochází k tvorbě xonotlitu, který 

tvoří vhodná krystalizační centra při hydrataci cementu [30]. 

2.6   Možnosti zlepšení funkčních parametrů pojivových systémů 

Pojivové systémy, jak na bázi cementů, tak alternativní typy představované 

soustavami alkalicky aktivovaných latentně hydraulických látek, jsou velmi složité 

heterogenní soustavy. Reakce tuhnutí a tvrdnutí anorganických pojiv a kompozitů jsou 

hydratační procesy spojené se změnami fázového složení a mikrostruktury systémů. O jejich 

průběhu a tedy i výsledku rozhoduje vždy celá řada dílčích vlivů a okolností (chemické a 

fázové složení a granulometrie práškového pojiva, poměr tuhé a kapalné součásti systému, 

teplota, přísady, plniva, podmínky ošetřování atd.).  

Podstatnými funkčními parametry konečného, tedy zatvrdnutého, pojiva či kompozitu 

jsou jeho pevnosti, především pevnost v tlaku a odolnost vůči vlivům okolního prostředí. Obě 

tato kritéria úzce souvisejí s uspořádáním hydratovaného systému, hodnoceného jako 

pórovitost. Zatvrdnuté cementové pojivo obsahuje podle [1] tři typy pórů: 

 gelové póry, střední velikosti několika nm, tedy nepropustné pro vodu (nebo 

korozní roztoky), 

 kapilární póry, velikosti 1 – 10 μm, vzniklé odpařením vody nespotřebované 

při hydrataci a propustné pro další vodu, 

 makropóry (velikosti několika mm) vzniklé chybami při zpracování směsi 

apod. 

Obsah vody v cementové kaši se udává tzv. vodním součinitelem (w/c), což je 

hmotnostní poměr vody k cementu. U alkalicky aktivovaných systémů lze obdobně vyjádřit 

poměr l/s, tedy kapalných součástí (roztok aktivátoru + voda) a pevných látek. Při tuhnutí 

přechází část kapalné fáze do reakčních produktů a ty postupně vyplňují prostor, který 

původně zaujímala voda. Případná přebytečná voda se odpaří a zbudou po ní kapilární póry. 

Pro tvorbu hutného produktu (s nejlepšími pevnostmi a korozní odolností) je tedy třeba použít 

optimální vodní součinitel – vysoký obsah kapalné fáze vede k pórovitému produktu, 

nedostatek vody neumožní úplný průběh hydratace a opět vede k vyšší pórovitosti.  

Pevnosti v tlaku jsou ve zřetelné souvislosti s pórovitostí hmot – čím vyšší pórovitost, 

tím nižší pevnosti a opačně. Současně s pórovitostí úzce souvisí i korozní chování hmot.  
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Pevnosti hydratovaných systémů lze zvyšovat i jinými zásahy do jejich pórovitosti. 

V technologii zpracování betonů na bázi portlandských cementů jsou v tomto směru rozšířené 

a používané tyto způsoby [30]: 

 Sycení betonu organickými polymery, které vyplní póry. 

 Sycení betonu organickými monomery, které následně polymerizují v pórech. 

 Tvarování betonových prvků lisováním při nízkém vodním součiniteli. 

 Technika „zahušťování“ záměsi, tzv. DSF (Densified Systems containing 

homogeneously arranged ultra – fine Particles). Pro tento záměr se používá 

především mikrosilika (velmi jemný SiO2 z výroby ferosilicia, velikosti částic 

do 1 μm). Funguje dvojím způsobem – jednak vyplňuje póry a jednak reaguje 

s Ca(OH)2 tvořeným při hydrataci minerálů portlandského slínku a vytváří 

sekundární produkty typu C-S-H v pórech.  

 Vytváření struktury bez makrodefektů (MDF = Macro – Defect – Free). Jde o 

řadu postupů, spočívajících v přidávání ve vodě rozpustných polymerů při 

nízkém vodním součiniteli, s aplikací intenzivního mísení záměsi. Polymer 

snižuje tření mezi částicemi záměsi a umožňuje její hutnější uspořádání. 

Další výzkumy v oblasti zlepšování vlastností zatvrdnutých pojiv a kompozitů směřují 

k tzv. nanocementům a nanobetonům, např. [43]. Kompaktnější mikrostruktura se vytváří 

přídavky velmi jemných částic, např. tzv. nanosiliky, nano-TiO2, nano-montmorillonitu apod. 

Tento postup může mít celou škálu variant, nanočástice mohou plnit pasivní, ale i aktivní roli. 

Z těchto úvah byl odvozen i námět této diplomové práce: Vývoj mikrostruktury 

zatvrdnutých alkalicky aktivovaných systémů modifikovat přídavkem nukleátorů, a to jednak 

mikročástic pórobetonu a jednak nanočástic typu C-S-H fází, vytvořených technikou sol-gel 

přes roztok. Oba nukleátory představují přídavek C-S-H částic (i když různých velikostí), 

které ovlivní kinetiku a rozsah tvorby vazných C-S-H fází v alkalicky aktivovaném systému a 

tím pórovitost výsledného produktu. 
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3   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Náplní této části diplomové práce byla příprava alkalicky aktivovaných hmot na bázi 

granulované vysokopecní strusky (GVS) a elektrárenského popílku (EP).  

Cílem bylo ověřit možnosti získání vysokých pevností struskoalkalických hmot 

vlivem nukleátorů, kterými byly C-S-H gel (koloidní roztok) a pórobeton, vnášejících do 

systému zárodky hydratačních produktů. 

3.1   Použité suroviny 

Vstupní suroviny použité pro experimenty byly: alkalický aktivátor – vodní sklo, 

granulovaná vysokopecní struska, elektrárenský popílek, C-S-H gel, pórobeton a destilovaná 

voda. 

3.1.1   Vodní sklo 

K alkalické aktivaci směsí granulované vysokopecní strusky a popílku bylo použito 

vodného roztoku křemičitanu sodného (vodní sklo - výrobce Kittfort Praha, s.r.o.). Pro 

uvedené vodní sklo byla stanovena hustota hustoměrem a chemická analýza v souladu 

s normou [41]. Stanovené hodnoty vodního skla uvádí tabulka 1. 

 

Tabulka 1  Charakteristiky použitého vodního skla. 

Hustota (kg.m
-3

) Obsah SiO2 (hmot. %) Obsah alkálií přepočítaný na Na2O (hmot. %) 

1360 26,880 8,725 

 

Silikátový modul vodního skla daný hmotnostně: 

081,3
725,8

880,26

)(

)(

2

2 
ONa

SiO

S
m

m
M      (1) (1) 

Silikátový modul vodního skla daný molově: 

032,1
)(

)(

2

2 
SiO

ONa

M

M
     (1)  

180,3032,1081,3032,1  SS MM      (1) (2) 

K dispozici tedy je vodní sklo o .180,3SM  Druhou složkou aktivátoru je 50 %-ní 

roztok NaOH, jehož hustota je 
-3g.cm 550,1NaOH . Cílem je připravit z těchto dvou složek 

aktivátor se zvolenou hodnotou .00,2SM  

Stávající hmotnost SiO2 v 100 cm
3
 původního vodního skla o 180,3SM  

je: 

    VSVSVSSiOVSSiO Vm  
22

w      (g) (3)  
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kde w je hmotnostní zlomek složky ve vodním skle  (1), 

 ρ - hustota roztoku vodního skla  (g.cm
-3

). 

  56,36100360,12688,0
2


VSSiOm      (g)  

Stávající hmotnost Na2O  v 100 cm
3
 původního vodního skla o 180,3SM  

je: 

    VSVSVSONaVSONa Vwm  
22

     (g) (4) 

kde w je hmotnostní zlomek složky ve vodním skle  (1), 

 ρ - hustota roztoku vodního skla  (g.cm
-3

). 

  87,11100360,108725,0
2


VSONam      (g)  

Množství přidávaného NaOH pro získání aktivátoru se silikátovým modulem 

00,2SM  )938,1( SM je:
 

 

 

S

VSSiO

AONap
M

m
m

2

2

      (g) (5) 

kde mp je potřebné množství Na2O  (g). 

 
86,18

938,1

56,36

2


AONapm      (g)  

Chybějící množství Na2O, které je potřeba dodat louhem (mn): 

   VSONa
AONapn mmm

2
2

      (g) (6) 

99,687,1186,18 nm      (g)  

Obsah Na2O v 50 %-ním roztoku je potom dán podle chemické rovnice 

NaOH2OHONa 22  : 

  5,0
2

M

)(

)(

/
2

2





NaOH

ONa

NaOHONa
M

w      (1) (7) 

  3874,05,0
997,392

979,61
/2




NaOHONaw      (1)  

Potřebné množství 50 %-ního roztoku NaOH vyjádřené hmotnostně, které je potřeba 

přidat k 100 cm
3
 vodního skla, aby bylo vneseno chybějící množství Na2O: 

 NaOHONa

n
NaOH

w

m
m

/

)(

2

      (g) (8) 
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04,18
3874,0

99,6
)( NaOHm      (g)  

Potřebné množství 50 %-ního roztoku NaOH vyjádřené objemově, které je potřeba 

přidat k 100 cm
3
 vodního skla, aby bylo vneseno chybějící množství Na2O: 

)(

)(

)(

NaOH

NaOH

NaOH

m
V


      (cm

3
) (9) 

64,11
55,1

04,18
)( NaOHV      (cm

3
)  

K 100 cm
3
 původního vodního skla o 180,3SM se musí přidat 11,64 cm

3
 50 %-ního 

roztoku NaOH, aby se připravil požadovaný aktivátor o .00,2SM   

Celkový obsah alkálií, které byly vnášeny pro aktivaci strusky, byl zvolen na úrovni 

4,5 hm. % Na2O na 100 g suchých složek. 

