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1 ÚVOD 

Geopolymerním materiálům je v posledních letech věnována velká pozornost. Pro 

jejich specifické vlastnosti je lze pokládat za výborný stavební a konstrukční materiál. Mezi 

přední vlastnosti patří vysoká pevnost, odolnost vůči působení vnějších vlivů a také chemická 

stabilita.  

Vzorem, jehož trvanlivost prověřila staletí, jsou antické malty a betony. Studiem jejich 

mineralogického a chemického složení bylo zjištěno, že hlavní odpovědnost za pevnost a 

odolnost vůči vlivům okolí nesou fáze zeolitického charakteru a uhličitan vápenatý (vzniklý 

účinkem CO2 na hydratované vápno). Zeolity, což jsou hydratované hlinitokřemičitany 

alkalických kovů, patří k nejstálejším sloučeninám v přírodě. V betonech na bázi 

portlandského cementu se obdobné složky nevytvářejí z důvodu nepřítomnosti alkalické 

složky. 

Tyto materiály mohou rovněž představovat levnější a ekologičtější náhradu 

energeticky náročného cementu. Při jejich výrobě nedochází k produkci CO2, protože zde 

odpadá výpal cementového slínku. 

Studium alkalické aktivace metalurgických strusek představuje v dnešní době novou 

možnost při přípravě alternativních pojiv. Struskoalkalické betony prokázaly vynikající 

fyzikálně-chemické vlastnosti, zejména odolnost vůči korozi a vysokou pevnost v tlaku. 

Modifikace těchto vlastností se dají dosáhnout přídavkem dalších alternativních nebo 

přírodních surovin, například pro podporu tvorby zeolitických produktů. 

Současné výzkumy v oblasti přípravy pojiv alkalickou aktivací se orientují na 

ovlivňování průběhu hydratačních reakcí a zpevňování systémů. Cílem je vytvoření takových 

systémů, které by splňovaly požadavky na konkrétní funkční parametry produktů. Kromě 

možnosti výběru surovin a jejich předešlých úprav se nabízí varianta zásahu do průběhu 

reakcí alkalické aktivace a následující hydratace. Jednou z možností může být aplikace 

nukleátorů, které ovlivní kinetiku procesů hydratace a tím dojde k utváření nové 

mikrostruktury hmot. Další z možností ovlivnění výsledné struktury produktu je přídavek 

surovin s obsahem aktivního hliníku (např. metakaolín, popílek) podporujících tvorbu 

geopolymerních fází. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je posouzení funkčních vlastností a vývoje fázového složení 

alkalicky aktivovaných systémů na bázi vysokopecní strusky v závislosti na přídavku 

nukleátorů podporujícího vznik C-S-H fází a přídavku příměsí podporujících tvorbu 

geopolymerních produktů. 

Pro dosažení tohoto cíle jsou použity následující postupy: 

 alkalická aktivace technogenních pucolánů za přítomnosti nukleátorů (C-S-H 

fáze, mletý pórobeton), 

 alkalická aktivace technogenních pucolánů za přítomnosti příměsí 

(elektrárenský popílek), 

 zjištění mechanických vlastností, především pevnosti v tlaku, 

 posouzení struktury alkalicky aktivovaných produktů pomocí kombinované 

termické analýzy (DTA + TG) a elektronové mikroskopie, 

 stanovení velikosti a počtu pórů pomocí rtuťové porozimetrie, 

 měření pH alkalicky aktivovaných systémů, 

 sledování vývoje hydratačního tepla takto aktivovaných produktů a jejich 

termické stability. 
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3 LHL, PÓROVITOST POJIVOVÝCH SYSTÉMŮ 

Jako alternativa klasických hydraulických pojiv mohou sloužit latentně hydraulické 

látky. Jsou to látky, které nejsou schopny samy reakce s vodou, ale pomocí účinku tzv. 

aktivátorů hydratují a tím vytvářejí produkty velmi podobných vlastností jako látky 

hydraulické. Hlavním požadavkem pro tyto materiály je, aby všechny nebo alespoň základní 

podíly SiO2 a Al2O3 ze vstupních surovin byly přítomny v nekrystalické (reaktivní) formě. 

Materiál může a nemusí obsahovat významnější množství CaO, mohou se vyskytovat další 

doprovodné oxidy. Základními surovinami pro alkalickou aktivaci se jeví být poměrně hojně 

rozšířené latentně hydraulické látky – granulovaná vysokopecní struska (GVS) a 

elektrárenské popílky. Jsou to systémy se značným podílem skelné fáze. Jejich smísením 

s alkalickými roztoky vznikají hydraulické systémy, které tuhnou a tvrdnou. Podle zastoupení 

složek v surovinové směsi jsou produkty reakcí jednak vazné C-S-H fáze (obdobně jako při 

hydrataci portlandského cementu) a jednak produkty podobné přírodním zeolitům [1], [2]. 

Při alkalické aktivaci nejprve dochází k přerušení pevné vazby mezi hlinitanovými a 

křemičitanovými tetraedry primárního materiálu. To je způsobeno vysoce alkalickým 

prostředím, kde vytvořené iontové zbytky přecházejí do tekuté fáze. V dalším kroku vznikají 

nové reakční produkty, které vyvolají tuhnutí a tvrdnutí. Pokud je vstupním materiálem kromě 

SiO2 a Al2O3 také významně větší množství CaO (např. granulovaná vysokopecní struska), 

jsou hlavním produktem reakce C-S-H fáze se značným množstvím navázaného Al
3+

 a 

adsorbovaných alkálií. V opačném případě, kdy je použit systém s nulovým či malým 

obsahem CaO (např. založeném na metakaolinitu), vznikají hlavně amorfní produkty podobné 

přírodním zeolitům [2],[3][4]. 

