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Abstrakt 

 

KOŇAŘÍK, J. Ověření vlastností alkalicky aktivovaných systémů na bázi vysokopecní strusky 

a hodnocení jejich použitelnosti ve vybrané oblasti stavebnictví. Diplomová práce, Ostrava. 

FAST, VŠB-TUO. 2015, 99 s.  

 

Alkalicky aktivované systémy představují anorganické hmoty vzniklé alkalickou 

aktivací vhodných prekurzorů a následnou polykondenzací. Vyznačují se velkým energetickým 

a ekologickým potenciálem.   

Cílem této práce je výzkum vlivu různých typů aktivátorů na konečné vlastnosti 

připravených kompozitů na bázi vysokopecní granulované strusky a studium jejich chování 

s ohledem na zamýšlené použití ve stavební praxi. 

Experimenty byly zaměřeny především na stanovení fyzikálně-mechanických 

a trvanlivostních charakteristik vybraných směsí a také, ve spolupráci s firmou Štukatérství 

Josef Trela, na jejich aplikovatelnost a využití ve stavebnictví. Pro větší objektivitu výsledků 

byly připravené kompozity porovnávány se směsí z cementu nejvyšší běžně dostupné třídy, 

a to jak bílého, tak portlandského. 

Byla ověřena možnost přípravy směsí způsobem praktikovaným ve stavební praxi 

a vyhodnocena použitelnost, proveditelnost a vhodnost receptur pro výrobu štukatérských 

prvků. 

Hlavním přínosem této práce je implementace výsledků vědecko-výzkumné činnosti 

do reálných podmínek konkrétní oblasti stavebního průmyslu. 

 

 

Klíčová slova 

Alkalicky aktivovaný, vysokopecní struska, aktivátor, cement, štukatérství. 



Abstract 

KOŇAŘÍK, J. Testing of alkali activated systems based on blast furnace slag and evaluation 

of the usability in a selected field of construction. Diploma thesis, Ostrava. FAST, VŠB-TUO. 

2015, 99 pp. 

 

Alkali activated systems represent an inorganic substances created by alkali activation 

of appropriate precursors and subsequent polycondensation. They feature a large potential in 

energy and environment. 

The aim of this work is to research the effect of different types of activators on the final 

properties of the prepared composites based on granulated blast furnace slag and study their 

behavior with respect to the application in practice. 

The experiments were primarily focused on determining the physico-mechanical and 

durability characteristics of selected compounds and also, in cooperation with Štukatérství 

Jozef Trela, on their applicability and use in construction. For greater objectivity, results were 

compared with composites prepared from a mixture of cement highest commonly available 

class, of white cement and Portland cement. 

In laboratory, the possibility of preparing a mixture by the method practiced 

in construction practice, the applicability, feasibility and appropriateness of mixtures for the 

production of stuccoes elements was verified.  

The main contribution of this work is the implementation of the results of scientific 

research into real-world conditions specific areas of the construction industry. 
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Seznam použitého značení 

A  Velikost zkoušeného povrchu pro CHRL v mm2 

a   Délka strany tělesa u příčného tahu v mm 

a.c  Plocha při na kterou působí zatížení při zkoušce pevnosti v tlaku v mm2 

b  Délka boční strany tělesa pro zkoušku v tahu za ohybu v mm 

DESIL AL  Koloidní roztok DESIL AL 1, nebo vzorky jej obsahující  

DVS   Draselné vodní sklo se silikátovým modulem 2, nebo vzorky jej obsahující 

Fc  Zatížení při porušení pro zkoušku v tlaku v kN 

Ff  Lomové zatížení pro zkoušku tahu za ohybu v kN 

Fjt  Zatížení v příčném tahu při porušení v kN 

L   Délka dotykové přímky podpory a tělesa u příčného tahu v mm 

Le  Délka zkušební základny- vzorku pro měření dynamického modulu v mm 

l  Vzdálenost podpor u zkoušky v tahu za ohybu v mm 

LiVS  Vzorky s lithným vodním sklem [7] 

k   Součinitel rozměrnosti pro měření dynamického modulu 

MKS   Metakřemičitan disodný, nebo vzorky jej obsahující 

NAVS  Sodné vodní sklo se silikátovým modulem 1,5 popřípadě uvedeným, nebo 

vzorky jej obsahující  

NaLiVS  Vzorky se sodnolithným vodním sklem [7] 

Rc  Pevnost v tlaku v MPa 

Rf  Pevnost v tahu za ohybu v MPa 

Rjt  Pevnost v příčném tahu v MPa 

t  Naměřená délka průchodu upravená pro danou délku vzorku v µs 

ρ  Objemová hmotnost vzorku v kg/m3 

∆σ   Změna napětí mezi σa a σb  

∆ε   Změna poměrné deformace bez jednotky 

σa  Horní hranice napětí pro měření statického modulu pružnosti v MPa 

σb  Dorní hranice napětí pro měření statického modulu pružnosti v MPa 
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1 Úvod  

Tak jako jakýkoliv obor lidské činnosti se i oblast stavebních hmot postupně vyvíjí 

a technická a technologická řešení se mění v závislosti na požadavcích moderního vývoje 

společnosti.  

Všeobecně v oblasti stavebnictví jsou u nás stále v největší míře zastoupena pojiva na bázi 

cementu, a to jak v jemnozrnných, tak i v hrubozrnných aplikacích. Výroba cementu je však 

velice energeticky náročná, negativně ovlivňuje životní prostředí, a to především těžbou 

přírodních zdrojů a tvorbou velkého objemu emisí CO2. Podle výzkumných prací jsou navíc 

produkty hydratace cementu termodynamicky nestabilní, a proto je jejich životnost 

omezená [8]. 

 V dnešní české i evropské legislativě je na tyto faktory kladen stále větší důraz, zejména 

pak na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a recyklovatelnost materiálů. Tento 

problém by se mohl z části vyřešit použitím alkalicky aktivovaných systémů, které mohou 

v některých odvětvích stavebnictví nahradit cementová pojiva. Alkalicky aktivované systémy 

využívají jako pojiva především velkoobjemové druhotné suroviny z různých odvětví 

průmyslu. Tyto hmoty jsou částí procesu jejich recyklace. A to zejména druhotných surovin 

hutního průmyslu, například vysokopecní granulované strusky, na niž se zaměřuje i tato práce. 

Další použitelné druhotné suroviny jsou popílky z odvětví elektrárenství. 

  Proces jejich aktivace je podmíněn vhodným alkalickým prostředím, které je vnášeno 

aktivátory. V případě této práce se jedná zejména o porovnání vlivu použitého typu aktivátoru 

na výsledné vlastnosti systému. Použita byla vodní skla sodná, draselná, aktivátor Desil AL 

a sypký metakřemičitan sodný v porovnání s běžným cementovým pojivem.  

 Cílem práce je ověření vlivu použitého typu aktivátoru na vybrané konečné vlastnosti 

alkalicky aktivovaných systémů na bázi vysokopecní granulované strusky a studium jejich 

chování a rovněž srovnání s cementy se zaměřením na vhodnost použití ve stavební praxi. 

Ve spolupráci s firmou Štukatérství Jozef Trela, byly zhodnoceny možnosti jejich 

aplikovatelnosti ve stavebnictví, tedy zejména možnost přípravy směsí běžnou staveništní 

technikou, specifikace a doporučení pro jejich aplikaci, stanovení vlastností těchto hmot 

a srovnání s běžně používanými materiály a skladbami, se zaměřením na úpravy prováděné 

v praxi na prvcích a v poslední fázi také stanovení trvanlivostních vlastností připravovaných 

hmot. 
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V experimentech jsou zkoumány změny pevnostních parametrů při záměně plniva 

z laboratorního písku za písek stavební a dále trvanlivostní charakteristiky vybraných směsí 

na základě předchozích výzkumných prací.  

V rámci experimentu je sledována degradace vzorků během expozice na běžné fasádní 

skladbě a vliv expozice povětrnostním vlivům na pevnostní charakteristiky volně uložených 

těles, ve srovnání s tělesy uskladněnými v laboratorním prostředí.  

Součástí práce je rovněž ověření chování kompozitů při působení tlakové vody, výpočty 

statických a dynamických modulů pružnosti, měření pH a několik nenormových experimentů, 

týkajících se výrobních postupů. 

Pro větší objektivitu výsledků jsou připravené kompozity porovnávány se směsí 

z cementu nejvyšší běžně dostupné třídy 52,5 R, a to jak bílého, tak i portlandského. 
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2 Teoretická část 

Tato kapitola se zabývá teoretickou strukturou alkalicky aktivovaných systémů, jejich 

použitím a výběrem vhodné oblasti stavebnictví pro jejich konkrétní použití a konvenčními 

materiály, kterým by alkalicky aktivované systémy mohly konkurovat. 

 

2.1 Alkalicky aktivované systémy a jejich struktura 

Alkalicky aktivované materiály jsou kompozity ze dvou nebo více složek, připravené 

alkalickou aktivací latentně hydraulických látek nebo pucolánů pomocí alkalického aktivátoru 

(uhličitanu, křemičitanu nebo hydroxidu). Aktivátor vyvolá štěpení vazeb aluminosilikátu, 

tento jev je nazýván alkalická aktivace a následnou polymerací, při níž vznikají nové fáze. Tyto 

reakce většinou probíhají za účasti vody. V současnosti se nejčastěji alkalicky aktivované 

systémy rozdělují z hlediska obsahu CaO v pojivové složce. V závislosti na jeho množství 

v původním pojivu se konečné produkty alkalické aktivace liší [ 1,8, 17, 18, 19 ]. 

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

hmoty, metakaolíny, popílky) se předpokládá, že konečné produkty tzv. geopolymerace jsou 

jiné. Podle teorie prof. Davidovitse se předpokláda vznik zeolitických fází typu  

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

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

[-Si-O-Al-O-Si-O-] a sialáty disiloxo [-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-]. Díky variabilitě složení 

použitých surovin vzniká ve vytvořené geopolymerní směsi několik různých typů výsledných 

produktů [8, 12, 20, 26].  

U hmot s vysokým obsahem CaO (vysokopecní strusky) se předpokládají podobné 

produkty hydratačních procesů, jako je tomu při hydrataci portlandského cementu s vodou. 

U cementu vnikají C-S-H gely, portlandit (Ca(OH)2) a ettringit. Při alkalické aktivaci 

vysokopecních strusek se předpokládá vznik C-S-H gelů. Důležitým rozdílem ve výsledku 

hydratačních procesů portlandského cementu a vysokopecní strusky je tedy takový, že alkalicky 

aktivované systémy mají amorfní strukturu a neobsahují portlandit - Ca(OH)2, který 

v hydratovaném portlandském cementu projevuje svou termodynamickou nestabilitu 

za normálních podmínek a je nejslabším článkem umělého kamene [1, 10, 18, 19 ]. Na Obr. 1 

je znázorněna předpokládaná nahodilá struktura alkalicky aktivovaného systému. 
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Obr. 1 Schéma alkalicky aktivovaného systému [1] 

 

2.2 Vývoj alkalicky aktivovaných systémů 

Počátek vývoje těchto hmot můžeme zasadit do roku 1934, kdy v keramických závodech 

Firmy Olsen byla alkalická reakce použita k průmyslové aplikaci, jako takzvaná studená 

syntéza kaolinu a uhličitanu sodného za zvýšené teploty. [1, 4] 

Dále se touto problematikou zabýval prof. Gluchovskij a jeho spolupracovníci. 

Je vlastníkem prvního patentu v tomto oboru. Problematikou se zabýval od 50 let minulého 

století, například o aktivaci jílových složek nebo výzkumem řízeného tuhnutí a tvrdnutí těchto 

hmot. Je autorem první publikace popisující reakce alkalické aktivace. Tyto hmoty byly 

nazývány „Gruntocementi“. Na základě jeho výzkumu dalších surovin se jako 

nejperspektivnější jevily takzvané struskoalkalické cementy a betony. K jejich výrobě byla 

používána jemně mletá struska a aktivace probíhala hydroxidy, uhličitany nebo křemičitany 

sodnými. [3, 4] 

Nejznámější osobou v oblasti alkalicky aktivovaných hmot je prof. Joseph Davidovits, 

který zavedl pojmy „geopolymer“ a „geopolymerizace“. Jedná se o alkalickou aktivaci 

metakaolinu uhličitany nebo křemičitany, sodnými nebo draselnými. [ 1, 8, 4] 
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Pojem geopolymer se velice rychle rozšířil a v kruzích široké veřejnosti se jím začaly 

označovat všechny alkalicky aktivované hmoty. Ve své práci se k tomuto zobecnění nechci 

uchylovat a proto tento pojem jako označení nepoužívám. 

V České Republice je hned několik týmů zabývajících se alkalicky aktivovanými 

systémy. 

Na fakultě chemické VUT v Brně se alkalicky aktivovanými materiály zabývá skupina 

vědců pod vedením prof. Brandštetra, jenž v minulosti na výzkumu alkalicky aktivovaných 

hmot spolupracoval s vědci v Kyjevě. Na VUT v Brně se studiem struskoalkalických betonů 

zabývají již od 60. let, v současné době je výzkum zaměřen na přípravu materiálů na bázi 

vysokopecní strusky a popílků. [1, 2, 3, 4] 

V České republice se od roku 1973 výzkumem a vývojem alkalicky aktivovaných 

systémů zabývá Ústav skla a keramiky Vysoké školy chemicko - technologické v Praze 

ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Kolektiv doc. Škváry, zabývající se 

především alkalickou aktivací vysokopecních strusek a kaolinitických látek, ale také odpadních 

materiálů či popílků dosáhl na poli geopolymerních materiálů mnoha úspěchů. Asi největším 

z nich je návrh POPbetonu, alkalicky aktivovaný úletový popílek vhodných vlastností 

pro aplikace ve stavebnictví. Vzniká za zvýšeného tlaku a teploty. [4, 5, 6] 

Od roku 2005 se výzkumem a vývojem v oblasti geopolymerů zabývá Česká rozvojová 

agentura o. p. s., cílí na podporu a aplikace těchto hmot ve stavebním průmyslu. Ve spolupráci 

a Ústavem mechaniky hornin Akademie věd České Republiky vytváří informační a inovační 

centrum podpory geopolymerů v Praze.    

 

 

2.3 Výběr vhodné oblasti použití alkalicky aktivovaných hmot  

Z hlediska vědeckého jsou základní vlastnosti alkalicky aktivovaných hmot, jako 

například pevnosti a některé odolnostní vlastnosti zkoumány již několik desítek let [1, 4, 5, 8]. 

Jaké jsou důvody jejich minimálního využití v praxi? 

 Zde opomeneme důvody ekonomické, jejichž důležitost je značná a odvíjí se od objemu 

výroby suroviny. Jedním z často zmiňovaných důvodů je nebezpečí při práci s vysoce žíravými 

materiály, kterými jsou aktivátory těchto hmot. V oblasti stavebnictví není práce s tak silnými 

chemikáliemi obvyklá.  
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Také by vlastnosti těchto hmot měly pro daný obor mít významný přínos, v případě 

praktické aplikace ve výrobním procesu je žádoucí znát vlastnosti vzniklého materiálu 

a  odmínky přípravy. 

 Za vhodnou profesi, v níž by alkalicky aktivované hmoty mohly najít uplatnění, a tím 

pomoci jejich rozšíření do stavební praxe byla zvolena oblast štukatérství. 

 „Štukatérství je uměleckořemeslná skulptivní technika, spočívající ve zpracování 

specifické tvárné hmoty – štuku, resp. štukové malty za účelem vytvoření plastických 

ornamentů nebo volných plastik.“ [9] 

 V rámci výzkumných prací byla navázána spolupráce s firmou Štukatérství Josef Trela. 

Tato firma se v oboru štukatérství pohybuje již více než 20 let, díky čemuž má velké množství 

referenčních staveb. Je největší štukatérskou firmou v Olomouckém kraji, zabývá se ruční 

zakázkovou výrobou od původních technologií až po moderní styl. 

 Zabývá se kompletní tvorbou či rekonstrukcemi fasádních štuků, interiérových 

štukových výzdob včetně sádrových omítek. Zhotovování nebo restaurování profilovaných 

říms, šambrán, frontónů, reliéfů, konzol, ratolestí, balkonových kuželek a dalších fragmentů. 

Při sochařsky náročnějších prvcích využívají externí služby akademického sochaře.  

 Většina prací je v dnešní době zaměřena na rekonstrukce stávajících objektů. 

Z nejvýznamnějších referenčních staveb jsou to gloriet v Hněvotíně u Olomouce, klášterní 

hradisko v centru Olomouce, několik měšťanských domů a zámek v Sobotíně (obr. 2). 

 Ze zakázek moderního stylu štukatérství jde například o skulpturu dokonalé koule 

o průměru 104 cm z laminátové síťoviny se sádrovým povrchem, která slouží jako dekorativní 

prvek ve společných prostorách hotelu. 
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Obr. 2 Štuky v průčelí zámku v Sobotíně v rekonstrukci v roce 2014  

Ze spolupráce a odborných konzultací s firmou Štukatérství Jozef Trela vzešly 

požadavky na vlastnosti hmot pro tvorbu štukatérských prvků.  

Jako vhodná oblast možného použití byla zvolena aplikace štukatérských prvků 

v exteriéru a příprava těles formou odlitků nebo výdusků. 

 

2.4 Materiály ve štukatérství a zhodnocení možnosti jejich alternace 

Tato kapitola se zabývá vstupním teoretickým zhodnocením materiálů běžně 

používaných ve štukaterství a jejich možnou alternaci alkalicky aktivovanými hmotami 

s ohledem na ekonomickou a ekologickou stránku. 