Hmotnostní zlomek Na2O v připravovaném aktivátoru  ANw  je: 

 

   NaOHVS

AONap

AN
VV

m
w

 


2

     (1) (10) 

   
122,0

55,164,11360,1100

86,18



ANw      (1)  

Aby byla dodržená dávka 4,5 hm. % Na2O (mv) je potřeba k 100 g suchých složek 

přidat množství aktivátoru mA (dáno hmotnostně): 

AN

v
A

w

m
m       (g) (11) 

885,36
122,0

5,4
Am      (g)  

Objemově je to potom: 

A

A
A

m
V


      (cm

3
) (12) 

Potřebná hustota aktivátoru A o 00,2SM se vypočítá aditivně z hustoty původního 

vodního skla a z hustoty 50 %-ního roztoku NaOH: 

   NaOHANaOHVSAVSA ww        (g.cm
-3

) (13) 

kde AVSw  je  hmotnostní zlomek vodního skla v aktivátoru  (1),  
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 ANaOHw   -  hmotnostní zlomek 50 %-ního NaOH v aktivátoru  (1). 

Hmotnostní zlomky AVSw  a ANaOHw  se vypočítají podle vztahů (14) a (15):

 

 
   NaOHVS

VS
AVS

VV

V
w








      (1) (14) 

   
883,0

550,164,11360,1100

360,1100





AVSw      (1)  

 
   NaOHVS

NaOH
ANaOH

VV

V
w








      (1) (15) 

   
117,0

550,164,11360,1100

55,164,11





AVSw      (1)  

Hustota aktivátoru potom je: 

    382,1550,1117,0360,1883,0 A      (g.cm
-3

)  

Potřebný objem aktivátoru: 

7,26
382,1

885,36
AV      (cm

3
)  

Na 100 g suchých složek je tedy nutno přidat 26,7 cm
3
 alkalického aktivátoru o 

,00,2SM aby dávka Na2O byla 4,5 hm.%. 

3.1.2   Granulovaná vysokopecní struska (GVS) 

Vysokopecní struska, která byla hlavní vstupní surovinou, pocházela z produkce firmy 

ArcelorMittal Ostrava, a.s., a byla granulovaná přímo v závodě. Semletí bylo provedeno 

firmou Kotouč Štramberk, spol. s r.o.  

Měrný povrch použité strusky, stanovený metodou podle Blaina, je 380 m
2
.kg

-1
.  

Ztráta žíháním, stanovená při 1000 °C, je 0,07±0,01 hm.%. 
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Tabulka 2  Chemické složení použité GVS.  

Složka (hm.%) Složka (µg/g) 

CaO 37,74 ± 0,05 Cr 21,8 ± 1,6 

MgO 12,09 ± 0,14 As < 0,1 

SiO2 41,86 ± 0,09 Cu 2,1 ± 0,5 

Al2O3 5,74 ± 0,05 Co 3,3 ± 1,6 

Fe2O3 0,21 ± 0,001 Zn 7,6 ± 0,4 

TiO2 0,18 ± 0,003 Pb 6,4 ± 0,7 

K2O 0,35 ± 0,007 Sr 404,4 ± 1,0 

Na2O 1,06 ± 0,30 Hg <1,8 

P2O5 0,04 ± 0,004 Bi <1,4 

SO3 1,22 ± 0,006 V 17,9 ± 6,3 

 

Z tabulky 2 vyplývá, že GVS obsahuje především oxidy SiO2 a CaO, které jsou 

hlavními oxidy podílejícími se na tvorbě C-S-H fáze. 

U GVS byla provedena analýza chemického složení v laboratoři Centra 

nanotechnologií VŠB-TU Ostrava na rtg fluorescenčním spektrometru typu SPECTRO, a 

fázového složení na práškovém rentgenovém difraktometru INEL (záření 
αKCu ) (tab 2). 

Výsledný difraktogram je znázorněn na obrázku 9. Po vyhodnocení lze jednoznačně 

říci, že GVS obsahuje skelnou fázi, která je nutným předpokladem pro její alkalickou aktivaci 

a lze tedy očekávat dobré pucolánové vlastnosti. 

 

 

Obr. 9  RTG fázová analýza granulované vysokopecní strusky. 

3.1.3   Elektrárenský popílek (EP) 

Jako další surovina byl použit elektrárenský popílek ze společnosti ČEZ, a.s., 

Elektrárna Dětmarovice. Chemické složení bylo určeno RTG fluorescenční analýzou v Centru 

nanotechnologií VŠB-TU Ostrava. 
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Měrný povrch nemletého popílku, stanovený metodou podle Blaina, je 365 m
2
.kg

-1
.  

Ztráta žíháním, stanovená při 1000 °C, je 2,53±0,08 hm.%. 

Chemické složení použitého EP udává tabulka 3. 

 

Tabulka 3  Chemické složení použitého EP.  

Složka (hm.%) Složka (µg/g) 

CaO 3,40 ± 0,01 Cr 138,2 ± 2,0 

MgO 3,00 ± 0,10 As 10,4 ± 0,8 

SiO2 50,39 ± 0,11 Cu 93,2 ± 1,7 

Al2O3 27,85 ± 0,11 Co 25,0 ± 8,7 

Fe2O3 7,90 ± 0,01 Zn 145,9 ± 1,6 

TiO2 0,95 ± 0,003 Pb 75,0 ± 1,3 

K2O 2,36 ± 0,008 Sr 322,2 ± 1,0 

Na2O 0,67 ± 0,01 Hg < 2,0 

P2O5 0,31 ± 0,006 Bi <1,7 

SO3 0,81 ± 0,007 V 163,3 ± 6,7 

 

Z tabulky 3 vyplývá, že EP obsahuje především oxidy SiO2 a Al2O3, které jsou 

hlavními oxidy podílejícími se na tvorbě S-A-H fází. 

EP byl semletý v poloprovozním bubnovém mlýnu v režimu 15 minut mletí a 15 

minut vymílání. EP byl mísen s GVS v poměru 30 hm.% ke 70 hm.% GVS.  

3.1.4   Voda 

K připraveným směsím, alkalickému aktivátoru a nukleátorům byla přidávána 

destilovaná voda v množství potřebném pro dosažení vizuálně stejné konzistence (tabulka 5). 

3.1.5   Nukleátory 

Funkci nukleátoru plnil C-S-H gel (koloidní roztok) a pro srovnání byl jako druhý 

nukleátor použit pórobeton. 

3.1.5.1   C-S-H gel 

C-S-H gel byl vyroben z těchto látek:  

 BRISTEL C 205 (Hydrous Sodium Disilicate) – jeho chemické složení udává 

příloha 1, 

 dusičnan vápenatý tetrahydrát p.a., výrobce Penta Chrudim, 

 destilovaná voda. 

Cílem bylo připravit z těchto látek C-S-H gel o zvolené koncentraci 0,5 %, 1,5 % a 

5 % nukleátoru. Pro výpočet se vyšlo z předpokladu, že s největší pravděpodobností bude 

vznikat C-S-H gel ve formě C1,7-S-H4 [42]. Molární hmotnosti látek použitých pro výpočet 

udává tabulka 4. Dalším předpokladem pro výpočet bylo, že množství záměsové destilované 

vody, která bude nahrazena koloidním roztokem C-S-H gelu, je 6 cm
3
 na 100 g suché směsi. 
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Tabulka 4  Molární hmotnosti látek použitých pro výpočet.  

Chemický vzorec látky Molární hmotnost M [g.mol
-1

] 

Ca(NO3)2.4H2O 236,15 

Na2SiO3 (bezvodý) 122,06 

Na2SiO3 (s 20 % vlhkosti) 152,57 

C1,7-S-H4 227,46 

CaO 56,08 

H2O 18,01 

SiO2 60,08 

 

Následující výpočet je proveden pro obsah 1,5 % C-S-H gelu v 90 g roztoku tak, aby 

množství C-S-H gelu stačilo na výrobu 15 forem o velikosti 20x20x20 cm

 roztokug90forem15vodycm6 3  .  

Když 6 cm
3
 vody (o ρ=1 g.cm

-3
) je 100 %, potom pro množství 1,5 % C-S-H gelu 

musí platit: 

geluHSCg1,35150,09 forem 15 progeluHSCg09,06
100

5,1
  

Dále platí: 

OHSiOCaOHS MMMM
2241,7

417,1C       (g.mol
-1

) (16) 

  O)(Hg01,184)(SiOg08,601(CaO)g08,567,1HSCg46,227 2241,7   

  O)(Hg72,04)(SiOg60,08(CaO)g95,336HSCg227,46 2241,7   

Pro vypočítané množství 1,35 g C-S-H gelu přepočítáme jednotlivé látky: 

  O)(Hg0,415)(SiOg0,356(CaO)g0,566HSCg1,35 2241,7   

Dále musí platit pro Ca(NO3)2.4H2O: 

O4H)Ca(NO(g)2,38
56,08

236,150,566

CaOg,566.........0..........O.........4H)Ca(NOg

CaOg.56,08..........O.........4H)Ca(NOg236,15

223

223

223










x

x  

Obdobně se vypočítá i množství Na2SiO3 (s 20 % vlhkosti): 

32

232

232

SiONa(g)0,90
60,08

152,570,356

SiOg356........0,....................SiONag

SiOg60,08....................SiONag152,57




y

y  
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Z těchto výpočtů tedy vyplývá, že je nutno mít 2,38 g Ca(NO3)2.4H2O a 0,90 g 

Na2SiO3 (s 20 % vlhkosti) rozpuštěné v 90 g roztoku, aby obsah C-S-H gelu byl 1,5 %. Pro 

množství C-S-H gelu 0,5 % a 5 % byly výpočty provedeny obdobně. 

Část C-S-H gelu byla zfiltrována, pozvolně vysušena při 30 °C a potom se provedla 

RTG difrakční analýza, která jednoznačně prokázala amorfní charakter (příloha 2). 

 C-S-H gel byl přidáván do směsi GVS v množství 9 cm
3
 na 150 g směsi (potřebné 

množství směsi na jednu formu). Pro směs GVS+EP byla ovšem tato dávka příliš velká a 

směs by po přidání tak velkého množství vytekla z formy. Proto se přistoupilo ke zmenšení 

přídavku C-S-H gelu o polovinu, tzn. že na 150 g směsi se přidávalo 4,5 cm
3
 C-S-H gelu. 

Toto množství tudíž zajistilo vnesení 0,25 % (z původního C-S-H gelu 0,5 %), respektive 

0,75 % (z původního C-S-H gelu 1,5 %) C-S-H gelu. C-S-H gel o koncentraci 5 % se použil 

pouze pro směs GVS a to v množství 2,7 cm
3
 na 150 g směsi (vnesení 1,5 % daného C-S-H 

gelu). 

