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ABSTRAKT 

 

Disertační práce se zabývá laboratorně experimentálním ověřením, do jaké míry ovlivní 

přídavek přírodního zeolitu jako přírodního pucolánu u stanovených materiálů - 

geopolymerů, malt a betonů dané vlastnosti, zejména vlastnosti pevnostní (pevnost 

v prostém tlaku a v tahu ohybem) a trvanlivostní (odolnost vůči vysokým teplotám, 

mrazuvzdornost a odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek). 

Přírodní zeolity byly použity jako částečná náhrady pojiva u jednotlivých studovaných 

materiálů. V případě geopolymerů je to náhrada vysokopecní granulované strusky 

přírodním zeolitem v množstvích 10 %, 15 % a 20 % z celkového množství 

vysokopecní granulované strusky. U malt (byla zvolena malta vápenocementová) je to 

náhrada vápenného hydrátu a portlandského cementu přírodním zeolitem v množstvích 

10 %, 15 % a 20 % z celkového množství pojiva, respektive vápenného hydrátu 

a portlandského cementu. V případě betonů pak náhrada pojiva - portlandského 

cementu v množstvích 3 %, 5 % a 10 % z celkového množství portlandského cementu. 

V rámci experimentu pak bylo provedeno ověření a sledování vlivu a chování přídavku 

přírodního zeolitu na dané materiálové vlastnosti. Výsledné stanovené hodnoty 

fyzikálně mechanických a trvanlivostních vlastností byly následně podrobeny porovnání 

s referenčními směsmi jednotlivých studovaných materiálů bez náhrady alternativním 

pojivem na bázi přírodního zeolitu. Následně bylo provedeno vyhodnocení vlivu daného 

přídavku přírodního zeolitu v uvedených množstvích na stanovené vlastnosti 

modifikovaných materiálů. Závěrem byla provedena diskuse výsledků, včetně 

doporučení dalšího vývoje a možného směrování studia využití přírodních zeolitů. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Geopolymer, malta, beton, přírodní zeolit, vápenný hydrát, vysokopecní granulovaná 

struska, portlandský cement, pucolánové příměsi, mrazuvzdornost, odolnost proti 

působení vody a chemických rozmrazovacích látek, tepelná expozice. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation thesis deals with the laboratory verification of addition of natural 

zeolite as a natural puzzolano influence on given properties, especially strength 

(unconfined compressive strength and flexural strength) and durability (resistance 

against high temperatures, freezing, water activity and effects of chemical antifreeze 

substances) characteristics in certain materials - geopolymers, mortars and concretes. 

Natural zeolite was applied in these materials as a partial substitution of binder. In case 

of geopolymers it was a substitution of blast furnace granulated slag by natural zeolite 

in the amounts of 10 %, 15 % and 20 % of the total slag amount. In case of mortars 

(cement-lime mortar was tested) it was a substitution of lime hydrate and Portland 

cement by natural zeolite in the amounts of 10 %, 15 % and 20 % of the total binder. In 

case of concretes it was a substitution of binder - Portland cement in the amounts of 

3 %, 5 % and 10 % of the total binder amount. Within this experiment effects and 

behaviour of natural zeolite additions on given material characteristics were tested and 

verified. The resulting values of physical - mechanical and durability properties were 

consequently subjected to comparison to reference mixtures of studied materials 

without binder substitution by natural zeolite. Analyses of effects of natural zeolite 

additions in given amounts to researched properties of modified materials were carried 

out. Finally, obtained results were discussed, including recommendations for further 

research and possible study directions in the area of natural zeolite utilisation. 

 

 

KEYWORDS 

 

Geopolymer, mortar, concrete, natural zeolite, lime hydrate, blast furnace granulated 

slag, Portland cement, puzzolano additions, resistivity to freezing, resistivity against 

water and chemical antifreezes action, resistivity against heat exposure. 
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1 ÚVOD 

Otázka ochrany životního prostředí při výrobě stavebních hmot získává v posledních 

letech na stále větší důležitosti. K minimalizaci možných vlivů průmyslu na okolí lze 

výrazně přispět rozsáhlejším využíváním pucolánových příměsí s hydraulickými 

vlastnostmi. Mezi základní příměsi patří tufy, zeolity, pemzy, diatomitové zeminy, 

spongility, pálené jíly, cihelný prach, metakaoliny, elektrárenské popílky, vysokopecní 

granulované strusky a jiné. Těžba přírodních minerálních surovin je oprávněně stále 

nákladnější. I přes tuto skutečnost jsou ve stavebnictví stále nejvíce používána tradiční 

pojiva na bázi portlandského slínku, která značným způsobem zatěžují životní prostředí, 

a to nejen uvolňováním velkého množství oxidu uhličitého do ovzduší při výpalu slínku, 

ale také energetickou náročností výroby. 

V poslední době se možnostem využití zeolitů nejenom v oblasti stavebnictví věnuje 

značná pozornost. Přírodní zeolity jsou minerály patřící do velké skupiny tektosilikátů. 

Byly objeveny a jsou sledovány řádově od 18. století, do bližšího vědeckého povědomí 

však přišly až v 19. století a v první polovině 20. století, následně byly poprvé 

syntetizovány. V přírodě bylo popsáno více jak 40 různých minerálů, synteticky bylo 

připraveno řádově 200 zeolitů pro průmyslové využití. Novými kvalitativně 

výkonnějšími identifikačními metodami dochází k objevování stále nových ložisek 

přírodních zeolitů. Počet lokalit těžených a vhodných pro další těžbu s významnějším 

výskytem zeolitů se odhaduje na přibližně 1000, řádově ve 40 zemích světa. Výzkumná 

pracoviště v tuzemsku i v zahraničí se velmi intenzívně zabývají výzkumem 

a možnostmi dalšího využití přírodních zeolitů, ovšem praktické použití zeolitů stále 

ještě neodpovídá velmi širokým možnostem a významu těchto materiálů. Stejně jako 

všechny tektosilikáty mají zeolity trojrozměrnou vazbu tetraedrů SiO4 a AlO4, které 

jsou navzájem propojené sdílením vrcholových atomů kyslíku. Negativní náboj na 

mřížce zeolitů vyrovnávají kationty, které obsazují mřížkové dutiny. Nejdůležitějším 

strukturním rozdílem mezi zeolity a ostatními tektosilikáty jsou větší rozměry 

mřížkových dutin a jejich vzájemné propojení kanály. Molekulová voda i jiné látky 

mohou vstupovat do struktury zeolitů a opět se uvolňovat bez poškození původní 

mřížky. [90], [127] 

Využívání přírodních zeolitů je v současnosti možné v celé řadě oblastí. Ve stavebnictví 

jsou používány při výrobě betonů a dalších stavebních aplikacích. Přírodní zeolit je 

možné ve smyslu evropské normy ČSN EN 197-1 [98] označit jako přírodní pucolán. 

Aplikací příměsi cca 15 % přírodního zeolitu jako náhrady za klasický portlandský 

cement lze dosáhnout stejné síranovzdornosti, jakou vykazuje samotný síranovzdorný 

portlandský cement. Zeolit je jeden z používaných substrátů při mletí cementu jako 

náhrada slínku a požívá se také jako majoritní substrát (od 5 hm. % do 50 hm. %) při 

mletí cementu. Výhodou je náhrada slínku, a tím určité snížení výrobních nákladů. 

Zeolit působí současně také jako aktivátor slínku a strusky, což umožňuje zvýšit 

náhradu slínku substráty. Vlastnosti podmiňuje hydraulická aktivita, množství aktivních 

center krystalizace na povrchu zrn zeolitu a zvýšení pH prostředí. Přírodní zeolity je 

možné využívat nejen jako přísady do betonu, ale také při výrobě litých podlah, střech, 

prefabrikátů. Přírodní zeolit ve směsích plní funkci stabilizátoru, po jeho přidání 

dochází ke zlepšení konzistenčních vlastností. Vyšší dávky přírodního zeolitu ve 

směsném portlandském cementu prospívají ke zvýšení jeho síranovzdornosti. Proto je 

využíván k aplikacím v náročném síranovém agresivním prostředí, například 
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v cementových suspenzích, injektážních maltách a v betonech pro speciální zakládání. 

Dalším neopomenutelným využitím je aplikace do cementových suspenzí pro účely 

podzemních těsnících stěn, injektáží a zálivek mikropilotových systémů, pro injektážní 

směsi kabelových dutin, kdy přídavkem již malého množství zeolitu se podstatně 

zlepšuje stabilita směsí. Cemento - zeolitové suspenze pomaleji sedimentují a pomaleji 

dochází k segregaci. Stabilizační účinek zeolitu v cementových suspenzích souvisí i se 

sorpčními a výměnnými schopnostmi zeolitu. Dále se vlastností přírodních zeolitů 

využívá v dalších oblastech průmyslu jako adsorbenty, iontoměniče, katalyzátory 

v chemickém průmyslu, při odstraňování vlhkosti a různých plynů nebo 

nežádoucích látek například z vod, při zpracování ropy, při výrobě papíru a v mnoha 

jiných průmyslových odvětvích. V zemědělství jsou zeolity aplikovány například jako 

nosiče hnojiv, také se přidávají do krmiv pro zvyšování váhového přírůstku, nebo slouží 

k neutralizaci kyselých půd a při odstraňování zápachu v ustájení zvířat. Například při 

výrobě plastů slouží jako plniva při výrobě polyamidů, polyuretanů, polyethylenu a celé 

řady jiných. [129] 

V případě metalurgického průmyslu vzniká jenom v České republice ročně při výrobě 

surového železa cca dva miliony tun vysokopecních strusek a dále více než milion tun 

strusek ocelářských při výrobě oceli. Vhodné chemické a fázové složení, současně 

s poměrně vysokou produkcí tohoto materiálu, nabízí využití strusek v průmyslové 

výrobě zejména v oblasti stavebních materiálů. Vysokopecní struska se po granulaci 

běžně využívá při přípravě anorganických pojiv. Poměrně novým materiálovým 

využitím strusek k přípravě alternativních pojiv je možnost jejich alkalické aktivace. 

Přídavek alkalických komponent modifikuje hydratační procesy a iniciuje jejich průběh 

u latentně hydraulických látek neschopných reagovat přímo s vodou. Reaktivnost 

strusek roste s podílem skelné fáze v jejich složení po zchlazení struskové taveniny. 

Alkalickou aktivací (geopolymerizací) takto získaná pojiva představují ekologicky 

a ekonomicky výhodnější produkty oproti dnes běžně využívaným pojivům. Kompozity 

vytvořené prostřednictvím alkalické aktivace vykazují mimořádnou stálost ve všech 

technických parametrech a taktéž přinášejí některé nové vlastnosti. V současné době je 

převážná část materiálově využitelných strusek spotřebována na aplikace představující 

jen velmi nízké ekonomické zhodnocení. Jedná se především o aplikace ve formě 

podkladových vrstev komunikací, zásypů apod. Dá se hovořit o tom, že úroveň využití 

vysokopecní strusky v ČR je relativně dobrá, jelikož se dnes materiálově využívá tato 

surovina na cca sto procent. Oproti tomu využití strusky ocelářské je minimální. [50] 

Geopolymery jsou alkalicky aktivované aluminátosilikáty. Svou strukturou se podobají 

přírodním zeolitům. Původním použitým materiálem pro syntézu geopolymerů byl 

metakaolin, ovšem dnes je pro tento účel využívána celá řada dalších materiálu jako 

vysokopecní struska, popílek a jiné. Obecně širšímu využití alkalicky aktivovaných 

systémů brání vedle důvodů finančních také dávkování příslušného aktivátoru. 

Nejčastěji je k vlastní aktivaci využíván kapalný roztok – jedná se o žíravinu 

a manipulace v průmyslových podmínkách je velmi problematická. Především z těchto 

důvodů se objevuje snaha o aplikaci aktivátoru v pevném stavu (hydratované nebo 

bezvodé vodní sklo, hydratovaný uhličitan sodný, aj) s přídavkem příslušného množství 

vody. V současnosti je tedy oprávněně výzkum geopolymerních materiálů zaměřen 

zejména na využití sekundárních produktů a surovin. V rámci této práce je tedy pro 

geopolymerní aplikace využívána vysokopecní granulovaná struska. Geopolymerní 

materiály a jejich aplikace obecně tak mohou v budoucnu nalézt velmi výrazné využití 

ve stavebnictví, kdy se mohou stát do jisté míry náhradou v dnešní době 
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nejpoužívanějším pojivům na bázi portlandského slínku. Další nezanedbatelným faktem 

je skutečnost, že při vlastní výrobě nevzniká žádný oxid uhličitý. Z pohledu uvedených 

skutečností se mohou alkalicky aktivované materiály stát velmi významnou 

materiálovou základnou do budoucna nejen z hlediska vlastní ekologie výroby. 

Využívání alkalicky aktivovaných materiálů v širším měřítku však dnes brání celá řada 

aspektů jak z pohledu finančního, tak vlastní technologie výroby na které bude nezbytné 

se do budoucna zaměřit. [128] 

Disertační práce se zabývá experimentálním ověřením, do jaké míry ovlivní přídavek 

přírodního zeolitu u geopolymerů, malt a betonů dané vlastnosti, zejména vlastnosti 

pevností a trvanlivostní. Přírodní zeolit se použil jako částečná náhrada pojiva 

u jednotlivých studovaných materiálů. Následně bylo provedeno vyhodnocení vlivu 

daného přídavku přírodního zeolitu v daných množstvích na stanovené vlastnosti 

modifikovaných geopolymerů, malt a betonů. 
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2 CHARAKTERISTIKA DANÉ PROBLEMATIKY 

V následujících podkapitolách je uvedena charakteristika studovaných materiálových 

platforem. Předně jsou zde uvedeny geopolymery, následně pak betony a malty. 

2.1 GEOPOLYMERY 

Podkapitola geopolymery se zabývá základním popisem geopolymerů jako takových, 

včetně historie vzniku, vlastní podstaty hmoty a surovinami vhodnými a využívanými 

pro jejich výrobu. 

2.1.1 GEOPOLYMERY - ZÁKLADNÍ POPIS 

Proces, který je dnes označován jako geopolymerizace, byl nepřímo využíván již cca 

8 000 let př. n. l. V této době se využívalo aktivity přírodních pucolánových materiálů. 

Pro účely zejména stavebnictví se mísilo vápno s přírodními pucolány, jež obsahovaly 

vysoký podíl alkálií a Al2O3. Při smíchání s vodou reagovalo toto vápno s pucolány za 

vzniku aluminolilikátových gelů zeolitického charakteru. V celé řadě dochovaných 

starověkých malt bylo nalezeno až 40 % zeolitů. Umělé pucolány se začaly používat cca 

před 4 000 lety. Z malty vytvořené kalcinovanými zeminami a vápnem byla postavena 

řada staveb – stěny, mosty, akvadukty, vodní nádrže aj. V severní Anglii se při realizaci 

stavby Hadriánova valu využívala jako zdivo směs sestavená z vápna, drcených dlaždic, 

drceného pískovce, odpadů z pecí a písku. [3], [4] 

První novodobé poznatky využití alkalické aktivace byly zaznamenány v roce 1930. 

V tomto roce Kühl objevil tuhnutí a tvrdnutí u směsí složených z jemné vysokopecní 

strusky a roztoku kaustické sody. První rozsáhlejší laboratorní experimenty provedl 

Purdon (1940) s cementovými slínky a příměsí strusky a kaustické sody nebo strusky 

s alkáliemi. [43] 

První technicky významnější experimenty prováděl v padesátých letech na Ukrajině 

V. D. Gluchovskij. V roce 1957 objevil možnost produkce pojiv s použitím 

nízkovápenenatých nebo bezvápenatých aluminosilikátů - jílů a roztoku alkalických 

kovů. Tento nový cement a z něj následně vzniklý beton nazval „gruntocement 

a gruntosilikát". V závislosti na složení vstupních materiálů, mohou být pojiva 

kategorizována do dvou skupin: Me2O-Me2O3-SiO2-H20 (s obsahem oxidů alkalických 

kovů) a Me2O-MeO-Me2O3-SiO2-H2O (s obsahem oxidů alkalických kovů a kovů 

alkalických zemin). V roce 1959 vydal Gluchovskij v Kyjevě publikaci „Gruntosilikáty" 

(Obr. č. 2., 3.). Publikace pojednává o alkalicky aktivovaných jílových minerálech. Na 

téma alkalicky aktivované cementy a betony se konala v Kyjevě od roku 1960 řada 

kongresů a konferencí a probíhal poměrně rozsáhlý výzkum. [43], [55] 

První patent na geopolymery, tehdy nazývané gruntocementy („soil cements“) je z roku 

1969: V. D. Gluchovskij, I. Ju. Petrenko, Ž. V. Skurčinskaja: patent SSSR 245627 (Obr. 

1). Tým Gluchovskij - Krivenko zkoumal materiálové vlastnosti alkalicky aktivovaných 

aluminosilikátů (přírodních i odpadních) a strusek z ocelářské technologie. Aktivoval 

základní surovinu přidáním alkalického roztoku a snažil se řídit proces tuhnutí 
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a tvrdnutí. Výzkum na Ukrajině vedl k řadě průmyslových aplikací s relativně dobrými 

výsledky.  

 

Obr. 1. První patent - geopolymery (tehdejší název gruntocementy - soil cements): 1969: V. D. 

Gluchovskij, I. Ju. Petrenko, Ž. V. Skurčinskaja: patent SSSR 245627[55]. 
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Obr. 2. Publikace „Gruntosilikáty“ autor Gluchovskij 1959 [55]. 

 

 

Obr. 3. Publikace „Gruntosilikáty“ autor Gluchovskij 1959 [55]. 
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V roce 1974 byly ukrajinským vědcem Babuškinem popsány základní 

geopolymerizační reakce. V roce 1979 vytvořil Davidovits na základě výzkumu 

nehořlavých materiálů inspirovaného katastrofickými požáry ve Francii v letech 

1970 až 1973 pojiva na bázi alkálií v kombinaci s vypálenou směsí kaolinitu, vápna 

a dolomitu. Tento výsledný produkt nazval „geopolymer", v závislosti na polymerní 

struktuře [45], [5]. Podle původní definice Davidovitse je geopolymer látka, která 

vzniká anorganickou polykondenzací (geopolymerizací). Geopolymerizace je podle 

Davidovitse identifikovatelná metodou nukleární magnetické rezonance. Davidovits 

prosazuje definici, že 
27

Al MAS NMR (Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic 

Resonance) spektra musí mít rezonanční pík při 55 ppm, hliník může být v tetraedrické 

koordinaci, v jiném případě nesmí být výsledný produkt nazýván geopolymer, nýbrž jen 

pouze alkalicky aktivovaná látka (Obr. 4). Tato jeho striktní definice vyhovuje jen pro 

materiály, které vznikají alkalickou aktivací metakaolinu s vysokou čistotou. [52], [53] 

 

 

Obr. 4. 27Al MAS NMR spektra pro K-poly (sialate-siloxo) K-PSS [45]. 

 

Dále byla v Evropě vyvynuta celá řada geopolymerních cementů vzniklých na základě 

geopolymerní reakce (patentované geopolymerní cementy PZ – Geopoly
®

, 

Geopolycem
®

). Tyto geopolymerní cementy vykazují velmi dobré vlastnosti, jako jsou 

např. vysoká odolnost vůči kyselému prostředí, vysoké hodnoty konečných pevností 

v prostém tlaku po 28 dnech tuhnutí a tvrdnutí (70 – 100 MPa). Průmyslové využití 

geopolymerních materiálů je poměrně široké a zahrnuje např. izolační panely a stěny, 

pěnové geopolymerní panely k tepelné izolaci, žárovzdorné podložky, obkladové prvky, 

interiéry letadel a automobilů, geopolymerní směsi určené k restaurování uměleckých 

a stavebních děl, atp. [5], [6], [7], [8], [9] 

V současné době se v oblasti alkalické aktivace věnuje značná pozornost maximálnímu 

využití druhotných surovin z průmyslu. Geopolymerní pojiva a kompozitní systémy 

jsou oproti pojivům na bázi portlandského slínku látky, které jsou z hlediska jejich 

výroby, daleko méně energeticky a ekonomicky (za předpokladu využití druhotných 

surovin) náročné a ekologicky podstatně šetrnější k životnímu prostředí. Výroba 

„klasických“ hydraulických pojiv na bázi portlandského slínku představuje značně 
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energeticky náročný technologický proces, který je navíc významným producentem 

oxidu uhličitého. Na výpal jedné tuny portlandského slínku je, při suchém způsobu 

výroby, zapotřebí zhruba 3500 MJ tepla. Při výrobě tradičních cementů dochází navíc 

rovněž k uvolňování značného množství CO2, které dosahuje úrovně asi 1 tuny 

vyprodukovaného CO2 na 1 tunu vypáleného slínku. Při současné roční produkci zhruba 

4 mil. tun cementu, vyrobených na území České republiky, je tak do ovzduší uvolněno 

přibližně 2,5 mil. tun CO2. Z tohoto pohledu lze geopolymery označit jako 

nízkoenergetická a ekologicky přijatelná pojiva, jejichž výroba daleko lépe 

koresponduje s principem trvale udržitelného rozvoje, než je tomu u tradičních 

slínkových pojiv. 

Alkalické aktivaci se věnuje v současné době celosvětově značná pozornost. Pracoviště 

a autoři, jejichž výsledky jsou ceněny odbornou veřejností, jsou následující: 

J. Davidovits - Institut Géopolymére (Saint - Quentin, Francie), P. V. Krivenko - V. D. 

Glukhovsky State Scientific Research Institute for Binders and Materials (Kyjev, 

Ukrajina), J. S. J. Van Deventer - The University of Melbourne (Austrálie), 

A. Fernández - Jiménez - Institute Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(Madrid, Španělsko), Malolepszy a Brylicki z Polska, Buchwald, Dombrowski 

z Německa, Lecomte z Belgie, Wang z Číny, Kumar z Indie a další. [44], [50] 

V České republice se této problematice věnuje řada pracovišť. Na VUT v Brně, Fakultě 

chemické (Brandštetr), se zaměřují na výrobu materiálů, ve kterých jsou využity látky 

odpadního charakteru, hlavně vysokopecní struska, a také využitím popílků 

v bezcementových směsích. Pracoviště Vysoké školy chemicko – technologické v Praze 

(Škvára, Koloušek) se od roku 1973 zajímá o problematiku alkalicky aktivovaných 

materiálů s využitím odpadních materiálů, zejména elektrárenských popílků. Ústav 

průmyslové keramiky FMMI VŠB - TUO (Vlček) se zabývá problematikou vlastností 

alkalicky aktivovaných materiálů především na bázi metalurgických strusek. Z dalších 

pracovišť, zabývajících se vývojem geopolymerů lze uvést např. Ústav struktury 

a  mechaniky hornin AVČR, v. v. i. v Praze (Straka, Hanzlíček, Perná), Výzkumný 

ústav anorganické chemie, a. s., Ústí nad Labem (Bortnovsky, Koutník), Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně – studium geopolymerů pod osobním dohledem J. Davidovitse. 

2.1.2 GEOPOLYMERY – VLASTNÍ PODSTATA HMOTY  

Geopolymery jsou materiály vznikající alkalickou aktivací alumosilikátových látek. 

Termín „geopolymery“ a mechanizmy jejich vzniku „geopolymerizace“ zavedl 

J. Davidovits počátkem osmdesátých let 20. století pro kompozitní materiály připravené 

aktivací metakaolinu roztokem hydroxidu, uhličitanu nebo křemičitanu sodného či 

draselného. Geopolymer je tedy látka, která vzniká anorganickou polykondenzací, tzv. 

geopolymerizací, jako konsekvence alkalické aktivace alumosilikátových látek. 

Geopolymery se tedy svými vlastnostmi, strukturou a chemickým složením podobají 

zeolitickým materiálům. Vznikají reakcí alumosilikátových prekurzorů s alkalickými 

polysilikáty. Podmínkou je, aby alumosilikátový prekurzor
1
 obsahoval Al a Si 

v reaktivní formě, to znamená ve formě skla či v tepelně upravené formě [50]. Účinkem 

alkalického aktivátoru na alumosilikát dochází k tvorbě třírozměrného síťového 

                                                 
1 Prekursor: Výchozí látka, částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt. 
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uspořádání tetraedrů AlO4 a SiO4 s tím, že jedna dvojice tetraedrů sdílí vždy jeden 

společný atom kyslíku. Alkalické kationty Na
+
, K

+
, Li

+
, Ca

2+
 navazované do nově 

vznikajících sítí vyrovnávají negativní náboj, který vzniká v důsledku čtyřnásobně 

koordinovaného Al
3+

. Obecný vzorec pro geopolymer je [1], [6], [39], [50]: 

Mn { – (SiO2)z –  AlO
2
}

n 
  wH2O,                                                                                      (1) 

kde: 

M je alkalický kation (Na
+
, K

+
, Li

+
, Ca

2+
, Ba

2+
), 

n stupeň polykondenzace, 

z 1, 2 nebo 3. 

Velmi podstatným jevem je působení alkalického polysilikátu na prekurzor, přičemž 

dochází k rozrušení Si-O-Si vazeb a později se pravděpodobně mechanismem „přes 

roztok" vytvářejí nové fáze (tento mechanizmus není v současné době zcela objasněn). 

Velmi důležitou částí této reakce je průnik atomů Al do původní Si-O-Si struktury. 

Geopolymery (základný tvary) jsou potom tvořeny tetraedry SiO4 a AlO4. Vlastní 

proces geopolymerizace lze rozdělit do několika částí. Na počátku dochází 

k rozpouštění alumosilikátové suroviny účinkem alkalického aktivátoru za 

spolupůsobení vody. Vznikající roztok obsahuje samostatné hlinitanové a křemičité 

útvary. Tyto útvary společně vytvářejí gelovou strukturu a současně dochází 

k postupnému oddělování vody. Vznikající gel se polymerizuje do síťovitého 

uspořádání, které je pak považováno za geopolymer. Současně dochází k tuhnutí 

a tvrdnutí. Voda vyplňuje jednotlivé póry, nebo je přítomna ve formě hydroxylových 

skupin. Geopolymery jsou rentgenamorfní, tzn. k jejich identifikaci lze použít NMR 

spektroskopii. U geopolymerů na bázi metakaolinu nebo popílku je pík Al čtyřnásobné 

koordinace podle záznamu 
27

A1 MAS NMR dosažen při cca 55 ppm. [40], [45] 

Geopolymery, založené na aluminosilikátech jsou označovány jako poly(sialáty). Sialát 

je obecně výraz pro siliko-oxo-aluminát. Sialátová síť se skládá z řetězce SiO2 a AlO4 

tetraedrů, vzájemně propojených jednotlivými kyslíky a současně tvořících polymerní 

Si-O-Al vazby. Trojrozměrné amorfní až semikrystalické aluminosilikátové struktury se 

v závislosti na poměru Si/Al označují následovně: Poly(sialite) /PS/ typu Mn-(-Si-O-Al-

O-)n, Poly(sialite-siloxo) /PSS/ typu Mn-(-Si-O-Al-O-Si-O)n, Poly(sialite-disiloxo) 

/PSDS/ typu Mn-(-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-)n (viz Obr. č. 6). Na Obr. č. 7. je znázorněno 

geopolymerizační schéma podle Davidovitse. Geopolymerní pojiva (Na, K) 

Poly(sialite) vznikají z prekurzoru (Si2O5.Al2O4)n. Výrobu je možné provést dvěma 

způsoby: dehydroxilací přírodních polyhydroxy-hlinito-křemičitanů /Si2O4, Al2(OH)4/, 

nebo kondenzací plynných Al2O a SiO.[5], [13], [45], [46], [51] 
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Obr. 5. Struktura geopolymerů [42]. 

 

 

 

 

Obr. 6. Geopolymerizační schéma dle Davidovitse [13]. 
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Obr. 7. Struktura geopolymerů [42]. 

 

Na základě analýzy NMR spekter alumosilikátových skel a geopolymerů lze 

konstatovat, že geopolymerní pojiva jsou svojí strukturou značně podobná skelné fázi – 

na obrázku č. 8. je možné pozorovat původní schéma chemické vazby geopolymeru Na 

– poly(sialate) sestrojené Davidovitsem a na Obr. 9. pak upravené schéma Barbosem 

s přihlédnutím na podobnost struktury geopolymeru se skelnou fází. 
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Obr. 8. Schéma chemické vazby geopolymeru Na – poly(sialate) – model Davidovits [13]. 

 

 

Obr. 9. Schéma chemické vazby geopolymeru Na – poly(sialate) – model Barbosa [32]. 

2.1.3 VSTUPNÍ SUROVINY PRO SYNTÉZU GEOPOLYMERNÍCH 

MATERIÁLŮ 

Geopolymerní pojiva mohou být vyráběna na základě syntézy alkalickou aktivací celé 

řady reaktivních materiálů obsahujících určité množství aluminátových a silikátových 

složek. Reaktivními materiály jsou materiály buď přírodní, nebo ve formě druhotných 

odpadních surovin z různých průmyslových výrob bohatých na obsah SiO2 a Al2O3. 

Reaktivnost těchto materiálů zajišťuje obsah metastabilních či skelných fází. Materiály 

určené pro alkalickou aktivaci mohou být rozděleny do dvou skupin: - nekalcinované 

suroviny (aluminosilikátové horniny, kaolin, živce, aj.) a – vypálené materiály 

(metalurgické strusky, elektrárenské popílky, metakaolin, aj.). [10], [11] 
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Pro vlastní geopolymerizaci lze využít poměrně velké množství materiálů, které 

vykazují tzv. pucolánovou aktivitu. Pucolánové suroviny je možné dělit na dvě části, 

a to přírodní a syntetické. K hlavním představitelům přírodních pucolánů patří: sopečné 

usazeniny, pucolány (Itálie), santorinská zemina (sopečný tuf z ostrova Santoriny, 

Řecko), úlomky pemzy (Německo), některé ryolity a diatomitové zeminy (zemina 

skládající se z křemičitých koster mikroorganismů), aj. Za pucolány syntetické se 

považují aluminosilikátové materiály, které reagují s hydroxidem vápenatým (popílek, 

metalurgické strusky, křemičité úlety, aj.). Umělé pucolány mohou být vyráběny 

z neaktivních materiálů pomocí tepelné úpravy. Kalcinované materiály mají během 

geopolymerace vyšší reaktivitu než materiály nekalcinované, většina je jich amorfních. 

Dá se předpokládat, že kalcinace aktivuje materiály změnou uspořádání struktury 

z pravidelného v nepravidelné uspořádání s vyšším energetickým obsahem. 

Nekalcinované materiály mají vyšší vazebnou energii, tj. energii potřebnou k rozrušení 

vazeb a uvolnění atomů k dalším reakcím. Pro splnění podmínky použitelnosti 

materiálu pro geopolymerizaci je nutné, aby byl daný materiál aktivní, to znamená, že 

musí obsahovat skelnou fázi vysokého energetického stupně s obsahem SiO2 a Al2O3 

v dostatečném poměru a množství. Vzhledem k tomu, že existuje různá odolnosti 

materiálů vůči působení alkalického aktivátoru, lze konstatovat, že aktivita nezávisí 

nutně na množství skelné fáze. V případě, že je do roztoku uvolněn vápník, tak dochází 

ke snížení obsahu SiO2 a Al2O3 vlivem vysrážení (precipitace) C-S-H a C-A-H fází. 

Aby mohl být materiál použit pro geopolymerizaci, musí jednoznačně splňovat 

podmínku Si02 > Al2O3. [4], [10], [15], [11], [56], [156] 

Na Obr. 10 je možné pozorovat grafické znázornění závislosti vlivu vstupních surovin 

na vznik nových fází podle Škváry [47]. V takto definované postupné řadě (slínek, 

strusky, popílky a metakaolin), je nutností zvyšovat obsah Na2O v alkalickém 

aktivátoru, současně je nutné používat silnější aktivátor od alkalického uhličitanu ke 

křemičitanu, resp. hydroxidu. Dále se zvyšuje podíl zeolitické fáze za současného 

snižování obsahu Ca ve výsledném produktu, a tím dochází ke snižování obsahu C-S-H 

a C-A-H fází. V konečném důsledku se pak ve výsledných geopolymerních materiálech 

vyskytují vedle sebe souběžně fáze zeolitického charakteru a fáze typu C-S-H resp. C-

A-H. Tento společný výskyt dvou fází má značný vliv na výsledné vlastnosti 

geopolymerních materiálů. Nejvyšších pevností u geopolymerních materiálů bylo 

dosaženo u materiálů, kdy vedle sebe figurovaly oba typy těchto fází. [47] 
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Obr. 10 Suroviny pro geopolymerizaci [47]. 

 

Syntetické pucolánové materiály mohou být vyráběny z neaktivních materiálů 

prostřednictvím tepelné úpravy (dle druhu materiálu 400 – 900 °C). Degradace jílových 

minerálů vlivem teploty začíná při teplotě 100 – 250 °C, dehydroxylace začíná při 

300 až 400 °C a je výrazná v rozmezí teplot 500 – 600 °C. Dochází k rozpadu struktury 

a tvorbě vysoce deformované krystalické mřížky, která má za následek požadované 

zvýšení pucolanity. V případě vyšších teplot se začínají tvořit nové krystalické fáze, což 

naopak vede ke značnému snížení pucolánové aktivity daného materiálu. [10] 

2.1.3.1 Vysokopecní struska 

Při výrobě surového železa vzniká jako vedlejší produkt vysokopecní struska. 

Vysokopecní struska je tvořena z hlušiny kovonosných rud, struskotvorných přísad, 

z popelu koksu, části zkorodované a erodované vyzdívky a dalších znečišťujících látek. 

Vysokopecní struska se používá jako kamenivo, části s vyšším obsahem kovu se vrací 

zpět do procesu výroby oceli a železa. Dále je využíváno latentní hydraulicity 

vysokopecních strusek při výrobě pojiv v cementářském průmyslu. Vysokopecní 

struska musí primárně plnit požadavky na ni kladené ze strany výrobců metalurgických 

produktů. V případě výroby surového železa ve vysoké peci musí struska zabezpečovat 

zejména dokonalou redukci železa a manganu ze surovin a dobré vytékaní z pece. 

Objem strusky, která vzniká při vysokopecním procesu, závisí především na obsahu 

balastních složek ve zpracovávané kovonosné rudě. Množství vznikající vysokopecní 

strusky na jednu tunu surového železa se obvykle pohybuje v rozmezí 400 až 600 kg. 

[50] 
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Obr. 11. Vylévání žhavé strusky z kolib s rychlým chlazením vodou – výroba granulované vysokopecní 

strusky. ArcelorMittal Ostrava, a. s. Foto J. Petrů, 2006. 

 

Vysokopecní struska obsahuje oxidy (CaO, SiO2, Al2O3, MgO, MnO, FeO, BaO, TiO2), 

do ní přecházejí sulfidy (CaS, MgS, BaS, MnS, Na2S, K2S) a současně také některé 

nitridy a karbonitridy. Obvyklé složení vysokopecní strusky je uvedeno v Tab. 1. Přesné 

složení vysokopecní strusky závisí na sestavě materiálů vstupujících do vysoké pece ze 

sazebny (struskotvorné přísady, koks aj.). Složení vysokopecní strusky je tak ovlivněno 

kvalitou vlastních pochodů probíhajících ve vysoké peci. V horní části pece vzniká tzv. 

prvotní struska, která je bohatá na FeO a MnO. V návaznosti na její pokles do spodní 

části pece se v ní rozpouští celá řada dalších oxidů a začíná se formovat její konečné 

složení. [33], [50] 

 

Tab. 1 Typické složení vysokopecních a ocelářských strusek [64]. 

Struska 
Složka (hm %) 

CaO SiO2 Al2O3 MgO MnO FeO+Fe2O3 

Vysokopecní 35-38 34-38 6-9 10-14 0,5-2 0,5-1 

EAF
*
 uhlíkaté 

oceli 
35-60 9-20 2-9 5-15 3-8 15-30 

EAF
*
 legované 

oceli 
39-45 24-32 3-8 8-15 0,4-2 1-6 

Kyslíkový 

konvertor (LD – 

strusky) 

30-55 8-20 1-6 5-15 2-8 10-35 

Pánvová 30-60 2-35 5-35 1-10 0-5 0,1-15 

*EOP – elektrická oblouková pec 
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Výsledné fázové složení vysokopecní strusky závisí vedle chemického složení také na 

její teplotě dosažené v prostoru vysoké pece, na transformační teplotě, na závislosti 

viskozity na teplotě a také na rychlosti chlazení. Vysokopecní struska, která je rychle 

ochlazována, vykazuje skelnou strukturu (především z důvodu vysokého obsahu 

základního sklotvorného oxidu SiO2). Taveninu SiO2 charakterizuje vysoká viskozita, 

tudíž se snadno podchladí, a tím z důvodu zvýšené rychlosti poklesu teploty dochází 

k tuhnutí ve skelném stavu. Tato vysoká rychlost chlazení struskové taveniny je 

zajišťována prudkým chlazením vodou. Zchlazená vysokopecní struska s amorfní 

strukturou se označuje jako granulovaná vysokopecní struska (GGBS). Krystalickou 

část v GGBS tvoří: merwinit, melilit, α a β-C2S, monticellit, akermanit a jiné. V případě 

pomalého chlazení struskové taveniny se skelná fáze tvoří ve značně omezené míře 

a převládají v ní především fáze krystalické: akermanit, gehlenit, wollastonit, γ-C2S, 

melilit, monticellit, rankinit a další. Podíl amorfní fáze závisí především na teplotě, při 

které dochází k procesu granulace. Teplota této granulace může být těsně pod kritickou 

hodnotou teploty, kdy dochází k vlastní krystalizaci struskové taveniny. Těsně před 

granulací, vznikají zárodky krystalů, které v případě dalšího pozvolného poklesu teploty 

postupně rostou a nabývají na objemu. Výsledkem je pak GGBS s vyšším podílem 

krystalické fáze. [37], [50], [62] 

Vedle strusek vysokopecních, jsou používány také strusky ocelářské. Ocelářská struska 

je produkována nejčastěji v ocelářských pecích - pecní ocelářka struska a v pánvích - 

pánvová ocelářská struska. Se současným trendem zvyšování kvality oceli vzrůstá velmi 

významně sekundární metalurgie. Ocelářka struska je produkována v různých 

zařízeních, tím pádem i vlastní parametry jednotlivých strusek se navzájem výrazně liší. 

Mineralogické a chemické složení ocelářských strusek je velmi variabilní. Ocelářské 

strusky obsahují minerály, jako jsou například: olivin, merwinit, C3S, C2S, gehlenit, 

C4AF, cristobalit, CaO, MgO aj. Fázové složení ocelářské strusky je závislé na celé řadě 

faktorů. Patří sem zejména: druh zařízení, ve kterém struska vzniká; parametry 

surového železa; kvalita vyráběné oceli; struskotvorné přísady a taktéž jejich tepelná 

historie (teplota taveniny, podmínky chlazení) aj. Železo je v pecních struskách 

obsaženo ve formě FeO (až 30 %), Fe2O3 (4-11 %) a Fe (až 10 %). Typické složení 

ocelářských strusek je uvedeno v Tab. 1. [50], [65] 
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Obr. 12. Granulovaná vysokopecní struska ArcelorMittal Ostrava – topografie jednotlivých zrn [51] 

Jednotlivé kvalitativní parametry strusky se hodnotí na základě celé řady ukazatelů. 