Pojivové systémy, jednak na bázi cementů, ale také alternativní typy, které jsou 

představovány soustavami alkalicky aktivovaných latentně hydraulických látek (LHL), jsou 

velice složité heterogenní soustavy. Pochody tuhnutí a tvrdnutí všech anorganických pojiv a 

kompozitních materiálů jsou hydratační procesy, které jsou spojené se změnami 

mikrostruktury systémů a fázového složení. Podstatnými funkčními parametry zatvrdnutého 

pojiva či kompozitního materiálu jsou jeho pevnosti, obzvláště pevnost v tlaku, a také 

odolnost vůči vlivům okolního prostředí. Tato kritéria především souvisejí s uspořádáním 

hydratovaného systému, který je hodnocen jako pórovitost. Zatvrdnuté cementové pojivo 

potom obsahuje tři typy pórů [1]: 

 gelové póry, mající střední velikosti několika nm, gelová hmota, i když je 

pórovitá, je nepropustná pro vodu (i pro korozní roztoky), 

 kapilární póry, velikosti 1 – 10 μm, které vznikly odpařením vody, jež se 

nespotřebovala při hydrataci a tvorbě gelu. Tyto póry jsou pro další vodu 

propustné. 

 makropóry, velikosti několika mm, vzniklé hlavně při mísení směsi, chybami 

při zpracování, nebo byly uměle vytvořeny (pórobetony). 
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Znalost mikrostruktury alkalicky aktivovaných materiálů je významná. Mechanická 

pevnost pojiva jednoznačně souvisí s jeho složením, síť pórů hraje významnou roli při 

určování jeho životnosti. Hlavní mechanismy degradace alkalicky aktivovaných pojiv 

zahrnují působení agresivních činidel. Pokud jsou tyto systémy málo porézní nebo úplně 

neporézní nemohou tyto činidla vnikat do materiálu a poškodit tak chemickou strukturu nebo 

způsobit korozi vložené výztuže [5]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

Z výše uvedených úvah byl odvozen i námět této disertační práce, který spočívá ve 

výzkumu mikrostruktury zatvrdnutých alkalicky aktivovaných systémů modifikovaných 

přídavkem nukleátorů, použitím jednak mikročástic pórobetonu a také nanočástic typu C-S-H 

fází, vytvořených technikou sol-gel přes roztok. Tyto nukleátory různých velikostí mohou 

ovlivnit kinetiku a rozsah tvorby vazných C-S-H fází v alkalicky aktivovaném systému a tím i 

výslednou pórovitost produktu. 

Je známo, že výsledkem alkalické aktivace GVS je C-S-H gel, tvorba geopolymerních 

produktů je pro nízký obsah Al2O3 omezena. Proto je potřeba pro tvorbu třídimenzionální 

hlinitokřemičité sítě geopolymerů použít ještě další surovinu s vysokým obsahem SiO2 a 

Al2O3. Další součástí disertační práce tedy bylo, kromě modifikování mikrostruktury pomocí 

nukleátorů, také studium možností ovlivnění vzniku geopolymerních fází v alkalicky 

aktivovaných systémech pomocí přídavků vhodně zvolených příměsí. Jako nejlepší se jeví 

použití elektrárenského popílku hlavně z důvodu vysokého podílu SiO2 a Al2O3. Vnášením 

elektrárenského popílku do alkalicky aktivovaných systémů by se měla zajistit tvorba S-A-H 

fází geopolymerního typu (tento fakt prokázala například práce [6]). Pro porovnání vlastností 

nově vzniklé struktury byly použity komerčně vyráběné produkty na bázi metakaolinu 

Mefisto L05 a Baucis LNa. 

Účinkem nukleátorů a příměsí se předpokládá ovlivnění časového průběhu 

hydratačních pochodů, které budou doprovázeny modifikováním nově vznikající 

mikrostruktury produktů. Pro sledování vlivů nukleátorů na strukturu byly nejprve použity 

tyto metody: 

 pevnost v tlaku (PTL), 

 rtg difrakční fázová analýza (RTG), 

 kombinované termické analýzy (DTA + TG), 

 skenovací elektronová mikroskopie (SEM). 

Vzhledem k převážně amorfnímu charakteru hydratačních produktů tyto metody 

hodnocení dostatečně neprokázaly změny ve struktuře. Proto byl vliv nukleátorů a příměsí na 

fázové složení sledován pomocí dalších nepřímých metod: 

 rtuťová porozimetrie, 

 měření pH, 

 izotermická kalorimetrie, 

 termická stabilita. 

Výběr metod byl podřízen možnostem pracoviště realizace práce. Obecně uznávaná 

metoda pro identifikaci produktů hydratace, a to MAS NMR není na předmětném pracovišti 

dostupná a nebyla v této práci uplatněna. 
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Použité suroviny 

Suroviny použité pro sledování vlivů nukleátorů a příměsí na strukturu alkalicky 

aktivovaných látek byly: 

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

 roztok vodního skla od prodejce KITTFORT Praha, s.r.o., 

 pórobeton (šedý a bílý)z firmy Porfix Ostrava, a.s. (přidáván v předem 

stanovených poměrech 0,25; 0,5; 0,75; 1,5 a 5 hm.% nukleátoru), 

 laboratorně připravené C-S-H fáze (vyrobené z látek Britesil C 205, dusičnanu 

vápenatého tetrahydrátu a destilované vody metodou přes roztok, připravený 

ve zvolených koncentracích 0,25; 0,5; 0,75; 1,5 a 5 hm.% nukleátoru), 

 elektrárenský popílek z Elektrárny ČEZ, a.s. Dětmarovice, 

 Mefisto L05 a Baucis LNa z produkce firmy České lupkové závody, a.s. jako 

referenční materiály, 

 destilovaná voda. 

Příprava vzorků 

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

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

množstvím popílku. 

GVS byla důkladně promíchána s jedním z nukleátorů (C-S-H fáze nebo pórobeton) 

nebo popílkem. Následně se vmíchával alkalický aktivátor (vodní sklo) ve stálém množství 

(41,5 cm
3
 na 150 g suchých složek což zajistilo vnesení 4,5 hm.% Na2O) tak, aby byly 

všechny částice směsi s aktivátorem v kontaktu. Nakonec byla přidávána destilovaná voda až 

do dosažení vodního součinitele potřebného pro optimální konzistenci směsi. Jako referenční 

byly použity vzorky vyrobené pouze z čisté GVS a čistého popílku, ke kterým bylo přidáno 

vodní sklo a voda. Dále byly připraveny vzorky z komerčně dostupných surovin, Mefisto a 

Baucis, které byly připraveny v souladu s návodem výrobce. Složení jednotlivých vzorků je 

uvedeno v tabulce 1. Makrosložky GVS a případně popílek tvoří ve směsi 100 hm.%, další 

aditivní složky, uváděné v procentech, jsou vyjádřené vůči součtu podílů GVS a popílku. 

Takto připravená směs se plnila do čistých, olejem vymazaných kovových forem o 

velikosti jednotlivých vzorků 20×20×20 mm. Poté se formy daly na vibrační přístroj a 

vibrovaly se 2 minuty tak, aby se odstranily vzduchové bubliny z kaše a aby se zajistilo 

dokonalé naplnění formy. Jednotlivé formy se označily a uložily do vlhkého prostředí 

s relativní vlhkostí 99 % při laboratorní teplotě, kde probíhala hydratace. Po uplynutí 24 hodin 

byly zkušební vzorky odformovány a umístěny zpět do vlhkého prostředí. Tam byly 

uchovány až do doby těsně před provedením příslušných zkoušek. 