3.1.5.2   Pórobeton 

Pórobeton, který byl použit, je produktem firmy Pórobeton Ostrava, a.s., vyrobený 

z cementu a vápna jako pojiva a elektrárenského popílku zastávajícího funkci plniva.  

Pórobeton byl mlet v laboratorním vibračním mlýně po dobu 2,5 minuty, byla 

stanovena jeho granulometrie (příloha 3) a následně byl přidáván ke GVS nebo ke směsi GVS 

a EP v množství 0,25 % a 0,75 % z celkové hmotnosti směsí. To znamená, že na 1000 g směsi 

bylo vmícháno 2,5, respektive 7,5 g rozemletého pórobetonu. 

3.2   Příprava vzorků 

Bylo připraveno 15 typů vzorků, které byly vytvořeny z výše uvedených a popsaných 

surovin. Tyto vzorky se lišily použitým nukleátorem a jeho různou koncentrací.  

Složení jednotlivých vzorků udává tabulka 5. 

GVS a EP byly důkladně promíchány, aby došlo k homogenizaci směsi. Následně byl 

přidán C-S-H gel nebo pórobeton a znovu se směs důkladně promíchala. Potom se vmíchával 

alkalický aktivátor (vodní sklo) v konstantním množství 40,00 cm
3
 na 150 g suchých složek, 

což zajistilo vnesení 4,5 hm.% Na2O, tak, aby byly všechny částice směsi s aktivátorem 

v kontaktu. Nakonec byla přidaná destilovaná voda do dosažení vodního součinitele 

potřebného pro optimální konzistenci směsi. 

Takto připravená směs se plnila do očištěných a olejem vymazaných kovových forem 

o velikosti jednotlivých vzorků 20x20x20 cm. Po naplnění se forma dala na vibrační přístroj a 

vibrovala se 2 minuty tak, aby se zajistilo dokonalé naplnění formy a aby se odstranily 

vzduchové bubliny z kaše. 
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Tabulka 5  Označení vzorků a jejich složení. 

Vzorek 
GVS 

(hm.%) 

EP 

(hm.%) 

C-S-H gel 

(cm
3
) 

Pórobeton 

(hm.%)
 

Voda/150 g suché 

směsi (cm
3
) 

GVS 100 0 0 0 13 

GVS 0,25 100 0 4,5 0 8,5 

GVS 0,5 100 0 9 0 4 

GVS 0,75 100 0 4,5 0 8,5 

GVS 1,5 100 0 9 0 4 

GVS 5 100 0 2,7 0 10,3 

30POP 70 30 0 0 4,5 

30POP 0,25 70 30 4,5 0 0 

30POP 0,75 70 30 4,5 0 0 

GPOR 0,25 100 0 0 0,25 13 

GPOR 0,5 100 0 0 0,5 13 

GPOR 0,75 100 0 0 0,75 13 

GPOR 1,5 100 0 0 1,5 13 

PPOR 0,25 70 30 0 0,25 4,5 

PPOR 0,75 70 30 0 0,75 4,5 

 

Formy se označily a uložily do vlhkého prostředí s relativní vlhkostí 90 % při 

laboratorní teplotě. Po uplynutí 24 hodin byly zkušební kostky odformovány a uloženy zpět 

do vlhkého prostředí. Tam byly ponechány až do doby těsně před provedením zkoušek 

pevností. 

Ve zvolených termínech 2, 7, 28 a 40 dní se část kostek změřila digitálním posuvným 

měřítkem a zvážila. Z těchto hodnot se vypočítala objemová hmotnost. Následně byly kostky 

podrobeny zkoušce pevnosti v tlaku. 

3.3   Použité metody hodnocení 

Základními hodnocenými vlastnostmi hmot byla objemová hmotnost a pevnost v tlaku 

a to v intervalech 2, 7, 28 a 40 dnů hydratace ve vlhkém prostředí. U pórobetonu byla 

zjišťována granulometrie. U vybraných vzorků po 40 dnech hydratace byla provedena RTG 

difrakční analýza, skenovací elektronová mikroskopie (SEM), diferenční termická analýza 

(DTA) a termogravimetrická analýza (TG) a rtuťová porozimetrie. Oba nukleátory byly 

pozorovány na laserovém skenovacím konfokálním mikroskopu. 

3.3.1   Stanovení objemové hmotnosti (OH) 

Objemová hmotnost byla stanovena na každé kostce těsně před provedením zkoušky 

pevnosti v tlaku. Zkušební vzorky se vytáhly z vlhkého uložení, zvážily se s přesností na dvě 

desetinná místa na analytických vahách. Rozměry vzorků se měřily ve třech směrech (výška, 

délka, šířka) pomocí digitálního posuvného měřidla s přesností na dvě desetinná místa.  

Výpočet objemové hmotnosti se potom provedl podle vztahu: 

V

m
OH       (kg.m

-3
) (17) 

kde m je hmotnost zkušebního vzorku  (kg), 

 V - objem zkušebního vzorku  (m
-3

). 
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3.3.2   Stanovení pevnosti v tlaku (PTL) 

Pevnost v tlaku se stanovala na vysoce moderním lisu od firmy BRIO Hranice, s.r.o, 

(laboratorní lis, compact LLB1) s možností plynulého zatěžování na vzorcích ve zvolených 

dobách. Hodnoty na lisu jsou uváděny jak v kN, tak v MPa s přesností na dvě desetinná místa.  

S

F
PTL       (MPa) (18) 

kde F je síla potřebná k porušení vzorku  (N), 

 S - zatěžovaná plocha  (mm
2
). 

3.3.3   Stanovení granulometrie 

Zrnitostní rozbor byl proveden u pórobetonu mletého za sucha v laboratorním 

vibračním mlýně po dobu 2,5 minuty. Granulometrický rozbor byl proveden v laboratoři 

sypkých hmot (Strojní fakulta VŠB-TU Ostrava) na laserovém analyzátoru Mastersizer 2000 

(příloha 3). 

3.3.4   RTG difrakční fázová analýza 

Na vybraných vzorcích po 40 dnech hydratace byla provedena analýza fázového 

složení v laboratoři Centra nanotechnologií VŠB-TU Ostrava na práškovém rentgenovém 

difraktometru Bruker D8 Advance. 

Provozní parametry difraktometru: 

 použité záření CoKα, 

 rychlost posunu goniometru 2°min.
-1

/2θ. 

3.3.5   Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Vybrané vzorky byly analyzovány v CPIT (Centrum pokročilých a inovačních 

technologií) VŠB-TU na skenovacím elektronovém mikroskopu ASPEX PSEM EXPLORER 

po 40 dnech hydratace bez předchozího pokovení. Vzorky se podrobily lomu, 1 hodinu se 

sušily na 40 °C a následně se sledovaly v reálném čase na obrazovce počítače. 

3.3.6   Analýza na laserovém skenovacím konfokálním mikroskopu 

Stanovení velikosti a tvaru částic C-S-H gelu a pórobetonu se provádělo v laboratořích 

CPIT VŠB-TU na laserovém skenovacím konfokálním mikroskopu LSKM, konkrétně na 

přístroji Olympus LEXT OLS 3100. 

Tyto vzorky se napřed rozmíchaly v acetonu a na laboratorním sklíčku byly umístěny 

pod mikroskop. Pozorování na monitoru počítače probíhalo v reálném čase.  

Z obrázku 10 a 11 je patrné, že částice C-S-H gelu jsou menší než částice pórobetonu. 

http://profily.vsb.cz/?ou=9330
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Obr. 10  Částice C-S-H gelu. 

 

 

 

Obr. 11  Částice pórobetonu. 

3.3.7   Diferenční termická analýza (DTA) a termogravimetrická analýza (TG) 

Hlavní obor využití diferenční termické analýzy (DTA) a termogravimetrie (TG) 

je identifikace látek, kvantitativní analýza, reakční kinetika a sledování technologických 

procesů. 

DTA a TG analýza byla provedena na katedře fyzikální chemie a teorie 

technologických pochodů FMMI VŠB-TU užitím simultánního přístroje SETARAM 

SETSYS 18TM s maximální teplotou ohřevu 1500 °C na vybraných vzorcích po 40 dnech 

hydratace. Vzorky byly podrobeny nejprve lomu a úlomky poté mlety ve vibračním mlýně 30 

vteřin. Následně u nich byla zastavena hydratace pomocí acetonu. 
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3.3.8   Rtuťová porozimetrie 

Pórovitosti alkalicky aktivovaných hmot byly stanoveny na katedře analytické chemie 

a zkoušení materiálu FMMI VŠB-TU na přístroji AUTOPORE 9500. Vzorky po 40 dnech 

hydratace ve vlhkém uložení byly podrobeny lomu, úlomky byly sušené 20 hodin při teplotě 

40 °C, kdy se odstranila přebytečná voda z pórů. 

3.4   Výsledky měření 

Na všech 15 různých typech vzorků byly provedeny výše uvedené zkoušky – 

stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku. U vybraných vzorků byla provedena RTG 

difrakční analýza, skenovací elektronová mikroskopie (SEM), diferenční termická analýza 

(DTA) a termogravimetrická analýza (TG) a rtuťová porozimetrie. 

3.4.1   Objemová hmotnost 

Objemové hmotnosti byly stanovovány u vzorků po 2, 7, 28 a 40 dnech hydratace. 

Byly vypočteny průměrné hodnoty vždy ze 3 vzorků pro jednotlivé směsi v daném termínu. 

Tyto průměrné hodnoty udává tabulka 6. Rozptyl údajů byl na úrovni ± 3 kg.m
-3

. 

 

Tabulka 6  Průměrné objemové hmotnosti vzorků.  

