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Abstrakt 

Alkalicky aktivované materiály jsou skupinou pojivových systémů s velkou 

perspektivou aplikace ve stavebním průmyslu.  

Disertační práce se zabývá přípravou a ověřením vlastností lisovaných alkalicky 

aktivovaných materiálů na bázi vysokopecní strusky. Experimentální práce jsou rozděleny 

do dvou částí, kdy v první fázi je řešena problematika výběru vhodného aktivátoru 

pro alkalickou aktivaci vysokopecní strusky. V experimentu bylo použito osm typů aktivátorů, 

přičemž byly sledovány především fyzikálně-mechanické parametry připravených hmot. 

Pro druhou část práce bylo vybráno jako alkalický aktivátor vysokopecní strusky upravené 

sodné vodní sklo Kittfort.  

Druhá část experimentu je věnována problematice přípravy a ověření vlastností 

lisovaných hmot. V rámci práce byla vytvořena metodika pro přípravu a zpracování směsí 

navržených pro lisování.  V rámci experimentu bylo připraveno 21 základních druhů receptur, 

u nichž byl zkoumán vliv lisovací síly a množství záměsové vody na vývoj pevností a míru 

zhutnění. Na připravených tělesech byly ověřovány základní fyzikálně-mechanické 

a odolnostní vlastnosti. U vybraných receptur se následný výzkum zaměřil na dlouhodobé 

sledování pevnostních charakteristik a ověření odolnosti a trvanlivosti připravených vzorků.  

 

 

Klíčová slova 

Alkalicky aktivovaný, geopolymer, vysokopecní granulovaná struska, popílek, 

metakaolin, lisování, fyzikálně-mechanické vlastnosti. 
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Abstract 

Alkali-activated materials represent a group of binders with extensive prospects 

of applications in building industries.  

Dissertation deals with the preparation and verification of the properties of molded 

alkali-activated materials based on blast furnace slag. Experimental work is divided into two 

parts, where the first stage solves the problem of selecting the appropriate activator for the alkali 

activation of blast furnace slag. In the experiment, were used eight types of activators and were 

monitored primarily physical-mechanical parameters of the prepared materials. For the second 

part of the work, as alkaline activator of blast furnace slag modified sodium water glass Kittfort 

was chosen. 

The second part of the experiment is dedicated to the preparation and verification 

of properties of molded materials. In this work, a method for the preparation and processing 

of mixtures for stamping was designed. In the experiment 21 basic types of recipes, where 

the influence of pressure and the amount of water on strength and peace compaction was 

studied, were prepared.  Basic physical-mechanical properties and resistance were tested 

on prepared specimens. Selected recipes were used in subsequent research, that was focused 

on long-term monitoring and verification of strength characteristics of strength and durability 

of the prepared samples. 
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Alkali-activated, Geopolymer, Blast furnace slag, Fly ash, Metakaolin, Molding, 

Physical-mechanical properties. 
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Úvod  

Alkalicky aktivované systémy představují skupinu alternativních kompozitů, jež jsou za 
studena připravovány z amorfních aluminosilikátů pomocí sloučenin obsahujících alkalické 
kovy. K alkalické aktivaci latentně hydraulických materiálů a pucolánů, mezi něž se řadí 
především vysokopecní strusky, popílky a jílové hmoty, jsou nejčastěji používána vodní skla 
sodná a draselná a dále hydroxidy a uhličitany [5, 27]. 

Výzkumu těchto hmot je věnována pozornost již od 50. let 20. století, dosud však, i přes 
využití nejmodernějších analytických metod, nebyly veškeré hydratační procesy a konečné 
produkty procesu alkalické aktivace zcela a jednoznačně identifikovány [6, 10, 27, 29].  

V současnosti jsou ve stavebnictví alkalicky aktivované systémy využívány spíše 
výjimečně. Jejich masovému rozšíření brání kromě zpracování žíravin při jejich výrobě také 
vysoká proměnlivost kvality výstupů v závislosti na vlastnostech vstupních surovin, poměrech 
jednotlivých složek kompozitu a podmínkách přípravy.  

Přednostmi alkalicky aktivovaných systémů jsou při dodržení podmínek optimálního 
dávkování jednotlivých vstupních složek vysoké pevnosti v tahu a v tlaku, odolnost proti 
agresivnímu prostředí či vysokým teplotám. Je tedy možné tyto hmoty využívat v široké škále 
aplikací, nejen ve stavebnictví. V současnosti jsou tyto kompozity ceněny také pro své 
adsorpční vlastnosti a nacházejí své uplatnění v odpadním hospodářství, a to včetně 
problematiky ukládání toxického a radioaktivního odpadu [22].  

V případě aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebním průmyslu je jejich 
silnou stránkou také možnost zpracovávat při jejich výrobě kamenivo, jež není vhodné 
pro použití do betonu, a to jak z hlediska granulometrie, tak i z pohledu chemického složení. 
[4, 5].  

Disertační práce, která navazuje na předchozí experimentální výsledky autora, je z části 
věnována výběru optimálního aktivátoru pro alkalickou aktivaci vysokopecní strusky a dále se 
zaměřuje na ověření vlastností polosuchých směsí zpracovaných lisováním. Jako majoritní 
pojivo byla použita vysokopecní granulovaná velmi jemně mletá struska, která byla v rámci 
experimentu částečně nahrazována metakaoliny nebo popílkem. Připravené směsi byly 
upravovány lisováním a následně u nich byly stanoveny vybrané fyzikálně-mechanické 
vlastnosti. 

I. Problematika alkalicky aktivovaných systémů 

1  Alkalicky aktivované systémy  

Alkalicky aktivované materiály je, po vápenných a cementových pojivech, možné 
obecně označit jako třetí generaci pojiv. Jsou to kompozity připravené alkalickou aktivací 
latentně hydraulických látek nebo pucolánů pomocí alkalického aktivátoru. Aktivátor vyvolává 
štěpení oxidů aluminosilikátu a následnou polymerací vznikají nové fáze. V současnosti 
se přistupuje k těmto systémům z hlediska obsahu CaO v pojivové složce na hmoty s vysokým 
a s nízkým obsahem CaO, kdy v závislosti na jeho množství v původním pojivu se konečné 
produkty alkalické aktivace liší [11, 20, 26, 27]. V závislosti na použité pojivové složce se pak 
také odvíjejí vhodné typy používaných alkalických aktivátorů.  

U hmot s vysokým obsahem CaO (typicky vysokopecní strusky – systém Si + Ca) 
se předpokládají podobné produkty hydratačních procesů, jako je tomu při hydrataci 
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portlandského cementu s vodou. U cementu vnikají C-S-H gely, Ca(OH)2 a ettringit. Při 
alkalické aktivaci vysokopecních strusek vznikají především C-S-H gely. Pro alkalickou 
aktivaci těchto hmot se doporučují zejména slabé alkalické roztoky (vodní skla) [20, 29].  

U alkalicky aktivovaných hmot připravených z materiálů s nízkým obsahem CaO (jílové 
hmoty, popílky – systém Si + Al) se předpokládá, že konečné produkty tzv. geopolymerace 
jsou jiné. Dosud nepotvrzené teorie předpokládají vznik zeolitických fází typu  
(Na,Kn{-(Si-O)z-Al-O}n.wH2O). Tyto fáze jsou tvořeny křemíkovými a hliníkovými tetra 
a oktaedry, jež vzájemným řetězením vytvářejí tzv. sialáty [-Si-O-Al-O-], sialáty siloxo 
 [-Si-O-Al-O-Si-O-] a sialáty disiloxo [-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-]. Pro přípravu těchto hmot jsou 
doporučovány středně silné a silné roztoky alkalických kovů (hydroxidy) [10, 20, 26, 27, 29]. 

Díky variabilitě složení použitých surovin vzniká ve vytvořené alkalicky aktivované 
směsi několik různých typů výsledných produktů [10, 20, 26, 27, 29]. 

2 Suroviny pro přípravu alkalicky aktivovaných systémů 

Teoreticky může být alkalicky aktivován jakýkoli materiál, který obsahuje křemík 
a hliník. V praxi jsou výzkumné práce věnovány zejména materiálům, jež jsou k dispozici 
ve velkém objemu a jejich zpracování je žádoucí. Většinou se tedy jedná o vysokopecní strusky, 
popílky, kaolinitické jíly a v zahraničí také červené kaly [20]. 

Vlastnosti připravených hmot jsou značně závislé na složení jednotlivých surovin, včetně 
obsahu jednotlivých fází. Dále se kompozity liší dle poměru jednotlivých složek, podmínek 
přípravy, druhu a granulometrie kameniva, podmínek přípravy a následného způsobu uložení. 
V následujících podkapitolách jsou jednotlivé suroviny používané pro alkalickou aktivaci 
definovány. Dle [27] viz Obr. 1 je zřejmé, že u surovin, u nichž je obsah Ca vysoký, vznikají 
v rámci hydratačních reakcí především C-S-H a C-A-H fáze (slínek, strusky). S klesající 
tendencí obsahu Ca v systému je nutné navyšovat koncentraci Na2O v alkalickém aktivátoru 
s tím, že v průběhu hydratačních reakcí vznikají především látky zeolitického typu  
(Na,Kn{-(Si-O)z-Al-O}n.wH2O) (popílky a metakaolin) [27]. 
 

 

 

Obr. 1: Fáze a koncentrace Na2O v roztoku v závislosti na pojivové složce [27] 
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3  Principy alkalické aktivace 

Latentně hydraulická pojiva v přítomnosti alkalického aktivátoru projeví hydraulické 
vlastnosti, tedy po smísení s vodou a po počátečním zatuhnutí na vzduchu jsou schopny tuhnout 
a tvrdnout jak na vzduchu, tak i ve vodě a konečné produkty hydratace jsou nerozpustné 
ve vodě. Aby došlo k alkalické aktivaci těchto hmot je nutné, aby skupiny SiO2 a Al2O3 byly 
přítomny v reaktivní formě, tedy ve formě skla nebo amorfní fáze [13, 25, 26]. 