Ve zvolených termínech 2, 7, 28 a 40 dní se část kostek zvážila na laboratorních 

váhách a změřila digitálním posuvným měřítkem. Z těchto hodnot byla vypočítána objemová 

hmotnost. Následně byly kostky podrobeny zkoušce pevnosti v tlaku. 



8 

 

Tabulka 1  Označení vzorků a jejich složení. 

 

 

Stanovení pevnosti v tlaku (PTL) 

V daném termínu byly naměřeny vždy 3 hodnoty pevnosti paralelních vzorků 

jednotlivých směsí. Z těchto hodnot byly následně vypočítány průměrné hodnoty, které udává 

tabulka 2. 

Z tabulky 2 vyplývá, že použití všech nukleátorů má vliv na zvýšení 2 denních a 

především 7 denních pevnosti. Nejvýrazněji lze tyto rozdíly pozorovat při použití C-S-H fází 

(stáří nukleí 7 dní) jako nukleátoru po sedmi dnech hydratace vzorků. Dosažené hodnoty 

pevnosti jsou na úrovni 80 MPa, přičemž referenční vzorek K117 dosáhl pouze pevnosti 

45 MPa. Po 28 dnech hydratace se rozdíly v pevnostech již téměř neliší, po 40 dnech 

hydratace už jen nepatrně rostou. Tento vliv se projevil i při použití ostatních nukleátorů, ale 

nebyl již tak výrazný. Na základě tohoto zjištění bylo přistoupeno k provedení hodnocení 

účinku nukleátorů na fázové složení pomocí vybraných metod u vzorků po sedmi dnech 

hydratace. 

Použití popílku jako přísady má opět za následek zvýšení pevnosti po 7 dnech 

hydratace oproti vzorku K117, po 28, resp. 40 dnech hydratace se rozdíly ztrácejí. Pevnost 

vzorků připraveného ze samotného popílku (K2717) je velmi nízká. Jako nejlepší, z hlediska 

PTL, se jeví přídavek 5 hm.% popílku do GVS.  Tento vzorek (K2817) dosáhl nejvyšších 

nukleátor/přísada označení GVS VS POR BPOR POP VODA

na 150 g 

suché 

směsi 

(hm.%) (hm.%) (hm.%)

na 150 g 

suché 

směsi 

(hm.%) (cm
3
) (hm.%) (cm

3
) (hm.%) (cm

3
) (hm.%) (hm.%) (hm.%) (cm

3
)

K117 100 0 0 0 0 41,5 0 0 0 9

K617 100 9 0,25 0 0 41,5 0 0 0 0

K717 100 9 0,5 0 0 41,5 0 0 0 0

K817 100 9 0,75 0 0 41,5 0 0 0 0

K917 100 9 1,5 0 0 41,5 0 0 0 0

K1417 100 9 5 0 0 41,5 0 0 0 0

K217 100 0 0 0 0 41,5 0,25 0 0 9

K317 100 0 0 0 0 41,5 0,5 0 0 9

K417 100 0 0 0 0 41,5 0,75 0 0 9

K517 100 0 0 0 0 41,5 1,5 0 0 9

K1517 100 0 0 0 0 41,5 5 0 0 9

K2217 100 0 0 0 0 41,5 0 0,25 0 9

K2317 100 0 0 0 0 41,5 0 0,5 0 9

K2417 100 0 0 0 0 41,5 0 0,75 0 9

K2517 100 0 0 0 0 41,5 0 1,5 0 9

K2617 100 0 0 0 0 41,5 0 5 0 9

K1617 100 0 0 9 0,25 41,5 0 0 0 0

K1717 100 0 0 9 0,5 41,5 0 0 0 0

K1817 100 0 0 9 0,75 41,5 0 0 0 0

K1917 100 0 0 9 1,5 41,5 0 0 0 0

K2017 100 0 0 9 5 41,5 0 0 0 0

K2717 0 0 0 0 0 41,5 0 0 100 0

K2817 95 0 0 0 0 41,5 0 0 5 9

K2917 85 0 0 0 0 41,5 0 0 15 9

K3017 70 0 0 0 0 41,5 0 0 30 9

K3117 65 0 0 0 0 41,5 0 0 45 0

C-S-H 7 C-S-H 28

na 150 g suché 

směsi 

na 150 g suché 

směsi 

Popílek -    

POP

C-S-H           

7 dní

Pórobeton 

(šedý) -    

POR

Pórobeton 

(bílý) - 

BPOR

C-S-H        

28 dní
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hodnot ve všech sledovaných dnech hydratace a po 40 dnech dosáhl až k hodnotě téměř 

140 MPa. Komerčně vyráběný Baucis dosáhl podobných hodnot pevnosti jako vzorky K3017 

a K3117 a lze tedy usuzovat na podobný vývoj struktury. 

Tabulka 2  Průměrné pevnosti v tlaku vzorků.  

 

 

Nepřímé metody hodnocení struktury připravených vzorků 

Jako základní metody byly nejprve zvoleny skenovací elektronová mikroskopie 

(SEM), RTG difrakční analýza, diferenční termická analýza (DTA), termogravimetrická 

analýza (TG). Tyto byly provedeny pouze pro vybrané vzorky s nukleátory. Prokázalo se, že 

tyto metody neumožňují identifikaci rozdílů ve fázovém složení při změnách surovinové 

2 dny 7 dnů 28 dnů 40 dnů

K117 26,6 44,7 80,0 92,4

K217 42,6 63,4 83,3 85,7

K317 48,4 72,1 80,6 92,8

K417 46,6 75,0 85,8 84,0

K517 31,0 60,4 65,7 91,5

K1517 27,9 44,7 80,5 81,0

K617 33,2 76,6 76,7 76,9

K717 40,1 75,7 76,8 79,0

K817 38,9 81,4 82,1 93,9

K917 36,9 71,4 86,6 117,7

K1417 31,4 81,1 82,4 86,2

K1617 42,3 64,8 105,0 115,5

K1717 33,3 62,8 80,2 93,8

K1817 39,6 70,1 89,8 116,7

K1917 41,0 52,2 92,1 95,5

K2017 46,7 68,5 91,8 103,5

K2217 43,9 57,4 96,4 104,2

K2317 39,5 64,1 79,3 89,3

K2417 45,9 55,1 79,5 86,2

K2517 43,8 51,3 87,2 105,8

K2617 38,4 50,5 82,9 116,0

K2717 3,7 5,6 10,7 12,0

K2817 50,6 84,9 98,6 136,6

K2917 38,0 59,5 85,4 101,5

K3017 32,5 60,6 73,8 88,2

K3117 28,4 59,4 70,4 82,6

Baucis 23,7 56,2 64,3 105,4

Mefisto 7,9 36,9 50,4 60,1

PTL (MPa)
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základny a tedy ovlivňování vlastností připravovaných hmot. Popsané metody tak pouze 

potvrdily převážně amorfní charakter vzorků. 