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

je charakterizována různými moduly, nejčastěji modulem zásaditosti Mz, modulem 

aktivity Ma a koeficientem kvality Kk. [14] 

 

Mz   
n(CaO) + n(MgO)

n(SiO2) + n(Al2O3)
                                                                                                           (2) 

Ma   
n(Al2O3)

n(SiO2)
                                                                                                                (3) 

Mz   
n(CaO) + n(MgO) + n(Al2O3)

n(SiO2) + n(MnO)
                                                                                        (4) 

 

Strusky při Mz < 1 jsou zásadité, při Mz > 1 kyselé. U vysokopecních strusek roste 

hydraulická aktivita současně s rostoucí hodnotou modulu zásaditosti a rostoucím 

modulem aktivity. V případě strusek s Kk > l,9 se jedná o vyšší aktivitu, při l,6 < Kk < 

l,9 jsou středně aktivní a při Kk < l,6 málo aktivní. [14] 
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Obr. 13. Sortiment používaných strusek a popílků - ternární fázový diagram CaO – Al2O3 – SiO2 [64] 

2.1.3.1.1 Alkalická aktivace granulované vysokopecní strusky (GGBS) 

Produktem vlastní alkalické aktivace jsou sodné či draselné aluminosilikáty typu 

hydronefelinu, hydrosodalitu, natrolitu, muskovitu, analcimu, aj., současně také vznikají 

nízkozásadité aluminosilikáty alkalických zemin a volná kyselina křemičitá. Hlavní fází 

výsledného produktu jsou nízkozásadité hydratované křemičitany vápenaté vláknité 

struktury, které značným způsobem přispívají k vývoji pevností systému. Hydratace 

GGBS je velmi pomalý proces. Struska jako taková, je schopná reagovat s vodou 

a tuhnout, ovšem díky velmi pomalému procesu se vlastní hydratace neuskutečňuje 

samostatně. Existuje několik způsobů urychlení hydratace: přídavkem hydroxidu 

vápenatého nebo slínku portlandského cementu. Ovšem nejvhodnější je aktivace 

pomocí malého množství alkálií - roztoky NaOH, Na2CO3 nebo sodných silikátů. Je 

nutné dodržet podmínku, pH tekuté fáze musí být minimálně 13,5. Aktivátor se dávkuje 

v množství obvykle v přepočtu 2-7 % Na2O na hmotnost strusky. Produkty aktivované 

tímto způsobem vykazují mnohem lepší pevnostní vlastnosti než pojiva na bázi 

klasického portlandského slínku. [10], [12], [14] 

Rozpouštění vazeb mezi propojenými tetraedry SiO4 a AlO4, které tvoří trojrozměrnou 

síť amorfní fáze je následkem působení alkalického aktivátoru. Během této reakce 
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alkalické aktivace vstupují křemičité a aluminátové ionty do tekuté fáze jako 

hydrosilikáty a hydroalumináty. Hydroxylové OH
-
 skupiny jsou v důsledku silně 

alkalického prostředí neutralizovány. Při vlastní hydrataci se na jednotlivých zrnech 

strusky tvoří 3 vrstvy: vnitřní vrstva (skelné fáze se sníženým obsahem Ca
2+

 iontů 

a obohacená o Al
3+

 a Mg
2+

 ionty), střední vrstva (vrstva hydrotalcitového typu 

s konstantní tloušťkou) a vnější vrstva (vrstva bohatá na C-S-H fáze). V průběhu prvotní 

fáze hydratace může docházek k tvorbě tzv. křemičitého gelu, což je vlastně amorfní 

fáze bohatá na Si. Tento gel obsahuje poměrně velké množství vody, která je volně 

vázaná a která současně během sušení uniká a tím je vlastně tedy zodpovědná za 

smršťování a vznik mikrotrhlin. Hlavním produktem hydratace vysokopecní strusky je 

vždy C-S-H fáze. [10] 

Strukturu C-S-H gelu jako dlouhých silikátových řetězců spojených za předpokladu 

opakujících se intervalů tří tetraedrů definoval Taylor [15]. V každé z těchto skupin tří 

tetraedrických útvarů sdílejí dva tetraedry kyslíkový atom s centrální Ca-O vrstvou. 

Třetí tetraedr, který nesdílí kyslíkový atom, se nazývá tzv. tetraedrem můstkovým, 

směřujícím vždy ven z dané struktury. S rostoucím podílem Al/(Si+Al) roste stupeň 

polymerace alumino-silikátových řetězců, protože Al vstupuje do můstkových tetraedrů 

a spojuje část alumino-silikátových řetězců. V případě nízkého obsahu Al jsou řetězce 

přerušeny. Jestliže chybí všechny můstkové tetraedry (i v případě jednoho chybějícího 

můstkového tetraedru), dochází ke vzniku výsledných řetězců obsahující 2, 5, 8 až 3n-l 

tetraedrů. Vrstevnatá struktura, která se postupně vytváří, se může vyskytovat ve formě 

podobné minerálům tobermoritu (C5S6H5), onačeného jako C-S-H (I), nebo jennitu 

(G9S6H11), onačeného jako C-S-H (II). Vedle výše uvedených vzniká celá řada dalších 

krystalických nebo amorfních C-S-H fází. Schématické znázornění těchto silikátových 

řetězců lze pozorovat na Obr. č. 13. [15], [17], [18] 

 

Obr. 14. a) schématické zastoupení silikátových řetězců pro strukturu C-S-H gelu. Jednotky Q1 a Q2 jsou 

identifikované; středová jednotka Q2 je můstkový tetraedr; b) totožné s a), ale Al3+ je nahrazen 

v můstkovém tetraedru Si4+; c) totožné s a), ale Al3+ je nahrazen Si4+ v tetraedru nemůstkovém. [17]. 
 

Můstkové tetraedry v C-S-H fázi mohou být obsazeny atomy Si nebo Al obsaženými 

ve skelné fázi GGBS nebo mohou obsahovat vakance. Prostřednictvím MAS-NMR bylo 

potvrzeno, ze Al ve struktuře C-S-H fáze hraje velmi důležitou roli. Hliník  je začleněn 

do celkové struktury s tím, že platí, že atomy Al se v C-S-H fázi vyskytují ve 4-vazebné 

koordinaci (Al
4+

). V přirozené formě se hliník vyskytuje v 3-vazebné koordinaci (Al
3+

), 

proto vzniká během náhrady Si
4+

 za Al
3+

 iontový deficit. Tento deficit musí být vyvážen 

ionty Na
+
 nebo K

+
, pocházejících z alkalického aktivátoru, nebo mezivrstevními či 

povrchovými ionty Ca
2+

 a H
+
, podle rovnice M

+
 + Al

3+
 = Si

4+
. Al se v tobermoritové 

struktuře může taktéž vyskytovat v 5-vazebné (Al
5+

) či 6-vazebné (Al
6+

) koordinaci. 

Pětimocný hliník (Al
5+

) se vyskytuje zejména v mezivrstvě a šestimocný hliník (Al
6+

) 
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v povrchové oblasti částic výsledného produktu alkalické aktivace GGBS. [16], [17], 

[18], [19], [20], [21] 

2.1.3.2 Metakaolin 

Metakaolin je pucolánový materiál, který se v současné době, vedle využití 

ve stavebním průmyslu jako silikátová příměs do betonů a malt, využívá zejména při 

alkalické aktivaci. Počátky průmyslové aplikace metakaolinu při výrobě stavebních 

hmot sice spadají již do první poloviny 60. let 20. století, ale intenzivní zájem o jejich 

využití lze zaregistrovat zejména v posledních cca deseti letech. Z hlediska genetického 

a ložiskového jsou kaoliny většinou reziduálními (zbytkovými) horninami, které 

představují zvětrávací kůru (eluvium) matečných hornin vzniklou za teplého a vlhkého 

(humidního) klimatu. V Českém masívu je kaolinitické zvětrávání vázáno zejména na 

dvě historická období (paleogén a úsek mezi permokarbonem a svrchní křídou). 

Kaoliny představují obecně jednu z nejznámějších nerudných surovin České republiky. 

Největší ložiska kaolinu v ČR jsou soustředěna v okolí Karlových Varů, Plzně 

a Podbořan. [67] 

Obecně jsou pro vlastní alkalickou aktivaci nejvíce používány právě kaoliny. Hlavní 

složkou je kaolinit (Al2O3.2SiO2.2H2O). Kaolinity jsou řazeny vzhledem ke struktuře 

mezi vrstevnaté minerály. Jeho krystalovou strukturu tvoří vrstvy tetraedrů [Si2O5]
2-

 

a oktaedrů [Al2(OH)4]
2+

, jenž jsou ve struktuře vázány pevnými, iontově kovalentními 

vazbami pomocí společných atomů kyslíku. Jednotlivé dvojvrstvy jsou potom k sobě 

vázány slabými Van der Waalsovými vazbami a jsou obsazovány tímto způsobem: O6-

Si4-(OH)2-Al4-(OH)6. Krystaly kaolinitu mají destičkovitý tvar a patří do krystalové 

soustavy triklinické nebo pseudomonoklinické. [22], [23], [24] 

Kaolinit patří mezi krystalické minerály s vysoce uspořádanou strukturou. Ve svém 

původním stavu pro alkalickou aktivaci příliš vhodný není, jelikož z něj není možné 

převést dostatečné množství Al a Si atomů do příslušného roztoku. Vysoce uspořádaný 

kaolin se prostřednictvím kalcinace převádí na reaktivnější formu metakaolin [22], [25]. 

Metakaolin je připravován kalcinací (vypálením) vysoce čistého kaolinu. K získání 

nejvíce reaktivní formy metakaolinu musí být jíl kalcinován při teplotě, která má za 

následek ztrátu hydroxylových skupin a vede postupně ke kolapsu a přeskupení vlastní 

struktury. Aktivního stavu je obvykle dosaženo při teplotách v rozmezí od 600° do 800 

°C. Pokud kalcinace kaolinu probíhá při nižší teplotě, dochází ke vzniku méně 

reaktivního metakaolinu s obsahem zbytků kaolinu. Při teplotě vyšší než 850 °C dochází 

zase ke krystalizaci spinelitických fází a mullitu a klesá vlastní reaktivita metakaolinu. 

Základní schéma kalcinace je uvedeno na Obr. č. 16. [4], [23], [24], [26] 
 

http://al2o3.2sio2.2h2o/
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Obr. 15. Metakaolin z ložiska Rokle, žíháno 600 °C – topografie jednotlivých zrn [51]. 

Vlastní dehydroxylace probíhá na rozhraní jednotlivých fází. Dehydroxylace zahrnuje 

transport hydroxylových OH
- 
skupin k fázovému rozhraní, dále pak reakci mezi těmito 

skupinami a také transport molekul H2O na okraj krystalu. Dehydroxylace je tedy 

vlastně řízena difúzí. Hmotnostní úbytek při dehydroxylaci se pohybuje kolem hodnoty 

cca 14 %. V metakaolinitu zůstává zachována původní konfigurace Si-O skupin (SiO4), 

vedle toho dochází k rozrušení oktaedrické vrstvy AlO6 a ke zmenšení vzdálenosti mezi 

jednotlivými vrstvami tetraedrů a oktaedrů. Nová struktura, která vznikne, je pórovitá 

a s menším molárním objemem. Dehydroxylace kaolinitu vede tedy ke tvorbě nové fáze 

metakaolinitu. Metakaolinit je rentgen-amorfní a s uspořádáním na krátkou vzdálenost. 

Přerušováním nestabilních vazeb dochází k tvorbě struktury s určitým množstvím 

poruch, což má za následek nižší stupeň uspořádání. Výsledný metakaolinit má 

vrstevnatou strukturu s makroskopickým tvarem původního kaolinitu viz Obr. 15. [13], 

[22], [23], [24], [25], [27] 

V České republice je v současné době metakaolin produkován třemi významnými těžaři 

a výrobci silikátových produktů a materiálů. Mezi tuzemské výrobce metakaolinu patří 

České lupkové závody, a. s., Nové Strašecí (ČLUZ), které produkují výrobkovou řadu 

Mefisto. Metakaolíny jsou vyráběny buď na bázi kaolínu (Mefisto K10, Mefisto K05) 

nebo z lupku (Mefisto L15, Mefisto L03). Dalším produktem ČLUZ je pak metakaolin 

Baucis, který vzniká kalcinací úletů z rotační pece. Dalším významným českým 

producentem metakaolinu je společnost Sedlecký kaolin, a. s., Božičany, která na trh 

dodává široké spektrum metakaolinů v různých zrnitostech, s různou aktivitou, 

rozdílnou barevností a s různým chemickým a mineralogickým složením 
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(např. N META 2, N META 4, S META 2, S META 4, I META 2, I META 4, U 

META 6). Metakaolin vyrábí dále společnost Keramost, a. s., Most, která ve svém 

závodě v Kadani produkuje dvě obchodní značky - KM 40 a KM 60. Základní vlastnosti 

některých komerčních metakaolinů firmy Sedlecký kaolin, a. s., Božičany 

a ČLUZ, a. s., Nové Strašecí uvádí Tab. 2. [66] 

 

 

Obr. 16. Schéma kalcinace v rotační peci - České lupkové závody, a. s. (ČLUZ) [67]. 

 

Geopolymerní produkty tvořené alkalickou aktivací metakaolinu dosahují pevností 

v prostém tlaku cca až 80 MPa. Co se týká zejména ekonomické náročnosti (jsou 

zahrnuta také energetická a ekologická hlediska) vlastní výroby, tak jsou ze všech 

materiálů nejméně vhodné právě geopolymerní materiály na bázi metakalolinu. Obr. 17. 

znázorňuje faktor náročnosti podle Škváry. [53] 

 

Tab. 2. Vlastnosti vybraných tuzemských metakaolinů vyrobených v práškové formě [66]. 

Parametr Jednotka U META  I META S META N META 
Mefisto 

K05 

barva - krémová červená 
světle 

nažloutlá 
jasně bílá 

světle 

růžová 

X50 (laser) m 6 4 4 4 4 

X50 (sed.) m 4,5 2,4 2,2 2,4 2,5 

X99 (laser) m 35 13 14 13 12 

pod 2m  hm.% 17 54 60 41 39 

bělost 

R457 
% 58 50 76 86 65 

barevnost a/b 1,95/11,2 6,64/15,1 1,30 6,10 0,19/3,7 2,21/7,8 

sypná 

hmotnost 
kg/m

3
 450 380 380 370 370 

olejové 

číslo 
g/100g 65 66 65 63 77 

SiO2 hm.% 53 52 53 54 54 

Al2O3 hm.% 36 41 43 43 42
 

Fe2O3 hm.% 1,8 1,9 1,0 0,9 0,7 

TiO2 hm.% 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 
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Parametr Jednotka U META  I META S META N META 
Mefisto 

K05 

CaO hm.% 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 

MgO hm.% 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

K2O hm.% 3,2 1,6 0,9 0,5 0,6 

Na2O hm.% 0,1 0,01 0,04 0,01 0,01 

ztráta 

žíháním 
% 4,5 1,8 1,0 0,5 1,2 

MR mm 170 155 145 200 125 

 

 

Obr. 17. Faktor náročnosti jednotlivých vybraných surovin [49]. 
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Obr. 18. Metakaolinit a jeho struktura (nm scale). (a) [110]; (b) [001] [48]. 

 

 

Obr. 19. Vzhled metakaolinu N-META 2 (vlevo) a jeho srovnání s metakaolinem I-META 4. Foto M. 

Vavro 2009. 
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2.1.3.2.1 Alkalická aktivace metakaolinu 

V geopolymerních systémech pochází hlinitanová složka převážně 

z aluminosilikátových zdrojů. Těmi jsou zejména metakaolinit či elektrárenský popílek. 

Ve vodných roztocích alkálií dochází k jejich rozpouštění postupně přes tvorbu 

monomerů na povrchu pevných aluminosilikátových částic. Následkem je tvorba 

[Al(OH)4]
-
 a [OSi(OH)3]

-
 výchozích látek (prekursorů) gelu. Tetraedry [Al(OH)4]

-
 jsou 

aktivnější v přitahování záporně nabité OH skupiny ostatních částic, jelikož je částečný 

kladný náboj hlinitanových atomů vždy vyšší než náboj křemičitých útvarů (za 

předpokladu stejné hodnoty pH). Růst jednotlivých monomerů postupně vyplňuje 

prostory mezi pevnými částicemi a vznikají polymerní gelové formace 

s elektronegativními náboji vyváženými přítomnými kationty. V gelu poté dochází 

polykondenzací v dlouhé polymerní řetězce. [51], [68], [69] 

Při tvorbě vlastní geopolymerní struktury zajišťuje velmi významnou položku 

hlinitanová složka (tvorba vzájemně propojených řetězců). Oproti tomu, její příliš velký 

podíl má na výslednou strukturu a jednotlivé vlastnosti geopolymerů převážně negativní 

vliv. Dle Fletchera je nejvhodnější poměr křemičité a hlinitanová složky S/A   2 či 

více. Při takovém poměru je struktura zcela amorfní. V případě, že hodnota tohoto 

poměru klesne pod S/A   2, kompozitní systém má za následek schopnost tuhnutí při 

pokojové teplotě. Ovšem výsledný produkt má velmi nízké pevnosti a nevykazuje 

geopolymerní charakter. Vedle vzniku amorfních fází dochází také k růstu fází 

krystalických. [51], [70] 

2.1.3.3 Popílek 

Popílky vznikají jako odpadní produkty při spalování pevných paliv v energetickém 

průmyslu. Z důvodu využití vlastností latentní hydraulicity se používají především 

popílky, které vznikají spalování černého a hnědého uhlí. Složení popílků je závislé 

zejména na kvalitě spalovaného uhlí a na případných dalších činidlech, které se aplikují 

zejména za účelem úpravy složení spalin. Hlavní složky popílků jsou SiO2, Al2O3, 

Fe2O3. V případě, že je prováděno odsiřování spalin, zvyšuje se značným způsobem 

obsah CaO a MgO. [50], [41], [36] 

V zásadě existují dva základní typy popílků - typ F a C (dle americké klasifikace 

ASTM C618 - 12a [152] ). Typ F obsahuje více než 70 % oxidů SiO2, Al2O3 a Fe2O3, 

kdežto u typu C je tento obsah v rozmezí 50 až 70 %. Popílky typu C obsahují vyšší 

množství CaO. Popílky typu F vznikají spalováním antracitu, černého uhlí. Popílky typu 

C vznikají spalováním hnědého uhlí nebo lignitu. Popílky jako takové jsou tvořeny 

především skelnou fází. Krystalické fáze jsou zastoupeny v rozmezí 5 - 50 % 

a představují je: křemen, mullit, hematit, melilit, gehlenit a další minerály. Hydraulické 

vlastnosti popílků jsou silně závislé na jejich složení. U popílku typu F závisí latentní 

hydraulicita na množství a jednotlivých parametrech skelné fáze. Typ popílku 

C hydratuje obdobným mechanizmem jako portlandské cementy, ovšem za 

předpokladu, že obsahuje krystalické fáze jako C3A a C3S. [50], [41], [36], [152], [153], 

[155] 
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Obr. 20. Zleva: a) hnědouhelný elektrárenský popílek (alumosilikátová sklovina s nízkým obsahem Ca, 

obsahuje oxidy Fe, minoritní krystalické fáze); b) detail popílkové částice [61]. 

 

Podle Škváry [53] jsou na základě ekonomické, energetické a ekologické náročnosti 

nejvhodnějším pojivem do geopolymerních systémů právě popílky (vysokoteplotní), 

především z hnědého, méně pak z uhlí černého. Z popílku vytvořené geopolymerní 

produkty dosahují pevností v tlaku až 60 MPa, při přidání jemně mleté vysokopecní 

strusky se pevnosti v prostém tlaku po 360 dnech pohybují okolo 160 MPa. Využití 

popílků obecně v alkalicky aktivovaných systémech je v dnešní době velmi aktuální 

i vzhledem k jeho produkovanému množství. Jen v České republice se ročně 

v energetickém průmyslu produkuje cca 10.10
6
 tun popílků a produkce celosvětová se 

pohybuje kolem hodnoty 780.10
6
 tun. [36], [41], [50], [54] 

2.1.3.4 Přírodní pucolány 

Přírodní pucolány (sopečný popel a prach, pemza) jsou obecně hydraulicky aktivní 

materiály. Složení těchto materiálů je závislé zejména na složení hornin, ze kterých 

vznikaly v průběhu vulkanické činnosti. Sopečný popel je tvořen z části skelnou 

a z části krystalickou strukturou. Pemza má strukturu sklovitou. Nejvyšší podíl zrn 

sopečného popela je v oblasti 20 – 300 µm. Pemza a její struktura je charakteristická 

sítí kanálků o velikosti do 100 µm. Tyto kanálky vznikaly postupnou expanzí plynů 

v roztaveném magmatu. Mezi přírodní pucolány řadíme dále zeolity, což jsou minerály 

patřící do skupiny tektosilikátů. Skupina zeolitů je popsána v následující kapitole. [50], 

[90] 

2.1.3.4.1 Zeolity 

Přírodní zeolity byly objeveny a jsou sledovány řádově od 18. století, do bližšího 

vědeckého povědomí však přišli až v 19. století a v první polovině 20. století, následně 

byly poprvé syntetizovány. Přírodní zeolity byly pravděpodobně využívány již před 

dvěma tisíci lety Aristotelem k získávání pitné vody z brakické a mořské vody, dále 

Římané a Máyové je využívali pro stavby komunikací, akvaduktů a budov. Na základě 

některých typických fyzikálně-chemických vlastností odvodil název zeolit významný 

švédský mineralog Freiherr Axel Fredrick Cronstedt (z řeckých slov -„zein“ - vřít, vařit 
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a „lithos“ – kámen, vzhledem k sopečnému původu zeolitů). Zeolity byly objeveny 

A. F. Cronstedtem v roce 1756 v měděných dolech Svappari ve Švédsku. Následně se je 

pokusil poprvé popsat jako mineralogickou skupinu. Český překlad „puchavce“ od 

Karla Bořivoje Presla časem zanikl (odvozeno z chování těchto minerálů před 

dmuchavkou - při zahřívání se uvolňovala voda a minerál “puchal“). Výzkum 

významnějšího charakteru započal až v 40. letech 20. Století (Barrer a jeho škola 

v Anglii, laboratoř Union Carbide Corporation v USA). Začátkem 50. let 20. století byly 

syntetické zeolity využívány jako levná surovina pro technické sklo.  

Zeolity jsou minerály patřící do velké skupiny tektosilikátů. V přírodě bylo popsáno 

více jak 40 různých minerálů, synteticky bylo připraveno řádově 200 zeolitů pro 

průmyslové využití. Novými kvalitativně výkonnějšími identifikačními metodami 

dochází k objevování stále nových ložisek přírodních zeolitů. Počet lokalit těžených 

a vhodných pro další těžbu s významnějším výskytem zeolitů se odhaduje na přibližně 

1000, a to řádově ve 40 zemích světa. Výzkumná pracoviště v tuzemsku i v zahraničí se 

velmi intenzívně zabývají výzkumem a možnostmi dalšího využití přírodních zeolitů, 

ovšem praktické použití zeolitů stále ještě neodpovídá velmi širokým možnostem 

a významu přírodních zeolitů. [90], [127] 

Zeolity patří mezi krystalické hydratované alumosilikáty alkalických kovů a kovů 

alkalických zemin. Struktura je tvořena prostorovým uspořádáním řetězců tetraedrů 

[SiO4] a [AlO4] a mezi nimi vytvořenými dutinami. V těchto dutinách jsou nepříliš 

pevně vázané molekuly vody, tzv. zeolitická voda, dále pak alkalické kationty. Obecný 

vzorec pro zeolity je [35]: 

UxBy[Alx+2ySin (x+2y)O2a] mH2O,                                                           (5) 

kde:  

U je jednomocný kationt (Na, K, Li), 

B dvojmocný kationt (Ca
2+

, Ba
2+

, Sr
2+

, Mg
2+

). 

 

Kationy nebo voda v dutinách může být v celé řadě případů odstraněna a nahrazena 

jinými kationy nebo molekulami rozměrově odpovídajícími. Ze zeolitů lze vodu 

odstranit prostřednictvím teploty 250 - 400 °C. U zeolitů lze latentní hydraulicitu 

zvyšovat kalcinací při teplotách cca 600 - 900 °C. V přírodě jsou zeolity vázány 

zejména na výlevné (efuzivní) horniny. [90], [118], [120], [121], [34], [38] 

2.1.3.4.1.1 Struktury zeolitů 

Stejně jako všechny tektosilikáty mají zeolity trojrozměrnou vazbu tetraedrů 

SiO4 a AlO4, které jsou navzájem propojené sdílením vrcholových kyslíků. Negativní 

náboj na mřížce zeolitů vyrovnávají kationty, které obsazují mřížkové dutiny. 

Nejdůležitějším strukturním rozdílem mezi zeolity a ostatními tektosilikáty jsou větší 

rozměry mřížkových dutin a jejich vzájemné propojení kanály. Molekulová voda i jiné 

látky mohou vstupovat do struktury zeolitů a opět se uvolňovat bez poškození původní 

mřížky. Tato vlastnost se samozřejmě odrazí na mřížkových parametrech, které jsou 

u zeolitů velmi proměnlivé. Při zahřívání je zeolitová voda snadno vypuzována ze 

struktury a bezvodý materiál může absorbovat jiné molekuly, které nejsou větší než 
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kanály, kterými musí projít. Tato specifická schopnost struktur zeolitů umožňuje jejich 

využití jako molekulárního síta. Zeolity jsou navzájem odlišné různým sestavením 

tetraedrů v rámci trojrozměrné sítě a také velikostí a tvarem výsledných kanálů. 

Základní konfigurace jsou smyčky 4, 5, 6, 8, 10 a 12 tetraedrů. Vzájemně propojené 

smyčky utvářejí větší a komplikovanější polyedrické klece. V chemickém složení 

zeolitů dominuje Si a Al, přičemž Al nikdy nepřevažuje nad Si. V závislosti na jejich 

poměru v tetraedrických pozicích jsou obsazeny dutiny ionty Na, Ca, K a Ba. [118], 

[124], [90] 

2.1.3.4.1.2 Geneze a výskyt zeolitů 

Zeolity jsou podstatnou složkou vulkanických tufů a vulkanoklastických sedimentů, 

vznikají reakcí vulkanických skel a vody v sedimentačních bazénech (klinoptilolit, 

chabazit, mordenit, phillipsit). Vznikají též reakcí vulkanických skel s prosakující 

povrchovou vodou (ložiska až X00 m mocná) – klinoptilolit, mordenit zde tvoří až přes 

90 % horniny. Zeolity jsou masivně zastoupeny v hlubokooceanických sedimentech 

(phillipsit, klinoptilolit – někdy tvoří až přes 80 % sedimentu). Mineralogické ukázky 

zeolitů nalezneme v nízce metamorfovaných horninách a zejména v alterovaných 

vulkanitech (výplně mandlí, dutinek – často sbírkové kusy zeolitů). Zeolity zde 

krystalovaly v rámci nízkoteplotní hydrotermální mineralizace (v ČR v neovulkanitech 

Českého středohoří a Doupovských hor). V České republice nejsou známa průmyslově 

využitelná ložiska zeolitů. V blízkém okolí se nachází např. slovenské ložisko 

klinoptilolitového tufu Nižný Hrabovec u Michalovců (Obr. 21). [118] 

 

   

Obr. 21. Zleva: a) Světlá pórovitá pemza, bývalá Jugoslávie; b) Zeolitový tuf - průmyslově využívaný 

zdroj přírodních zeolitů. Průměrné složení: 40-70 % klinoptilolit, 13-30 % vulkanické sklo, 8-10 % živce, 

6-10 % cristobalit, 2-5 % křemen. Nižný Hrabovec, Slovensko. Geologický pavilon VŠB-TU Ostrava, foto 

J. Jirásek 2006 [63]. 

2.1.3.4.1.3 Klasifikace zeolitů a hlavní minerály 

Na základě strukturních charakteristik dělíme zeolity do šesti skupin: skupina phillipsitu 

(phillipsit, harmotom, gismondin), skupina analcimu (analcim, wairakit, laumontit), 

skupina chabazitu (chabazit, faujasit), skupina natrolitu (natrolit, mezolit, skolecit, 

thomsonit), skupina heulanditu (heulandit, klinoptilolit, stilbit), skupina mordenitu 
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(mordenit, epistilbit). [118]. Jednotlivé hlavní minerály jsou popsány v následující části 

této kapitoly. 

 

Phillipsit 

Teoretický vzorec phillipsitu je KCa(Al3Si5O16). 6H2O. Izomorfně mohou být přítomny 

i Na nebo Ba. Obsah vody je proměnlivý. Symetrie je monoklinická (oddělení 

monoklinicky prizmatické). Struktura (viz Obr. 22) je tvořena dvojitými 

osmičlánkovými prstenci tetraedrů Si a Al, které jsou uspořádány tak, že vznikají 

kanály ve směru [100]. Vyskytuje se především jako druhotný minerál v dutinách 

bazických efuzivních hornin (Vinařická hora, Zálezly, Velké Březno). Jeho recentní 

vznik je popsán z hlubokomořských sedimentů. [118] 

  

Obr. 22. Zleva: a) Uspořádání tetraedrických pozic (červené) a atomů K (fialové) ve struktuře phillipsitu. 

Modře jsou vyznačeny atomy Ca a světle modré jsou anionty kyslíku nepatřící k tetraedrické koordinaci. 

Řez podle roviny (100). Vytvořeno SW ATOMS (Shape software); b) Uspořádání tetraedrických pozic 

v rovině (010). Vyznačena je základní buňka [118]. 

 

 

Analcim 

Teoretické složení je NaAlSi2O6 . H2O, často obsahuje izomorfní příměs Ca (druhý 

koncový člen wairakit), K nebo obsahuje více vody. Chemicky, strukturně 

a parageneticky je velmi blízký minerálům skupiny foidů (zástupců živců). Symetrie je 

kubická (oddělení hexaoktaedrické). Existují ale i polymorfní modifikace se symetrií 

tetragonální, rombickou a triklinickou. Ve struktuře jsou tetraedry Si a Al propojeny do 

šestičlenných a čtyřčlenných prstenců, které vytvářejí dutiny ve směru trojčetné inverzní 

osy. V těchto dutinách jsou uloženy molekuly vody a ionty Na v šestičetné koordinaci 

(viz Obr. 23).  
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Obr. 23. Zleva: a) Uspořádání tetraedrických pozic (červené) a atomů Na (fialové) ve struktuře analcimu. 

Světle modré jsou anionty kyslíku nepatřící k tetraedrické koordinaci. Řez podle roviny (100). Vytvořeno 

programem ATOMS (Shape software); b) Uspořádání polyedrů Si a Na ve struktuře analcimu, rovina 

(100). Vyznačena je základní buňka. [118]. 

 

Analcim je běžným minerálem alkalických vulkanických hornin (fonolity, trachyty) 

u nás zejména v Českém středohoří. Často vzniká až v druhotné fázi v dutinách nebo 

přeměnou nefelínu. Objevuje se v dutinách permských bazaltů v podkrkonoší 

(Morcinov u Lomnice nad Popelkou) a běžný je v horninách těšínitové asociace 

(Hončova hůrka, Žermanice). Pěkné krystaly tvoří na žilách alpské parageneze 

(Markovice, Libodřice). Vzniká v sedimentech s tufovou příměsí nebo vulkanických 

tufech. [118] 

 

Chabazit 

Chemické složení chabazitu bývá zpravidla komplikované, složení Ca-chabazitu se 

vyjadřuje vzorcem Ca2Al2Si4O12 . 6 H2O. Většinou se jedná o izomorfní směs 

s teoretickými členy K-chabazitem a Na-chabazitem. Chabazit  s převahou Na+K se 

označuje jako herschelit. Do struktury vstupuje i Sr a Ba. Symetrie je trigonální 

(oddělení ditrigonálně skalenoedrické). Existují ale i polymorfní modifikace se symetrií 

monoklinickou nebo triklinickou. Minerál je pak obvykle paramorfózou různých typů 

polymorfních modifikací. Pro strukturu jsou charakteristické dvojité šestičlenné 

prstence tetraedrů Si a Al, které v prostoru vytvářejí poměrně velké dutiny (viz Obr. 

24). Je typickým minerálem v dutinách bazických efuzivních hornin typu bazaltu nebo 

tefritu (Řepčice u Litoměřic, Hřídelec, Kozákov). Je běžným zeolitem na některých 

typech alpských žil (Sobotín – Kožušná). Recentně může vznikat v hlubokooceánských 

sedimentech. [118] 
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Obr. 24. Zleva: a) Uspořádání tetraedrických pozic (červené) a atomů Ca (tmavě modrá) v kubické 

struktuře chabazitu. Světle modré jsou anionty kyslíku nepatřící k tetraedrické koordinaci. Řez podle 

roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software); b) Uspořádání tetraedrických pozic ve 

struktuře chabazitu, zřetelné jsou velké dutiny obsazované atomy Ca, rovina (100). Vyznačena je základní 

buňka. [118]. 

Natrolit 

Chemické složení definuje vzorec Na2Al2Si3O10 . 2H2O, izomorfně může vstupovat Ca 

nebo Fe. Symetrie je rombická (oddělení rombicky pyramidální). Ve struktuře tvoří 

tetraedrické polyedry čtyřčlenné skupiny, které se řetězí ve směru osy c takovým 

způsobem, že vznikají větší dutiny, obsazované ionty Na (viz Obr. 25). Je typickým 

minerálem bazických efuzivních hornin (bazalty a fonolity), kde tvoří krystaly 

i agregáty v dutinách (Zálezly, Soutěsky u Děčína, Mariánská hora v Ústí n. L., 

Kunětická hora u Pardubic). V některých typech hornin dokonce tvoří pozdní primární 

složku. Častý je i v asociaci těšínitů, objevuje s v některých pegmatitech (Věžná). 

Poměrně častý je na některých alpských žilách (Krásné u Šumperka, Markovice). [118] 

  

Obr. 25. Zleva: a) Obrázek 714-67. Tetraedrická kostra struktury natrolitu - červené jsou tetraedry SiO4 

a zelené tetraedry AlO4. Řez podle roviny (001). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software); b) 

Uspořádání tetraedrických pozic a atomů Na ve struktuře natrolitu, rovina (001). Vyznačena je základní 

buňka. [118]. 
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Heulandit 

Heulandit je definován vzorcem Ca9(Al9Si27O72). 24H2O. Do struktury vždy vstupuje 

izomorfní podíl Na a K, často rovněž Sr, Ba nebo Mg. Symetrie je monoklinická 

(oddělení monoklinicky prizmatické). Ve struktuře jsou čtyřčlenné, pětičlenné 

a šestičlenné prstence uspořádány do vrstev a spojením do prostorové sítě vznikají 

poměrně rozsáhlé dutiny. Nejčastěji se objevuje v dutinách bazických efuzivních hornin 

(Kozákov), častý je na některých žilách alpské parageneze (Markovice, Bohutín 

u Šumperka). [118] 

 

Mordenit 

Mordenit je chemicky definován vzorcem (Na, Ca, K)2(Al2Si10O24) . 7H2O. 

V kationtové části je značná variabilita složení. Starší název je ptilolit. Symetrie je 

rombická (oddělení rombicky paramidální). Základem struktury jsou pětičlenné 

prstence tetraedrů Si a Al, které svým spojením vytváří poměrně velké dutiny 

obsazovány kationty typu Na, K a Ca. Spolu s dalšími zeolity se vyskytuje především 

v dutinách bazických efuzivních hornin. [118] 

2.1.3.4.1.4 Využití zeolitů 

Zeolity se vyznačují velmi dobrou tepelnou stabilitou a také vysokou schopností 

adsorpce. Jedná se o materiály střední až nízké tvrdosti, které mají malou hustotu. 

Vzhledově se jedná o materiály průhledné případně průsvitné a mají nízký index lomu 

světla. Neodolávají kyselinám tak dobře jako jiné křemičité materiály, a při kontaktu 

s kyselinou dochází k uvolňování kyseliny křemičité. Využívání přírodních zeolitů je 

v současnosti možné v celé řadě oblastí. Ve stavebnictví je využíván při výrobě betonů 

a dalších stavebních aplikacích.  

Přírodní zeolit je možné ve smyslu evropské normy ČSN EN 197-1 [98] označit jako 

přírodní pucolán. Podobně jako ostatní pucolány po smíchání s vodou sám netvrdne, 

pokud je však jemně rozemletý, reaguje v přítomnosti vody s rozpustným hydroxidem 

vápenatým za tvorby sloučenin vápenatých silikátů a vápenatých aluminátů, které jsou 

nositeli postupně narůstajících pevností. Aplikací příměsi cca 15 % přírodního zeolitu 

jako náhrady za klasický portlandský cement lze dosáhnout stejné síranovzdornosti, 

jakou vykazuje samotný síranovzdorný portlandský cement.  

Zeolit je jeden z používaných substrátů při mletí cementu jako náhrada slínku a požívá 

se také jako majoritní substrát (od 5 hm. % do 50 hm. %) při mletí cementu. Výhodou je 

náhrada slínku a tím určité snížení výrobních nákladů. Zeolit působí současně také jako 

aktivátor slínku a strusky, což umožňuje zvýšit náhradu slínku substráty. Vlastnosti 

podmiňuje hydraulická aktivita, množství aktivních center krystalizace na povrchu zrn 

zeolitu a zvýšení pH prostředí. Přírodní zeolity je možné využívat nejen jako přísady do 

betonu, ale také při výrobě litých podlah, střech, prefabrikátů. Přírodní zeolit ve směsích 

plní funkci stabilizátoru, po jeho přidání dochází ke zlepšení konzistenčních vlastností. 

Vyšší dávky zeolitu v směsném portlandského - zeolitový cementu prospívají ke 

zvýšení jeho síranovzdornosti. Proto je využíván k aplikacím v náročném síranovém 

agresivním prostředí, například v cementových suspenzích, injektážních maltách 

a v betonech pro speciální zakládání. Dalším neopomenutelným využitím je aplikace do 

cementových suspenzí pro účely podzemních těsnících stěn, injektáž a zálivek 

http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Bohutin-Zbova/Bohutin-text.htm
http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Bohutin-Zbova/Bohutin-text.htm
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mikropilotových systémů, pro injektážní směsi kabelových dutin, kdy přídavkem již 

malého množství zeolitu se podstatně zlepšuje stabilita směsí. Cementozeolitové 

suspenze pomaleji sedimentují a pomaleji dochází k segregaci. Stabilizační účinek 

zeolitu v cementových suspenzích souvisí i se sorpčními a výměnnými schopnostmi 

zeolitu.  