V počáteční fázi dochází vlivem vysoce alkalického prostředí k přerušení vazeb mezi 
křemičitanovými a hlinitanovými mnohostěny pojivové složky a vzniklé iontové zbytky 
přejdou do tekuté fáze. Procesem syntézy přes roztok dochází k tvorbě nových produktů, jež 
vyvolají tuhnutí a tvrdnutí. [23]. 

U strusek byly Gluchovským jako produkty hydratace identifikovány kalcium-
silikátový hydrát, kalcium a sodno-alumino-silikátový hydrát. Při alkalické aktivaci jílových 
minerálů identifikoval vznik hlinito-křemičitých hydrátů – zeolitů. Pokud pojivová složka 
ve zvýšené míře obsahuje CaO (typicky vysokopecní strusky), vzniká jako hlavní produkt 
hydratace C-S-H gel s výrazným množstvím vázaného Al3+ a alkalických kovů. Další produkty 
hydratace závisí na použitém typu aktivátoru. Hydratačních procesů se u strusek účastní pouze 
skelná fáze, krystalická fáze zůstává nezměněna. Pro vzbuzení latentní hydraulicity je potřebná 
také voda, jež umožňuje vznik hydratačních produktů a je odpovědná za distribuci aktivátoru. 
V případě, že aktivátor je vodným roztokem, může být potřebná voda tímto roztokem částečně, 
nebo zcela nahrazena. V případě, že je struska smísena s vodou, dochází v omezeném rozsahu 
k tvorbě Ca(OH)2. Vlivem přítomnosti OH- jsou rozpouštěny struktury SiO, CaO, AlO, jelikož 
je však koncentrace tohoto iontu nízká, SiO a AlO vazby se výrazně nenaruší a nedojde 
tak k tvorbě C-S-H. V případě, že je do tohoto systému přidán alkalický aktivátor, vzroste 
koncentrace OH- iontů, dochází k rozrušování dalších vazeb a následným hydratačním 
procesům za vzniku C-S-H. [9, 28, 29] 

Přesný reakční mechanismus tuhnutí a tvrdnutí nebyl u alkalické aktivace dosud zcela 
vysvětlen. Produkty se liší v závislosti na použitých materiálech, typu aktivátoru i podmínkách 
vzniku, obecně však lze mechanismus popsat jako destrukci původního pojiva, resp. vazeb  
Si-O-Si a Al-O-Si a jejich přeměnu na koloidní fázi, interakci koagulovaných struktur 
a polykondenzaci [28] 

Gluchovský popsal proces alkalické aktivace vysokopecní strusky jako sled částečného 
přechodu kationtů alkalických kovů ze strusky do roztoku, vytvoření koloidní vrstvy Na silikátů 
na povrchu zrn strusky, rozpouštění Al iontů v sodném silikátu a následnou tvorbu C-S-H fází, 
vznik kalcium-alumináto-silikátových hydrátů a dále tvorbu zeolitických produktů různého 
složení. Dle [28, 20] je začlenění alkálií do fáze C-S-H ovlivněno zvyšující se teplotou 
a poměrem Ca/Si. U C-S-H fáze s nízkým poměrem Ca/Si probíhá neutralizace Si-OH skupin 
sodným nebo draselným kationtem, protože obsahuje vysokou koncentraci Si-OH skupin.  
U C-S-H s vysokým poměrem Ca/Si probíhá výměna sodných/draselných iontů vápenatými 
ionty. Třetí mechanismus je závislý na povrchu C-S-H fáze, štěpení vazeb Si-O-Si pomocí 
sodných/draselných iontů vzrůstá s klesajícím poměrem Ca/Si. 

Alkalická aktivace pucolánů se liší od alkalické aktivace strusek především absencí CaO 
ve vstupním pojivu. Tím vznikají v rámci hydratačních procesů, které jsou podobné procesům 
zeolitickým, převážně amorfní produkty typu zeolitů a kromě amorfních struktur vznikají také 
fáze krystalické. [23, 28] 

Alkalická aktivace popílku je zjednodušeně popisována jako proces přeměny skelné 
fáze na kompaktní pojivo, kdy hlavním produktem je alkalický hlinitokřemičitý gel. [14] 
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Pro alkalickou aktivaci kalcinovaných jílů je nutná přítomnost amorfních fází, 
to znamená, že u metakaolinu nemusí reagovat pouze metakaolinit, který je jeho hlavní složkou, 
ale procesu se může účastnit také amorfní SiO2, který vzniká při vyšších teplotách kalcinace. 
Produkty alkalické aktivace jsou podobné jako je tomu u alkalické aktivace popílku, vznikají 
tedy geopolymerní produkty, jejichž složení je závislé na celé řadě faktorů, toto multifázové 
složení se označuje jako amorfní gel, v cizojazyčné literatuře se vyskytuje spíše jako N-A-S-H  
gel, jenž je podobný C-S-H gelu [15, 19, 23, 24, 29]. 

Pouze alkalicky aktivované metakaoliny odpovídají Davidovitsově definici 
geopolymeru. Vazby geopolymerů odpovídají alkalickým hlinitokřemičitanovým zeolitům, 
přičemž vznikají reakcí aluminosilikátových složek a alkalickými aktivátory, jejichž 
působením dochází k rozrušení vazeb Si-O-Si a vznikají fáze nové. Davidovits pro chemické 
označení geopolymer používá termín polysialates, přičemž sialate znamená spojení Si a Al 
tetraedrů. Základem struktury jsou pak řetězce těchto tetraedrů s jedním společným kyslíkem a 
kladným iontem (sodný, draselný, vápenatý, lithný atd) k vyrovnání elektrického náboje Al3+ 
v tetraedrické koordinaci. Pro popis geopolymeru používá pojem polysialát, což je zkráceně 
polysilikooxoaluminát [-Si-O-Al-O-]n, a n zde značí stupeň polymerace. Základní typy 
geopolymerní struktury jsou tedy sialáty (-Si-O-Al-O-), sialáty siloxo  
(-Si-O-Al-O-Si-O-) nebo sialáty disiloxo (-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O). [11] 

Polysialáty mají obecný vzorec Mn {-(SiO2)z-AlO2}n . wH2O, kde M představuje kationt 
(sodný, draselný, vápenatý, barnatý), jenž v síti vyrovnává negativní náboj Al3+ v tetraedrické 
koordinaci a n udává stupeň polykondenzace v rozmezí 1-3 [11]. 

Sodné kationty jsou vzhledem ke své menší velikosti oproti draselným kationtům 
při tvorbě geopolymeru vhodnější, mohou snáze migrovat gelovou sítí. Proces 
geopolymerizace představuje exotermickou reakci, při níž oxidy aluminosilikátů reagují 
s alkalickými polysilikáty za vzniku polymerních Si-O-Al vazeb. Geopolymery mají 
krystalickou, semikrystalickou i amorfní strukturu. [10, 12, 23]. 

 

4 Výhody a nevýhody alkalicky aktivovaných systémů 

Alkalicky aktivované materiály oproti klasickým cementům mnohem méně zatěžují 
životní prostředí. Při produkci 1 tuny portlandského cementu dochází k uvolnění asi 1 tuny 
oxidu uhličitého [11]. Při výrobě směsných cementů jsou k portlandskému slínku přidávány 
především latentně hydraulické nebo pucolánové složky, jež slínek z části nahrazují. Tyto 
cementy jsou připravovány především z ekonomických důvodů, neboť výpal portlandského 
slínku je vlivem energetické náročnosti a přísných technologických požadavků zároveň velmi 
drahým procesem. Oproti tomu při alkalické aktivaci nedochází k produkci oxidu uhličitého 
a jako suroviny pro alkalicky aktivované materiály jsou využívány především odpadní 
průmyslové materiály, například vysokopecní strusky nebo elektrárenské popílky. Možností 
zpracovat v rámci alkalické aktivace druhotné suroviny, jež vznikají jako odpad v rámci jiných 
potřebných technologických procesů umožňuje snížit množství obsahů oxidů síry a dusíku, 
a také jiných toxických látek v ovzduší, jelikož není tyto hmoty potřeba vyrábět ve speciálním 
procesu. 

Jako jednoznačnou výhodou alkalicky aktivovaných hmot je při jejich přípravě 
možnost použití méně kvalitního kameniva, například kamenivo s vyšším obsahem jemných 
částic, výsivek z lomů, hlušin z dolů a různých průmyslových odpadů, například kyselých písků 
z plavení kaolinu. Výhodou je rovněž použití struskového kameniva, jelikož při smísení 
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s alkáliemi a vodou reaguje povrch struskového kameniva lépe než povrch křemenného písku 
a to příznivým způsobem ovlivňuje nárůst pevností [4, 8]. 

Alkalicky aktivované hmoty jsou schopné do své struktury vázat těžké kovy 
a radioaktivní odpad, aniž by docházelo ke změně morfologie hmoty, nebo k výraznému 
ovlivnění procesu tuhnutí a tvrdnutí jako je tomu u tradičních hmot na bázi cementu. Na základě 
vyluhovatelnosti těžkých kovů byly geopolymery shledány vhodnou matricí pro fixaci těžkých 
kovů [22]. 

Tyto hmoty jsou mimořádně odolné vůči působení agresivních látek z prostředí, ať se 
již jedná o vodu kyselých dešťů, mořskou anebo také o odpadní vodu. Vysoká korozní odolnost 
je způsobena hutnou mikrostrukturou, minimální porovitostí a přítomností fází zeolitického 
charakteru. Tato struktura má za následek také minimální smrštění, vodonepropustnost, 
žáruvzdornost a mrazuvzdornost. Při přípravě alkalicky aktivovaných systémů vzniká menší 
množství hydratačního tepla, přičemž toto množství je o třetinu až o polovinu menší než 
u portlandského cementu, což umožňuje výrobu masivních stavebních prvků. [4, 30]  

Pro přípravu alkalicky aktivovaných kompozitů nejsou potřebná speciální zařízení, 
prostředky používané při výrobě a zpracování betonu jsou zcela postačující. 

