
 



 



 



 



 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá přípravou alkalicky aktivovaných hmot na bázi významné 

druhotné suroviny – granulované vysokopecní strusky. Fázové sloţení a tedy i vlastnosti 

kompozitů byly modifikovány přídavky 5 a 10 hm. % metakaolinu získaného ţíháním kaolinu 

na 600 °C. Přídavky metakaolinu mírně sniţují pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti hmot. 

Stupňovité ţíhání vzorků potvrdilo trvanlivost všech zkoušených typů hmot do teploty 

1000 °C, důkazem jsou pevnosti v tlaku na úrovni 15  20 MPa u ţíhaných vzorků. Přídavek 

metakaolinu způsobí obměnu fázového sloţení hmot směrem k zeolitickým fázím, coţ zvýší 

trvanlivost a korozní odolnost hmot tohoto sloţení. 

 

Klíčová slova: alkalicky-aktivovaná pojiva, geopolymery, granulovaná vysokopecní struska, 

pevnosti v tlaku, rtg fázová analýza 

 

The thesis deals with the preparation of alkali activated materials based on important 

secondary material - granulated blast furnace slag. Phase composition and properties of 

composites were modified with 5 and 10 wt.%. of metakaoline obtained by kaoline 

temperated at 600 °C. Additions of metakaoline slightly lower compressive strength and bulk 

density of materials. The samples which were stepped tempered confirmed the durability of 

all types of test materials to 1000 °C. Indicate are the compressive strength at 15 to 20 MPa 

for tempered samples. Addition of metakaoline to samples changes of phase composition of 

materials toward zeolite phases. As a result is increasing stabillity and corrosion resistance of 

the materials by this compostition. 

 

Keywords: alkali-activated binders, geopolymers, granulated blast furnace slag, compressive 

strength, X-ray difraction analysis 
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1   ÚVOD 

Geopolymerní materiály jsou anorganické uměle vyrobené (polymerní) materiály, 

připravované reakcí základních hlinitokřemičitých minerálů v zásaditém prostředí za normální 

teploty a tlaku. Tato reakce se označuje jako geopolymerace. Její pomocí lze vyuţít řadu 

odpadních surovin a přeměnit je na plnohodnotné geopolymerní materiály. 

Geopolymery patří mezi alkalické aluminosilikáty. Jsou to materiály obsahující 

křemík, hliník a alkalický prvek jako sodík nebo draslík. V přírodě se takové materiály 

vyskytují jako zeolity. 

Geopolymery jsou v poslední době středem zájmu v řadě průmyslových odvětví. 

Zejména ve stavebnictví se těmto alkalicky aktivovaným alumosilikátům věnuje značná 

pozornost. Při těchto aplikacích se geopolymer vytváří v průběhu procesu reakce mezi 

materiálem obsahujícím křemík a hliník (popílky, strusky) a alkalickým aktivátorem. Ukázalo 

se, ţe tento proces je zcela odlišný od procesu hydratace anorganických pojiv. Výsledný 

produkt vykazuje proti klasickým materiálům řadu předností. 

V teoretické části se diplomová práce zabývá popisem vstupních surovin. Dále je 

věnována pozornost procesu geopolymerace. 

V experimentální části se sledují vlastnosti geopolymerních kompozitů a to objemová 

hmotnost, pevnosti v tlaku a pomocí RTG analýzy se zjišťují přítomné minerály. 

Cílem diplomové práce byla příprava a studium vybraných vlastností geopolymerních 

kompozitů na základě granulované vysokopecní strusky, tepelně upraveného kaolinu a 

upraveného vodního skla, které mělo funkci aktivátoru. 
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2   TEORETICKÁ ČÁST 

2.1   Princip alkalické aktivace 

Celou řadu přírodních práškových materiálů a vedlejších průmyslových produktů 

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

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

tuhne a tvrdne [1]. 

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

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

Materiál dále můţe a nemusí obsahovat větší mnoţství CaO, moţný je také výskyt dalších 

doprovodných oxidů. Mezi materiály takových charakteristik patří granulovaná vysokopecní 

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

Alkalickými aktivátory jsou hydroxid sodný a draselný, křemičitany a uhličitany 

alkalických kovů. Míra tuhnutí a tvrdnutí alkalicky aktivovaných pojiv, kvalita a kvantita 

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

aluminosilikátu, kvality a mnoţství alkalického aktivátoru a reakční teploty [1]. 

Prvním krokem reakce ve všech případech je přerušení vazby mezi křemičitanovými 

a hlinitanovými čtyřstěny původního materiálu způsobené vysoce alkalickým prostředím, kde 

vzniklé iontové zbytky vstupují do tekuté fáze. Následuje tvorba nových reakčních produktů, 

které vyvolají tuhnutí a tvrdnutí. V případě, ţe vstupní materiál kromě SiO2 a Al2O3 obsahuje 

významnější mnoţství CaO (jakým je např. granulovaná vysokopecní struska), je hlavním 

produktem reakce C-S-H* fáze s významným mnoţstvím navázaného Al
3+

 a adsorbovaných 

alkálií. Naopak, pouţitím systému s malým či nulovým obsahem CaO (např. zaloţeném 

na metakaolinitu) vznikají převáţně amorfní produkty typu zeolitů. Vedle dominantní tvorby 

amorfní fáze vznikají i fáze krystalické [1]. 