Rtuťová porozimetrie 

Vzorky po sedmi dnech hydratace (nebylo měřeno pro vzorky s popílkem) byly 

podrobeny lomu na lisu, úlomky byly sušeny 24 hodin při teplotě 50 °C, kdy došlo 

k odstranění přebytečné vody z pórů. Získané výsledky jsou zpracovány v tabulce 3. 

Výsledky rtuťové porozimetrie přinesly velmi dobrou představu o možnosti hodnocení 

struktury hmot ovlivněných přídavkem nukleátorů. V tabulce 3 je vidět, že nejvýraznější 

rozdíly jsou u hodnot celkové pórovitosti. V případě referenčního vzorku (K117) 

připraveného pouze z čisté GVS je celková pórovitost 15,93 %. U všech ostatních vzorků 

s nukleátory, ať už C-S-H nebo pórobeton (šedý), je celková pórovitost nižší. Při použití 

7 denních C-S-H fází jako nukleátoru, dokonce výrazně nižší (rozsah 3,94 – 9,82 % proti 

15,93 % vzorku K117). Tento výsledek dokumentuje předpoklad, že struktura, která se 

vytváří pomocí nukleátorů, je více zaplněna hydratačními produkty a tedy hutnější. To 

koresponduje se zvýšením 7 denních pevnosti. 

Tabulka 3  Výsledky porozimetrických měření.  

Typ vzorku 

Celkový 

objem 

vtlačené Hg 

= celkový 

objem pórů  

A
ri

tm
et

. 
p

rů
m

ěr
 

v
el

ik
o

st
í 

p
ó

rů
 

P
ó

ro
v

it
o

st
 

Objem pórů, velikostí: 

[cm
3
.g

-1
] .10

2
 [µm] [%] 

10~100 µm 1~100 µm 0,1~100 µm 

[cm
3
.g

-1
] .10

2
 [cm

3
.g

-1
] .10

2
 [cm

3
.g

-1
] .10

2
 

K117 8,68 0,0894 15,93 1,58 3,62 7,83 

K217 7,02 0,3515 11,88 0,83 2,11 6,71 

K317 6,40 0,2479 12,48 0,70 1,52 6,08 

K417 7,45 0,2879 14,27 1,21 2,47 6,94 

K517 5,95 0,0301 11,35 0,84 1,68 4,24 

K1517 7,49 0,0282 14,07 1,07 2,30 5,22 

K617 2,83 0,0659 5,39 0,57 1,29 1,29 

K717 3,86 0,0186 7,76 0,96 1,60 1,94 

K817 2,11 0,0161 3,94 0,63 0,93 1,04 

K917 2,35 0,0140 4,43 0,49 0,74 0,95 

K1417 5,68 0,0126 9,82 0,66 0,97 1,26 

K1617 6,31 0,1430 12,23 0,75 1,35 5,95 

K1717 5,47 0,0359 10,06 0,90 1,45 4,10 

K1817 5,77 0,0129 10,89 0,66 1,13 1,47 

K1917 5,76 0,0154 11,19 0,63 1,16 2,05 

K2017 6,69 0,0342 12,66 1,07 1,98 4,87 

Baucis 5,25 0,0091 7,40 0,45 1,09 1,21 

Mefisto 23,84 0,0182 35,22 0,47 0,70 0,97 
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Měření pH 

Směsi byly připraveny ze semletých hydratovaných vzorků (1 minuta mletí 

v laboratorním vibračním mlýnu). Suspenze se promíchala a ve stanovených časech se měřila 

hodnota pH. Byl použit pH-metr HANNA pH 210 se skleněnou kombinovanou elektrodou. 

Naměřené hodnoty pH by měly odpovídat množství volných alkálií, které se ještě nezapojily 

do vytváření hydratačních produktů, tudíž by mělo být vysoké. Následně by pH suspenze 

mělo postupně klesat z důvodu postupného vázání volných alkálií do nově vznikajících 

hydratačních produktů. Vznikající produkty jsou ve vodě téměř nerozpustné a proto by se 

hodnota pH měla ustálit v rovnovážném stavu, tedy v čase, kdy se proces tvorby hydratačních 

produktů ukončí. Čím více C-S-H fází nebo geopolymerních fází se hydratací v suspenzi bude 

vytvářet, tím více Na
+
 iontů se spotřebuje a pevně zabuduje do jejich struktury a tedy tím 

rychleji pH suspenze klesá. 

Předpoklad tedy byl, že pokud se tvorba struktury ovlivněná nukleátory zintenzivní, 

tudíž jestliže dojde k intenzivnější tvorbě C-S-H fází, mělo by pH těchto vzorků rychleji 

klesat než v případě referenčního vzorku K117. Výsledky měření pH potvrdily tento 

teoretický předpoklad. Nejzřetelněji je to možno pozorovat na obr. 1, kde je znázorněná 

závislost pro směsí vzorku K117 a vzorků s nukleátorem C-S-H fáze (stáří nukleí 7 dní). Je 

zde patrné, že hodnoty pH vzorku K117 klesají pozvolna a je tedy předpoklad, že obsahují 

méně C-S-H fází, které by na svém povrchu absorbovaly ionty Na
+
. V porovnání s tímto 

hodnoty pH ostatních vzorků obsahující nukleátor, klesají rychle a přibližně kolem 40 dne 

hydratace u nich dochází k ustavení dynamické rovnováhy (pH = 9) mezi zadrženými a 

zpětně uvolněnými alkáliemi. 

 

Obr. 1  Hodnoty pH směsí vzorku K117 a vzorků s nukleátorem C-S-H fáze (stáří 

 nukleí 7 dní) převedených do suspenze po 7 dnech hydratace. 
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Další měření proběhlo pro přídavek přísady, kterou byl elektrárenský popílek (obr. 2). 

Přídavek popílku měl zajistit vnesení dostatečného množství Al2O3 pro tvorbu geopolymerní 

struktury. Alkálie se váží do geopolymerních produktů a tím se vytvoří neutrální náboj 

částice, který by jinak byl, vlivem Al
3+

 v tetraedrické koordinaci, negativní. Zde byl 

předpoklad, že čím více geopolymerních fází v suspenzi vytvoří, tím více Na
+
 iontů se 

spotřebuje a pevně zabuduje do jejich struktury. Potom tedy hodnota pH bude rychleji klesat. 