Dále se vlastností přírodních zeolitů využívá v dalších oblastech průmyslu jako 

adsorbenty, iontoměniče, katalyzátory v chemickém průmyslu, při odstraňování vlhkosti 

a různých plynů nebo nežádoucích látek například z vod, při zpracování ropy, při 

výrobě papíru a v mnoha jiných průmyslových odvětvích. V zemědělství jsou zeolity 

aplikovány například jako nosiče hnojiv, také se přidávají do krmiv pro zvyšování 

váhového přírůstku, nebo slouží k neutralizaci kyselých půd a při odstraňování zápachu 

v ustájení zvířat. Například v plastikářském průmyslu slouží jako plniva při výrobě 

polyamidů, polyuretanů, polyethylenu a celé řady jiných. [119],[123], [122], [120] 

2.1.3.5 Aktivátor alkalické reakce 

Nejběžnějším a základním aktivátorem latentní hydraulicity je hydroxid vápenatý 

Ca(OH)2. V případě, že hydroxid vápenatý je schopen hydraulicitu určité látky 

aktivovat, ta je pak považována za pucolán. Pro aktivování hydraulicity se Ca(OH)2 

k pucolánům buď kontrolované přidává, nebo pokud se příslušný daný pucolán 

přimíchává např. k portlandskému cementu, tak Ca(OH)2 se tvoří vlastní hydratací 

kalciumsilikátů, které jsou v tomto případě přítomny. [50] 

Obecně existují ještě další aktivátory, které jsou mnohem účinnější než hydroxid 

vápenatý. Jsou schopny aktivovat hydraulické vlastnosti nebo urychlit hydratační 

procesy i u takových látek, kde SiO2 a Al2O3 jsou ve stabilnějších formách a kde by byl 

Ca(OH)2 neúčinný. K těmto aktivátorům se řadí především rozpustné sloučeniny 

alkalických kovů: uhličitanů, hlinitanů, hydroxidů nebo křemičitanů. Alkalický roztok, 

který je k vlastní hydrataci nezbytný, částečně, nebo plně nahrazuje přídavek vody 

u systému latentně hydraulických látek. Způsobuje tak rozpouštění skelné fáze nebo 

tepelně degradované struktury latentně hydraulických látek. Následně pak nastává 

proces vlastní hydratace, kdy dochází k tuhnutí a tvrdnutí.  

Podle Glukhovského rozeznáváme celkem šest skupin alkalických aktivátorů (M je Na 

či K): hydroxidy (MOH), slabé bezkřemičité soli kyselin (M2CO3, M2SO3, M3PO4, 

MF), silikáty (M2O.nSiO2), alumináty (M2O.nAl2O3), alumosilikáty (M2O. Al2O3.(2-

6)SiO2, silné bezkřemičité soli kyselin (M2SO4). Praktické aplikace nacházejí více 

sodné sloučeniny, především z důvodu příznivější ceny v porovnání se sloučeninami 

draselnými. [34], [50] 

2.1.3.5.1 Aktivátor a jeho účinek 

U hydratace granulované vysokopecní strusky hraje velmi významnou roli pH 

aplikovaného alkalického aktivátoru. Vysoká hodnota pH aktivátoru tak aktivuje 

hydrataci strusky tím, že rozpouští vůči vodě nepropustnou vrstvu na povrchu 

jednotlivých částic strusky. Současně ovlivňuje výslednou C-S-H fázi a její poměr 

Ca/Si kontrolou rozpustnosti jednotlivých složek strusky. Zatímco rozpustnost Ca klesá 

http://m2o.na.l2o3/
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s rostoucím pH, rozpustnost Si roste. Směsi s vyšším pH mají tedy C-S-H fázi s nižším 

poměrem Ca/Si [28]. Vysoké koncentrace iontů OH
-
 urychlují reakce na povrchu 

jednotlivých částic strusky. Dochází k tvorbě hlinitanových a křemičitanových aniontů, 

reagujících s kationty Ca
+
 přítomných v nízké koncentraci. Tím vlastně vznikají nízko 

zásadité křemičitany vápenaté tobermoritového typu. Později vstupují do struktury také 

sodné ionty a vytvářejí se hydratované aluminosilikáty sodné nebo častěji vápenato-

sodné. Jedná se tedy o sloučeniny velmi podobné přírodním zeolitům. Velmi silně 

převažuje gelovitá struktura vznikajících novotvarů. [29] 

Vysoká hodnota pH prostředí, při které probíhá vlastní proces hydratace, tak blokuje 

přechod jednotlivých Ca iontů do roztoku. To vysvětluje tvrzení, že výsledný 

hydrosilikát vápenatý má většinou bazicitu do hodnoty 1 a současně nepřítomnost 

Ca(OH)2. Vlastní hodnota pH aktivátoru má významný vliv na viskozitu a na tuhnutí. 

Při nízkém pH je směs velmi viskózní, naopak při vysoké hodnotě pH viskozita směsi 

klesá. Vyšší pevnosti v prostém tlaku konečných produktů jsou následkem vysokých 

hodnot pH. Nárůst pevností je způsoben převahou krátkých řetězů oligomerních 

a monomerních silikátů, které reagují s větším množstvím rozpouštěného Al. Tento 

proces tak následně vede ke tvorbě vlastní geopolymerní fáze. [30] 

2.1.3.5.1.1 Vodní sklo 

Vodní sklo je jedním z nejčastěji používaných aktivátorů. Aplikuje se především 

u alkalické aktivace metakaolinitu, granulované vysokopecní strusky a elektrárenských 

popílků. Pří smíchání těchto surovin s vodním sklem dochází k následnému tuhnutí 

vlivem prodlužování existujících silikátových řetězců polykondenzací [10]. Tyto 

kompozity se vyznačují výhodnějším podílem pevností k objemové hmotnosti, než 

systémy na bázi portlandského cementu. Zároveň se vyznačují vyšší odolností proti 

působení kyselého prostředí. Vodní sklo se vyskytuje ve formě koloidního roztoku 

alkalických křemičitanů sodných či draselných a ve formě pevného hydratovaného 

i nehydratovaného alkalického křemičitanu. Pro zjištění aktivačního účinku vodního 

skla je velmi důležité sledování jeho parametrů, jako je chemické složení, hustota 

a viskozita. Vodní sklo je charakterizované silikátovým modulem 

Ms = n(SiO2)/n(Na2O), který lze upravit na potřebnou hodnotu přídavkem NaOH 

(zejména při aplikaci vodního skla, jako aktivátoru latentní hydraulicky). Molární 

poměr složek u průmyslově vyráběného sodnokřemičitého skla je 1 Na2O / 2,0-3,3 

SiO2. Obsah vody je 40-60 hm %. [10], [29], [30], [31] 

Vyšší obsah Na2O zvyšuje značně pevnostní vlastnosti hydratovaných směsí a současně 

urychluje proces hydratace, ovšem za cenu vyšších nákladů. Hlavní aktivní složkou 

vodního skla je Na2O. Množství, které je dávkováno do hydratované směsi, se vyjadřuje 

tzv. dávkou Na2O, což vyjadřuje jeho množství v hm % (vztaženo na suché aktivované 

složky). Pro alkalickou aktivaci metalurgických strusek se doporučuje dávkování 

vodního skla se silikátovým modulem 1,3 - 2,0. V případě nižšího silikátového modulu 

(Ms < 1,33) dochází k tomu, že vodné roztoky vodního skla jsou méně stálé a poměrně 

snadno může dojít k vykrystalizování metasilikátu sodného Na2O.SiO2.9H2O. [50] 

Důležitou roli v tvorbě struktury výsledného produktu má množství vody dodané do 

systému během alkalické aktivace. Ideální poměr sodné složky a množství vody pro 

geopolymery založené na metakaolinitu je: Na2O/SiO2=0,25 a H2O/Na2O=10. Závislost 

http://na2o.sio2.9h2o/
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vlastní geopolymerizace na množství vody je vysvětlována důvodem poskytnutí 

nezbytného množství vody pro mísení a pro dodání vody celému mechanismu pro 

transport iontů. Nadbytečná voda může způsobit prodloužení vlastní reakce nebo 

zapříčinit vyloužení více rozpustných prvků a transportovat je směrem od reakční zóny. 

[32] 

Existuje také vodní sklo v pevné formě. Vzniká sušením koloidního vodního skla nebo 

zahušťováním přídavkem NaOH za podtlakových podmínek. Existuje forma 

hydratovaná i nehydratovaná. Obecný vzorec pevného vodního skla je 

Na2O.nSiO2.×H2O, kde n je 1 nebo 2 a x může nabývat hodnot 0, 5, 6 nebo 9. Obsah 

vody u pevného vodního skla se pohybuje kolem hodnoty cca 0-30 hm %. [31], [34], 

[50]  

http://na2o.nsio2.xh2o/
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2.2 BETON 

Tato podkapitola se zabývá základním popisem betonu, včetně historie vzniku, vlastní 

podstatou hmoty a surovinami pro výrobu. 

2.2.1 BETON – ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Beton je kompozitní látka vznikající ztvrdnutím směsi složené ze základních 

a doplňkových složek. Základní složky tvoří cement, jako nejčastěji používané pojivo, 

kamenivo (písek, štěrk, štěrkodrť) jako plnivo a třetí základní složkou je voda. Je to 

druh staviva, které lze definovat jako umělý kámen vzhledově podobný přírodnímu 

slepenci. Mezi doplňkové složky přidávané do betonu spadají přísady (provzdušňovací, 

stabilizační, těsnící, urychlující tvrdnutí a tuhnutí cementu, plastifikátory, 

superplastifikátory, atd.) a příměsi (popílek, silika, křemičité úlety, barevné pigmenty, 

apod.). Vyztužený beton navíc obsahuje betonářskou ocel (železobeton), předpínací 

ocel (předpjatý beton), nebo rozptýlenou výztuž (vláknobeton, drátkobeton). [88], [89], 

[116] 

Název beton vychází z francouzského béton (hrubá malta) a uvádí se, že byl zaveden 

francouzským inženýrem Belidorem již roku 1753. Původ tohoto výrazu lze hledat 

i v latinském slově betunium (kamenná malta). Anglický výraz concrete se odvozuje 

pravděpodobně od concrescere (srostlý, ztuhlý). [88], [89], [116] 

Z pohledu historie jsou známy první zmínky o použití umělého kamene pro stavbu 

sloupů v Egyptě již v roce 3600 před n. l. Z období středověku se zachoval záznam 

o používání sopečného tufu, který po smíchání s vápnem tvrdnul i pod vodou. 

Příkladem antické betonové stavby je římský Pantheon (120-125 n. l.), který má kupoli 

z lehkého betonu o průměru 49 m. Z této doby jsou známy též první pokusy o vyztužení 

betonu bronzovými a železnými tyčemi při stavbě lázní Marca Aurelia a dodnes se 

zachovaly zbytky betonového akvaduktu (kdysi 80 km dlouhého) u dnešního Kolína 

nad Rýnem a části silnice Via Apia. Další zachované záznamy o použití betonu po 

zániku Říma jsou až z roku 1756–1759, kdy v anglickém Edystonu použil Smeaton 

beton pro opravu majáku a v roce 1791 vyšla první kniha o betonu (Smeaton´s Book). 

Období první poloviny 19. století je historicky považováno za vznik portlandského 

cementu, který byl vyvinut z výroby hydraulických vápen. Za vynálezce cementu je 

považován zedník J. Aspdin (1824) z Leedsu v Portlandském hrabství v Anglii, ale 

základní poznatky byly položeny L. J. Vicatem (1818) a výroba realizována I. Ch. 

Johnsonem (1844). Za vynálezce železobetonu je označován francouzský zahradník 

J. Monier (1867  – nejdříve květináče a pak nádrže vyztužované drátěnou sítí), avšak již 

před ním provedli betonové konstrukce Lambot (1850 – člun z vyztuženého betonu) 

a Coignet (1852 – střechy). Do roku 1861 se datuje vydání první knihy o železobetonu 

(Coignet) a v roce 1877 vyšla v Londýně kniha o betonových konstrukcích (Th. Hyatt). 

Postupně vznikaly první větší stavby, v roce 1873 – patrový obytný dům (USA), v roce 

1891 – betonová silnice a v roce 1902 – výškový dům ze železobetonu (53 m). 

O praktické rozšíření betonového stavitelství se na přelomu 19. a 20. století zasloužili 

Hennebique a Freyssinet (stavby z předpjatého betonu). Patent na předpjatý beton byl 

udělen Jacksonovi v roce 1886. V tuzemsku byl rozvoj betonových a železobetonových 

konstrukcí pomalejší. Za příčinu se často považuje zřícení zkušebního obloukového 
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mostu postaveného v roce 1892 u podolské cementárny u Prahy, při kterém zahynul 

i jeho autor, vídeňský inženýr Diss. Dle dobových dokumentů však tomuto zřícení byla 

věnována relativně malá pozornost a celá událost nebyla ani nijak výslovně spojována 

s betonem. Za hlavní důvod, proč se u nás železobeton prosazoval jen zvolna, je proto 

spíše možné označit dominantní postavení výrobců ocelových mostů v našich zemích 

a přísné stavební předpisy nevhodně uplatňované při dimenzování betonových 

konstrukcí. První tuzemská publikace zabývající se problematikou betonu byla vydána 

v roce 1904 (K. Herzán) kdy se technologie betonu stává samostatnou vědní 

disciplínou. K založení a rozvoji tohoto nového vědeckého oboru přispěli především 

jeho první profesoři F. Klokner, S. Bechyně, B. Hacar a K. Hruban [88], [89], [116]. 

Vlastnosti betonu jsou primárně ovlivňovány skladbou a poměrem mísení jeho 

základních složek. Zvláštních vlastností lze dosáhnout přidáním vhodných přísad 

a příměsí za účelem zlepšení vlastností betonu. Je snaha vylepšit počáteční vlastnosti 

betonu (zpracovatelnost, doba tuhnutí), tak i konečné vlastnosti (pevnost, modul 

pružnosti, odolnost a trvanlivost). Sekundárně ovlivňují vlastnosti betonu účinky okolí 

(např. vlhkost, teplota, agresivní činitelé). Proto jsou některé vlastnosti ztvrdlého betonu 

v čase částečně proměnné. Pro beton je charakteristická velmi dobrá pevnost v tlaku, ale 

současně i lomová křehkost. Jeho pevnost v tahu je jen zlomková proti pevnosti v tlaku. 

Proto se při výrobě betonových konstrukcí výhodně využívá vyztužování ocelí. 

Nejčastěji se používají ocelové pruty s dostatečně vysokou pevností v tahu. Dobrá 

tvarovatelnost a dlouhá trvanlivost zajistily betonu velmi široké využití téměř ve všech 

oblastech stavební činnosti. Dobře vyrobený a zpracovaný beton je dlouhodobě schopen 

plnit funkci statickou i chránit výztuž proti poškození. [88], [89], [116] 

Aby beton splňoval všechny požadavky na něj kladené, musí být vyráběn v dobré 

a stále stejné jakosti. Toto je primárně zabezpečeno řadou normativních 

a doporučujících požadavků pro výrobu a kontrolu betonu v ČSN EN 206, souborem 

zkušebních metod pro čerstvý beton ČSN EN 12350-1 až 12 a pro ztvrdlý beton ČSN 

EN 12390-1 až 8 a 13. Dále celou řadou dalších norem pro speciální typy stavebních 

konstrukcí jako jsou kryty vozovek, konstrukce mostů, předpjaté konstrukce a výroba 

prefabrikovaných dílců. Závaznost požadavků na dodržování kvality betonu byla 

legislativně upravena zařazením betonu do tzv. regulované oblasti, na kterou se vztahuje 

povinnost výrobkové certifikace podle § 5 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění jeho doplňků 

a změn, např. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. [88], [89], [116] 

2.2.2 BETON A JEHO KLASIFIKACE A SPECIFIKACE 

Betony se obecně klasifikují podle celé řady kritérií a hledisek do jednotlivých skupin, 

tříd a druhů. Pro konkrétní případy použití se předepisuje složení a vlastnosti betonu 

formou specifikace. Základní klasifikaci betonu stanovuje ČSN EN 206 [97]. Rozdělení 

betonu podle stupně vlivu prostředí je prioritní způsob klasifikace, vycházející z typu 

a stupně chemického a fyzikálního působení okolního prostředí, kterému bude beton 

vystaven. Na beton může současně působit i několik vlivů, které se potom vyjadřují 

jako kombinace stupňů vlivu prostředí. [88], [89],[116] 

Podle objemové hmotnosti se beton dělí na obyčejný (2000 až 2600 kg/m
3
), lehký 

(menší než 2000 kg/m
3
) a těžký (větší než 2600 kg/m

3
). Rozdělení betonu podle 

pevnosti se provádí do pevnostních tříd (např. pro obyčejný a těžký beton označovaných 
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C 25/30 nebo v případě lehkých betonů LC 25/28) podle charakteristické pevnosti 

v tlaku uvedené v MPa a zjištěné na válcích o průměru 150 mm a výšce 300 mm (číslo 

před lomítkem) nebo charakteristické pevnosti v tlaku v MPa a zjištěné na krychlích 

o hraně 150 mm (číslo za lomítkem) ve stáří betonu 28 dnů. Zvláštní kategorii tvoří 

vysokopevnostní betony s třídou pevnosti vyšší než C 50/60 pro obyčejný a těžký beton 

a vyšší než LC 50/55 pro lehký beton. Rozdělení betonu podle třídy objemové 

hmotnosti platí jen pro lehké betony pevnostních tříd LC 80/88 a odvozuje se z hodnoty 

suché objemové hmotnosti. Rozdělení betonu podle konzistence čerstvého betonu 

klasifikuje beton do stupňů podle jednotlivých zkušebních metod. Rozdělení betonu 

podle největší frakce kameniva se provádí podle jmenovité horní meze nejhrubší frakce 

kameniva v betonu (Dmax). 

Rozdělení betonu podle technologie výroby je pak následující: 

- beton vyráběný přímo na staveništi (pro vlastní zpracování), 

- transportbeton (je dodávaný v čerstvém stavu z centrální výrobny). 

Rozdělení betonu podle vyztužení: 

- prostý (neobsahuje výztuž se statickou funkcí), 

- železobeton (vyztužený ocelovými pruty nebo svařovanými), 

- předpjatý beton (ocelová výztuž je předepnuta), 

- vláknobeton (obsahuje vlákna různých materiálů). 

Rozdělení betonu podle účelu použití, resp. funkce: 

- konstrukční (plní statické požadavky), 

- výplňový. 

Rozdělení podle doplňkové funkce betonové konstrukce: 

- vodostavební, 

- konstrukčně izolační (např. pórobeton), 

- silniční, 

- masivní, 

- dekorační (pohledový). 

Specifikace betonu je pak souhrn všech požadavků na vlastnosti nebo složení čerstvého 

i ztvrdlého betonu pro jeho výrobu, přepravu, ukládání, zhutňování, ošetřování nebo 

další úpravu. Specifikace je nedílnou součástí projektu betonové konstrukce a obsahuje: 

- způsob použití čerstvého a ztvrdlého betonu, 

- podmínky pro ošetřování betonu, 

- údaje o rozměrech konstrukce (s ohledem na vývin hydratačního tepla), 

- informace o působení prostředí, kterému bude beton vystaven, 

- požadavky na úpravu povrchu (zejména pro pohledový beton), 

- požadavky na max. jmenovitou horní mez frakce kameniva (s ohledem na krytí 

výztuže, nejmenší vzdálenost výztužných vložek a rozměr konstrukce), 

- omezení pro použití některých složek, vyplývající např. ze stupně vlivu prostředí 

(např. druh cementu, kameniva). 

Beton je dále specifikován buď jako typový, nebo jako beton předepsaného složení. 

Podkladem pro specifikaci jsou výsledky průkazních zkoušek, kterými se prokazuje dle 

metodiky dle ČSN EN 206 [97], že beton vyhoví všem specifikovaným požadavkům na 

čerstvý i ztvrdlý beton. [88], [89], [116] 
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2.2.3 SLOŽENÍ BETONU 

Hlavní složky betonu tvoří cement, kamenivo a voda. Doplňkové složky jsou pak 

přísady a příměsi. Složky betonu nesmí obsahovat škodlivé látky v takovém množství, 

které by ohrozilo trvanlivost betonu nebo by bylo příčinou koroze výztuže a musí být 

vhodné pro daný účel použití betonu. Pro výrobu betonu splňující požadavky ČSN EN 

206 [97] je dovoleno použití jen těch složek betonu, u kterých byla prokázána vhodnost 

pro specifikované použití. [88], [89] 

2.2.3.1 Cement 

Cement je polydisperzní partikulární anorganická látka s hydraulickými vlastnostmi. 

V betonu plní funkci pojiva. Po smíchání s vodou postupně tuhne a tvrdne. Po 

zatvrdnutí zachovává svoji pevnost a stálost ve vodě. Hydraulické tvrdnutí je důsledkem 

hydratace vápenatých silikátů a aluminátů. Pro cementy platí norma ČSN EN 197-1, 

ed. 2 Cement Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné 

použití [98]. Pro výrobu betonu je možno použít cementy, jejichž vhodnost je obecně 

prokázána splněním požadavků uvedené normy. [88], [89] 

2.2.3.1.1 Mineralogické a chemické složení cementu 

Poměr hlavních oxidů (CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3) ve slínku i v cementu se vyjadřuje 

moduly, z nichž první již v roce 1892 stanovil Michaelis (MH). Moduly jsou vyjádřeny 

poměry obsahu oxidů ve vstupní surovině a označují se symboly (S   SiO2, C = CaO, 

Al2O3 + Fe2O3 = A + F).  

Hydraulický modul 
H

C
M

S A F


 
, jeho hodnota se nejčastěji pohybuje od 1,9 do 2.2. 

Cement se zvýšenou tvorbou C3S a C3A má MH > 2,4. Tyto slinkové minerály mají 

vyšší hydratační teplo, vyšší počáteční pevnosti, ale nižší odolnost proti agresivním 

látkám, jsou méně objemově stále. Cementy s MH < 1,7 vykazují nižší pevnosti. 

Silikátový modul 
S

S
M

A F



, zpravidla bývá 2,4 až 2,7. Vyšším Ms se vyznačují 

cementy s pomalejším tuhnutím, ale vyšší odolností k agresivnímu prostředí (Ms bývá 

již 1,7). 

Aluminátový modul A

A
M

F
 , který bývá 1,5 až 2,5. Bílé cementy mívají MA > 8. 

Stupeň sycení vápnem dle Lea-Parkera     
 

                   
 bývá u běžného  

slínku 0,87 až 0,92. Při SLP   1 veškerý CaO zreagoval na slinkové minerály. Vyšší 

hodnota prezentuje vyšší obsah C3S a C3A ve slinku (0,93-0,97). V portlandském slínku 

má být obsaženo více jak dvě třetiny C3S a C2S a poměr C:S má být větší jak 2.  

Chemické složení portlandského slínku se pohybuje v mezích: 61-68 % CaO, 20-24 % 

SiO2, 4-8 % Al2O3, 2-4 % Fe2O3, 0,1-0,3 % P2O5, 0,5-6 % MgO, 0,2 až 1 % SO3, 0,8-

1,5 % Na2O + K2O, 0,1-0,5 % TiO2. Celkový obsah aktivního CaO a SiO2 musí být 
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vyšší jak 50 %. Obsah oxidů ovlivňuje vlastnosti cementů a některé oxidy působí 

i nepříznivě a jsou limitovány: MgO max. 5 % (objemové změny při hydrataci), alkálie 

při vyšším obsahu jak 2 % (zvláště při výrobě cementu suchým způsobem) mohou 

způsobit alkalické rozpínání betonu ve spojení s aktivním SiO2 obsaženým v kamenivu. 

Chemizmus tvorby slinkových minerálů je velmi složitý a většinou se zjednodušuje na 

popis základních následujících slinkových minerálů. 

- ALIT- trikalciumsilikát - C3S, v průměru 63 %, v mezích od 45 do 80 % 

- BELIT- dikalciumsilikát - C2S, v průměru 20 % v mezích od 5 do 32 % 

- CELIT - trikalciumaluminát - C3A, obvykle asi 8 %, v mezích 4-16 % 

- brownmillerit - kalciumaluminátferit - C2(AF) nebo C4AF, v průměru 7 %, od 3 

do 12 % 

- Volné CaO - Cv, v průměru 1 %, v mezích od 0,1 do 3 % 

- Volné MgO (periklas) - Mv, v průměru 1,5 % od 0,5 do 4,5 % 

Směsné cementy obsahují i další minerály, zejména struska obsahuje: pseudowollastonit 

CS, monticellit CMS, anortit CAS2, gehlenit C2AS, okermanit C2MS2. Směsné cementy 

obsahují další složky, zejména vysokopecní strusku a jiné latentně-hydraulické 

a pucolánové látky. Nejčastěji je používaná zásaditá struska s modulem zásaditosti 

    
       

    
   . Struska by měla ze dvou třetin obsahovat sklovitou fázi a více jak 

dvě třetiny mají tvořit oxidy CaO, SiO2, MgO. Dalšími složkami pak mohou být 

přírodní i umělé pucolány, popílky, kalcinované břidlice, vápence, křemičité látky, 

sírany vápenaté (dihydrát, hemihydrátu nebo anhydritu) a jiné. [89] 

2.2.3.2 Kamenivo 

Kamenivem se rozumí zrnitý anorganický materiál, přírodního nebo umělého původu, 

určený pro stavební účely. Zastoupení kameniva v betonu je 75 až 80 % objemu a jeho 

hlavní funkcí je vytvoření relativně pevné a tlakově odolné kostry, s minimální 

mezerovitostí, která vzniká vzájemným opřením a zaklíněním zrn. Vlastnosti kameniva 

mají velký vliv na trvanlivost betonu a jeho ostatní mechanicko-fyzikální vlastnosti. 

Kamenivo plní funkci pevné kostry v betonu, na kterou je obecně kladen požadavek 

minimální mezerovitosti (zaujímá 75 až 80 % objemu betonu). Vlastnosti kameniva 

mají velký vliv na trvanlivost betonu a ostatní mechanicko-fyzikální vlastnosti betonu. 

Pro výrobu betonu se používá široká škála petrografických druhů kameniv v různé 

mineralogické skladbě s různou velikostí zrn. Vhodnost kameniva pro výrobu betonu se 

obecně prokazuje dle ČSN EN 206 [97], pro hutné a těžké kamenivo podle ČSN EN 

12620 [99], pro pórovité kamenivo pak ČSN EN 13055-1 [100]. 

Přírodní kamenivo je kamenivo anorganického původu, které bylo vystaveno jen 

mechanickému procesu. Podle způsobu těžby a další úpravy se přírodní kamenivo dělí 

na těžené a drcené. Těžené kamenivo pochází z říčních naplavenin, nebo je ledovcového 

původu. Vzniká přirozeným rozpadem horniny a těží se většinou z vodních toků 

a náplavů. Vyznačuje se zaoblenými tvary zrn s povrchem ohlazeným přirozenou cestou 

při transportu zvětralé horniny. Vytěžená hornina se třídí a případně ještě zdrobňuje. 

Podíl předrcených zrn by neměl být větší než 40 %. Drcené kamenivo je 

charakteristické nepravidelným tvarem zrn, ostrými hranami a drsným lomovým 

povrchem. Získává se umělým drcením velkých kusů přírodních hornin a následným 

tříděním. Umělé kamenivo je definováno jako kamenivo anorganického původu, které 
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bylo vystaveno tepelnému, nebo jinému procesu. Vyrábí se z průmyslových odpadů 

(popílek, struska), nebo úpravou hornin (Liapor, expandovaný perlit aj.). K umělým 

kamenivům patří, v poslední době stále více využívané, recyklované kamenivo. Jedná 

se především o kamenivo anorganického původu, které již dříve bylo použito 

v konstrukci. Nejčastěji to bývají drcené cihly a beton. [88], [89] 

2.2.3.2.1 Granulometrie kameniva 

Zrnitost kameniva vyjadřuje skladbu různě velikých zrn a různého tvaru. Cílem je 

dosažení nejhutnější skladby s minimálním objemem dutin a mezer. Velikost zrn 

a jejich podílové zastoupení v množině se stanovuje sítovým rozborem. Množina zrn 

zachycená na sítě se nazývá frakcí. Pro výběr plynulé křivky zrnitosti je uváděno 

několik „ideálních křivek" zrnitosti, které vycházejí ze skladby koulí a jsou upraveny 

empirickými koeficienty. Ideální proto, že nelze současně minimalizovat objem dutin 

a mezer v nasypaném kamenivu a minimalizovat povrch kameniva. Tyto parametry 

určují nejnižší dávky cementu, dobrou zpracovatelnost a vysokou pevnost betonu. Pro 

dosažení nejhutnější skladby kameniva s minimálním objemem dutin a mezer, volíme 

optimální velikost zrn s jejich podílovým zastoupením v množině stanovené sítovým 

rozborem. Pro přesnější představu proto vytváříme tzv. křivky zrnitosti. Tyto křivky 

jsou grafickým vyjádřením sítového rozboru, který nám poskytuje informace 

o zastoupení jednotlivých frakcí ve směsi. Sítový rozbor kameniva je pak stanovován na 

sadách sít dle příslušné normy. Základní sada sít se čtvercovými otvory 0 – 1 – 2 – 4 – 8 

– 16 – 31,5 – 63 mm, rozšířená sada sít pak 0 – 0,63 – 0,125 – 0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 4 – 

5,6 – 8 – 11,2 – 16 – 22,4 – 31,5 – 45 – 63 mm. Výpočet křivky zrnitosti vyžaduje 

znalost a určení maximálního zrna kameniva (Dmax), které je definováno (většinou se 

volí 16, 22, 32 mm) [88], [89]: 

- 1/4 nejmenšího rozměru betonové konstrukce, 

- Nejmenší vzdáleností mezi pruty výztuže zmenšené o 5 mm, 

- 1,3 násobkem krycí vrstvy výztuže, 

- 1/3 světlého průměru potrubí, jímž je beton dopravován. 

Zrnitost se vyjadřuje křivkou zrnitosti, která má tyto tvary [89]: 

  (
 

    
)
 

         (6) 

kde, 

y… propad sítem o velikosti otvoru d [mm] 

n… exponent (dle Fullera n   0,5; dle Hummela pro těžené kamenivo n   0,4 a pro 

drcené n   0,3). 

Křivka zrnitosti dle Empa pro kamenivo do Dmax menší jak 32 mm [89]: 

      (
 

    
 √

 

    
)      (7) 
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2.2.3.2.2 Voda do betonu 

V technologii betonu plní voda dvě funkce, a to hydratační a  reologickou. Hydratační 

funkci plní voda tím, že se podílí na hydrataci cementu, tj. na chemických a fyzikálních 

pochodech, za kterých beton tuhne a tvrdne. Minimální množství vody pro hydrataci 

cementu je asi 23 až 25 % hmotnosti cementu. Funkce reologická - podíl vody na tvorbě 

tvárného čerstvého betonu, specifikovaného stupněm konzistence. Z pohledu 

technologie se voda dělí na záměsovou (dávkovanou při výrobě čerstvého betonu) a na 

ošetřovací (voda dodávaná po zatuhnutí betonu min. po určitou dobu požadovaného 

udržení betonu ve vlhkém stavu). Voda záměsová musí splňovat požadavky normy 

ČSN EN 1008 [101]. Voda pitná vyhovuje požadavkům této normy vždy, tzn. není 

nutné ji přezkušovat. [88]. 

2.2.3.2.2.1 Vodní součinitel 

Vodní součinitel (w/c) vyjadřuje koncentraci cementového tmele a je určitým 

ukazatelem pevnosti ztvrdlého cementového kamene. Vodní součinitel je definován 

jako hmotnostní poměr účinného obsahu vody (w) k dávce cementu (c) v čerstvém 

betonu. Hodnota w/c se v praxi obvykle pohybuje při výrobě betonu v rozmezí 0,35 až 

0,8. Přitom cement potřebuje pro úplnou hydrataci asi 40 hmot. % záměsové vody. 

Z toho je cca 25 hmot. % vázáno chemicky a 15 hmot. % fyzikálně (voda v gelových 

a kapilárních pórech). Při praktických aplikacích k úplné hydrataci cementu obvykle 

nedochází, neboť velká zrna cementu větší jak 5µm nezhydratují až do jádra v důsledku 

nerovnoměrného rozptýlení záměsové vody, která se ještě navíc ztrácí předčasným 

odpařováním. Proto sehrává důležitou úlohu v procesu hydratace cementu a vývoje 

pevnosti betonu i voda ošetřovací. Požadavky na vodní součinitel jsou uvedeny v ČSN 

EN 206-1 [97]. [88], [89] 

2.2.3.3 Přísady a příměsi do betonu 

2.2.3.3.1 Přísady 

Přísady jsou chemické látky, které se přidávají během míchání do betonu v množství do 

5 % hmotnosti cementu za účelem modifikace vlastností čerstvého nebo ztvrdlého 

betonu. Přísady se rozdělují na typy, které charakterizují jejich hlavní funkci. Dle normy 

ČSN EN 934-2+A1 [102] dělíme přísady na plastifikační (redukující vodu), 

superplastifikační (velmi redukující vodu), stabilizační (zadržující vodu), 

provzdušňující, urychlující tuhnutí cementu, urychlující tvrdnutí cementu, zpomalující 

tuhnutí, hydrofobizační (odpuzující vodu). Přísady především působí na cementovou 

suspenzi a jejich působení je závisle na druhu cementu. Vyšší měrný povrch cementu 

vytváří větší reakční plochu a tím usnadňuje chemickou a případně fyzikálně-

chemickou reakci. Naproti tomu však zrna cementu snadněji agregují, flokulují 

(vločkují). Na účinnost přísad má vliv mineralogické složení, zejména obsah C3A, 

CaSO4 a minerálů strusky, popílku, pucolánů (např. strusky vyžadují silné alkalické 

prostředí pro vybuzení hydraulicity), vyšší obsah CaSO4 ovlivňuje rozpustnost 
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slinkových minerálů a tvorbu trisulfátu (ettringitu) v počátečním stadiu tuhnutí cementu. 

Rovněž koncentrace přísady, vztažená na hmotnost cementu, ovlivňuje chování a reakci 

se zrny cementu. Dávka kapalné přísady nad 3 litry na 1 m
3
 betonu se započítává do 

množství vody k výpočtu vodního součinitele. [89], [88] 

2.2.3.3.2 Příměsi 

Příměsi jsou látky přidávané do čerstvého betonu za účelem zlepšení nebo docílení 

zvláštních vlastností. Dělí se na dva typy: inertní příměsi - typ I a pucolány nebo 

latentně hydraulické látky - typ II. Typ I.: látky, které nemají hydraulickou schopnost. 

Mezi ně patří především mleté horniny, odprašky a filer vznikající při těžbě 

a zpracování kameniva. Díky maximální velikosti zrn do 0,25 mm zvětšují v betonu 

množství podílu jemných látek. Jemné podíly se účastní tvorby cementového kamene, 

který musí dokonale obalit zrna kameniva a případně povrch ocelové výztuže. Zvyšují 

přídržnost betonu k podkladu, soudržnost čerstvého betonu, ale zvyšují množství vody, 

a tím snižují pevnost betonu a zvětšují jeho smrštění. Mezi inertní příměsi řadíme také 

barevné pigmenty dle ČSN EN 12878 [103]. Typ II.: létavý popílek dle ČSN EN 450-1 

[105] a siliku - křemičité úlety dle ČSN EN 13263-1+A1 [104]. [89] 

Latentně hydraulická aktivita - schopnost látky tvrdnout ve vodním prostředí za 

normální teploty. Latentní hydraulicita je schopnost látky reakcí s Ca(OH)2 za normální 

teploty ve vodném prostředí tvrdnout. Podobné vlastnosti mají pucolánové látky, které 

se vyznačují vysokým obsahem aktivního SiO2. Podmínkou chemické reakce je 

alkalické prostředí vytvářené v roztoku i jinými chemickými sloučeninami, které 

nazýváme budiče hydraulicity. Ve svých technologických důsledcích je pucolanita 

i latentní hydraulicita totožná, rozdíly jsou pouze v obsahu některých minerálů. 

Latentně hydraulické příměsi se přidávají jako složky do cementu při mletí slinku nebo 

do čerstvého betonu při jeho míchání. Z chemického hlediska je dělíme do tří skupin:  

Skupina 1. - Látky obsahující amorfní SiO2 v množství nad 47 %, rozpustný v kyselém 

i v alkalickém prostředí, vykazují pucolánové vlastnosti. Patří sem diatomity, opál, 

křemičité úlety a uměle vyráběné křemičité látky. Opál SiO2.nH2O je s Ca(OH)2 velmi 

reaktivní a vytváří ve vodě C-S-HII. Aktivní Al2O3 tvoří ve vodě s Ca(OH)2 stabilní 

C3AH6. [89] 

Skupina 2. - Pálené hlíny, popílky, struska vykazují latentně hydraulické vlastnosti. 

Rozemletím málo pálených jílových zemin (pálených nejvýše do teploty 600-800 °C), 

které obsahují amorfní metakaolinit Al2O3.2 SiO2, reakcí s Ca(OH)2 vznikají C-S-HII a 

C-S-H I. Tyto látky obsahují od 16 % do 53 % CaO. Jako budiče hydraulicity lze 

použít: cement, vápno, NaOH, CaSO4, Na2SO4, Al2(SO4)3. Popílky vykazují tím větší 

reaktivitu, čím více obsahují SiO2 ve sklovité fázi a málo mullitu 3Al2O3.2SiO2. 

Reaktivitu negativně ovlivňuje větší množství spalitelných látek (ztráta žíháním). 

Fázové složení popílků v ČR bývá: 4,5-23 % β-SiO2, 3,0-27 % mullit, 3-7 % hematit 

Fe2O3, 0,3-3 % rutil TiO2 (anatas), CaO do 1 %, cristobalit 0,6 %, uhlík 0,6-2,5 % a skla 

bývá od 63 do 71 %. [89] 

Skupina 3. - Látky obsahující sopečné sklo vzniklé rychlým ochlazením magmatu. Jsou 

to pravé pucolány (podle městečka Pozuoli na úpatí Vesuvu), jako tufy, sopečné sklo. 

Látky sopečného původu (rýnský tras, bavorský a římský tras, neapolský tras, řecký 

santorin) obsahují 45-70 % SiO2, 10-20 % Al2O3, 3-10 % Fe2O3, 2-12 % CaO, do 2 % 
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MgO, 3-10 % K2O + Na2O. Vulkanické horniny většinou obsahují 50-80 % amorfní 

sklovité fáze a 50-20 % krystalické fáze. Velmi reaktivní jsou vulkanická skla a zeolity 

(vodnaté hlinito-silikáty, zejména analcin Na2O. Al2O3.4 SiO2.2H2O). [89] 

2.3 MALTY 

Tato podkapitola se zabývá základním popisem malt, včetně historie vzniku, vlastní 

podstaty hmoty a surovin pro vlastní výrobu. 

2.3.1 MALTY – ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Malta je směs, složená s drobného kameniva, anorganického pojiva, popřípadě i přísad 

a příměsí. Z těchto výchozích složek je malta vyráběna přímo na staveništi nebo se ke 

stejnému účelu použije továrně předem vyrobená směs anorganických pojiv, plniv, 

příměsí a přísad, která se na staveništi už pouze rozmíchává s vodou. Třetí možností je 

výroba kompletní malty v centrální výrobně malty. Takto vyrobená malta se pak na 

místo dalšího použití dopravuje jako mokrá maltová směs přímo na místo určení. Podle 

účelu použití rozeznáváme malty pro zdění a malty pro omítky. Současně se dále malty 

používají ke kladení dlažeb a obkladů, ke spárování a k výrobě keramických dílců, dále 

pak stykové malty, malty používané jako zálivky a malty používané jako sanační či 

reparační hmoty při úpravě povrchu stavebních konstrukcí. Vedle standardních 

jednoduchých granulárních malt s anorganickými pojivy jsou vyráběny také malty 

s makromolekulárními pojivy či malty modifikované těmito pojivy, malty s disperzní 

vláknitou výztuží, malty injektážní, žárovzdorné, kyselinovzdorné, stínicí (barytové) 

atd. [88], [116], [113] 

Z pohledu historie výroba a aplikace pojiv ke stavebním účelům prodělaly vývoj v řádu 

několika tisíců let. Nejznámějším a současně nejstarším pojivem je vápno používané do 

malt a omítek. Výroba i používání vápna dosáhly u starých národů různého stupně 

technického rozvoje. Řádově 7500 let př. n. l. na území dnešního Jordánska bylo vápno 

využíváno ve směsích s nepáleným vápencem k nátěrům podlah, okolí ohnišť a stěn, 

kdy tyto byly často dekorovány vzory pomocí prstů namočených v červené hlince. 