 

2.4.1 Sádra 

Nejstarší štukatérský materiál je sádra. Pro štukatérské účely se sádra dělí na rychle 

tuhnoucí měkkou sádru, sádru volně tuhnoucí tvrdou, sádroviny a anhydritovou maltovinu 

estrich. [11, 13] 

Sádra se skládá z hemihydrátu v modifikaci alfa nebo beta (CaSO4 . ½ H2O ), anhydritu 

I – III a dihydrátu – sádrovce (CaSO4 . 2H2O). Na vzájemném poměru těchto složek jsou závislé 
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vlastnosti sádry. Větší podíl hemihydrátu alfa zvyšuje rychlost tuhnutí sádry a zvětšuje její 

pevnost. [13] 

 

Rychle tuhnoucí sádra: Vhodné vlastnosti jsou rychlé tuhnutí, hladkost povrchů, bílá barva, 

malá objemová roztažnost, dobrá zpracovatelnost. Z ekologického pohledu výpal sádry není 

energeticky příliš náročný, jedná se o teplotu od 100 do 300 °C podle požadovaných vlastností. 

Reakcemi při výpalu se uvolňuje vodní pára. Z ekonomického hlediska je sádra velmi levná. 

Nedostatkem je poměrně malá odolnost vůči působení vlhkosti a nízká pevnost (4 - 8 MPa).  

Používá se pro výtvarné a modelářské účely, zhotovování forem, interiérové štuky a je 

vhodnou přísadou do tmelů a omítek. 

 

Volně tuhnoucí sádra – estrich: Jinak nazývaná podlahová sádra, je vysoko pálená sádra 

obsahující směs anhydritu III a CaO. Sádra volně tuhnoucí má lepší odolnost proti vodě a vyšší 

pevnosti (20 - 25 MPa). Z ekologického hlediska je výpal této sádry náročnější, nad 700 °C, 

což je spojeno i s vyšší cenou produktu. Kvůli žádoucímu množství CaO se při výpalu uvolňují 

oxidy síry [13]. 

Zhotovují se z ní především podlahoviny, obklady napodobující umělé mramory, tvrdé 

leštěné a broušené omítky. 

 

2.4.2 Vápno 

Vápno je po hlíně nejstarší maltovinou. Slouží jako pojivo při přípravě malty pro zděné 

konstrukce, k přípravě omítek a štuků pro povrchové úpravy zdiva, používá se k nátěrům 

konstrukcí nebo ke konzervaci. Vápno se rozděluje na vzdušné vápno, uhličitanové vápno, 

hydraulické vápno, vápenný hydrát a speciální vápna. [11, 13] 

 Chemicky je vápno oxid vápenatý (CaO), přidáním vody, tedy hašením, vzniká vápenný 

hydrát (Ca(OH)2). Všechny jeho formy se na vzduchu slučují s oxidem uhličitým na uhličitan 

vápenatý (CaCO3). Vápno je tedy za normálních podmínek chemicky nestálé. 

 

Kufštejnské vápno: Jedná se o silně hydraulické vápno, obsahující 55 - 60 % CaO a MgO, 

24 - 27 % SiO2 a 12 – 15 % Al2O3 a Fe2O3. Od poloviny 19. století až do počátku 20. století 

sloužilo jako základní štukatérská surovina pro práce v exteriéru a připravovaly se z něj 

šlechtěné a plastické omítky. Tvoří silně plastickou kaši okrové barvy, která se odlévala 
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do forem nebo nanášela na povrchy. Je velmi odolné povětrnostním podmínkám a zejména 

srážkové vodě. Do dnes se vyrábí pouze v Kufštejnu a Perlmoosu v Rakousku, proto je velmi 

drahé a špatně dostupné. Vyrábí se při velmi vysokých teplotách, až na mez slinutí vstupní 

suroviny, obvykle 1300 °C, při tomto výpalu se ze suroviny uvolňuje velké množství CO2 [13]. 

Jedná se o surovinu, pro kterou se hledají vhodné alternativy. 

 

2.4.3 Cement 

Cement je ve štukatérství poměrně nová surovina. Ve štukatérství se nejčastěji uplatňují 

cement portlandský a cement bílý.[11, 13]  

Složením se jedná o složité aluminosilikáty, jejichž výsledné vlastnosti určují poměry 

jednotlivých oxidů ve vstupní surovině. Tyto poměry vyjadřují takzvané cementářské moduly 

hydraulický, silikátový, aluminátový, popř. další. [13, 16, 17] 

 

Cement portlandský: Jedná se o hydraulické pojivo, jehož hlavní složkou je portlandský 

slínek. Výpalem se dosahuje určitého poměru základních slínkových minerálů Alitu, Belitu, 

trikalicum aluminátu a tetrakalcium aluminát feritu. Rozlišujeme 3 třídy pevnosti 32,5; 42,5 

a 52,5, což odpovídá minimální pevnosti v tlaku na normových tělesech po 28 dnech zrání. 

Dále rozlišujeme podle rychlosti tvrdnutí na R – rapid a N – normál.  

 Používá se především jako pojivo pro umělé kameny, výdusky, šlechtěné plastické 

omítky, atd. [13]. 

 

Cement bílý: Je velmi podobnou surovinou portlandskému cementu, liší se ve složení, 

a to sníženým obsahem železa, respektive tetrakalcium aluminát feritu. Většinou obsahuje 

méně, než 0,8 % železa, což zaručuje jeho vysokou bělost. Vyznačuje se rychlým tuhnutím. 

 Používá se pro spárovací malty, na směsi pro umělé kameny, pro výdusky a faksimile, 

pro teraco, mozaikové malty a k výrobě odlitků a štukatérských prvků pro exteriérové 

použití. [13] 
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3 Použité suroviny 

V experimentu byly použity záměsová voda, jemně mletá granulovaná vysokopecní 

struska, křemičitý písek frakce 0/2 mm, těžený písek frakce 0/4 mm Tovačov a níže podrobněji 

popsané druhy aktivátorů. 

 

3.1  Záměsová voda 

Z důvodu požadavku aplikovatelnosti v praxi byly na vodu kladeny stejné nároky, jako 

na běžně používanou záměsovou vodu ve stavebnictví, a to podle normy ČSN EN 

1008: Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků a posouzení vhodnosti vody, 

včetně vody získané pro recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu. [23] Vzhledem 

k požadavkům, dostupnosti a opakovatelnosti byla použita do všech směsí pitná voda 

z vodovodního řadu, jež všechny požadavky splňuje. 

 

3.2  Písek 

Původní písek pro všechny směsi byl zvolen dle požadavku norem - standardní písek 

CEN, ČSN EN 196-1 [24]. Jedná se o přírodní křemičitý písek frakce 0/2 mm se zaoblenými 

zrny, s obsahem oxidu křemičitého nejméně 98 % hmotnosti. Jeho vlhkost musí být menší, 

než 0,2 obj. %. Použitý písek je z produkce firmy Filtrační písky, spol. s r.o. [14]. Certifikát 

jeho vhodnosti jako normového písku je přiložen jako Příloha č. 1. Tento materiál byl nahrazen 

běžným stavebním pískem. 

Jedná se o běžný stavební písek frakce 0/4 mm od firmy Českomoravský štěrk a. s. 

z provozovny Tovačov. Je to materiál vhodný pro většinu aplikací ve stavebnictví. Jedná se 

o přírodní kamenivo těžené z vody, což znamená, že toto kamenivo má velký objem zaoblených 

zrn a může obsahovat i předrcená zrna. Jeho vlastnosti dokládá Příloha č. 2. 

 

3.3  Jemně mletá granulovaná vysokopecní struska 

Struska obecně vzniká jako odpad při výrobě v metalurgii. Je tvořena zejména 

nekovovými složkami vsázky, společně s produkty metalurgických reakcí v průběhu výpalu 
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a části vyzdívek vyplouvající na povrch taveniny a vytvářející ochrannou vrstvu, zabraňující 

opětovné oxidaci kovových složek v tavenině. Z tohoto důvodu jsou přidávány do vsázky 

struskotvorné přísady (vápenec, kazivec, křemenný písek) a také již dříve utvořená struska. [20] 

 Strusky vzniklé při výrobě železa, takzvané vysokopecní strusky jsou pro svou relativní 

stálost složení vysoce ceněny, a to především jako příměsi do portlandského cementu. 

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

1 - 15 % MgO, v malém množství se vyskytují oxidy železa a manganu. [20] 

 Aby byla zaručena latentní hydraulicita strusek, je nutné, aby obsahovaly vysoký podíl 

amorfní fáze. Toho je docíleno tak, že po odpichu je struska dopravována ke granulačním věžím 

a je vylévána a prudce chlazena vodou, granulována. U nedostatečně rychle zchlazené strusky 

dochází ke krystalizaci a ztrátě latentně hydraulických vlastností [4, 10]. 

 Granulovanou strusku je nutno velmi jemně umlít tak, aby měla dostatečně velký měrný 

povrch pro požadovanou reaktivnost. Jako součást alkalicky aktivovaného pojiva byla použita 

vysokopecní jemně mletá granulovaná struska firmy Kotouč Štramberk, spol. s r. o. 

s označením SMŠ 400 dle prohlášení o vlastnostech v Příloze č. 3 splňuje požadavky normy 

ČSN EN 15167-1 Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty 

a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kriteria shody. [25]  

Dnešní trend využívání vysokopecní granulované strusky je jako příměs II typu 

do betonu, využívá se zde její latentní hydraulicity. V tomto směru se z původně odpadní 

suroviny stává „nedostatkové zboží“, a to především pro její menší ekonomickou náročnost, 

nutnost použití určitého množství jemných podílů atd.  

V  rámci výzkumu se často setkáváme s názorem, že tento druh strusky je cementářským 

průmyslem natolik využívaný, že jeho další využití není ekonomicky rentabilní. Dle mého 

názoru je však nutné si uvědomit, že výzkum staviv by se měl alternativou alkalicky 

aktivovaných systémů zabývat už proto, že jako stavaři strusku sice hojně využíváme, ale stále 

k ní potřebujeme cement, jehož pojivé a trvanlivostní vlastnosti nese v alkalicky aktivovaném 

systému struska, a bez něhož bychom se tedy byli schopni obejít a tím snížit zátěž životního 

prostředí.  

V experimentu použitá struska má dle výrobce měrný povrch 420 m2/kg měřeno BET 

analýzou. Procentuální zastoupení jednotlivých prvků získané měřením na fluorescenčním 

spektrometru je zobrazeno v tabulce Tab. 1. [18] 
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Tab. 1 Procentuální zastoupení chemických prvků ve strusce [15] 

     Prvek      Zastoupení [%] 

Ca 30,054 

Si 20,293 

Al 6,109 

Mg 1,832 

S 0,653 

Fe 0,259 

 

3.4 Cement 

Cementářský průmysl se významně podílí na produkci skleníkových plynů, celkově 

odvětví stavebnictví vyprodukuje až 25 % skleníkových plynů. [9, 10] 

Z dat měřených analytickým centrem pro informace o oxidu uhličitém, jehož zřizovatel 

je ministerstvo energetiky USA vyplývá, že v oblasti největších znečišťovatelů planety jsou 

na prvních pěti místech žebříčku logicky ropné koncerny typu Gasprom, ale na dalších sedmi 

místech jsou to největší producenti cementů [10].  

V tomto směru se jistě není čemu divit, když se běžně pro výrobu cementu jako 

sekundární palivo používají automobilové pneumatiky (palivo při předehřívání suroviny, které 

zároveň funguje jako intenzifikátor mletí), třízený plastový odpad či masokostní moučka. 

Na Obr. 3 je skladba paliv v ČR [9].  
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Obr. 3 Skladba paliv při výrobě cementu v ČR [9] 

 Zatížení životního prostředí však nespočívá pouze v energetické náročnosti celého 

procesu, ale významná v tomto směru může být také těžba surovin. Většina cementáren stojí 

zpravidla u ložiska vápence, který je hlavní surovinou pro výrobu cementu.  

Cementářům vyhovuje i ložisko, které není úplně čisté, protože příměsi s obsahem Al2O3 

a Fe2O3 jsou žádoucí jako korekční suroviny ovlivňující konečné vlastnosti cementu. Při těžbě 

tedy téměř nevzniká skrývkový materiál vhodný pro rekultivaci. Možnosti rekultivace se 

v případě cementářských lomů velmi zužují a využití části krajiny je nutné změnit. Schéma 

výroby cementu ilustruje Obr. 4 [9]. 
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     *2000 °C je teplota plamene hořáku při výrobě cementu, ne teplota suroviny 

Obr. 4 Schéma výroby cementu [9] 

 

K výrobě referenčních vzorků použitých pro srovnání byly použity běžně dostupné 

cementy nejvyšších tříd, oba shodně 52,5 R. Byly použity dva druhy cementů, a to z důvodu 

běžného používání v praxi pro obor štukatérství. Jedná se o cementy portlandský CEM I a CEM 

I cement bílý. Jejich použití v praxi určuje většinou požadavek investora nebo ekonomické 

aspekty. Obecně je cement bílý 2 krát až 2,5 krát dražší než cement portlandský. Kvalita se 

u obou odvíjí od požadavků normy ČSN EN 197-1 [21, 22].  

3.4.1 Portlandský cement 

Byl zvolen regionálně nejdostupnější cement, produkt firmy Cement Hranice a.s. 

Portlandský cement CEM I 52,5R je nejvyšší možnou, běžně vyráběnou pevnostní třídou. Jako 

podklad pro jeho kvalitu slouží prohlášení o vlastnostech přiložené v Příloze č. 4. Na svých 

stránkách výrobce uvádí, že se tento cement vyznačuje velmi rychlým nárůstem pevností, velmi 

vysokou počáteční pevností, vysokou konečnou pevností, rychlým vývinem hydratačního tepla 

a vysokým hydratačním teplem. Jeho parametry jsou počáteční pevnost v tlaku 37 - 41 MPa 

a normalizovaná pevnost v tlaku 62 - 67 MPa. [22].  
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3.4.2 Bílý cement 

Jelikož se v České Republice bílý cement nevyrábí, zahrnul jsem do své práce zahraniční 

bílý cement od firmy Heidelberg cement group, původem z Belgie. Použita byla stejná 

pevnostní třída, tedy produkt CEM I 52,5R white, prohlášení o vlastnostech obsahuje Příloha 

č. 5. Jeho parametry jsou počáteční pevnost v tlaku 40 - 44 MPa a normalizovaná pevnost 

v tlaku 65 - 69 MPa. Jeho důležitou vlastností je bělost, kterou výrobce uvádí jako 85 % [21]. 

3.5  Aktivátory 

V práci byly použity aktivátory z produkce firem Vodní sklo a.s., Kittfort Praha, s.r.o. 

a Penta s.r.o., přičemž se většinou jedná o vodní skla. Použit byl také jeden aktivátor v pevném 

stavu, a to metakřemičitan disodný. Všechny použité aktivátory jsou silně agresivní a při práci 

s nimi je nutné dodržovat požadavky na bezpečnost práce s chemikáliemi a používat ochranné 

prostředky. Jejich specifikace jsou uvedeny dále. Většina použitých aktivátorů jsou vodní skla 

nebo výrobky získávané podobnou cestou jako vodní skla. Obr. 5 zobrazuje blokové schéma 

výroby vodního skla. 

 

Obr. 1 Blokové schéma výroby vodního skla [14] 
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3.5.1 Draselné vodní sklo 

Vodní sklo draselné je čirá, nebo slabě zakalená viskózní kapalina, bezbarvá nebo lehce 

nažloutlá, neomezeně mísitelná s vodou. Jeho vlastnosti a složení dokládá technický list 

v Příloze č. 6. 

 Běžně se používá k výrobě speciálních dezinfekcí a odmašťovadel, jako pojivo 

do speciálních žáruvzdorných vyzdívek, jako náplň do alkalických akumulátorů a pro výrobu 

fasádních nátěrových hmot na silikátové bázi.  

 V tabulce Tab. 2 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých složek vodního skla, jak je uvádí 

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

Pro zjednodušení zápisu je dále označováno zkratkou DVS2. 

Tab. 2 Složení vodního skla draselného 

Vlastnost Jednotka DVS2 (1,7) 
Obsah K20 min. % hm. 26 - 26,5 

Obsah SiO2 min. % hm. 28,2 - 29 
Obsah sušiny min. % hm. 54,2 - 55,75 

Molární poměr SiO2/K2O - 1,67 - 1,73 

Hustota min. kg /m3 1650 - 1670 

Hustota °Bé 51 -53 
Viskozita mPa. s 110 - 230 

 

3.5.2 Sodné vodní sklo 

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

barvy, neomezeně mísitelná s vodou. Vlastnosti tohoto vodního skla vychází z technického listu 

v Příloze č. 7. 

  Běžně se používá k výrobě alkalických křemičitanů k odmašťování, dále k výrobě 

pracích a dezinfekčních prostředků, jako slévárenská surovina pro výrobu forem, jako složka 

protipožárních nátěrů a nehořlavých stavebních materiálů, jako pojivo v různých tmelech 

a lepidlech, do tzv. chemicky tvrzených směsí a pro povrchovou úpravu papíru, dřeva a textilu.  

 V Tab. 3 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých složek vodního skla, jak je uvádí výrobce 

pro základní vodní sklo neupravené se silikátovým modulem 3,7 od firmy Kittfort Praha, s.r.o. 

Toto vodní sklo bylo dále upravováno 33 % roztokem NaOH a to na silikátový modul 1,5 (dále 

označováno NaVS).  
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Tab. 3 Složení vodního skla sodného 

 
 

3.5.3 Metakřemičitan sodný 

Metakřemičitan sodný je bílý krystalický prášek o nesourodé velikosti částic, snadno 

rozpustný ve vodě. Je velice náchylný k jímání vzdušné vlhkosti. 