2.1.1   Latentně hydraulické látky 

Za latentně hydraulické látky se povaţují ty, které svoji hydraulicitu projeví účinkem 

vhodného aktivátoru. Latentně hydraulickými látkami mohou být přírodní látky (sopečný 

popel, sopečná pemza, vulkanické tufy, opál a křemelina), ale také látky uměle připravené 

(kalcinované jíly, kalcinované bauxity, popel z rýţových plev) a nakonec látky odpadní 

z průmyslu (popílek, strusky, mikrosilika, některé odpady z výroby hlinitokřemičité 

keramiky). Ke vzbuzení hydraulicity latentně hydraulických látek je potřebná také voda 

(v různém mnoţství), která umoţňuje tvorbu hydratačních produktů nebo umoţní distribuci 

aktivátoru. Přídavek vody při alkalické aktivaci můţe být částečně nebo úplně nahrazen 

aktivátorem, pokud je ve formě vodního roztoku [1,2]. 

Z chemického hlediska lze latentně hydraulické látky (LHL) rozdělit do tří skupin: 

1. Látky obsahující amorfní SiO2, v mnoţství nad 47 %, rozpustné v kyselém 

i alkalickém prostředí, vykazují pucolánové vlastnosti. Patří sem diatomity, opál, 

křemičité úlety a uměle vytvořené křemičité látky. Opál SiO2.nH2O je s Ca(OH)2 

velmi reaktivní a vytváří ve vodě C-S-H II. Aktivní Al2O3 tvoří ve vodě s Ca(OH)2 

stabilní C3AH6. 

________________________ 

* Pouţívá se zkrácené označování, např. C = CaO, S = SiO2, H = H2O, atd. 
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2. Pálené hlíny, popílky a strusky vykazují latentně hydraulické vlastnosti. Pálením 

jílových zemin (pálených nejvýše do teploty 600 – 800 °C), vzniká amorfní 

metakaolinit Al2O3.2SiO2, který reaguje s Ca(OH)2, vznikají C-S-H II a C-S-H I. 

Tyto látky obsahují od 16 do 53 % CaO. Jako budiče (iniciátory) hydraulicity lze 

pouţít cement, vápno, NaOH, CaSO4 , Na2SO4, Al2(SO4)3, vodní sklo. Popílky 

vykazují tím vyšší reaktivitu, čím více obsahují SiO2 ve sklovité fázi a méně 

mullitu 3Al2O3.2SiO2. Reaktivitu negativně ovlivňuje větší mnoţství spalitelných 

látek (= ztráta ţíháním) [3]. 

3. Látky obsahující sopečné sklo, vzniklé rychlým ochlazením magmatu. Jsou to 

pravé pucolány, jako tufy, trasy, sopečné sklo. Velmi reaktivní jsou sopečná skla a 

zeolity [3]. 

2.1.1.1   Granulovaná vysokopecní struska 

Struska obecně je odpad z výroby ţeleza, oceli, neţelezných kovů, z chemického 

i jiného průmyslu. Strusky především z výroby ţeleza a oceli našly v dnešní době mnohá 

uplatnění. Na počátku 20. stolení při prudkém rozvoji výroby ţeleza a oceli byly tyto hmoty 

jen odpady bez dalšího vyuţití [4]. 

Roztavené strusky mají při výrobě a tavení kovů významnou roli. Jejich působení 

spočívá v následujících faktorech [4]: 

 zprostředkují výměnu tepla mezi pecí a kovem, 

 ochraňují kov před vlivem plynné atmosféry, 

 zajišťují rafinaci kovu fyzikálně-chemickými procesy na mezifázovém rozhraní 

 struska-kov. 

Teploty roztavených strusek při metalurgických pochodech leţí relativně nevysoko 

nad jejich teplotou tání. Obdobně jako roztavené kovy lze proto povaţovat roztavené strusky 

za spíše pokračování tuhého stavu a přisuzovat jim určitou strukturu. Z fyzikálně-chemického 

hlediska představují vícesloţkovou soustavu. Chemické sloţení a teplota podstatně ovlivňují 

jejich strukturu, na které závisí řada fyzikálních vlastností, např. viskozita, měrná hmotnost, 

povrchové a mezifázové napětí aj. Z chemických vlastností závisí na uvedených faktorech 

zejména rafinační působení na kov z hlediska odstraňování neţádoucích sloţek (síra, fosfor, 

kyslík) a korozního působení na keramické vyzdívky pecí. Znalost struktury strusek proto 

představuje stále aktuální problém [4]. 

V současné době existují dvě základní koncepce popisu struktury strusek: molekulární 

a iontová. Obou teorií se vyuţívá k výkladu vlastností a reakcí roztavených strusek. 

Strusky se podle molekulární teorie rozdělují do tří skupin [4]: 

 kyselé (SiO2, P2O5, TiO2, V2O5 ad.), 

 zásadité (CaO, MgO, FeO, MnO, Na2O, K2O ad), 

 amfoterní (Al2O3, Fe2O3, Cr2O3 ad.). 