Dalším historicky velmi známým materiálem byla sádra. Používána byla v Sýrii na 

povrchové úpravy stěn. V Egyptě byly na stavbu pyramid používány sádrové malty 

nastavené hlinitým nilským nánosem. Pro Cheopsovy pyramidy byla připravována 

malta z pálené drcené sádry, vody a písku se zlomky nevypáleného vápence. Římany 

byla sádra využívána také ke zhotovování kopií řeckých soch. Z doby kamenné existují 

doklady o využívání vápna na nátěry hliněných stěn staveb na území Čech a Moravy. 

Zachované kamenné stavby na našem území pocházejí řádově cca z 9. století. Na 

stavbách byla velmi často využívána vápenná malta. Jednalo se především o aplikace 

první křesťanské baziliky, župní hrady, také později i městské hradby. První vápenka na 

našem území byla vlastněna pravděpodobně klášterem v Břevnově. V 16. století se 

začal používat umělý mramor, složený ze sádry, klihu a pigmentů. První písemná 

zmínka o výzdobě umělým mramorem pochází z bavorského Mnichova, kde touto 

technikou vyzdobil zámeckou kapli Wilhelm Fistulator. Tato technika se na naše území 

dostávala postupně přes Alpy cca počátkem 18. století. Na území dnešní Prahy 

fungovalo v 18. století několik vápenek vyrábějících kvalitní vápna. Nejznámější vápno 
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bylo na Starém Městě. Toto vápno s vysokým obsahem hydraulických složek se 

vyváželo do Itálie pod názvem „Pasta di Praga“. James Parker patentoval v roce 1796 

„Románský cement“, Tento cement hydraulických vlastností se používal zejména pro 

štukovou výzdobu. Počátkem 19. století pak začíná vývoj umělých cementů. První 

cementárna byla postavena v roce 1860 v Bohosudově. V roce 1868 založila firma 

Ferdinand Bárta & Comp. cementárnu v Podolí. Tato cementárna byla vybavena 

šachtovými pecemi. Další cementárny pak fungovaly v Čížkovicích (1898), v Berouně 

(1900), v Brně Maloměřicích (1912) a Štramberku (1913). Řádově po roce 1945 nastalo 

období vápenocementových malt pro omítání a zdění. Tyto malty se počátkem 80. let 

20. století začaly vyrábět také v podobě suchých maltových směsí. Významnější 

rozšíření pak nastalo v 90 letech 20. století. [106], [107], [117], [88] 

2.3.2 MALTY A JEJICH SLOŽENÍ 

K tuhnutí a tvrdnutí dochází chemickou reakcí pojivého systému. Jeho základ tvoří 

nejčastěji cement a vápno. Pro přípravu malt lze obě tato pojivá použít samostatně 

i v kombinacích. Základní receptura pro přípravu malty je dána suchým smísením 

pojiva a plniva s následným přidáním vody (dle požadované konzistence malty). Vápno 

je nezastupitelným typem pojivá zejména pro rekonstrukce stavebních památkově 

chráněných objektů. Vlastnosti vápenných malt jsou dány nejen správně vybraným 

druhem pojiva, ale v případě vzdušného vápna i správným způsobem jeho zpracování, 

tj. vyhašení. [88] 

Jako maltové pojivo pro omítání i zdění lze použít vzdušné vápno vyhašené jako 

vápenná kaše nebo vápenný hydrát. Vápenný hydrát pro omítkové malty musí být 

objemově stálý. Pro malty s vyšší vodostálostí se používalo v minulosti vápno 

hydraulické, dnes je běžnější použití hydraulického směsného pojiva na bázi 

portlandského slínku. Jako pojivo se v maltách používá také přímo cement portlandský 

CEM I a další běžné či speciální cementy. Sádra se jako pojivo používá jen v menším 

rozsahu. Vedle malt s čistě sádrovým pojivem se připravují i malty s kombinovaným 

vápenosádrovým pojivem. [88] 

Plnivem malty pak je přírodní kamenivo, granulovaná vysokopecní struska, škvára, 

popílek, teracové drtě, kamenivo vyrobené z přírodních surovin (keramzitové kamenivo 

- Liapor, expandovaný perlit), slévárenský písek, granulovaný expandovaný polystyrén 

aj. Pro přípustnost užití určitého typu kameniva je vždy rozhodující, umožní-li při 

optimální receptuře spolehlivě splnění požadovaných technických vlastností malty. 

Přírodní těžené kamenivo je nejběžnější a jeho druh a zrnitost se volí podle účelu 

použití malty. Pro malty na výrobu keramických dílců a pro stykové malty se používá 

zejména frakce 0/4 a 4/8 v předepsaném poměru, pro malty pro zdění, pro kladení 

dlažeb, pro obklady a pro jádrovou vrstvu omítek frakce 0/4. Pro malty na jemné 

omítky a pro spárování při tloušťce spáry do 4 mm frakce 0/1. [88] 

Pro výrobu malt v dnešní době je často používáno přísad - látky přidávané v malém 

množství vzhledem k hmotnosti pojiva před nebo během míchání malty k získání 

zvláštních úprav vlastností. Podobnou funkci mohou plnit příměsi (jemné anorganické 

materiály), které se mohou přidávat do malty pro zlepšení jejích vlastností nebo 

k dosažení zvláštních vlastností. Nejjednodušší plastifikační přísadou do vápenných 

malt je vhodná hlína, do cementových malt vápenná kaše. Další možnost představují 
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speciální makromolekulární látky přidávané do malty v kapalném či práškovém stavu. 

Účelem některých přísad může být úprava doby zpracovatelnosti, respektive rychlosti 

vytvrzování malty. Tam, kde by malta přicházela do styku s výztuží nebo ocelovými 

prvky, je výslovně zakázáno užití přísad s obsahem chloridů. Jako barviv do malt se 

používá minerálních pigmentů a organických práškových nebo kapalných barviv. [88] 

Voda na výrobu malt z anorganických pojiv musí být nezávadná, nesmí snižovat 

pevnost a trvanlivost malt nebo způsobovat skvrny a výkvěty na omítkách. Bez ověření 

kvality vody potřebnými zkouškami lze používat vodu pitnou. Vody jiného původu je 

nutno ověřit příslušnými zkouškami. [88] 

2.3.3 MALTY A JEJICH KLASIFIKACE 

Základní klasifikace malt se dnes řídí dle ČSN EN 998-1 ed. 2. Specifikace malt pro 

zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky [108] a ČSN EN 998-2 ed. 2. 

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění [109].  

2.3.3.1 Malty pro zdění 

Příprava cementové nebo vápenocementové malty pro zdění z pojiva a písku přímo 

stavbě dnes stále vyskytuje a je oblíbená. Větší význam má ovšem při rekonstrukcích 

a renovacích historických objektů. I když jsou k tomuto způsobu přípravy oprávněné 

výhrady, týkající se nezaručené kvality výsledného produktu, udržuje si tato technologie 

zatím svůj význam pro příznivou cenové relaci ve srovnání s používáním 

prefabrikované mokré malty či suchých maltových směsí. Zvýšený tlak na kvalitu 

stavebního díla však zřejmě povede k postupnému vytlačení staveništních zdicích malt 

průmyslově vyráběnými maltami, zejména u objektů rozsáhlejšího charakteru. 

Požadavky na průmyslově vyráběné malty pro zdění jsou definovány v ČSN EN 998-2 

ed. 2. [109]. Tato norma platí pro malty určené pro zdění (pro ukládání, spojování 

a spárování), pro používání ve zděných stěnách, pilířích a příčkách (např. lícové 

a omítané zdivo, zatížené a nezatížené zděné konstrukce pro stavby a stavebnictví). Tato 

norma určuje pro čerstvé malty jakostní požadavky pro dobu zpracovatelnosti, obsah 

chloridů, obsah vzduchu, objemovou hmotnost a čas pro úpravu (jen na malty pro tenké 

spáry). Pro zatvrdlé malty určuje jakostní požadavky na pevnost v tlaku, soudržnost 

a objemovou hmotnost, které se prokazují příslušnými zkušebními metodami 

uvedenými v samostatných evropských normách. Uvedená norma se týká malt pro 

zdění s výjimkou staveništních malt - nicméně však může být tato norma, nebo její část, 

použita pro staveništní malty spolu s prováděcími pokyny a národními specifikacemi. 

Norma [109] obsahuje dále definice a jakostní požadavky na konečné výrobky pro 

průmyslově vyráběné maltové produkty. [109], [88] 

Druhy malt pro zdění dle [109]: 

Podle záměru výroby: 

- návrhová malta pro zdění podle volby výrobce, 

- předpisová malta pro zdění podle receptury. 

Podle vlastností nebo použití: 

- obyčejná malta pro zdění (G), 
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- malta pro zdění pro tenké spáry (T), 

- lehká malta pro zdění (L). 

Podle způsobu výroby: 

- průmyslově vyráběná malta pro zdění 

- malta pro zdění zčásti připravená průmyslově (předem dávkovaná malta pro 

zdění, předem zamísená vápenopísková malta pro zdění) 

- staveništní malta pro zdění 

2.3.3.2 Malty pro vnitřní a vnější omítky 

Příprava malt pro omítky z výchozích složek přímo na staveništi se dnes již 

nedoporučuje. Setkat se s ní lze v případě menších svépomocných prací a při některých 

restaurátorských opravách historických objektů. Požadavky na průmyslově vyráběné 

malty pro vnitřní a vnější omítky jsou dány normou ČSN EN 998-1 ed. 2 [108]. Norma 

obsahuje současně definice a jakostní požadavky na konečné výrobky. Normu ČSN EN 

998-1 ed. 2 [108] lze použít pro průmyslově vyráběnou maltu pro vnitřní a vnější 

omítky s anorganickými pojivý pro vnitřní a vnější omítání stěn, stropů, pilířů a příček. 

Norma obsahuje také definice a jakostní požadavky na konečné výrobky. Netýká se 

malt, u nichž je hlavním aktivním pojivém pojivo ze síranu vápenatého. Pojivo ze síranu 

vápenatého může být použito jako doplňkové pojivo společně se vzdušným vápnem. 

Pokud je vzdušné vápno základním aktivním pojivém, pak se malta pro vnitřní / vnější 

omítky týká tato norma. Pokud je základním aktivním pojivem pojivo ze síranu 

vápenatého, pak se na maltu vztahuje ČSN EN 13279-1 [110]. Speciálními maltami 

odolnými na požár a dále zvukově izolační malty, malty pro opravy konstrukcí, úpravu 

povrchu staveb, jako jsou materiály pro vyrovnávání, natírání, ochranné vrstvy, 

organické omítky nanášené v tenkých vrstvách a prefabrikované stavební díly (např. 

sádrokartonové desky), se norma ČSN EN 998-1 ed. 2. [108] nezabývá. ČSN EN 998-1 

ed. 2. [108] se tedy týká malt pro vnitřní / vnější omítky s výjimkou staveništních malt 

pro vnitřní / vnější omítky. Nicméně však může být tato norma nebo její část použita 

pro staveništní malty spolu s prováděcími pokyny a národními specifikacemi. Vlastnosti 

malt pro vnitřní a vnější omítky značně závisí na druhu použitých pojiv a jejich také 

jejich dávkování. Zvláštní vlastnosti mohou být dosaženy použitými druhy kameniv, 

přísad a příměsí. [108], [88] 

Druhy malt pro vnitřní i vnější omítky dle [108]: 

Podle záměru výroby: 

- návrhová malta podle volby výrobce, 

- předpisová malta. 

Podle způsobu výroby: 

- průmyslově vyráběná malta, 

- malta zčásti připravená průmyslově (předem dávkovaná malta, předem zamísená 

vápenopísková malta), 

- staveništní malta. 

Podle vlastností nebo použití: 

- obyčejná malta pro vnější / vnitřní omítky, 

- lehká malta pro vnější / vnitřní omítky, 
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- barevná malta pro vnější omítky, 

- malta pro jednovrstvé vnější omítky, 

- sanační malta, 

- tepelněizolační malta. 

Malty pro vnitřní či vnější omítky nedosahují svých vlastností, pokud po nanesení 

nezatvrdnou. Užitné vlastnosti malt pro vnitřní i vnější omítky závisí na druhu 

použitého materiálu, na tloušťce vrstev a způsobu nanesení. Kromě toho jsou 

ovlivňovány povrchem omítané konstrukce. Oblastní rozdíly ve stavební praxi, 

klimatické podmínky a různé složky malt pro vnitřní a vnější omítky neumožňují 

předepsat normalizované dávkování směsi pro předpisovou maltu, které by bylo 

použitelné v celé Evropě. Proto specifikace dávkování takové směsi (receptura) a oblast 

použití by měly vycházet z praxe a zkušeností získaných v místě použití. Jednotliví 

výrobci zpravidla dodávají ucelenou sortimentní řadu průmyslově vyráběných suchých 

malt obyčejných nebo lehkých pro vnitřní i vnější omítky s ohledem na druh podkladu. 

[108], [88] 
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2.4 ZÁKLADNÍ PŘEHLED STUDIA VYUŽITÍ ZEOLITŮ 

V GEOPOLYMERECH, MALTÁCH A BETONECH 

Přírodní zeolit je široce využíván v konstrukcích od starověku, jak již bylo uvedeno 

(podrobně se zeolity zabývá kapitola 2.1.3.4.1). Nicméně, jeho aplikace jako 

populárního přírodního pucolánu při výrobě stavebních materiálů začaly od prvních 

desetiletí 20. století a v posledních desetiletích vykazují rostoucí trend. Nejvýznamnější 

využití přírodního zeolitu v cementářském a betonářském průmyslu připadá na Čínu 

[148]. Podle Feng a Peng [148] v roce 2005 z celkové množství spotřebovaného zeolitu 

v oblasti stavební výroby připadá až 30 milionů tun na rok na Čínu. Zeolitické tufy byly 

také použity jako pucolánové materiály v některých cementářských závodech v Rusku, 

Německu, Slovinsku, na Kubě, v Srbsku a Španělsku [149]. Uvádí se, že sopečný 

materiál obsahující 45% zeolitu z ložiska Schwarzwald v Německu je využíván 

v betonářském průmyslu v Německu, Švýcarsku a Francii [150]. Tento materiál je 

používán při výrobě dlažebních kamenů, betonových desek, výrobě čerstvého betonu 

a trubek z vysokopevnostního betonu [150]. Rostoucí trend využívání přírodního zeolitu 

v poslední době nastává v Íránu. Vzhledem k omezeným zdrojům tohoto materiálu jsou 

aplikace v cementářském a betonářském průmyslu omezeny jen na některé regiony 

světa. V poslední době byla, vzhledem k tomuto trendu využívání přírodních zeolitů, 

zpracována celá řada odborných prací a studií zabývající se vlastnostmi a možnostmi 

využití těchto materiálů. Ve většině případů vykazují přírodní zeolity pucolánovou 

aktivitu a jejich použití jako částečná náhrada portlandského cementu vede k zlepšení 

trvanlivostních vlastností cementu a betonových kompozitů. Nicméně, v důsledku 

různých typů, struktur a různé čistoty těchto přírodních zeolitů se nedá očekávat, že 

výsledky studií a experimentálních prací budou mít shodné závěry, v některých 

případech se objevují i rozpory. [148], [149], [150], [151], [95] 

Aplikací zeolitů a celé řady dalších materiálů výše uvedených se věnuje velké množství 

autorů. U geopolymerů jako široké skupiny anorganických pojiv, existují poměrně 

velké rozdíly v charakteru a složení produktů při alkalické aktivaci z různých 

alumosilikátových surovin (struska, popílek, metakaolin, zeolit). U těchto geopolymerů 

se pak vedle sebe vyskytují fáze zeolitického charakteru a fáze C-S-H resp. C-A-H. 

Výskyt těchto dvou fází má pak významný vliv na dané vlastnosti geopolymerních 

materiálů. Pevností až 160 MPa v prostém tlaku je pak dosahováno u geopolymerů, kde 

existují tyto dvě fáze [54], [128]. Aplikací přírodních zeolitů a celé řady dalších 

materiálů v geopolymerech, maltách a betonech se věnuje řada autorů. V následující 

části jsou uvedeny některé z nich. 

Mingyu a kol. [130] se zabývali alkalickou aktivací popílků, k nimž přidávali ke 

zlepšení vlastností směs zeolitu a bentonitu. Autory je konstatováno, že i samotný 

bentonit by měl mít dobrý potenciál k vlastní alkalické aktivaci. Dále uvádějí, že při 

přídavku jemně mletého zeolitu jako doplňujícího materiálu, dochází ke zvýšení určité 

reorganizaci struktury a vzniká více amorfních alumosilikátů. Geopolymery s příměsí 

bentonitu se více rozpouštěly, avšak obsahovaly trhliny. U geopolymerů obsahujících 

příměs zeolitu nedocházelo k jejich rozpouštění a byly také bez větších trhlin. Přídavek 

zeolitu zvyšuje pevnost a tvoří geopolymer, který má vyšší odolnost vůči působení 

roztoku síranu hořečnatého. Přídavek zeolitu má také vliv na tvorbu zeolitových 

struktur v geopolymeru. Nejvhodnější množství zeolitu, nebo bentonitu, bylo v rozmezí 

10-15 %. [130] 
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Dále pak práce Ortega a kol. [131] zabývající se alkalickou aktivací klinoptilolitu. Byl 

využíván klinoptilolit z řeckých ložisek. V této práci je poukazováno na ekonomickou 

výhodnost těžby tohoto materiálu oproti ekonomické náročnosti výroby portlandského 

cementu. Přírodní zeolit byl aktivován Ca(OH)2 a následně porovnáván s geopolymery, 

které jsou vyráběny z různých odpadů a přirozených pucolánů. Obsah SiO2, Al2O3, 

Fe2O3 byl okolo 81 %, což je typické i pro jiné pucolánové materiály jako popílek 

a vysokopecní strusky. Nejlepších pevností dosahovaly vzorky při koncentraci Ca(OH)2 

10-30 %. Vzorky dosahovaly pevnosti v tlaku až 38,7 MPa. Závěrem bylo 

konstatováno, že alkalická aktivace přírodního zeolitu může produkovat materiály 

s vysokou pevností v tlaku. Fyzikální vlastnosti jsou závislé na metodice přípravy 

vzorků, vytvrzovacích podmínkách, jemnosti mletí klinoptilolitu atd. [131] 

Alkalickou aktivací přírodního zeolitu jako možnou formou náhrady portlandského 

cementu se zabývají autoři Jo a kol. [134]. Pro experiment použili přírodní zeolit 

z ložiska Gampo severní provincie Gyeongsang v Jižní Koreji. Jako plnivo byl použit 

křemenný písek a aktivátorem byl hydroxid sodný. Autoři testovali různá množství 

záměsové vody s následným vytvrzováním za různých teplot 30, 60, 90 a 120 °C. 

Autoři se zabývali dobami tuhnutí a tvrdnutí a chemickými procesy při vytvrzování 

směsí. Následně byly stanoveny pevnostní vlastnosti, respektive pevnost v prostém 

tlaku. Pevnost v tlaku zeolitových malt se měnila v závislosti na množství záměsové 

vody, alkalického aktivátoru a křemenného písku. Největšího rozvoje pevností v tlaku 

(42,3 MPa) bylo dosaženo u směsi, která se skládala ze 180 g cementu, 171 g hydroxidu 

sodného (50%) a 565 g plniva (křemenného písku). Postupným zvyšováním vytvrzovací 

teploty docházelo k intenzivnější alkalické reakci (cca od 50 °C;). Nejintenzivnější 

nárůst pevností byl zaznamenán u 90 °C. U teplot vyšších než 90 °C již nedochází k tak 

výraznému nárůstu. K postupnému nárůstu pevností docházelo postupně s dobou zrání. 

Například u 90 °C byla 7 denní pevnost v tlaku srovnatelná v 90 % případů s pevností 

po 28 dnech zrání, což dokazuje, že pevnosti se dramaticky navyšují v počátečních 

fázích zrání. [134] 

Aplikacemi přírodního řeckého zeolitu formou náhrady plniva v cementové maltě se 

zabývali Vogiatzis a kol. [132], kdy pro experiment využívali písek z koryta řeky Axios 

v Řecku a cement CEM IV/B. Následně byly u těchto směsí po 3, 7, 28 a 90 dnech zrání 

stanovovány pevností vlastnosti, objemová hmotnost včetně mineralogické skladby 

(XRPD: X-Ray Powder Difrakce – rentgenová prášková difrakce). Nahrazení písku 

přírodním zeolitem vedlo ke snížení objemové hmotnosti a pevnostních vlastností. 

U 100 % náhrady písku přírodním zeolitem byla objemová hmotnost nižší o 18,35% než 

u referenční malty bez obsahu přírodního zeolitu. Při postupném zvyšování 

procentuálního obsahu přírodního zeolitu v maltových směsích docházelo k nárůstu 

pórovitosti a nasákavosti způsobené vlastní strukturou přírodního zeolitu. U pevností 

v prostém tlaku došlo ke snížení u všech modifikovaných směsí. Po 28 dnech zrání byla 

pevnost v tlaku nižší řádově o 50% oproti referenční směsi. [132] 

Využitím jemně mletého přírodního zeolitu z ložiska Nižný Hrabovec (Slovensko) 

společnosti Zeocem, a. s. jako aktivní pucolánové příměsi ve vápenné maltě se zabývali 

Pavlík a Užáková [133]. Užití vzdušných vápenných malt není příliš vhodné v prostředí 

s vysokou vlhkostí (rel. vlhkost 100 %), kdy nárůst pevností nemusí být dostačující, 

proto je použití malt s hydraulickými vlastnostmi přednostní. Jednou z možností je 

u vápenných malt využití přírodního zeolitu formou příměsi a dodání tak potřebné 

hydraulicity vzdušnému vápnu. Testovány byly směsi s různými procentními obsahy 

přírodního zeolitu a vápna. Vstupními surovinami byly: vápenný hydrát EN 459-1 
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CL90-S, přírodní zeolit ZEOCEM Micro 50 a normový písek CEN EN 196-1. Autoři 

závěrem konstatují, že přírodní zeolit má pozitivní vliv na pevnostní vlastnosti 

v prostém tlaku v případě, když jsou malty uloženy ve vlhkém prostředí, kde jsou 

příznivé podmínky pro vápenopucolánové reakce. Pevnosti v prostém tlaku malt 

uložených v otevřeném prostoru s relativní vlhkostí cca 65 % nelze plně rozvinout a po 

určité době se dokonce snižují. Vápenné malty uložené ve vlhkých podmínkách 

(relativní vlhkost 100%) obsahující zeolit dosáhly vyšších pevností v tlaku než vápenné 

malty. Pevnosti vápenozeolitových malt neustále narůstaly (po cca 1 roce dosáhly 

9 MPa). Čistě vápenné malty plně nedosáhly požadovaných pevnostních vlastností. 

Vápenozeolitové malty uložené při relativní vlhkosti 65 % vykazovaly nižší hodnoty 

pevností v prostém tlaku. Tyto výsledky tedy ukazují, že za těchto podmínek uložení 

nedochází plně k průběhu vápenopucolánových reakcí a omezují tak dosažení lepších 

vlastností. Ovšem pro čistě vápenné malty jsou tyto podmínky vhodné. Čistě 

vápenozeolitové malty jsou tedy spíše vhodnější pro aplikace do vlhkého 

prostředí. [133] 

Aplikacemi přírodních zeolitů jako aktivní příměsi v betonu se zabývá Kulovaná a kol. 

[91]. Experimentální analýza se týkala vlastnostmi betonů s obsahem přírodního zeolitu 

jako částečné náhrady cementového pojiva (v rozsahu 10, 20, 40 a 60 %). Pro 

experiment byly využity Portlandský cement CEM I 42,5 R, přírodní zeolit ZEOBAU 

200, spol. Zeocem, a. s. (ložisko Nižný Hrabovec, Slovensko), kamenivo frakcí 0-

4 mm, 4-8 mm a 8-16 mm, plastifikátor Mapei N200, a superplastifikátor Dynamon SX 

14. Byly stanovovány základní fyzikální a mechanické vlastnosti, vlhkostní a tepelné 

vlastnosti, mrazuvzdornost, chemická odolnost, odolnost proti působení vody 

a chemických rozmrazovacích látek. S rostoucím obsahem přírodního zeolitu se 

významně zvýšila hodnota otevřené pórovitosti, a tím současně vzrostla schopnost 

transportu kapalné vlhkosti, což se projevilo malou odolností vůči zmrazovacím cyklům 

a CHRL u vzorků s vyšším obsahem přírodního zeolitu. S  rostoucím obsahem 

přírodního zeolitu docházelo k výraznému poklesu mechanických parametrů. Vlivem 

pucolánových reakcí pevnosti v průběhu času narůstají a odstup od referenčního betonu 

se zmenšuje, zejména v případě směsí s 10 % a 20 % náhradou cementu přírodním 

zeolitem. Požadavkům na mrazuvzdornost vyhověl referenční beton a betony s 10 % 

a 20 % obsahem přírodního zeolitu. Odolnosti proti působení vody společně 

s chemickými rozmrazovacími látkami nevyhověla žádná z měřených sad betonů. Dále 

autoři konstatují, že z hlediska chemické odolnosti přidání přírodního zeolitu až do 60 

% náhrady cementu zvyšuje chemickou odolnost betonu. S rostoucím obsahem zeolitu 

došlo ke zlepšení tepelných vlastností, což souvisí s vyšší otevřenou pórovitostí těchto 

materiálů. Na základě zjištěných skutečností autoři konstatují, že přírodní zeolit má 

dobrý potenciál nahradit část portlandského cementu v betonu, a tím se uplatnit ve 

stavebnictví (zejména v případech vystavení betonové konstrukce chemicky 

agresivnímu prostředí). Z ekonomického a ekologického hlediska by bylo vhodné 

aplikovat přírodní zeolit jako náhradu cementu při výrobě betonů v co největší možné 

míře, ovšem jeho použití je limitováno některými dalšími vlastnostmi. Mezi prioritní 

patří zhoršující se mechanické vlastnosti, rostoucí pórovitost a s tím související 

transport kapalné vlhkosti. Z těchto důvodů se jako nejvhodnější varianta jeví použití 

přírodního zeolitu do 20 % částečné náhrady cementového pojiva. [91] 

Využitím přírodního zeolitu ve vysokohodnotých betonech se zabývala Kulovaná a kol. 

[92]. Autoři se zde věnují základním fyzikálním vlastnostem, tepelným a mechanickým 

vlastnostem vysokohodnotného betonu s obsahem přírodního zeolitu v množstvích 10, 
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20 a 40 %, formou částečné náhrady portlandského cementu. Pro experiment byly 

využity Portlandský cement CEM I 42,5 R, přírodní zeolit ZEOBAU 200, spol. 

Zeocem, a. s. (ložisko Nižný Hrabovec, Slovensko), kamenivo frakcí 0-4 mm a 8-

16 mm, plastifikátor Mapei Dynamon SX. Objemová hmotnost zkoumaných betonů 

klesá s rostoucím množstvím přírodního zeolitu. Pevnostní vlastnosti betonu se 

významně snižují se zvyšujícím se množstvím přírodního zeolitu v daných směsích. 

Referenční beton a beton obsahující 10 % přírodního zeolitu dosáhl téměř stejných 

hodnot pevností. Pevnosti betonů s vyšším obsahem přírodního zeolitu byly výrazně 

nižší. Pevnosti v tlaku stanovené po 360 dnech vzrostly oproti pevnostem po 28 dnech 

cca o 18 % (obsah přírodního zeolitu 40 %). S rostoucím množstvím přírodního zeolitu 

v betonu klesá hodnota součinitele tepelné vodivosti v suchém stavu. Měrná tepelná 

kapacita se snižuje s rostoucím množstvím přírodního zeolitu. Maximální odpad při 

stanovení odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek (CHRL) 

po 100 zmrazovacích cyklech byl stanoven na 1 000 g.m
–2

. Autoři dospěli k těmto 

závěrům: nejvyšší odpady byly zjištěny u materiálu s obsahem 40 % přírodního zeolitu, 

po 25 zmrazovacích cyklech tento materiál vykazoval hodnotu plošného odpadu více 

než 3 000 g.m
-2

. Lepších hodnot výsledků dosáhly betony s obsahem 20 % a 10 % 

přírodního zeolitu. Nejlepších výsledků a nejmenší odpad v celém rozsahu zatěžování 

zmrazováním dosáhl referenční beton. Závěrem autoři konstatují, že jako nejvhodnější 

množství přírodního zeolitu se jeví 20 % z hmotnosti portlandského cementu. [92] 

Najimi a kol. [95] s zabývali vlastnostmi modifikovaných betonů s přírodním zeolitem. 

V této práci se autoři zaměřující na mechanické a trvanlivostní vlastnosti betonů 

s obsahem 15 % a 30 % přírodního zeolitu jako náhrady portlandského cementu. Pro 

vlastní experimentální práce byl využíván přírodní zeolit pocházející z provincie 

Semnan v Íránu. Autoři se zabývali rovněž pucolánovou aktivitou a chemickým 

složením tohoto přírodního zeolitu. Pevnostní vlastnosti byly stanovovány po 7, 14, 28, 

90 a 356 dnech zrání. Porézní struktura použitého přírodního zeolitu a měrný povrch 

vedly ke zhoršení konzistenčních vlastností (u modifikovaných směsí bylo toto 

kompenzováno dávkováním superplastofikátoru na bázi melaminu). Pevnosti v prostém 

tlaku betonů obsahujících přírodní zeolit byly nižší u všech směsí oproti směsím 

referenčním. Obecně platí, že s rostoucím množstvím přírodního zeolitu v betonech 

dochází k postupnému snižování hodnoty pevností. Pravděpodobně díky pucolánovým 

reakcím snížení pevností bylo postupně nižší s rostoucí dobou zrání betonových směsí 

s obsahem přírodního zeolitu. Největší účinek měl obsah přírodního zeolitu na 

vlastnosti v souvislosti s pronikáním chloridových iontů, koroze, smršťování 

a pronikání vody. Nicméně méně uspokojivé výsledky autoři zaznamenali u vzorků 

vystavených kyselému prostředí. Závěrem autoři konstatují, že pro dosažení 

požadovaných vlastností se jeví jako vhodné množství přírodního zeolitu 15 % 

z hmotnosti cementu. [95] 

Na základě výše uvedeného výčtu možných aplikací přírodního zeolitu lze konstatovat, 

že přírodní zeolit má velký význam do budoucna pro využití v oblasti stavebnictví, 

ovšem je nutné provedení dalších experimentálních činností a studií pro ověření 

vlastností těchto materiálů. 
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3 HLAVNÍ CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Stěžejním cílem disertační práce bylo experimentální ověření, do jaké míry ovlivní 

přídavek přírodního zeolitu u geopolymerů, malt a betonů dané vlastnosti, zejména 

vlastnosti pevností a trvanlivostní. Vlastní způsob aplikace přírodního zeolitu v daných 

materiálech byl proveden jako částečná náhrada pojiva u jednotlivých studovaných 

materiálů. Každá navržená modifikovaná materiálová skupina (geopolymery, malty 

a betony) byla porovnána vždy s referenčními směsmi daného materiálu pro možnost 

porovnání výsledků studia. Následně bylo provedeno vyhodnocení vlivu daného 

přídavku přírodního zeolitu v níže uvedených množstvích na stanovené vlastnosti 

modifikovaných materiálů. 

K výrobě geopolymerů byly použity vysokopecní granulovaná struska, aktivátor vodní 

sklo a normový písek (konkrétní specifikace surovin vstupujících do experimentu je 

uvedena v kapitole 4). Množstevní náhrada pojiva byla aplikována v jednotlivých 

geopolymerních směsích s 10 %, 15 % a 20 % přírodního zeolitu z celkového množství 

pojiva pro danou geopolymerní směs. Následně byly u těchto materiálů ověřeny 

pevnostní vlastnosti (pevnost v prostém tlaku a v tahu ohybem) po 3, 9, 28, 90 a 270 

dnech zrání. Dále bylo u těchto geopolymerních materiálů zkoumáno, do jaké míry má 

vliv přídavku přírodního zeolitu na odolnost vůči mrazu, resp. mrazuvzdornost po 28 

dnech zrání. Pro ověření trvanlivostních a pevnostních vlastností po vystavení vlivu 

vysokých teplot byl geopolymerní materiál testován při tepelné expozici 400 °C, 800 °C 

a 1  000°C po 28 dnech zrání. 

Malty byly navrženy jako malta vápenocementová. Pro výrobu maltové směsi byly 

použity jako pojivo vápenný hydrát a portlandský cement, plnivem pak byl normový 

písek (konkrétní specifikace surovin vstupujících do experimentu je uvedena 

v kapitole 4). Množstevní náhrada pojiva byla použitas v jednotlivých maltových 

směsích s 10 %, 15 % a 20 % přírodního zeolitu z celkového množství pojiva pro danou 

maltovou směs. Následně bylo provedeno ověření pevnostních vlastností, resp. do jaké 

míry má vliv přírodního zeolitu na tyto vlastnosti (pevnost v prostém tlaku a v tahu 

ohybem) po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání. Dále bylo u těchto maltových materiálů 

zkoumáno, do jaké míry má vliv přídavku přírodního zeolitu na odolnost vůči mrazu, 

resp. mrazuvzdornost po 28 dnech zrání. Pro ověření trvanlivostních a pevnostních 

vlastností po vystavení vlivu vysokých teplot byl maltový materiál testován při tepelné 

expozici 400°C, 800°C a 1 000°C po 28 dnech zrání. 

Pro ověření vlastností vlivu přídavku přírodního zeolitu u betonu byl použit beton třídy 

C25/30. Pro výrobu betonové směsi byl použit portlandský cement, kamenivo 

a provzdušňující a plastifikační přísada (konkrétní specifikace surovin vstupujících do 

experimentu je uvedena v kap. 4). Množstevní náhrada pojiva byla aplikována 

v jednotlivých směsích s 3 %, 5 % a 10 % přírodního zeolitu z celkového množství 

pojiva pro danou směs. Následně bylo provedeno ověření pevnostních vlastností 

(pevnost v prostém tlaku a v tahu ohybem) po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání. Dále bylo 

u těchto modifikovaných betonů zkoumáno, do jaké míry má vliv přídavku přírodního 

zeolitu na odolnost vůči mrazu, resp. mrazuvzdornost a dále na odolnost proti působení 

vody a chemickým rozmrazovacím látkám po 28 dnech zrání.  

V závěrečných částech práce pak bylo provedeno shrnutí a vyhodnocení výsledků 

experimentálního ověření možnosti využití přírodních zeolitů v geopolymerech, maltách 

a betonech a popsána doporučení pro další rozvoj a postup daného studovaného tématu.  
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4 VSTUPNÍ SUROVINY PRO GEOPOLYMERNÍ, MALTOVÉ 

A BETONOVÉ SMĚSI 

V této kapitole jsou popsány suroviny použité pro experimentální laboratorní činnosti. 

4.1 VYSOKOPECNÍ JEMNĚ MLETÁ GRANULOVANÁ STRUSKA 

(GGBS) 

Pro experimentální práce byla použita velmi jemně mletá granulovaná vysokopecní 

struska SMŠ 420 – VL (šarže K431) KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. Technické 

parametry strusky jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

4.2 PŘÍRODNÍ ZEOLIT 

Přírodní zeolit ZeoBau 200 z lokality Nižný Hrabovec (SR) společnosti ZEOCEM, a. s. 

Technické parametry přírodního zeolitu jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

4.3 AKTIVOVANÉ VODNÍ SKLO 

Bylo použito vodní sklo společnosti KITTFORT PRAHA, s. r. o. Aktivace vodního skla 

byla provedena aplikací množství Na2O pomocí roztoku NaOH (hodnota silikátového 

modulu výsledného roztoku byla 2,0). Parametry vodního skla jsou uvedeny v Tab. 3 

níže (Chemické složení vodního skla bylo stanoveno Ústavem průmyslové keramiky 

FMMI, VŠB-TUO). Úprava hodnoty silikátového modulu vodního skla z hodnoty 3,115 

na hodnotu 2,0 byla provedena pomocí 50 % roztoku NaOH (500 g destilované vody 

a 500 g NaOH v pevném stavu). Hustota připraveného 50 % roztoku NaOH činila 

1,55 g/cm
3
. Výsledný aktivátor byl tedy připraven tak, že na 100 ml původního vodního 

skla bylo přidáno 10,6 ml 50 % roztoku NaOH. Stanovení množství aktivátoru 

potřebného pro alkalickou aktivaci strusky (resp. vnesení potřebného množství Na2O) 

do systému byla zvolena hodnota 4,2 hm. % Na2O (běžně se hodnota volí v rozmezí 

2  až 7 % dle chemismu strusky). V našem případě to tedy znamená 26,4 ml aktivátoru 

(vodního skla Kittfort s upraveným silikátovým modulem na hodnotu 2,0) na 100 g 

suché vysokopecní granulované strusky. [125]. 

Tab. 3. Parametry vodního skla Kittfort. 

Vlastnost Hodnota 

Hustota  1342 Kg.m
-3

 

Obsah SiO2  25,610 hm. % 

Obsah Na2O  8,480 hm. % 

Hmotnostní silikátový modul  3,020 

Molový silikátový modul  3,115 
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4.4 NORMOVÝ PÍSEK 

Pro všechny experimentální práce byl použit normový písek (ČSN EN 196-1[82]) 

frakce 0-2 společnosti Filtrační písky, spol. s r. o. 

4.5 VÁPENNÝ HYDRÁT 

Stavební vápno – vápenný hydrát CL 90-S-VL společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK, 

spol. s r.o. Technické parametry strusky jsou uvedeny v Příloze č. 3. 

4.6 CEMENT 

Pro betonové a maltové směsi byl použit cement CEM I 42,5 R z cementárny Cement 

Hranice a.s. Jedná se o portlandský cement pevnostní třídy 42,5 s rychlým nárůstem 

počátečních pevností. Technické parametry jsou uvedeny v Příloze č. 4. 

4.7 VODA 

Jako záměsová i ošetřovací voda pro maltové a betonové směsi byla použita pitná voda 

z městské vodovodní sítě. Pro geopolymerní směsi byla použita voda destilovaná. 

4.8 KAMENIVO 

Těžené kamenivo frakce 0-4 z lokality Tovačov a drcené kamenivo frakcí 4-8 a 8-16 z 

lokality Hrabůvka společnosti Českomoravský štěrk, a.s. splňující požadavky ČSN EN 

12620 [99]. 