Jeho vlastnosti uvádí dodavatel v technickém listu v Příloze č. 8. Běžně se používá 

k výrobě průmyslových detergentů, pracích a dezinfekčních prostředků, ve stavebnictví 

ve formě roztoků pro ochranu stavebních materiálů a zvýšení jejich voděodolnosti. V Tab. 4 

jsou uvedeny hodnoty jednotlivých složek metakřemičitanu, jak je uvádí výrobce.  

 

Tab. 4 Složení metakřemičitanu disodného 

Vlastnost Jednotka MKS 

Obsah Na20 min. % hm. 44 

Obsah SiO2 min. % hm. 44 

Molární poměr - 1 

Sypná měrná hmotnost min. kg /m3 950 

pH - 12,5 
 

 

3.5.4 DESIL AL 1 

DESIL AL je koloidní roztok s přísadou hliníku, který se liší ve svém složení 

od klasických koloidních roztoků vodních skel. Je to roztok, jehož složení se velmi podobá 

zeolitickým strukturám. Atomy hliníku tvoří lokální záporný náboj, který lokalizuje iont 

pevněji ve výsledné struktuře. To snižuje koagulační práh a zlepšuje pevnostní vlastnosti 

při vyšších teplotách. Jeho vlastnosti a chemické složení jsou uvedeny v Příloze č. 9. 

 Je možné jej použít jako pojivo ve slévárenství, při zpracování odpadů, při výrobě 

detergentů, čisticích prostředků a tepelně izolačních materiálů, jako flokulant vody při čištění 

odpadních vod. V Tab. 5 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých složek DESIL AL, jak je uvádí 

výrobce.  

Vlastnost Jednotka NaVS1,5

Obsah Na20 min. % hm. 10,80

Obsah SiO2 min. % hm. 15,80

Molární poměr - 1,46

Hustota min. kg /m3 1352,00
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Tab. 5: Složení DESIL AL  

  

Vlastnost Jednotka Desil AL
Obsah Al min. % hm. 0,1 – 2

Obsah Na20 min. % hm. 15,00

Obsah SiO2 min. % hm. 31 – 45

Molární poměr - 2,1-3

Hustota min. kg /m3 1470 – 1570
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4 Výchozí předpoklady 

Experimenty vychází bakalářské práce na téma „Vliv aktivátorů na alkalicky aktivované 

systémy“ [14], kdy bylo cílem ověření vlivu různých typů aktivátorů na vybrané konečné 

vlastnosti alkalicky aktivovaných systémů na bázi vysokopecní granulované strusky a studium 

jejich chování při dodržování postupů a surovin zejména z normy ČSN EN 197-1 [31]. 

 V experimentech byly u připravených receptur stanovovány konzistence, počátky 

a konce doby tuhnutí, pevnosti v tahu a tlaku, mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti 

působení chemických rozmrazovacích látek.  

 V závěrečné části práce byly připraveny ukázky možného uplatnění připravených 

kompozitů ve stavební praxi, přičemž se tato část výzkumu zaměřila na vzhled povrchu 

a pórovitost, zpracovatelnost směsi, podmínky odformování a možnosti přípravy ve výrobním 

procesu. 

4.1  Výsledky předchozí práce 

Cílem bakalářské práce bylo ověření vlivu a vhodného množství použitého aktivátoru 

na fyzikálně-mechanické vlastnosti alkalicky aktivovaných systémů na bázi jemně mleté 

granulované strusky z produkce firmy Kotouč Štramberk a.s. s ohledem na jejich budoucí 

použitelnost v praxi [14].  

Jednalo se zejména o vliv sodných, draselných, sodnolithných a lithných vodních skel, 

dále také několika speciálních aktivátorů jako je metakřemičitan sodný, DESIL AL a roztoky 

koloidních oxidů křemíku [14].  

 V první fázi bylo připraveno 21 směsí podle 4 metodik výběru z 12 aktivátorů zvolených 

pro tuto práci. Byly zkoušeny jejich vlastnosti jak v čerstvém, tak v pevném stavu po 7 dnech 

zrání při přibližně stejné konzistenci. Z těchto bylo vybráno 7 nejlepších směsí pro další práci, 

od každého aktivátoru byla vybrána směs s nejlepšími vlastnostmi pro další výzkum [14]. 

Konečné pevnosti se pohybovaly mezi 40 - 100 MPa. Objemová hmotnost v dosahovala 

rozmezí 2250 - 2300 kg/m3. Mrazuvzdornost metakřemičitanových, lithných, Desil Al 

a draselných směsí splňuje požadavky příslušné normy po 100 cyklech, stejně tak byla ověřena 

odolnost povrchů proti působení chemických a rozmrazovacích látek. Počátky a konce dob 

tuhnutí se pohybují kolem 40 minut u těch nejrychleji tuhnoucích až po 120 minut u vzorků 

pomalu tuhnoucích. Všechny receptury se však vyznačují krátkou dobou tuhnutí, a to od 5 do 15 

minut. Naměřené souhrnné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 6. [14] 
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Tab 6. Souhrnná tabulka všech stanovených vlastností [14] 

 Jednotka DVS2 NaVS2,6 NaVS1,5 NaLiVS LiVS Desil AL MKS 
Rozlití [mm] 166 130 126 136 157 115 123 

Zpracovatelnost [min] 20 25 25 15 15 20 20 

Doba tuhnutí 
Počátek [min] 35 90 25 80 75 95 45 
Konec [min] 45 120 30 105 105 105 50 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2330 2300 2300 2220 2240 2300 2300 

Pevnost v tahu 
za ohybu  

[MPa] 

1 den [MPa] 2,1 1,1 0,5 0,4 1,4 2,9 4,8 
7 dní [MPa] 3,9 2,1 4,5 0,5 1,2 6,9 6,3 

28 dní [MPa] 9,0 9,1 5,4 0,5 8,9 9,5 6,4 

Pevnost v tlaku  
[MPa] 

1 den [MPa] 27,0 5,4 13,0 1,2 9,3 18,0 37,0 
7 dní [MPa] 34,7 7,6 24,3 1,2 11,5 49,2 70,8 

28 dní [MPa] 96,5 74,4 40,0 1,4 51,0 101,0 99,0 
Doba 

odformování 
Minimální [h] 12 24 24 24 24 6 4 

Ideální [h] 24 24 24 48 48 12 12 
Odolnost 
povrchů 

st. porušení 25 cyklů 2 3 3 * * 1 2 
st. porušení 100 cyklů 4 5 5 * * 2 2 

Mrazuvzdornost 
rozpad cyklů - 60 50 10 - - - 

Koeficient 0,79 ** ** ** 0,89 0,75 0,99 
          

* Rozpad          
** nebylo možné změřit         

-stav nenastal          
  

4.2  Výběr receptur, úpravy 

Vzhledem k předchozím výsledkům a zvolenému směru dalšího výzkumu pro aplikaci 

v oblasti štukatérství bylo rozhodnuto zachovat 4 směsi z tabulky 6, a to směs na bázi 

draselného vodního skla (DVS2), sodného vodního skla (NaVS), DESIL AL a metakřemičitan 

sodný (MKS). Pro srovnání s běžně používanými stavivy jsou v rámci práce také zahrnuty 

směsi na bázi cementu, a to bílý cement CEM I 52,5 R (CEM I B) a portlandský cement CEM 

I 52,5 R (CEM I PC). Množství jednotlivých složek je uvedeno v tabulce Tab. 7.  

Tab. 7 Návrh směsí pro experimenty 

Složka Jednotka DVS2 DESIL AL NAVS MKS CEM I B CEM I PC 

Cement g - - - - 450 450 

Struska g 450 450 450 450 - - 

Písek g 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Voda g 45 105 115 180 150 150 

Aktivátor g 176 135 83 88 - - 

Konzistence mm 140 125 126 123 136 130 
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V realizovaném experimentu byl normový čistě křemičitý písek úzkých frakcí, nahrazen 

běžným stavebním pískem těženým z vody. K této změně vedly ekonomické důvody, ale také 

nutné přiblížení se k běžné praxi. Srovnání změny vlastností bylo provedeno ve spolupráci 

s Bc. Martinem Chládkem, který zjišťoval ve své práci změny konečných vlastností 

připravených kompozitů právě jen při záměně písků [14]. Z důvodu skladování stavebního 

písku 0/4 Tovačov ve vnějších prostorách bylo nutné vždy před mícháním upravit množství 

vody. Písek většinou obsahoval množství od 2 do 4 % hmotnosti, což na jednu záměs odpovídá 

20 až 50 g vody. Hodnoty uvedené v Tab. 7 byly o toto množství redukovány. 

Jako další podnět ze stavební praxe vzešel požadavek na přípravu směsí běžným 

stavebním způsobem. Z tohoto důvodu byla dříve používaná laboratorní míchačka nahrazena 

kbelíkem a ručním stavebním míchadlem. Nový způsob přípravy byl další faktor, od něhož 

byly, stejně jako při záměně použitého typu písku, očekávány nepříznivé vlivy na konečné 

vlastnosti všech připravovaných kompozitů. 

Pro předpokládané použití hmot do fasádních prvků je důležité zjistit odolnost materiálu 

proti působení povětrnostních vlivů. Jako jeden ze způsobů ověření odolnosti byla zvolena 

zkouška tlakovou vodou.  

Dlouhodobé negativní působení vnějších vlivů je ověřováno na části vzorků 

již od listopadu 2014, tyto byly trvale exponovány. Byla zvolena experimentální metoda, kdy 

část, a to vždy dlaždice o rozměrech (300 x 300 x 30) mm, byla použita v běžné fasádní skladbě 

bez krycí vrstvy a ponechána na expozici vnějším prostředím. Referenční vzorky o stejných 

rozměrech byly uskladněny v laboratorním prostředí.  

Obdobně byly z jednotlivých směsí vyrobeny trámečky a vždy po jedné sadě byly 

uchovávány v exteriéru v kontaktu s půdou a referenční vzorky byly umístěny v laboratorním 

prostředí. S pomocí těchto vzorků lze získat výsledky, na kterých bude možné sledovat 

dlouhodobé působení povětrnostních vlivů, jako je sluneční záření, déšť, přirozené zmrazování, 

působení agresivních látek z ovzduší. Na těchto vzorcích byly zjišťovány vizuální změny, 

změna pH a pevnostní charakteristiky. Také byly provedeny odtrhové zkoušky, které by měly 

poukázat na nejslabší část použitého systému běžné fasádní skladby a jeho komplexní 

fungování.  

Další důležitou vlastností pro popis chování stavebního materiálu a jeho spolupůsobení 

s ostatními stavebními materiály poskytuje velikost modulu pružnosti v tlaku a dynamický 

modul pružnosti. Proto bylo rozhodnuto provést jejich měření. 
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Po domluvě s firmou bylo rovněž rozhodnuto provést experimenty k popsání vlastností 

zohledňujících vhodnost materiálu o určité tloušťce k vrtání. Provést tento experiment 

po různých úsecích zrání materiálu, nejdéle však po 7 dnech od výroby vzorku. Tato úprava se 

provádí u odlitků a výdusků, které se umísťují na fasády, jako příprava pro provedení pojistného 

spojení s podkladem, například hřebíkovým spojem. Při přípravě těles pro tento experiment 

vzorky nebyly vyráběny samostatně, ale byly nařezány okružní pilou a diamantovým kotoučem. 

Tato úprava se někdy provádí při opracování již hotových prvků, a proto jsem byla 

do experimentu rovněž zahrnuta. Jednou z důležitých vlastností pro praktické využití v oboru 

štukatérství, obzvláště u litých a dusaných výrobků je doba, po které je možné prvky 

odformovat. Tato vlastnost byla průběžně sledována. 
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5  Metodika zkoušení 

 Alkalicky aktivované systémy v dnešní době nemají vlastní normové zázemí pro jejich 

zkoušení. Proto zkoušení směsí probíhalo dle normových postupů pro směsi na bázi cementu, 

tedy malt či betonů.   

5.1 Výběr tvaru těles a jejich výroba 

U bakalářské práce, na kterou tento výzkum navazuje, byly jako zkušební tělesa 

používány trámečky rozměru (160 x 40 x 40) mm, které jsou připravovány z normového 

křemenného písku v laboratorní míchačce, a to tak, že prvním mícháním se aktivuje jemně 

mletá vysokopecní granulovaná struska za přítomnosti aktivátoru a vody. Při následném 

míchání se přisype plnivo a vznikne vysoce homogenní směs [14]. 

V běžné praxi se tento způsob přípravy jeví dost nereálně (přístrojové vybavení, kapacita 

nádoby), a proto bylo třeba způsob přípravy upravit. Dle poměrů ve spolupracující firmě 

Štukatérství Josef Trela bylo nutné navrhnout úpravy výroby vzorků kvůli opakovatelnosti 

ve stavební praxi. 

Z toho důvodu je v experimentu uplatněno 

míchání klasickým stavebním míchadlem 

v kbelíku. Z důvodu specifických potřeb daného 

materiálu byl zvolen následující upravený postup. 

V menším kbelíku byla smíchána jemně mletá 

vysokopecní struska, aktivátor a voda (Obr. 6). 

 Do většího kbelíku byl odvážen běžný 

stavební písek. Menší kbelík byl míchán 

stavebním míchadlem vždy do úplného 

rozmíchání asi 120 s. V této chvíli se směs 

aktivovala. Následně byla směs pojiva vlita 

a vmíchána do plniva ve větším kbelíku, kde byla 

míchána tak dlouho, dokud nevznikla homogenní 

směs (Obr. 7). V porovnání s původními 

recepturami určeným pro laboratorní účely byly 

všechny takto připravené směsi velmi tuhé. 

Konzistence stanovená rozlitím odpovídala 
Obr. 6 Míchání - aktivace 
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hodnotě (130 ± 10) mm. Tato hodnota byla zachována kvůli kontinuitě výsledků a jejich 

možnému srovnání. Běžně by se pro odlévání výrobků a dokonalého vyplnění formy používaly 

spíše tekutější konzistence. 

 

Obr. 7 Míchání pojiva s plnivem 

U všech záměsí byla rovněž potřeba korekce vody o 2 – 4 % hmotnosti použitého 

kameniva, z důvodu jeho uskladnění ve vnějších prostorách a působení povětrnostních 

podmínek. 

Směsi byly ukládány do forem a vibrovány na vibračních stolcích. Zde bylo pozorováno 

jejich tixotropní chování, kdy alkalicky aktivované systémy při vibraci dosahovaly velkého 

ztekucení a dobrého vyplnění forem směsí i při původně velmi tuhých konzistencích 

v klidovém stavu. Tyto poznatky jsou velmi důležité pro praktické využití alkalicky 

aktivovaných směsí. Směsi na bázi cementů tuto vlastnost nevykazovaly. 

Pro zkoušky bylo nutno vyrobit tělesa, která mají charakter fasádního prvku. Jako vhodné 

byly zvoleny fasádní prvky rozety průměru 150 mm, dlaždice rozměrů (300 x 300 x 30) mm 

pro zkoušky trvanlivostní, vizuální a odtrhové. Pro zkoušky mechanických vlastností byly 

vyrobeny trámečky rozměrů (160 x 40 x 40) mm, trámce (100 x 100 x 400) mm k určení 

statického a dynamického modulu pružnosti, které v rámci úspory materiálu byly rozřezány 

na trámce (100 x 100 x 200) mm, a pro zkoušku průsaku tlakovou vodou a stanovení pevnosti 
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v příčném tahu byly vyrobeny kostky o rozměrech (150 x 150 x 150) mm. Pro měření pH nebylo 

třeba vyrábět vzorky, byly použity zbytky ze zkoušek pevností v tlaku a odtrhů. 

5.2 Normové postupy 

Normové postupy zkoušek byly použity zejména u mechanických a fyzikálních 

vlastností. V experimentu bylo snahou vždy nejprve použít normový postup u zjišťování 

vlastností, pokud byl nějakou normou určen. Pevnostní charakteristiky a konzistence 

na menších tělesech byly zjišťovány podle příslušných norem pro cementy a maltoviny. 

Na větších tělesech dle norem pro betonové vzorky, a to konkrétně u průsaku tlakovou vodou 

a při stanovení modulů pružnosti v tlaku. Bylo rozhodnuto použít normový postup pro měření 

pH, který je popsán v normě pro určování pH pigmentů, ale v praxi se běžně používá 

pro všechny práškové hmoty. 

5.2.1 Stanovení zrnitosti kameniva 

Dle normy ČSN EN 933-1 [26] 

Vzorky:  Pro stanovení zrnitosti byla zvolena velikost navážky 1000 g vysušeného vzorku  

a to s ohledem na požadavky normy a zjednodušení výpočtu a interpretace výsledků. Vzorek 

z venkovní skládky byl odebrán tak, aby byl co nejreprezentativnější. 

Zkušební zařízení: Sestává ze sady normových sít o velikosti 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,064 

a misky na podsítné kamenivo, zbytek na sítě 4 je v našem měření považován za nadsítné. Dále 

se skládá z víka sestavy a vibračního zařízení. 

Postup zkoušení: Na vibrační zařízení se umístí miska na podsítné a na ni dále síta vzestupně 

od nejmenšího. Na horní síto se vsype vysušený vzorek, překryje víkem a uchytí k vibračnímu 

zařízení. Sloupec jsem mechanicky střásal do ustálené hmotnosti. Obsah na jednotlivých sítech 

se zváží. Pokud by se celková suma jednotlivých vah v nádobách lišila od původní o více než 

1% hmotnosti, je nutno zkoušku opakovat. 

Výstup zkoušky: Křivka zrnitosti 

5.2.2 Konzistence  

Dle normy ČSN EN 1015-3 ZMĚNA A2 [29]  

Jedná se o stanovení konzistence charakterizovanou hodnotou rozlití pro čerstvě 

namíchanou směs. Hodnota rozlití se stanoví změřením průměru rozlitého zkušebního vzorku 

umístěného na předepsané desce střásacího stolku, v kuželu po 15 svislých pádech. 
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Vzorky: Je použito směsí míchaných dle postupu uvedeném výše v kapitole 5.1.1., které 

byly okamžitě po domíchání zkoušeny. 