Struskoalkalické betony mají o přibližně 15 % nižší tepelnou vodivost než betony 
z portlandského cementu. Díky nízké zamrzavosti je možné alkalické směsi využívat 
při betonování za nízkých teplot, a to až do -30 ºC. Byla rovněž prokázána vysoká soudržnost 
těchto hmot s ocelí, což je výhodné při vyztužování [3 - 6].    

Nárůst pevností lze u těchto hmot výrazným způsobem ovlivnit, a to zejména pomocí 
proteplování. Doba tvrdnutí se z několika hodin při 30 ºC může zkrátit při zahřívání na teplotu 
85 ºC jen na několik minut a při použití mikrovln dokonce jen na několik málo sekund [11]. 

Jako nevýhodu je u alkalicky aktivovaných hmot nutné označit použití žíravin 
ve formě silně alkalických roztoků při jejich výrobě. Tento nedostatek je možné řešit použitím 
bezvodých aktivátorů v pevném stavu, kdy se následně do směsi přidává pouze voda nutná pro 
zavlhnutí směsi a nastartování hydratačních reakcí.  

Problémem je také relativně vysoká cena těchto aktivátorů, tento nedostatek je možné 
řešit použitím průmyslových odpadů alkalického charakteru.  

Další překážkou se v porovnání s běžnými cementovými pojivy jeví krátké doby 
tuhnutí a tvrdnutí, tyto je možno částečně prodloužit použitím retardérů. Prozatím se nejvíce 
osvědčily fosfáty a boritany u struskoalkalických betonů a dále Rudal, což je roztok křemičitanu 
sodného s obsahem hlinitanu sodného u hmot na bázi popílku, strusky a metakaolinu. V rámci 
jednotlivých výzkumných prací jsou však ověřovány i jednotlivé výrobky běžně dostupné 
stavební chemie, a i mezi těmito jsou nalézány účinné zpomalovače tuhnutí [11, 16]. 

Největší nevýhodou se v konečném důsledku jeví vysoká variabilita výstupů 
v závislosti na vlastnostech vstupních surovin (chemické a fázové složení, měrný povrch aj.), 
použitém typu aktivátoru, podmínkách okolního prostředí v průběhu hydratace a způsobu 
uložení. V závislosti na uvedených podmínkách poté vznikají rozdílné produkty hydratace, 
které výrazným způsobem ovlivňují jednotlivé sledované parametry. V případě průmyslové 
výroby je tedy podmínkou vysoký stupeň technologické kázně, neboť i minimální nedodržení 
výrobního postupu nebo kolísání kvality surovin má za následek diametrálně rozdílnou jakost 
výsledných produktů [7, 18]. 
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5  Analytické metody pro hodnocení surovin a produktů 

V následující kapitole jsou stručně shrnuty nejčastěji používané analytické metody, 
pomocí nichž jsou vyhodnocovány vlastnosti surovin a konečných produktů alkalické aktivace.  

 

Termické metody 
V rámci termických metod jsou nejčastěji využívány metody isotermální skenovací 

kalorimetrie a diferenciální termická analýza sdružená s termogravimetrií DSC/TG. 

- Isotermální skenovací kalorimetrie 

- Diferenciální termická analýza DSC/TG  

 

Elektromagnetické metody 
Tyto metody umožňují pomocí ozáření vzorku konkrétním typem záření a následnou 

detekcí odražených nebo prošlých vln zjištění jeho chemického složení a struktury. Mezi tyto 
metody lze zařadit spektroskopii nukleární magnetické rezonance, infračervenou spektroskopii 
a rentgenovou práškovou difrakci. [21] 

- Spektroskopie nukleární magnetické rezonance 

- Infračervená spektroskopie 

- Rentgenová prášková difrakce 

 

Mikroskopie 
Mikroskopii lze definovat jako souhrn aplikací optiky, které se využívají k zobrazení 

struktur, jež nejsou viditelné pouhým okem. Způsoby mikroskopického zobrazování se rozlišují 
několika způsoby, a to například dle druhu záření přicházejícího do objektu (světlo, ultrafialové 
záření, polarizované světlo, infračervené záření), nebo dle způsobu uspořádání optické soustavy 
(procházející světlo, odražené světlo, emitované fluorescencí). Tam, kde již rozlišovací 
schopnost světelné mikroskopie není dostačující, se používá elektronová mikroskopie anebo 
mikroskopie atomárních sil. [31] 

- Laserový skenovací konfokální mikroskop 
- Skenovací elektronová mikroskopie 

 

Měrný povrch  
Měrný povrch vyjadřuje celkový otevřený povrch porézní látky. Vyjadřuje se obvykle 

v m2/kg a charakterizuje jemnost materiálu. 

- Měrný povrch dle Blaina 

- Měrný povrch pomocí BET metody 
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6 Perspektiva 

Ve všech odvětvích a ve stavebnictví především, sílí tlak na udržitelné využívání 
přírodních zdrojů. Jelikož jsou zásoby vápence (hlavní složky portlandského cementu) 
limitované, bude nutné v budoucnu řešit otázku, čím materiály na bázi dnes hojně používaného 
portlandského cementu nahradit. Jednu z vhodných možností představují právě alkalicky 
aktivované materiály.  

Ačkoli dnes jsou zatím ve stavebnictví aplikovány pouze v minimálním objemu, lze 
předpokládat, že tlak na jejich využití bude sílit [17]. Výzkumné práce prokazují [1, 2], že tyto 
systémy mají požadované vlastnosti a jsou schopny pojiva na bázi cementu alespoň z části 
nahradit.  

Nutným předpokladem pro jejich zdárnou produkci a možné průmyslové využití je však 
vysoká technologická kázeň, neboť jakákoli změna podmínek při jejich přípravě nebo kolísání 
kvality vstupních surovin významným způsobem ovlivní vlastnosti konečných produktů.  

Z výše uvedených důvodů se jeví jako vhodné používání alkalicky aktivovaných hmot 
nejprve do nenosných, výplňových nebo dekoračních stavebních prvků, které budou v případě 
potřeby nebo nutnosti vyměnitelné a jejich použití do nosných konstrukcí umožnit až při splnění 
podmínky, že je možné deklarovat dlouhodobě udržitelnou kvalitu výstupů.  

 

II. Praktická část 

Experimentální část disertační práce navazuje na výzkumné práce v rámci autorova 
předchozího studia. V rámci předchozích výzkumných prací byla autorem řešena problematika 
přípravy alkalicky aktivovaných hmot na bázi vysokopecní strusky, při níž bylo jako plnivo 
používáno odpadní kamenivo ve formě betonového a cihelného recyklátu a odpadního 
kameniva ve formě výsivky. V rámci zpracování diplomové práce byla řešena problematika 
přípravy hmot na bázi metakaolinu a popílku. Výsledky, z nichž bylo vycházeno při plánování 
experimentů pro disertační práci jsou následující: 

 

Zpracování odpadů s vysokopecní granulovanou struskou + sodné vodní sklo Ms = 2: 

- Pro přípravu hmot z recyklátu o požadované konzistenci (oproti referenční směsi 
s normovým pískem w/c – 0,4) je nutné navýšit w/c až na hodnoty 0,7. 

- U referenční směsi s vysokopecní struskou a normovým pískem se pevnosti v tlaku 
pohybují po 28 dnech na úrovni 90 MPa. 

- Počáteční pevnosti jsou vlivem vyššího w/c nízké, po 28 dnech zrání se konečné 
hodnoty liší v závislosti na použitém kamenivu. V případě, že je nahrazeno 100 % 
kameniva odpadem, je u výsivky dosaženo pevnosti v tlaku kolem 50 MPa, u betonu 
kolem 30 MPa a u cihly jen cca 10 MPa. V případě částečné náhrady kameniva 
recyklátem (50 % hmotnosti). Jsou u všech typů recyklátů dosaženy pevnosti v tlaku 
po 28 dnech vyšší než 50 MPa. 

- Počátek tuhnutí je extrémně rychlý především u betonového recyklátu, tento se zde 
pohybuje kolem 6 minut od počátku přípravy. Lze předpokládat, že je to v důsledku 
přítomnosti nezreagovaného portlandského slínku, jenž reaguje po smísení 
s aktivátorem (upravené sodné vodní sklo, které se do betonu používá jako 
urychlovač tuhnutí). 
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- Alkalické hmoty jsou nezávisle na použitém kamenivu relativně odolné vůči 
teplotám do 400 °C, při další tepelné expozici jejich odolnost klesá a dochází 
k výraznějším poklesům pevnosti. Po expozici nad 800 °C se zbytkové pevnosti 
v tlaku u všech receptur pohybují do 15 MPa.  

- Plniva na bázi těžebních a demoličních odpadů se mohou při přípravě alkalicky 
aktivovaných systémů velmi dobře uplatnit. 
 

Příprava alkalicky aktivovaných systémů na bázi metakaolinu a popílku: 

- Příprava směsí alkalickou aktivací vybraných druhů popílku a metakaolinů 
při vysokém vodním součiniteli (w/c = 1, jenž byl vzhledem k vysokému obsahu 
jemných částic potřebný), není vhodná, je nutné výrazně redukovat vodní součinitel 
a s ním spojený způsob přípravy, neboť při redukci vodního součinitele jsou hmoty 
běžným způsobem jen velmi těžce zpracovatelné. 

- Vzhledem k potřebě minimalizace vodního součinitele je používán bezvodý 
aktivátor – metakřemičitan sodný bezvodý. Jako optimální dávka Na2O je zvoleno 
množství 9 hm.% 

- Navržen postup lisování směsí, při tomto způsobu zpracování je však nutné postup 
propracovat, dochází k nadměrnému ničení formy, lisovací síla 180 kN (odpovídá 
tlaku 9MPa) by mohl být zvýšena, objevují se problémy s nestejnoměrným 
zhutněním po délce těles.  