Vysokopecní struska vzniká při výrobě surového ţeleza ve vysokých pecích. Při 

výrobě obsahuje zrnitá vsázka do vysoké pece vedle ţelezné rudy, pelet, šrotu atp. 

i doprovodné sloţky – struskotvorné přísady (vápenec, dolomitický vápenec, dolomit, ankerit, 

vápno, sádrovec, křemen), sloučeniny obsahující síru, fosfor, aj. a palivo (kvalitní koks). 
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Přísady zajišťují vlastnosti strusky, koks slouţí jako palivo a jako redukční činidlo. Z hlušiny 

a popele z koksu vzniká vysokopecní struska [4]. 

Na výrobu směsných cementů obsahujících kromě slínku různá mnoţství LHL se 

především vyuţívá granulovaná vysokopecní struska (GVS), tj. rychle ochlazená, která 

obsahuje více skloviny a je proto energeticky bohatší a tím reaktivnější. Struska by rovněţ 

měla mít co nejniţší obsah vody [5]. 

Granulování se provádí [5]: 

 přímo u vysoké pece, 

 v ústředních granulačních stanicích, do kterých se strusková tavenina dopravuje 

 v pánvích. 

Vysoká rychlost chlazení strusky se zabezpečuje jejím rozstřikem do vody. Známé 

jsou i polosuché a suché metody chlazení strusky. Rychle zchlazená struska, která se 

vyznačuje skelnou strukturou, se označuje jako granulovaná vysokopecní struska (GVS). 

Krystalický podíl v granulované vysokopecní strusce tvoří především melilit, α a β-C2S, 

monticellit, akermanit a další. V případě, ţe struska chladne pomalu, sklo se tvoří v omezené 

míře a převládají v ní krystalické fáze, hlavně akermanit, gehlenit, wollastonit, hydraulicky 

neaktivní γ-C2S, dále melilit, monticellit, rankinit a další [5]. Podíl skelné fáze v granulované 

vysokopecní strusce závisí zejména na teplotě, při které došlo k její granulaci. GVS se 

vyznačuje latentní hydraulicitou [2]. 

Podle prostředí, jímţ se struska prudce zchlazuje, se rozeznává granulace [5]: 

 mokrá, 

 suchá, 

 smíšená. 

Při smíšené granulaci se struska nejprve ochladí vzduchem a pak dochladí vodou. 

Tomuto způsobu se dává přednost, neboť se obdrţí struska s max. 15% vody a při tom 

dostatečně aktivní i dobře melitelná [5]. 

Kdyby se za mokra granulovala struska horká a nikoliv studená, obdrţel by se písek 

(granulát) značně průlinčivý, a tedy velmi vlhký; to je nevýhodné, neboť sušení stojí peníze. 

Čím více se podaří zchladit strusku tak, aby obsahovala větší část skloviny, tím je 

energeticky bohatší, a tedy hydrauličtější. Záleţí to nejen na teplotním spádu chlazení, nýbrţ 

také na sloţení strusky, na němţ závisí průběh viskositní křivky, neboť silně viskosní 

taveniny mají mnohem menší sklon k rekrystalizaci. Poněvadţ rozličná granulační zařízení 

zchlazují rozličně rychle, ovlivňuje jejich volba značně hydrauličnost – ale i vlhkost strusky. 

Novodobými granulačními zařízeními lze tedy jakost strusky pro směsné cementy značně 

zlepšit [5]. 

Starý a jednoduchý způsob vodní granulace, tj. vytékání praménku strusky do nádrţe 

nebo ţlabu s vodou, dává sice strusku křehkou, dobře melitelnou, ale s obsahem aţ i 50% 

vody. To vyţaduje ovšem vysušování, zbytečně se voda dopravuje a je jí třeba i šetřit. Kromě 

toho některé strusky neklesají ihned ke dnu, nýbrţ plovou po hladině a napění se do útvarů, 

které je třeba na písek teprve mechanicky rozbít. Vybírání struskového písku z granulačních 

nádrţí obstarává dobře korečkový výtah [5]. 

Jiný způsob je suchá čili vzdušná granulace. Je to způsob velmi dobrý, ale drahý. 

Struska se rozfukuje proudem stlačeného vzduchu na malé kapičky, a ty jiţ poněkud 
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ochlazené naráţejí na vnitřní stěny rotačního bubnu, chlazeného vodou jednak vně, jednak 

i uvnitř. Zplodinou jsou kapičky strusky s 1 aţ 10% vody. K bubnu je připojen vysoký komín 

s ţebry uvnitř, aby zachycovaly vatu, která se tvoří při kaţdém způsobu granulace za sucha 

[5]. 

Kombinovaným čili polosuchým způsobem se tekutá struska nejprve napění vodou 

a pak teprve rozfukuje vzduchem. Tak lze granulovat i silně pěnivé strusky, aniţ by vzniklo 

mnoho, zde neţádoucí, vaty. Poněvadţ však takto získaná struska měla příliš velký objem 

a kromě toho při mletí tvořila na vnitřních stěnách mlýnů tvrdé usazeniny, zlepšili 

v Králodvorských ţelezárnách postup tak, ţe foukají strusku bez předchozího napěnění, 

a teprve pak rozprašují vodu. Tím byla granulace nejen zjakostněna, nýbrţ i zjednodušena 

a vlhkost granulátu činí max. 15% [5]. 