Zkušební zařízení: Střásací stolek popsaný v příloze A normy (Obr. 17.), Kovový kužel 

z mosazi, vysoký (60 ± 0,5) mm o vnitřním průměru (100 ± 0,5) mm ve spodní čísti o průměru 

(70 ± 0,5) mm v horní části. Dusadlo o průměru 40 mm a délce 200 mm. Měřidlo s přesností 

na 1 mm (obr. 8) 

Postup zkoušení: Před každou zkouškou je zkušební kužel očištěn a navlhčen. Kovový 

kužel se umístí do středu desky střásacího stolku a naplní se maltou ve dvou vrstvách. Každá 

vrstva se rozprostře 10 lehkými údery dusadlem. Během plnění se kužel přitlačuje k podložce.  

Přebytečná malta se setře a volná plocha desky se očistí. Asi po 15 sekundách se kovový 

kužel lehce zvedne kolmo vzhůru a malta se rozlije 15 nárazy s konstantní frekvencí jednoho 

zdvihu za sekundu. 

Průměr koláče směsi se změří ve dvou na sebe kolmých směrech pomocí měřidla. 

Výsledek se udává jako průměr 2 hodnot s přesností na 1 mm.  

 

Obr. 8 Zkušební zařízení BETON SYSTEM RS – 15 
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5.2.3 Pevnostní charakteristiky 

Postup dle norem 

 ČSN EN 196-1 [24] – Metody zkoušení cementu- Stanovení pevností 

 ČSN EN 12390-3 [32] – Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 

ČSN EN 12390-6 [28] – Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 6: Pevnost v příčném tahu     

zkušebních těles 

 

Obr. 9 Zkušební lis Formtest Mega 100 – B00 - 100M1 

 

Zkušební postup: Pro stanovení pevnosti v tahu za ohybu byla použita tělesa (40 x 40 x 160) 

mm, byl použit postup středového zatížení pomocí stroje splňujícího dané rozměry a požadavky 

normy (Obr. 9), takzvaný tříbodový ohyb. Části zkušebních těles zlomených při zkoušce v tahu 

ohybem, se zkouší na pevnost v tlaku na ploše (40 x 40) mm bočních stran. 

Pevnost v příčném tahu byla zkoušena na tělesech (150 x 150 x 150) mm – Dále byla 

tělesa použita pro vyhodnocení průsaku tlakovou vodou. 

Pevnost v tlaku na tělesech (100 x 100 x 200) mm – tato tělesa byla zkoušena za účelem 

určení jejich pevností v tlaku pro zkoušku statického modulu pružnosti. 
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Pevnost v tahu za ohybu:  

Zkušební těleso (40 x 40 x 160) mm se uloží do zkušebního stroje mezi válcové podpěry 

ve směru zkoušky kolmo na směr plnění (Obr. 10). Zatížení se přenáší přes zatěžovací válec 

na boční plochu tělesa a zvyšuje se rovnoměrnou rychlostí (50 ± 10) N/s až do zlomení. 

Poloviny trámečků se uchovávají do doby zkoušky pevnosti v tlaku v laboratorním 

prostředí. 

Pevnost v tahu za ohybu Rf se vypočte podle vzorce (1): 

           v N/mm2    (1) 

Kde: 

b  je délka boční strany, 

  Ff  je lomové zatížení, vynaložené na střed trámečku v kN, 

   l  je vzdálenost válcových podpěr v mm. 

 

Obr. 10 Zkouška v tahu za ohybu 
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Pevnost v tlaku: 

Poloviny trámečků (40 x 40 x 160) mm nebo poloviny trámců (100 x 100 x 400) mm se 

zkouší kolmo na směr plnění na pevnost v tlaku viz Obr. 11. 

Poloviny trámečků nebo trámců se vystředí bočními plochami zarážkou přístroje 

v rozmezí ± 0,5 mm na destičkách zkušebního stroje tak, aby koncové plochy trámečku nebo 

trámce přesahovaly přibližně o 10 mm destičky. 

Zatížení se zvyšuje kontinuálně během celé doby zatěžování pro trámečky (2400 ± 200) 

N/s a pro trámce (600 ± 200) kN/s do porušení. 

Pevnost v tlaku Rc se vypočte podle vzorce (2): 

  v N/mm2     (2) 

Kde:  

Fc  je nejvyšší zatíženi při porušení v kN, 

       a.c  vyjadřuje plochu, na kterou zatížení působí v mm2.  

 

Obr. 11 Stanovení pevnosti v tlaku 
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Pevnost v příčném tahu: 

Tělesa ve tvaru krychle se umístí do měřícího zařízení (Obr. 12), zkouší se kolmo 

na stranu zatěžovanou tlakovou vodou, aby bylo možné zachytit průběh a místo největšího 

průniku tlakové vody. Hodnoty získané tímto měřením jsou orientační, jelikož byly použity 

pouze dva vzorky pro jejich zjištění. 

Vzorky byly vloženy do měřícího zařízení a pečlivě vycentrovány na částečně kruhových 

podporách určených k tomuto měření.  

Zatěžování probíhá kontinuálně bez nárazu silou (500 ± 100) kN/s až do porušení tělesa. 

Pevnost v příčném tahu Rjt se vypočítá podle vzorce (3): 

 

=
	

	 	
   v N/ mm2                                            (3) 

Kde: 

Fjt   je zatížení v příčném tahu při porušení v kN, 

L  je délka dotykové přímky podpory a tělesa v mm, 

A   je délka strany tělesa v mm. 

 

 

Obr. 12 Stanovení pevnosti v příčném tahu 
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5.2.4 Hloubka průsaku tlakovou vodou 

  Postup dle normy ČSN EN 12390-8 [30] 

Vzorky: Zkoušení průsaku tlakovou vodou bylo prováděno na vzorcích stáří 28 dnů na tělesech 

o rozměrech (150 x 150 x 150) mm. 

Zkušební zařízení: Tlakové stolice od firmy BETON SYTEM (Obr. 13). 

 

Obr. 13 Hloubka průsaku tlakovou vodou - zkušební stolice BETON SYSTEM 

Zkušební postup: Nehlazená strana vzorku byla vystavena vodnímu tlaku (500 ± 50) kPa 

po dobu (72 ± 2) hodin. Během zkoušení byla pravidelně pozorována, zda se neobjeví průsak 

či únik vody nebo pokles tlaku. 

Po skončení předepsané doby působení vodního tlaku byla tělesa vyjmuta, povrch těles 

zatěžovaný vodním tlakem otřen a těleso bylo rozlomeno dle postupu v kapitole 5.1.2.  

Vyhodnocení: Na lomové ploše se určí hranice průsaku vody a změří se největší hloubka 

průsaku od zkoušené plochy na celý milimetr. 
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5.2.5 Dynamický modul pružnosti- ultrazvuková impulzní metoda 

Postup dle normy ČSN 73 1371 [35] 

Vzorky: Pro toto měření byly použity trámce (100 x 100 x 200) mm stáří 28 dní. 

Zkušební zařízení: Přenosná měřící aparatura TICO od firmy Proceq. Jeho rozsah měření je 

15 – 6550 µs s rozlišením 0,1 µs na frekvenci 54 kHz. (Obr. 14) 

 

Obr. 14 Aparatura TICO od firmy Proceq 

Postup měření: Stanovení objemové hmotnosti těles. Kalibrace přístroje kalibračním 

válečkem, který je součástí měřící aparatury. Vlastní měření probíhalo přiložením sond 

na 3 označená místa, rovnoběžná s podélnou osou těles, a zaznamenáním času průchodu 

signálu o dané frekvenci. Schéma výpočtu a měření je na Obr. 15. Hodnoty s odchylkou větší 

než 5 % by měly být vyloučeny z měření. 

 

Hodnota dynamického modulu pružnosti v tlaku Ebu se vypočte takto (4): 

= 	 	 	 MPa      (4) 

Kde:  

ρ  je objemová hmotnost vzorku, 

Le  je délka zkušební základny- vzorku v mm, 

t  je naměřená délka průchodu upravená pro danou délku vzorku, 

k  je součinitel rozměrnosti, který byl uvažován 1 pro všechny vzorky. 
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Obr. 15 Schéma ultrazvukového měření 

5.2.6 Statický modul pružnosti  

Postup dle normy ČSN EN 12390-13 [37] 

Vzorky: Pro toto měření byly použity trámce (100 x 100 x 200) mm stáří 28 dní, splňující 

požadavek normy 2 ≤ L/d ≤ 4 na její spodní hranici z důvodu úspory materiálu. 

Zkušební zařízení: Zkušební zařízení je lis od firmy FORMTEST s přídavným měřícím 

zařízením obsahujícím kostru, kterou je možno přichytit na vzorek a dvěma protilehlými 

digitálními deformetry (Obr. 16). 
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Obr. 16 Stanovení statického modulu pružnosti 

Postup měření: Nejdříve je nutné u části vzorků určit pevnost v tlaku fc = Rc, z které se určí 

další hodnoty potřebné do grafu, který je znázorněn na Obr. 17, který popisuje dle normy 

metodu měření A. Tomuto grafu byla přizpůsobena všechna měření vzorků. Pro kontrolu 

a korekci byly nakonec vzorky namáhány až do porušení a tím byla ověřena nebo přizpůsobena 

horní hranice σa. 

 

Obr. 17 Schéma průběhu stanovení modulu pružnosti - metoda A [37] 
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Hodnota statického modulu Ec,s se vypočte takto (5): 

, =
∆

∆
 v GPa       (5) 

Kde: 

∆σ  je změna napětí mezi σa a σb v MPa/MPa, 

∆ε  je změna poměrné deformace bez jednotky. 

 

5.2.7 Stanovení pH 

Postup dle normy ČSN EN ISO 787-9 [27] 

Vzorky: Části trámečků (40 x 40 x 160) mm po zkouškách pevností po 1 dni zrání. Části vzorků 

(300 x 300 x 30) mm po roční expozici v interiéru a exteriéru. Části vzorků byly rozdrceny, 

bylo odebráno vždy 10 g vzorku. 

Zkušební zařízení: pro tuto zkoušku bylo použita laboratorní třepačka IKA KS 130 basic 

(Obr. 18) a pH metr Eutech instruments pH 700 (Obr. 19). 

 

Obr. 18 Laboratorní třepačka AKI KA 130 basic 
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Obr. 19 pH metr Eutech instruments pH 700 a další vybavení 

Postup měření: Příprava vzorků sestávala z rozdrcení umělého kamene, následného odstranění 

velkých zrn kameniva, rozetření v třecí misce a odebrání 10 g vzorku. Takto odebraný vzorek 

byl vsypán do plastové nádobky a zalit 100 g demineralizované vody. Plastová nádobka byla 

pevně uzavřena a na 24 hodin umístěna do laboratorní třepačky. Poté byl vzorek odfiltrován 

a na filtrátu bylo měřeno pH a teplota vzorku. 

 

5.3 Nenormové postupy 

Jedná se o nenormové postupy, které slouží zejména pro popsání průvodních vlastností, 

důležitých pro použití v praxi a pro možnou reprodukovatelnost pokusů. Slouží pro popis 

některých vlastností, jedná se například o vizuální hodnocení povrchů a postupy zpracování 

směsí.  

5.3.1 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 

U této zkoušky bylo snahou se co nejvíce přiblížit postupu dle normy ČSN EN 1542 [37]. 

Popis vlastnosti: Určení kompatibilnosti prvků alkalicky aktivovaných systémů v běžné 

fasádní skladbě ve srovnání s cementovými výrobky. Přídržnost byla stanovena po 12-ti 

měsících v různém prostředí a byl hodnocen způsob porušení skladby. 



Diplomová práce 

47 

 

Zdůvodnění: Pro budoucí aplikace ve vybrané oblasti štukatérství je nutné doložit vhodnost 

spolupůsobení různých prvků. Doba 12 měsíců expozice byla zvolena jako nejdelší možná doba 

v rámci navazujícího magisterského studia.  

Důležité faktory: Důležité faktory pro přídržnost a místo porušení skladby jsou podmínky, 

při kterých vzorek bude skladován, dále možnost poškození při prořezávání tělesem vzorku 

a rovněž velká hmotnost vzorků bez dodatečného kotvení. 

Vzorky: U této zkoušky byla zvolena tělesa (300 x 300 x 30) mm, buď vlepená do běžné fasádní 

skladby, popsané níže, nebo dle požadavků normy nalepená na očištěná tělesa z betonu rozměrů 

(300 x 300 x 50) mm. 

Popis zkoušení: Zkoušení probíhalo po očištění a odmaštění vzorků jak ve fasádní skladbě, 

tak v laboratorním uložení, uchycením ocelových kruhových terčů na epoxidovou pryskyřici. 

Bylo provedeno prořezání diamantovým kotoučem celým vzorkem až do lepidla a následně 

byly provedeny odtrhy přístrojem COMING. Měření je manuální a je třeba dodržovat 

předepsanou rychlost zatěžování. Nejdůležitější částí bylo vyhodnocení místa porušení. 

Dle normy i užívané praxe se hodnotí místo porušení v procentech z celku. Příklad je 

na Obr. 20. 

 

 

Obr. 20 Odtrhová zkouška přístrojem COMING 
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5.3.2 Doba odformování  

Popis vlastnosti: Dobou odformování je myšlena nejkratší možná doba od přípravy tělesa, 

po jejímž uplynutí lze bezpečně vyjmout vzorek z formy. Doba, po které má vzorek dostatečné 

manipulační pevnosti. 

Zdůvodnění: Pro dobu odformování nebyla nalezena konkrétní norma, která by se touto 

problematikou zabývala. Přitom je doba odformování v praxi velice důležitá, a to zejména 

pro výroby v jakýchkoli sériích. Častější možnost použití formy může významně zrychlit 

výrobu závislou na počtu forem. 

Důležité faktory: Důležité faktory pro odformování jsou počátky a konce doby tuhnutí, 

pevnostní charakteristiky. Z dalších faktorů je to složitost formy a objem a hmotnost hmoty, 

s níž je nutné manipulovat. 

Vzorky: Pro stanovení doby odformování byly použity trámečky o rozměrech  

(40 x 40 x 160) mm. 

Popis zkoušení: Vrypem nehtu byla ověřována manipulační pevnost. Pokud nebyl vryp 

znatelný, byla odformována celá sada trámečků v co nejkratším čase a bylo zjišťováno, zda 

nedošlo k jejich poškození. 

 

5.3.3 Odolnost proti abrazi řezáním na okružní pile 

Popis vlastnosti: Odolnost proti abrazi a vymývání pojiva po 20 hodinách od přípravy. 

Zdůvodnění: V praxi je často nutné s čerstvými výrobky pracovat již brzy po jejich zhotovení 

a řezání je jednou z běžných metod upravování velikosti nebo dělení. Tato vlastnost také 

ilustruje jejich počáteční odolnost proti mechanickému rozrušování. 

Důležité faktory: Doba zrání, uchovávání vzorků, druh kotouče řezní pily jeho rychlost. 

Vzorky: Zkušebními tělesy byly trámce (100 x 100 x 400) mm. 

Popis zkoušení: Zkoušení probíhalo na stacionární pile CM 401 clipper junior a řezným 

kotoučem s diamantovými segmenty (Obr. 21). Chlazení bylo prováděno vodou. Trámce byly 

řezány na půl a jeden, z každé série vzorků vždy rozřezán na hranoly o tloušťce 10, 20, 30, 40, 

50 mm. Řezané plochy byly vizuálně kontrolovány, jestli nedošlo k jejich poškození, polámání 

či vymývání pojiva mezi zrny kameniva. 
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Obr. 21 Řezání na okružní pile 

5.3.4 Vrtatelnost 

Popis vlastnosti: Odpor vzorku proti vnikání tělesa vrtáním. 

Zdůvodnění: Pro prvky fasádních skladeb jsou vhodná doba k vrtání a odpor hmoty k vrtání 

v praxi jednou z velice důležitých vlastností. 

Důležité faktory: Přítlak na vrták, velikost vrtáku, rychlost otáček, počet otáček, doba zrání, 

způsob uskladnění, doba vrtání, použití příklepu, atd. 

Vzorky: Pro ověření této vlastnosti byla použita vždy jedna sada nařezaných hranolů  

o rozměrech (100 x 100 x 10, 20, 30, 40 a 50) mm. 

Popis zkoušky: Vzorky byly zkoušeny po 48 hodinách a nebo po sedmi dnech zrání. Vrtání 

vždy probíhalo na pryžové podložce. Pro ověření této vlastnosti jsem zvolil dva následující 

přístupy k problematice. 

 

Varianta 1: Vrtání Kučerovou vrtačkou – způsob, který by v praxi zřejmě nebyl příliš 

využíván, ale mezi jeho klady patří: definovaný přítlak na vrták, počet otáček, rychlost vrtání, 

velikost vrtáku 6 mm. Tato metoda má však svoje nevýhody: není určena pro zkoušení betonů 

nebo podobných materiálů o této tvrdosti, vrtačka má pouze omezený počet otáček, které lze 

nastavit, metoda není příliš přesná, nelze nastavit vrtání bez příklepu. U této metody se 

po vyvrtání podle návodu pro práci s Kučerovou vrtačkou hodnotí hloubka vývrtu. Slouží 

pouze pro srovnání jednotlivých vzorků. Měření probíhalo podle návodu k používání PZZ 1 
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a metodiky zkoušení. Výsledkem vrtání Kučerovou vrtačkou je hloubka vývrtu, kterou zanechá 

v tělese vrták. Zkoušení probíhalo na vzorcích tloušťky 50 mm. Akumulátorová vrtačka PZZ 1 

je na Obr. 22.  