4.9 PROVZDUŠŇUJÍCÍ A PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY 

Pro zlepšení vlastností byly do betonových směsí aplikovány superplastifikační přísada 

GLENIUM SKY 665 na bázi polykarboxyláteteru (Technické parametry 

viz Příloha č. 5) a provzdušňující bezchloridová přísada MICRO-AIR 103 (Technické 

parametry viz Příloha č. 6). 
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5 METODIKA, ZKUŠEBNÍ POSTUPY  

V následujících podkapitolách jsou popsány metodické postupy výroby zkušebních 

těles, včetně stanovení příslušných materiálových vlastností. 

5.1 METODIKA - GEOPOLYMERNÍ SMĚSI 

Geopolymerní materiály jsou v oblasti stavebnictví v současné době relativně novým 

materiálem. Vzhledem k této skutečnosti tedy neexistují normy pro stanovování jejich 

vlastností. V rámci této práce jsou tedy využívány analogické postupy pro zkoušení 

malt a betonů, včetně norem a předpisů. 

5.1.1 MÍCHÁNÍ SMĚSÍ 

Směsi byly připravovány, resp. míchány dle metodiky, která je požadována ČSN EN 

196 – 1 [82] a ČSN EN 196 – 3 [83]. Byla použita Laboratorní míchačka Beton System 

MI-CM5AX viz Obr. 26. Míchání spočívalo nejdříve v přípravě směsi aktivátoru, vody 

a pojiva a následně byl použit postup analogický pro cementy, respektive postupy dle 

[82] a [83]. 

 

     

Obr. 26. Laboratorní míchačka Beton System MI-CM5AX. Foto autor. 

5.1.2 KONZISTENČNÍ VLASTNOSTI 

U všech směsí byly nejdříve stanovovány konzistenční vlastnosti - resp., aby 

konzistence u směsí modifikovaných byla obdobná jako u směsí referenčních. Při 

stanovení konzistenčních vlastností bylo postupováno dle ČSN EN 1015 – 3 [77]. 
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Zkouška stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku) spočívá ve 

změření průměru rozlitého zkušebního vzorku čerstvé směsi umístěného na desce 

střásacího stolku po předepsaném počtu svislých pádů, při nichž se deska střásacího 

stolku zvedá a pak volně padá z předepsané výšky. Před každým novým stanovením 

byl povrch desky a kovového kužele očištěn vlhkou tkaninou a následně otřen do 

sucha. Poté byl povrch natřen vrstvou minerálního oleje o velmi nízké viskozitě. 

Následně byl kovový kužel umístěn do středu desky střásacího stolku. Kužel byl plněn 

směsí ve dvou vrstvách. Každá vrstva byla rozprostřena nejméně 10 lehkými údery 

dusadla tak, aby kovový kužel byl rovnoměrně naplněn. Během plnění byl kovový 

kužel přitlačován k desce. Přebytečná směs byla setřena pomocí špachtle a volná plocha 

desky otřena, aby byla čistá a suchá. Po cca 15 s byl kovový kužel zvednut kolmo 

vzhůru a směs se na desce střásacího stolku rozlila 15 nárazy s konstantní frekvencí 

jednoho zdvihu za jednu sekundu. Průměr koláče byl změřen ve dvou na sebe kolmých 

směrech pomocí vhodného měřidla. Výsledky byly zaznamenány v mm s přesností na 

1 mm. Následně byl vypočten aritmetický průměr. [77] 

 

 

Obr. 27. Střásací stolek pro stanovení konzistence Beton System RS-15. Foto autor. 

5.1.3 ZKUŠEBNÍ VZORKY 

Bezprostředně po ukončení míchání byly příslušnou směsí plněny do kovové formy 

(3 tělesa). Rozměry zkušebních těles byly 40 × 40 × 160 mm. Formy se směsí byly 

hutněny na magnetickém vibračním stole po dobu 120 s. Následně byla forma doplněna 

směsí a znovu zhutněna pomocí vibračního stolu. Zkušební tělesa jednotlivých směsí ve 

formách byla uložena na 24 hodin do vlhkostní skříně. Po této době došlo k vyjmutí 

těles z formy a tělesa byla opět uložena do vlhkostní skříně o konstantní teplotě 

20 ± 1 °C a relativní vlhkosti 95 ± 5 % na dobu dalších 48 hodin. Po této době byla 

tělesa z vlhkostní skříně vyjmuta a uložena do vodní lázně o konstantní teplotě 

20 ± 1 °C. Po stanovené době zrání byly změřeny rozměry, hmotnost a objemová 

hmotnost dle ČSN EN 12390 – 7 [78] a následně byly stanovovány příslušné vlastnosti.  
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Obr. 28. Plnění forem geopolymerní směsí a hutnění na vibračním stole. Foto autor. 

   

Obr. 29. Zleva: a) Uložení těles vzorků ve vodní lázni; b) Uložení těles vzorků ve vodní vlhkostní skříni. 

Foto autor. 

5.1.4 OBJEMOVÁ HMOTNOST ZTVRDLÝCH VZORKŮ 

Objemová hmotnost byla stanovena dle požadavků ČSN EN 12390 – 7 [78]. Tělesa 

zkušebních vzorků byla vyjmuta z místa uložení, povrchově osušena, zvážena a byly 

stanoveny jejich skutečné rozměry. Objemová hmotnost byla vypočtena ze zjištěných 

hodnot zkušebního tělesa a jeho objemu pomocí následujícího vztahu: 

  
 

 
 [kg/m3]  (8) 

kde, 

D… objemová hmotnost zkušebního tělesa ztvrdlé směsi [kg/m
3
]; 

m… hmotnost zkušebního tělesa [kg]; 
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V… objem zkušebního tělesa v [m
3
]. 

Výsledná hodnota objemové hmotnosti byla zaokrouhlena na nejbližších 10 kg/m
3
 [78]. 

5.1.5 STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU OHYBEM 

Při stanovování pevnostních vlastností jednotlivých receptur bylo postupováno dle 

metodiky ČSN EN 196 – 1 [82]. Pevnosti byly stanoveny na zkušebním laboratorním 

lisu FORM+TEST MEGA 100-300-100M. Zkušební tělesa, resp. trámečky byly 

vloženy do zkušebního stroje jednou z bočních stran na válcové podpory tak, že jejich 

podélná osa byla k válcovým podporám kolmá. Směr působení zatěžovací síly byl tedy 

kolmý na směr plnění směsi do formy. Zatížení bylo vynakládáno přes zatěžovací válec 

kolmo na protilehlou boční stranu trámečku a zvyšovalo se rovnoměrnou rychlostí 

(50±10) N/s až do zlomení.  

Zlomky - poloviny trámečků - byly bezodkladně po ukončení zkoušení pevnosti v tahu 

ohybem podrobeny zkoušce pevnosti v prostém tlaku. 

Pevnost v tahu ohybem Rf byla vypočtena podle vzorce: 

 

   
        

   [MPa]  (9) 

kde, 

Rf… pevnost v tahu ohybem [Mpa]; 

Ff… zatížení vynaložené na střed trámečku při zlomení [N]; 

l… vzdálenost mezi podporami [mm]; 

b… šířka zkušebního tělesa [mm]. 

Výsledná hodnota pevnosti v tahu ohybem byla vyjádřena jako aritmetický průměr ze 

tří naměřených hodnot a zaokrouhlena s přesností na 0,1MPa [82]. 

5.1.6 STANOVENÍ PEVNOSTI V PROSTÉM TLAKU 

Při stanovování pevnostních vlastností jednotlivých receptur bylo postupováno dle 

metodiky ČSN EN 196 – 1 [82]. Pevnosti byly stanoveny na zkušebním laboratorním 

lisu FORM+TEST MEGA 100-300-100M. Zkoušky pevností v prostém tlaku byly 

prováděny na zlomcích, resp. polovinách trámečků po stanovení pevností v tahu 

ohybem. Poloviny trámečků byly uloženy na zatěžovací destičky tak, aby destičky 

ležely přibližně v polovině délky tělesa. Zatížení bylo zvyšováno plynule rychlostí 

(2400 ± 200) N/s až do porušení zkušebního tělesa. 

Pevnost v prostém tlaku Rc byla pak vypočtena ze vztahu: 

   
  

    
 [MPa]  (10) 

kde, 

Rc… pevnost v prostém tlaku [MPa]; 

Fc… nejvyšší zatížení vynaložené při porušení [N]; 

1600… plocha destiček nebo pomocných destiček (40×40mm) [mm
2
]. 

Výsledná hodnota pevnosti v prostém tlaku byla vyjádřena jako aritmetický průměr ze 

tří naměřených hodnot a zaokrouhlena s přesností na 0,1 MPa [82]. 
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Obr. 30. Zkušební laboratorní lis FORM+TEST MEGA 100-300-100M. Foto autor. 

 

  

Obr. 31. Zleva: a) Stanovení pevnosti v prostém tlaku; b) Stanovení pevnosti v tahu ohybem. Foto autor. 

5.1.7 MRAZUVZDORNOST 

Při stanovování zkoušky mrazuvzdornosti bylo postupováno dle metodiky normy ČSN 

72 2452 [84]. Vlastní podstatou zkoušky je střídavé zmrazování a rozmrazování 

zkušebních těles nasycených vodou, a to buď na požadovaný počet zmrazovacích cyklů, 

nebo na stanovení stupně mrazuvzdornosti, přičemž se zjišťuje míra jejich porušení. 
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Mrazuvzdornost byla zkoušena na zkušebních tělesech - trámečcích rozměrů 

40×40×160 mm - po 28 dnech zrání. Pro zkoušku byl vyroben potřebný počet sad 

zkušebních těles, přičemž každá sada se skládala ze tří trámečků. Počet sad se stanovil 

s ohledem na počet zmrazovacích cyklů a potřebu porovnávacích sad vzorků. Počet 

zmrazovacích cyklů a etap se stanovil s ohledem na požadovanou nebo předpokládanou 

mrazuvzdornost materiálu. Zpravidla se pro zkoušku mrazuvzdornosti volí dvě až čtyři 

zmrazovací etapy. U zkušebních těles se před zmrazováním zjistily rozměry, hmotnost 

a vypočítala se jejich objemová hmotnost. Pro zkoušku byl použit laboratorní 

zmrazovací box KD 20 – T4.1 viz Obr. 32. Zkušební tělesa se nasytila vodou po dobu 

24 hodin ponořením ve vodní lázni teploty +20 °C ± 3 °C tak, aby voda byla nad 

povrchem těles nejméně 3 cm. Ihned po nasycení vodou byla tělesa zmražena. 

Zmrazování a rozmrazování zkušebních těles se dělo ve zmrazovacích cyklech. Jeden 

cyklus sestával nejméně ze 4 hodin zmrazování a nejméně dvou hodin rozmrazování. 

Při zmrazování se tělesa ukládala do prostoru, který musel mít předem požadovanou 

teplotu, při rozmrazování se zkušební tělesa ukládala do vody +20 °C teplé. Zkušební 

tělesa se po ukončení zmrazovací etapy změřila a zvážila a vypočetla se jejich objemová 

hmotnost. Pak se sada trámečků zkoušela na pevnost v tahu za ohybu. První sada 

porovnávacích těles se zkoušela na tah za ohybu při začátku zmrazování. Druhá sada 

porovnávacích těles se zkoušela po ukončení zmrazovacích etap. Zkouška 

mrazuvzdornosti se ukončila po ukončení předepsaného počtu zmrazovacích cyklů, 

nebo po ukončení zmrazovací etapy, při které byl zjištěn pokles pevnosti v tahu za 

ohybu větší než 25 % proti pevnosti v tahu za ohybu první porovnávací sady, nebo byla-

li zkušební tělesa zjevně mrazem rozrušena. Jako výsledek zkoušky se uvádí pevnosti 

trámečků v tahu ohybem a zpravidla i pevnosti v tlaku úlomků trámců, a to 

zmrazovaných zkušebních těles a porovnávacích zkušebních těles. Dále se uvádí 

součinitel mrazuvzdornosti. Součinitel mrazuvzdornosti je poměr aritmetického 

průměru hodnot pevnosti v tahu ohybem trámečků zmrazovaných k aritmetickému 

průměru hodnot pevností v tahu ohybem trámečků porovnávacích druhé sady. Materiál 

se považuje za mrazuvzdorný na ten počet zmrazovacích cyklů, při kterých úbytek 

pevností zmrazovaných vzorků proti pevnostem porovnávacích vzorků není větší než 

25 % pevnosti porovnávacích vzorků. [84] 

 

Obr. 32. Laboratorní zmrazovací box KD 20 – T4.1. Foto autor. 
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5.1.8 TEPELNÁ EXPOZICE 

Odolnost vůči tepelné expozici neupravuje žádná norma ani předpis. Odolnost vůči 

tepeplné expozici byla stanovena následovně. Stanovení odolnosti vůči tepelné expozici 

bylo zkoušeno po 28 dnech zrání. Zkušební tělesa byla ponechána po dobu 24 hodin na 

vzduchu při teplotě (20 ± 4) °C, následně byla sušena po dobu 24 hodin v sušárně při 

teplotě 105°C. Následně byla žíhána v laboratorní peci (Komorová pec LAC - K120/12 

viz Obr. 33) na teploty 600 °C, 800 °C a 1000 °C vždy s izotermní výdrží 120 minut. Po 

této fázi byla tělesa ponechána v laboratorní peci do vychlazení. Následně byly na 

těchto zkušebních vzorcích stanoveny pevnostní vlastnosti, tj. pevnost v tahu ohybem 

a pevnost v prostém tlaku dle ČSN EN 196 – 1 [82]. Z výsledných hodnot pak byly 

vypočteny příslušné koeficienty „odolnosti vůči vysokým teplotám“ v prostém tlaku 

a tahu ohybem jako poměr aritmetického průměru hodnot pevnosti v tahu ohybem 

a prostém tlaku trámečků vystavených příslušné teplotě k aritmetickému průměru 

hodnot pevností v tahu ohybem a prostém tlaku trámečků porovnávacích nevystavených 

teplotě. 

 

  

Obr. 33. Komorová pec LAC - K120/12. Foto autor. 

5.2 METODIKA - MALTOVÉ SMĚSI 

V následujících podkapitolách jsou popsány metodické postupy výroby zkušebních těles 

včetně stanovení příslušných materiálových vlastností. Při experimentálních pracích 

u maltových směsí bylo postupováno dle v současnosti platných norem a technických 

předpisů. 

5.2.1  MÍCHÁNÍ SMĚSÍ 

Směsi byly připravovány, resp. míchány dle metodiky, která je požadována ČSN EN 

196 – 1 [82]. Byla použita Laboratorní míchačka Beton System MI-CM5AX.  
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5.2.2 KONZISTENČNÍ VLASTNOSTI 

U všech směsí byly nejdříve stanovovány konzistenční vlastnosti - resp., aby 

konzistence u směsí modifikovaných byla obdobná jako u směsí referenčních. Při 

stanovení konzistenčních vlastností bylo postupováno dle ČSN EN 1015 – 3 [77]. 

Metodika je popsána v kapitole 5.1.2. 

5.2.3 ZKUŠEBNÍ VZORKY 

Při výrově zkušebních vzorků – těles bylo postupováno dle metodiky ČSN EN 1015 – 

11 [85]. Po ukončení míchání byly příslušnou směsí plněny do kovové formy (3 tělesa). 

Rozměry zkušebních těles byly 40 × 40 × 160 mm. Zkušební tělesa jednotlivých směsí 

ve formách byly uloženy na 5 dnů do vlhkostní skříně (relativní vlhkost 95 ± 5 %, 

teplota 20 ± 1 °C). Po této době došlo k vyjmutí těles z formy a tělesa byla opět uložena 

do vlhkostní skříně za uvedených podmínek na dobu dalších 48 hodin. Po této době byla 

tělesa z vlhkostní skříně vyjmuta a uložena do vlhkostního boxu s relativní vlhkostí 

65 ± 5% a teplotou 20 ± 1 °C). [85] 

5.2.4 OBJEMOVÁ HMOTNOST ZTVRDLÝCH VZORKŮ 

Objemová hmotnost byla stanovena dle metodiky ČSN EN 1015 – 10 [86].  

5.2.5 STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU OHYBEM 

Při stanovování pevnostních vlastností jednotlivých receptur bylo postupováno dle 

metodiky ČSN EN 1015 – 11 [85]. Pevnosti byly stanoveny na zkušebním laboratorním 

lisu FORM+TEST MEGA 100-300-100M. Zkušební tělesa, resp. trámečky byly 

vloženy do zkušebního stroje jednou z bočních stran na válcové podpory tak, že jejich 

podélná osa byla k válcovým podporám kolmá. Směr působení zatěžovací síly byl tedy 

kolmý na směr plnění směsi do formy. Zatížení bylo vynakládáno přes zatěžovací válec 

kolmo na protilehlou boční stranu trámečku a zvyšovalo se rovnoměrnou rychlostí 

10 N/s až 50 N/s do porušení zkušebního tělesa.  

Zlomky - poloviny trámečků - byly bezodkladně po ukončení zkoušení pevnosti v tahu 

ohybem podrobeny zkoušce pevnosti v prostém tlaku. 

Pevnost v tahu ohybem f byla vypočtena podle vzorce: 

       
   

     [MPa]  (11) 

kde, 

f… pevnost v tahu ohybem [MPa]; 

b… šířka zkušebního tělesa [mm]; 

d… výška zkušebního tělesa [mm]; 

l… vzdálenost mezi podporami [mm]; 

F… lomové zatížení [N]. 
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Výsledná hodnota pevnosti v tahu ohybem byla vyjádřena jako aritmetický průměr ze 

tří naměřených hodnot a zaokrouhlena s přesností na 0,1 MPa. [82] 

5.2.6 STANOVENÍ PEVNOSTI V PROSTÉM TLAKU 

Při stanovování pevnostních vlastností jednotlivých receptur bylo postupováno dle 

metodiky ČSN EN 1015 – 11 [85]. Pevnosti byly stanoveny na zkušebním laboratorním 

lisu FORM+TEST MEGA 100-300-100M. Zkoušky pevností v prostém tlaku byly 

prováděny na zlomcích, resp. polovinách trámečků po stanovení pevností v tahu 

ohybem. Poloviny trámečků byly uloženy na zatěžovací destičky tak, aby destičky 

ležely přibližně v polovině délky tělesa. Zatížení bylo zvyšováno plynule rychlostí 

rovnoměrnou rychlostí 50 N/s až 500 N/s do porušení zkušebního tělesa. 

Pevnost v prostém tlaku Rc byla pak vypočtena ze vztahu: 

   
  

    
 [MPa]  (12) 

kde, 

Rc… pevnost v prostém tlaku [MPa]; 

Fc… nejvyšší zatížení vynaložené při porušení [N]; 

1600… plocha destiček nebo pomocných destiček (40×40mm) [mm
2
]. 

Výsledná hodnota pevnosti v prostém tlaku byla vyjádřena jako aritmetický průměr ze 

tří naměřených hodnot a zaokrouhlena s přesností na 0,1 MPa [85]. 

5.2.7 MRAZUVZDORNOST 

Při stanovování zkoušky mrazuvzdornosti bylo postupováno dle metodiky normy ČSN 

72 2452 [84]. Metodika je popsána v kapitole 5.1.7. 

5.2.8 TEPELNÁ EXPOZICE 

Odolnost vůči tepelné expozici neupravuje žádná norma ani předpis. Odolnost vůči 

tepeplné expozici byla stanovena následovně. Stanovení odolnosti vůči tepelné expozici 

bylo zkoušeno po 28 dnech zrání. Zkušební tělesa byla ponechána po dobu 24 hodin na 

vzduchu při teplotě (20 ± 4) °C, následně byla sušena po dobu 24 hodin v sušárně při 

teplotě 105°C. Následně byla žíhána v laboratorní peci na teploty 600 °C, 800 °C 

a 1000 °C s izotermní výdrží 120 minut. Po této fázi byla tělesa ponechána v laboratorní 

peci do vychlazení na pokojovou teplotu. Následně byly na těchto zkušebních vzorcích 

stanoveny pevnosti vlastnosti, tj. pevnost v tahu ohybem a pevnost v prostém tlaku dle 

požadavků ČSN EN 1015 – 11 [85]. 

5.3 METODIKA - BETONOVÉ SMĚSI 

Při experimentálních pracích u betonových směsí bylo postupováno dle v současnosti 

platných norem a technických předpisů. 
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5.3.1 MÍCHÁNÍ SMĚSÍ, VÝROBA ZKUŠEBNÍCH TĚLES 

Pří míchání a následné výrobě zkušebních těles bylo postupováno dle metodiky, která je 

požadována ČSN EN 12390 - 1 [77] a ČSN EN 12390 - 2 [76]. Pro výrobu – míchání 

betonových směsí byla použita laboratorní míchačka Jager – Record. Rozměry 

zkušebních těles byly standardní krychle 150×150×150 mm, trámce 100×100×400 mm 

a válce průměru 150 mm a výšky 300 mm. Hutnění betonových směsí ve formách bylo 

provedeno na vibračním stole. Zkušební tělesa byla vyjmuta z formy po 24 hodinách 

tuhnutí a tvrdnutí s následným uložením ve vodní lázni s teplotou vody 20 °C ± 2 °C 

[76]. 

 

 

Obr. 34. Betonové směsi uložené ve zkušebních formách (krychle, válce a trámce). Foto autor. 
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Obr. 35. Prostor – nádrž pro uchování zkušebních těles betonu. Foto autor. 

 

    

Obr. 36. Zleva: a) Zkušební tělesa po vyjmutí z formy před uložením do vodního prostředí b) Laboratorní 

míchačka Jager – Record. Foto autor. 

5.3.2 ZKOUŠKA SEDNUTÍ KUŽELE 

U všech směsí byly nejdříve stanovovány konzistenční vlastnosti (odladění receptury), 

resp. aby konzistence u směsí modifikovaných byla obdobná jako u směsí referenčních. 

Při stanovení konzistence u všech směsí bylo postupováno dle ČSN EN 12350 – 2 [87]. 

Zkouška byla provedena bezprostředně po namíchání směsí, resp. vždy do 5 minut po 
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ukončení míchání v laboratorní míchačce. Výsledky byly zaznamenány v milimetrech 

s přesností na 10 mm. [87] 

5.3.3 OBJEMOVÁ HMOTNOST ZTVRDLÝCH VZORKŮ 

Objemová hmotnost byla stanovena dle metodiky ČSN EN 12390 – 7 [78]. Objemová 

hmotnost byla stanovována na všech vyráběných zkušebních tělesech. Tělesa 

zkušebních vzorků byla vyjmuta z místa uložení, povrchově osušena, zvážena a byly 

stanoveny jeho skutečné rozměry. Objemová hmotnost byla vypočtena ze zjištěných 

hodnot zkušebního tělesa a jeho objemu pomocí následujícího vztahu: 

  
 

 
 [kg/m

3
]  (13) 

kde, 

D… objemová hmotnost zkušebního tělesa ztvrdlé směsi [kg/m
3
]; 

m… hmotnost zkušebního tělesa [kg]; 

V… objem zkušebního tělesa v [m
3
]. 

Výsledná hodnota objemové hmotnosti byla zaokrouhlena na nejbližších 10 kg/m
3
. [78] 

5.3.4 STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU OHYBEM 

Při stanovování pevnostních vlastností jednotlivých receptur bylo postupováno dle 

metodiky ČSN EN 12390 – 5 [73]. Pevnosti byly stanoveny na zkušebních tělesech 

o rozměrech 100×100×400 mm na zkušebním laboratorním lisu FRITZ HECKERT 

990.06/20. Zkušební těleso bylo vloženo do lisu centricky, podélnou osou kolmo 

k podélným osám horních a dolních válečků. Referenční směr zatěžování byl kolmý na 

směr ukládání betonu zkušebního tělesa. Zatěžování probíhalo konstantní rychlostí 

v rozsahu od 0,04 MPa/s do 0,06 MPa/s. Po začátečním působení zatížení, nepřesahující 

20 % předpokládaného zatížení při porušení bylo zatěžování plynulé, bez nárazů 

s plynulým zvyšováním konstantní rychlostí ± 1 % až do porušení tělesa. 

Pevnost v tahu ohybem fcf  byla vypočtena podle vzorce: 

    
   

     
  [MPa]  (14) 

kde, 

fcf… pevnost v tahu ohybem [MPa]; 

d1… šířka zkušebního tělesa [mm]; 

d2… výška zkušebního tělesa [mm]; 

F… lomové zatížení [N]; 

l… vzdálenost mezi podpěrnými válečky [mm]. 

 

Výsledná hodnota pevnosti v tahu ohybem byla vyjádřena jako aritmetický průměr ze 

tří naměřených hodnot a zaokrouhlena s přesností na 0,1 MPa [73]. 
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5.3.5 STANOVENÍ PEVNOSTI V PROSTÉM TLAKU 

Při stanovování pevnostních vlastností jednotlivých receptur bylo postupováno dle 

metodiky ČSN EN 12390 – 3 [72]. Pevnosti byly stanoveny na tělesech tvaru krychle 

o rozměrech 150×150×150 mm (krychelná pevnost) a tělesech tvaru válce o rozměrech 

průměr 150 mm a výška 300 mm (válcová pevnost) na zkušebním laboratorním lisu 

FORM+TEST Alpha 2-4000. Krychle i válce byly do lisu osazeny tak, aby směr 

zatěžování byl kolmý na směr ukládání betonu. Těleso bylo vždy umístěno na střed 

spodní tlačné desky s přesností 1 % určené velikosti krychle nebo průměru zkušebního 

válce. Zatěžování bylo realizováno s konstantní rychlostí od 0,6 ± 0,2 MPa/s. Po 

nastavení počátečního zatížení, které nebylo cca větší než 30 % zatížení při porušení, 

bylo zatěžováno plynule, bez nárazů a nepřetržitě zvyšováno stanovenou konstantní 

rychlostí s přípustnou odchylkou ± 10 % až do porušení tělesa. 

Pevnost v prostém tlaku fc byla pak vypočtena ze vztahu: 

   
 

  
 [MPa]  (15) 

kde, 

fc… pevnost v prostém tlaku [MPa]; 

F… nejvyšší zatížení vynaložené při porušení [N]; 

Ac… průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení v tlaku, vypočtená 

z jmenovité velikosti tělesa nebo ze změřených rozměrů tělesa [mm
2
]. 

 

Výsledná hodnota pevnosti v prostém tlaku byla vyjádřena jako aritmetický průměr ze 

tří naměřených hodnot a zaokrouhlena s přesností na 0,1MPa [72]. 
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Obr. 37. Zleva: a) Zkušební laboratorní lis FRITZ HECKERT 990.06/20; b) Zkušební laboratorní lis 

FORM+TEST Alpha 2-4000. Foto autor. 

 

   

Obr. 38. Zleva: a) Stanovení pevnosti v tahu ohybem; b) Stanovení pevnosti prostém tlaku. Foto autor. 
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5.3.6 MRAZUVZDORNOST 

Při stanovování zkoušky mrazuvzdornosti betonu bylo postupováno dle metodiky 

normy ČSN 73 1322 [79]. Vlastní podstatou zkoušky je střídavé zmrazování 

a rozmrazování vodou nasycených betonových trámců počtem cyklů, který podle 

požadavku na stupeň mrazuvzdornosti betonu je dán příslušnými normami, předpisy 

nebo projektem a zkouška stanovení míry porušení trámců. Mrazuvzdornost byla 

zkoušena na zkušebních tělesech - trámcích rozměrů 100×100×1400 mm po 28 dnech 

zrání (tělesa byla uložena po celou dobu ve vodním prostředí). Pro zkoušku byl použit 

laboratorní zmrazovací box KD 20 – T4.1 viz Obr. 32. Pro zkoušku byl vyroben 

potřebný počet sad zkušebních těles, přičemž každá sada sestávala ze tří trámců. Počet 

sad se stanovil s ohledem na počet zmrazovacích cyklů a potřebu porovnávacích sad 

vzorků. U zkušebních těles se před zmrazováním zjistily rozměry, hmotnost a byla 

vypočtena jejich objemová hmotnost. Zmrazování a rozmrazování zkušebních těles bylo 

realizováno ve zmrazovacích cyklech. Jeden cyklus sestával nejméně ze 4 hodin 

zmrazování a 2 hodin rozmrazování. Při zmrazování se tělesa ukládala do prostoru, 

který musel mít předem požadovanou teplotu, při rozmrazování se zkušební tělesa 

ukládala do vody +20 °C teplé. Zkušební tělesa se po ukončení zmrazovací etapy 

změřila a zvážila a zjistila se jejich objemová hmotnost. Následně se sada trámců 

zkoušela na pevnost v tahu ohybu ohybem a pevnost v prostém tlaku na koncích trámců. 

První sada porovnávacích těles se zkoušela na tah ohybem a prostý tlak při začátku 

zmrazování. Druhá sada porovnávacích těles se zkoušela po ukončení zmrazovacích 

etap. Zkouška mrazuvzdornosti se ukončila po ukončení předepsaného počtu 

zmrazovacích cyklů, nebo po ukončení zmrazovací etapy, při které byl zjištěn úbytek 

hmotnosti větší než 5 %. Jako výsledek zkoušky se uvádí pevnosti trámců v tahu 

ohybem a zpravidla i pevnosti v tlaku úlomků trámců, a to zmrazovaných zkušebních 

těles i porovnávacích zkušebních těles. Součinitel mrazuvzdornosti je poměr 

aritmetického průměru hodnot pevnosti v tahu za ohybu trámců zmrazovaných 

k aritmetickému průměru hodnot pevností v tahu za ohybu trámců porovnávacích druhé 

sady. Beton se považuje za mrazuvzdorný na ten počet zmrazovacích cyklů, při kterém 

součinitel mrazuvzdornosti není menší než 75 %. [79] 

5.3.7 ODOLNOST PROTI PŮSOBENÍ VODY A CHEMICKÝM 

ROZMRAZOVACÍM LÁTKÁM 

Při stanovování zkoušky mrazuvzdornosti betonu bylo postupováno dle metodiky 

normy ČSN 73 1326 [74]. Podstatou této zkušební metody je posouzení odolnosti 

povrchu zkoušeného materiálu proti cyklickému zmrazování a rozmrazování 

v agresivním prostředí. Byla použita metoda automatického cyklování – Laboratorní 

zmrazovací box KD 20 – T4.1. Zkouška byla provedena na třech krychlích o rozměrech 

150×150×150 mm z každé receptury. Vzorky byly uloženy do misky, následně se do ní 

nalil roztok chemické rozmrazovací látky předepsané koncentrace (u NaCl jsou to 3 %) 

v takovém množství, aby vzorek byl ponořen na výšku (5 ± 1) mm. Následně se vzorky 

s roztokem rozložily rovnoměrně po délce zkušebního prostoru přístroje. Každý cyklus 

se zaznamenal na počítadle. Po každém 25. cyklu se tato voda vyměnila. Ve zkušebním 

prostoru se vzorky podrobily střídavému zamrzání a rozmrzání. Cyklus sestával ze 

zchlazení zkušební plochy vzorku na teplotu -15 °C, na této teplotě se udržoval po 
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dobu 15 minut. Pak následoval ohřev zkušební plochy na teplotu 20 °C. Na této teplotě 
se opět udržoval po dobu 15 minut. Tím končil 1 cyklus a počínal další. Každý cyklus 

se zaznamenal na počítadle. Po každém 25. cyklu se vzorky s miskou vyjmuly ze 

zkušebního prostoru. Vzorky se opatrně vyjmuly z misky a proudem vody ze střičky se 

splavily uvolněné částice ze zkušební plochy do misky. Odpadlé částice byly vysušeny 

do konstantní hmotnosti v laboratorní sušárně (teplota 105 °C). Hmotnost odpadu se 

zvážila s přesností na 0,1 g. Odpady z jednotlivých cyklů se uschovávaly. Po dosažení 

hmotnosti odpadu nad 500 g/m
2
 se doporučuje provést sítový rozbor odpadu na sítech 

o délkách stran ok 0,5; 1; 2 a 4 mm. Odolnost povrchu proti působení vody 

a chemických rozmrazovacích látek je dána hmotností odpadu na jednotku plochy ρs se 

určila ze vzorce: 

    
∑ 

  [g.m
-2

] (16) 

kde, 

∑ … je součet všech hmotností odpadů od prvního do n-tého cyklu [g]; 

A… velikost zkušebního povrchu [m
2
]; rozměry se stanoví s přesností měření na 1 %. 

 

Při zkoušce 3 vzorků se za výsledek bere jejich aritmetický průměr. Liší-li se jeden 

výsledek o více jak 50 %, pak se tato hodnota vyloučí. Liší-li se 2 výsledky o více než 

50 % od aritmetického průměru, je nutno zkoušku opakovat. Zkouška se ukončí buď po 

dosažení předepsaného počtu cyklů nebo po dosažení maximální povolené velikosti ρs 

[74]. Maximální hodnota plošného odpadu pro studované vzorky betonů byla stanovena 

na 1 000 g.m
-2 

 po 100 zmrazovacích cyklech. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST - VÝSLEDKY 

Experimentální činnost spočívala v ověření pevnostních a trvanlivostních vlastností 

navržených směsí modifikovaných množstevních zastoupením přírodního zeolitu jako 

částečné náhrady pojiva v geoloplymerech, maltách a betonech. Celkem byly navrženy 

a namíchány 4 receptury pro každou studovanou skupinu materiálů, tzn. geopolymer, 

malta a beton. Jedna receptura byla vždy navržena jako referenční. U zbývajících 

3 směsí byla aplikována částečná náhrada pojiva přírodním zeolitem pro geopolymery 

a malty v množstvích 10 %, 15 % a 20 %, pro betony pak 5 %, 10 % a 15 %. Cílem 

bylo ověření, zda bude mít dané množství přírodního zeolitu vliv na stanovené 

vlastnosti výsledných modifikovaných materiálů. 

6.1 GEOPOLYMERY 

Výchozí vlastností při návrhu jednotlivých receptur byly konzistenční vlastnosti (rozlití 

kužele). Počátečním krokem bylo stanovení receptury referenční směsi, následně byly 

navrhovány jednotlivé receptury směsí s alternativními množstevním zastoupením 

pojiva tak, aby konzistenční vlastnosti odpovídaly konzistenčním vlastnostem směsi 

referenční. Složení referenční směsi bylo stanoveno na základě zkušeností, znalostí a 

experimentálních činností, výsledné vstupní receptury včetně receptury směsi referenční 

jsou uvedeny v Tab. 5. Receptury byly postupně upřesněny na optimální konzistenci 

(195 ± 5) mm viz Tab. 4. Metodika výroby a přípravy směsí je popsána v kapitole 5.1.  

Tab. 4. Konzistence jednotlivých směsí po upřesnění. 

Parametr 

Referenční 

směs (obsah 

zeolitu 0%) 

GZ10 (obsah 

zeolitu 10%) 

GZ15 (obsah 

zeolitu 15 %) 

GZ20 (obsah 

zeolitu 20 %) 

Množství 

záměsové 

vody 

93 101 107 115 

Rozlití kužele 192 198 195 199 

Tab. 5. Složení jednotlivých směsí. 

Receptura 

Struska 

GGBS 

Kotouč SMŠ 

420 [g] 

Zeolit 

Zeocem 

200 [g] 

Norm. 

písek 

frakce 0-2 

[g] 

*Aktivátor 

[ml] 

Voda 

(destilovaná) 

[g] 

Referenční 

směs (obsah 

zeolitu 0%) 

450,0 0 1350,0 118,6 93,0 

GZ10 (obsah 

zeolitu 10%) 
405,0 45,0 1350,0 118,6 101,0 

GZ15 (obsah 

zeolitu 15 %) 
382,5 67,5 1350,0 118,6 107,0 

GZ20 (obsah 

zeolitu 20 %) 
360,0 90,0 1350,0 118,6 115,0 

*vodní sklo Kittfort s upraveným silikátovým modulem 2,0. 



Ing. Jiří Petrů: Studium využití zeolitů jako přírodních pucolánů v maltách, betonech a geopolymerech 

Disertační práce 

 

 

2014 89 

U všech referenční směsi byl jako plnivo aplikován normový písek. U směsí ostatních, 

bylo postupně pojivo ve formě granulované vysokopecní strusky nahrazováno pojivem 

alternativním, tj. přírodním zeolitem v příslušných procentuálních zastoupeních (10, 15 

a 20 %). U všech směsí byly stanovovány následující fyzikálně - mechanické 

a trvanlivostní vlastnosti, tj. stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu ohybem po 

3, 9, 28, 90 a 270 dnech, pevnosti v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech, 

mrazuvzdornost (po 28 dnech zrání) a zkoušení vlivu tepelné expozice po 28 dnech 

zrání (teploty 600 °C, 800 °C a 1000 °C vždy s izotermní výdrží po dobu 120 minut). 

6.1.1 STANOVENÍ PEVNOSTÍCH VLASTNOSTÍ GEOPOLYMERNÍCH 

SMĚSÍ 

Výsledky stanovení objemové hmotnosti a pevnostních vlastností v prostém tlaku a tahu 

ohybem po příslušném počtu dní zrání (3, 9, 28, 90 a 270) uvádí následující tabulky. 

Metodika stanovení pevnostních vlastností v prostém tlaku a tahu ohybem je popsána 

v kapitole 5.1.5 a 5.1.6. 

U naměřených hodnot pevností po 3 dnech zrání viz Tab. 6. dosahují nejvyšších hodnot 

pevnosti v prostém tlaku (22,97 MPa) i tahu ohybem (2,40 MPa) směsi referenční. 

U modifikovaných směsí dosahují nejvyšších hodnot pevnosti v prostém tlaku (1,30 

MPa) a v tahu ohybem (10,04 MPa) směsi s 10% přírodního zeolitu. U směsí s 15 

a 20 % přírodního zeolitu jsou pevnosti (prostý tlak i tah ohybem) výrazně nižší. Tedy 

v  případě pevnosti v prostém tlaku se pohybují hodnoty od 4,49 MPa (20 % přírodního 

zeolitu) do 5,15 MPa (15 % přírodního zeolitu). Pevnosti v tahu ohybem pak 

od 0,78 MPa (20 % přírodního zeolitu) do 0,88 MPa (15 % přírodního zeolitu). 

 

Tab. 6. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 3 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2266 2,40 22,97 

GZ10 (obsah zeolitu 10 %) 2292 1,30 10,04 

GZ15 (obsah zeolitu 15 %) 2232 0,88 5,15 

GZ20 (obsah zeolitu 20 %) 2180 0,78 4,49 

 

V případě pevností v prostém tlaku po 9 dnech zrání viz Tab. 7 dosahuje nejvyšších 

hodnot směs referenční, a to 46,78 MPa. Nejvyšší hodnota pevnosti v prostém tlaku 

u směsi modifikované pak směs s 10 % přírodního zeolitu - 40,10 MPa. Nejnižší 

hodnoty v prostém tlaku dosahuje směs s 20 % přírodního zeolitu - 29,05 MPa. 