- Připraveny a testovány směsi na bázi metakaolinu a popílku v poměru 1/1. Použit 
byl černouhelný popílek K3 Olomouc a dva typy metakaolinu (I META, N META) 
SE Sedleckého kaolinu a.s.  

- U těles bylo dosaženo pevností v tlaku po 28 dnech zrání cca kolem 40 MPa. 
Na tělesech se objevují výkvěty, dle RTG difrakční analýzy se jedná o rozpustné 
sodné soli, zejména uhličitan sodný. Je proto vhodné zvážit redukci množství 
vnášeného Na2O do systému na bázi metakaolinu a popílku. U směsí na bázi 
vysokopecní strusky je nutné použití metakřemičitanu nejprve otestovat. 

- Při zkoušce mrazuvzdornosti se na tělesech projevuje laminární poškození v místech 
styku jednotlivých doplňovaných vrstev a opět se potvrzuje nutnost zlepšit postup 
přípravy těles lisováním. Tělesa připravená z N METY byla mrazuvzdorná do 25 
cyklů, tělesa z I METY do 75 cyklů. Tento fakt je zajímavý zejména proto, že se 
oba typy metakaolinů od sebe výrazným způsobem neliší, obsah jednotlivých oxidů 
je téměř totožný. I META obsahuje vyšší podíly Fe2O3 a K2O, což může ovlivňovat 
barvu materiálu. 

- Materiály vykázaly poměrně vysokou odolnost vůči vysokým teplotám (zejména 
směs na bázi I META) a to při žíhání do 600 °C.  

- Při stanovení odolnosti povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 
látek bylo zjištěno, že připravené hmoty jsou odolné pouze do 25 cyklů zkoušky, 
poté se již odpady pohybovaly při přepočtu dle příslušné ČSN v řádech kg/m2. 
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Cíle disertační práce:  

Na základě dříve dosažených výsledků byly stanoveny tyto cíle disertační práce: 

- Výběr vhodného typu aktivátoru, 

- Návrh složení směsí, 

- Návrh formy pro laboratorní přípravu těles, 

- Návrh postupu výroby laboratorních těles pro zkoušení fyzikálně mechanických 

a odolnostních parametrů,  

- Ověření vhodnosti použití metakaolinu a popílku jako částečné náhrady za vysokopecní 

strusku v lisovaných alkalicky aktivovaných systémech, 

- Stanovení základních fyzikálně-mechanických a odolnostních vlastností připravených 

receptur, 

- Zhodnocení navržených receptur z hlediska jejich praktické použitelnosti, 

- Návrh použití ve stavební praxi. 
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7 Vstupní suroviny  

Jako vstupní suroviny byly v práci použity vysokopecní struska Kotouč Štramberk, 
metakaolin I-META 4 a N-META 2 ze Sedleckého kaolínu a.s., hnědouhelný popílek Třinec, 
normový písek, vybrané typy aktivátorů, NaOH a voda.  

 

Vysokopecní jemně mletá granulovaná struska 

V experimentu byla použita vysokopecní jemně mletá granulovaná struska SMŠ 400 
Kotouč Štramberk, s měrným povrchem 400 m2/kg (měřeno BET metodou). 

 

Popílek 

V experimentu byl použit popílek z Třince, jedná se o „klasický“ popílek, který vzniká 
při spalování paliva při teplotách 1400 – 1600 °C a obsahuje pouze malé množství CaO. 

 

Metakaolin 

V práci byly použity dva druhy metakaolinu, jmenovitě I-META 4 a N-META 2. Jde 
o produkty Sedleckého kaolinu, a.s.  

 

Normový písek 

V experimentu byl jako plnivo do směsí používán normový písek frakce 0/2 mm 
s plynulou křivkou zrnitosti (dle ČSN EN 196 - 1), od společnosti Provodínské písky, a. s.  

 

Aktivátory 

Sodné vodní sklo Kittfort, Vodní sklo, KM+, EURO-Šarm 

V experimentu byla testována sodná vodní skla značek Kittfort, Vodní sklo, KM+, 
EURO-Šarm.  

Aktivace vodního skla se provádí přidáním Na2O, nejčastěji roztokem NaOH, aby došlo 
ke snížení původní hodnoty molového silikátového modulu vodního skla.  

Za „upravené vodní sklo“ je pak v experimentu považováno sodné vodní sklo, u kterého 
byl snížen silikátový modul z původní hodnoty na hodnotu blízkou 2 pomocí 50 %-ního roztoku 
NaOH. Roztok hydroxidu sodného je připraven vždy z 500 g vody a 500 g hydroxidu sodného 
v pevném stavu. Hustota připraveného 50 %-ního roztoku NaOH je 1,55 g.cm-3.  

Upravené vodní sklo je v tedy připraveno smícháním příslušného množství 50 %-ního 
roztoku NaOH na 100 ml sodného vodního skla. Upravené vodní sklo má molový silikátový 
modul hodnoty 2 a hustotu cca 1,36 g.cm-3. 

 

Draselné vodní sklo 

V této práci je použito draselné vodní sklo se silikátovým modulem 1,7. Pro 
zjednodušení zápisu je dále označováno zkratkou DVS2. 
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Metakřemičitan sodný 

V experimentu byl použit jako aktivátor v pevném stavu metakřemičitan disodný. Jedná 
se o bezvodý křemičitan sodný, bílý materiál v drobných granulkách.  

 

DESIL AL 

DESIL AL je koloidní roztok s přísadou hliníku. Jedná se o roztok, jehož složení se dle 
výrobce podobá zeolitickým strukturám. Atomy hliníku tvoří lokální záporný náboj, jenž 
lokalizuje iont pevněji ve výsledné struktuře. Tím je snížen koagulační práh a zlepšují se tím 
pevnostní vlastnosti při vyšších teplotách.  

 

Voda 

V experimentu je používána pitná voda z vodovodního řadu. Tato voda plní 
v připravených recepturách funkci záměsovou. 

 

8 Metodika přípravy hmot   

Vzhledem k neexistenci norem pro zkoušení alkalicky aktivovaných systémů byly 
v experimentálních pracích využívány normové postupy pro zkoušení malt, cementů a betonů. 
Následuje výčet experimentů.  

Postup přípravy směsí 

Stanovení konzistence čerstvých směsí 

Stanovení počátku a konce doby tuhnutí 

Zpracovatelnost a doba zpracovatelnosti 

Objemová hmotnost ztvrdlé směsi  

Zkoušky pevnosti těles 

Diferenční termická analýza 

Kalorimetrie 

Stanovení pH 

Stanovení mrazuvzdornosti 
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9 Výsledky zkoušek  

V rámci praktické části experimentu byl nejprve sledován vliv použitého aktivátoru 
na chování směsí, v nichž byla jako hlavní pojivová složka použita vysokopecní jemně mletá 
granulovaná struska (GVS). Vysokopecní struska se na základě předchozí vědeckovýzkumné 
práce autora jeví jako nejvhodnější surovina pro alkalickou aktivaci. V současnosti se 
vysokopecní struska sice stává „nedostatkovým zbožím“ vlivem značné spotřeby této suroviny 
cementářským průmyslem, z hlediska dlouhodobého výzkumu jsou však u alkalicky 
aktivovaných hmot na její bázi dosahovány dlouhodobě stabilní výsledky jak u pevnostních, 
tak u trvanlivostních vlastností. Z tohoto důvodu je experiment zaměřen na alkalickou aktivaci 
vysokopecní strusky s následnou úpravou hmoty pomocí lisování.  

 

 

9.1 Vliv aktivátorů 

Jednotlivé typy sodných vodních skel byly upraveny pomocí roztoku 50%-ního NaOH 
tak, aby jejich výsledný silikátový modul Ms = 2. Desil Al, Metakřemičitan sodný bezvodý 
a draselné vodní sklo byly ponechány v původním stavu dodaném výrobcem. Jako optimální 
dávka vnášených alkálií byla na základě předchozích experimentálních prací zvolena hodnota 
4,5 hm% na hmotnost GVS při Ms 2. Jelikož se od sebe vzájemně jednotlivá sodná vodní skla 
téměř neliší dle silikátového modulu, lze předpokládat, že výsledky pevností ovlivní množství 
sušiny. Obsah sušiny je nejvyšší u sodného vodního skla Kittfort (48%). U aktivátoru Desil AL 
nebyly žádné předchozí zkušenosti s tímto materiálem, proto bylo množství přidávané pro 
aktivaci strusky stanoveno experimentálně pomocí sledování chování směsi v laboratorním 
prostředí, a na základě dob tuhnutí a konzistence směsi byla jako optimální dávka zvolena 
na 135 ml na 450 g pojiva. U směsi aktivované metakřemičitanem sodným bylo vlivem nízkého 
Ms = 1 ponecháno množství pevného aktivátoru na hodnotě vnášeného Na2O na úrovni 9 % 
dle [67].  

 

V rámci této etapy tedy byly připraveny jednotlivé hmoty, jejichž složení je zřejmé 
z Tab. 1. V této tabulce jsou zároveň zaznamenány hodnoty rozlití (konzistence), doba 
zpracovatelnosti, počátky a konce doby tuhnutí a pevnosti v tahu a v tlaku po 1, 7 a 28 dnech 
zrání.  
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Tab. 1: Složení a vlastnosti připravených směsí 

 

 

Směsi byly podrobeny isotermální kalorimetrii. V rámci této metody se používá pouze 
pojivová část hmoty bez plniva (křemičitého písku). Měření se provádí umístěním 5 g pojiva 
a příslušného množství aktivátoru a vody. Příklad průběhu u testovaných sodných vodních skel 
je zřejmý z Obr. 2. 

 

 

Obr. 2: Porovnání průběhu hydratace sodných vodních skel (zelená - KM+, růžová- Euro-
Šarm, modrá - Vodní sklo, oranžová – Kittfort) 

 

 

Z dosažených výsledků je zřejmé, že ačkoli nejdelší doby počátku a konce tuhnutí byly 
zjištěny u směsi s Desil Al, je u této směsi paradoxně dosažena nejkratší doba zpracovatelnosti. 
Tomu odpovídá i strmý nárůst tepelného toku směsi Desil Al v kalorimetru, podobný spíše 
alkalické aktivaci vysokopecní strusky pomocí NaOH. 