 

 

Obr. 22 Vrtačka PZZ 1 s vrtáky 

 

Varianta 2: Vrtání běžnou akumulátorovou vrtačkou – v praxi dosti rozšířený způsob úpravy 

prvků či dodatečného kotvení. Pro možnost srovnání výsledků s variantou 1 bylo vrtáno taktéž 

vrtákem do betonu o průměru 6 mm. U této metody bylo snahou vyvozovat na vrták stále stejný 

tlak, tento však nebyl nijak regulován. Otáčky a síla vrtačky byla nastavena na nejvyšší stupeň 

a část měření probíhala s příklepem a část bez něj. Problémem u této metody bylo velké 

opotřebení vrtáků, které zkreslovalo měření. 

Pro vyhodnocení bylo klíčové, jestli vrtané těleso bylo poškozeno a také kolikrát k tomuto 

poškození z celkového počtu vrtání došlo. Dalším bodem hodnocení bylo, zda bylo vzorek 

možné provrtat i bez příklepu. Vrtaná tělesa byla od 10 do 40 mm tloušťky.  
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6 Praktická část 

Experimentální část se zaměřuje na popis mechanických, fyzikálních, chemických 

a dalších vlastností, které jsou důležité pro použitelnost stavebního materiálu a pochopení jeho 

chování jako součásti výrobního procesu a stavby. Pro uvedení do praxe je důležité zkoumat 

vlastnosti na vzorcích z běžně používaných surovin a připravených ve stavebnictví běžně 

prováděnými úkony, popřípadě jejich srovnání s hmotami, které se již běžně používají. 

Celá experimentální část byla nastavena pro 6 typů vzorků s rozdílným typem pojiva, 

přičemž 4 vzorky obsahovaly vysokopecní jemně mletou granulovanou strusku a byly 

označovány podle aktivátoru použitého ve směsi:  

NAVS - sodné vodní sklo se silikátovým modulem 1,5,  

DVS2 – draselné vodní sklo se silikátovým modulem 2,  

DESIL AL – alkalický aktivátor se zvýšeným obsahem hliníku, 

MKS – bezvodý metakřemičitan sodný.  

 

Tyto vzorky byly doplněny o 2 porovnávací vzorky, připravené ze dvou druhů cementů: 

CEM I B – bílý cement normové pevnosti 52,5 rapid od firmy Heidelberg, 

CEM I PC – portlandský cement normové pevnosti 52,5 rapid od firmy Cement Hranice. 

 

V části výzkumných prací jsem se potýkal se změnou šarže NAVS, kdy původní sodné 

vodní sklo vykazovalo jiné výsledky, než šarže nová. Rozdílná reaktivnost vodního skla je 

předmětem dalšího výzkumu. Vzorky s tímto druhem vodního skla nebyly z měření vyloučeny, 

nicméně je nutné při konečném hodnocení jednotlivých směsí tento fakt zohlednit.  

 

6.1 Vliv změny plniva na vybrané vlastnosti 

V této části práce byly stanoveny rozdíly připravených receptur v závislosti na způsobu 

přípravy a typu plniva. Šlo o záměnu normového křemenného písku (K), složeného ze 3 úzkých 

frakcí za klasický stavební písek 0/4 (S) těžený z vody. 

6.1.1 Sítový rozbor 

Sítový rozbor byl proveden pro stanovení frakcí u jednotlivých druhů písku, stavebního 

a křemenného. Pro názornost byla vložena ještě část betonářské křivky Kennedy Bolomey 
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viz Tab. 8. Křivka Kennedy Bolomey je doporučována pro použití v alkalicky aktivovaných 

směsích. [4] 

 Na Obr. 23 ji tedy považuji za srovnávací křivku. Jak je zřejmé z Obr. 23, křivka zrnitosti 

stavebního písku je více plynulá a méně strmá než u písku křemenného, což potvrzuje jeho 

přírodní původ a tedy rovnoměrné zastoupení jednotlivých frakcí. U křemenného písku 

sledujeme velmi strmou křivku s největším zastoupením zrn od 0,125 do 2 mm, a to téměř 90 %. 

Zde se ukazuje charakter normového písku s velmi úzce třízenými frakcemi. V porovnání 

s křivkou Kennedy Bolomey jsou obě křivky ve střední části více strmé a neobsahují téměř 

žádná zrna o velikosti větší než 2 mm, u křemenného písku dokonce než 1 mm.  

Tab. 8 Sítový rozbor 

Sítový rozbor Křemenný písek K Stavební písek S 

Velikost 
otvoru síta 

Hmotnost 
zachyceného 

materiálu 

Procento 
zbytku na 

sítech 

Souhrnné 
procento 
propadu 

Hmotnost 
zachyceného 

materiálu 

Procento 
zbytku na 

sítech 

Souhrnné 
procento 
propadu 

mm g % % g % % 
Navážka ∑ 1000,00 100,00 100,00 1000,00 100,00 100,00 

8 0,00 0,00 99,96 0,00 0,00 99,99 
4 0,00 0,00 99,96 29,20 2,92 99,99 
2 0,60 0,06 99,96 156,40 15,64 97,07 
1 332,00 33,20 99,90 203,90 20,39 81,43 

0,5 347,60 34,76 66,70 295,80 29,58 61,04 
0,25 192,00 19,20 31,94 246,60 24,66 31,46 

0,125 110,60 11,06 12,74 53,60 5,36 6,80 
0,063 16,20 1,62 1,68 12,00 1,20 1,44 

Podsítné 0,60 0,06 0,06 2,40 0,24 0,24 
Celkem 999,60 99,96 99,96 999,90 99,99 99,99 

Odchylka Max 1 %  0,04   0,01 
 

Je rovněž zajímavé sledovat množství jemných podílů, tedy částic do 0,25 mm, které je 

u obou vzorků téměř totožné, kolem 31,5 %, ale na hranici do 0,125 mm je dvojnásobné 

procento jemných podílů u křemenného písku. U křivky zrnitosti Kennedy Bolomey je procento 

jemných podílů jen 13 %. Zastoupení jemných podílů je velice důležité pro konečné pevnosti 

a zejména pro pórovitost, jež ovlivňuje trvanlivostní vlastnosti. 
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Obr. 23 Sítový rozbor 

 

6.1.2 Pevnosti v tahu a tlaku, objemová hmotnost 

Porovnání fyzikálně-mechanických vlastností (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu 

a objemová hmotnost) je základním krokem v práci. Jedná se o vliv použitého typu plniva, 

kdy původní křemenný normový písek (značen K), který se skládal ze 3 frakcí mísených dle 

normy ČSN EN 197-1 [28], byl nahrazen běžným stavebním pískem těženým z vody (značen 

S), u něhož je distribuce a tvar zrn jiná. 

Hodnoty pevností a objemových hmotností v závislosti na druhu plniva po 1 dni (Tab. 9), 

7 dnech (Tab. 10) a 28 dnech (Tab. 11) zrání jsou uvedeny a vyhodnoceny v Obr. 24, 25, 26.  

 

Tab. 9 Pevnosti a objemová hmotnost po 1 dni 
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Tab. 10 Pevnosti a objemová hmotnost po 7 dnech 

 

  

Tab. 11 Pevnosti a objemová hmotnost po 28 dnech 

 

Objemová hmotnost je v závislosti na daném plnivu průměrně o 30 kg na metr krychlový 

menší u stavebního písku, oproti normovému křemennému písku. Toto je patrné z Obr. 24. 

Modře je zaznačena hodnota směsí připravených s laboratorní míchačkou a normovým 

křemenným pískem, červeně jsou zaznamenány směsi připravené laboratorní míchačkou, 

ale s použitím stavebního písku, žlutě je znázorněna objemová hmotnost směsí připravených 

pomocí míchadla a v nichž byl jako plnivo použit stavební písek.  

Obr. 24 Srovnání objemových hmotností 

Plnivo

Jednotky DVS2 NAVS
DESIL 
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MKS DVS2 NAVS

DESIL 
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MKS

kg/m3 2330 2300 2300 2300 2280 2240 2220 2270
MPa 3,9 4,5 6,9 6,28 7,7 0,3 6,5 7,1
MPa 35 24 49,2 70,8 68,6 2,3 54,2 68,1
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Z naměřených pevností lze graficky vyjádřit jejich závislost na čase, tedy nárůst pevnosti 

v tlaku (Obr. 25) či v tahu za ohybu v čase (Obr. 26).  

Lze sledovat strmý nárůst pevností v jednotlivých časových úsecích, jež koresponduje 

s formováním struktur jednotlivých alkalicky aktivovaných systémů v závislosti na druhu 

plniva a pojiva. Z grafů lze vysledovat, že u pevností v tlaku u většiny aktivátorů se stavebním 

pískem (S) nastává pokles pevností po 28 dnech zrání až o 30 % oproti směsím s normovým 

pískem (K). U pevnosti v tahu za ohybu se však pevnosti liší velice málo, jak lze dobře vidět 

na Obr. 4.   

 

Obr. 25 Vývoj pevností v tlaku, srovnání křemenného (K) a stavebního (S) písku  
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Obr. 26 Vývoj pevností v tahu za ohybu křemenného (K) a stavebního (S) písku 

 

6.2 Trvanlivostní zkoušky 

Jde o praktické zkoušky trvanlivosti těles v prostředí zatíženém klimatickými vlivy 

ve srovnání s prostředím laboratorním a jejich působení na vzorky alkalicky aktivovaných 

systémů a portlandských cementů.  

Tyto zkoušky jsou důležité zejména pro budoucí aplikaci v praxi, pro prokázání 

dlouhodobých vlastností u těchto materiálů, a to jak pro klimatické zatížení exteriéru, 

tak pro běžné podmínky v interiéru. 
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6.2.1 Expozice těles jako fasádních prvků v exteriéru 

Cílem zkoušky je sledování vizuálních změn fasádních prvků v průběhu času při expozici 

vnějšímu prostředí po dobu 360 dnů. Po uplynutí této lhůty byly na vzorcích dlaždic provedeny 

odtrhové zkoušky a stanoveno pH.  

Tělesa byla umístěna na konstrukci zděného zahradního přístěnku v lokalitě Ostrava 

Mariánské Hory. Tato čtvrť sousedí s průmyslovými provozy a je emisně exponovaná. 

Pro tuto zkoušku byla vyrobena tělesa rozet o průměru 150 mm a dlaždice velikosti  

(300 x 300 x 30) mm. Pro každé prostředí byla v říjnu 2014 zhotovena jedna dlaždice 

a pro expozici vnějším prostředím byly ještě přidány rozety, které byly vyrobeny v dubnu 2014. 

Všechny prvky byly umístěny do běžné nezakryté fasádní skladby tak, jak by to prováděla 

spolupracující firma Štukatérství Josef Trela.  

Hlavní nosný systém je cihla plná pálená, zděná na vápennou maltu, ze které byla 

odstraněna původní nesoudržná omítková vrstva  

(Obr. 27). Jedná se o starší konstrukci, která byla 

nahozena řídkou směsí malty, aby bylo zajištěno 

dokonalé spojení (Obr. 28) a dále natažena vrstvou 

vápenné malty značky Salith od firmy Vitošov a.s. 

pro srovnání podkladu (Obr. 29).  

 

 

 

 

Obr. 27 Nosná konstrukce   Obr. 28 Nahození řídkou směsí malty 
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Po jejím vyzrání byla malta napenetrována 

jednosložkovou penetrací na bázi akrylátových  

pryskyřic pro zlepšení vlastností podkladu (Obr. 30).  

Dle doporučení výrobce byla penetrace nanesena štetcem 

a 24 hodin ponechána odpočinout. 

 Na takto připravenou stěnu bylo nanášeno fasádní lepidlo od firmy Mapei a do něj 

ukládány fasádní prvky rozet a dlaždic (Obr. 31). Zde bylo přikročeno ke změně mechanického 

kotvení prvků, jež nebylo prováděno přibíjením hřebíky do předem předvrtaných děr tak, 

jak provádí firma Štukatérství Josef Trela, nýbrž jen dočasným podepřením dřevěnými prvky. 

 

Obr. 31 Umístění vzorků na konstrukci s podepřením dřevěnými prvky 

Obr. 29 Nataženo vápennou maltou 

 Obr. 30 Penetrace podkladu 
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 Vzorky byly sledovány přibližně v měsíčních intervalech, jejich nalepení bylo 

provedeno 17. 11. 2014, dokumentovaná vizuální kontrola byla prováděna vždy přibližně 

po třech měsících. Dne 17. 4. 2015 byla zjištěna změna barevnosti u fasádních prvků, ukazující 

na ukončení hydratačních procesů a sjednocení barevnosti jednotlivých směsí. Na tělese na bázi 

metakřemičitanu sodného je nejvíce poznat barevná změna, kdy jeho pojivové pochody 

se vyznačují tmavě zeleným až modrým zbarvením vzorků, které po čase mizí (Obr. 32). 

 Dále je zřejmý výkvět na okrajích vzorku s draselným vodním sklem, který může být 

způsoben nadbytkem alkalického kovu ve struktuře umělého kamene.  

 

Obr. 32 Vizuální kontrola vzorků 17. 4. 2015 

 

Při kontrole, která byla provedena dne 9. 9. 2015 bylo zaznamenáno odpadnutí prvku 

z draselného vodního skla (Obr. 33). Nesoudržnost s běžnou fasádní skladbou se projevila 

na kontaktu lepidla a alkalicky aktivovaného prvku. Z části těleso nebylo soudržné s lepidlem 

(asi ze 70 %) a z části bylo u spodní hrany odlomeno v lepidle statickým působením váhy prvku 

(asi 30 %) styku. Příčiny porušení budou předmětem dalšího výzkumu. V praxi jsou prvky 

na fasády mechanicky dokotvovány hřebíkovými spoji, proto by vlivem porušení soudržnosti 

nebyla narušena bezpečnost použití daného prvku. 
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Obr. 33 Vizuální kontrola vzorků 9. 9. 2015 

 

Při poslední kontrole byl odstraněn vzorek na bázi DVS2, který zůstával na místě z důvodu 

zachování stejného prostředí pro další zkoušky, jako je zkouška pH (Obr. 33).  

Při bližší kontrole po roční expozici byly u vzorků s CEM I PC, CEM I B a MKS zjištěny 

sprašné povrchy, což ukazuje na degradaci.  

Vzorek s MKS také po celou dobu nejvýznamněji měnil barevnost od tmavě zelenomodré 

(Obr. 31) přes tmavě šedou se zřetelným světlým výkvětem (Obr. 32) až po tmavě šedou 

sprašnou po 360 dnech (Obr. 33). Měnil se i jeho povrch, toto může být způsobeno postupným 

rozpouštěním krystalků metakřemičitanu sodného, který byl v průběhu ročního zatížení 

povětrnostními vlivy vymyt z povrchu vzorku. 
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Obr. 34 Vizuální kontrola vzorků 30. 10. 2015 

Po uplynutí předem určené doby 360 dnů byly na fasádní skladbu nalepeny odtrhové terče 

o průměru 50 mm. Vždy 3 ks na jeden testovaný vzorek po výšce. Nalepení bylo provedeno 

na očistěný povrch dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí. (Obr. 35). Pro srovnání byly terče 

také nalepeny přímo na lepidlo po vzorku obsahujícím DVS2.  

 

Obr. 35 Odtrhové terče na fasádní skladbě 
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Po nalepení odtrhových terčů se epoxidová pryskyřice nechala vyzrát podle návodu 

výrobce. Dále se na skladbě provedl prořez kotoučem s diamantovými segmenty, kvůli špatné 

dostupnosti a malému manipulačnímu prostoru u většiny vzorků pouze čtvercový (Obr. 36). 

Pro tento experiment však nebyla nejdůležitějším parametrem síla odtrhu přepočtená na plochu, 

tedy pevnost v tahu, ale nejslabší místo skladby. Tedy místo, kde se skladba poruší, když bude 

namáhána tahem. 

Terče na vzorku s aktivátorem DESIL AL se při prořezu porušily a nebylo možné na nich 

provést odtrhovou zkoušku, proto u nich v Tab. 12. nejsou hodnoty uvedeny. Porušení nastalo 

na styku vzorku a lepidla ve 100 % plochy. 

 

Obr. 36 Odtrhové terče s prořezem 

 

Provedené odtrhy v exteriéru, porušení sklady a naměřené síly jsou uvedeny v Tab. 12. 

Hodnoty jsou uvedeny v procentech. Pokud součet procent není roven 100 značí to, že z části 

porušení nastala v mezeře mezi lepidlem. Toto se může stát při zpracování lepidla zubatou 

stěrkou. 

Pro označení místa odtrhu byla zvolena písmena. Tam, kde je uvedeno H je na vertikální 

rovině odtrh nejvýše, S je odtrh střední a D je odtrh na vertikální rovině nejníže. Pevnost v tahu 

je uvedena v KPa. 
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Tab. 12 Hodnoty odtrhů v exteriéru 

 

 

Pro grafické vyjádření místa porušení u jednotlivých vzorků slouží Obr. 37 s procentuálním 

vyjádřením zastoupení u jednotlivých povrchů. 

Z výsledků je zřejmé, že z největší části docházelo k porušení skladby na rozhraní vzorku 

a lepidla, a to jak u vzorků na bázi cementu, tak u alkalicky aktivovaných systémů. Vzorky 

na  ázi DESIL AL neměly velkou přídržnost k podkladu, síly, které přenášely, byly téměř 

neměřitelné nebo byl vzorek porušen. Příčiny tohoto porušení mohly spočívat v nadměrném 

zatížení při prořezu diamantovým kotoučem.  

Nejvyšších pevností v tahu dosáhla skladba pouze lepidla s podkladem, kde se hodnoty 

pohybovaly na úrovni 1000 kPa.  Pevnosti v tahu u vzorků byly asi o polovinu menší, tedy 

kolem 500 kPa, tyto byly dosaženy u skladby s prvky na bázi MKS a cementů CEM I PC 

a CEM I B. 