Objemová hmotnost (kg.m
-3

) 

Vzorek 2 dny 7 dnů 28 dnů 40 dnů 

GVS 1947 1944 1934 1934 

GVS 0,25 1948 1927 1918 1930 

GVS 0,5 1884 1939 1970 1989 

GVS 0,75 1920 1955 1991 2000 

GVS 1,5 1945 1978 1980 1986 

GVS 5 1888 1887 1916 1924 

30POP 1959 1981 1974 1951 

30POP 0,25 1992 2009 1996 1979 

30POP 0,75 1959 1995 1979 1976 

GPOR 0,25 1956 1958 1948 1944 

GPOR 0,5 1949 1956 1948 1962 

GPOR 0,75 1918 1962 1954 1954 

GPOR 1,5 1931 1967 1968 1983 

PPOR 0,25 1956 1985 2018 1995 

PPOR 0,75 1952 1934 2003 1989 

 

Objemové hmotnosti vzorků s nukleátory C-S-H gelem a pórobetonem se s určitými 

výkyvy zvětšují do 7 dne hydratace a potom se již téměř nemění nebo mírně vzrůstají, což 

může souviset s průběhem tvorby hydratovaných fází. Výraznější vliv na růst OH má 

přídavek C-S-H gelu, méně pórobetonu jako nukleátoru. U vzorků GVS a 30POP, které jsou 

bez přídavku nukleátorů, dochází k nárůstu objemové hmotnosti do 7 dne hydratace a potom 

k jejímu poklesu.  
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3.4.2   Pevnost v tlaku  

Pevnosti v tlaku byly stanovovány u vzorků po 2, 7, 28 a 40 dnech hydratace. Byly 

naměřeny vždy 3 hodnoty pevností paralelních vzorků pro jednotlivé směsi v daném termínu. 

Z těchto hodnot byly vypočítány průměrné hodnoty, které udává tabulka 7. Rozptyl hodnot 

byl ± 2 MPa u každého typu směsi. 

 

Tabulka 7  Průměrné pevnosti v tlaku vzorků.  

Pevnost v tlaku (MPa) 

Vzorek 2 dny 7 dnů 28 dnů 40 dnů 

GVS 11,79 45,51 90,40 95,05 

GVS 0,25 18,03 67,65 86,91 92,03 

GVS 0,5 14,04 58,51 95,34 95,17 

GVS 0,75 18,08 73,55 92,90 96,88 

GVS 1,5 13,21 58,96 98,27 98,25 

GVS 5 11,06 61,35 72,75 81,80 

30POP 23,86 36,87 58,70 68,59 

30POP 0,25 22,87 31,21 52,45 65,30 

30POP 0,75 22,91 29,08 54,45 59,53 

GPOR 0,25 20,84 59,22 68,16 80,86 

GPOR 0,5 20,97 60,11 89,36 89,40 

GPOR 0,75 20,59 64,62 86,03 87,02 

GPOR 1,5 16,52 60,52 90,20 90,21 

PPOR 0,25 23,20 33,16 70,58 70,05 

PPOR 0,75 23,32 30,76 80,39 85,31 

 

 

Obr. 12  Pevnosti v tlaku vzorků GVS s nukleátorem C-S-H gelem. 
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Obr. 13  Pevnosti v tlaku vzorků GVS s nukleátorem pórobetonem. 

 

Pevnosti v tlaku směsí GVS s nukleátory výrazně rostou s dobou hydratace, významný 

je především nárůst pevnosti do 7 dnů hydratace. Tyto pevnosti se pohybují o 14 – 28 MPa 

výše než jsou pevnosti GVS bez nukleátorů. V dalších termínech zkoušení byly rozdíly 

v pevnostech v tlaku u vzorků s přídavkem C-S-H gelu menší, celkově pevnosti byly až 

v rozmezí 85 ~ 100 MPa. Přídavek pórobetonu způsobil větší rozdíly u jednotlivých typů 

směsí, po 40 dnech jsou pevnosti v tlaku 80 ~ 95 MPa, přičemž účinek nukleátoru už se 

neprojevil (obr. 12,13). 
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Obr. 14  Pevnosti v tlaku vzorků GVS + EP s nukleátorem C-S-H gelem. 

 

 

 

Obr. 15  Pevnosti v tlaku vzorků GVS + EP s nukleátorem pórobetonem. 
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Přídavek C-S-H gelu na pevnosti směsí GVS + EP neprokázal žádný vliv, pevnosti 

oproti vzorku bez nukleátoru (30POP) byly přibližně stejné. Naproti tomu vzorky 

s pórobetonem po delší době hydratace (28 či 40 dní) jsou především u dávky 0,75 % výrazně 

vyšší než u vzorku 30POP (obr 14, 15). 

3.4.3   Hodnocení účinku nukleátorů 

Alkalickou aktivací latentně hydraulických látek, v tomto případě GVS a směsi GVS + 

EP, dochází k hydratačním procesům. Jejich výsledkem je vznik hydrátů, především C-S-H 

fází, případně i aluminosilikátových hydrátů s určitým podílem alkálií, tedy v podstatě 

prekurzorů zeolitů. Podle podmínek v každém konkrétním systému se vytváří nová 

mikrostruktura, složená z části původních surovin a podílů vznikajících hydrátů.  

Posouzení rozsahu změn výchozích surovin v nové fáze je velmi obtížné především 

proto, že v obou případech jde o systémy amorfní, nekrystalické. Jak už bylo uvedeno 

v teoretické části, alkalicky aktivovatelné jsou LHL vykazující převahu skelné fáze, 

hydratační produkty jsou v počátečních stádiích gelovité, amorfní. 

Účinkem nukleátorů předpokládáme ovlivnění časového průběhu hydratačních 

pochodů, doprovázených modifikováním vytváření nové mikrostruktury produktů. Pro 

sledování vlivů nukleátorů byly použity tyto metody: 

 rtuťová porozimetrie, 

 RTG difrakční fázová analýza, 

 kombinované termické analýzy: DTA + TG, 

 skenovací elektronová mikroskopie (SEM). 

Tato stanovení na vybraných vzorcích byla realizována na pracovištích VŠB-TU. 

Výsledky byly konfrontovány se základními charakteristikami všech připravených typů 

vzorků. Těmi byly časové průběhy změn objemových hmotností a pevností v tlaku 

v závislosti na době trvání hydratačních dějů. 

3.4.3.1   Rtuťová porozimetrie 

Na katedře analytické chemie a zkoušení materiálu FMMI VŠB-TU byly realizovány 

porozimetrické analýzy na přístroji AUTOPORE 9500. Vzorky byly předem 20 hodin sušené 

při teplotě 40 °C. Výběrem této metody se sledoval záměr získat přímé údaje o rozdílech ve 

struktuře hydratovaných (alkalicky aktivovaných) hmot, lišících se jen malým přídavkem     

C-S-H gelu nebo mletého pórobetonu jako nukleátorů, ovlivňujících procesy hydratace. 

V tab. 8 jsou shrnuté všechny významné výsledky analýz, kompletní protokoly měření jsou 

v přílohách 8 - 11. Názorný je výsledek stanovení celkové pórovitosti, která je nižší u 

nukleovaných vzorků, což je v souladu s předpokladem, že struktura utvářená za účinku 

nukleátorů je hutnější. Zhodnocení podílů pórů různých velikostí ve struktuře hmot ukazuje, 

že největší rozdíly jsou v podílu největších pórů (velikosti 10 ~ 100 μm). Tento podíl je až o 

více než polovinu menší při aplikaci nukleátorů. Také celkový objem pórů velikostí 

0,1 ~ 100 μm je významně nižší v nukleovaných systémech (tab. 8). 

Celkově lze konstatovat, že porozimetrické měření výrazně dokumentují rozdíly ve 

struktuře hmot a jsou tedy vhodná pro posuzování průběhu hydratačních procesů. 
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Tabulka 8  Výsledky porozimetrických měření.  

Typ 

vzorku 

Celkový 

objem 

vtlačené 

Hg 

= 

celkový 

objem 

pórů  

Aritmet. 

průměr 

velikostí

pórů 

Pórovitost Objem pórů, velikostí: 

[cm
3
.g

-1
]  

.10
2
 [µm] [%] 

10~100 µm 1~100 µm 
0,1~100 

µm 

[cm
3
.g

-1
]      

.10
2
 

[cm
3
.g

-1
]      

.10
2
 

[cm
3
.g

-1
] 

.10
2
 

GVS 4,74 0,0315 8,794 1,10 1,50 3,70 

GVS 0,75 4,56 0,0314 8,147 0,55 1,00 3,40 

GVS 1,5 4,36 0,0293 7,979 0,50 1,00 3,30 

GPOR 1,5 4,40 0,0293 8,546 0,65 1,20 3,20 

 

3.4.3.2   RTG difrakční fázová analýza 

Po 40 dnech hydratace se stanovily základní charakteristiky hmot – objemová 

hmotnost a pevnost v tlaku. Úlomky po zkoušce pevnosti se mlely v laboratorním vibračním 

mlýně 30 vteřin a vybrané vzorky byly po semletí a zastavení hydratace acetonem použity pro 

rtg difrakční analýzu (přístroj  Bruker D8 Advance, záření CoKα). Záznamy jsou uvedeny na 

obrázku 16. Alkalicky aktivovaná GVS bez nukleátoru vykázala amorfní charakter, se 

zbytkem melilitu v nezreagovaném podílu původní GVS (v oblasti d = 32 ~ 36°/2θ). Dále 

byly analyzovány tři vzorky s nukleátory (2 očkované C-S-H gelem a 1 pórobetonem). 

Charakter vzorků je zcela identický s porovnávacím vzorkem alkalicky aktivované GVS, tj. 

všechny vzorky vykazují amorfní charakter, bez nových fází a vždy se zbytky nezreagované 

strusky. 

Celkově je nutné konstatovat, že metoda rtg difrakce není dostatečně citlivá a 

nepostřehne rozdíly ve fázovém složení vzorků, jejichž hydratace účinkem alkalických 

roztoků byla ovlivňována přídavkem nukleátorů. 
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Obr. 16  Rtg difrakční fázová analýza vybraných aktivovaných směsí. 

 

3.4.3.3   Kombinované termické analýzy: DTA + TG 

Termické analýzy, tj. simultánní DTA a TG analýza byly realizovány na přístroji 

SETARAM SETSYS 18TM na katedře fyzikální chemie a teorie technologických pochodů 

FMMI VŠB-TU. Podmínky analýz: 

 rychlost ohřevu: 10 °C.min
-1

, 

 atmosféra: Ar, 

 maximální teplota: 1000 °C, 

 navážka: 22,6 ~ 23,6 mg. 