Pokud je popílku méně, vnese se do systému méně Al2O3 a je předpoklad, že se vytvoří menší 

množství geopolymerních fází. Tím zůstane v suspenzi více „volných“ alkálií a pH suspenze 

bude vysoké. Postupně bude ale klesat, jak se alkálie do systému zabudovávají. 

Na obr. 2 je vidět, že se tento teoretický předpoklad vyplnil. Referenční vzorek K117 

vykazuje jen pozvolný pokles hodnot pH. Je to způsobeno tím, že zde je tvorba  geopolymerní 

struktury omezena a absorpce alkalických iontů je daná schopností jejich vazby do struktury 

C-S-H. Ostatní vzorky s přídavkem popílků v různých hmotnostních procentech (K2817 až 

K3117) vykazují rychlejší poklesy hodnot pH, což souhlasí s přidaným množstvím přísady. 

Předpoklad, méně vytvořených geopolymerních fází - pomalejší pokles pH (vzorek K2817, 

5 hm.% popílku) a naopak více geopolymerních fází - rychlejší pokles pH (vzorek K3117, 

45 hm.% popílku), je indikován. 

Komerčně vyráběný Baucis má pokles hodnot pH obdobný materiálům K3017 a 

K3117 a lze tedy předpokládat podobnou tvorbu struktury a tím i možnost obdobných 

vlastností konečných produktů. To se potvrdilo i při zkoušce PTL, kde tyto materiály dosáhly 

velmi podobných hodnot. 

Vzorek K2717 má srovnatelné hodnoty s komerčně vyráběným Mefistem. Jejich 

pokles hodnot pH je velmi strmý. Je to způsobeno tvorbou S-A-H fází, které v těchto 

produktech vznikají v důsledku nedostatku CaO. 

 

Obr. 2  Hodnoty pH referenčních vzorků a vzorků s přídavkem popílku jako přísady  

 převedených do suspenze po 7 dnech hydratace. 
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Izotermická kalorimetrie 

Vzorky pro kalorimetrické měření byly připraveny obdobným způsobem jako pro 

výrobu pevných těles, tzn. smísením pevných složek, nukleátorů nebo přísad, vodního skla a 

vody. Bylo pouze zdvojnásobeno množství záměsové vody, aby došlo k dokonalému 

promísení surovinových složek. Práškové vstupní suroviny byly smíseny a umístěny do 

skleněné ampule, tekuté suroviny byly umístěny do injekčních stříkaček. Po vytemperování 

byly suroviny smíseny a došlo k reakci (endotermické nebo exotermické). Hodnoty byly 

zaznamenány a pomocí nich byla sestavena hydratační křivka a vypočteno množství 

hydratačního tepla Jako referenční materiál byl ve všech případech použit normovaný 

křemičitý písek. 

Nejprve byly měřeny vzorky se všemi nukleátory. Z naměřených údajů bylo zjištěno 

celkové množství hydratačního tepla po 2 a 7 dnech hydratace. Předpoklad byl, že by se 

mohlo množství hydratačního tepla lišit v důsledku rychlejší tvorby nové struktury ovlivněné 

nukleátory. Bohužel se tento předpoklad nepotvrdil. Hydratační tepla všech vzorků jsou velmi 

podobná a nedá se z nich vyslovit žádný závěr. 

Měření pomocí izotermické kalorimetrie proběhlo také u vzorků s přísadou popílku. 

Vzorky byly připraveny stejným způsobem jako vzorky s nukleátory a umístěny do 

kalorimetru, kde po vytemperování na teplotu 25 °C proběhlo měření. Srovnání všech 

výsledků udává obr. 3. Na něm lze vidět, že vzorek K117 a K2817 (GVS + 5 hm.% popílku) 

mají velmi podobný průběh. Po mírném poklesu dochází k pozvolnému vývoji hydratačního 

tepla. Vzorky K2917 až K3117, které obsahují popílku více, mají tento náběh ještě 

pozvolnější. Průběh hydratačních tepel Baucisu a Mefista je od těchto vzorků odlišný a jeho 

celková hodnota po 7 dnech hydratace výrazně vyšší. 

 

Obr. 3  Vývoj hydratačního tepla referenčních vzorků a vzorků s přídavkem popílku jako 

 přísady, detail. 
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Termická stabilita 

Pro experiment byly připraveny vzorky s nukleátory i popílkem o rozměrech 

20×20×20 mm. Ty se po 7 dnech hydratace změřily a zvážily. Z těchto hodnot se vypočítala 

počáteční objemová hmotnost. Následně se vzorky vysušily při 110 °C do konstantní 

hmotnosti a poté následovala tepelná expozice. Jako vhodné teploty byly, na základě 

literatury, vybrány teploty 500, 800 a 1000 °C. Rychlost ohřevu ve všech případech činila 

3 °C·min
-1

, výdrž na dané teplotě 3 hodiny. 

Hlavní posuzovanou vlastností byla schopnost alkalicky aktivovaných látek odolávat 

působení vysokých teplot. Schopnost těchto materiálů odolávat teplotní expozici je 

zdokumentována na obr. 4 a 5. Můžeme konstatovat, že všechny sledované vzorky 

s nukleátory i popílky bez problému vydržely teplotní expozici 1000 °C po dobu 3 hodin, aniž 

by se na nich projevily větší trhliny. Pevnosti vzoků po teplotní expozici (1000 °C) se 

pohybovaly v rozmezí  30 – 45 MPa u vzorků s nukleátory a 40 – 70 MPa u vzorků 

s popílkem. 

 

  

 

Obr. 4  Vzorek K117 a vzorky se všemi druhy nukleátorů po tepelném zpracování 

  na 1000 °C. 
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Obr. 5  Referenční vzorky a vzorky s přídavkem popílku jako přísady po tepelné expozici 

 na 1000 °C. 

 

Celkové vizuální srovnání všech vzorků dopadlo velmi dobře, jediný vzorek, který 

vykázal větší trhliny a poškození byl referenční vzorek Baucis při expozici na 1000 °C po 

dobu 3 hodin. Na obrázku 5 je také vidět poměrně velké smrštění obou komerčně vyráběných 

produktů (Baucis, Mefisto) v porovnání se vzorky s popílkem. 