Název Jednotky Draselné 
vodní sklo 

Sodné vodní 
sklo EURO-
Šarm Ms 2,0

Sodné vodní 
sklo Vodní 

sklo Ms 2,0

Sodné vodní 
sklo  KM+  

Ms 2,0 

Sodné vodní 
sklo Kittfort     

Ms 2,0

DESIL 
AL

Metakřemi
čitan sodný

DVS2 NaVS Euro NaVS VS NaVS KM NaVS Kitt Desil MKS
ml/g 176 127 127 127 127 135 88

g 450 450 450 450 450 450 450
g 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
g 45 100 100 100 100 105 180

mm 166 175 175 170 180 115 123
min 20 45 30 55 40 20 20

Počátek min 35 60 50 75 55 95 45
Konec min 45 75 65 90 70 105 50

kg/m3 2300 2200 2240 2220 2300 2300 2300
1 den MPa 2,1 1,3 2,6 1,4 3,0 2,9 4,8
7 dní MPa 3,9 4,3 4,1 4,0 6,2 6,9 6,3
28 dní MPa 9,0 5,7 6,8 6,5 9,1 9,5 6,4
1 den MPa 27,0 4,9 16,0 6,3 9,1 18,0 37,0
7 dní MPa 35,0 56,2 62,2 60,3 66,5 49,2 70,8
28 dní MPa 96,5 69,7 74,8 75,2 84,8 101,0 99,0

aktivátor
Struska
Písek
Voda

zkratka označení
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á 
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ě
s

Sm
ě
s

Č
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ě
s Zpracovatelnost

Doba 
tuhnutí
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Rozmanité hodnoty počátků a konců dob tuhnutí zjištěné u sodných vodních skel oproti 
tomu příliš nekorespondují se záznamem tepelného toku po dobu hydratace, jenž ukazuje, 
že tyto vzorky hydratují časově přibližně stejně. Především hlavní hydratační průběh 
po 24 hodinách od přípravy je u sodných vodních skel podobný. Z hlediska vývinu 
hydratačního tepla je zřejmé, že vzorek s KM+ dosahuje vrcholu po šesti dnech zrání, zatímco 
zbylé směsi dále reagují.  

Velmi krátké doby zpracovatelnosti byly zjištěny také u draselného vodního skla 
a metakřemičitanu sodného, ačkoli průběh tepelného toku po dobu hydratace zaznamenaný 
u těchto hmot byl velmi podobný průběhu hydratace sodných vodních skel. 

Objemové hmotnosti jednotlivých směsí se příliš neliší. U pevností v tahu byly hodnoty 
po 28 dnech zrání přesahující 9 MPa dosaženy u směsí DVS2, NaVS Kitt a Desil Al viz Obr. 3. 

 

 

Obr. 3: Srovnání pevností v tahu za ohybu po 1, 7, a 28 dnech zrání 

 

 

Po 28 dnech zrání zjištěny nejvyšší pevnosti v tlaku u směsi Desil Al, kdy atakovaly 
hranici 100 MPa. Pevnosti nad 90 MPa bylo dosaženo rovněž u směsí DVS2 a MKS viz Obr. 4. 
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Obr. 4: Srovnání pevností v tlaku 

 

Na základě dosažených výsledků byly pro další studium vybrány směsi DVS2, NaVS 
Kitt, Desil Al a MKS.  

Z uvedených hmot byla vyrobena tělesa, jež byla po 28 dnech zrání ve vlhkém prostředí 
následně umístěna do interiéru - laboratorní prostředí (int.) a v exteriéru -emisně exponovaná 
lokalita, bez ochrany proti povětrnosti (ext.) a zde byla ponechána po dobu 720 dnů.  

Po 1 dni zrání v laboratoři a následně po 360 dnech a 720 dnech umístění v daném 
prostředí byly odebrány části vzorků a na nich dle normového postupu stanoveno pH.  
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Obr. 5: Změny pH u jednotlivých směsí v závislosti na čase 

 

Z výsledků (Obr. 5) je zřejmé, že k největšímu poklesu během sledování v průběhu cca 
2 let dochází u sodného vodního skla, pokles je však stejně jako u ostatních vzorků postupný. 
Během sledované doby nedošlo ani u jednoho vzorku k poklesu pH pod bezpečnou hodnotu 
z hlediska pasivace oceli, u vzorků se hodnoty pH po dvou letech pohybují kolem hodnoty 10. 

Na základě dosažených výsledků bylo pro další experimentální část vybráno jako 
aktivátor upravené sodné vodní sklo Kittfort. Z hlediska jednotlivých vlastností stanovených 
v rámci experimentů je možné konstatovat, že nejdůležitější vlastnosti čtyř testovaných směsí 
(pevnosti, pH) se od sebe významně neliší. Kromě ekonomických aspektů byla zohledněna 
i dostupnost jednotlivých složek pro případné průmyslové aplikace. Z tohoto hlediska je sodné 
vodní sklo zcela jistě nejdostupnější a nejlevnější variantou.  

 

 

9.2 Příprava lisovaných hmot 

Cílem disertační práce je v první řadě ověření, zda je možné připravovat alkalicky 
aktivované kompozity požadovaných vlastností na bázi vysokopecní strusky. Jelikož výzkumné 
práce ukazují, že částečná náhrada strusky pucolánem může pozitivním způsobem ovlivnit 
nárůst pevnosti a zvýšit trvanlivost kompozitu, byl v rámci experimentu testován také vliv 
metakaolinu a popílku jako částečné náhrady za vysokopecní strusku v množství 10 a 20 % 
hmotnosti pojiva. Jako aktivátor bylo vybráno upravené sodné vodní sklo Kittfort. V rámci 
experimentu bylo rovněž sledováno minimální možné množství záměsové vody, 
za předpokladu, že směsi budou zároveň dostatečně dobře lisovatelné.  

Nutno říci, že největší pozornost byla věnována především stanovení pevnostních 
parametrů. Bylo otestováno celkem 21 druhů receptur zpracovaných pomocí dvou rozdílných 
lisovacích tlaků. Na základě pevností po sedmi dnech zrání pak byly vybrány receptury vhodné 
pro další výzkum.   
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Jako lisovací síly byly zvoleny hodnoty 200 kN a maximální možná hodnota lisovacího 
zařízení 380 kN, což odpovídá při ploše trámečků (3 x 160 x 40) mm lisovacím tlakům cca 
10,4 MPa a 19,8 MPa. 

 

Návrh směsí 

V experimentu byly použity vysokopecní granulovaná jemně mletá stuska, dva typy 
metakaolinů, popílek Třinec, normový písek frakce 0/2 mm, pitná voda z vodovodního řadu 
a jako aktivátor bylo použito upravené sodné vodní sklo Kittfort se silikátovým modulem 2.  

Tab. 2: Složení směsí 

 Struska 

 (g) 

N META 

(g) 

I META 

(g) 

Popílek  

(g) 

Voda  

(g) 

Aktivátor 

(ml) 

Písek  

(g) 

Směs 1 450 0 0 0 30 118 1350 

Směs 2 450 0 0 0 40 118 1350 

Směs 3 450 0 0 0 50 118 1350 

Směs 4 405 45 0 0 30 118 1350 

Směs 5 405 45 0 0 40 118 1350 

Směs 6 405 45 0 0 50 118 1350 

Směs 7 360 90 0 0 30 118 1350 

Směs 8 360 90 0 0 40 118 1350 

Směs 9 360 90 0 0 50 118 1350 

Směs 10 405 0 45 0 30 118 1350 

Směs 11 405 0 45 0 40 118 1350 

Směs 12 405 0 45 0 50 118 1350 

Směs 13 360 0 90 0 30 118 1350 

Směs 14 360 0 90 0 40 118 1350 

Směs 15 360 0 90 0 50 118 1350 

Směs 16 405 0 0 45 30 118 1350 

Směs 17 405 0 0 45 40 118 1350 

Směs 18 405 0 0 45 50 118 1350 

Směs 19 360 0 0 90 30 118 1350 

Směs 20 360 0 0 90 40 118 1350 

Směs 21 360 0 0 90 50 118 1350 
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Byly připraveny vzorky obsahující 100, 90 nebo 80 % hm. vysokopecní strusky jako 
základního pojiva systému v celkovém množství 450 g (100 %), přičemž bylo 0, 10 nebo 20 % 
hmotnosti struskového pojiva nahrazeno metakaolinem I nebo N META, případně popílkem 
Třinec.  

Maximální množství náhrady, tedy maximálně 20 % hmotnosti struskového pojiva bylo 
zvoleno na základě vlastních předchozích experimentálních prací, kdy již při náhradě 30 % hm. 
strusky jiným druhem pojiva (popílek, metakaolin) docházelo ke snížení pevností (oproti 
pevnostem čistě struskového alkalicky aktivovaného kompozitu) až o 70 %.  

Množství přidávané záměsové vody bylo stanoveno na základě předem provedených 
experimentů. V jejich rámci bylo zjišťováno při jakém množství vody byla tělesa po slisování 
schopna zachovat si svůj tvar po vyjmutí z ocelové formy.  

Jako absolutní minimum tedy bylo stanoveno množství přidávané vody 30g, 
v experimentu byly následně ověřovány vlastnosti směsí se 30, 40 a 50 g přidané vody. Nutno 
zmínit, že součástí směsi je ještě voda, jež je obsažena v aktivátoru (cca 50 % sušiny). 
Jednotlivá složení směsí jsou zřejmá z tab. 2.  

 

 

Postup přípravy směsí 

Pro přípravu směsí byla použita běžná laboratorní míchačka odpovídající požadavkům 
ČSN EN 196 - 1. Směsi byly připraveny v souladu s požadavky ČSN EN 196. V první fázi je 
míchán aktivátor, voda a pojivo, poté je postup míchání s plnivem stejný jako pro zkoušení 
cementu.  