U pevností v tahu ohybem po 9 dnech zrání dosahuje nejvyšších hodnot směs s 10 % 

přírodního zeolitu - 4,71 MPa. Pevnost v tahu ohybem u směsi referenční je nižší - 3,51 

MPa. Nejnižší hodnoty v tahu ohybem dosahuje směs s 20 % přírodního zeolitu - 3,90 

MPa. 
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Tab. 7. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 9 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2255 3,51 46,78 

GZ10 (obsah zeolitu 10 %) 2219 4,71 40,10 

GZ15 (obsah zeolitu 15 %) 2097 4,44 34,84 

GZ20 (obsah zeolitu 20 %) 2179 3,90 29,05 

 

V případě pevností v prostém tlaku po 28 dnech zrání viz Tab. 8 dosahuje nejvyšších 

hodnot směs referenční- 86,73 MPa. Hodnoty u směsí modifikovaných pak postupně 

klesají se zvyšujícím se obsahem přírodního zeolitu od 81,16 MPa (10 % přírodního 

zeolitu). přes 71,48 MPa (15 % přírodního zeolitu). až do 58,68 MPa (20 % přírodního 

zeolitu). U pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání viz Tab. 8 dosahuje nejvyšších 

hodnot směs s 20 % přírodního zeolitu - 7,19 MPa. Ostatní hodnoty pevností v tahu 

ohybem u modifikovaných směsí pak postupně klesají se snižujícím se obsahem 

přírodního zeolitu od 6,65 MPa (15 % přírodního zeolitu) až do 6,21 MPa (10 % 

přírodního zeolitu). Pevnost v tahu ohybem u směsi referenční pak dosahuje 6,78 MPa.  

 

Tab. 8. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 28 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2258 6,78 86,73 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 2289 6,21 81,16 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 2186 6,65 71,48 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 2217 7,19 58,68 

 

V případě pevností v prostém tlaku po 90 dnech zrání viz Tab. 9 dosahuje nejvyšších 

hodnot směs referenční - 111,78 MPa. Hodnoty u směsí modifikovaných pak postupně 

klesají se zvyšujícím se obsahem přírodního zeolitu od 103,51 MPa (10 % přírodního 

zeolitu), přes 96,95 MPa (15 % přírodního zeolitu), až do 90,45 MPa (20 % přírodního 

zeolitu). Pevnosti v tahu ohybem po 90 dnech zrání viz Tab. 9 dosahuje nejvyšších 

hodnot směs s 10% přírodního zeolitu - 9,88 MPa. Ostatní hodnoty pevností v tahu 

ohybem u modifikovaných směsí se pak pohybují od nejnižší hodnoty 8,19 MPa (20 % 

přírodního zeolitu) do 9,70 (15 % přírodního zeolitu). Směs referenční v tomto případě 

dosahuje hodnoty 8,46 MPa.  
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Tab. 9. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 90 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2242 8,46 111,77 

GZ10 (obsah zeolitu 10 %) 2240 9,88 103,51 

GZ15 (obsah zeolitu 15 %) 2215 9,70 96,95 

GZ20 (obsah zeolitu 20 %) 2193 8,19 90,45 

 

Pevnosti v prostém tlaku po 270 dnech zrání viz Tab. 10 dosahuje nejvyšších hodnot 

směs referenční - 122,08 MPa. Hodnoty u směsí modifikovaných pak postupně klesají 

se zvyšujícím se obsahem přírodního zeolitu od 107,28 MPa (10 % přírodního zeolitu), 

přes 101,02 MPa (15 % přírodního zeolitu), až po 98,35 MPa (20 % přírodního zeolitu). 

Hodnoty pevností v tahu ohybem po 270 dnech zrání viz Tab. 10 jsou téměř na totožné 

úrovni a dochází zde k určitému vyrovnání. Hodnoty se ohybují s drobnými rozdíly 

postupně od nejvyšší hodnoty od 10,97 MPa (20 % přírodního zeolitu), 10,63 MPa 

(10 % přírodního zeolitu), 10,44 MPa (referenční směs) a 10,24 MPa (15 % přírodního 

zeolitu). 

 

Tab. 10 Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 270 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2344 10,44 122,08 

GZ10 (obsah zeolitu 10 %) 2248 10,63 107,28 

GZ15 (obsah zeolitu 15 %) 2224 10,24 101,02 

GZ20 (obsah zeolitu 20 %) 2105 10,97 98,35 

 

Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že postupně se zvyšující obsah 

přírodního zeolitu v geopolymerních směsích má nezanedbatelný vliv na pevností 

vlastnosti. Při sledování grafického znázornění vývoje pevností v prostém tlaku po 3, 9, 

28, 90 a 270 dnech zrání (Obr. 39 a Obr. 41) lze konstatovat, že průběh vývoje hodnot 

(závislost pevnosti v prostém tlaku na čase) dosažených pevností všech testovaných 

geopolymerních směsí s obsahem 10 %, 15 % a 20 % přírodního zeolitu, včetně směsi 

referenční, má v zásadě totožný charakter bez výrazných výkyvů hodnot těchto pevností 

v prostém tlaku. Z pohledu pevností v prostém tlaku bylo u všech směsí experimentem 

ověřeno, že ve většině případů má přídavek zeolitu vliv na snížení pevnostních 

vlastností – s postupným zvyšováním obsahu přírodního zeolitu (10, 15 a 20 %) dochází 

k postupnému snižování pevností v prostém tlaku oproti směsím referenčním.  

Průběh vývoje hodnot pevností (závislost pevnosti na čase) v tahu ohybem stanovených 

po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání (Obr. 40 a Obr. 42) již není tak plynulý jako u pevností 

stanovených v prostém tlaku. V případě těchto pevností nejsou tedy výsledky tak 

jednoznačné a nemají jednoznačně sestupnou tendenci jako u pevností v prostém tlaku. 
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V prvních dnech zrání, resp. po 3 dnech zrání, dochází u pevností v tahu ohybem 

u směsí s 10 %, 15 % a 20 % přírodního zeolitu v porovnání se směsí referenční 

k určitému snížení hodnot. V dalších dnech zrání, resp. po 9, 28, 90 a 270 dnech zrání, 

dochází k určité skokovému vývoji hodnot a dokonce v některých případech, např. po 

28, 90 a 270 dnech jsou pevnosti směsí modifikovaných vyšší než u směsí referenčních, 

jak je patrno z Obr. 40 a Obr. 42. 

Na základě shrnutí uvedených výsledků pozorování chování vývoje pevností v prostém 

tlaku v tahu ohybem u studovaných modifikovaných geopolymerních směsí s obsahem 

10 %, 15 % a 20 % přírodního zeolitu včetně směsí referenčních bez obsahu přírodního 

zeolitu lze konstatovat následující závěry. 

- Seřadíme-li dosažené pevnosti v prostém tlaku stanovené po 28 dnech zrání od 

nejvyšších hodnot, dostaneme následující sestupnou řadu: geopolymerní směsi 

referenční bez obsahu přírodního zeolitu, geopolymerní směsi s obsahem 10 % 

přírodního zeolitu, geopolymerní směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu 

a nejnižších hodnot pak dosahují geopolymerní směsi s obsahem 20 % 

přírodního zeolitu.  

- Z pohledu vývoje pevností v tahu ohybem stanovených po 28 dnech zrání pak 

dostaneme tuto sestupnou řadu: geopolymerní směsi s obsahem 20 % přírodního 

zeolitu, geopolymerní směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu, 

geopolymerní směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu a nejnižších hodnot pak 

dosahují geopolymerní směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu.  

- Lze tedy konstatovat, že vývoj všech studovaných modifikovaných 

geopolymerních směsí, včetně směsí referenčních, z pohledu pevností v prostém 

tlaku po 28 dnech zrání je odlišný od vývoje všech studovaných modifikovaných 

geopolymerních směsí včetně směsí referenčních z pohledu pevností v tahu 

ohybem po 28 dnech zrání. 

Vzhled těles (GR - Směs referenční, GZ10, GZ15 a GZ20) po 28 dnech zrání je uveden 

naObr. 43, Obr. 44 a Obr. 45. Dále na Obr. 46, Obr. 47 a Obr. 48 je uveden vzhled těles 

(GR - Směs referenční, GZ10, GZ15 a GZ20) po 270 dnech zrání. 
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Obr. 39. Vývoj pevností v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání (referenční a modifikované 

geopolymerní směsi /s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 

 

 

Obr. 40. Vývoj pevností v tahu ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání (referenční a modifikované 

geopolymerní směsi /s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 
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Obr. 41. Shrnutí pevnostní vlastností v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání referenční 

a modifikované geopolymerní směsi (s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu). 

 

 

Obr. 42. Shrnutí pevnostní vlastností v tahu ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání referenční 

a modifikované geopolymerní směsi (s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu). 
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Obr. 43. Tělesa - vzorky GR Geopolymer, ref. směs, GZ10, GZ15 a GZ20 po 28 dnech zrání. Foto autor. 

 

 

     

Obr. 44. Zleva: a) Vzorek GR Geopolymer, ref. směs po 28 dnech zrání; b) Vzorek GZ10 po 28 dnech 

zrání. Foto autor. 

 



Ing. Jiří Petrů: Studium využití zeolitů jako přírodních pucolánů v maltách, betonech a geopolymerech 

Disertační práce 

 

 

2014 96 

     

Obr. 45. Zleva: a) Vzorek GZ15 po 28 dnech zrání; b) Vzorek GZ20 po 28 dnech zrání. Foto autor. 

 

 

Obr. 46. Tělesa - vzorky GR Geopolymer, ref. směs, GZ10, GZ15 a GZ20 po 270 dnech zrání. Foto autor. 

 



Ing. Jiří Petrů: Studium využití zeolitů jako přírodních pucolánů v maltách, betonech a geopolymerech 

Disertační práce 

 

 

2014 97 

    

Obr. 47. Zleva: a) Vzorek GR Geopolymer, ref. směs po 270 dnech zrání; b) Vzorek GZ10 po 270 dnech 

zrání. Foto autor. 

 

     

Obr. 48. Zleva: a) Vzorek GZ15 po 270 dnech zrání; b) Vzorek GZ20 po 270 dnech zrání. Foto autor. 
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6.1.2 STANOVENÍ MRAZUVZDORNOSTI GEOPOLYMERNÍCH 

SMĚSÍ 

Výsledné hodnoty stanovení mrazuvzdornosti po 28 dnech zrání včetně příslušných 

koeficientů mrazuvzdornosti v prostém tlaku a tahu ohybem uvádí následující 

tabulky Tab. 11 a Tab. 12. Stanovení bylo provedeno dle metodiky [84] na 

normových tělesech - trámcích o rozměrech 100×100×400mm. Metodika stanovení 

je podrobně popsána v kapitole 5.1.7. 

 

Tab. 11. Koeficient mrazuvzdornosti v prostém tlaku a v tahu ohybem po 50 cyklech.  

50 cyklů 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

prostém tlaku 

KMpt,50 [-] 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

tahu ohybem  

KMto,50 [-] 

GR Ref. směs (přírodní zeolit 0 %) 1,07 1,31 

GZ10 (přírodní zeolit 10 %) 0,86 1,08 

GZ15 (přírodní zeolit 15 %) 0,96 1,18 

GZ20 (přírodní zeolit 20 %) 0,93 1,23 

 

Tab. 12. Koeficient mrazuvzdornosti v prostém tlaku a v tahu ohybem po 100 cyklech. 

100 cyklů 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

prostém tlaku  

KMpt,100 [-] 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

tahu ohybem  

KMto,100 [-] 

GR Ref. směs (přírodní zeolit 0 %) 1,39 1,32 

GZ10 (přírodní zeolit 10 %) 1,23 1,22 

GZ15 (přírodní zeolit 15 %) 1,12 1,25 

GZ20 (přírodní zeolit 20 %) 1,12 1,34 

 

Po provedení příslušného počtu zmrazovacích cyklů (50 a 100) byly stanoveny 

z jednotlivých poměrů pevností v prostém tlaku a v tahu ohybem příslušné koeficienty 

mrazuvzdornosti. Koeficient mrazuvzdornosti KMpt v prostém tlaku po 50 a 100 

cyklech a koeficient mrazuvzdornosti KMto v tahu ohybem po 50 a 100 cyklech. Limitní 

normovou hodnotou pro určení, zda je materiál mrazuvzdorný či ne, je hodnota 

koeficientu mrazuvzdornosti KMto v tahu ohybem 0,75.  

V případě stanovení mrazuvzdornosti po 50 zmrazovacích cyklech byly vyhodnoceny 

dle [84] jako mrazuvzdorné všechny modifikované směsi, včetně směsi referenční. 

Nejvyšší hodnoty koeficientu mrazuvzdornosti KMto,50 v tahu ohybem byly dosaženy 

u směsi referenční (KMto,50 = 1,31). Hodnoty KMto,50 v tahu ohybem větší než 1,0 se dají 

vysvětlovat tím, že pevnost materiálu narůstala i běhen zmrazování. U směsí 

modifikovaných hodnoty koeficientu mrazuvzdornosti KMto,50 v tahu ohybem postupně 

narůstaly se zvyšujícím se obsahem přírodního zeolitu, tj. KMto,50   1,08 (směs 

s obsahem 10% přírodního zeolitu), KMto,50   1,18 (směs s obsahem 15 % přírodního 

zeolitu) a KMto,50   1,23 (směs s obsahem 20 % přírodního zeolitu) až na řádově úroveň 
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směsi referenční v případě přidání 20 % přírodního zeolitu. V případě stanovení 

koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,50 v prostém tlaku jsou hodnoty mírně nižší, ale 

neklesají pod hodnotu 0,75, čili je možné i z pohledu KMpt,50 hodnotit všechny směsi 

jako mrazuvzdorné.  

Vzhled těles před započetím zmrazování je uveden na Obr. 48. Grafické znázornění 

vývoje koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,50 v prostém tlaku a KMto,50 v tahu ohybem po 

50 zmrazovacích cyklech je uvedeno na Obr. 49. Tělesa po provedení 25 cyklů pak na 

Obr. 52 a tělesa vzorků po 50 cyklech na Obr. 53. Na Obr. 60 a Obr. 61 jsou uvedena 

tělesa po 50 zmrazovacích cyklech po provedení stanovení pevnosti v prostém tlaku 

a tahu ohybem. 

V případě stanovení mrazuvzdornosti po 100 zmrazovacích cyklech byly vyhodnoceny 

dle [84] jako mrazuvzdorné všechny modifikované směsi včetně směsi referenční. 

Nejvyšší hodnoty koeficientu mrazuvzdornosti KMto,100 v tahu ohybem byly dosaženy 

u směsi s obsahem 20 % přírodního zeolitu (KMto,100 = 1,34). Hodnoty KMto,100 v tahu 

ohybem větší než 1,0 se dají vysvětlovat obdobně jako u stanovení mrazuvzdornosti po 

50 cyklech tedy tím, že pevnost materiálu narůstala i běhen zmrazování. U směsí 

modifikovaných hodnoty koeficientu mrazuvzdornosti KMto,100 v tahu ohybem postupně 

narůstaly se zvyšujícím se obsahem přírodního zeolitu, tj. KMto,100   1,22 (směs 

s obsahem 10% přírodního zeolitu), KMto,100   1,25 (směs s obsahem 15% přírodního 

zeolitu) a KMto,100   1,34 (směs s obsahem 20 % přírodního zeolitu) až nad úroveň 

směsi referenční v případě přidání 20% přírodního zeolitu. Směs referenční dosáhla 

hodnoty KMto,100 = 1,32. V případě stanovení koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,100 

v prostém tlaku jsou hodnoty v zásadě srovnatelné s určitými výkyvy (nejvyšší hodnota 

KMto,100 = 1,39 dosažena u směsi referenční, směs s obsahem 10 % přírodního zeolitu 

pak KMto,100 = 1,23, směs s obsahem 15 % a 20 % přírodního zeolitu pak 

KMto,100 = 1,12), ale neklesají pod hodnotu 0,75, čili je možné i z pohledu KMpt,100 

hodnotit všechny směsi jako mrazuvzdorné.  

Grafické znázornění vývoje koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,100 v prostém tlaku 

a KMto,100 v tahu ohybem po 100 zmrazovacích cyklech je uvedeno na Obr. 50. Vzhled 

těles před započetím zmrazování je uveden na Obr. 48. Tělesa po provedení 25 cyklů 

pak na Obr. 52 a tělesa vzorků po 50 cyklech na Obr. 53, tělesa po provedení 100 cyklů 

pak na Obr. 54. Obr. 55, Obr. 56, Obr. 57 a Obr. 58 prezentují tělesa vždy před 

započetím zpracování a po provedení počtu 100 zpracovacích cyklů. 

K výsledkům stanovení mrazuvzdornosti po 50 a 100 zmrazovacích cyklech se dá 

konstatovat, že s postupným zvyšováním množství zeolitu (resp. nahrazování příslušné 

části obsahu vysokopecní granulované strusky) ve směsích dochází ke zvyšování 

hodnoty koeficientu mrazuvzdornosti částečně na úroveň směsi referenční, případně 

mírně nad tuto hodnotu. 
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Obr. 49. Vývoj hodnot koeficientu mrazuvzdornosti po 28 dnech zrání referenční a modifikované 

geopolymerní směsi – 50 zmrazovacích cyklů. 

 

 

Obr. 50. Vývoj hodnot koeficientu mrazuvzdornosti po 28 dnech zrání referenční a modifikované 

geopolymerní směsi – 100 zmrazovacích cyklů. 
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Obr. 51. Uložení vzorků geopolymerů k provedení 50 a 100 cyklů pro stanovení mrazuvzdornosti. Foto 

autor. 

 

 

Obr. 52. Tělesa vzorků geopolymerů po proběhnutí 25 zmrazovacích cyklů. Foto autor. 
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Obr. 53. Tělesa vzorků geopolymerů po provedení 50 zmrazovacích cyklů. Foto autor. 

 

 

Obr. 54. Tělesa vzorků geopolymerů po provedení 100 zmrazovacích cyklů. Foto autor. 
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Obr. 55. Zleva: a) Vzorek GZR – ref. tělesa před zmrazováním; b) Vzorek GZR – ref. tělesa po 100 

zmrazovacích cyklech. Foto autor. 

 

   

Obr. 56. Zleva: a) Vzorek GZ10 před zmrazováním; b) Vzorek GZ10 po 100 zmrazovacích cyklech. Foto 

autor. 
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Obr. 57. Zleva: a) Vzorek GZ15 před zmrazováním; b) Vzorek GZ15 po 100 zmrazovacích cyklech. Foto 

autor. 

 

    

Obr. 58. Zleva: a) Vzorek GZ20 před zmrazováním; b) Vzorek GZ20 po 100 zmrazovacích cyklech. Foto 

autor. 
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Obr. 59. Průběh cyklování SW- Laboratorní zmrazovací box KD 20 – T4.1. Foto autor. 

 

    

Obr. 60. Zleva: a) Vzorek GR Geopolymer, ref. směs – zlomky těles po 50 zmrazovacích cyklech; b) 

Vzorek GZ10 - zlomky těles po 50 zmrazovacích cyklech. Foto autor. 
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Obr. 61. Zleva: a) Vzorek GZ15 - zlomky těles po 50 zmrazovacích cyklech; b) Vzorek GZ20 - zlomky 

těles po 50 zmrazovacích cyklech. Foto autor. 
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6.1.3 ZKOUŠENÍ VLIVU TEPELNÉ EXPOZICE GEOPOLYMERNÍCH 

SMĚSÍ 

Výsledné hodnoty stanovení pevnostních vlastností v prostém tlaku a tahu ohybem 

po vyžíhání na teploty 600 °C, 800 °C a 1000 °C jsou uvedeny v následujících 

tabulkách Tab. 13, Tab. 14 a Tab. 15. Metodika stanovení je popsána v kapitole 

5.1.8. 

 

Tab. 13. Tepelná expozice 600° C - Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 28 dnech  

zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2067 1,25 38,78 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 2051 1,25 33,34 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 1993 1,21 32,69 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 1984 1,43 34,52 

 

Tab. 14. Tepelná expozice 800° C - Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 28 dnech  

zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2017 0,45 9,30 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 1981 0,45 11,53 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 1948 0,66 13,92 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 1954 0,78 14,28 

 

Tab. 15. Tepelná expozice 1000° C - Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 28 dnech  

zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 1818 0,64 10,70 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 1950 0,77 13,41 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 1938 1,08 16,70 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 1928 1,11 19,14 

 

Po vystavení teplotě, resp. výpalu na 600 °C došlo k poklesu pevností v prostém tlaku 

u referenčních směsí o 55 %. U směsí s 10 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 59 %, 

u směsí s 15 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 54 % a u směsí s 20 % přírodního 
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zeolitu o 41 %. V případě pevností v tahu ohybem pak došlo k poklesu u referenčních 

směsí o 82 %. U směsí s 10 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 80 %, u směsí 

s 15 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 82 % a u směsí s 20 % přírodního zeolitu 

o 80 %. Poklesy pevností vyjadřují koeficienty „odolnosti vůči vysokým teplotám“ 

v Tab. 16. 

 

Tab. 16. Koeficienty „odolnosti vůči vysokým teplotám“ v prostém tlaku a tahu ohybem po 

vystavení teplotě 600 °C. 

Vzorek 

Koeficient "odolnosti 

vůči vysokým 

teplotám" v prostém 

tlaku [-] 

Koeficient 

"odolnosti vůči 

vysokým teplotám" 

v tahu ohybem [-] 

Referenční směs (obsah zeolitu 

0 %) 
0,45 

0,18 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 0,41 0,20 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 0,46 0,18 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 0,59 0,20 

 

Po vystavení teplotě, resp. výpalu na 800 °C došlo k poklesu pevností v prostém tlaku 

u referenčních směsí o 89 %. U směsí s 10 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 86 %, 

u směsí s 15 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 81 % a u směsí s 20 % přírodního 

zeolitu o 76 %. V případě pevností v tahu ohybem pak došlo k poklesu u referenčních 

směsí o 93 %. U směsí s 10 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 93 %, u směsí 

s 15 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 90 % a u směsí s 20 % přírodního zeolitu 

o 89 %. Poklesy pevností vyjadřují koeficienty „odolnosti vůči vysokým teplotám “ 

v Tab. 17. 

 

Tab. 17. Koeficienty „odolnosti vůči vysokým teplotám“ v prostém tlaku a tahu ohybem po 

vystavení teplotě 800 °C. 

Vzorek 

Koeficient "odolnosti 

vůči vysokým 

teplotám" v prostém 

tlaku [-] 

Koeficient 

"odolnosti vůči 

vysokým teplotám" 

v tahu ohybem [-] 

Referenční směs (obsah zeolitu 

0 %) 
0,11 0,07 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 0,14 0,07 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 0,19 0,10 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 0,24 0,11 

 

Po vystavení teplotě, resp. výpalu na 1 000 °C došlo k poklesu pevností v prostém tlaku 

u referenčních směsí o 88 %. U směsí s 10 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 83 %, 

u směsí s 15 % přírodního zeolitu došlo k poklesu o 77 % a u směsí s 20 % přírodního 

zeolitu o 67 %. V případě pevností v tahu ohybem pak došlo k poklesu u referenčních 

směsí o 91 %. U směsí s 10% přírodního zeolitu došlo k poklesu o 88 %, u směsí s 15 % 
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přírodního zeolitu došlo k poklesu o 84 % a u směsí s 20 % přírodního zeolitu o 85 %. 

Poklesy pevností vyjadřují koeficienty „odolnosti vůči vysokým teplotám“ v Tab. 18. 

 

Tab. 18. Koeficienty „odolnosti vůči vysokým teplotám“ v prostém tlaku a tahu ohybem po 

vystavení teplotě 1000 °C. 

Vzorek 

Koeficient "odolnosti 

vůči vysokým 

teplotám" v prostém 

tlaku [-] 

Koeficient 

"odolnosti vůči 

vysokým teplotám" 

v tahu ohybem [-] 

Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 0,12 0,09 

GZ 10 (obsah zeolitu 10 %) 0,17 0,12 

GZ 15 (obsah zeolitu 15 %) 0,23 0,16 

GZ 20 (obsah zeolitu 20 %) 0,33 0,15 

 

Grafické znázornění vývoje, resp. poklesu pevnostních vlastností geopolymerních směsí 

po vyžíhání na teploty 600 °C 800 °C a 1000 °C je uvedeno na Obr. 62 a Obr. 63. 

Na Obr. 64 a Obr. 65 je uvedeno porovnání pevnostních vlastností v prostém tlaku 

a tahu ohybem po výpalu na dané teploty k hodnotám pevností v prostém tlaku a tahu 

ohybem vzorků, které nebyly podrobeny tepelné expozici. 

 

 

Obr. 62. Tepelná expozice 600 °C 800 °C a 1000 °C - Vývoj pevností v prostém tlaku po dnech 28 dnech. 
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Obr. 63. Tepelná expozice 600 °C 800 °C a 1000 °C - Vývoj pevností v tahu ohybem po dnech 28 dnech. 

 

 

Obr. 64. Tepelná expozice 600 °C 800 °C a 1000 °C – Porovnání pevnostních vlastností v prostém tlaku 

po 28 dnech referenční a modifikované geopolymerní směsi (s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního 

pojiva – přírodního zeolitu) s původními hodnotami pevností po 28 dnech (červený sloupec). 
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Obr. 65. Tepelná expozice 600 °C 800 °C a 1000 °C – Porovnání pevnostní vlastností v tahu ohybem po 

28 dnech referenční a modifikované geopolymerní směsi (s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního pojiva 

– přírodního zeolitu) s původními hodnotami pevností po 28 dnech (červený sloupec). 

 

K výsledkům experimentu vystavení těles vzorků vysokým teplotám lze konstatovat, že 

s postupným zvyšováním obsahu přírodního zeolitu dochází postupně u jednotlivých 

směsí k mírnému zvýšení odolnosti vůči vysokým teplotám v porovnání s referenční 

směsí bez obsahu přírodního zeolitu. Tento jev je nejvíce patrný u teplot 800° C a 

1000° C (viz Obr. 64 a Obr. 65). 

Vzhled těles vzorků po vystavení daným teplotám výpalu je uveden na Obr. 66, Obr. 

67, Obr. 68, Obr. 69, Obr. 70, Obr. 71 a Obr. 72. 

 

 

Obr. 66. Vysušená tělesa Geopolymer ref (GR), GZ10, GZ15 a GZ20 před žíháním na teploty: 600° C, 

800° C a 1000° C. Foto autor. 

1000 °C

800 °C

600 °C

Bez výpalu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

GZR
GZ10

GZ15
GZ20

P
ev

n
o
st

 v
 t

ah
u
 o

h
y
b
em

  
[M

P
a]

 

Tepelná expozice [°C ] 
Jednotlivé geopolymerní směsi 

 



Ing. Jiří Petrů: Studium využití zeolitů jako přírodních pucolánů v maltách, betonech a geopolymerech 

Disertační práce 

 

 

2014 112 

   

Obr. 67. Zleva: a) Vzorek GR Geopolymer, ref. směs po vyžíhání na teplotu 600 °C; b) Vzorek GZ10 po 

vyžíhání na teplotu 600 °C. Foto autor. 

 

    

Obr. 68. Zleva: a) Vzorek GZ15 po vyžíhání na teplotu 600 °C; b) Vzorek GZ20 po vyžíhání na teplotu 

600 °C. Foto autor. 
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Obr. 69. Zleva: a) Vzorek GR Geopolymer, ref. směs po vyžíhání na teplotu 800 °C; b) Vzorek GZ10 po 

vyžíhání na teplotu 800 °C. Foto autor. 

 

    

Obr. 70. Zleva: a) Vzorek GZ15 po vyžíhání na teplotu 800 °C; b) Vzorek GZ20 po vyžíhání na teplotu 

800 °C. Foto autor. 
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Obr. 71. Zleva: a) Vzorek GR Geopolymer, ref. směs po vyžíhání na teplotu 1000 °C; b) Vzorek GZ10 po 

vyžíhání na teplotu 1000 °C. Foto autor. 

 

   

Obr. 72. Zleva: a) Vzorek GZ15 po vyžíhání na teplotu 1000 °C; b) Vzorek GZ20 po vyžíhání na teplotu 

1000 °C. Foto autor. 

6.2 MALTY 

Výchozí vlastností pří návrhu jednotlivých receptur byly konzistenční vlastnosti (rozlití 

kužele). Počátečním krokem bylo stanovení receptury referenční směsi (byla zvolena 

malta vápenocementová), následně byly navrhovány jednotlivé receptury směsí 

s alternativními množstevním zastoupením pojiva (cementu a vápenného hydrátu) tak, 

aby konzistenční vlastnosti odpovídaly konzistenčním vlastnostem směsi referenční. 

Složení referenční směsi bylo stanoveno na základě zkušeností, znalostí 

a experimentálních činností. Receptury byly postupně odladěny na optimální 

konzistenci (195 ± 5) mm viz Tab. 20. Metodika výroby a přípravy směsí je popsána 

v kapitole 5.2. 
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Tab. 19. Konzistence jednotlivých maltových směsí po odladění. 

Parametr 

MZR - 

Referenční 

směs (obsah 

zeolitu 0 %) 

MZ 10 (obsah 

zeolitu 10 %) 

MZ 15 (obsah 

zeolitu 15 %) 

MZ 20 (obsah 

zeolitu 20 %) 

Množství 

záměsové 

vody 

351 363 378 382 

Rozlití kužele 191 196 194 200 

 

Tab. 20. Složení jednotlivých směsí 
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MZR - Referenční směs 

(obsah zeolitu 0 %) 
400 200 0 0 0 1200 350 

MZ10 (obsah zeolitu 

10%) 
360 180 40 20 60 1200 360 

MZ15 (obsah zeolitu 

15 %) 
340 170 60 30 90 1200 370 

MZ20 (obsah zeolitu 

20 %) 
320 160 80 40 120 1200 380 

 

U všech směsí byl jako plnivo aplikován normový písek. U směsí ostatních, bylo 

postupně pojivo ve formě vápenného hydrátu a cementu nahrazováno pojivem 

alternativním, tj. přírodním zeolitem v příslušných procentuálních zastoupeních (10, 15 

a 20 % z celkového množství pojiva). V Tab. 20. jsou uvedeny konečné odladěné 

receptury jednotlivých směsí včetně směsi referenční.  

U všech směsí byly stanovovány následující fyzikálně - mechanické a trvanlivostní 

vlastnosti, tj. stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu ohybem po 3, 9, 28, 90 

a 270 dnech, pevnosti v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech, mrazuvzdornost (po 

28 dnech zrání) a zkoušení vlivu tepelné expozice po 28 dnech zrání (teploty 600 °C, 

800 °C a 1000 °C vždy s izotermní výdrží po dobu 120 minut).  
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6.2.1 STANOVENÍ PEVNOSTÍCH VLASTNOSTÍ MALTOVÝCH SMĚSÍ 

Výsledky stanovení objemové hmotnosti a pevnostních vlastností v prostém tlaku a tahu 

ohybem po příslušném počtu dní zrání (3, 9, 28, 90 a 270) uvádí následující tabulky. 

Metodika stanovení je popsána v kapitole 5.2.5 a 5.2.6. 

U naměřených hodnot pevností po 3 dnech zrání viz Tab. 21. dosahují nejvyšších 

hodnot pevnosti v prostém tlaku (2,72 MPa) i tahu ohybem (0,91 MPa) směsi 

referenční. U modifikovaných směsí dosahují nejvyšších hodnot pevnosti v prostém 

tlaku (2,36 MPa) a v tahu ohybem (0,70 MPa) směsi s 10 % přírodního zeolitu. U směsí 

s 15 a 20 % přírodního zeolitu dochází postupně ke snižování jejich pevnosti. 

V  případě pevnosti v prostém tlaku jsou to hodnoty 1,87 MPa (15 % přírodního zeolitu) 

a 1,78 MPa (20 % přírodního zeolitu). Pevnosti v tahu ohybem se pak pohybuje od 0,66 

MPa (15 % přírodního zeolitu) do 0,60 MPa (20 % přírodního zeolitu). 

 

Tab. 21. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 3 dnech zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

MZR - Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 2050 0,91 2,72 

MZ10 (obsah zeolitu 10%) 2075 0,70 2,36 

MZ15 (obsah zeolitu 15 %) 1964 0,66 1,87 

MZ20 (obsah zeolitu 20 %) 1988 0,60 1,78 

 

V případě pevností v prostém tlaku po 9 dnech zrání viz Tab. 22. dosahuje nejvyšších 

hodnot směs s 15 % přírodního zeolitu - 7,46 MPa. Nejnižší hodnoty dosahuje směs 

referenční -  4,01 MPa. Pevnosti směsí modifikovaných pak dosahují hodnot 7,32 MPa 

(10 % přírodního zeolitu) a 5,90 MPa (20 % přírodního zeolitu). U pevností v tahu 

ohybem po 9 dnech zrání dosahuje nejvyšších hodnot směs s 20 % přírodního zeolitu 

a to 1,87 MPa. Dále pak dochází s postupným snižováním obsahu přírodního zeolitu 

k postupnému snižování hodnot pevností, od 1,85 MPa (15 % přírodního zeolitu), přes 

1,84 MPa (10 % přírodního zeolitu) do 1,07 MPa u směsi referenční. 

 

Tab. 22. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 9 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

MZR - Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 1989 1,07 4,01 

MZ10 (obsah zeolitu 10%) 2005 1,84 7,32 

MZ15 (obsah zeolitu 15 %) 1948 1,85 7,46 

MZ20 (obsah zeolitu 20 %) 1952 1,87 5,90 

 

V případě pevností v prostém tlaku po 28 dnech zrání viz Tab. 23 dosahuje nejvyšších 

hodnot směs s 15 % přírodního zeolitu- 11,14 MPa. Nejnižší hodnoty dosahuje směs 
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referenční - 5,42 MPa. Pevnosti směsí modifikovaných pak dosahují hodnot 8,05 MPa 

(10 % přírodního zeolitu) a 9,53 MPa (20 % přírodního zeolitu). U pevností v tahu 

ohybem po 28 dnech zrání dosahuje nejvyšších hodnot směs s 20 % přírodního zeolitu - 

2,48 MPa. Dále pak dochází s postupným snižováním obsahu přírodního zeolitu 

k postupnému snižování hodnot pevností, od 2,24 MPa (15 % přírodního zeolitu), přes 

1,56 MPa (10 % přírodního zeolitu) do 1,35 MPa u směsi referenční. 

 

Tab. 23. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 28 dnech zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

MZR - Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 1952 1,35 5,42 

MZ10 (obsah zeolitu 10%) 1997 1,56 8,05 

MZ15 (obsah zeolitu 15 %) 1963 2,24 11,14 

MZ20 (obsah zeolitu 20 %) 1972 2,48 9,53 

 

V případě pevností v prostém tlaku po 90 dnech zrání viz Tab. 24 dosahuje nejvyšších 

hodnot směs s 20 % přírodního zeolitu - 12,96 MPa. Oproti tomu nejnižší hodnoty 

dosahuje směs referenční- 7,49 MPa. Hodnoty u směsí modifikovaných se pohybují od 

11,96 MPa (15 % přírodního zeolitu) do 12,13 MPa (10 % přírodního zeolitu). Dále pak 

pevnosti v tahu ohybem po 90 dnech zrání dosahují nejvyšších hodnot u směsi s 10 % 

přírodního zeolitu- 2,37 MPa. Ostatní hodnoty pevností v tahu ohybem se pohybují od 

2,06 MPa (20 % přírodního zeolitu) do 2,29 (15 % přírodního zeolitu). Směs referenční 

v tomto případě dosahuje hodnoty nejnižší a to 1,92 MPa. 

 

Tab. 24. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 90 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

MZR - Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 1776 1,92 7,49 

MZ10 (obsah zeolitu 10%) 1866 2,37 12,13 

MZ15 (obsah zeolitu 15 %) 1856 2,29 11,96 

MZ20 (obsah zeolitu 20 %) 1853 2,06 12,96 

 

Pevnosti v prostém tlaku po 270 dnech zrání viz Tab. 25 dosahuje nejvyšších hodnot 

směs s 20 % přírodního zeolitu - 15,55 MPa. Hodnoty u směsí modifikovaných pak 

postupně klesají se snižujícím se obsahem přírodního zeolitu od 15,21 MPa (15 % 

přírodního zeolitu) do 12,58 MPa (10 % přírodního zeolitu). Směs referenční dosahuje 

pevnosti v tomto případě 7,89 MPa. Hodnoty pevností v tahu ohybem po 270 dnech 

zrání mají obdobný charakter růstu s postupným zvyšováním obsahu přírodního zeolitu. 

Hodnoty se ohybují postupně od nejnižší hodnoty od 2,41 MPa (směs referenční), 3,18 

MPa (10% přírodního zeolitu), 3,72 MPa (15 % přírodního zeolitu) a 4,17 MPa (20 % 

přírodního zeolitu). 
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Tab. 25. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 270 dnech  zrání. 

Vzorek 

Objemová 

hmotnost  

[kg/m
3
] 

Pevnost 

v tahu 

ohybem 

[MPa] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

[MPa] 

MZR - Referenční směs (obsah zeolitu 0 %) 1796 2,41 7,89 

MZ10 (obsah zeolitu 10%) 1790 3,18 12,58 

MZ15 (obsah zeolitu 15 %) 1840 3,72 15,21 

MZ20 (obsah zeolitu 20 %) 1815 4,17 15,55 

 

Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že postupně se zvyšující obsah 

přírodního zeolitu v maltových směsích má nezanedbatelný vliv na pevnostní vlastnosti. 

V prvních dnech zrání není vliv zeolitu ještě tak výrazný, kdy u hodnot po 3 dnech zrání 

dosahují nejvyšších hodnot pevností (prostý tlak a tah ohybem) směsi bez obsahu 

přírodního zeolitu. Ovšem již od 9 dnů zrání dochází v zásadě k růstu pevností postupně 

se zvyšujícím se obsahem přírodního zeolitu. V případě 28 a 90 dnů zrání je již tento 

rozdíl velmi výrazný zejména u pevností v prostém tlaku. U pevností stanovených po 

270 dnech zrání je nárůst pevnosti například u hodnoty v prostém tlaku u směsi s 20 % 

přírodního zeolitu téměř dvojnásobný oproti směsi referenční. Vliv přídavku přírodního 

zeolitu v množstvích 10 %, 15 % a 20 % má tedy pozitivní vliv na růst pevností 

v prostém tlaku i tahu ohybem. Při sledování průběhu vývoje hodnot pevností v čase 

v prostém tlaku a v tahu ohybem se vyskytují jisté výkyvy nelineárního charakteru, 

které jsou popsány v následující části. 

Při sledování grafického znázornění vývoje pevností v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 

a 270 dnech zrání (Obr. 73 a Obr. 75) lze konstatovat, že dochází k jistým nelineárním 

průběhům vývoje hodnot dosažených pevností. V zásadě průběh lineárního charakteru 

vývoje pevností v prostém tlaku lze pozorovat u maltových směsí referenčních bez 

přídavku přírodního zeolitu a směsí s obsahem 20 % přírodního zeolitu. Nelinearity 

drobnějšího charakteru se začínají objevovat u průběhu vývoje pevností v prostém tlaku 

po 9 dnech zrání u směsí s 10 % a 15% přírodního zeolitu. Nejvýraznější průběh 

nelineárního charakteru vývoje pevností v prostém tlaku je zaznamenán u maltových 

směsí s 10 % přírodního zeolitu. 

Další průběhy nelineárního charakteru vývoje hodnot pevností byly zaznamenány také 

u vývoje pevností v tahu ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání (Obr. 74 a Obr. 76). 