K117 K2717 K2817 K2917 K3017 K3117 Baucis Mefisto 
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5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR 

Pro přípravu nových kompozitních materiálů se jeví velmi vhodné využití latentně 

hydraulických látek. Patří sem především granulovaná vysokopecní struska a elektrárenský 

popílek. Využitím těchto sekundárních odpadních materiálů se snižuje ekologická zátěž, ale 

také se šetří ekonomické náklady. Dá se konstatovat, že se v těchto materiálech skrývá 

významný potenciál pro rozvoj dalších stavebních materiálů a hmot. 

Hlavní náplní disertační práce je posouzení funkčních vlastností fázového složení 

alkalicky aktivovaných LHL v závislosti na přídavku nukleátorů a přídavku příměsí 

podporujících tvorbu geopolymerní struktury. Cílem je získat materiály vysokých pevností 

použitím běžně dostupných a ekonomicky nenáročných surovin. 

Základní použitou surovinou v této práci byla granulovaná vysokopecní struska. Jedná 

se o druhotnou surovinu, která je pro své stabilní chemické složení a vysoce amorfní 

charakter hojně využívaná pro přípravu pojivových systémů, včetně alkalicky aktivovaných. 

RTG difrakce použité GVS prokázala její amorfní charakter a také přítomnost zbytků 

krystalického podílů ve formě minerálů merwinitu a akermanitu a podílu kalcitu. 

Tvorba hydratačních produktů při alkalické aktivaci LHL závisí na druhu a množství 

aktivátoru. Jako nejvhodnější aktivátory se jeví koloidní roztoky křemičitanů. Proto byl v této 

práci zvolen jako alkalický aktivátor roztok vodního skla, upraveného pomocí hydroxidu 

sodného na hodnotu silikátového modulu MS = 2,0. 

Jako nukleátory byly zvoleny laboratorně připravený C-S-H koloidní roztok a 

pórobeton (šedý a bílý), vnášející do systému zárodky hydratačních produktů. Rozdíl mezi 

oběma nukleátory, kromě chemického složení, byl ve velikosti částic, pórobeton byl semlet na 

velikost v řádech µm a koloidní roztok měl zajistit vnesení částic menších, ideálně v řádu 

nanometrů. 

Jako příměs, která měla zajistit vnesení podílu aktivního Al2O3 pro podpoření tvorby 

geopolymerní struktury, byl použit elektrárenský popílek vzniklý v tepelné elektrárně při 

spalování uhlí. Jedná se o velkoobjemovou druhotnou surovinu, která vykazuje latentně 

hydraulické vlastnosti a je tedy vhodná pro alkalicky aktivované produkty. Pro účely této 

práce byl semlet v poloprovozním bubnovém mlýnu na měrný povrch 623 m
2
.kg

-1
 (Blain). 

Referenčními materiály použitými v této práci byly vzorky vyrobené pouze z GVS, 

vodního skla a destilované vody, dále popílku a vodního skla a komerčně vyráběné suroviny 

s označením Mefisto L05 a Baucis LNa. Poslední dva jmenované jsou produkty na bázi 

metakaolínu a pocházejí z produkce firmy České lupkové závody, a.s. 

Bylo připraveno několik typů vzorků o rozměrech 20×20×20 mm, které se navzájem 

lišily použitým druhem nukleátorů a jeho koncentrací a použitou příměsí. Do všech směsí se 

vmíchával alkalický aktivátor (vodní sklo) a destilovaná voda. Vzorky byly uloženy do 

hydratačních boxů, kde byly uchovány až do doby těsně před provedením příslušných 

zkoušek. 

Základními vlastnostmi hmot, které byly hodnoceny, byla objemová hmotnost (OH) a 

pevnost v tlaku (PTL) a to v intervalech 2, 7, 28 a 40 dnů hydratace ve vlhkém prostředí. Před 



17 

 

stanovením PTL byly vzorky zváženy a změřeny digitálním měřidlem. Z takto získaných 

hodnot se vypočítaly objemové hmotnosti. Objemové hmotnosti všech vzorků s nukleátory, tj. 

vzorky s oběma druhy pórobetonu i s rozdílným stářím C-S-H koloidního roztoku, se 

s malými výkyvy zvyšují do 7 dne hydratace. Poté už se téměř nemění nebo velmi mírně 

vzrůstají. To by mohlo souviset s průběhem tvorby nových hydratovaných fází. Objemové 

hmotnosti vzorků s popílkem, kde se předpokládala tvorba geopolymerní struktury, vykazují 

v průběhu hydratace stabilní hodnoty. 

Na změřených a zvážených vzorcích byla provedena zkouška pevnosti v tlaku. Vliv 

nukleátorů na vývoj pevností alkalicky aktivovaných materiálů je patrný již po dvou dnech 

hydratace (obr. 15 – 18). Nejvýraznější jsou ale rozdíly po 7 dnech hydratace u všech 

použitých nukleátorů, přičemž nejvíce patrné rozdíly v hodnotách PTL jsou při použití 

7 denních C-S-H koloidních částic. Dosažené hodnoty pevnosti po sedmi dnech hydratace 

jsou na úrovni 80 MPa, přičemž referenční vzorek K117 dosáhl pouze pevnosti 45 MPa. Po 

28, resp. 40 dnech hydratace se rozdíly ztrácejí. 

Použití popílku jako přísady má opět za následek zvýšení pevnosti po 7 dnech 

hydratace oproti vzorku připraveného ze samotné GVS (vzorekK117). Pevnost vzorků 

připraveného ze samotného popílku (K2717) je velmi nízká. Z hlediska dosažených pevností 

se jeví jako nejlepší přídavek 5 hm.% popílku do GVS. Tento vzorek (K2817) dosáhl po 

28 dnech hydratace téměř 100 MPa a po 40 dnech hydratace hodnoty 137 MPa. Komerčně 

vyráběný Baucis dosáhl podobných hodnot pevností jako vzorky K3017 (30 hm% popílku) a 

K3117 (45 hm.% popílku) a lze tedy usuzovat na podobný vývoj struktury. 

Jako základní metody hodnocení struktury byly nejprve zvoleny skenovací 

elektronová mikroskopie (SEM), RTG difrakční analýza, diferenční termická analýza (DTA), 

termogravimetrická analýza (TG). Tyto byly provedeny pouze pro vybrané vzorky 

s nukleátory. Prokázalo se, že tyto metody neumožňují identifikaci rozdílů ve fázovém složení 

při změnách surovinové základny a tedy ovlivňování vlastností připravovaných hmot. 

Popsané metody tak pouze potvrdily převážně amorfní charakter vzorků. 