V tabulce 9 je uvedena sumarizace údajů vyhodnocených obsluhou přístroje (obr. 17-

20, přílohy 4-7). Počáteční endotermický proces v teplotní oblasti asi 50 ~ 300 °C souvisí 

s rozkladem majoritního reakčního produktu alkalické aktivace, tj. C-S-H fází. Jako rozdílný 

lze vyhodnotit menší interval rozkladu těchto fází u vzorku samotné GVS. Exotermická 

výchylka, shodně u všech vzorků s vrcholem při asi 810 °C, už téměř bez hmotnostní změny 

vzorků, zřejmě odpovídá reakci v pevné fázi mezi produkty předchozího rozkladu. 
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Tabulka 9  Vyhodnocení termických analýz. 

Typ vzorku 

DTA [°C] TG - m [%] 

endo vrchol endo exo vrchol exo celkové 1. a 2. m  

GVS 50-263 125 755-880 808 8,52 7,72 

GVS 0,75 51-302 129 743-862 815 10,46 9,70 

GVS 1,5 52-302 127 733-887 807 6,79 5,97 

GPOR 1,5 50-292 130 743-896 813 13,57 11,65 

 

 

První hmotnostní změny, zaznamenané termogravimetricky, představují děje 

uvolňování vody při dehydrataci produktů hydratačních procesů, tedy C-S-H fází. U všech 

vzorků jsou tyto děje dva: jeden větší asi do 270 ~ 300 °C, s navazujícím menším, velmi 

pomalým dějem až do asi 620 °C. Další malý hmotnostní úbytek může souviset s rozkladem 

CaCO3 vytvořeného při předchozích manipulacích se vzorky na vzduchu. 

Vzhledem k omezenému počtu analýz a velmi malým, tedy pravděpodobně 

nereprezentativním navážkám vzorků, nelze vyslovit na základě získaného souboru výsledků 

jednoznačné závěry o charakteru dějů alkalické aktivace, obměněných použitím nukleátorů. 
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GVS 10°C/min., Ar, Pt-kelímky, 1000°C, HF 

 
 

GVS 10°C/min., Ar, Pt-kelímky, 1000°C, TG 

 
Obr. 17  DTA a TG směsi GVS. 

 

Sample temperature/°C70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770

HeatFlow/µV

-20
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-10

-5

0

50 °C

125 °C

263 °C

648 °C

698 °C

755 °C

808 °C

934 °C

880 °C

Figure:

26.04.2011 Mass (mg): 23.65

Crucible: PT 100 µl Atmosphere:ArExperiment: GVS Misa 10Cmin 1000°C

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770

tgs/mg

-2.00

-1.75

-1.50

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

Mass variation: -1.284 mg

Mass variation: -0.541 mg

Mass variation: -0.071 mg

Mass variation: -0.073 mg

Total mass variation: -2.015 mg

Figure:

26.04.2011 Mass (mg): 23.65

Crucible: PT 100 µl Atmosphere:ArExperiment: GVS Misa 10Cmin 1000°C

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750
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GVS 0,75 10°C/min., Ar, Pt-kelímky, 1000°C, HF 

 
 

GVS 0,75 10°C/min., Ar, Pt-kelímky, 1000°C, TG 

 
Obr. 18  DTA a TG směsi GVS 0,75. 

 

Sample temperature/°C70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770

HeatFlow/µV
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Figure:

27.04.2011 Mass (mg): 23.67

Crucible: PT 100 µl Atmosphere:ArExperiment: GVS 0,75 Misa 10Cmin 1000°C

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770

tgs/mg

-2.25

-2.00

-1.75

-1.50

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

Mass variation : -1.697 mg

Mass variation : -0.600 mg

Mass variation : -0.090 mg

Mass variation : -0.074 mg

Mass variation : -2.476 mg

Figure:

27.04.2011 Mass (mg): 23.67

Crucible: PT 100 µl Atmosphere:ArExperiment: GVS 0,75 Misa 10Cmin 1000°C

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750
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GVS 1,5 10°C/min., Ar, Pt-kelímky, 1000°C, HF 

 
 

GVS 1,5 10°C/min., Ar, Pt-kelímky, 1000°C, TG 

 
Obr. 19  DTA a TG směsi GVS 1,5. 

 

Sample temperature/°C70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770

HeatFlow/µV
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Figure:

28.04.2011 Mass (mg): 22.68

Crucible: PT 100 µl Atmosphere:ArExperiment: GVS 1,5 Misa 10Cmin 1000°C

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770

tgs/mg

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

Mass variation: -0.986 mg

Mass variation: -0.368 mg

Mass variation: -0.073 mg

Mass variation: -0.077 mg

Total mass variation: -1.540 mg

Figure:

28.04.2011 Mass (mg): 22.68

Crucible: PT 100 µl Atmosphere:ArExperiment: GVS 1,5 Misa 10Cmin 1000°C

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750
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GPOR-1 10°C/min., Ar, Pt-kelímky, 1000°C, HF 

 
 

GPOR-1 10°C/min., Ar, Pt-kelímky, 1000°C, TG 

 
Obr. 20  DTA a TG směsi GPOR 1,5. 

 

Sample temperature/°C70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770
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Figure:

02.05.2011 Mass (mg): 22.63

Crucible: PT 100 µl Atmosphere:ArExperiment: GPOR 1,5 Misa 10Cmin 1000°C-1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770

tgs/mg

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

Mass variation: -1.642 mg

Mass variation: -0.994 mg

Mass variation: -0.095 mg

Mass variation: -0.277 mg

Total mass variation: -3.072 mg

Figure:

02.05.2011 Mass (mg): 22.63

Crucible: PT 100 µl Atmosphere:ArExperiment: GPOR 1,5 Misa 10Cmin 1000°C-1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750
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3.4.3.4   Skenovací elektronová mikroskopie 

Analýzy mikrostruktury alkalicky aktivovaných vzorků GVS se třemi různými typy 

nukleátorů (vybráno podle výsledků stanovení pevností) byly realizovány v CPIT (Centrum 

pokročilých a inovačních technologií) VŠB-TU na skenovacím elektronovém mikroskopu 

ASPEX PSEM EXPLORER. Vzorky nebyly předem pokovovány, byly jen 1 hodinu sušeny 

při teplotě 40 °C, což je podmínkou pozorování. Použitý přístroj má omezené parametry 

rozlišení, horší než některé špičkové přístroje. Hodnocení vzorků proběhlo pomocí zpětně 

odražených elektronů (BSE), což umožňuje získat obraz vypovídající o rozdílech ve fázovém 

složení sledovaného povrchu vzorku (čerstvé lomové plochy), tzv. obraz kompozice. 

Pro analýzu se použily vzorky hydratované 40 dnů ve vlhkém uložení. Získané snímky 

vykazují velkou vzájemnou podobnost a neumožňují definování zásadních rozdílů ve 

fázovém složení nebo uspořádání fází. Jediný pozorovatelný rozdíl je v množství trhlin, které 

vznikly sušením vzorků. Jejich množství je nejmenší ve vzorku z čisté GVS a významně větší 

ve vzorcích s nukleátory. Lze předpokládat, že jde o zprostředkovaný důkaz vytvoření většího 

podílu gelovitých C-S-H fází účinkem nukleátorů a tedy seschnutí jejich většího podílu 

(obr. 21-24).  

 

Obr. 21  SEM vzorku GVS. 

50 µm

Vz_GVS_1_2500x_BSE.TIF

http://profily.vsb.cz/?ou=9330
http://profily.vsb.cz/?ou=9330
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Obr. 22  SEM vzorku GVS 0,75. 

 

 

 

Obr. 23  SEM vzorku GVS 1,5. 

50 µm

Vz_GVS_075_1_2500x_BSE.TIF

50 µm

Vz_GVS_15_1_2500x_BSE.TIF
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Obr. 24  SEM vzorku GPOR 1,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 µm

Vz_GPOR_15_1_2500x_BSE.TIF



53 

 

4   DISKUZE VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR 

Hlavní náplní diplomové práce bylo studium možností ovlivnění časového průběhu 

hydratačních pochodů u struskoalkalických směsí účinkem nukleátorů. Cílem bylo získat 

materiály vysokých pevností použitím běžně dostupných a ekonomicky nenáročných surovin. 

Základní suroviny, které byly použity v této práci:  

 granulovaná vysokopecní struska z produkce firmy ArcelorMittal Ostrava, a.s., 

granulovaná přímo v závodě. Semletí bylo provedeno firmou Kotouč 

Štramberk, spol. s r.o., 

 elektrárenský popílek ze společnosti ČEZ, a.s. Elektrárna Dětmarovice, 

 roztok vodního skla výrobce Kittfort Praha, s.r.o., 

 C-S-H gel vyrobený v laboratoři Ústavu průmyslové keramiky VŠB-TU, 

  pórobeton z produkce firmy Pórobeton Ostrava, a.s. 

U granulované vysokopecní strusky byl stanoven měrný povrch metodou podle 

Blaina. Jeho hodnota činila 380 m
2
.kg

-1
. Rtg difrakční fázová analýza složení ukazuje, že 

struska se skládá převážně ze skelné fáze, nevýrazná difrakční maxima dokazují přítomnost 

tuhých roztoků akermanitu a gehlenitu, tzv. melilitu. 

Elektrárenský popílek byl použitý v původní kvalitě (měrný povrch metodou podle 

Blaina činil 365 m
2
.kg

-1
) a pro zvýšení aktivity byl mechanicky upraven mletím 

v poloprovozním bubnovém mlýnu (měrný povrch metodou podle Blaina byl 623 m
2
.kg

-1
).  

Jako alkalický aktivátor byl použit roztok vodního skla o 00,2SM . Silikátový 

modul původního vodního skla byl upraven přídavkem 50 % - ního roztoku NaOH. Aktivátor 

se dávkoval v množství vnášejícím stejný podíl 4,5 % hm. Na2O vzhledem ke směsi pevných 

složek. 

Funkci nukleátoru zastával C-S-H gel a pórobeton. U C-S-H gelu byla provedena rtg 

difrakční fázová analýza, která jednoznačně prokázala jeho amorfní charakter. Velikost částic 

obou nukleátorů byla porovnána na laserovém skenovacím konfokálním mikroskopu. Toto 

srovnání prokázalo, že částice C-S-H gelu (velikost menší než 1 µm) jsou menší než částice 

mletého pórobetonu. Oba nukleátory vnášely do struskoalkalických vzorků jeden z budoucích 

hydratačních produktů, fázi typu C-S-H minerálů. 