Hydraulické a pucolánické vlastnosti předurčují vysokopecní strusku k vyuţití při 

výrobě malt, suchých maltových směsí a betonů. Přední vyuţití vysokopecní strusky v dnešní 

době je při výrobě směsných cementů (označovány jako CEM II aţ CEM IV), které obsahují 

aţ 94 % strusky. Dále se struska pouţívá jako samostatná surovina pro výrobu portlandského 

slínku, k výrobě izolačních materiálů, odlévaných sklokrystalických dlaţdic a jako surovinová 

sloţka v některých odvětvích keramického průmyslu. Významné vyuţití vysokopecní strusky 

je jako umělé hutné kamenivo různých frakcí v silničním i pozemním stavitelství [6].  

Dalším dnes velmi výhodným vyuţitím granulované vysokopecní strusky je výroba 

struskoalkalických cementů a betonů. K výrobě struskoalkalických cementů lze obecně pouţít 

kaţdou granulovanou vysokopecní strusku, ale i některou ze strusek ocelářských 

a slévárenských a z výrob feroslitin či barevných kovů. Granulovaná struska se mele na 

měrný povrch 270 aţ 500 m
2
.kg

-1
, nejčastěji 300 aţ 350 m

2
.kg

-1
. Je-li hrubší, je vhodná jako 

více či méně aktivní plnivo. Krystalické strusky s nízkým podílem skelné fáze mohou 

vzhledem ke své pevnosti slouţit jako velmi dobré kamenivo [6,10]. 

Pro hodnocení strusek existuje poměrně mnoho kritérií a metod. Pro lepší orientaci 

jsou v tabulce 1 uvedeny zkratky sloţek a jejich chemický vzorec, které jsou pouţity 

v příkladech kritérií a hodnocení strusek. 

Tab. 1   Přehled zkratek sloţek obsaţených ve struskách 

Zkratka Chemický vzorec složky 

A Al2O3 

C CaO 

M MgO 

S SiO2 

P P2O5 

Prvním základním kritériem, tzv. podílovým, je modul zásaditosti (bazicity) MZ [5], 

který vyjadřuje poměr látkového mnoţství zásaditých sloţek k látkovému mnoţství kyselé 

anebo amfoterní sloţky. 

SA

MC
M Z      (1) (1) 

Strusky, které mají MZ  1 jsou zásadité; slabě hydraulické vlastnosti mají strusky při 1,1  

MZ  1,4; při MZ  1,7 jde o strusky vysoce zásadité; při MZ  1 jsou strusky kyselé. 
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V literatuře lze nalézt celou řadu výrazů a klasifikací pro modul zásaditosti. Dalšími příklady 

modulů zásaditosti a jejich klasifikace jsou: 

S

C
M Z      (1) (2) 

S

MC
M Z      (1) (3) 

PS

MC
M Z      (1) (4) 

Moduly zásaditosti (1), (3) a (4) jsou tzv. moduly rozšířené, modul zásaditosti (2) je 

modul úzký. 

Dalším kritériem je tzv. rozdílové [4], které se zakládá na představě reakcí mezi 

zásaditými a kyselými sloţkami strusky. Pro strusku s hlavními sloţkami CaO a SiO2 

za předpokladu reakce 

2 (CaO) + (SiO2)  (2CaO.SiO2) (A) 

lze navrhnout rozdílové kritérium ve tvaru: 

2
2 SiOCaOZ XXM      (1) (5) 

kde X je molový zlomek příslušné sloţky strusky. 

Strusky lze charakterizovat také podle koeficientu kvality Kk: 

MnOS

AMC
K k      (1) (6) 

Strusky s koeficientem Kk  1,9 mají zvýšenou aktivitu; při 1,6  Kk  1,9 jsou středně 

aktivní; při Kk  1,6 jsou málo aktivní [7]. 

K posuzování vlastností vysokopecních strusek je ţádoucí rovněţ uvaţovat vliv oxidu 

MnO a sulfidu CaS. Z tohoto důvodu navrhl Keil tzv. index F: 

MnOS

AMCaSC

F 2

1

     (1) (7) 

Strusky s indexem F  1 jsou nevhodné; při 1  F  1,5 jsou strusky průměrné jakosti; 

při 1,5  F  1,9 se strusky vyznačují velmi dobrými vlastnostmi [8].  

V našich podmínkách jsou strusky charakterizovány převáţně dvěma moduly, 

a to modulem silikátovým MS a modulem aktivity MA [7]. 

A

S
M S      (1) (8) 
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S

A
M A      (1) (9) 

Hydraulická aktivita vysokopecní strusky ve většině případů roste s rostoucí hodnotou 

modulu zásaditosti MZ a zvláště pak s rostoucím modulem aktivity MA. 