Vzhledem k tomu, že se pomocí výše popsaných metod nepodařilo prokázat účinek 

nukleátorů na průběh hydratačních pochodů, které souvisí s nově vznikající mikrostrukturou, 

byly navrhnuty nové metody pro sledování těchto dějů. Zároveň byly těmto metodám 

podrobeny i vzorky s příměsí popílku, tedy vzorky, kde se předpokládal vznik 

geopolymerních struktur. U těchto vzorků byly v termínu po 7 dnech hydratace provedeny 

následující analýzy: rtuťová porozimetrie (nebyla provedena pro vzorky s příměsí popílku), 

měření pH, izotermická kalorimetrie a termická stabilita. 

Výsledky rtuťové porozimetrie přinesly velmi dobrou představu o možnosti hodnocení 

struktury hmot ovlivněných přídavkem nukleátorů. Nejvýraznější jsou rozdíly v hodnotách 

celkové pórovitosti. Referenční vzorek K117 má hodnotu celkové pórovitosti 15,93 %, u 

všech ostatních vzorků s nukleátory, ať už C-S-H nebo pórobeton (šedý), je celková 

pórovitost nižší. Při použití 7 denních C-S-H fází jako nukleátoru, dokonce výrazně nižší 

(rozsah 3,94 – 9,82 %). Tento výsledek dokumentuje předpoklad, že struktura, která se 

vytváří pomocí nukleátorů, je více a rychleji zaplněna hydratačními produkty a tedy hutnější. 

To koresponduje se zvýšením 7 denní pevnosti. Ze záznamů měření bylo dále vyhodnoceno 
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množství objemu pórů ve zvolených intervalech velikostí pórů, tedy intervalů 10 ~ 100 μm, 

1 ~ 100 μm a 0,1 ~ 100 μm. Největší rozdíl lze vidět u nejmenších pórů, při použití 7 denních 

C-S-H fází, který činí až 75 % objemu pórů oproti referenčnímu vzorku K117. 

Hodnota pH byla měřena u všech hydratovaných vzorků s přídavkem nukleátorů, vždy 

po 2, 7, 28 a 40 dnech hydratace. Vzhledem k předchozím výsledkům pevností a rtuťové 

porozimetrie se hlavní část hodnocení zaměřila na pH po 7 dnech hydratace. Směsi pro 

měření byly připraveny ze semletých hydratovaných vzorků. Z tohoto podílu se přesně 

navážilo 0,5000 g a zalilo se 100 ml destilované vody do připraveného potravinářského 

kelímku (bez výluhu). Vznikající produkty jsou ve vodě téměř nerozpustné, hodnota pH se 

tedy ustálí v rovnovážném stavu, tedy v čase, kdy se proces tvorby hydratačních produktů 

ukončí. Měření hodnot pH tedy probíhalo až do ustavení dynamické rovnováhy. 

Výsledky měření pH potvrdily teoretický předpoklad u všech použitých nukleátorů. 

Nejzřetelněji jsou ale tyto výsledky pozorovatelné u 7 denního C-S-H koloidního roztoku jako 

nukleátoru (obr. 23). Je zde patrné, že hodnoty pH vzorku K117 klesají pozvolna a je tedy 

předpoklad, že obsahují méně C-S-H fází, které by na svém povrchu absorbovaly ionty Na
+
. 

V porovnání s tímto hodnoty pH ostatních vzorků obsahující nukleátor, klesají rychle. 

Přibližně kolem 40 dne hydratace u nich dochází k ustavení dynamické rovnováhy (pH = 9) 

mezi zadrženými a zpětně uvolněnými alkáliemi. Metoda měření pH tedy potvrdila výsledky 

dosažené v předchozích měřeních. Její hodnoty koresponduji se zjištěnými výsledky pevností 

v tlaku a rtuťové porozimetrie. 

Měření hodnot pH proběhlo také pro vzorky s přísadou popílku. Výsledky měření 

dokumentuje obr. 27. Referenční vzorek K117, kde je možnost tvorby geopolymerní struktury 

omezena a vytváří se především C-S-H fáze, vykazuje jen pozvolný pokles hodnot pH. 

Ostatní vzorky s přídavkem popílků v různých hmotnostních procentech (K2817 až K3117) 

vykazují rychlejší poklesy hodnot pH a poklesy hodnot souhlasí s přidaným množstvím 

přísady. Referenční vzorek K2717 a Mefisto vykazují naopak velmi strmý pokles hodnot pH. 

Je to způsobeno tvorbou S-A-H fází, které v těchto produktech vznikají v důsledku nedostatku 

CaO. Komerčně vyráběný Baucis má pokles hodnot pH obdobný materiálům K3017 a K3117 

a lze tedy předpokládat podobnou tvorbu struktury a tím i možnost obdobných vlastností 

konečných produktů. 

Další použitou metodou pro hodnocení nově vznikající struktury alkalicky 

aktivovaných látek byla izotermická kalorimetrie. Vzorky pro kalorimetrické měření měly 

stejné složení jako vzorky pro výrobu pevných těles, tzn., že vznikly smísením pevných 

složek, nukleátorů nebo přísad, vodního skla a vody. Bylo pouze zdvojnásobeno množství 

záměsové vody, aby došlo k dokonalému promísení surovinových složek. Měření 

hydratačního tepla probíhalo po dobu minimálně 7 dnů. Předpoklad, že by se mohlo množství 

hydratačního tepla lišit v důsledku rychlejší tvorby nové struktury ovlivněné nukleátory, se 

však nepotvrdil. Hydratační tepla všech vzorků s nukleátory byla velmi podobná a po sedmi 

dnech hydratace se pohybují na úrovni okolo 150 J·g
-1

. 

Měření pomocí izotermické kalorimetrie proběhlo také u vzorků s přísadou popílku. 

Nejzajímavější část vývinu hydratačního tepla se odehrává v prvních asi 4 hodinách 

hydratace. Je zde jasně vidět, že popílek nepřispívá k vývoji hydratačního tepla na rozdíl od 
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GVS. Se zvyšujícím se množstvím popílku ve vzorcích dochází k pozvolnějšímu náběhu 

hydratačního tepla. Zajímavé je také srovnání vzorku K3117 a Baucisu, které doposud 

vykazovaly podobné vlastnosti (PTL a pH). Jejich hydratační tepla se podstatně liší, celkové 

hydratační teplo K3117 je po dvou dnech hydratace o polovinu nižší a po 7 dnech hydratace 

je nižší asi o 40 %. 

Poslední použitou metodou byla termická stabilita. Cílem této metody bylo sledování 

změn OH a PTL v závislosti na tepelném zpracování vzorků lišících se použitým nukleátorem 

a přídavkem popílku. Jako vhodné teploty byly, na základě literatury, vybrány teploty 500, 

800 a 1000 °C. 