 

 

Obr. 37 Porušení, odtrhy v exteriéru 

Odtrhy exterier
porušení H S D H S D H S D H S D H S D H S D
vzorek 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vzorek/lepidlo 0 0 0 0 70 25 10 100 90 100 100 100 100 60 100 50 40 20
lepidlo 70 0 0 0 0 0 90 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lepidlo/podklad 30 0 85 0 30 75 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 60 0
Síla 2,1 0,0 2,8 2,0 1,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 0,9 1,9 0,4 1,3 1,5 0,1

Pevnost v tahu 830 0 1116 795 689 352 0 0 0 14 164 466 370 771 172 502 588 20
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6.2.2 Expozice těles v interiéru 

Stejně jako v předchozí kapitole byly pro odtrhy a následné měření pH použity dlaždice 

(300 x 300 x 30) mm. Vzorky pro tento experiment vznikly ze stejné záměsi jako pro zkoušky 

v exteriéru. Všechny úkony na těchto skladbách byly vykonávány ve stejný den nebo v den 

následující i měření konečných vlastností. 

 Tyto byly umístěny do obdobné skladby jako dlaždice v exteriéru. Jako podklad pro tyto 

dlaždice byly použity očištěné a ošetřené betonové dlaždice stejného rozměru tloušťky 40 mm. 

Vzorky byly lepeny na stejné lepidlo, s použitím stejné penetrace na podklad jako u vzorků 

v exteriéru. (Obr. 38) 

 

Obr. 38 Vzorky pro odtrhy v interiérové skladbě 

 

Na začátku experimentu byla snaha uchovávat vzorky ve vertikální poloze samostatně. 

Kvůli zvýšenému provozu v laboratorním prostředí, v němž byly uskladněny a časové 

náročnosti bylo nutné přistoupit k přesunu do horizontální polohy a uskladnění na místě, kde 

s nimi nebude manipulováno, aby nedošlo k poškození vzorků.  

Vzorky byly tedy v interiéru uchovávány na temném místě ve vytápěných prostorách 

s běžnou interiérovou vlhkostí. Nebyly u nich předpokládány žádné extrémní stavy. Toto bylo 

porušeno pouze u teploty, kdy se především v srpnu 2015 hodnoty teplot v laboratoři 
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pohybovaly silně přes 30°C. Toto se možná na vzorcích projevilo. V měsíci září 2015 bylo 

zjištěno poškození skladby se vzorkem na bázi DVS2, což koresponduje s porušením u vzorku 

v exteriéru. Lze tedy usuzovat, že za obě porušení v této skladbě může tepelná roztažnost 

vzorku, která se liší od tepelné roztažnosti jak exteriérové tak interiérové skladby (Obr. 39).  

K porušení skladby však došlo na styku lepidla a betonového podkladu, na rozdíl od exteriéru, 

kde došlo k odtržení mezi lepidlem a vzorkem s DVS2. 

 

Obr. 39 Porušení skladby DVS2 v interiéru 

 

U vzorků v interiéru je možno z vizuálního hlediska konstatovat, že nedocházelo 

k výraznějším změnám. Vzorky nebyly vystaveny ani působení vody, ani slunečního záření, 

které se podílí na degradačních procesech. Také sprašnost vzorků v tomto případě nebyla 

zaznamenánam což může ukazovat na menší objem degradačních procesů na povrchu vzorků. 

U vzorků z alkalicky aktivovaných systémů se však objevovaly na povrchu výkvěty ve formě 

krystalků nejspíše přebytečných alkálií, které bez kontaktu se zvýšenou vlhkostí zůstaly 

na povrchu, a které bylo třeba před nalepením terčů odstranit. 

Je zajímavé si také všimnout degradace inkoustu například při srovnání obrázku Obr. 31 

a Obr. 35. Tato ukazuje na působení prostředí jak na inkoust, tak na vzorek. Například u vzorku 

s MKS v exteriéru nápis úplně zmizel, což ukazuje na degradaci povrchové vrstvy. 
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Tak jako u vzorků v exteriéru byly na plochu vzorků v interiéru nalepeny odtrhové terče 

a proveden prořez do tvaru čtverce (Obr. 40). U vzorku DVS2 byly terče také nalepeny 

pro provedení odtrhu s přídržností k vzorku. Díky popisům mohly být terče nalepeny 

ve stejném směru jako u exteriérových vzorků. 

 

Obr. 40 Terče na vzorcích z interiéru 

Pro přehlednost byly opět terče označeny značením H pro horní odtrhový terč, 

S pro mezilehlý odtrhový terč a D pro terč umístěný v úrovni popisku vzorku. Hodnoty 

odtrhových zkoušek s procentuálním zastoupením místa porušení skladby jsou v tabulce 

Tab. 13 a jejich grafická interpretace na Obr. 41. 

Tab. 13 Hodnoty odtrhů v interiéru 

 

  

Grafické vyjádření místa porušení u jednotlivých vzorků je znázorněno na Obr. 41 

s procentuálním vyjádřením zastoupení u jednotlivých povrchů. 

Z výsledků je zřejmé, že z největší části porušení skladby docházelo na rozhraní lepidla 

a podkladu u alkalicky aktivovaných systémů. U cementových vzorků k poručení skladeb 

Odtrhy interiér

porušení H S D H S D H S D H S D H S D H S D
vzorek 0 0 0 0 100 0 5 0 0 0 20 10 10 30 40 0 0 0

vzorek/lepidlo 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 40 90 0 0 0 70 0 70
lepidlo 30 100 30 10 0 0 0 5 20 0 0 0 30 70 60 30 100 30

lepidlo/podklad 70 0 70 90 0 100 80 80 80 100 40 0 50 0 0 0 0 0
Síla 2,2 2,2 1,5 0,0 0,2 0,0 0,2 0,4 0,0 0,3 0,8 0,4 1,9 3,2 1,5 1,5 1,4 0,6

Pevnost v tahu 866 875 617 0 86 0 93 172 0 132 316 144 769 1263 596 589 544 258

NAVSvrstva lepidla DESIL AL MKS CEM I B CEM I PC
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docházelo nejvíce v lepidle a u skladby s CEM I PC také na rozhraní vzorku a lepidla. Toto si 

jako jediné zachovalo stejný charakter odtržení jako u exteriérových vzorků. Vzorky na bázi 

NAVS  neměly velkou přídržnost k podkladu, síly které přenášely byly téměř neměřitelné nebo 

byl vzorek porušen. Příčiny tohoto porušení mohly spočívat v poškození manipulací 

v počátcích experimentu. Místa pro odběr vzorků mohla být tímto nutným úkonem porušena. 

 

Obr. 41 Porušení, odtrhy v interiéru 

 

6.2.3 Expozice těles v kontaktu se zemí 

Pro tuto část experimentu byly zhotoveny sady trámečků o rozměrech  

(160 x 40 x 40) mm, kdy jedna sada byla umístěna do exponovaného prostředí bez jakékoliv 

podložky a druhá sada trámečků ze stejné záměsi byla uskladněna po dobu 360 dnů 

v laboratorním prostředí. 

Tyto vzorky jsou určeny pro hodnocení pevnostních charakteristik po jednom roce. 

V průběhu expozice lze tělesa také vizuálně hodnotit. Tělesa v interiéru nejeví známky většího 

opotřebení či barevných změn. Oproti tomu tělesa v exteriéru se vizuálně velmi mění. Změny 

je možné sledovat na Obr. 42.  

Většina těles v exteriéru jeví známky zatížením expozicí prostředí, a to zejména změnou 

barevnosti těles. Dvě tělesa jsou zlomena pádem uvolněného plechu z horní hrany přístřešku 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H S D H S D H S D H S D H S D H S D

Lep./podklad    NAVS                  DESIL AL               MKS                    CEM I B                CEM I PC     

Procentuální místo porušení skladby v interiéru

vzorek vzorek/lepidlo lepidlo lepidlo/podklad



Diplomová práce 

68 

 

vlivem silného poryvu větru. Jedná se o jeden trámeček ze směsi obsahující draselné vodní sklo 

a jeden trámeček s aktivátorem metakřemičitanem sodným. Lze vidět na Obr. 42. 

Porovnání vizuálních změn a vlivu rozdílného zatížení v interiéru a exteriéru 

na trámečcích lze vidět na Obr. 42. 

 

Obr. 42 Vizuální porovnání trámečků po 360 dnech. 

 

Vyhodnocení pevnostních charakteristik se nachází v následující kapitole 6.3.1 

 
 

6.3 Fyzikálně-mechanické a chemické vlastnosti 

Fyzikální a mechanické vlastnosti jsou základní popisné atributy pro každý stavební 

materiál, který by se měl uplatnit na stavebním trhu. V této kapitole se bude jednat o pevnosti 

v tahu za ohybu a v tlaku, moduly pružnosti statické a dynamické a zkoušku odolnosti tlakovou 

vodou, se kterou je spojeno i stanovení pevnosti v příčném tahu. 

6.3.1 Dlouhodobý vývoj pevností v závislosti na prostředí 

V této kapitole jsou znázorněny výsledky pevností směsí v závislosti na čase, a to při 

dosavadním sledování po dobu 12 měsíců. Pevnosti byly stanovovány po 1, 7, 28, 90, 180 

a 360 dnech na trámečcích (40 x 40 x 160) mm.  

Jedná se o směsi připravované z jedné záměsi o objemu 20 litrů běžným stavebním 

způsobem (míchadlo + kbelík). Tímto způsobem by měly být odstraněny odchylky v měření 

způsobené rozdílnou přípravou a podmínkami výroby. U těchto vzorků je však sledován vyšší 
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výskyt nehomogenit, jejichž vznik nepříznivě ovlivňuje konečné vlastnosti směsí a měření 

vykazuje větší rozptyl naměřených hodnot.  

Všechny vzorky zkoušené po více než 1 dni zrání byly uchovávány minimálně prvních 

7 dní ve vodní lázni. Dále se jejich uskladnění lišilo, vzorky pro uskladnění v exteriéru se 

po této době přesunuly na místo expozice a zde byly ponechány 353 dnů. Podobně také vzorky 

pro uložení v interiéru byly uskladněny v suchém laboratorním prostředí. Ostatní vzorky 

pro ověření pevností byly nadále ponechány ve vodní lázni. 

Měření bylo prováděno vždy pouze na jedné sadě trámečků, tedy 3 ks v tahu za ohybu 

a 6 ks těles v tlaku.  

Průměrné hodnoty pevnosti v tahu za ohybu jsou zaznamenány v Tab. 14 a graficky 

znázorněny na Obr. 43. 

 

Tab. 14 Pevnosti v tahu za ohybu těles v interiéru 

 

 

U těles uskladněných v interiéru lze sledovat u většiny alkalicky aktivovaných směsí 

pokles až o 50 % pevnosti v tahu za ohybu. Z hodnot mezi 8 – 10 MPa po 30 - 90 dnech po 360 

dnech nabývají hodnot pouze okolo 4 – 6 MPa. U vzorků s cementy pevnost v tahu za ohybu 

nadále mírně roste.  

Dnů od 
výroby

DVS2 NAVS
DESIL 

AL
MKS CEM I B

CEM I 
PC

1 2,7 0,3 0,7 3,2 5,1 5,5
7 7,7 0,3 6,5 7,1 6,9 7,5

28 10 3 8,3 7,4 8,1 7,9
90 9,2 4,1 8,5 6,9 9,3 9
180 10,1 5,8 10 8,8 9,8 8,3
360 4,8 5,8 4,9 4,2 11,85 9,8

Průměrné pevnosti v tahu za ohybu v MPa. Pro tělesa v interiéru



Diplomová práce 

70 

 

 

Obr. 43 Pevnosti v tahu za ohybu těles v interiéru 

 

Průměrné hodnoty pevnosti v tahu za ohybu vzorků, jež byly uskladněné ve vodní lázni, 

a poté umístěny v exteriéru jsou zaznamenány v Tab. 15. Těmto hodnotám odpovídá graf 

na Obr. 44. 

Tab. 15 Pevnosti v tahu za ohybu těles v exteriéru 

 

U těles uskladněných v exteriéru není pokles pevností v tahu za ohybu u alkalicky aktivovaných 

směsí tak výrazný, odpovídá přibližně úbytku o 30 % pevnosti v tahu za ohybu. Z hodnot mezi 

8 – 10 MPa po 30 - 90 dnech po 360 dnech nabývají hodnot okolo 6 – 8 MPa. Tento vývoj 
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Dnů od 
výroby

DVS2 NAVS
DESIL 

AL
MKS CEM I B

CEM I 
PC

1 2,7 0,3 0,7 3,2 5,1 5,5
7 7,7 0,3 6,5 7,1 6,9 7,5

28 10 3 8,3 7,4 8,1 7,9
90 9,2 4,1 8,5 6,9 9,3 9
360 7,7 6,2 7,8 6,5 11,7 10,3

Pevnosti v tahu za ohybu v MPa. Pro tělesa v exteriéru
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hodnot ukazuje na procesy se struktuře umělého kamene, které probíhají u alkalický 

aktivovaných systémů odlišně v závislosti na okolním prostředí i po 28 dnech od výroby. 

U vzorků s cementy pevnost v tahu za ohybu nadále mírně roste a rozdíly mezi prostředími jsou 

v toleranci měření.  

 

Obr. 44 Pevnosti v tahu za ohybu těles v exteriéru 

Průměrné hodnoty pevnosti v tlaku těles uložených v interiéru jsou uvedeny v Tab. 16 

a graficky znázorněny na Obr. 45. 

 

Tab. 16 Pevnosti v tlaku těles v interiéru 
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AL
MKS CEM I B

CEM I 
PC

1 20,2 2,3 3,6 19,2 26,8 28,7
7 68,6 2,3 54,2 68,1 46,2 47,6

28 71 16,8 63,1 71,7 52,3 48,1
90 91,5 23,1 71 74,1 72,3 63,6
180 74,3 30 54,8 66,5 58,6 62,7
360 56,4 41 52,4 69,73 69,6 62,4

Pevnosti v tlaku v MPa. Pro tělesa v interiéru
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Pevnosti v tlaku u těles v interiéru dosahují maximálních hodnot po 90 dnech zrání, poté 

dochází k poklesu hodnot. Maximum u DVS2 dokonce dosáhlo hodnoty přes 90 MPa v tlaku. 

Pokles pevností v tlaku by však v konečném důsledku neměl bránit použitelnosti materiálů 

v praxi. Pevnost v tlaku stále zůstává u většiny vzorků nad 50 MPa, což odpovídá pevnostem 

konstrukčních betonů. Pevnosti v tlaku cementových trámečků z části kopírují vývoj pevností 

alkalicky aktivovaných hmot a konečné pevnosti v tlaku po 360 dnech se pohybují mezi  

50 – 70 MPa. 

Obr. 45 Pevnosti v tlaku těles v interiéru 

Průměrné hodnoty pevnosti v tlaku těles uložených v exteriéru jsou zaznamenány 

v Tab. 17 a graficky znázorněny na Obr. 46. 
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Tab. 17 Pevnosti v tlaku těles v exteriéru 

 

Pevnosti v tlaku u těles uskladněných v exteriéru dosahují u alkalicky aktivovaných hmot 

maximálních hodnot po 360 dnech zrání viz. Obr. 46, ukazuje to tedy na pokračující hydrataci 

alkalicky aktivovaných vzorků. Maximum u DVS2 dosáhlo hodnoty přes 98 MPa v tlaku. 

U cementových těles se konečné pevnosti pohybují nad 60 MPa u obou druhů cementu. 

Konečné pevností alkalicky aktivovaných hmot v tlaku po 360 dnech se pohybují mezi  

80 – 100 MPa.  

Obr. 46 Pevnosti v tlaku těles v exteriéru 

Dnů od 
výroby

DVS2 NAVS
DESIL 

AL
MKS CEM I B

CEM I 
PC

1 20,2 2,3 3,6 19,2 26,8 28,7
7 68,6 2,3 54,2 68,1 46,2 47,6

28 71 16,8 63,1 71,7 52,3 48,1
90 91,5 23,1 71 74,1 72,3 63,6
360 98,4 61 82,3 89,8 62,8 63,1

Pevnosti v tlaku v MPa. Pro tělesa v exteriéru
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 U pevností v tahu za ohybu po 360 dnech zrání došlo u většiny vzorků alkalicky 

aktivovaných systému k poklesu někdy až o 50 %. Tento pokles mohl být způsoben mnoha 

faktory. Ukazuje se, že se tyto vzorky i přes narůstající pevnost v tlaku stávaly méně pevnými 

v tahu za ohybu. U vzorků v exteriéru, kde je pokles pevnosti v tahu za ohybu nejvíce znatelný, 

se mohlo také jednat o mechanické poškození vzorků během jejich expozice. Tomuto se však 

vymykají vzorky NAVS, které přes počáteční menší pevnosti v čase dosahují stále lepších 

výsledků, které korespondují s vývojem pevnosti v tlaku.  

 Hodnoty ohybových pevností v tahu u cementových trámečků po 28 dnech dosáhly 

hodnot srovnatelných s alkalicky aktivovanými systémy a v čase nadále mírně rostly. Prostředí 

na tyto pevnosti v časovém období jednoho roku nemělo znatelný vliv. 

O hodnotách pevností naměřených v této kapitole se dá říci, že alkalicky aktivované 

systémy ve vhodném vlhkém prostředí budou zvyšovat své pevnosti v tlaku významně i po 28 

dnech. Měřením bylo dokázáno, že se jedná o dobu minimálně jeden rok. Toto zvýšení pevností 

v tlaku se může pohybovat v řádu desítek procent z hodnoty pevnosti po 28 dnech. 