2.1.1.2   Tepelně upravené jíly 

Jíly patří k typickým přírodním surovinám v keramickém průmyslu. Jejich 

charakteristickou vlastností je, ţe při určitém přídavku vody (cca 20 % hm.) poskytují snadno 

tvarovatelné těsto. Takové těsto je moţné tvarovat bez porušení jeho celistvosti. Podmínkou 

plastičnosti jílovitých surovin je [9]: 

 dostatečný obsah jílových minerálů v zemině. Destičkovitý charakter částic 

 jílových minerálů (zejména kaolinitu) podporuje plastické vlastnosti jílových

 surovin, 

 vysoká disperznost částic zeminy, 

 schopnost iontové výměny na povrchu částic jílových minerálů. 

Tyto vlastnosti umoţňují vázání vody na povrchu částic plastické suroviny a mohou 

také ovlivňovat povrchové vlastnosti částic jílových minerálů. Nejvýznamnější jílovými 

minerály z hlediska keramické technologie jsou kaolinit, illit a montmorillonit. K méně 

významným je moţné řadit halloysit. Protoţe tyto jílové minerály patří mezi tzv. vrstevnaté 

jednoduché minerály, je moţné k nim také řadit mastek, slídy a pyrofylit. Chemické sloţení 

jednotlivých minerálů můţe být uváděno v oxidických nebo prvkových vzorcích. Velmi 

známý je např. vzorec kaolinitu, který je uváděn ve tvaru Al2O3.2SiO2.2H2O (zkráceně 

AS2H2). Odpovídající prvkový vzorec má tvar Al2Si2O5(OH)4 [9]. 

Kaolinit a halloysit náleţí z hlediska struktury mezi tzv. dvojvrstvé jílové minerály. 

Jejich krystalickou mříţku tvoří střídající se vrstvy tetraedrů SiO4 a oktaedrů AlO6. 

Montmorillonit a illit jsou představiteli trojvrstvých jílových minerálů. V jejich struktuře se 

vyskytují dvě vrstvy tetraedrů SiO4 a mezi nimi je umístěna vrstva oktaedrů AlO6 [9]. 

Plastické keramické suroviny jsou součástí zemin, tzv. jemnozemí. Základním 

kritériem pro třídění jemnozemí je jejich granulometrické sloţení. Podle velikosti částic je 

jemnozem rozdělena na tři frakce [9]: 

 jílovinu s velikostí částic d < 0,002 mm, 

 prachovinu d = 0,002 – 0,05 mm, 

 pískovinu d = 0,05 – 2,0 mm. 

Mezi jílové zeminy (plastické keramické suroviny) patří kaolín, jíly a hlíny. Tyto 

suroviny vznikaly třemi způsoby [9]: 

 zvětráváním hornin s vysokým obsahem ţivců (ţul, pegmatitů, rul, arkóz), 

 hydrotermálním rozkladem hornin obsahujících ţivec, 

 rozrušením horniny, jejím přemístěním a sedimentací. 

Způsob vzniku velmi často ovlivnil jejich výsledné vlastnosti. Významným způsobem 

ovlivňují vlastnosti těchto surovin jílové minerály. 
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Loţiska kaolinů jsou buď primární (reziduální, která mají přímý vztah ke zdrojové 

hornině) nebo sekundární, která se vyskytují jako sedimenty [9]. 

Jedním z důleţitých faktorů pro vyuţití přírodních tzv. surových kaolinů v keramické 

technologii a dalších průmyslových aplikacích je tzv. bohatost kaolinů, posuzovaná podle 

výplavu, tj. obsahu částic zeminy s velikostí částic d < 20 μm. 

Kaoliny bohaté mají výplav větší neţ 35 %, kaoliny středně bohaté 20 aţ 35 % 

a kaoliny chudé 12 aţ 20 %. Kaoliny s výplavem pod 12 % nejsou průmyslově vyuţitelné [9]. 

Kaolin se pouţívá jako plavený produkt. Ve výjimečných případech se v některých 

keramických výrobách pouţívá i kaolin surový. Plavený kaolin obsahuje cca 80 hmot. % nebo 

i více jílového minerálu kaolinitu. Běţně obsahuje i různá mnoţství příměsí trojvrstvých 

jílových minerálů, jako je illit nebo jílový minerál se smíšenou strukturou illitu 

s montmorillonitem, dále primární muskovit anebo vybělený biotit a někdy také velmi malý 

obsah montmorillonitu. Dalším doprovodným minerálem kaolinitu je křemen. Přítomnost 

jednotlivých příměsí v plaveném kaolinu a jejich obsah můţe výrazně ovlivnit jeho vlastnosti 

v jednotlivých úsecích keramické technologie [9]. 

Plavené kaoliny nacházejí největší uplatnění jako plnivo při výrobě papíru, jako plnivo 

do plastických hmot, nátěrových hmot apod. V keramických aplikacích se nejvíce kaolinu 

vyuţívá při výrobě porcelánu, ţárovzdornin a jen menší část produkce v ostatních 

keramických výrobách. Vyuţití plaveného kaolinu v různých aplikacích klade zvláštní 

poţadavky na jeho vlastnosti.  K těmto poţadavkům se musí přihlíţet jiţ při těţbě surového 

kaolinu v loţisku a potom zejména při jeho plavení [9]. 

Loţiska kaolinu v České republice jsou především na Karlovarsku (Boţíčany, Podlesí, 

Otovice, Hájek u Sadova), Plzeňsku (Horní Bříza, Kaznějov, Chlumčany), Pobořansku 

(Krásný Dvůr, Hlubiny, Nepomyšl a Datyň), Kadaňsku a Znojemsku (Únanov) [9].  