V rámci předchozích experimentů bylo zjištěno, že po připravení směsi a po uplynutí 
určitého časového intervalu (cca 15 – 30 minut) od ukončení míchání dochází u hmoty 
ke „zplastizování“ kdy původně velmi suchá, sypká směs po odležení a krátkém opětovném 
zamíchání změní výrazně svou konzistenci a dojde k jejímu částečnému ztekucení. Proto byl 
v rámci experimentu navržen sjednocený postup, a to takový, že po umíchání směsi byla tato 
na 20 minut odstavena, po uplynutí časového intervalu byla krátce promíchána (po dobu 30 s) 
a následně byla okamžitě plněna do formy a lisována.  

Pro zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností připravených hmot byla vyrobena 
zkušební tělesa o rozměrech (160 x 40 x 40) mm. 

V rámci předchozích experimentů byly směsi postupně (nadvakrát) lisovány pomocí 
běžné formy na přípravu cementových trámečků a dřevěných trámečků, jež se v lisu umístily 
pod ocelovou desku, která byla lisem zatěžována. Tato příprava byla velmi náročná na přesné 
umístění jednotlivých částí, neboť v případě, že jednotlivé prvky přesně nedoléhaly, nebylo 
lisování optimální, směs nebyla zcela slisována, docházelo k destrukci dřevěných trámečků 
a vlivem vysokých tlaků docházelo k postupnému poškození i samotné ocelové formy.  

Proto bylo nutné pro možnost pokračování experimentů vymyslet alternativní formu, 
která by byla pro daný způsob výroby vhodná a dostatečně odolná. 

Na základě předpokladů tedy byla vyrobena speciální ocelová forma složená ze tří částí, 
navržená tak, aby odolala plánovanému lisovacímu tlaku cca 20 MPa a zároveň aby umožnila 
lisování celého prvku (trámečku o výšce 40 mm) najednou, což, jak již bylo řečeno dříve, má 
zásadní vliv na konečné, především trvanlivostní vlastnosti připraveného tělesa. V případě, 
že vrstvy byly doplňovány a lisovány postupně, docházelo zejména při stanovení 
mrazuvzdornosti k laminárnímu odlupování jednotlivých vrstev. Proto byl při návrhu ocelové 
formy stanoven požadavek na více než dvojnásobnou výšku prostřední části ocelové formy tak, 
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aby se zde vešel pohodlně materiál, jenž byl následně lisován, aniž by musel být nadměrně 
dusán ručně.  

Nevýhodou ocelové formy se, kromě závratné hmotnosti cca 38 kg, jež značně ztěžovala 
manipulaci s ní, při navržené cca 10 cm výšce prostředního dílu stala relativně vysoká přesnost 
zpracování jednotlivých rozměrů prostřední a vrchní části. Tyto části do sebe přesně zapadaly. 
Při lisování, v případě, že některá ze tří lisovacích komor obsahovala menší množství 
lisovaného materiálu, docházelo ke vzniku nerovnosti. Vrchní díl se nahnutím „opřel“ do stěny 
formy a lisování neprobíhalo ideálním způsobem, což bylo zřejmé jak dle viditelných otlaků na 
lisovaných tělesech, tak také podle nesoudržnosti vyrobených výlisků. 

Proto bylo nutno množství materiálu vkládaného do jednotlivých částí formy pečlivě 
rozvažovat a rovněž také rovnoměrně rozložit po délce lisovací komory, aby nedocházelo 
k výše uvedenému jevu.  

Po odstranění výše uvedených nedostatků, již bylo lisování ve formě bezproblémové. 
Lisování probíhalo vždy s postupným nárůstem zatížení během 10 s. Vzorky byly 

lisovány na 200 nebo 380 kN vždy po dobu 20 s. Síla 200 kN odpovídá tlaku cca 10,4 MPa 
a síla 380 kN odpovídá tlaku cca 19,8 MPa.  

Po slisování byla forma obrácena dnem vzhůru, původně spodní díl byl odebrán 
a pomocí lisu a dvojice ocelových vložek byl původně horní díl na maximum zasunut do dílů 
prostředního, čímž došlo k vysunutí vylisovaných trámečků. Tyto byly odebrány a opatrně 
přeneseny na laboratorní skleněnou desku, na níž byly po dobu 24 hodin uloženy ve vlhkostní 
skříni o konstantní teplotě 29 °C a relativní vlhkosti 100 %, následně byly zkontrolovány, zda 
nedošlo k jejich poškození, byly označeny a opět uloženy do vlhkostní skříně. Po uplynutí 
požadované doby zrání byla tělesa ve vlhkém stavu podrobena jednotlivým zkouškám. 

 
 

Pevnosti a objemové hmotnosti 

U připravených směsí byly stanoveny pevnosti v tlaku po 7 dnech zrání a objemové 
hmotnosti ve vlhkém stavu (po vyjmutí z vlhkostní skříně).  Výsledky jsou zaznamenány  
na Obr. 6, 7, 8. 
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Obr. 6: Porovnání objemových hmotností receptur v závislosti na lisovacím tlaku 

 

Z výsledků (Obr. 6) vyplývá, že velikost lisovacího tlaku má výrazný vliv na výsledné 
zhutnění směsí, kde je zřejmé, že v průměru došlo k navýšení objemové hmotnosti o cca 
40 kg.m-3. U směsi tvořené jen struskou je možné vlivem narůstajícího množství vody sledovat 
postupný nárůst objemové hmotnosti, kdy maxima je dosaženo při obsahu vody 50 g) – směsi 
1 - 3. U směsi s 10 % ním přídavkem N METY (směsi 4, 5, 6) lze jako optimální z hlediska 
maximálního možného zhutnění za dodaného množství vody označit směs s 50 g vody a 
lisovanou na 380 kN. U směsi s 20 % N METY lze konstatovat, že na maximální zhutnění 
směsi má než množství dodané vody větší vliv spíše zvýšený lisovací tlak (směs 7, 8, 9). 

Směs s 10 % I METY (směsi 10, 11, 12) je chování podobné jako u směsi s 20 % N 
METY, přičemž při 50 g vody a lisovací síle 380 kN je dosaženo nejvyšší objemové hmotnosti 
ze všech zkoušených vzorků. U směsi č. 13 (struska + 20 % I META a 30 g vody) byly 
objemové hmotnosti stejné i při zvýšení lisovacího tlaku. Výrazný nárůst objemové hmotnosti 
v závislosti na množství vody a lisovací síly je patrný u směsi 15, kde bylo dodáno 50 g vody. 

U směsi s 10 % popílku (směs 16, 17, 18) je zřejmý postupný nárůst objemové 
hmotnosti jak vlivem zvýšeného obsahu vody, tak i vlivem zvýšené lisovací síly. 

U směsi s 20 % popílku již tato závislost není tak zcela zřejmá, největšího zhutnění je 
dosaženo u směsi s 50 g vody. Jelikož bylo největších objemových hmotností a tím tedy 
největšího zhutnění dosahováno u směsí s nejvyšším množství dodané vody, tedy 50 g, vyvstala 
v průběhu experimentu otázka, zda množství vody ještě nezvýšit.  
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Proto byly připraveny v rámci experimentu u jednotlivých záměsí i receptury, které 
obsahovaly 60 a 70 g dodané vody. U těchto směsí však již bylo konstatováno překročení 
maximální možné dávky záměsové vody z hlediska lisovatelnosti směsí.  

Směsi se 70 g vody bylo možné již zpracovat běžným způsobem, tedy umístit do formy 
na cementové trámečky a pomocí vibrací směs zhutnit  

U směsí se 60 g vody docházelo při lisování těles k jejímu odlučování ze směsi, tato 
voda vytékala z formy, směs se po lisování lepila k formě a tělesa nebylo možné vyjmout 
z formy, aniž by nedošlo k jejich poškození.  

V rámci tohoto experimentu tedy bylo konstatováno, že jako optimální množství 
záměsové vody (kromě vody obsažené v aktivátoru) je 50 g na jednu záměs. 

. 

 

 

Obr. 7: Porovnání pevností v tahu ohybem po 7 dnech zrání 
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Z grafického znázornění pevností v tahu (Obr. 7) je zřejmé, že zvýšení lisovacího tlaku 
má pozitivní vliv na nárůst pevností v tahu ohybem u většiny z testovaných směsí.  

Z grafu je rovněž zřejmé, že nejvyšších pevností v tahu ohybem je, stejně jako 
u objemových hmotností) dosahováno u receptur s nejvyšším obsahem vody.  

Nejvyšších pevností v tahu ohybem bylo dosaženo u receptury s 10 % N META (směs 
č. 6) a dále u receptury připravené pouze ze strusky (směs č. 3). 

 

 

Obr. 8: Porovnání pevností v tlaku po 7 dnech zrání 

 

Z výsledků (Obr. 8) vyplývá, že zvýšení tlaku při lisování má, stejně jako zvýšené 
množství vody ve směsi pozitivní vliv na konečné pevnosti v tlaku po 7 dnech. 
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Nejvyšších pevností dosáhly směsi připravení čistě jen z vysokopecní strusky  
(směs 1 - 3), směsi s 10 % metakaolinu N META a také receptura s 10 % popílku Třinec. Tyto 
vzorky dosahovaly pevnosti v tlaku po 7 dnech cca 70 MPa. Receptura s 10 % metakaolinu   
I META dosahovala maximální pevnosti v tlaku cca 44 MPa. U těles s 20 %-ním obsahem 
náhrady strusky již byly (kromě těles s N META) výrazné poklesy pevností na hodnoty 
v rozmezí 17 -  39 MPa. 

Na základě výsledků byly pro další experimenty vybrány receptury s nejvyššími 
dosaženými hodnotami pevností v tlaku po 7 dnech (Tab. 2), směsi č. 3, 6, 9, 12, 15, 18 a 21, 
tedy receptury tvořené struskou, dále tvořené struskou a 10 nebo 20 % příměsí ve formě popílku 
nebo metakaolinu, vždy s 50 g vody a lisované silou 380 kN.  