Odlišné uskladnění, zejména nízká vlhkost u těchto hmot způsobuje ukončení 

hydratačních procesů a jejich pevnost v tlaku se nadále nezvyšuje. Pokud jsou vzorky po určité 

době vystaveny už jen suchému prostředí, jejich pevnostní charakteristiky zůstávají na stejné 

úrovni. 

 U směsí na bázi cementu pevnosti v tlaku po 28 dnech jsou přibližně vyrovnané nebo 

mírně rostoucí v řádu jednotek procent. 

 Pro použití alkalicky aktivovaných hmot nebo výrobků z nich v praxi je tedy vhodné 

spíše použití v exteriéru nebo ve vlhkém prostředí, které pozitivním způsobem ovlivňuje další 

vývoj pevností. 
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6.3.2 Statický modul pružnosti v tlaku 

Statický modul pružnosti v tlaku je důležitou vlastností pro všechny stavební materiály, 

které po zabudování do stavby mohou být namáhány tlakem. Tato vlastnost popisuje pružné 

chování materiálu při jeho namáhání a je velmi důležitá při spolupůsobení více materiálů 

ve skladbě.  

Statický modul pružnosti byl zjišťován na vzorcích stáří 28 dnů o rozměrech  

(200 x 100 x100) mm v sérii po 5 kusech. Tento počet byl zvolen, protože bylo nutné předem 

znát přibližnou pevnost v tlaku.  

Byla zvolena metoda měření A dle normy ČSN EN 12390 – 13, jejíž průběh zatěžování 

je ilustrován na jednom vybraném vzorku DESIL AL 2 (Obr. 47) a jeho deformace (Obr. 48). 

Důležité hodnoty pro tuto zkoušku jsou uvedeny níže (Tab. 18). 

Hodnoty včetně grafů pro ostatní měřené vzorky jsou uvedeny v Příloze č 10. Vzhledem 

k počtu hodnot pro vykreslení jednotlivých grafů hodnoty měřené v čase nejsou uvedeny.  

 

Tab. 18 Hodnoty pro výpočet statického modulu pružnosti vzorku DESIL AL 2 

Statický Modul = 27586,207 =27,6 GPa 
        

Zatížení a max = 17 MPa   
Zatížení b = 5 MPa   

Deformace a max. = 0,061 mm   
Deformace b = 0,0175 mm   

Poměrná deformace a max = 0,00061 -   
Poměrná deformace b = 0,000175 -   

Délka měřící základny L= 100 mm   
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Obr. 47 Graf zatěžování metodou A pro vzorek DESIL AL 2 

 

 

Obr. 48 Graf deformací při metodě A pro vzorek DESIL AL 2 

 

Hodnoty průměrných pevností v tlaku na kvádrech, horních a dolních hranic zatěžování 

a statických modulů pružnosti v tlaku jsou uvedeny v Tab. 19 a hodnoty jsou vyneseny v grafu 

na Obr. 49. Všechny důležité hodnoty včetně jednotlivých grafů zkoušky obsahuje 

Příloha č. 10. Z technických důvodů velkého rozsahu hodnot jsou všechny měřené hodnoty, 

z nichž lze ověřit i velikost deformace pouze v elektronické verzi přílohy. 
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Tab. 19 Statický modul pružnosti v tlaku 

 

Obr. 49 Graf pevností v tlaku a statického modulu pružnosti 

 

 Z vypočítaných hodnot a grafu na Obr. 49 je zřetelné, že pevnost v tlaku a statický 

modul pružnosti spolu velice úzce souvisí jak u alkalicky aktivovaných systémů, 

tak u cementových směsí. S vyšší pevností v tlaku se také modul pružnosti zvyšuje. 

Pro zabudování do běžně prováděných skladeb by se měly moduly pružnosti co nejvíce blížit, 

aby spolu materiály vhodně spolupůsobily. U alkalicky aktivovaných materiálů podobné 

pevnosti jako u cementů (například NAVS a CEM I PC) se hodnoty modulu pružnosti příliš 

neliší. Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že poměr mezi pevností v tlaku 

a statickým modulem pružnosti je o něco menší u alkalicky aktivovaných systémů. 

 

DVS2 NAVS DESIL AL MKS CEM I B CEM I PC

Pevnost v tlaku [MPa] 55,9 39,2 51,3 48,7 44,8 42,1
Horní hranice σa [MPa] 18,1 14,0 17,0 17,0 15,0 15,0

Dolní hranice σb [MPa] 5 5 5 5 5 5

Modul pružnosti [GPa] 27,9 24,3 28,6 27,4 24,2 24,4

Statický modul v tlaku
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6.3.3 Dynamický modul pružnosti - ultrazvuková impulzní metoda 

Jedná se o nedestruktivní metodu založenou na ultrazvuku. Pro měření bylo tedy použito 

stejných těles jako pro určení statického modulu pružnosti v tlaku o rozměrech  

(100 x 100 x 200) mm. Měření probíhalo na 3 místech u každého vzorku, a to rovnoběžně 

s podélnou osou kvádrů. 

Průměrné naměřené a vypočtené hodnoty pro určení dynamického modulu pružnosti jsou 

uvedeny v Tab. 20. Jejich porovnání s pevností v tlaku a statickým modulem pružnosti bylo 

v provedeno v grafu na obrázku Obr. 50. 

Tab. 20 Hodnoty pro dynamický modul pružnosti 

 

V grafu na Obr. 50 je možno sledovat větší rozdílnost dynamického modulu pružnosti 

od pevnosti v tlaku než u statického modulu pružnosti. Ultrazvuková metoda je velmi ovlivněna 

pórovým systémem uvnitř těles. Nejvýrazněji je tato tendence vidět na vzorcích CEM I PC, 

které mají menší pevnost i statický modul pružnosti, ale dosahují nejvyšších výsledků 

dynamického modulu pružnosti. 

Obr. 50 Srovnání modulů pružnosti a pevnosti v tlaku 

DVS2 NAVS DESIL AL MKS CEM I B CEM I PC

Čas us 47,2 44,7 46,5 47,3 47,3 46,1

Obj. hmotnost kg/m3 2264 2269 2236 2256 2153 2159
Dynamický modul [GPa] 37,9 36,7 39,9 38,2 37,8 39,9

Dynamický modul pružnosti
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6.3.4 Měření pH 

Měření probíhalo při stálé laboratorní teplotě 24,4 ± 1 °C. Vždy do ustálení hodnoty 

dle požadavků pro odečet z pH metru. U všech směsí po 1 dni bylo naměřeno pH v rozmezí  

12,5 ± 0,1 (Tab. 21). Tuto hodnotu tedy považuji za výchozí pro všechny směsi (Obr. 51). 

 Na základě měření je možné poukázat na rozdíl v degradaci vzorků na bázi cementu 

a vzorků na bázi alkalicky aktivovaných systémů, respektive je možné sledování poklesu pH 

pod důležitou hladinu 9,5, kdy materiál ztrácí schopnost pasivace ocelové výztuže. 

 

Tab. 21 Naměřené hodnoty pH 

Měření pH DVS2 NAVS DESIL AL MKS CEM I B CEM I PC 

Po 1 dni v 
interiéru 

Teplota [°C] 24,1 24,4 24,3 24,6 24,4 24,3 

pH 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Po 360 dnech v 
interiéru 

Teplota [°C] 23,8 23,9 24,4 24,1 23,8 23,3 

pH 11,7 11,8 12,0 12,0 12,5 12,6 

Po 360 dnech v 
exteriéru 

Teplota [°C] 23,0 23,0 23,4 23,6 23,1 24,3 

pH 11,7 11,3 11,7 12,6 12,5 12,5 
 

 

Obr. 51 Stanovení pH  

 

Po 360 dnech v exteriéru

Po 360 dnech v interiéru

Po 1 dni v interieru
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 Na základě naměřených hodnot je možno konstatovat, že alkalicky aktivované systémy 

ztrácejí své zásadité pH rychleji, než směsi na bázi cementu. Tento jev může být způsoben 

vnitřní stavbou materiálu, kdy u cementů je alkalita zajištěna obsahem portlanditu. 

U cementových směsí je portlandit jako minerál, pevně vázán ve struktuře a jeho degradace je 

postupná, stálá a známá jako karbonatace cementového kamene. Úbytek pH cementu je 

měřitelný a zřejmý po roce expozice, kdy se hodnota pH snížila o cca 0,1. 

U alkalicky aktivovaných směsí je na počátku jejich existence značný úbytek pH 

způsobený ztrátou nevázaných iontů Na či K, které působí jako iniciátory reakcí a dále nejsou 

pevně vázány ve struktuře. Určitá část těchto iontů však ve struktuře zůstává. Úbytek pH 

za jeden rok se pohybuje u měřených směsi průměrně okolo 0,9.  

Z  Obr. 51 ale lze konstatovat, že při všech úbytcích hranice pH zůstala po jenom roce 

bezpečně nad hodnotou 9,5, která je důležitá z hlediska pasivace výztuže.  

6.3.5  Zkouška tlakovou vodou  

Zkouška průsaku tlakovou vodou byla provedena dle výše zmíněné normy na kostkách 

o rozměru (150 x 150 x 150) mm, které byly vkládány do tlakového zařízení vždy kolmo 

na směr plnění. V Tab. 22 jsou uvedeny naměřené hodnoty u zkoušených těles. Kromě normou 

požadovaného největšího průsaku je zde uveden i charakter průsaku, jenž značí, zda průsak byl 

mimo vymezovací kroužek a pokud ano, tak které strany krychle vykazovaly charakter 

prosakování. Dále je v tabulce také zaznamenána pevnost v příčném tahu, která byla naměřena 

při rozlomení tělesa. Porovnání pevností v příčném tahu s hloubkou průsaku lze sledovat 

na Obr. 52. 

Tab. 22 Zkouška tlakovou vodou 

 

Hloubka průsaku 
tlakovou vodou

Jednotky DVS2 NaVS DESIL AL MKS CEM I B CEM I PC

Objemová hmotnost Kg/m3 2280 2210 2230 2260 2240 2230

Příčný tah - pevnost MPa 3,4 0,9 3,2 3,3 4,2 3,2
Hloubka průsaku mm 15 - 1 24 5 8

Popis průsaku -
bez 

průsaku
všesměrný 

průsak
bez 

průsaku

průsak po 
namáhané 

straně

bez 
průsaku

bez 
průsaku
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* Kompozit ze sodného vodního skla měl všesměrný průsak, v grafu je pro přehlednost uvedeno jen do 
25 mm. 

Obr. 52 Zkouška tlakovou vodou 
 

 

U jednotlivých záměsí bylo zajímavé sledovat charakter průsaků. Alkalicky aktivovaný 

systém s draselným vodním sklem měl lokální průsak vždy v jednom místě, způsobený zřejmě 

pórovým systémem v tělese. Přes vzorek se sodným vodním sklem po 24 hodinách prosakovala 

voda v relativně velkém množství bez viditelného poškození tělesa. Toto ukazuje taktéž 

na šíření pórovým systémem. Vzorek DESIL AL ukončil zkoušku bez jakéhokoliv průsaku 

pouze s navlhlou hranou, do hloubky maximálně jednoho milimetru ve vymezovacím kroužku. 

Metakřemičitan sodný vykazoval relativně stejnorodou hladinu průsaku vody uvnitř tělesa. 

Záměsi na bázi portlandských cementů byly prosáknuty do hloubek uvedených v Tab. 22 

rovnoměrně v rozsahu vymezovacího kroužku. 
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6.4 Experimenty související s dalším zpracováním 

Tato kapitola se zabývá popisem chování a jednotlivých vlastností hmot, které nesouvisí 

přímo s konečným použitím materiálu jako součásti stavby, ale chováním v čerstvém stavu 

a zpracováním před umístěním do konstrukce. 

Vlastnosti popsané v této kapitole mají význam pro možnosti zpracování ve štukatérské 

praxi nebo jde o ověření způsobu úpravy hotových těles. 

6.4.1 Vibrace těles 

Při vibraci těles bylo u všech směsí sledováno tixotropní chování. Toto chování se dá 

popsat tak, že při smykovém namáhání (vibrování) byla viskozita směsi z počátku vysoká, 

viskozita se však s postupným namáháním snižovala. Po ponechání kapaliny v klidu se vrátila 

do původního stavu. S tímto charakterem směsí může také úzce souviset kvalita vyplnění 

forem složitějšího tvaru. 

U cementových směsí se z tuhých směsí (do konzistence 140 mm rozlitím kužele) 

stávaly směsi spíše plastické, které při vibraci dosahovali nižší viskozity.  

U alkalicky aktivovaných systémů bez rozdílu aktivátoru se projevovalo tixotropní 

chování ještě daleko výrazněji. V klidovém stavu tuhá směs se při vibraci začala chovat spíše 

jako směs velmi ztekucená. Tento jev lze sledovat ve velké míře také při míchání. Jedná se 

o příznivou vlastnost, která může usnadnit jak přípravu, tak plnění do forem. Tyto hmoty byly 

také po čas vibrování extrémně smáčivé, což je doprovodná vlastnost chování alkalicky 

aktivovaných systémů. 

Této vlastnosti by bylo možné využít v praxi při vibraci odlévaných forem, kdy by bylo 

možné dosáhnout i při tužších konzistencích směsí velmi dobrého vyplnění formy. 

 

6.4.2 Odformování 

Tato vlastnost je dlouhodobě sledována. U jednotlivých vzorků byly často různé 

podmínky a časy odformování by nemusely být odpovídající. 

Z praktického hlediska lze jako základní čas pro odformování vyhodnotit dobu 20 hodin, 

pokud forma není velmi složitá a nejsou v ní jemné části, které by se mohly poškodit. 20 hodin 

je také doba, po kterou běžně vzorky v praxi zůstávají ve formách, pokud se pracuje 

na jednosměnný provoz. 
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Vhodnost pro odformování po 20 hodinách nedosáhla jediná směs, a to směs NaVS, která 

nedosahovala dostatečných manipulačních pevností, a proto se v některých zkouškách, jež byly 

prováděny krátce po vyrobení těles vzorky z NaVS neobjevily. 

Směsi na bázi cementů CEM I B i CEM I PC mají označení 52,5 R, kde R znamená rapid, 

redy rychlejší náběhy pevností a s tím spojenou i rychlost odformování. U obou směsí se doba 

odformování nejeví vhodná po dříve než 12 hodinách. 

Vzorky, které se povedlo odformovat již po 6 hodinách, ale pro bezpečnou manipulaci 

i s ohledem na možný reliéf ve formě by bylo vhodnější odformovávat je bezpečně  

až po 8 hodinách, jsou vzorky označené DESIL AL. Jejich pevnost v tlaku po 6 hodinách byla 

přes 5 MPa (Hodnoty jsou orientační nebyly měřeny na dostatečném počtu vzorků.) 

Po 6 hodinách se podařilo bezproblémově odformovat také vzorky DVS2 a MKS. Jejich 

odformování by bylo bezproblémové i u forem složitějších tvarů. Pevnosti v tlaku 

se pohybovaly u MKS přes 5,0 MPa a u DVS2 dokonce okolo 10,0 MPa. 

 Krátkých časů odformování by se v praxi dalo využít k rychlejší obrátkovosti forem 

a tím výrazně zefektivnit výrobu. 

6.4.3 Odolnost proti abrazi řezáním na okružní pile 

Jednou z vlastností, která je v praxi hojně využívaná je odolnost proti abrazivnímu 

vodnímu řezání. V některých případech je použití řezání nutné již v brzké době 

po odformování.  

 

Obr. 53 Vzorek po nařezání 
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Proto byla tělesa tímto způsobem zatížena před dosažením 24 hodin zrání. Jednalo se 

o tělesa o rozměru (100 x 100 x 400) mm, která byla dělena napůl a poté na rozměry  

(100 x 100 x 10, 20, 30, 40 a 50) mm. Rozřezaný vzorek bez poškození lze je vidět na Obr. 53. 

 Po provedení těchto úprav je možno konstatovat, že vzorky CEM I PC, CEM I B, DVS2 

a MKS odolaly řezání bez jakéhokoliv porušení.  U vzorku DESIL AL došlo k vymývání tmele 

mezi zrny kameniva. Vzorky NAVS neměly dostatečnou pevnost pro bezpečné řezání. 

6.4.4 Vrtatelnost 

Vrtání je jedna z běžně používaných úprav stavebních prvků ve výstavbě. Ve štukatérské 

praxi je vrtání nutná operace pro dodatečné kotvení například hřebíkovými nebo jinými spoji 

k nosné konstrukci. Pro vhodnost pro vrtání je důležité, aby zhotovené výrobky nebyly 

porušeny vrtáním po jejich výrobě. 

Vrtatelnost byla testována na vzorcích rozměrů (100 x 100) mm v různých tloušťkách. 

Pro vrtatelnost zkoušenou akumulátorovou vrtačkou byly použity tloušťky vzorků 10 mm, 20 

mm a 30 mm po odformování a nařezání na určenou tloušťku okružní pilou s diamantovým 

kotoučem. Zkouška byla prováděna 1 den po namíchání a 7 dní po namíchání pro srovnání 

výsledků.  Při vrtání byla také zkoušena vhodnost použití příklepu. 

Při vrtání byla použita běžná vrtačka značky MAKITA LXT, která byla nastavena 

na maximální otáčky a nejvyšší stupeň síly. Při vrtání byly použity vrtáky určené pro vrtání 

do betonu tloušťky 6 mm. Vrtání bylo prováděno na tvrdé pryžové podložce, aby se vzorky 

zbytečně nepoškozovaly o tvrdou podložku. 