Jíly a zeminy pouţívané v keramické technologii je moţné třídit podle různých 

hledisek. Podle soudrţnosti v loţisku se třídí na jíly, jílovce či lupky (jsou vrstevnaté 

a zpevněné), jílovité břidlice (jsou zpevněné) a slínovce (jsou zpevněné, odleţením 

a zvětráváním se rozpadají) [9]. 

Podle obsahu jílových minerálů se třídí na polyminerální nebo monominerální 

(v případě, ţe obsah jediného jílového minerálu, např. kaolinitu, tvoří více neţ 90 % všech 

přítomných jílových minerálů) [9]. 

Dalším osvědčeným tříděním jílů a hlín je dělení podle ţárovzdornosti na jíly 

ţáruvzdorné, pórovinové, kameninové, hrnčířské a cihlářské. Existují ještě další rozdělení jílů 

a zemin, např. podle celkového obsahu oxidu hlinitého a titaničitého, podle obsahu barvicích 

oxidů, tj. podle obsahu oxidu ţelezitého a titaničitého, a podle velikosti částic na vysoce 

disperzní, disperzní a hrubě disperzní [9]. 

Tepelná přeměna kaolinitu AS2H2 na metakaolinit AS2, dále na křemičitý spinel A2S3 

(špatně krystalický minerál) a konečně mullit A3S2 lze popsat rovnicí (B): 

AS2H2 → suchý AS2H2 → 500°C → AS2 → A2S3 + Samorfní → A3S2 + Scristobalit (B) 

Pro zvýšení aktivity je jíl ţíhán, aby bylo dosaţeno kompletní dehydroxilace, tedy 

vyloučení skupiny OH
- 
a desintegrace původní jílové struktury sloţené ze svázaných oktaedrů 

AlO2(OH)4 a tetraedrů SiO4. Bez této úpravy by nebylo moţné přivést dostatečné mnoţství Al 

a Si skupin do roztoku. Odchodem skupiny OH
- 
nastává sníţení koordinačního čísla Al a s tím 

svázaná změn Al oktaedrů na Al tetraedry. Dochází ke sníţení koordinačního čísla Al ze 6 na 
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4 nebo 5. Tyto formy – s koordinačním číslem 4 a 5 – jsou reaktivní, tedy připravené 

hydratovat [9]. Změnu lze popsat rovnicí (C) 

AlO2(OH)4 → AlO4 + 2H2O (C) 

2.1.2   Alkalické aktivátory 

Alkalickou sloţkou vstupující do reakce s latentně hydraulickými látkami mohou být 

vodné roztoky hydroxidů, křemičitanů a uhličitanů sodných a draselných (NaOH a KOH, 

Na2CO3 a K2CO3, Na2SiO3 a K2SiO3), v úvahu přicházejí rovněţ soli litné, fluoridy 

a silikofluoridy (Na2SiF6, K2SiF6) [10]. 

Nejpouţívanějším aktivátorem je vodní sklo, upravené roztokem hydroxidu sodného 

na poţadovaný silikátový modul MS (MS = n SiO2/n Na2O). Roztoky s niţším silikátovým 

modulem jsou méně stálé, poměrně lehce můţe vykrystalizovat metasilikát sodný 

Na2SiO3.9H2O. Tento křemičitan v tuhé formě lze přidávat ke strusce, aby se mohly připravit 

suché struskoalkalické cementy, které by se před pouţitím mísily jiţ jen s vodou. Pokud by se 

místo roztoku silikátu pouţilo roztoku hydroxidu sodného, který působí současně jako mírný 

plastifikátor, prodlouţí se poněkud doba zpracovatelnosti směsi, ale pevnosti budou i při 

stejném obsahu Na2O niţší [11]. 

Tekuté vodní sklo se dodává jako rozpuštěné vodní sklo a zahuštěné vodní sklo. 

Rozpuštěné vodní sklo se získává z granulí v autoklávu, do něhoţ se za míchání po uzavření 

zavádí vodní pára pod tlakem 1,47 MPa, takţe se dosahuje teploty kolem 160°C i více. Podle 

vzhledu jde o viskózní kapalinu s naţloutlým, nazelenalým nebo našedlým odstínem, 

s mírným zákalem [10]. 

Zahuštěné vodní sklo se vyrábí přídavkem NaOH k rozpuštěnému vodnímu sklu, čímţ 

dojde ke sníţení hodnoty molárního poměru SiO2:Na2O na předepsanou úroveň. Tím se zvýší 

jeho stabilita ke gelaci. Zahušťování se provádí při podtlaku 13,3 kPa. Hustota se v průběhu 

zahušťování kontroluje a podle potřeby upravuje [10]. 

Nejvhodnější teploty pro tvrdnutí vodního skla leţí mezi 15 aţ 25 °C. Nad touto 

teplotou se tvrdnutí velmi urychluje, pod touto teplotou se zpomaluje, a při teplotách pod 

10 °C se zastavuje [10]. 