Průběh lineárního charakteru vývoje pevností v tahu ohybem lze v zásadě pozorovat 

pouze u maltových směsí referenčních. Nelineární průběhy vývoje hodnot pevností 

v tahu ohybem se začínají objevovat obdobně jako u pevností v prostém tlaku po 9 

dnech zrání. Výrazný skokový pokles předpokládaného vývoje růstu hodnot pevností se 

objevuje u maltové směsi s 10 % přírodního zeolitu po 28 dnech zrání. Velmi výrazný 

pokles pevností v tahu ohybem byl zaznamenán u všech modifikovaných směsí 

s obsahem přírodního zeolitu (10%, 15% a 20%) po 90 dnech zrání. Například hodnoty 

pevností v tahu ohybem po 90 dnech zrání maltových směsí s obsahem 20% přírodního 

zeolitu jsou téměř srovnatelné s hodnotami těchto pevností dosažených u referenčních 

směsí bez přídavku přírodního zeolitu (u pevností v prostém tlaku po 90 dnech zrání 

dosáhla tato maltová směs s obsahem 20 % přírodního zeolitu oproti hodnotám směsí 

referenčních téměř dvojnásobné hodnoty). Po 90 dnech zrání dochází pak k výraznému 

růstu pevností všech modifikovaných směsí, kdy se dá z grafického zobrazení (Obr. 74) 
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vypozorovat jisté vyrovnání uváděného skokového nelineárního průběhu pevností 

v tahu ohybem. 

Na základě shrnutí výše uvedených výsledků pozorování chování vývoje pevností 

v prostém tlaku v tahu ohybem u studovaných modifikovaných maltových směsí 

s obsahem 10 %, 15 % a 20 % přírodního zeolitu včetně směsí referenčních bez obsahu 

přírodního zeolitu lze dospět k následujícím závěrům.  

- Seřadíme-li dosažené pevnosti v prostém tlaku stanovené po 28 dnech zrání od 

nejvyšších hodnot, dostaneme následující sestupnou řadu: maltové směsi 

s obsahem 15 % přírodního zeolitu, maltové směsi s obsahem 20 % přírodního 

zeolitu, maltové směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu a nejnižších hodnot 

pak dosahují maltové směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu.  

- Z pohledu vývoje pevností v tahu ohybem stanovených po 28 dnech zrání pak 

dostaneme tuto sestupnou řadu: maltové směsi s obsahem 20 % přírodního 

zeolitu, maltové směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu, maltové směsi 

s obsahem 10 % přírodního zeolitu a nejnižších hodnot pak dosahují maltové 

směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu.  

- Lze tedy konstatovat, že vývoj všech studovaných modifikovaných maltových 

směsí včetně směsí referenčních z pohledu pevností v prostém tlaku po 28 dnech 

zrání je odlišný od vývoje všech studovaných maltových modifikovaných směsí 

včetně směsí referenčních z pohledu pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání. 

Vzhled zkušebních těles po 28 dnech zrání je vyobrazen na Obr. 77, Obr. 78 a Obr. 79. 

Vzhled těles po 270 dnech zrání je zobrazen na Obr. 80, Obr. 81 a Obr. 82. 
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Obr. 73. Vývoj pevností v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání (referenční a modifikované 

maltové směsi /s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 

 

 

Obr. 74. Vývoj pevností v tahu ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání (referenční a modifikované 

maltové směsi /s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 
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Obr. 75. Shrnutí pevnostní vlastností v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání (referenční 

a modifikované maltové směsi /s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 

 

 

Obr. 76. Shrnutí pevnostní vlastností v tahu ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání (referenční 

a modifikované maltové směsi /s obsahem 10, 15 a 20 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 

3

9

28

90

270

0

2

4

6

8

10

12

14

16

MZR
MZ10

MZ15
MZ20

P
ev

n
o
st

 v
 p

ro
st

ém
 t

la
k
u
  

[M
P

a]
 

Doba zrání [dny] 

Referenční a modifikované maltové směsi  

3

9

28

90

270

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

MZR
MZ10

MZ15
MZ20

P
ev

n
o
st

 v
 t

ah
u

 o
h
y
b
em

 [
M

P
a]

 

Doba zrání [dny] 

Referenční a modifikované maltové směsi  



Ing. Jiří Petrů: Studium využití zeolitů jako přírodních pucolánů v maltách, betonech a geopolymerech 

Disertační práce 

 

 

2014 122 

 

Obr. 77. Tělesa - vzorky MZR ref. maltová směs, MZ10, MZ15 a MZ20 po 28 dnech zrání. Foto autor. 

 

 

   

Obr. 78. Zleva: a) Vzorek MZR ref. směs po 28 dnech zrání; b) Vzorek MZ10 po 28 dnech zrání. Foto 

autor. 
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Obr. 79. Zleva: a) Vzorek MZ15 po 28 dnech zrání; b) Vzorek MZ20 po 28 dnech zrání. Foto autor. 

 

 

Obr. 80. Tělesa - vzorky MZR ref. maltová směs, MZ10, MZ15 a MZ20 po 270 dnech zrání. Foto autor. 
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Obr. 81. Zleva: a) Vzorek MZR ref. směs po 270 dnech zrání; b) Vzorek MZ10 po 270 dnech zrání. Foto 

autor. 

 

   

Obr. 82. Zleva: a) Vzorek MZ15 po 270 dnech zrání; b) Vzorek MZ20 po 270 dnech zrání. Foto autor. 

6.2.2 STANOVENÍ MRAZUVZDORNOSTI MALTOVÝCH SMĚSÍ 

Stanovení mrazuvzdornosti bylo provedeno na sadách těles trámečků (40×40×160 mm) 

po 28 dnech zrání dle [84]. Metodika stanovení je popsána v kapitole 5.2.7. Každá sada 

osahovala tři trámečky. Tělesa uložená před započetím zkoušky v laboratorním 

zmrazovacím boxu KD 20 – T4.1 jsou uvedena na Obr. 83. Po každých 25 cyklech 

zmrazování byly vzorky kontrolovány. Po prvních 25 cyklech došlo u referenční 

maltové směsi k značné destrukci, respektive došlo k úplnému rozpadu těles (viz Obr. 

84). Porušení menšího charakteru bylo pak postupně zaznamenáno u směsí s 10 a 15 % 

přírodního zeolitu. Nejmenší míra porušení pak vykazovala tělesa s 20 % přírodního 

zeolitu. Tělesa byla následně podrobena dalším 25 zmrazovacím cyklům, viz Obr. 85. 
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Vzhledem k míře porušení nebylo možné u jednotlivých vzorků těles stanovit pevnostní 

vlastnosti (po 25 ani po 50 zmrazovacích cyklech), tj. pevnost v prostém tlaku a pevnost 

v tahu ohybem a příslušné koeficienty mrazuvzdornosti. Průběh stanovení 

mrazuvzdornosti, resp. porovnání těles nezmrazovaných a zmrazovaných po příslušném 

počtu zmrazovacích cyklů dokumentují Obr. 86, Obr. 87, Obr. 88 a Obr. 89. 

 

 

Obr. 83. Uložení vzorků maltových směsí k provedení 50 a 100 cyklů pro stanovení mrazuvzdornosti. 

Foto autor. 

 

 

Obr. 84. Tělesa vzorků maltových směsí po provedení 25 zmrazovacích cyklů. Foto autor. 
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Obr. 85. Tělesa vzorků maltových směsí po provedení 50 zmrazovacích cyklů. Foto autor. 

 

    

Obr. 86. Zleva: a) Vzorek MRZ – ref. tělesa před zmrazováním; b) Vzorek MRZ – ref. tělesa po 25 

zmrazovacích cyklech. Foto autor. 
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Obr. 87. Zleva: a) Vzorek ZM10 před zmrazováním; b) Vzorek MZ10 po 25 zmraz. cyklech. Foto autor. 

    

Obr. 88. Zleva: a) Vzorek ZM15 před zmrazováním; b) Vzorek MZ15 po 25 zmraz. cyklech. Foto autor. 

    

Obr. 89. Zleva: a) Vzorek ZM20 před zmrazováním; b) Vzorek MZ20 po 25 zmraz. cyklech. Foto autor.  
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6.2.3 ZKOUŠENÍ VLIVU TEPELNÉ EXPOZICE MALTOVÝCH SMĚSÍ 

Vliv tepelné expozice na zkoušená tělesa byl zkoumán u směsí po 28 dnech zrání. 

Tělesa byla ponechána po dobu 24 hodin na vzduchu při teplotě (20 ± 4) °C, poté byla 

24 hodin sušena v sušárně při teplotě 105 °C. Zkušební tělesa maltových směsí byly 

žíhány na teploty 600, 800 a 1000 °C vždy s izotermní výdrží 120 minut. Tělesa byla 

ponechána v peci až do vychladnutí. Metodika stanovení je popsána v kapitole 5.2.8. 

Vzhledem k míře porušení u všech těles pro všechny uvedené teploty nebylo možné 

stanovit pevnostní vlastnosti studovaných směsí. Míra odolnosti byla tedy stanovena 

jako vizuální kontrola porušení se zachováním celistvého tvaru těles jednotlivých 

vzorků. Lze konstatovat, že zvyšující podíl přírodního zeolitu ve směsích má za 

následek větší odolnost vůči teplotám žíhání (jak dokladují fotografie níže). Nejméně 

porušená tělesa v případě celého teplotního rozsahu (600, 800 a 1000 °C) byla tělesa 

maltových směsí s obsahem 20 % přírodního zeolitu. Naopak nejmenší odolnost byla 

zaznamenána u směsí referenčních bez přídavku přírodního zeolitu (kdy došlo ve všech 

případech k výrazné destrukci). Tyto skutečnosti dokladují níže uvedené fotografie 

z průběhu stanovování odolnosti maltových směsí vůči teplotám žíhání a to Obr. 90, 

Obr. 91, Obr. 92, Obr. 93, Obr. 94 a Obr. 95. 

 

 

Obr. 90. Vysušená tělesa maltové směsi (MZR), MZ10, MZ15 a MZ20 před žíháním na teploty. 600 °C 

800 °C a 1000 °C. Foto autor. 
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Obr. 91. Tělesa maltových směsí (MZR, MZ10, MZ15 a MZ20) v prostoru laboratorní pece (zadní řada, 

v přední části jsou uloženy tělesa geopolymerních směsí), po vyžíhání na teplotu 1000 °C. Foto autor. 

 

 

Obr. 92. Tělesa maltových směsí po vyžíhání na teplotu 1 000 °C. Zleva: Směs MZ10, směs referenční 

MZR a MZ15. Foto autor. 

 



Ing. Jiří Petrů: Studium využití zeolitů jako přírodních pucolánů v maltách, betonech a geopolymerech 

Disertační práce 

 

 

2014 130 

 

Obr. 93. Tělesa maltových směsí MZ20 po vyžíhání na teplotu 1 000  °C. Foto autor. 

 

 

Obr. 94. Tělesa maltových směsí po vyžíhání na teplotu 800 °C. Zleva:  Referenční směs – MZR, MZ10, 

MZ15 a MZ20. Foto autor. 

 



Ing. Jiří Petrů: Studium využití zeolitů jako přírodních pucolánů v maltách, betonech a geopolymerech 

Disertační práce 

 

 

2014 131 

 

Obr. 95. Tělesa maltových směsí po vyžíhání na teplotu 600 °C. Zleva: Referenční směs – MZR. Pravá 

část fotografie - shora: MZ10, MZ15 a MZ20. Foto autor. 

6.3 BETONY 

Pro testování byla zvolena receptura betonu třídy C25/30, prostředí XF2, 

konzistence S3. Jako referenční směs byl použit standardní beton bez přídavku 

přírodního zeolitu jako alternativního pojiva. Směsi modifikované spočívaly 

v nahrazení části pojiva, resp. cementu přírodním zeolitem v příslušných procentních 

zastoupeních (3, 5 a 10 %) z hmotnosti cementu. Konečné receptury pro směsi 

referenční a modifikované po odladění na požadovanou konzistenci (sednutí kužele) 

jsou uvedeny v Tab. 26. 

 

Tab. 26. Konzistence jednotlivých maltových směsí po odladění. 

Parametr 

BZ - 

Referenční 

směs (obsah 

přírodního 

zeolitu 0 %) 

BZ3 (obsah 

přírodního 

zeolitu 5 %) 

BZ5 (Obsah 

přírodního 

zeolitu 10 %) 

BZ10 (Obsah 

přírodního 

zeolitu 15 %) 

Množství 

záměsové vody 

[kg/m
3
] 

192 204 212 221 

Sednutí kužele 128 132 129 134 
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Tab. 27. Receptury jednotlivých betonových směsí. 

Receptura 

Množství suroviny [kg/m
3
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Referenční 

směs BR 

(obsah 

přírodního 

zeolitu 

0 %) 

346,00 0,00 947,00 338,00 405,00 192,00 2,42 1,04 

BZ3 

(obsah 

přírodního 

zeolitu 

3 %) 

335,62 10,38 947,00 338,00 405,00 204,00 2,42 1,04 

BZ5 

(Obsah 

přírodního 

zeolitu 

5 %) 

328,70 17,30 947,00 338,00 405,00 212,00 2,42 1,04 

BZ10 

(obsah 

přírodního 

zeolitu 

10 %) 

311,40 34,60 947,00 338,00 405,00 221,00 2,42 1,04 

 

6.3.1 STANOVENÍ PEVNOSTÍCH VLASTNOSTÍ BETONOVÝCH 

SMĚSÍ 

Výsledky stanovení objemové hmotnosti a pevnostních vlastností v prostém tlaku 

(pevnost krychelná a válcová) a v tahu ohybem po příslušném počtu dní (3, 9, 28 a 90) 

uvádí následující tabulky. Metodika stanovení je podrobně popsána v kapitole 5.3.4 

a 5.3.5. 

Hodnoty pevností v prostém tlaku po 3 dnech zrání viz Tab. 28. stanovených na krychli 

jsou v zásadě srovnatelné. V případě referenčních směsí dosahují hodnoty 17,14 MPa. 

Hodnoty pevností u modifikovaných směsí se pohybují v rozmezí od 16,19 MPa 

(u směsi s obsahem 3 % zeolitu), přes 17,76 MPa (u směsi s obsahem 10 % zeolitu) až 

po 18,86 MPa u směsi s obsahem 5 % zeolitu. Nejvyšší hodnoty pevnosti v prostém 

tlaku stanovené na krychli dosáhla tedy směs s obsahem 5 % zeolitu. Naopak nejnižší 
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hodnota pevnosti byla stanovena u směsi s obsahem 3 % zeolitu. U pevností v prostém 

tlaku po 3 dnech zrání stanovených na válcových vzorcích viz Tab. 28. jsou hodnoty 

pevnosti řádově srovnatelné. Nejvyšší hodnoty pevnosti bylo dosaženo u směsi 

referenční - 16,99 MPa. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo u směsi s 3 % přírodního 

zeolitu - 15,70 MPa. Směs s obsahem 5 % přírodního zeolitu dosáhla hodnoty pevnosti 

15,98 MPa a směs s obsahem 10 % přírodního zeolitu pak hodnoty 16,66 MPa. 

U pevností v tahu ohybem po 3 dnech zrání viz Tab. 28. stanovených na trámci 

v případě referenčních směsí dosahují hodnoty 4,68 MPa. Hodnoty pevností 

u modifikovaných směsí se pohybují v rozmezí od 2,27 MPa (u směsi s 5 % zeolitu), 

přes 4,28 MPa (u směsi s 10 % zeolitu) až po 5,51 MPa u směsi s 3 % zeolitu. Nejvyšší 

hodnoty pevnosti v tahu ohybem dosáhla tedy směs s obsahem 3 % zeolitu. 

 

Tab. 28. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 3 dnech.  
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Referenční směs BR 

(obsah přírodního zeolitu 

0 %) 2094 17,14 2096 16,99 2165 4,68 

Směs BZ3 (obsah 

přírodního zeolitu 3 %) 2038 16,90 2101 15,70 2157 5,51 

Směs BZ5 (obsah 

přírodního zeolitu 5 %) 2138 18,86 2116 15,98 2171 4,27 

Směs BZ10 (obsah 

přírodního zeolitu 10 %) 2110 17,76 2156 16,66 2161 4,28 

 

Pevnosti v prostém tlaku a jejich hodnoty po 9 dnech zrání stanovených na krychli jsou 

uvedeny v Tab. 29. V případě referenčních směsí dosahují pevnosti hodnoty 28,51 MPa. 

Hodnoty pevností u modifikovaných směsí se pohybují v rozmezí od 28,28 MPa 

(u směsi s obsahem 3 % zeolitu), přes 30,05 MPa (u směsi s obsahem 5 % zeolitu) až po 

31,75 MPa u směsi s obsahem 10 % zeolitu. Nejvyšší hodnoty pevnosti v prostém tlaku 

stanovené na krychli tedy dosáhla směs s obsahem 10 % zeolitu. Naopak nejnižší 

hodnota pevnosti byla stanovena u směsi s obsahem 3 % zeolitu. U pevností v prostém 

tlaku po 3 dnech zrání stanovených na válcových vzorcích viz Tab. 29. dosahují 

nejvyšší hodnoty pevností směsi s obsahem 5 % přírodního zeolitu, a to 24,84 MPa. 

Směsi referenční dosahují hodnoty 21,56 MPa. Směs s obsahem 3 % přírodního zeolitu 

dosáhla hodnoty pevnosti 21,68 MPa a směs s obsahem 10 % přírodního zeolitu pak 

hodnoty 23,25 MPa. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo tedy u směsi referenční. 

U pevností v tahu ohybem po 9 dnech zrání viz Tab. 29. stanovených na trámci 

v případě referenčních směsí dosahují hodnoty 5,78 MPa. Hodnoty pevností 

u modifikovaných směsí se pohybují v rozmezí od 5,91 MPa (u směsi s 5 % zeolitu), 
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přes 6,01 MPa (u směsi s 10 % zeolitu) až po 6,08 MPa u směsi s 3 % zeolitu. Nejvyšší 

hodnoty pevnosti v tahu ohybem dosáhla tedy směs s obsahem 3 % zeolitu. 

 

Tab. 29. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 9 dnech.  
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Referenční směs BR 

(obsah přírodního zeolitu 

0 %) 2168 28,51 2096 21,56 2165 5,78 

Směs BZ3 (obsah 

přírodního zeolitu 3 %) 2018 28,28 2101 21,68 2157 6,08 

Směs BZ5 (obsah 

přírodního zeolitu 5 %) 2075 30,05 2116 24,84 2171 5,91 

Směs BZ10 (obsah 

přírodního zeolitu 10 %) 2137 31,75 2156 23,25 2161 6,01 

 

Hodnoty pevnosti v prostém tlaku po 28 dnech zrání stanovených na krychli jsou 

uvedeny v Tab. 30. V případě referenčních směsí dosahují pevnosti hodnoty 31,18 MPa. 

Hodnoty pevností u modifikovaných směsí se pohybují v rozmezí od 29,71 MPa 

(u směsi s obsahem 3 % zeolitu), přes 33,29 MPa (u směsi s obsahem 10 % zeolitu) až 

po 35,51 MPa u směsi s obsahem 5 % zeolitu. Nejvyšší hodnoty pevnosti v prostém 

tlaku stanovené na krychli tedy dosáhla směs s obsahem 5 % zeolitu. Naopak nejnižší 

hodnota pevnosti byla stanovena u směsi s obsahem 3 % zeolitu. U pevností v prostém 

tlaku po 28 dnech zrání stanovených na válcových vzorcích viz Tab. 30. dosahují 

nejvyšší hodnoty pevností směsi s obsahem 5 % přírodního zeolitu - 35,09 MPa. Směsi 

referenční dosahují hodnoty 27,89 MPa. Směs s obsahem 3 % přírodního zeolitu 

dosáhla hodnoty pevnosti 27,56 MPa a směs s obsahem 10 % přírodního zeolitu pak 

hodnoty 29,22 MPa. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo tedy u směsi s 3 % přírodního 

zeolitu. 

U pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání viz Tab. 30. stanovených na trámci 

v případě referenčních směsí dosahují hodnoty 6,24 MPa. Hodnoty pevností 

u modifikovaných směsí se pohybují v rozmezí od 5,65 MPa (u směsi s 5 % zeolitu), 

přes 5,99 MPa (u směsi s 3 % zeolitu) až po 6,26 MPa u směsi s 10 % zeolitu. Nejvyšší 

hodnoty pevnosti v tahu ohybem dosáhla tedy směs s obsahem referenční. 
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Tab. 30. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 28 dnech.  
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Referenční směs BR 

(obsah přírodního zeolitu 

0 %) 2184 31,18 2138 27,89 2143 6,24 

Směs BZ3 (obsah 

přírodního zeolitu 3 %) 2058 29,71 2134 27,56 2153 5,99 

Směs BZ5 (obsah 

přírodního zeolitu 5 %) 2124 35,51 2160 35,09 2194 5,65 

Směs BZ10 (obsah 

přírodního zeolitu 10 %) 2129 33,29 2194 29,22 2163 6,26 

 

Hodnoty pevnosti v prostém tlaku po 90 dnech zrání stanovených na krychli jsou 

uvedeny v Tab. 31. U referenčních směsí dosahují pevnosti hodnoty 34,75 MPa. 

Hodnoty pevností u modifikovaných směsí se pohybují v rozmezí od 33,81 MPa 

(u směsi s obsahem 3 % zeolitu), přes 36,84 MPa (u směsi s obsahem 10 % zeolitu) až 

po 38,93 MPa u směsi s obsahem 5 % zeolitu. Nejvyšší hodnoty pevnosti v prostém 

tlaku stanovené na krychli tedy dosáhla směs s obsahem 5 % zeolitu. Naopak nejnižší 

hodnota pevnosti byla stanovena u směsi s obsahem 3 % přírodního zeolitu. U pevností 

v prostém tlaku po 90 dnech zrání stanovených na válcových vzorcích viz Tab. 31. 

dosahují nejvyšší hodnoty pevností směsi s obsahem 5 % přírodního zeolitu - 36 MPa. 

Směsi referenční dosahují hodnoty 31,10 MPa. Směs s obsahem 3 % přírodního zeolitu 

dosáhla hodnoty pevnosti 31,61 MPa a směs s obsahem 10 % přírodního zeolitu pak 

hodnoty 32,15 MPa. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo tedy u směsi referenční. 

Dále pak u pevností v tahu ohybem po 90 dnech zrání viz Tab. 31. stanovených na 

trámci v případě referenčních směsí dosahují hodnoty 6,79 MPa. Hodnoty pevností 

u modifikovaných směsí se pohybují v rozmezí od 6,59 MPa (u směsi s 10 % zeolitu), 

přes 6,81 MPa (u směsi s 3 % zeolitu) až po 6,92 MPa u směsi s 5 % zeolitu. Nejvyšší 

hodnoty pevnosti v tahu ohybem dosáhla tedy směs s obsahem 5 % přírodního zeolitu. 
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Tab. 31. Objemová hmotnost a pevnostní vlastnosti směsí po 90 dnech. 

Vzorek 

O
b

je
m

o
v
á
 

h
m

o
tn

o
st

 –
 

k
ry

ch
le

 [
k

g
/m

3
] 

P
ev

n
o
st

 v
 p

ro
st

ém
 

tl
a
k

u
 k

ry
ch

el
n

á
 

[M
P

a
] 

O
b

je
m

o
v
á
 

h
m

o
tn

o
st

 –
 v

á
le

c 

[k
g
/m

3
] 

P
ev

n
o
st

 v
 p

ro
st

ém
 

tl
a
k

u
 v

á
lc

o
v
á
 

[M
P

a
] 

O
b

je
m

o
v
á
 

h
m

o
tn

o
st

 –
 t

rá
m

ec
 

[k
g
/m

3
] 

P
ev

n
o
st

 v
 t

a
h

u
 

o
h

y
b

em
 [

M
P

a
] 

Referenční směs BR 

(obsah přírodního zeolitu 

0 %) 2200 34,75 2185 31,10 2353 6,79 

Směs BZ3 (obsah 

přírodního zeolitu 3 %) 2090 33,81 2119 31,61 2321 6,81 

Směs BZ5 (obsah 

přírodního zeolitu 5 %) 2103 38,93 2129 36,00 2196 6,92 

Směs BZ10 (obsah 

přírodního zeolitu 10 %) 2112 36,84 2174 32,15 2143 6,59 

 

Při sledování grafického znázornění vývoje pevností v prostém tlaku v čase 

stanovených na krychli po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (Obr. 96 a Obr. 99) lze konstatovat, 

že průběh vývoje hodnot (závislost pevnosti v prostém tlaku stanovené na krychli na 

čase) dosažených pevností všech testovaných betonových směsí s obsahem 3 %, 5 % 

a 10 % přírodního zeolitu, včetně směsi referenční, má v zásadě totožný charakter bez 

výrazných výkyvů hodnot těchto pevností v prostém tlaku. 

Vývoj hodnot pevností (závislost pevnosti na čase) v prostém tlaku stanovených na 

válci po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (Obr. 97 a Obr. 100) je v zásadě totožný 

u modifikovaných betonových směsí s obsahem 3 %, 10 % přírodního zeolitu 

a betonové směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu. U betonové směsi 

s obsahem 5 % přírodního zeolitu byl zaznamenán počátek výrazného výkyvu nárůstu 

pevnosti v prostém tlaku po 9 dnech zrání oproti trendu vývoje pevností ostatních 

směsí. Nejvýrazněji je tato hodnota výkyvu pevnosti patrná po 28 dnech zrání (tato 

hodnota pevnosti v prostém tlaku stanovené na válci je téměř identická s hodnotou 

pevnosti v prostém tlaku stanovené na krychli), dále pak dochází k nárůstu pevností 

v prostém tlaku stanoveném na válci již mírnějšího charakteru patrného z Obr. 97 po 90 

dnech zrání. 

Průběh vývoje hodnot pevností (závislost pevnosti na čase) v tahu ohybem stanovených 

na trámci po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (Obr. 98 a Obr. 101) je v zásadě stejného 

charakteru u modifikovaných betonových směsí s obsahem 5 %, 10 % přírodního 

zeolitu a betonové směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu. U betonové směsi 

s obsahem 3 % přírodního zeolitu byl zaznamenán výkyv nárůstu pevnosti v tahu 

ohybem v počátku zrání oproti trendu vývoje pevností ostatních směsí. Nejvýrazněji 

je tato hodnota výkyvu pevnosti patrná po 3 dnech zrání. Dále pak od 9 dnů zrání 

je charakter vývoje hodnot pevností v tahu ohybem stanovených na válci víceméně 

srovnatelný s ostatními testovanými směsmi včetně směsi referenční bez obsahu 

přírodního zeolitu. 
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Na základě shrnutí výše uvedených výsledků pozorování chování vývoje pevností 

v prostém tlaku stanoveném na krychli a válci a pevnosti v tahu ohybem stanoveném na 

trámci u studovaných modifikovaných betonových směsí s obsahem 3 %, 5 % a 10 % 

přírodního zeolitu, včetně směsí referenčních bez obsahu přírodního zeolitu, lze dospět 

k těmto závěrům.  

- Vývoj všech modifikovaných směsí včetně směsí referenčních z pohledu 

pevností v prostém tlaku stanovených na krychli a válci po 28 dnech je totožný – 

tzn., seřadíme-li dosažené pevnosti v prostém tlaku stanovené na krychli a válci 

od nejvyšších hodnot, dostaneme následující sestupnou řadu: betonové směsi 

s obsahem 5 % přírodního zeolitu, betonové směsi s obsahem 10 % přírodního 

zeolitu, betonové směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu a nejnižších 

hodnot pak dosahují betonové směsi s obsahem 3 % přírodního zeolitu.  

- Z pohledu vývoje pevností v tahu ohybem stanovených na trámci po 28 dnech 

zrání pak dostaneme tuto sestupnou řadu: betonové směsi s obsahem 10 % 

přírodního zeolitu, betonové směsi referenční bez obsahu přírodního, betonové 

směsi s obsahem 3 % přírodního zeolitu a nejnižších hodnot pak dosahují 

betonové směsi s obsahem 5 % přírodního zeolitu.  

- Lze tedy konstatovat, že vývoj všech studovaných modifikovaných směsí včetně 

směsí referenčních z pohledu pevností v prostém tlaku (stanovených na krychli 

a válci) po 28 dnech zrání je odlišný od vývoje všech studovaných 

modifikovaných směsí včetně směsí referenčních z pohledu pevností v tahu 

ohybem (stanovených na trámci) po 28 dnech zrání. 

- Nejvyšších hodnot pevnosti v prostém tlaku stanoveném na krychlových 

vzorcích po 28 dnech dosáhla směs s obsahem 5 % zeolitu. Naopak nejnižších 

hodnot pevností bylo dosaženo u směsi s 3 % zeolitu. U pevností v prostém 

tlaku stanovených na válcových vzorcích bylo nejvyšších hodnot dosaženo 

u směsí s obsahem 5 % zeolitu. Naopak nejnižších hodnot bylo dosaženo 

u směsi s 3 % zeolitu.  

- Nejvyšších hodnot pevnosti v tahu ohybem stanovených na trámci po 28 dnech 

tuhnutí a tvrdnutí dosáhla směs s obsahem 10 % zeolitu. V případě 90 ti denních 

pevností byl pozorován jev, kdy zřejmě díky dále probíhajícím pucolánovým 

reakcím dochází k dalšímu nárůstu pevností. Nejvýznamnější nárůst pevností 

v prostém tlaku a tahu ohybem oproti pevnostem stanovených po 28 dnech byl 

zaznamenán u směsi s 3 % zeolitu a to o 14 až 15 %.  

- Ze stanovených výsledků lze tedy konstatovat, že přídavek přírodního zeolitu 

v uvedených množstvích má za následek částečné zlepšení pevnostních 

vlastností. 

Vzhled zkušebních těles vzorků modifikovaných betonů včetně betonů referenčních po 

28 dnech zrání je zobrazen na Obr. 102. 
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Obr. 96. Vývoj krychelné pevnosti v prostém tlaku po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (referenční 

a modifikované betonové směsi /s obsahem 3, 5 a 10 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 

 

 

Obr. 97. Vývoj válcové pevnosti v prostém tlaku po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (referenční a modifikované 

betonové směsi /s obsahem 3, 5 a 10 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 
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Obr. 98. Vývoj pevností v tahu ohybem po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (referenční a modifikované betonové 

směsi /s obsahem 3, 5 a 10 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 

 

Obr. 99. Shrnutí hodnot krychlených pevností v prostém tlaku po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (referenční 

a modifikované betonové směsi /s obsahem 3, 5 a 10 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 3 9 28 90

P
ev

n
o
st

 v
 t

ah
u
 o

h
y
b
em

 [
M

P
a]

 

Doba zrání [dny] 

BR

BZ3

BZ5

BZ10

3

9

28

90

0

5

10

15

20

25

30

35

40

BR BZ3 BZ5
BZ10

P
ev

n
o
st

 v
 p

ro
st

ém
 t

la
k
u
 k

ry
ch

el
n
á 

[M
P

a]
 

Doba zrání [dny] 

Referenční a modifikované betonové směsi  



Ing. Jiří Petrů: Studium využití zeolitů jako přírodních pucolánů v maltách, betonech a geopolymerech 

Disertační práce 

 

 

2014 140 

 

Obr. 100. Shrnutí hodnot válcových pevností v prostém tlaku po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (referenční 

a modifikované betonové směsi /s obsahem 3, 5 a 10 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/). 

 

Obr. 101. Shrnutí hodnot pevností v tahu ohybem po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání (referenční a modifikované 

betonové směsi /s obsahem 3, 5 a 10 % alternativního pojiva – přírodního zeolitu/).  
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Obr. 102. Vzhled těles - vzorky Betonů ref. směs RB, BZ3, BZ5 a BZ10 po 28 dnech zrání. Foto autor. 

6.3.2 STANOVENÍ MRAZUVZDORNOSTI BETONOVÝCH SMĚSÍ 

Stanovení bylo provedeno dle metodiky [79] na normových tělesech - trámcích 

o rozměrech 100×100×400mm s využitím laboratorního zmrazovacího boxu KD 20-

T4.1. Postup stanovení je popsán v kapitole 5.3.6. Následně po provedení příslušného 

počtu zmrazovacích cyklů (100 a 50) byly stanoveny z jednotlivých poměrů pevností 

v prostém tlaku a v tahu ohybem příslušné koeficienty mrazuvzdornosti. Koeficient 

mrazuvzdornosti KM v prostém tlaku po 50 a 100 cyklech a koeficient mrazuvzdornosti 

KM v tahu ohybem po 50 a 100 cyklech. Limitní normovou hodnotou pro určení, zda je 

materiál mrazuvzdorný či ne je hodnota koeficientu mrazuvzdornosti v tahu ohybem 

0,75. Výsledné hodnoty stanovení mrazuvzdornosti viz Tab. 32. 

 

Tab. 32. Koeficient mrazuvzdornosti v prostém tlaku a v tahu ohybem po 50 cyklech.  

50 cyklů 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

prostém tlaku  

KMpt,50 [-] 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

tahu ohybem  

KMto,50 [-] 

RB Ref. směs (přírodní zeolit 

0 %) 
0,92 0,99 

BZ3 (Přírodní zeolit 3 %) 0,67 0,99 

BZ5 (Přírodní zeolit 5 %) 0,58 0,96 

BZ10 (Přírodní zeolit10 %) 0,51 0,93 
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Tab. 33. Koeficient mrazuvzdornosti v prostém tlaku a v tahu ohybem po 100 cyklech. 

100 cyklů 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

prostém tlaku  

KMpt,100 [-] 

Koeficient 

mrazuvzdornosti v 

tahu ohybem  

KMto,100 [-] 

RB Ref. směs (přírodní zeolit 

0 %) 
0,99 0,98 

BZ3 (Přírodní zeolit 3 %) 0,99 0,95 

BZ5 (Přírodní zeolit 5 %) 0,58 0,98 

BZ10 (Přírodní zeolit10 %) 0,51 0,99 

 

V případě stanovení mrazuvzdornosti po 50 zmrazovacích cyklech byla vyhodnocena 

jako mrazuvzdorná pouze směs referenční (KMpt,50 v prostém tlaku   0,92 a KMto,50 

v tahu ohybem = 0,99). Hodnoty koeficientu mrazuvzdornosti KMto,50 v tahu ohybem 

dosahovaly hodnot KMto,50   0,99 (směs s obsahem 3 % přírodního zeolitu), KMto,50 

= 0,96 (směs s obsahem 5 % přírodního zeolitu) a KMto,50   0,93 (směs s obsahem 10 % 

přírodního zeolitu). Hodnoty koeficientu mrazuvzdornosti KMpt,50 v prostém tlaku 

dosahovaly hodnot KMpt,50 = 0,67 (směs s obsahem 3 % přírodního zeolitu), 

KMpt,50 = 0,58 (směs s 5% přírodního zeolitu) a KMpt,50   0,51 (směs s obsahem 10 % 

přírodního zeolitu). Ostatní směsi, tj. s obsahem 3 %, 5 % a 10 % přírodního zeolitu 

byly vyhodnoceny jako nevyhovující podmínce mrazuvzdornosti. Grafické znázornění 

vývoje koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,50 v prostém tlaku a KMto,50 v tahu ohybem po 

50 zmrazovacích cyklech je uvedeno na Obr. 103. 

U 100 zmrazovacích cyklů se dá klasifikovat jako mrazuvzdorná pouze směs referenční 

(KMpt,100 v prostém tlaku   0,99 a KMto,100 v tahu ohybem   0,98) a směs s 3 % 

přírodního zeolitu (KMpt,100 v prostém tlaku   0,99 a KMto,100 v tahu ohybem = 0,95). 

Ostatní směsi, tj. s obsahem 5 % a 10 % zeolitu byly vyhodnoceny jako nevyhovující 

podmínce mrazuvzdornosti. Poměrně vysokou hodnotu koeficientu mrazuvzdornosti 

v prostém tlaku po 100 cyklech KMpt,100   0,99 u směsi s 3 % přírodního zeolitu lze 

označit jako jistou anomálii vzhledem k ostatním výsledkům stanovení koeficientů 

mrazuvzdornosti. Vzhledem k tomu, že výsledky byly stanoveny na příslušných sadách 

zkušebních těles dle metodiky [79] nebylo v rámci experimentu možné provedení 

ověření této hodnoty opakováním této zkoušky na identických vzorcích (ověření by 

pravděpodobně potvrdilo, že se v tomto případě jedná o anomálii). U hodnot koeficientů 

mrazuvzdornosti KMto,100 v tahu ohybem po 50 a 100 zmrazovacích cyklech je 

zajímavým poznatkem skutečnost, že postupné zvyšování množství obsahu přírodního 

zeolitu (3 %, 5 % a 10 %) má na hodnotu koeficientu mrazuvzdornosti v tahu ohybem 

minimální vliv. Grafické znázornění vývoje koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,100 

v prostém tlaku a KMto,100 v tahu ohybem po 100 zmrazovacích cyklech je uvedeno na 

Obr. 104. 

K výsledkům stanovení koeficientu mrazuvzdornosti KMpt v prostém tlaku po 50 a 100 

zmrazovacích cyklech se dá konstatovat, že s postupným zvyšováním množství zeolitu 

ve směsích dochází ke snižování hodnoty koeficientu mrazuvzdornosti, což znamená, že 

u výsledného materiálu dochází ke snížení odolnosti vůči mrazu. Do budoucna by bylo 

účelné zaměření se na ověření vlastností hodnot koeficientu mrazuvzdornosti KMpt 

v prostém tlaku a KMto tahu ohybem u daných směsí.  
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Obr. 103. Vývoj hodnot koeficientu mrazuvzdornosti po 28 dnech zrání referenční a modifikované 

betonové směsi – 50 zmrazovacích cyklů. 

 

 

Obr. 104. Vývoj hodnot koeficientu mrazuvzdornosti po 28 dnech zrání referenční a modifikované 

betonové směsi – 100 zmrazovacích cyklů. 
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6.3.3 STANOVENÍ ODOLNOSTI PROTI PŮSOBENÍ VODY 

A CHEMICKÝCH ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK BETONOVÝCH 

SMĚSÍ (CHRL) 

Stanovení bylo provedeno dle ČSN 73 1326 [74] vždy na třech krychlových vzorcích 

o rozměrech 150×150×150 mm z každé receptury s využitím laboratorního 

zmrazovacího boxu KD 20-T4.1. Výsledné hodnoty stanovení odolnosti proti působení 

vody a chemickým rozmrazovacím látkám uvádí následující Tab. 34. Metodika 

stanovení je podrobně popsána v kapitole 5.3.7. Maximální hodnota plošného odpadu 

byla dle [74] stanovena na 1 000 g.m
-2

 po 100 zmrazovacích cyklech. 

 

Tab. 34. Odolnost proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám. 

Vzorek 

Odpad po 

25 

cyklech 

[g.m
-2

] 

Odpad po 

50 

cyklech 

[g.m
-2

] 

Odpad po 

75 

cyklech 

[g.m
-2

] 

Odpad po 

100 

cyklech 

[g.m
-2

] 

RB Ref. směs (přírodní zeolit 0 %) 2040,0 4982,2 7811,9 10235,6 

BZ3 (Přírodní zeolit 3 %) 677,0 1577,8 2065,2 2401,5 

BZ5 (Přírodní zeolit 5 %) 493,3 1524,4 2194,1 2657,8 

BZ10 (Přírodní zeolit10 %) 91,9 213,3 394,1 607,4 

 

Nejnižší množství plošného odpadu vykazoval po provedení zkoušky beton s obsahem 

10% přírodního zeolitu a to 607,4 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 3). Naopak nejvyšší 

hodnoty odpadu byly zjištěny u referenčních těles, v případě 100 zmrazovacích cyklů až 

10235,6 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 5). Lepších výsledků bylo dosaženo u směsí 

s 5 % obsahu přírodního zeolitu a to 2657,8 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 4) 

a 2401,5 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 4) u 3 % obsahu přírodního zeolitu ve směsi. 