Bylo připraveno 13 typů vzorků o rozměrech 2x2x2 cm, které se lišily použitým 

nukleátorem a jeho různou koncentrací, a dále 2 typy vzorků stejných rozměrů, které byly bez 

nukleátorů a sloužily jako srovnávací. Po naplnění byly formy uloženy na 24 hodin do 

vlhkého prostředí, poté byly odformovány a vzorky uloženy zpět do vlhkého prostředí. Tam 

byly ponechány až do doby, kdy se prováděly jednotlivé zkoušky.  

Před měřením pevností v tlaku byly vzorky zváženy a změřeny digitálním posuvným 

měřidlem. Z naměřených hodnot se vypočítaly objemové hmotnosti. Jejich hodnoty mají 

s dobou hydratace převážně stoupající trend, což odpovídá tvorbě hydratačních produktů. 

Pevnost v tlaku byla zkoušena na vzorcích po 2, 7, 28 a 40 dnech hydratace ve vlhkém 

uložení. Celkový přehled účinků použití nukleátorů na vývoj pevností alkalicky aktivovaných 

hmot na bázi GVS je zřejmý z obr. 12. Pevnosti v tlaku po dvou dnech se velmi málo liší 

s obměnami složení směsí. Největší změny v soustavách účinkem nukleátorů se odehrávají 

mezi 2. a 7. dnem hydratace, kdy se pevnosti proti samotné GVS zvýšily o 15 až 30 MPa. 

Další vývoj pevností je opačně největší u GVS bez nukleátoru, mezi 7. a 28. dnem se pevnosti 
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těchto vzorků zvýšily o 100 % (ze 45 na 90 MPa). Pevnosti vzorků s nukleátory dosahují až 

téměř 100 MPa. Po 40 dnech hydratace měly všechny směsi pevnosti v tlaku velmi podobné, 

mezi 92 a 98 MPa.  

Přídavek mletého pórobetonu, vnášející C-S-H fáze zřejmě v částečně krystalické 

podobě, má opět vliv především mezi 2. a 7. dnem hydratace. Přídavek jen ve výši 0,25 % 

pórobetonu má celkově nejmenší vliv, ve větším množství jsou pevnosti nukleovaných i 

porovnávacího vzorku v průměru asi 90 MPa (obr. 13). 

Na základě úvodního rozpisu experimentálních prací jsme si zajistili příslib servisních 

podrobných studií (XRD, TA, SEM a porozimetrie) 4 typů vzorků po delší době hydratace 

(40 dní), kdy jsme předpokládali dostatečný vývoj mikrostruktury, resp. fázového složení, 

ovlivňovaný nukleátory. Metodami porozimetrických analýz a částečně i metodami 

simultánních termických analýz se prokázaly určité rozdíly, rtg difrakce i skenovací 

elektronová mikroskopie vykázaly amorfní charakter všech vzorků. Na základě výsledků této 

diplomové práce bude zajímavé doplnit analýzy na další, obdobné, sérii vzorků v kratších 

časech hydratace, např. po 7 dnech, kdy zřejmě byly rozdíly v uspořádání systému největší. 

Série vzorků, kde základní směs byla složena ze 70 hm.% GVS a 30 hm.% mletého 

popílku, vykázala jiný průběh vývoje pevností s dobou hydratace. Pevnosti porovnávací směsi 

i systémů nukleovaných C-S-H gelem (obr. 14) narůstají stejně, téměř lineárně a dosahují po 

40 dnech hydratace hodnot 60 ~ 70 MPa. Účinek nukleátorů (C-S-H gelu) není zřejmý. 

Zajímavý je vliv mletého pórobetonu ve funkci nukleátoru na tuto směs (obr. 15). Výrazně 

vyšší (až o 20 MPa) jsou pevnosti nukleovaných vzorků po 28 dnech hydratace – v porovnání 

se směsí bez nukleátoru. Pevnosti po 40 dnech jsou nejvyšší (85 MPa) při přídavku 

0,75 hm.% pórobetonu. 

Tyto série vzorků nemohly být dále podrobněji studované na přístrojích, které vlastní 

jiná pracoviště VŠB-TU. 

U čtyř typů vzorků (samotná GVS a GVS různě nukleována) byly provedeny vybrané 

analýzy metodami, u kterých byl předpoklad, že prokáží rozdíly v hydratovaných systémech 

vzniklé obměnami průběhu hydratace. Hydratace vzorků byla po 40 dnech zastavena, vzorky 

byly vhodně upravené pro jednotlivé typy analýz.  

Výběr metod studia vzorků je komplikovaný tím, že hydratace při alkalické aktivaci 

probíhá za tvorby nekrystalických, amorfních fází. Proto vyšetření metodou rtg difrakce 

(kap. 3.4.3.2) nepřineslo důkaz o odlišných hydratačních procesech a jejich produktech a není 

vhodnou metodou pro uvedené záměry. Stejně tak snaha o využití metody SEM (kap. 3.4.3.4) 

poskytla jen zprostředkovaný nepřímý důkaz o rozdílech v hydratačních produktech. 

Konstatovalo se také, že výsledky analýz 4 vybraných vzorků metodami DTA + TG 

(kap. 3.4.3.3) neumožňují jednoznačně charakterizovat vliv nukleátorů (C-S-H gel nebo mletý 

pórobeton) na průběh hydratačních dějů. Velmi citlivá termogravimetrie navíc zřejmě 

zachytila rozdíly v obsahu vody u přidaných nukleátorů rozdílné kvality, což zkresluje 

vyhodnocení hmotnostních změn vzorků při dynamických analýzách. 

Vybrané vzorky, tj. alkalicky aktivovaná GVS a dále GVS s přídavkem nukleátorů ve 

třech kvalitách, byly analyzovány na špičkovém porozimetru (kap. 3.4.3.1). Výsledky těchto 

rozborů velmi citlivě zachytily rozdíly mezi hmotami. Celkový objem pórů je největší u 

vzorku bez nukleátoru a klesá při účinku všech typů nukleátorů. Zcela stejný obraz poskytuje 

vyhodnocení celkové pórovitosti, která je nejvyšší u vzorku samotné GVS a zhruba o 3 ~ 9 % 

nižší u dalších vzorků, tedy systémy s nukleátory jsou více zaplněné hydratačními produkty. 

Ze záznamů měření byly vyhodnocené změny objemu pórů ve zvolených intervalech velikostí 

pórů, tedy konkrétně intervalů 10 ~ 100 μm, 1 ~ 100 μm a 0,1 ~ 100 μm. Největší diference je 
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v objemu největších pórů, který u samotné GVS je asi dvojnásobný proti vzorkům 

s nukleátory. Potvrzuje to představu o způsobu „zarůstání“ pórů, tedy intenzivnější tvorbě    

C-S-H fází při účinku nukleátorů. Zbývající podíl pórů, tedy velikostí menších než 0,1 μm (tj. 

100 nm), představuje oblast nedostupnou pro vodu ani jakékoli reakcí vytvořené hydráty. 

Na základě zhodnocení výsledků diplomové práce je možné vyslovit tyto závěry: 

1) Použitá základní surovina – GVS z firmy ArcelorMittal Ostrava, a.s. je velmi 

vhodnou latentně hydraulickou látkou k přípravě bezcementových pojiv cestou 

alkalické aktivace. Přídavkem aktivátoru – upraveného roztoku vodního skla s 

00,2SM  lze i při nízké dávce alkálií (4,5 hm.% Na2O) získat produkty 

s pevnostmi v tlaku po 28 dnech hydratace na úrovni 90 MPa. 

2) Základní systém GVS + aktivátor lze obměnit náhradou části GVS mletým 

elektrárenským popílkem, což sice znamená snížení pevností v tlaku, ale zlepšují 

se některé další funkční vlastnosti těchto pojiv. 

3) Hlavním cílem práce bylo odzkoušet možnosti obměn vzniku zatvrdnutých 

pojivových systémů na bázi GVS přídavkem nukleátorů. Tyto přídavky účinkují 

na tvorbu hydratačních produktů a uspořádání jejich mikrostruktury. Jako 

nukleátory se použily laboratorně připravené C-S-H gely a dále jemně mletý 

pórobeton, který obsahuje C-S-H fáze vzniklé při procesech jeho tvorby. 

4) Přídavky těchto nukleátorů (v množství 0,25 až 1,5 hm.%), u systémů na bázi 

samotné GVS, velmi výrazně zvyšují krátkodobé pevnosti, např. 7-denní o       

15 - 30 MPa při aplikaci C-S-H gelu nebo 15 - 20 MPa vlivem pórobetonu. Na 

soustavu GVS + EP měl vliv především přídavek pórobetonu, ale převážně na 

pevnosti po 28 a více dnech hydratace. 

5) V práci se hledaly možnosti popisu a identifikace změn hydratačních dějů při 

alkalické aktivaci. Vzhledem k převážně amorfnímu charakteru hydratačních 

produktů nelze použít metody rtg difrakční analýzy, skenovací elektronové 

mikroskopie a jen v omezené míře simultánní dynamickou termickou analýzu. 

6) Velmi dobré rozlišení změn v hydratačních dějích poskytují výsledky 

porozimetrických měření. Údaje o celkovém objemu pórů, resp. Pórovitosti, i o 

distribuci velikosti pórů ve vzorcích zřetelně vypovídají o intenzifikování tvorby 

hydratačních C-S-H produktů účinkem použitých nukleátorů.  

7) Výsledky práce přinášejí alternativy sestavení systémů pro alkalickou aktivaci 

podle požadavků na funkční vlastnosti produktů. 
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Příloha 2  Rtg difrakční fázová analýza C-S-H gelu. 
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Příloha 3  Granulometrie pórobetonu. 
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Příloha 4  DTA + TG vzorku GVS. 

GVS 10°C/min., Ar, Pt-kelímky, 1000°C, HF+TG 

 
 

Příloha 5  DTA + TG vzorku GVS 0,75. 

GVS 0,75 10°C/min., Ar, Pt-kelímky, 1000°C, HF+TG 
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26.04.2011 Mass (mg): 23.65

Crucible: PT 100 µl Atmosphere:ArExperiment: GVS Misa 10Cmin 1000°C

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750
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27.04.2011 Mass (mg): 23.67

Crucible: PT 100 µl Atmosphere:ArExperiment: GVS 0,75 Misa 10Cmin 1000°C

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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Příloha 6  DTA + TG vzorku GVS 1,5. 