2.2   Procesy geopolymerace 

Geopolymerace je chemická reakce mezi různými aluminosilikáty (Al
3+

 ve 4-5 

vazebné koordinaci) se silikáty za vysoce alkalických podmínek. Proces vede k tvorbě Si-O-

Al-O vazeb [12,13].  

Alkalickou aktivaci si lze představit jako fyzikálně-chemický děj sloţený z několika 

fází. První je přerušení vazby mezi křemičitanovými a hlinitanovými útvary původního 

materiálu způsobené vysoce alkalickým prostředím, vedoucí k relativně rychlému rozkladu 

aluminosilikátové sklovité struktury s následným přechodem vzniklých iontových zbytků do 

roztoku. Na závěr se polykondenzací tvoří nové reakční produkty, které vyvolají tuhnutí 

a tvrdnutí hmoty [13,14,15].  

Geopolymery jsou často popisovány jako alkalicky aktivovaná aluminosilikátová 

pojiva, nicméně by se neměly zaměňovat s produkty alkalické aktivace cementu, které jsou 

neţádoucí, jelikoţ sniţují pevnost cementové struktury. Během alkalické aktivace vznikají 

monosilikátové a disilikátové struktury, zatímco během procesu geopolymerace dochází ke 
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vzniku trojrozměrné, propojené struktury. Podstatný rozdíl mezi běţnými pucolanickými 

cementy a geopolymery je, ţe geopolymery uţívají zcela rozdílnou reakční cestu k vytvoření 

celistvé struktury. Zatímco pucolánové cementy obecně závisejí na přítomnosti vápníku 

(respektive CaO), geopolymery zaloţené na aktivovaných jílech nevyuţívají k tvorbě své 

matrice a pevnosti C-S-H fáze. Namísto toho uţívají geopolymery k získání pevnosti 

struktury polykondenzace křemičitých a hlinitých prekurzorů a vysoký obsah alkálií [12]. 

V případě, ţe vstupní materiál kromě SiO2 a Al2O3 obsahuje větší mnoţství CaO (jako 

je granulovaná vysokopecní struska), je hlavním produktem reakce C-S-H fáze s významným 

mnoţstvím navázaného Al
3+

  a absorbovaných alkálií. Přítomnost CaO je v gelové fázi 

zodpovědná za zvýšení pevností v tlaku [12,13]. Naopak, pouţitím systému s malým 

či nulovým obsahem CaO (např. zaloţeném na metakaolinitu) vznikají převáţně amorfní 

produkty typu geopolymerů nebo zeolitů. Vedle dominantní tvorby amorfní fáze vznikají 

i fáze krystalické [16].  

V posledním kroku geopolymerace dochází k tvorbě zeolitické struktury, jeţ je 

konečnou fází dlouhodobých přeměn aluminosilikátů a aluminosilikát-hydrátů vápenatých, 

obsahujících jisté mnoţství sodné nebo draselné sloţky. Zeolitické fáze krystalizují, jakmile 

nuklea dosáhnou kritické velikosti. Jelikoţ je hliník přítomen ve struktuře zeolitu ve formě 

pravidelných čtyřstěnů stejně jako křemík, který můţe být hliníkem nahrazen, je nutná 

přítomnost alkalického kovu, popřípadě jiného kationtu, potřebná ke kompenzaci záporného 

náboje hlinitanových tetraedrů [14,17].  

Hlavním rozdílem mezi tvorbou zeolitů a geopolymerizací je v podílu tuhé a tekuté 

fáze v počáteční reakční směsi. Má se za to, ţe při podílu vyšším neţ 0,1 je narušena mobilita 

částic v reakční směsi. Následkem toho nejsou částice obsahující Si a Al schopny před 

utvrdnutím vytvořit uspořádanou krystalickou strukturu [12]. S krátkým časem tuhnutí 

a tvrdnutí jsou geopolymery formovány s těsně uspořádanou polykrystalickou strukturou, 

která poskytuje lepší mechanické vlastnosti, neţ mají zeolity, které mají niţší hustotu 

a krystalickou strukturu podobnou „kleci” [13].  

2.3   Charakteristika geopolymerů 

Pod pojmem geopolymer se skrývají anorganické uměle vyrobené (polymerní) 

materiály, připravované reakcí základních hlinitokřemičitých minerálů v zásaditém prostředí 

za normální teploty a tlaku. Tato reakce se označuje jako geopolymerace. Její pomocí lze 

vyuţít řadu odpadních surovin a přeměnit je na plnohodnotné geopolymerní materiály [18]. 

Název geopolymer zavedl J. Davidovits [24] počátkem osmdesátých let pro 

kompozitní materiály připravené aktivací metakaolinu roztokem hydroxidu, uhličitanu nebo 

křemičitanu sodného (draselného). Přípravou geopolymerů je moţno napodobit procesy 

zpevňování hornin. Jejich společným znakem je amorfní trojrozměrná mikrostruktura 

s nahodilým uspořádáním křemičitanových a hlinitanových tetraedrů s kationtem alkalického 

kovu vyvaţujícího náboj [Al(OH)4]
-
. Lze je povaţovat za prekurzory zeolitů, vzájemně se 

lišících chemickým sloţením (zvl. poměrem Si/Al), způsobem přípravy a vlastnostmi [19].  