U vzorků s nukleátory, kde byl předpoklad, že je složení hydratovaného systému 

tvořeno převážně C-S-H fázemi, se očekával větší propad hodnot OH při nižších teplotách 

v důsledku dehydratace C-S-H fází než u referenční K117. Tento předpoklad se vyplnil, 

změna objemové hmotnosti vzorku K117 je nejmenší, všechny vzorky s nukleátory mají 

objemovou změnu vyšší, některé dokonce až dvojnásobně. Změna objemové hmotnosti při 

tepelné expozici se také projevila na mechanických vlastnostech. Při 800 °C došlo k poklesu 

pevnosti oproti hodnotám při nižších teplotách. U vzorků s nukleátory C-S-H fázemi (obojího 

typu) je tento pokles pevnosti velmi výrazný, což opět může být nepřímý důkaz existence 

většího množství C-S-H fází v nukleovaných systémech 

Další posuzovanou vlastností byla schopnost alkalicky aktivovaných látek odolávat 

působení vysokých teplot. Všechny sledované vzorky s nukleátory vydržely teplotní expozici 

na 1000 °C, aniž by se na nich projevily vizuálně pozorovatelné trhliny či výraznější 

poškození a jejich pevnost se pohybovala na úrovni 30 – 45 MPa. 

Některé vybrané vzorky byly po zkoušce pevnosti v tlaku jemně rozemlety a 

podrobeny RTG difrakci, která měla prokázat tvorbu nových krystalických fází po tepelné 

expozici. Měření prokázala existenci krystalických fází vzniklých v důsledku tepelné 

expozice. Jednalo se o akermanit, wollastonit a merwinit. 

Tepelné expozici byly podrobeny také vzorky s příměsí popílku, kde se předpokládala 

tvorba odlišné struktury než u vzorků s nukleátory. Byl předpoklad, že s teplotou nebudou 

příliš měnit svou objemovou hmotnost, což se potvrdilo. Došlo pouze k mírnému snížení OH 

v souvislosti s dehydratací vzniklých fází. Také hodnoty pevnosti v tlaku po tepelné expozici 

jsou vyšší než u referenčního vzorku K117. 

Vzorky K3017 a K3117 měly srovnatelné vlastnosti s komerčním produktem Baucis. 

Jedná se především o hodnoty PTL a pH. Měřením OH po tepelné expozici se prokázalo, že 

Baucis vykazuje při vyšších teplotách poměrně výrazné smrštění a s tím spojený nárůst OH a 

snížení hodnot PTL. Navíc po expozici na 1000 °C došlo k velmi výraznému rozrušení 

vzorku Baucis. 
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Na základě dosažených výsledků lze vyslovit tyto závěry: 

1. GVS je vhodnou surovinou pro přípravu alkalicky aktivovaných látek. Je možno 

z ní připravit bezcementové pojivo pomocí alkalické aktivace přídavkem 

aktivátoru (vodní sklo). 

2. C-S-H koloidní částice i pórobeton splnily úlohu nukleátorů v alkalicky 

aktivovaných systémech. Jako nejvhodnější, z hlediska dosažených vlastností, se 

jeví použití nukleátoru C-S-H fáze (stáří nukleí 7 dní). Materiály připravené 

pomocí tohoto nukleátoru vykázaly nejrychlejší nárůst 7 denních pevnosti v tlaku. 

3. Použití popílku v alkalicky aktivovaných systémech prokázalo odlišné vlastnosti 

oproti systémům bez popílku. Lze tedy usuzovat na tvorbu jiné konečné struktury. 

Použití popílku sice snížilo pevnosti materiálů za normální teploty, ale po tepelné 

expozici se mechanické vlastnosti těchto produktů naopak zvýšily. 

4. V disertační práci byly použity jako referenční vzorky komerčně vyráběné 

materiály. Měření prokázala, že vzorky K3017 (30 hm% popílku) a K3117 

(45 hm.% popílku) připravené v rámci této práce, vykazují obdobné vlastnosti jako 

produkt Baucis LNa. Jedná se především o PTL a pH. Liší se v množství 

uvolněného hydratačního tepla a především v odolnosti vůči tepelné expozici, kde 

vzorky připravené v rámci této práce dopadly lépe a i po expozici na 1000 °C 

nevykazovaly žádné poškození. 

5. V disertační práci se studovaly možnosti identifikace a popisu změn hydratačních 

dějů. Nejprve byly provedeny analýzy pomocí skenovací elektronové mikroskopie 

(SEM), RTG difrakční analýzy, diferenční termické analýzy (DTA), 

termogravimetrické analýzy (TG). Popsané metody však pouze potvrdily převážně 

amorfní charakter vzorků a neumožnily identifikaci rozdílů ve fázovém složení. 

6. Dobré výsledky o možnosti hodnocení struktury vzniklé pomocí nukleátorů 

přinesla rtuťová porozimetrie. Prokázalo se, že celková pórovitost struktury 

vytvořené účinkem nukleátorů je nižší než u referenčního vzorku připraveného 

pouze z GVS bez nukleátorů (K117). Při použití 7 denních C-S-H fází jako 

nukleátoru, dokonce výrazně nižší (rozsah 3,94 – 9,82 %). 

7. Další metodou, která přinesla velmi dobré výsledky možnosti hodnocení struktury, 

je měření pH. Výsledky měření pH korespondují se zjištěnými výsledky pevnosti 

v tlaku a rtuťové porozimetrie. Změnu hodnot pH suspenzí je tedy možno 

považovat za nepřímou metodu, pomocí které lze sledovat kvantitativně i 

kvalitativně průběh hydratace alkalicky aktivovaných systémů. 

8. Při izotermické kalorimetrii se u vzorků s nukleátory nepodařilo prokázat vliv 

nukleátorů na tvorbu struktury, ale je to metoda vhodná pro posouzení množství 

hydratačního tepla vzniklého u vzorků s odlišným fázovým složením. 

9. Termická stabilita přinesla rovněž nepřímý důkaz ovlivnění struktury pomocí 

nukleátorů nebo přísady. Navíc prokázala schopnost alkalicky aktivovaných látek 

odolávat působení teplot až do 1000 °C. 
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10. Výsledky práce přinášejí alternativy sestavení systémů pro alkalickou aktivaci 

podle požadavků na funkční vlastnosti produktů. 

11. Za významný výsledek této práce lze pokládat zjištění, že techniky sledování 

změny pH a rtuťové porozimetrie lze považovat za nepřímé metody pro sledování 

fázového vývoje alkalicky aktivovaných systémů. 
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