Složení vybraných směsí je zřejmé z Tab. 3. Jsou zde také uvedena nová označení 
pro větší přehlednost, kdy S znamená struska, P 10 znamená směsi s příměsí 10 % popílku, 
P 20 znamená 20 % popílku atd. 

 

Tab. 3: Složení vybraných směsí 

 Struska 

 (g) 

N META 

(g) 

I META 

(g) 

Popílek  

(g) 

Voda  

(g) 

Aktivátor 

(ml) 

Písek  

(g) 

S 450 0 0 0 50 118 1350 

N 10 405 45 0 0 50 118 1350 

N 20 360 90 0 0 50 118 1350 

I 10 405 0 45 0 50 118 1350 

I 20 360 0 90 0 50 118 1350 

P 10 405 0 0 45 50 118 1350 

P 20 360 0 0 90 50 118 1350 

 

 

U připravených těles byly po 28 a 365 dnech zrání ověřeny pevnosti v tahu a tlaku a dále 
byly stanoveny objemové hmotnosti. Přírůstky pevností v závislosti na čase u jednotlivých 
receptur jsou zřejmé z Obr. 9 a 10. 
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Obr. 9: Nárůst pevností v tahu ohybem v závislosti na čase 

 

Z grafického znázornění (Obr. 9) je zřejmé, že pevnosti v tahu narůstají u připravených 
receptur především v průběhu prvních 28 dní zrání, poté je nárůst spíše pozvolný.  Nejvyšších 
pevností v tahu bylo po 365 dnech zrání dosaženo u receptur I 10, I 20 a N 20. Nejnižší pevnost 
v tahu ohybem po 365 dnech zrání byla naměřena u směsi s popílkem P 20. U obou směsí 
s popílkem je možné po 28 dnech zrání sledovat už jen velmi pozvolný nárůst pevností, kdy 
tento nárůst je u obou směsí téměř totožný.  
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Obr. 10: Nárůst pevností v tlaku v závislosti na čase 

 

Z grafického znázornění (Obr. 10) vývoje pevností v tlaku v závislosti na čase můžeme 
pozorovat, že téměř u všech zkoušených záměsí po 28 dnech zrání již nedochází k výraznému 
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nárůstu pevností. Výjimkou je směs I 20, u které je možno jak u pevností v tahu, tak i u pevností 
v tlaku pozorovat oproti ostatním směsem relativně prudký růst konečných pevností, přičemž 
je nárůst u obou sledovaných parametrů vzájemně úměrný. 

 

 

Mrazuvzdornost 
Pro zkoušku mrazuvzdornosti byly použity trámečky (40 x 40 x 160) mm. Jelikož je 

snahou sledovat dlouhodobé vlastnosti materiálu, byla oproti normovému postupu použita 
pro zkoušku mrazuvzdornosti tělesa po 365 dnech zrání a výsledky byly porovnány 
s referenčními vzorky stejného stáří.  Každá sada sestávala ze tří trámečků. Po každých 
25 cyklech zmrazování byly trámečky zkontrolovány. V případě, že nedošlo k porušení těles, 
byly vzorky podrobeny dalším zmrazovacím cyklům. Pokud se na zkušebních tělesech vyskytlo 
narušení vlivem zmrazování, byla zkouška ukončena a u těles byly zjištěny zbytkové pevnosti. 
Výsledky jsou uvedeny v Tab. 4. 

 

Tab. 4: Vlastnosti těles po zkoušce mrazuvzdornosti (100 cyklů) 

Vzorek 
Referenční  

pevnost v tahu 
ohybem (MPa) 

Pevnost v tahu 
ohybem po 

zkoušce (MPa) 

Součinitel 
mrazuvzdornosti   

(%) 

S 10,4 10,3 99 

N 10 11,7 11,3 97 

N 20 12,3 12,0 98 

I 10 13,1 12,5 96 

I 20 12,7 12,7 100 

P 10 11,1 10,7 96 

P 20 7,9 4,4 56 

 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že u většiny připravených těles nedošlo ani po 100 
cyklech cyklického zmrazování a rozmrazování k výraznému snížení pevností v tahu ohybem 
s výjimkou těles P 20. U těchto těles došlo po během 75 – 100 cyklů k viditelnému poškození 
a součinitel mrazuvzdornosti činil dle stanovených pevností v ohybu pouze 56 %. Tento 
materiál tedy není možno považovat po 100 cyklech za mrazuvzdorný. Mrazuvzdornost po 75 
cyklech nebyla u P 20 stanovena. 
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10 Možnosti využití výsledků v praxi 

Z hlediska možného využití výsledků disertační práce je nutné konstatovat, že v rámci 
laboratorní přípravy těles byly použity ověřené materiály, u nichž jsou jednotlivé složky 
(zejména se jedná o alkalické sloučeniny) a kvalita (normový písek) deklarovány přímo 
výrobcem nebo jsou určovány v rámci jednotlivých experimentů laboratorní analýzou. Rovněž 
jsou při přípravě hmot dodržovány zásady jednotného postupu přípravy a použití přesně 
stanoveného množství jednotlivých surovin, čímž lze zaručit opakovatelnost 
a reprodukovatelnost provedených zkoušek a s nimi souvisejících výstupů. 

Oproti tomu je v případě praktických aplikací nutné počítat jak s použitím méně 
kvalitních surovin (např. náhrada laboratorního písku běžným stavebním pískem), s použitím 
jiných typů mísících zařízení, tak také s nepřesným dávkováním jednotlivých vstupních složek.  

Jak již bylo uvedeno výše, jedním z hlavních problémů uplatnitelnosti alkalicky 
aktivovaných systémů ve stavebnictví jsou vysoké nároky na technologickou kázeň při jejich 
přípravě, neboť její nedodržení vede vlivem rozdílných podmínek přípravy ke vzniku různých 
produktů hydratace a tím k vytvoření hmot s diametrálně odlišnými vlastnostmi. 

Hmoty, jež byly v rámci praktické části disertační práce sestaveny a otestovány je nutné 
v případě zájmu o praktické uplatnění otestovat v provozu. Vzhledem k podstatě materiálu 
a zjištěným vlastnostem by se tyto směsi mohly uplatnit zejména ve výrobě menších kusových 
stavebních výrobků, jako dlažby, obrubníky, zahradní prvky, nebo obklady.  

V rámci poloprovozních zkoušek bude nutné připravit tělesa běžným způsobem tak, jak 
jsou v současné době zpracovávány hmoty na bázi cementu apod., neboť měnit zaběhnutou 
výrobní technologii není v souladu s ekonomickými záměry firem a už vůbec ne se záměry, 
kvůli nimž je žádané jejich uplatnění, tedy udržitelný rozvoj přírodních zdrojů a další 
ekologické aspekty.  

Zde je nutné konstatovat, že v současnosti je běžným způsobem zpracování podobných 
hmot vibrolisování, kdy kromě vysokého lisovacího tlaku je směs zároveň i vibrována, čímž 
dochází k maximálnímu možnému zhutnění připravené směsi.  

V rámci zpracování disertační práce bohužel nebylo možné hmoty zpracovat pomocí 
vibrolisu, neboť tento nemá FAST, VŠB-TUO, stejně jako množství dalšího přístrojového 
vybavení, které je pro výzkum těchto typů hmot naprosto zásadní, k dispozici. 

V rámci poloprovozních zkoušek, kdy lze předpokládat použití vibrolisu bude nutné 
ověřit vliv vibrolisování na konečnou konzistenci směsi. Pravděpodobně nebude možné 
z ekonomických i provozních důvodů nechávat směs odležet v míchačce. Lze předpokládat, že 
chybějící technologická přestávka pro odležení směsi bude „vyrovnána“ dodatečnou vibrací 
hmoty, v jejímž důsledku by vibrolisováním připravená směs mohla vykazovat podobné 
vlastnosti jako směsi připravené v rámci experimentu. Vzhledem k větší kapacitě zpracované 
hmoty bude na základě dalších výzkumných prací nutné počítat s cca 5 % navýšením potřebné 
záměsové vody oproti laboratorním hodnotám.  

V rámci použití méně kvalitního kameniva je nutné počítat s poklesem konečných 
pevností až o cca 30 % oproti laboratorním hodnotám. 

Z hlediska použitelnosti jednotlivých receptur připravených v rámci experimentální 
části této práce je vzhledem k dosaženým výsledkům možné doporučit pro poloprovozní 
zkoušky recepturu se 100 % vysokopecní strusky.  
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Metakaolin ve směsích sice některé z testovaných parametrů mírně zlepšuje (pevnosti 
v tahu za ohybu, mrazuvzdornost), z ekonomického hlediska však směs prodražuje bez 
adekvátního efektu.  

U směsí s popílkem nebyly dosaženy parametry receptury se 100 % strusky. V případě 
testování v poloprovozu lze vlivem kolísání chemického a fázového složení, případně záměny 
popílku Třinec za jiný, dostupnější popílek, očekávat rovněž i kolísání dosažených výsledků. 

Tyto předpoklady však bude nutné ověřit, stejně jako pevnostní a trvanlivostní 
charakteristiky připravených těles. 
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11 Shrnutí výsledků a diskuze 

Alkalicky aktivované materiály mají značný potenciál pro využití nejen ve stavebním 
průmyslu. Jejich širokému využití ve stavební praxi brání především potřeba značné 
technologické kázně během procesu alkalické aktivace, jejíž nedodržení vede v konečném 
důsledku k výraznému kolísání hodnot sledovaných parametrů.  

Jako reálné se jeví použití těchto materiálů nejprve do nenosných, výplňových nebo 
dekoračních stavebních prvků, které budou v případě nutnosti snadno vyměnitelné a použití 
těchto hmot do nosných konstrukcí umožnit až v případě splnění podmínky udržitelné kvality 
výsledných produktů.  

Hlavní cílem disertační práce byla příprava a ověření fyzikálně-mechanických vlastností 
lisovaných alkalicky aktivovaných systémů na bázi vysokopecní jemně mleté granulované 
strusky.  