GVS 1,5 10°C/min., Ar, Pt-kelímky, 1000°C, HF+TG 

 
 

Příloha 7  DTA + TG vzorku GPOR 1,5. 

GPOR 1,5 10°C/min., Ar, Pt-kelímky, 1000°C, HF+TG 
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02.05.2011 Mass (mg): 22.63

Crucible: PT 100 µl Atmosphere:ArExperiment: GPOR 1,5 Misa 10Cmin 1000°C-1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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Příloha 8  Protokol z porozimetrického měření vzorku GVS. 
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Příloha 9  Protokol z porozimetrického měření vzorku GVS 0,75. 
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Příloha 10  Protokol z porozimetrického měření vzorku GVS 1,5. 

 

 



73 

 

 

 

 

 

Pore size Diameter (µm)

0.0050.010.050.10.5151050100

C
u

m
u

la
ti
v
e

 I
n

tr
u

s
io

n
 (

m
L

/g
)

0.0000.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

Cumulative Intrusion vs Pore size

Intrusion for Cycle 1

Pore size Diameter (µm)

0.010.1110100

L
o

g
 D

if
fe

re
n

ti
a

l 
In

tr
u

s
io

n
 (

m
L

/g
)

0.000.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

C
u

m
u

la
tiv

e
 In

tru
s
io

n
 (m

L
/g

)

0.0000.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

Log Differential Intrusion vs Pore size

Log Differential Intrusion Cumulative Intrusion



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pore size Diameter (µm)

0.010.1110100

L
o

g
 D

if
fe

re
n

ti
a

l 
In

tr
u

s
io

n
 (

m
L

/g
)

0.000.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

C
u

m
u

la
tiv

e
 In

tru
s
io

n
 (m

L
/g

)

0.0000.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

Log Differential Intrusion vs Pore size

Log Differential Intrusion Cumulative Intrusion



75 

 

Příloha 11  Protokol z porozimetrického měření vzorku GPOR 1,5. 
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Příloha 12  Tabulky z měření objemových hmotností a pevností. 

Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

GVS/2 dny 

2,009 2,006 2,100 16,93 2,0004 12,77 

11,79 1947 

2,035 2,134 2,008 17,09 1,9598 11,80 

2,105 2,154 1,997 17,03 1,8808 10,80 

GVS 0,25/2 dny 

2,028 2,109 2,041 16,88 1,9337 17,27 

18,03 1948 

2,015 2,118 2,029 16,68 1,9263 16,40 

2,022 2,099 2,006 16,89 1,9838 20,42 

GVS 0,5/2 dny 

2,067 2,045 2,097 16,64 1,8772 14,85 

14,04 1884 

2,010 2,117 2,093 16,53 1,8560 13,45 

2,080 2,012 2,165 17,38 1,9182 13,82 

GVS 0,75/2 dny 

1,999 1,991 2,124 16,44 1,9447 17,17 

18,08 1920 

2,007 2,043 2,099 16,50 1,9171 18,27 

1,983 2,056 2,118 16,39 1,8980 18,80 

GVS 1,5/ 2 dny 

2,082 2,077 2,050 17,28 1,9493 12,05 

13,21 1945 

2,022 2,134 2,058 17,16 1,9324 15,52 

2,020 2,128 2,014 16,91 1,9533 12,05 

 

Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

GVS/7 dnů 

2,067 2,048 2,148 18,03 1,9829 44,45 

45,51 1944 

2,084 2,052 2,141 17,95 1,9605 46,22 

2,024 2,090 2,069 16,54 1,8898 45,87 

GVS 0,25/7 dnů 

2,043 2,111 2,088 17,12 1,9012 68,80 

67,65 1927 

2,044 1,997 2,083 16,73 1,9676 68,15 

2,047 2,091 2,044 16,74 1,9134 66,00 

GVS 0,5/7 dnů 

2,061 2,036 2,051 16,94 1,9683 57,32 

58,51 1939 

2,069 2,144 2,049 17,86 1,9650 59,60 

2,021 2,139 2,084 16,96 1,8826 58,62 

GVS 0,75/7 dnů 

2,042 2,034 2,112 16,77 1,9118 74,02 

73,55 1955 

2,002 2,110 1,981 16,58 1,9813 69,57 

2,010 2,073 2,056 16,89 1,9716 77,07 

GVS 1,5/ 7 dnů 

2,044 2,003 2,122 17,23 1,9833 58,95 

58,96 1978 

2,027 2,082 2,084 17,20 1,9557 61,22 

2,107 2,074 2,005 17,47 1,9939 56,72 
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Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

GVS/28 dnů 

2,112 2,048 2,022 16,96 1,9392 88,80 

90,40 1934 

2,079 2,019 2,074 16,84 1,9344 91,15 

2,014 2,045 2,154 17,12 1,9298 91,25 

GVS 0,25/28 dnů 

2,044 2,115 2,065 16,98 1,9021 82,07 

86,91 1918 

2,001 2,124 2,062 16,89 1,9273 90,57 

2,064 2,078 2,005 16,55 1,9245 88,10 

GVS 0,5/28 dnů 

2,015 2,049 2,154 17,31 1,9464 95,72 

95,34 1970 

2,071 2,082 2,025 17,14 1,9630 90,57 

2,001 2,024 2,088 16,93 2,0020 99,72 

GVS 0,75/28 dnů 

2,009 2,111 2,010 17,10 2,0060 91,32 

92,90 1991 

1,994 1,974 2,130 16,53 1,9716 91,97 

2,013 2,074 2,038 16,98 1,9956 95,42 

GVS 1,5/ 28 dnů 

2,038 2,027 2,144 17,58 1,9849 96,75 

98,27 1980 

2,017 2,095 2,029 16,79 1,9583 93,70 

2,014 2,012 2,083 16,86 1,9975 104,37 

 

Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

GVS/40 dnů 

2,034 2,046 2,176 17,45 1,9270 91,35 

95,05 1934 

2,037 1,973 2,143 16,94 1,9669 96,75 

2,141 1,992 2,059 16,76 1,9086 97,05 

GVS 0,25/40 dnů 

2,020 2,111 1,997 16,83 1,9764 92,00 

92,03 1930 

2,059 2,137 2,037 16,84 1,8788 73,62 

2,037 2,104 2,022 16,76 1,9340 110,47 

GVS 0,5/40 dnů 

2,020 2,106 1,994 16,94 1,9970 97,65 

95,17 1989 

1,996 2,001 2,111 16,92 2,0068 102,17 

2,030 2,087 2,032 16,90 1,9631 85,70 

GVS 0,75/40 dnů 

2,013 2,040 2,012 17,28 2,0914 98,25 

96,88 2000 

2,042 2,139 2,026 17,19 1,9425 88,72 

2,042 2,060 2,080 17,21 1,9670 103,67 

GVS 1,5/ 40 dnů 

2,082 2,044 2,098 17,58 1,9690 98,55 

98,25 1986 

2,066 2,069 2,094 17,58 1,9640 97,07 

2,079 2,040 2,055 17,65 2,0251 99,12 
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Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

GVS/2 dny 

2,009 2,006 2,100 16,93 2,0004 12,77 

11,79 1947 

2,035 2,134 2,008 17,09 1,9598 11,80 

2,105 2,154 1,997 17,03 1,8808 10,80 

GVS 5/2 dny 

2,075 1,997 2,198 17,35 1,9049 10,67 

11,06 1888 

2,029 2,127 2,071 16,95 1,8964 12,52 

2,049 2,299 1,981 17,39 1,8635 10,00 

 

Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

GVS/7 dnů 

2,067 2,048 2,148 18,03 1,9829 44,45 

45,51 1944 

2,084 2,052 2,141 17,95 1,9605 46,22 

2,024 2,090 2,069 16,54 1,8898 45,87 

GVS 5/7 dnů 

2,023 2,304 2,135 18,44 1,8530 60,50 

61,35 1887 

2,044 2,256 2,042 18,03 1,9148 67,15 

2,055 2,258 2,123 18,64 1,8922 56,40 

         
         
         

         
Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm

3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

GVS/28 dnů 

2,112 2,048 2,022 16,96 1,9392 88,80 

90,40 1934 

2,079 2,019 2,074 16,84 1,9344 91,15 

2,014 2,045 2,154 17,12 1,9298 91,25 

GVS 5/28 dnů 

2,065 2,293 2,140 18,69 1,8445 74,82 

72,75 1916 

2,027 2,250 2,010 17,96 1,9592 72,37 

2,053 2,017 2,110 17,00 1,9457 71,07 

         

         
Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm

3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

GVS/40 dnů 

2,034 2,046 2,176 17,45 1,9270 91,35 

95,05 1934 

2,037 1,973 2,143 16,94 1,9669 96,75 

2,141 1,992 2,059 16,76 1,9086 97,05 

GVS 5/40 dnů 

2,009 2,140 2,004 16,77 1,9464 78,95 

81,80 1924 

2,047 2,034 2,123 16,88 1,9096 81,83 

1,996 2,032 2,132 16,58 1,9174 84,62 
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Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

GVS/2 dny 

2,009 2,006 2,100 16,93 2,0004 12,77 

11,79 1947 

2,035 2,134 2,008 17,09 1,9598 11,80 

2,105 2,154 1,997 17,03 1,8808 10,80 

GPOR 0,25/2 dny 

1,971 2,112 2,009 16,57 1,9814 21,87 

20,84 1956 

2,183 2,067 1,976 17,37 1,9481 19,77 

2,076 2,158 2,021 17,56 1,9395 20,87 

GPOR 0,5/2 dny 

2,038 2,016 2,095 16,96 1,9704 21,60 

20,97 1949 

2,133 1,992 2,021 16,83 1,9599 20,92 

2,160 2,046 2,019 17,11 1,9176 20,40 

GPOR 0,75/2 dny 

2,122 2,070 2,043 16,77 1,8687 20,72 

20,59 1918 

2,016 2,062 2,017 16,62 1,9822 20,15 

2,019 2,190 1,995 16,80 1,9045 20,90 

GPOR 1,5/ 2 dny 

2,008 2,091 1,985 15,99 1,9185 17,42 

16,52 1931 

2,043 1,993 2,067 16,44 1,9534 15,70 

2,073 2,026 2,083 16,8 1,9204 16,45 

 

Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

GVS/7 dnů 

2,067 2,048 2,148 18,03 1,9829 44,45 

45,51 1944 

2,084 2,052 2,141 17,95 1,9605 46,22 

2,024 2,090 2,069 16,54 1,8898 45,87 

GPOR 0,25/7 dnů 

2,047 2,108 1,995 16,71 1,9411 63,30 

59,22 1958 

1,997 2,032 2,188 17,66 1,9890 58,12 

1,996 2,108 2,026 16,57 1,9438 56,25 

GPOR 0,5/7 dnů 

2,029 1,998 2,116 17,10 1,9934 64,50 

60,11 1956 

2,021 1,999 2,171 17,36 1,9793 57,37 

2,070 2,104 2,194 18,11 1,8952 58,47 

GPOR 0,75/7 dnů 

2,004 2,094 1,990 16,06 1,9232 63,40 

64,62 1962 

2,092 2,011 2,005 16,46 1,9514 57,90 

2,002 2,000 2,069 16,66 2,0110 72,57 

GPOR 1,5/ 7 dnů 

2,029 2,035 2,063 16,75 1,9664 53,12 

60,52 1967 

2,000 1,998 2,060 16,56 2,0117 62,50 

2,080 2,014 2,072 16,69 1,9228 65,95 
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Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

GVS/28 dnů 

2,112 2,048 2,022 16,96 1,9392 88,80 

90,40 1934 

2,079 2,019 2,074 16,84 1,9344 91,15 

2,014 2,045 2,154 17,12 1,9298 91,25 

GPOR 0,25/28 dnů 

2,226 2,098 2,105 18,29 1,8605 66,85 

70,49 1948 

2,205 2,053 2,063 18,29 1,9585 73,92 

2,010 2,182 2,057 18,28 2,0262 70,70 

GPOR 0,5/28 dnů 

2,052 2,078 2,051 17,10 1,9553 88,35 

89,36 1948 

2,037 2,107 2,014 16,53 1,9123 83,55 

2,011 2,102 2,025 16,93 1,9778 96,17 

GPOR 0,75/28 dnů 

2,036 2,032 2,078 16,99 1,9763 86,77 

86,03 1954 

2,011 2,092 2,019 16,49 1,9414 84,50 

2,009 2,081 2,058 16,72 1,9433 86,82 

GPOR 1,5/ 28 dnů 

2,075 2,013 2,048 16,78 1,9616 81,32 

90,20 1968 

2,035 2,024 2,043 16,62 1,9751 84,32 

2,014 2,026 2,068 16,60 1,9672 104,97 

 

Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

GVS/40 dnů 

2,034 2,046 2,176 17,45 1,9270 91,35 

95,05 1934 

2,037 1,973 2,143 16,94 1,9669 96,75 

2,141 1,992 2,059 16,76 1,9086 97,05 

GPOR 0,25/40 dnů 

2,040 2,055 2,034 17,08 2,0031 68,05 

80,86 1944 

1,983 2,151 2,003 16,51 1,9324 73,47 

2,050 2,247 1,973 17,23 1,8958 101,07 

GPOR 0,5/40 dnů 

2,082 2,188 2,077 18,24 1,9278 85,55 

89,40 1962 

2,048 2,090 2,006 16,73 1,9484 102,97 

2,041 2,011 2,040 16,82 2,0088 79,67 

GPOR 0,75/40 dnů 

2,004 2,126 2,043 16,76 1,9255 81,87 

87,02 1954 

2,009 2,121 1,982 16,56 1,9608 75,67 

2,018 2,071 1,974 16,29 1,9746 103,52 

GPOR 1,5/ 40 dnů 

2,050 2,008 2,059 16,71 1,9715 82,65 

90,21 1983 

2,116 2,033 2,077 16,92 1,8937 89,67 

1,950 2,016 1,997 16,35 2,0826 98,30 
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Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

30POP/2 dny 

2,051 2,090 2,069 16,91 1,9067 23,62 

23,86 1959 

2,019 2,063 2,095 17,27 1,9791 23,97 

2,093 2,028 2,055 17,36 1,9902 24,00 

30POP 0,25/2 dny 

2,061 2,024 2,109 17,28 1,9642 22,07 

23,20 1991 

2,031 2,014 2,126 17,38 1,9986 23,90 

2,047 2,021 2,098 17,46 2,0117 23,62 

30POP 0,75/ 2 dny 

2,012 2,167 2,124 17,55 1,8951 23,70 

23,32 1959 

2,089 2,049 2,154 18,50 2,0065 22,55 

2,067 1,994 2,080 16,94 1,9760 23,72 

 

Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

30POP/7 dnů 

2,001 2,019 2,064 17,28 2,0723 37,67 

36,87 1981 

2,021 2,077 2,097 17,01 1,9324 39,50 

2,054 2,074 2,069 17,09 1,9390 33,45 

30POP 0,25/7 dnů 

2,032 2,108 2,030 17,34 1,9942 33,05 

33,16 2009 

2,137 2,032 2,023 17,97 2,0456 32,25 

2,080 2,007 2,091 17,35 1,9876 34,17 

30POP 0,75/ 7 dnů 

2,071 2,065 2,033 17,49 2,0116 31,42 

30,76 1995 

2,052 2,040 2,155 17,80 1,9732 29,95 

2,177 2,085 2,001 18,17 2,0005 30,90 

 

Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

30POP/28 dnů 

2,025 2,064 2,017 16,14 1,9145 61,57 

58,70 1974 

2,032 2,105 2,070 17,07 1,9279 55,75 

2,025 2,056 1,975 17,09 2,0784 58,77 

30POP 0,25/28 dnů 

2,067 2,104 2,100 17,64 1,9315 51,02 

52,45 1996 

2,059 2,007 2,100 17,67 2,0362 50,45 

2,041 2,165 2,006 17,92 2,0217 55,87 

30POP 0,75/ 28 dnů 

2,073 2,036 2,159 18,13 1,9896 58,50 

54,45 1979 

2,062 2,143 2,051 17,80 1,9640 55,55 

2,011 2,120 2,058 17,39 1,9820 49,30 

 

 

 

 

 



84 

 

Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] Øp [MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

30POP/40 dnů 

2,075 2,081 2,067 16,87 1,8901 69,97 

68,59 1951 

2,059 2,098 2,018 16,89 1,9375 62,02 

1,995 2,017 2,082 16,97 2,0256 73,77 

30POP 0,25/40 dnů 

2,059 2,138 2,073 17,48 1,9155 64,92 

65,30 1979 

2,035 2,134 1,988 17,58 2,0363 65,22 

2,039 2,141 2,034 17,62 1,9844 65,77 

30POP 0,75/40 dnů 

2,050 2,196 2,069 17,97 1,9293 59,20 

59,53 1976 

2,050 2,141 2,041 17,83 1,9904 59,87 

2,085 2,030 2,089 17,75 2,0075 59,52 

 

Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] 

Øp 

[MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

30POP/2 dny 

2,051 2,090 2,069 16,91 1,9067 23,62 

23,86 1959 

2,019 2,063 2,095 17,27 1,9791 23,97 

2,093 2,028 2,055 17,36 1,9902 24,00 

PPOR 0,25/2 dny 

2,053 2,096 2,204 17,92 1,8895 21,17 

22,87 1956 

2,024 2,175 1,976 17,30 1,9888 22,82 

2,039 2,045 2,108 17,50 1,9909 24,62 

PPOR 0,75/ 2 dny 

2,082 2,013 2,265 18,02 1,8983 24,07 

22,91 1952 

2,067 2,095 2,017 17,34 1,9853 21,45 

2,130 2,204 2,047 18,96 1,9730 23,22 

 

Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] 

Øp 

[MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

30POP/7 dnů 

2,001 2,019 2,064 17,28 2,0723 37,67 

36,87 1981 

2,021 2,077 2,097 17,01 1,9324 39,50 

2,054 2,074 2,069 17,09 1,9390 33,45 

PPOR 0,25/7 dnů 

2,051 2,003 2,114 17,56 2,0220 36,47 

31,21 1984 

2,076 2,039 2,143 17,74 1,9556 28,82 

2,044 2,075 2,259 18,93 1,9758 28,35 

PPOR 0,75/ 7 dnů 

2,054 2,048 2,126 18,08 2,0216 30,87 

30,08 1972 

2,101 2,085 2,076 18,32 2,0145 30,57 

2,037 2,084 2,258 18,01 1,8789 28,80 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm
3
] p[MPa] 

Øp 

[MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

30POP/28 dnů 

2,025 2,064 2,017 16,14 1,9145 61,57 

58,70 1974 

2,032 2,105 2,070 17,07 1,9279 55,75 

2,025 2,056 1,975 17,09 2,0784 58,77 

PPOR 0,25/ 28 dnů 

2,021 2,028 2,088 17,01 1,9876 69,62 

70,58 2018 

2,009 2,026 2,088 17,15 2,0180 72,32 

2,025 2,073 2,025 17,42 2,0493 69,80 

PPOR 0,75/ 28 dnů 

2,052 2,043 2,134 17,61 1,9684 74,10 

80,39 2003 

2,060 2,056 2,078 17,59 1,9986 91,95 

2,040 2,053 2,089 17,86 2,0414 75,12 

         

         
         
         
         

         
Ozn. vzorku/počet dnů [cm] [cm] [cm] m[g] OH [g/cm

3
] p[MPa] 

Øp 

[MPa] 

Ø OH 

[kg/m
3
] 

30POP/40 dnů 

2,075 2,081 2,067 16,87 1,8901 69,97 

68,59 1951 

2,059 2,098 2,018 16,89 1,9375 62,02 

1,995 2,017 2,082 16,97 2,0256 73,77 

PPOR 0,25/40 dnů 

2,110 2,248 2,057 19,18 1,9658 72,92 

72,05 1995 

2,075 2,209 2,036 17,99 1,9277 70,12 

2,025 2,209 2,026 18,95 2,0910 73,12 

PPOR 0,75/40 dnů 

2,081 2,118 2,131 17,96 1,9122 104,27 

85,31 1989 

2,058 2,044 2,110 17,55 1,9773 84,95 

2,101 2,016 1,983 17,44 2,0764 66,70 

 

 