Podmínce odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek tedy 

vyhověla pouze směs s 10 % přírodního zeolitu. Ostatní směsi, včetně směsi referenční, 

byly klasifikovány jako nevyhovující podmínce odolnosti proti působení vody 

a chemických rozmrazovacích látek. Výsledky stanovení, včetně časového průběhu dle 

jednotlivých zmrazovacích cyklů odolností proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek, jsou uvedeny v Tab. 34 a na Obr. 105. Dále pak Obr. 106, Obr. 

107, Obr. 108 a Obr. 109 dokumentuji tělesa po provedení 100 zmrazovacích cyklů. 

Obecně lze k výsledkům stanovení odolnosti proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek konstatovat, že zvýšení obsahu zeolitu v uvedených množstvích 

ve směsích má za následek snížení hodnoty plošného odpadu a  výrazné zvýšení 

odolnosti daného materiálu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. 
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Obr. 105. Odolnost proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám – Betonové referenční 

a modifikované směsi. 
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Obr. 106. Odolnost proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám – Tělesa referenční směsi po 

100 zmrazovacích cyklech. 

 

 

Obr. 107. Odolnost proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám – Tělesa modifikované 

směsi s 3 % přírodního zeolitu po 100 zmrazovacích cyklech. 
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Obr. 108. Odolnost proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám – Tělesa modifikované 

směsi s 5 % přírodního zeolitu po 100 zmrazovacích cyklech. 

 

 

Obr. 109. Odolnost proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám – Tělesa modifikované 

směsi s 10 % přírodního zeolitu po 100 zmrazovacích cyklech. 
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7 DISKUSE VÝSLEDKŮ A ZÁVĚRY 

Cílem disertační práce bylo experimentální ověření, do jaké míry bude mít přídavek 

přírodního zeolitu u geopolymerů, malt a betonů vliv na dané vlastnosti, zejména 

vlastnosti pevností a trvanlivostní. Vlastní způsob aplikace přírodního zeolitu v daných 

materiálech byla formou částečné náhrady pojiva u jednotlivých studovaných materiálů. 

Experimentální práce probíhaly od dubna 2013 do června 2014. Detailně se výsledky 

experimentálních prací zabývají jednotlivé kapitoly, a to pro geopolymery kapitola 6.1, 

pro malty kapitola 6.2 a pro betony kapitola 6.3. 

7.1 GEOPOLYMERY 

K výrobě geopopolymerů byly použity vysokopecní granulovaná struska, aktivátor 

vodní sklo a normový písek. Množstevní náhrada vysokopecní strusky byla stanovena 

na 10 %, 15 % a 20 % z celkového množství vysokopecní granulované strusky pro 

danou směs. Následně bylo u těchto materiálů stanovováno ověření pevnostních 

vlastností (pevnost v prostém tlaku a v tahu ohybem) po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání. 

Dále bylo u těchto materiálů zkoumáno, do jaké míry bude mít vliv přídavku přírodního 

zeolitu na odolnost vůči mrazu, tzn. byla stanovována mrazuvzdornost. Pro ověření 

trvanlivostních a pevnostních vlastností při vystavení vlivu vysokým teplotám byl 

materiál testován při tepelné expozici 400 °C, 800 °C a 1 000 °C. 

Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že postupně se zvyšující obsah 

přírodního zeolitu v geopolymerních směsích má nezanedbatelný vliv na pevností 

vlastnosti.  

Z pohledu pevností v prostém tlaku bylo u všech směsí experimentem ověřeno, že ve 

většině případů má přídavek zeolitu vliv na snížení pevnostních vlastností – 

s postupným zvyšováním obsahu přírodního zeolitu (10, 15 a 20 %) dochází 

k postupnému snižování pevností v prostém tlaku oproti směsím referenčním (Obr. 

39 a Obr. 41). 

V případě pevností v tahu ohybem nejsou výsledky tak jednoznačné a nemají 

jednoznačně sestupnou tendenci jako u pevností v prostém tlaku. V prvních dnech zrání, 

resp. po 3 dnech zrání dochází u pevností v tahu ohybem u směsí s 10, 15 a 20 % 

přírodního zeolitu v porovnání se směsí referenční k určitému snížení hodnot. V dalších 

dnech zrání, resp. po 9, 28, 90 a 270 dnech zrání dochází k určité skokovému nárůstu 

hodnot a dokonce v některých případech, např. po 28, 90 a 270 dnech jsou pevnosti 

směsí modifikovaných vyšší než u směsí referenčních (Obr. 40 a Obr. 42).  

Na Obr. 39 a Obr. 41 je uveden vývoj pevností geopolymerních směsí v prostém tlaku 

po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání. Dále pak Obr. 40 a Obr. 42 prezentuje vývoj pevností 

geopolymerních směsí v tahu ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání.  

Na základě shrnutí uvedených výsledků pozorování chování vývoje pevností v prostém 

tlaku a v tahu ohybem u studovaných modifikovaných geopolymerních směsí 

s obsahem 10 %, 15 % a 20 % přírodního zeolitu včetně směsí referenčních bez obsahu 

přírodního zeolitu lze konstatovat následující závěry. 

Dosažené hodnoty pevností v prostém tlaku po 28 dnech zrání byly seřazeny 

do následující sestupné řady od nejvyšších hodnot: 

- geopolymerní směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu, 
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- geopolymerní směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu,  

- geopolymerní směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu, 

- geopolymerní směsi s obsahem 20 % přírodního zeolitu. 

Dosažené hodnoty pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání byly seřazeny 

do následující sestupné řady od nejvyšších hodnot: 

- geopolymerní směsi s obsahem 20 % přírodního zeolitu, 

- geopolymerní směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu, 

- geopolymerní směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu, 

- geopolymerní směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu. 

Lze tedy konstatovat, že vývoj všech studovaných modifikovaných geopolymerních 

směsí včetně směsí referenčních z pohledu pevností v prostém tlaku po 28 dnech zrání 

je odlišný od vývoje všech studovaných maltových modifikovaných směsí včetně směsí 

referenčních z pohledu pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání. Do budoucna je 

nutné zaměření se na ověření rozdílných hodnot těchto uvedených pevnostních 

vlastností. 

K výsledkům stanovení mrazuvzdornosti po 50 a 100 zmrazovacích cyklech 

u geopolymerních materiálů se dá konstatovat, že s postupným zvyšováním množství 

zeolitu v příslušných množstvích ve směsích geopolymerů dochází ke zvyšování 

hodnoty koeficientu mrazuvzdornosti částečně na úroveň směsi referenční, případně 

mírně nad tuto hodnotu.  

Přídavek přírodního zeolitu má tedy jednoznačně pozitivní vliv na mrazuvzdornost 

geopolymerních materiálů v uvedených množstvích. Grafické znázornění vývoje 

koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,50 v prostém tlaku a KMto,50 v tahu ohybem po 50 

zmrazovacích cyklech je uvedeno na Obr. 49. Vývoj koeficientů mrazuvzdornosti 

KMpt,100 v prostém tlaku a KMto,100 v tahu ohybem po 100 zmrazovacích cyklech je 

uveden na Obr. 50. 

U výsledků vystavení těles vzorků geopolymerů vysokým teplotám lze dojít k závěru, 

že s postupným zvyšováním obsahu přírodního zeolitu dochází u jednotlivých směsí 

k mírnému zvýšení odolnosti vůči vysokým teplotám v porovnání s referenční směsí 

bez obsahu přírodního zeolitu. Tento jev je nejvíce patrný u teplot 800 °C a 1000 °C. 

Obr. 64 a Obr. 65 prezentuje porovnání pevnostních vlastností v prostém tlaku a tahu 

ohybem po výpalu na dané teploty (400 °C, 800 °C a 1 000 °C) k hodnotám pevností 

v prostém tlaku a tahu ohybem vzorků geopolymerů, které nebyly podrobeny tepelné 

expozici. 

7.2 MALTY 

Pro výrobu maltové směsi (malta vápenocementová) byly použity jako pojivo vápenný 

hydrát a portlandský cement, plnivem pak byl normový písek. Množstevní náhrada 

pojiva byla stanovena na 10 %, 15 % a 20 % z celkového množství pojiva pro danou 

směs obdobně jako u geopolymerních směsí. Následně bylo u těchto materiálů 

provedeno ověření pevnostních vlastností (pevnost v prostém tlaku a v tahu ohybem) po 

3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání. Dále bylo u těchto materiálů zkoumáno, do jaké míry 

bude mít vliv přídavku přírodního zeolitu na odolnost vůči mrazu, tzn. byla stanovována 

mrazuvzdornost. Pro ověření trvanlivostních a pevnostních vlastností při vystavení 

vlivu vysokým teplotám byl materiál testován při tepelné expozici 400 °C, 800 °C 

a 1 000 °C. 
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K naměřeným hodnotám maltových materiálů lze konstatovat, že postupně se zvyšující 

obsah přírodního zeolitu v maltových směsích má nezanedbatelný vliv na pevnostní 

vlastnosti. V prvních dnech zrání není vliv zeolitu ještě tak výrazný, kdy u hodnot po 

3 dnech zrání dosahují nejvyšších hodnot pevností (prostý tlak a tah ohybem) směsi bez 

obsahu přírodního zeolitu. Ovšem u dalších dní zrání již od 9 dnů zrání dochází 

v zásadě k růstu pevností postupně se zvyšujícím se obsahem přírodního zeolitu.  

V případě 28 a 90 dnů zrání je již tento rozdíl velmi výrazný zejména u pevností 

v prostém tlaku. U pevností stanovených po 270 dnech zrání je nárůst pevnosti 

například u hodnoty v prostém tlaku u směsi s obsahem 20 % přírodního zeolitu téměř 

dvojnásobný oproti směsi referenční.  

Vliv přídavku přírodního zeolitu v množstvích 10 %, 15 % a 20 % má tedy pozitivní 

vliv na růst pevností v prostém tlaku i tahu ohybem. Na Obr. 73 a Obr. 75 je uveden 

vývoj pevností v prostém tlaku po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání. Dále pak Obr. 74 

a Obr. 76 prezentuje vývoj pevností v tahu ohybem po 3, 9, 28, 90 a 270 dnech zrání.  

Na základě shrnutí výsledků pozorování chování vývoje pevností v prostém tlaku v tahu 

ohybem u studovaných modifikovaných maltových směsí s obsahem 10 %, 15 % 

a 20 % přírodního zeolitu včetně směsí referenčních bez obsahu přírodního zeolitu lze 

dospět k následujícím závěrům. 

Dosažené hodnoty pevností v prostém tlaku po 28 dnech zrání byly seřazeny 

do následující sestupné řady od nejvyšších hodnot: 

- maltové směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu, 

- maltové směsi s obsahem 20 % přírodního zeolitu, 

- maltové směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu, 

- maltové směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu. 

Dosažené hodnoty pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání byly seřazeny 

do následující sestupné řady od nejvyšších hodnot: 

- maltové směsi s obsahem 20 % přírodního zeolitu, 

- maltové směsi s obsahem 15 % přírodního zeolitu, 

- maltové směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu, 

- maltové směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu. 

Lze tedy konstatovat, že vývoj všech studovaných modifikovaných maltových směsí 

včetně směsí referenčních z pohledu pevností v prostém tlaku po 28 dnech zrání je 

odlišný od vývoje všech studovaných maltových modifikovaných směsí včetně směsí 

referenčních z pohledu pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání. Do budoucna je 

nutné zaměření se na ověření rozdílných hodnot těchto uvedených pevnostních 

vlastností. 

Stanovením mrazuvzdornosti u maltových směsí bylo dosaženo následujících závěrů. 

- Po každých 25 cyklech zmrazování byly vzorky kontrolovány. 

- Po prvních 25 cyklech došlo u referenční maltové směsi k značné destrukci, 

došlo k úplnému rozpadu těles. 

- Porušení menšího charakteru bylo pak postupně zaznamenáno u směsí s 10 

a 15 % přírodního zeolitu. Nejmenší míru porušení pak vykazovala tělesa s 20 % 

přírodního zeolitu. Tělesa byla následně podrobena dalším 25 zmrazovacím 

cyklům (Obr. 85). 

- Vzhledem k míře porušení nebylo možné u jednotlivých vzorků těles stanovit 

pevnostní vlastnosti (po 25 ani po 50 zmrazovacích cyklech), tj. pevnost 



Ing. Jiří Petrů: Studium využití zeolitů jako přírodních pucolánů v maltách, betonech a geopolymerech 

Disertační práce 

 

 

2014 151 

v prostém tlaku a pevnost v tahu ohybem a příslušné koeficienty 

mrazuvzdornosti.  

V rámci dalšího studia samotných maltových směsí s přídavkem přírodního zeolitu se 

doporučuje u maltových směsí použít nižší počet zmrazovacích cyklů. Zvolený počet 

zmrazovacích cyklů byl v rámci této práce zvolen z důvodu možnosti porovnání 

chování přídavku přírodního zeolitu identického množstevního zastoupení pro malty 

a geopolymery při stejném počtu zmrazovacích cyklů. 

Vliv tepelné expozice na zkoušená tělesa maltových směsí je následovný. Zkušební 

tělesa maltových směsí byla žíhána na teploty 600, 800 a 1000 °C vždy s izotermní 

výdrží 120 minut identicky jako u těles geopolymerů. Míra porušení těles maltových 

vzorků dosahovala takového charakteru (pro všechny dané teploty), že nebylo možné 

stanovit pevnostní vlastnosti studovaných maltových směsí. Míra odolnosti byla tedy 

stanovena jako vizuální kontrola porušení se zachováním celistvého tvaru těles 

jednotlivých vzorků.  

Závěrem lze konstatovat, že zvyšující podíl přírodního zeolitu ve směsích má za 

následek větší odolnost vůči teplotám žíhání. Nejméně porušená tělesa v případě celého 

teplotního rozsahu (600, 800 a 1000 °C) byla tělesa maltových směsí s obsahem 20 % 

přírodního zeolitu. Naopak nejmenší odolnost byla zaznamenána u směsí referenčních 

bez přídavku přírodního zeolitu. Tyto skutečnosti dokladuje fotodokumentrace (Obr. 90, 

Obr. 91, Obr. 92, Obr. 93, Obr. 94 a Obr. 95) z průběhu stanovování odolnosti 

maltových směsí vůči teplotám žíhání uvedené v kapitole 6.2.3. 

7.3 BETONY 

Pro ověření vlastností vlivu přídavku přírodního zeolitu u betonu byl použit beton třídy 

C25/30. Pro výrobu betonové směsi byl použit portlandský cement, kamenivo 

a provzdušňující a plastifikační přísada. Množstevní náhrada pojiva byla aplikována 

v jednotlivých směsích s 3 %, 5 % a 10 % přírodního zeolitu z celkového množství 

pojiva pro danou betonovou směs. Následně bylo provedeno ověření pevnostních 

vlastností (pevnost v prostém tlaku a v tahu ohybem) po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání. Dále 

bylo u těchto modifikovaných betonů zkoumáno, do jaké míry má vliv přídavku 

přírodního zeolitu na odolnost vůči mrazu, resp. mrazuvzdornost a dále na odolnost 

proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám po 28 dnech zrání.  

Nejvyšších hodnot pevnosti v prostém tlaku stanoveném na krychlových vzorcích 

po 28 dnech zrání dosáhla betonová směs s obsahem 5 % zeolitu. Naopak nejnižších 

hodnot pevností bylo dosaženo u směsi s 3 % zeolitu.  

U pevností v prostém tlaku stanovených na válcových vzorcích bylo nejvyšších hodnot 

dosaženo u směsí s obsahem 5% zeolitu. Naopak nejnižších hodnot bylo dosaženo 

u směsi s 3 % zeolitu.  

Nejvyšších hodnot pevnosti v tahu ohybem stanovených na trámci po 28 dnech tuhnutí 

a tvrdnutí dosáhla směs s obsahem 10 % zeolitu. V případě 90 ti denních pevností byl 

pozorován jev, kdy zřejmě díky dále probíhajícím pucolánovým reakcím dochází 

k dalšímu nárůstu pevností. Nejvýznamnější nárůst pevností v prostém tlaku a tahu 

ohybem oproti pevnostem stanovených po 28 dnech byl zaznamenán u směsi s 3 % 

zeolitu a to o 14 až 15 %.  
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Ze stanovených výsledků lze tedy konstatovat, že přídavek přírodního zeolitu 

v uvedených množstvích má za následek částečné zlepšení pevnostních vlastností.  

Na Obr. 96 a Obr. 99 je uveden vývoj pevností v prostém tlaku stanoveném na krychli 

po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání. Na Obr. 97 a Obr. 100 je pak znázorněn vývoj pevností 

v prostém tlaku stanoveném na válci po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání. Dále pak Obr. 98 

a Obr. 101 prezentuje vývoj pevností v tahu ohybem po 3, 9, 28 a 90 dnech zrání. 

Na základě shrnutí výsledků pozorování chování vývoje pevností v prostém tlaku 

stanoveném na krychli a válci a pevnosti v tahu ohybem stanoveném na trámci 

u studovaných modifikovaných betonových směsí s obsahem 3 %, 5 % a 10 % 

přírodního zeolitu včetně směsí referenčních bez obsahu přírodního zeolitu lze dospět 

k těmto závěrům. 

Vývoj všech modifikovaných směsí včetně směsí referenčních z pohledu pevností 

v prostém tlaku stanovených na krychli a válci po 28 dnech je totožný. Dosažené 

hodnoty pevností v prostém tlaku stanovené na krychli a válci po 28 dnech zrání byly 

seřazeny do následující sestupné řady od nejvyšších hodnot: 

- betonové směsi s obsahem 5 % přírodního zeolitu, 

- betonové směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu, 

- betonové směsi referenční bez obsahu přírodního zeolitu, 

- betonové směsi s obsahem 3 % přírodního zeolitu. 

Dosažené hodnoty pevností v tahu ohybem stanovené na trámci po 28 dnech zrání byly 

seřazeny do následující sestupné řady od nejvyšších hodnot: 

- betonové směsi s obsahem 10 % přírodního zeolitu, 

- betonové směsi referenční bez obsahu přírodního, 

- betonové směsi s obsahem 3 % přírodního zeolitu, 

- betonové směsi s obsahem 5 % přírodního zeolitu. 

Lze tedy konstatovat, že vývoj všech studovaných modifikovaných směsí včetně směsí 

referenčních z pohledu pevností v prostém tlaku (stanovených na krychli a válci) po 28 

dnech zrání je odlišný od vývoje všech studovaných modifikovaných směsí včetně 

směsí referenčních z pohledu pevností v tahu ohybem (stanovených na trámci) po 28 

dnech zrání. Do budoucna je nutné zaměření se na ověření rozdílných hodnot těchto 

uvedených pevnostních vlastností. 

Ke stanovení mrazuvzdornosti betonových směsí lze uvést, že v případě stanovení 

mrazuvzdornosti po 50 zmrazovacích cyklech byla vyhodnocena jako mrazuvzdorná 

pouze směs referenční. Ostatní modifikované betonových směsi, tj. s obsahem 3 %, 5 % 

a 10 % přírodního zeolitu byly vyhodnoceny jako nevyhovující podmínce 

mrazuvzdornosti.  

Grafické znázornění vývoje koeficientů mrazuvzdornosti KMpt,50 v prostém tlaku 

a KMto,50 v tahu ohybem po 50 zmrazovacích cyklech je uvedeno na Obr. 96. U 100 

zmrazovacích cyklů se dá klasifikovat jako mrazuvzdorná pouze směs referenční a směs 

s obsahem 3 % přírodního zeolitu. Ostatní směsi, tj. s obsahem 5 % a 10 % zeolitu byly 

vyhodnoceny jako nevyhovující podmínce mrazuvzdornosti.  

Závěrem lze k výsledkům mrazuvzdornosti po 50 a 100 zmrazovacích cyklech 

konstatovat, že s postupným zvyšováním množství zeolitu ve směsích dochází ke 

snižování hodnoty koeficientu mrazuvzdornosti a k tomu, že u výsledného materiálu 

dochází ke snížení odolnosti vůči mrazu. Do budoucna by bylo účelné zaměření se na 
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ověření vlastností hodnot koeficientu mrazuvzdornosti KMpt v prostém tlaku a KMto 

tahu ohybem u daných směsí. 

Při ověření vlivu přídavku přírodního zeolitu v daných množstevních zastoupeních na 

odolnost betonových materiálů proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek 

vyhověla podmínce odolnosti pouze betonová modifikovaná směs s 10 % přírodního 

zeolitu. 

Ostatní betonové směsi včetně směsi referenční byly klasifikovány jako nevyhovující 

podmínce odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Výsledky 

stanovení včetně časového průběhu dle jednotlivých zmrazovacích cyklů jsou uvedeny 

v Tab. 34 a na Obr. 105.  

Nejnižší množství plošného odpadu vykazoval po provedení zkoušky beton s obsahem 

10 % přírodního zeolitu, a to 607,4 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 3). Naopak nejvyšší 

hodnoty odpadu byly zjištěny u referenčních těles, v případě 100 zmrazovacích cyklů až 

10235,6 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 5). Lepších výsledků bylo dosaženo u směsí 

s 5 % obsahu přírodního zeolitu a to 2657,8 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 4) 

a 2401,5 g.m
-2 

(stupeň porušení dle [74] 4) u 3 % obsahu přírodního zeolitu ve směsi. 

Obecně lze k výsledkům stanovení odolnosti proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek konstatovat, že zvýšení obsahu zeolitu v uvedených množstvích 

v betonových směsích má za následek snížení hodnoty plošného odpadu a  výrazné 

zvýšení odolnosti daného materiálu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 

látek. 

7.4 HLAVNÍ VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Pro modifikované geopolymery přírodním zeolitem lze po shrnutí všech výsledků 

experimentálních prací vyvodit tyto závěry: 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 10 %, 15 % a 20 % způsobuje 

snížení pevnostních vlastností oproti referenčním vzorkům. 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 10 %, 15 % a 20 % má pozitivní vliv 

na odolnost vůči mrazu. 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 10 %, 15 % a 20 % má vliv na mírný 

nárůst odolnosti vůči vysokým teplotám z pohledu pevnostních vlastností. 

Pro modifikované malty přírodním zeolitem lze po shrnutí všech výsledků 

experimentálních prací vyvodit tyto závěry: 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 10 %, 15 % a 20 % způsobuje 

zvýšení pevnostních vlastností oproti referenčním vzorkům. 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 10 %, 15 % a 20 % má pozitivní vliv 

na odolnost vůči mrazu. 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 10 %, 15 % a 20 % má pozitivní vliv 

na odolnosti vůči vysokým teplotám. 

Pro modifikované betony přírodním zeolitem lze po shrnutí všech výsledků 

experimentálních prací vyvodit tyto závěry: 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 3 %, 5 % a 10 % způsobuje částečné 

zvýšení pevnostních vlastností oproti referenčním vzorkům. 

- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 3 %, 5 % a 10 % má negativní vliv 

na odolnost vůči mrazu. 
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- Přídavek přírodního zeolitu v zastoupeních 3 %, 5 % a 10 % má pozitivní vliv 

na odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že cíle disertační práce byly naplněny, z teoretického 

hlediska a významu pro tento vědní obor byla vypracována ucelená práce zabývající se 

aplikací přírodních zeolitů v oblasti geopolymerů, malt a betonů. Bylo realizováno 

experimentální ověření možnosti využití, respektive vliv přírodních zeolitů na dané 

vlastnosti jednotlivých studovaných materiálů v daném rozsahu včetně návrhů dalšího 

možného směrování tohoto oboru studia stavebních materiálů. Přírodní zeolity a jejich 

využití je v současné době obecně velmi široké nejenom v oblasti stavebnictví 

a stavební výrobě, ale jak již bylo v této práci uvedeno, v celé řadě dalších 

průmyslových odvětví. 

Praktické využití přírodních zeolitů avšak stále ještě neodpovídá velmi širokým 

možnostem a významu tohoto přírodního materiálu. Lze tedy konstatovat, že přírodní 

zeolit má velmi dobrý potenciál využití v oblasti geopolymerních systémů, malt 

i betonů. Ovšem dnes se vyskytuje stále celá řada limitujících faktorů a aspektů, jak 

z pohledu finančního, tak z hlediska vlastní technologie výroby, na které je nezbytné se 

do budoucna zaměřit. 
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8 DISCUSSION OF RESULTS AND CONCLUSIONS 

The aim of dissertation thesis was experimental verification of natural zeolite addition 

influence on specific properties, especially strength and durability, in geopolymers, 

mortars and concretes. Natural zeolite was applied in these materials as a partial 

substitution of a binder. The experimental work took place from April 2013 to June 

2014. Individual chapters deal with experimental work results in detail, specifically the 

chapter 6.1 deals with geopolymers, chapter 6.2 with mortars, and chapter 6.3 with 

concretes. 

8.1 GEOPOLYMERS 

Ground granulated blast furnace slag, water glass activator and normalized sand were 

used to produce geopolymers. The substitution amounts of blast furnace slag were set 

at 10, 15 and 20 % of the whole blast furnace slag amount for a given mixture. 

Subsequently verification of strength characteristics (unconfined compressive strength 

and flexural strength) was determined in these materials after 3, 9, 28, 90 and 270 days 

of curing. The effect of natural zeolite addition on frost resistance, i.e. resistivity against 

freezing, was also investigated. To verify durability and strength characteristics during 

exposure to high temperatures material was tested for heat exposure in temperatures 

of 400, 800 and 1 000 °C. 

Based on the measured values it is possible to conclude that gradually increased content 

of natural zeolite in geopolymer mixtures significantly effected on the strength 

characteristics.  

From the point of view of unconfined compressive strength it was experimentally 

verified in all mixtures that in most cases addition of zeolite causes decrease of strength 

characteristics – gradual increase of natural zeolite content (10, 15 and 20 %) causes 

gradual decrease of unconfined compressive strength in comparison with reference 

mixtures (Fig. 39 and Fig. 41). 

In case of flexural strength the results are not so clear, and have not got typical 

decreasing trend as in case of unconfined compressive strength. In the first days 

of curing, specifically after three days, the flexural strength values in 10, 15 and 20 % 

natural zeolite mixtures somewhat decrease in comparison with reference ones. 

In further curing days, specifically after 9, 28, 90 and 270 days of curing there 

is a certain increase of values and in some cases, e.g. after 28, 90 and 270 days modified 

mixture strengths are higher than strengths of reference (Fig. 40 and Fig. 42). 

Fig. 39 and Fig. 41 show trends of geopolymer mixture unconfined compressive 

strength after 3, 9, 28, 90 and 270 days of curing. Fig. 40 and Fig. 42 present trends 

of geopolymer mixture flexural strength after 3, 9, 28, 90 and 270 days of curing.  

Following conclusions it is possible to summarize. Unconfined compressive strength 

(UCS) values after 28 days of curing form following descending series: 

- reference geopolymer mixtures without natural zeolite content, 

- geopolymer mixtures with 10 % of natural zeolite, 

- geopolymer mixtures with 15 % of natural zeolite, 

- geopolymer mixtures with 20 % of natural zeolite. 
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In case of flexural strength after 28 days of curing the following descending sequence 

was recognized: 

- geopolymer mixtures with 20 % of natural zeolite, 

- reference geopolymer mixtures without natural zeolite content, 

- geopolymer mixtures with 15 % of natural zeolite, 

- geopolymer mixtures with 10 % of natural zeolite. 

Results of UCS after 28 days of curing are quite different than results of flexural 

strength of geopolymer mixtures. Thus difference should be an area of the next 

research. 

Concerning results of frost resistance of geopolymer materials after 50 and 100 freezing 

cycles following results were obtained. With increase of zeolite amount in geopolymer 

mixtures the frost coefficient value increased to the level of reference mixtures and 

partially even slightly above it. Addition of natural zeolite positively influenced a frost 

resistance of geopolymer materials. A graphical display of the frost coefficient trends 

KMpt,50 for UCS and KMto,50 for flexural strength after 50 freezing cycles is shown at 

Fig. 49. Frost coefficient trends KMpt,100 for UCS and KMto,100 for flexural strength after 

100 freezing cycles is shown at Fig. 50. 

Increase of natural zeolite content causes in all mixtures slight increase of resistivity 

to high temperatures in comparison with reference ones without natural zeolite. This 

phenomenon is most apparent in 800 °C and 1000 °C temperatures. Fig. 64 and Fig. 65 

show comparison of strength characteristics (UCS and flexural strength) after burning 

(400, 800 and 1000 °C) and the values of UCS and flexural strength of geopolymer 

samples that were not exposed to heat. 

8.2 MORTARS 

Lime hydrate and Portland cement were used as a binder and standard sand as fill 

to produce a mortar mixture (lime-cement mortar). Natural zeolite substitutes 10, 15 

and 20 % from the total amount of a binder. Subsequently verification of strength 

characteristics (UCS and flexural strength) was determined in prepared mixtures after 3, 

9, 28, 90 and 270 days of curing. The effect of natural zeolite addition on frost 

resistance, i.e. resistivity against freezing, was also investigated. To verify durability 

and strength characteristics during exposure to high temperatures material was tested for 

heat exposure in temperatures of 400, 800 and 1 000 °C. 

Increasing content of natural zeolite in mortar mixtures significantly influenced the 

strength characteristics. In the first days of curing the influence of zeolite was not 

so significant; values after three days of curing reached the highest strengths (UCS 

and flexural strength) in mixture without natural zeolite. However, during next days 

of curing, increase of strength with increasing content of natural zeolite was measured.  

In case of 28 and 90 days of curing this difference was very significant, especially 

in UCS. After 270 days of curing of the mixture with 20% of natural zeolite the value 

of UCS increased, twice in comparison of the reference mixture. Addition of natural 

zeolite in 10, 15 and 20 % amounts increased UCS and flexural strength values. Fig. 73 

and Fig. 75 show trends of UCS values after 3, 9, 28, 90 and 270 days of curing. The 

Fig. 74 and Fig. 76 present the trends of flexural strength values after 3, 9, 28, 90 

and 270 days of curing.  
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Unconfined compressive strength (UCS) values after 28 days of curing form following 

descending series: 

- mortar mixtures with 15 % of natural zeolite, 

- mortar mixtures with 20 % of natural zeolite, 

- mortar mixtures with 10 % of natural zeolite, 

- reference mortar mixtures without natural zeolite content. 

In case of flexural strength after 28 days of curing the following descending sequence 

was recognized: 

- mortar mixtures with 20 % of natural zeolite, 

- mortar mixtures with 15 % of natural zeolite, 

- mortar mixtures with 10 % of natural zeolite, 

- reference mortar mixtures without natural zeolite content. 

The trend of UCS values of all studied modified mortar mixtures, including reference 

mixtures after 28 days of curing was different from the trend of flexural strength values. 

In the future it should be an area of the next research. 

Tests of mortar mixtures frost resistance are possible to summarize in following 

conclusions. 

- The samples were inspected after every 25 cycles of freezing. 

- The reference mortar mixture was destroyed after the first 25 cycles. 

- Smaller destruction was then recorded in mixtures of 10 and 15 % of natural 

zeolite. The smallest measured failure was shown in case of bodies with 20 % 

of natural zeolite. The bodies were subsequently subjected by further 25 freezing 

cycles (Fig. 85). 

- Due to the extent of failure it was not possible to measure strength 

characteristics (both after 25 and 50 freezing cycles), i.e. UCS and flexural 

strength and calculate the appropriate frost resistance coefficients. 

Lower number of freezing cycles is recommended for the next research. The number of 

cycles during our study was set to compare behaviour of mortars and geopolymers with 

natural zeolites under same conditions. 

Effects of heat exposure to mortar mixture tested bodies are following. The tested 

mortar mixture samples were burned to the 600, 800 and 1000 °C temperatures always 

with isothermal period of 120 minutes, identically as geopolymer bodies. The rate of 

failure of the mortar sample was so high (for all temperatures) that it was not possible to 

determine strength characteristics of them. 

The measure of resistance was then determined by a visual control of failure, where the 

entire body shapes of samples were maintained. 

Increasing share of natural zeolite in the mixtures resulted in bigger resistivity against 

burning. Bodies with the least amounts of failure, for all tested temperatures (600, 800 

and 1000 °C), were the mortar mixtures with 20 % of natural zeolite. On the contrary, 

the least amount of resistance was recorded in the reference mixtures without addition 

of natural zeolite. These facts are documented by photo documentation (Fig. 90, Fig. 91, 

Fig. 92, Fig. 93, Fig. 94 and Fig. 95) in the chapter 6.2.3. 
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8.3 CONCRETES 

Influence of addition of natural zeolite to concrete was tested on the class C25/30 

concrete. The concrete mixture was prepared by Portland cement, gravel aggregate and 

aerating and plasticizing agents. Substitution of binder was applied in the amount of 3, 5 

and 10 % of natural zeolite. Verification of strength characteristics (UCS and flexural 

strength) was determined after 3, 9, 28 and 90 days of curing. Effects of natural zeolite 

addition on resistivity against freezing and also on resistance against water and 

chemical anti-freeze substances after 28 days of curing was also investigated. 

The highest values of UCS measured on cube samples after 28 days were achieved by 

the concrete mixture with 5 % of zeolite. On the contrary, the lowest UCS values were 

in case of the mixture with 3 % of zeolite.  

The highest UCS values on cylindrical samples were reached in the mixtures with 5 % 

of zeolite, the lowest ones than in the mixture with 3 % of zeolite.  

The highest values of flexural strength after 28 days of curing were in the mixture with 

10 % of zeolite. Results after 90 days of curing show a phenomenon of further 

puzzolano reactions, because there was measured an increase of strength. The most 

significant increase of UCS and flexural strength after 28 days was recorded in the 

mixture with 3 % of zeolite, specifically by 14 to 15 %.  

Addition of natural zeolite was resulted in partial improvement of strength 

characteristics.  

Fig. 96 and Fig. 99 show the trends of UCS on a cube after 3, 9, 28 and 90 days 

of curing. Fig. 97 and Fig. 100 show the trends of UCS on a cylinder after 3, 9, 28 and 

90 days of curing. Fig. 98 and Fig. 101 present the trends of flexural strength after 3, 9, 

28 and 90 days of curing. 

Unconfined compressive strength (UCS) on cubes and cylinders of concrete mixtures 

with natural zeolite values after 28 days of curing form following descending series: 

- concrete mixtures with 5 % of natural zeolite, 

- concrete mixtures with 10 % of natural zeolite, 

- reference concrete mixtures without natural zeolite, 

- concrete mixtures with 3 % of natural zeolite. 

In case of flexural strength the following descending sequence was investigated: 

- concrete mixtures with 10 % of natural zeolite, 

- reference concrete mixtures without natural zeolite, 

- concrete mixtures with 3 % of natural zeolite, 

- concrete mixtures with 5 % of natural zeolite. 

Results of UCS and flextual strength after 28 days of curing are different. This 

difference should be an area of the next research. The only frost resistant mixture after 

50 freeze cycles was the reference one. Other modified concrete mixtures, i.e. with 3, 5 

and 10 % of natural zeolite, were evaluated as unsatisfactory regarding the frost 

resistance.  

A graphical display of the frost coefficient trends KMpt,50 for UCS and KMto,50 for 

flexural strength after 50 freezing cycles is shown at Fig. 96. In the case of 100 freezing 

cycles we can classify only the reference mixture and the mixture with 3 % of natural 

zeolite as frost resistant. Other mixtures, i.e. with 5 and 10 % of natural zeolite, were 

evaluated as unsatisfactory regarding frost resistance. With increasing amount of zeolite 
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in the mixtures the frost resistance coefficient and frost resistance decreased. Next 

research should be oriented to analyse frost resistance of concrete mixtures with natural 

zeolite. 

During testing of effects of natural zeolite addition on resistance of concrete materials 

against water and chemical antifreezes, only the modified concrete mixture with 10 % 

of natural zeolite met the resistance conditions. 

Other concrete mixtures, including the reference ons, were classified as unsatisfactory 

regarding the resistance against water and chemical antifreezes. Results, including the 

timeline, according to individual freeze cycles are shown at Tab. 34 and Fig. 105. 

The least amount of areal waste after the test was shown by the concrete with 10 % 

of natural zeolite, specifically 607.4 g.m
-2

 (failure degree according to [74] 3). On the 

contrary the highest amount of waste was found in the reference bodies, specifically 

in the case of 100 freeze cycles up to 10235.6 g.m
-2

 (failure degree according to [74] 5). 

Better results were reached with the mixtures with 5 % of natural zeolite, specifically 

2657.8 g.m
-2

 (failure degree according to [74] 4) and 2401.5 g.m
-2

 (failure degree 

according to [74] 4) with 3 % of natural zeolite in the mixture. 

Increase amount of zeolite in the concrete mixtures is resulted in lower values of areal 

waste, and improvement of resistance against water and chemical antifreezes. 

8.4 MAIN RESULTS DISSERTATION THESIS 

The following conclusions for geopolymers modified by natural zeolite can be 

summarized: 

- Addition of natural zeolite in 10, 15 and 20 % amounts causes decrease 

of strength characteristics in comparison with reference samples. 

- Addition of natural zeolite in 10, 15 and 20 % amounts has a positive effect 

on frost resistance. 

- Addition of natural zeolite in 10, 15 and 20 % amounts effect slightly increase 

of resistance against high temperatures (based on the strength tests). 

The following conclusions for mortars modified by natural zeolite can be summarized: 

- Addition of natural zeolite in 10, 15 and 20 % amounts causes increase 

of strength characteristics in comparison with reference samples. 

- Addition of natural zeolite in 10, 15 and 20 % amounts has a positive effect 

on frost resistance. 

- Addition of natural zeolite in 10, 15 and 20 % amounts has a positive effect 

on resistance against high temperatures. 

The following conclusions for concretes modified by natural zeolite can be summarized: 

- Addition of natural zeolite in 3, 5 and 10 % amounts causes partial increase 

of strength characteristics in comparison with reference samples. 

- Addition of natural zeolite in 3, 5 and 10 % amounts has a negative effect 

on frost resistance. 

- Addition of natural zeolite in 3, 5 and 10 % amounts has a positive effect 

on resistance against water and chemical antifreezes. 

The aims of dissertation thesis were achieved, from the theoretical point of view and 

significance for this scientific discipline a complete work was written that deals with 
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application of natural zeolites in the area of geopolymers, mortars and concretes. 

Experimental verification of possibilities of use was performed or rather effect 

of natural zeolites on specific properties of studied materials, including suggestions of 

next study directions of construction materials. Natural zeolites and their use are 

currently and in general very wide not only in the construction area and production, but 

also, as it was mentioned in this work, in other industrial fields.  

However, practical use of natural zeolites still does not correspond to very wide 

possibilities and significance of this natural material. Natural zeolites have got a very 

good potential of utilisation in the area of geopolymer systems, mortars and concretes. 

Nevertheless, there are still many limiting factors and aspects, both from the financial 

point of view, and the technological production side that need to be addressed in the 

future. 
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