Experimentální práce byly v první fázi věnovány výběru vhodného typu aktivátoru pro 
alkalickou aktivaci vysokopecní strusky. Bylo testováno osm druhů aktivátorů, jmenovitě 
upravená sodná vodní skla značek Kittfort, Vodní sklo, KM+ a EURO-Šarm pomocí roztoku 
NaOH, dále draselné vodní sklo (DVS), metakřemičitansodný bezvodý (MKS) a Desil AL, což 
jsou produkty společnosti Vodní sklo, a.s. 

Nejlépe se v rámci alkalické aktivace vysokopecní strusky uplatnily aktivátory sodné 
vodní sklo Kittfort, Desil AL, MKS s DVS. Směsi připravené použitím uvedených aktivátorů 
dosahovaly vysokých pevností v tahu a v tlaku, doby počátku a konce tuhnutí, stejně jako doba 
zpracovatelnosti byly přiměřené zamýšlenému použití.  

U těchto vybraných aktivátorů byl sledován dlouhodobý vývoj poklesu pH. Lze 
konstatovat, že v průběhu výzkumných prací dochází u všech testovaných směsí k pozvolnému 
poklesu hodnoty pH. Poklesy se liší v závislosti na působení okolního prostředí, při umístění 
v interiéru je klesání hodnot pH pomalejší oproti výsledkům u stejných vzorků umístěných 
v exteriéru, kde byly vystaveny veškerým povětrnostním vlivům a rovněž vysokým emisím 
v rámci Ostravského ovzduší. 

Na základě této první fáze bylo vybráno jako vhodný aktivátor pro další experimentální 
práce upravené sodné vodní sklo značky Kittfort. 

Ve druhé části experimentu byly připraveny na základě předchozích vědeckých 
poznatků autora směsi na bázi vysokopecní strusky aktivované upraveným sodným vodním 
sklem, v nichž byla vysokopecní struska částečně nahrazena jedním ze dvou použitých typů 
metakaolinů z produkce společnosti Sedlecký kaolin a.s. nebo popílkem Třinec v množství 
10 anebo 20 % hmotnosti pojiva.  

V rámci zpracování disertační práce byl navržen následující postup přípravy směsí 
pro úpravu lisováním. Nejprve je mícháno pojivo, voda a aktivátor normovým způsobem 
pro přípravu cementové kaše, následně je směs doplněna o plnivo (normový písek) 
dle normového postupu pro přípravu cementové malty. Po ukončení míchání je směs 
na 20 minut odstavena, po uplynutí časového intervalu je po dobu 30 s promíchána a následně 
je okamžitě plněna do formy a lisována.  

Pro zamýšlenou přípravu lisováním bylo nutné zhotovení speciální ocelové formy, 
aby tato odolala plánovanému lisovacímu tlaku blížícímu se 20 MPa a zároveň aby umožnila 
lisování celého prvku najednou. 

Ve druhé fázi experimentu bylo navrženo a otestováno 21 receptur, které byly lisovány 
silou 200 a 380 kN. Na základě dosažených pevností a objemových hmotností bylo pro další 
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experimenty vybráno 7 směsí. U těchto vybraných směsí byly stanoveny pevnostní parametry 
a ověřena mrazuvzdornost.  

Z naměřených výsledků je zřejmé, že pevnosti v tahu u testovaných směsí narůstají 
především v průběhu prvních 28 dní zrání, poté je nárůst už jen velmi pozvolný.  Nejvyšších 
pevností v tahu bylo po 365 dnech zrání dosaženo u receptur I 10, I 20 a N 20, a to nad 12 MPa. 

V závislosti na výsledcích pevností v tlaku u zkoušených směsí je možné konstatovat, 
že po 28 dnech zrání již nedochází k výraznému nárůstu pevností. Výjimku představuje směs 
I 20, tedy směs s 20 % I METY, u které jak pevnosti v tahu, tak i pevnosti v tlaku úměrně rostly 
i poté, co u zbylých směsí další růst již téměř nebyl pozorován, což svědčí o pokračujících 
hydratačních procesech v uvedené směsi, které tedy s největší pravděpodobností pokračují 
významným způsobem i po roce od alkalické aktivace. Po roce zrání byl u této směsi 
zaznamenán nárůst pevnosti v tlaku o více než 23 MPa, pevnost v tahu ohybem se zvýšila téměř 
dvojnásobně z hodnoty 6,9 MPa po 28 dnech zrání na hodnotu 12,7 MPa po 365 dnech. Bylo 
by tedy vhodné u této receptury sledovat v rámci dalších experimentů dlouhodobě průběh 
hydratačních procesů a v závislosti na stáří vzorku zjišťovat pomocí dalších analytických 
metod, zda a případně jakým způsobem se v průběhu času mění zastoupení jednotlivých 
hydratačních produktů. 

 Pevnosti v tlaku u jednotlivých směsí se pohybovaly po 28 dnech zrání v rozmezí 
od 40 do 84 MPa, po 365 dnech zrání byla nejvyšší pevnost zjištěna u směsi se 100 % GVS. 

V rámci testování mrazuvzdornosti vybraných směsí byly jako mrazuvzdorné  
po 100 zmrazovacích cyklech hodnoceny všechny testované směsi s výjimkou P 20, u níž byl 
stanoven součinitel mrazuvzdornosti pouze 0,56. 

Lze konstatovat, že na základě dosažených výsledků nebyl kromě pevností v tahu zjištěn 
výrazný pozitivní vliv částečné náhrady vysokopecní strusky metakaolinem anebo popílkem.  

V rámci práce byla zhodnocena uplatnitelnost výsledků v průmyslové výrobě 
stavebních výrobků a stanoveny předpoklady pro poloprovozní testování. 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že lisováním je možné zpracovávat 
hmoty na bázi alkalicky aktivované strusky. Pomocí zpracování lisováním je možné 
minimalizovat vodní součinitel až na hodnotu 0,21 bez použití plastifikátorů nebo 
superplastifikátorů, a to při zachování dostatečných pevnostních parametrů připravených 
kompozitů. 

V budoucnu by se kompozity připravené v návaznosti na výstupy této disertační práce 
mohly uplatnit ve formě prefabrikovaných kusových výrobků jako obklady, dlažby, dekorační 
prvky aj. 
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Závěr 

 

Na základě výsledků práce lze konstatovat následující: 

1. Na bázi sekundárních surovin je možné pomocí alkalické aktivace připravovat 
bezcementová hydraulická pojiva. Významnými funkčními parametry připravených 
hmot jsou vysoké pevnosti a také mrazuvzdornost při relativně vysoké otevřené 
pórovitosti dané specifickým způsobem přípravy těles. 

2. Alkalickou aktivaci vysokopecní granulované strusky je možné provádět různými 
typy aktivátorů v kapalném i pevném stavu. Časový průběh hydratačních dějů je 
odlišný, konečné vlastnosti, zejména dlouhodobé pevnosti jsou však podobné. 

3. Nejlépe se v rámci alkalické aktivace vysokopecní strusky uplatnily aktivátory 
sodné vodní sklo Kittfort, Desil AL, MKS s DVS. Směsi připravené použitím 
uvedených aktivátorů dosahují vysokých pevností v tahu a v tlaku. Doby počátku 
a konce tuhnutí, stejně jako doba zpracovatelnosti se u jednotlivých aktivátorů 
výrazně liší.  

4. U připravených hmot dochází v průběhu času k postupnému poklesu pH. Po dvou 
letech sledování se hodnota pH u jednotlivých aktivátorů snižuje z původních 
cca 12,5 na hodnoty pH v rozmezí 10 - 11. 

5. V rámci experimentu byla hlavní pojivová složka, vysokopecní struska, částečně 
v systému nahrazována dvěma typy metakaolinů nebo popílkem v množství  
10 a 20 % hmotnosti. Takto byly obměňováno chemické složení směsi, čímž byly 
nastaveny podmínky odlišného vývoje hydratačních produktů (u strusky C-S-H fáze 
a u modifikovaných směsí předpoklad C-A-S-H fáze zeolitického charakteru), jež 
byly pozorovány z hlediska rozdílných fyzikálně-mechanických vlastností. 

6. Alkalicky aktivované hmoty je možné zpracovávat lisováním. 
7. U směsí zpracovaných lisováním je možno minimalizovat hodnotu vodního 

součinitele až na hodnotu 0,21 bez nutnosti použití plastifikačních přísad. 
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Conclusion 

Based on the results of the work can be stated follows: 

1. On the basis of secondary raw materials, it is possible using the alkali activation 
to prepare cement-free hydraulic binders. Important functional parameters 
of the prepared materials are high strength and frost resistance at a relatively high 
open porosity caused by the specific way of preparing samples. 

2. It is possible to perform Alkaline activation of blast furnace slag by various types 
of activators in the liquid and solid state. The time course of hydration processes is 
different, but the ultimate properties, particularly long-term strength are similar. 

3. Best activators for alkaline activation of blast furnace slag are sodium water glass 
Kittfort, Desil AL, MKS and DVS. Mixtures prepared using these activators achieve 
high flexural strength and compressive strength. Initial and final setting time as well 
as workability vary considerably for individual activators. 

4. Prepared materials occur over time to gradually decrease of the pH. After two years 
of monitoring the pH value of the individual activators falls from about 12.5 to pH 
values in the range 10 to 11. 

5. In the experiment, the main binder component, blast furnace slag, was partly 
replaced by a system of two types of metakaolin or fly ash in an amount 10 and 
20 % weight. Thus, were altered the chemical composition of the mixture, 
conditions were tuned different development of hydration products (for slag is 
assumption of C-S-H phase and the modified mixtures is assumption of C-A-S-H 
phase and zeolitic character), which were observed in terms of different  
physical-mechanical properties. 

6. Alkali activated material may be processed by molding. 
7. Mixtures processed by molding can minimize water coefficient to a value of 0.21 

without the use of plastificators. 
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