U každého vzorku byly na počátku provedeny 3 vývrty a bylo hodnoceno, jestli vzniklo 

poškození prasknutím, vzdálenost od okraje byla minimálně 10 mm. Pokud vzorek nepraskl, 

byl vývrt hodnocen jako úspěšný, pokud se poškodil, byl hodnocen jako neúspěšný. V Tab. 23 

jsou hodnoceny vzorky jako vhodné (zelená), podmíněně vhodné (oranžová) a nevhodné 

(červená). 
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Tab. 23 Vrtatelnost aku vrtačkou 

 

Dle Tab. 23 tedy lze hodnotit, že vzorky na bázi DVS2 jsou vhodné pro vrtání od 30 mm 

tloušťky po jednom dni, nebo od 20 mm po 7 dnech a to především kvůli vysokým nárůstům 

pevnosti. U vzorků na bázi aktivátoru DESIL AL naopak došlo k opačnému problému,  

a to k pomalým nárůstům pevností. Toto bohužel bylo způsobeno nevhodným uchováváním 

daného aktivátoru v posledních výzkumných pracích, čímž se snížila jeho počáteční reaktivita. 

Jako jediný má značně omezenou životnost a je vhodné jej skladovat v chladu a temnu.  

U ostatních vzorků bylo většinou vrtání od 20 mm bezproblémové a to i po 1 dni. 

Poškození nastávalo pouze výjimečně (Obr. 54). Při vrtání všech prvků je možné doporučit 

použití příklepu, a to jak z hlediska rychlosti a náročnosti práce, tak i menšího opotřebení 

vrtáku. 

 

Obr. 54 Vrtatelnost aku vrtačkou 

Tloušťka vzorku ∑ OK ∑ OK ∑ OK ∑ OK ∑ OK ∑ OK ∑ OK ∑ OK ∑ OK ∑ OK
Po 1 dni 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 3 2
Po 7 dnech 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Po 1 dni 3 2 3 2 3 0 3 0 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
Po 7 dnech 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Po 1 dni 2 2 2 2 3 0 3 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Po 7 dnech 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

* vzorky s NAVS nebylo možné testovat vrtáním protože nebyly dostatečně pevné

10 mm

20 mm

30 mm

Vrtatelnost            
aku vrtačkou Bez př. Příklep Bez př. Příklep Bez př.

DESIL AL MKS CEM I B CEM I PC
Příklep Bez př. Příklep

DVS2
Příklep Bez př.
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 Vrtatelnost Kučerovou vrtačkou PZZ 1 byla testována na hloubku navrtání na stupeň 2 

a stupeň 4, které určují počet otáček při nastavení pro cihly. Zkoušení proběhlo na vzorcích 

o rozměrech (100 x 100 x 40) mm a to po 2 a 7 dnech. 

 Tato zkouška měla přinést informace o hloubce navrtání a rozdílu mezi jednotlivými 

vzorky při zachování stejného tlaku na vrtačku, rychlosti otáček a počtu otáček. Tuto závislost 

popisuje tabulka Tab. 24 a 25 graficky je znázorněna na Obr. 55.  

 

Tab. 24 Vrtatelnost Kučerovou vrtačkou po 2 dnech 

 

 

Dle použitého postupu bylo nutné vývrty, lišící se od aritmetického průměru o 30 % 

vyloučit, v tabulkách jsou tedy označeny červenou barvou a nejsou započítány v průměrech. 

 

Tab. 25 Vrtatelnost Kučerovou vrtačkou po 7 dnech 

 

  

Pojivo
Stupeň st. 2 st. 4 st. 2 st. 4 st. 2 st. 4 st. 2 st. 4 st. 2 st. 4

Vrtatelnost Kučerovou vrtačkou po 2 dnech
DVS2 DESIL AL MKS CEM I B CEM I PC

2,1 4,9 2,7 6,6 4,6 7,4 3,8 7,6
2,5 4,4 3,2 7,2 3,2 8,7 3,4 6,8
3,2 4,2 2,7 6,5 3,9 6,6 2,8 6,8
4,0 5,0 2,8 4,3 2,2 6,4 3,1 4,6
3,0 5,0 2,5 5,3 3,7 6,3 5,4 6,0

Art. Průměr 3,0 4,7 0,0 0,0 2,8 6,0 3,5 7,1 3,3 6,4
Dolní hranice 2,1 3,3 0,0 0,0 1,9 4,2 2,5 5,0 2,3 4,5
Horní hranice 3,8 6,1 0,0 0,0 3,6 7,8 4,6 9,2 4,3 8,3
* vzorky s NAVS nebylo možné testovat vrtáním protože nebyly dostatečně pevné
** při vrtání se vzorek tříštil

**
Nem

ěři
tel

néHloubka 
navrtání [mm]

Pojivo
Stupeň st. 2 st. 4 st. 2 st. 4 st. 2 st. 4 st. 2 st. 4 st. 2 st. 4

1,5 3,6 2,4 3,6 1,6 1,7 2,0 3,1 1,5 2,2
1,4 2,2 2,5 4,4 1,7 3,0 1,8 3,7 1,6 2,2
1,6 2,0 1,9 3,6 1,7 1,9 1,8 4,5 1,3 3,7
1,6 2,5 2,8 3,6 1,5 2,0 1,6 3,0 1,9 1,8
1,2 2,5 3,0 4,0 1,3 2,0 1,5 3,5 3,7 2,6

Art. Průměr 1,5 2,3 2,5 3,8 1,6 1,9 1,7 3,6 1,6 2,2
Dolní hranice 1,0 1,6 1,8 2,7 1,1 1,3 1,2 2,5 1,1 1,5
Horní hranice 1,9 3,0 3,3 5,0 2,0 2,5 2,3 4,6 2,0 2,9

Hloubka 
navrtání [mm]

* vzorky s NAVS nebylo možné testovat vrtáním protože nebyly dostatečně pevné

Vrtatelnost Kučerovou vrtačkou po 7 dnech
DVS2 DESIL AL MKS CEM I B CEM I PC



Diplomová práce 

87 

 

U vzorků ze sodného vodního skla toto měření nemohlo být uskutečněno, vzorky 

neměly dostatečnou pevnost pro uskutečnění zkoušky.  

 
* Vzorky na bázi aktivátoru DESIL AL byly po 2 dnech neměřitelné. 

Obr. 55 Vrtatelnost Kučerovou vrtačkou 

 

 Z grafu na Obr. 55 je zřejmé, že u alkalicky aktivovaných hmot a cementových hmot je 

odolnost k vrtání podobná, a proto by se při jejich používání zavedené postupy nemusely měnit. 

7 dní, st. 2

7 dní st. 4

2 dny, st. 2

2 dny st. 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

DVS2 DESIL AL MKS CEM I B CEM I PC

1,5

2,5

1,6 1,7 1,6

2,3

3,8

1,9

3,6

2,2

3

0

2,8
3,5 3,3

7

0

6

7,1
6,4

H
lo

u
b

ka
 n

av
rt

án
í v

 m
m

Vrtatelnost Kučerovou vrtačkou

7 dní, st. 2 7 dní st. 4 2 dny, st. 2 2 dny st. 4



Diplomová práce 

88 

 

7 Závěr 

Hlavní myšlenkou a cílem této práce bylo dokázat, že i bez nutnosti změny technologie 

výroby a při použití běžného vybavení firmy, lze dosáhnout u těles z alkalicky aktivovaných 

systémů vlastností minimálně stejných, jako u směsí na bázi cementu nejlepší běžně dostupné 

kvality.  

Tyto experimenty mohou firmám produkujícím stavební materiály ukázat cestu, jak 

přistupovat k přípravě a aplikaci alkalicky aktivovaných směsí a tím pomoci s jejich uvedením 

a rozšířením do mnoha oblastí stavební praxe, což přispěje k rozvoji ekologicky přívětivé 

stavební výroby a udržitelného rozvoje, menší energetickou a environmentální náročnost 

stavebních prvků. 

 Cílem této práce bylo ověření vlivu aktivátoru a plniva na vybrané vlastnosti alkalicky 

aktivovaných systémů na bázi jemně mleté granulované strusky z produkce firmy Kotouč 

Štramberk a.s. s ohledem na jejich použitelnost a vhodné vlastnosti pro obor štukatérství.  

Jedná se o alkalicky aktivované materiály na bázi aktivátorů DESIL AL, metakřemičitan 

sodný, sodné vodní sklo a draselné vodní sklo. V experimentu byly nově vytvořené materiály 

porovnávány s tělesy vyrobenými z portlandského cementu bílého a klasického, nejvyšší běžně 

dostupné třídy 52,5 R. V laboratorním měřítku byla ověřována možnost přípravy směsí 

způsobem aplikovaným ve stavební praxi a hodnocena použitelnost receptur pro výrobu 

štukatérských prvků. 

 Z dříve vyzkoušených alkalicky aktivovaných systémů [7] byly díky svým vlastnostem 

při použití normového písku vybrány 4 aktivátory a k nim pro porovnání přidány dva vzorky 

na bázi cementu. U těchto směsí byla pozměněna technologie výroby vzorků, kdy v předchozím 

výzkumu byly vyráběny přesným postupem dle normy na normové laboratorní míchačce, nyní 

byly připraveny běžným způsobem na stavbách, tedy stavebním míchadlem ve kbelíku. Tato 

změna se na vzorcích razantně neprojevila, i přes změnu technologie se směs jevila stejně 

kvalitní. Pro běžné použití v praxi lze však doporučit použití směsi s větším rozlitím  

než 120 - 140 mm, protože pro ruční míchání je dosti tuhá. 

Zkoušení kameniva probíhalo za použití normového křemičitého písku od firmy Filtrační 

písky s.r.o., jenž je určen pro zkoušení dle požadavků norem a dále s použitím běžného 

stavebního písku frakce 0/4 od firmy Českomoravské štěrkovny a.s., pobočka Tovačov. Vzorky 

plněné běžným stavebním pískem mají nižší objemovou hmotnost asi o 30 kg/m3, což je při 

použití těles jako fasádních prvků spíše žádoucí. U pevností v tlaku po 28 dnech byly shledány 
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u běžného stavebního písku poklesy asi o 30 % původní hodnoty, a to u všech směsí včetně 

směsí na bázi cementu.  

Můžeme předpokládat, že toto snížení pevnosti je způsobeno nižším podílem jemných 

částic u stavebního písku, což vyplývá ze sítového rozboru a rovněž jeho přirozeně oblými zrny, 

které nevykazují tak dobré spojení s plnivem. K tomuto závěru vedou výsledky pevností v tahu 

za ohybu, kde se hodnoty liší v řádu jednotek procent. Při zkoušce pevnosti v tahu ohybem je 

daleko více namáháno samotné pojivo a změna plniva tedy tuto zkoušku neovlivňuje. 

K pevnostním vlastnostem lze říci, že snížení o 30 %, tedy ze 100 MPa na 70 MPa v tlaku není 

ve vybrané oblasti stavebnictví problém, v aplikaci by se nemělo jednat o prvky stavby 

s požadovanou vysokou pevností. 

 Tělesa jednotlivých receptur byla zabudována do běžné fasádní skladby - zdivo, malta, 

lepidlo, prvek - bez jakékoli finální vrstvy vystavena povětrnostním vlivům a agresivnímu 

Ostravskému podnebí. Při vizuální kontrole po půl roce vzorky nevykazovaly významné 

známky viditelné degradace. Jak lze sledovat, došlo ke sjednocení barev v odstínech bílé 

až šedé. 

Při vizuální kontrole vzorků vystavených atmosférickému působení po 10 měsících je 

degradace více zřejmá u všech testovaných prvků včetně cementových. Tělesa v kontaktu se 

zemí významně mění svou barevnost. U těles zabudovaných do fasádní skladby projevy nejsou 

tak výrazné. U těles na bázi cementu a tělesa na bázi metakřemičitanu sodného se objevuje 

mírná sprašnost povrchu.  

Dlouhodobým sledováním vývoje pevností v závislosti na čase bylo dosaženo 

zajímavých výsledků. U pevností v tlaku po 360 dnech byl sledován u alkalicky aktivovaných 

systémů v exteriéru významný růst, kdežto u vzorků v interiéru stagnace nebo mírný pokles. 

Pro pevnosti v tahu za ohybu se výsledné pevnosti chovají jinak, u alkalicky aktivovaných 

systémů v exteriéru byl naměřen mírný pokles pevností oproti pevnostem 28 denním a u vzorků 

v interiéru je pokles v řádu až 50 %. U těchto měření se trendu vymykají vzorky NAVS, které 

po celou dobu konstantně nabývají na pevnosti. Jejich počáteční pevnosti však byly nízké, 

po 28 dnech pouze 16,8 MPa v tlaku po 360 dnech až 61 MPa v tlaku. U stejně skladovaných 

vzorků cementů se hodnoty od 28 denní pevnosti zvláště neměnily, nebo zaznamenaly mírný 

vzestup. 

Pevnost v tlaku a statický modul pružnosti spolu velice úzce souvisí jak u alkalicky 

aktivovaných systémů, tak u cementových směsí. S vyšší pevností v tlaku se také modul 

pružnosti zvyšuje. Pro zabudování do běžně prováděných skladeb by se měly moduly pružnosti 
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co nejvíce blížit, aby spolu materiály vhodně spolupůsobily. Z naměřených hodnot lze říci, 

že poměr mezi pevností v tlaku a statickým modulem pružnosti je u alkalicky aktivovaných 

systémů o něco nižší. Hodnoty těchto modulů byly pro cementové vzorky mezi 24 až 25 GPa 

a pro alkalicky aktivované systémy mezi 24 až 29 GPa. 

Pro dynamické moduly zjišťované ultrazvukovou metodou se interval rozdílu modulu 

pružnosti ještě zúžil, pro cementy se pohybuje mezi 37,5 až 40 GPa a u alkalicky aktivovaných 

systémů mezi 36,5 až 40 GPa. Zde je vidět, že se hodnoty velice blíží. Toto měření je však 

velmi ovlivněno pórovým systémem, který se u jednotlivých vzorků, jak ukazují i další 

experimenty, liší. 

Na základě měření pH je možné poukázat na rozdíl v degradaci vzorků na bázi cementu 

a vzorků na bázi alkalicky aktivovaných systémů. Alkality je u těchto dvou druhů pojiva 

dosahováno rozdílným způsobem, u cementů obsahem portlanditu a u alkalicky aktivovaných 

systémů ve struktuře uzavřenými alkalickými prvky dle použitého aktivátoru (Na nebo K). 

K poklesu pH došlo u všech vzorků, nejvíce u DVS2, NAVS a DESIL AL a to o hodnotu  

0,5 až 1,2 za rok. Je otázkou dalšího výzkumu, jestli bude pokles pH probíhat stejnou rychlostí 

i v následujících letech nebo se zpomalí, či úplně zastaví. 

Zkouška tlakovou vodou ukázala, že vzorky na bázi sodného vodního skla nejsou 

schopny odolávat tlakové vodě, a to ani po dobu 24 hodin. Ostatní směsi vykazují jak odolnost 

vůči tlakové vodě, tak i relativně obdobnou pevnost v příčném tahu, a to okolo 3,3 MPa. 

Výjimkou je záměs na bázi CEM I 52,5R bílý, u které byla průměrná pevnost v příčném tahu 

4,2 MPa. Zkouška průsaku tlakovou vodou vykázala zajímavé výsledky, vzorky s aktivátorem 

metakřemičitanem sodným měly po 72 hodinách zatěžovanou stranu téměř rovnoměrně 

smáčenou do hloubky 20 až 25 mm, což ukazuje na pórový systém, který vodu propouští uvnitř 

tělesa. Draselné vodní sklo s druhými největšími průsaky se vyznačovalo lokálním průsakem 

až do 15 mm ve vnitřních pórech na všech vzorcích, přičemž celá namáhaná plocha byla 

smáčena maximálně do 5 mm. Vzorky na bázi cementu byly nasáknuty vždy okolo 5 mm v celé 

ploše zatěžování. Nejlepších výsledků dosáhl aktivátor DESIL AL, jehož vzorky tlakové vodě 

odolaly úplně a nebyla sledována žádná voda uvnitř struktury. 

Při vibraci a míchání u všech alkalicky aktivovaných směsí bylo dosaženo výrazného 

snížení viskozity, tedy výrazně tixotropního chování. Tuto vlastnost by bylo možné využít také 

v praxi a při zpracování tužších směsí dosáhnout velmi dobrého vyplnění formy. Kratších časů, 

nutných pro pobyt ve formě, by se v praxi dalo využít k rychlejší obrátkovosti forem. Pro dělení 

vzorků řezáním ze zkoušených nejsou vhodné vzorky DESIL AL a NAVS.  
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Velice často používané mechanické kotvení hřebíkovými spoji, zejména u hmot s vyšší 

objemovou hmotností, bylo zkoušeno dvěma způsoby, a jako nevhodné se po experimentech 

jeví vzorky DESIL AL a NAVS. U těchto úprav v tuhém stavu lze doporučit jejich provádění 

například po týdnu, kdy s velkou úspěšností lze vrtat i vzorky tloušťky pouze 10 mm, všeobecně 

také použitím příklepu se práce usnadní bez výrazně vyššího výskytu destrukce vzorku. 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že většina těles připravených 

z alkalicky aktivovaných hmot dosahuje parametrů obdobných, jako tělesa na bázi cementů 

52,5 R, proto alkalicky aktivované směsi MKS, DESIL AL lze doporučit pro aplikaci 

v exteriéru, například jako litých štukatérských prvků. Směs DVS2 je z hlediska zabudování 

do  ěžné fasádní skladby nutno dále zkoumat s důrazem na tepelné roztažnosti celého systému 

nebo jiné faktory, které by mohly zapříčinit porušení. Výsledky směsi NAVS nebyly vhodné 

a je třeba, aby proběhla analýza změny vlastností vstupních surovin. 

Ve vývoji a implementaci alkalicky aktivovaných hmot do praktických aplikací je třeba 

provést ještě hodně práce, avšak vhodnou spoluprací s firmami lze dokázat výhody těchto 

nových pojivových systémů.   
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