Davidovits rozlišuje základní fragmenty podle poměru Si/Al na sialáty [-Si-O-Al-O-], 

sialáty siloxo [-Si-O-Al-O-Si-O-] resp. sialáty disiloxo [-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-] [19, 20].  

Pro chemické názvosloví geopolymerů zaloţených na silikoaluminátech byl navrţen 

pojem „poly (sialat)”. Sialát vznikl zkrácením pojmu siliko-oxo-aluminát. Silikátový řetězec 

je postaven z SiO4 a AlO4 tetraedrů pospojovaných tak, ţe prostřídány sdílejí mezi sebou 

veškeré kyslíky. V dutinách sítě jsou umístěny kationty (Na
+
, K

+
, Li

+
, Ca

++
, Ba

++
, NH4

+
, 
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H3O
+
), jejichţ úlohou je vyrovnat negativní náboj Al

3+
 v čtyřvazné koordinaci. Poly(sialáty) 

mají následující empirický vzorec (D) [20]: 

Mn{-(SiO2)z-AlO2}n, wH2O (D) 

kde M označuje kationt (draslíku, sodíku nebo vápníku) 

 „n” znamená stupeň polykondenzace 

 „z” představuje 1,2 nebo 3 

Poly(sialáty) jsou řetězovité a prstencovité polymery s Si
4+

 a Al
3+

 v 4-vazné 

koordinaci s kyslíkem vyskytující se ve fázi amorfní a semikrystalické. Některé pro ně 

typické struktury jsou znázorněny na obr.1 [20]. 

 

Obr. 1   Příklady struktur geopolymerů [20] 

Geopolymerická stavba materiálů vyvinutých k průmyslovým aplikacím je jak 

krystalická, tak nekrystalická (amorfní či skelné struktury). Krystalický poly(sialát) Mn-(-Si-

O-Al-O-)n a poly(sialát-siloxo) Mn-(Si-O-Al-O-Si-O-)n vzniká za podmínek hydrotermálního 

tuhnutí, na druhé straně vznik amorfních a skelných struktur je podpořen tvrdnutím 

za běţných teplot [20]. 

Na stupeň neuspořádanosti geopolymerů lze usuzovat dle difrakce RTG-paprsků ve 

hmotě a výsledných difrakčních schémat. V nekrystalickém stavu spíše neţ ostrá difrakční 

maxima vzniká široký rozptýlený difrakční efekt. Rozličné, v praxi pouţívané geopolymerní 

materiály jsou nekrystalického charakteru. Určitý pohled do nitra molekulární sítě umoţňuje 

nukleárně magnetická rezonanční spektroskopie v tuhé fázi (MAS-NMR) [20]. 

Celková struktura geopolymerů se skládá z nahodile rozptýlených tetraedrů Al a Si 

podél polymerického řetězce, které jsou zároveň propojeny a vytvářejí dutiny velikosti 

dostačující k pojmutí iontů alkalických kovů vyrovnávajících náboj (obr. 2). Tato struktura 

vykazuje, navzdory své neuspořádanosti, při zvýšených teplotách jen velmi malou tendenci se 

přeskupovat nebo krystalizovat. Jelikoţ jsou alkálie ve výsledném produktu vázány 

dostatečně pevně, nemůţe docházet k obávanému alkalickému rozpínání známému 

z betonářské technologie [17]. 

Geopolymerní pojiva jsou často popisována jako rentgen-amorfní, popřípadě 

semikrystalické nebo polykrystalické materiály. Při tvrdnutí geopolymerů za teploty okolí je 

upřednostněn vznik amorfní nebo skelné struktury. Za hydrotermálních podmínek, popřípadě 

delších reakčních časů, je umoţněn vznik krystalické struktury Poly(sialate) a Poly(sialate-

siloxo) [12, 20, 28]. 

Podle studií pomocí transmisní elektronové mikroskopie je geopolymerní fáze 

nanoskopická. Skládá se z mnoha částic o velikosti 5 nm obklopených buď spojitou 
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sekundární fází nebo nano-porézními oblastmi, popřípadě jejich směsí. Podle elektronové 

difrakce vykazují geopolymery různé stupně krystalinity, od vysoce krystalické, 

nanokrystalické nebo polykrystalické, aţ po zcela amorfní [28]. 

Jelikoţ jsou geopolymery svou strukturou a podmínkami vzniku (např. hydrotermální 

reakce) velmi podobné zeolitům, jsou často označovány jako amorfní analogie zeolitů. 

Navrţená geopolymerní struktura je povaţována za aluminosilikátový gel, a proto se 

předpokládá, ţe tato struktura souvisí s gelovitým aluminosilikátovým prekurzorem zeolitů. 

Konkrétní zeolity jsou taktéţ často nacházeny v různých geopolymerních systémech [28]. 

 

Obr. 2   Schéma geopolymerní struktury skládající se z propojených tetraedrů Al a Si [17] 

2.3.1   Vlastnosti geopolymerních kompozitů 

Struskoalkalické betony se odlišují od tradičních betonů chemickým a fázovým 

sloţením, strukturou a charakterem zatvrdnutého betonu. Hlavní rozdíl spočívá ve stálé 

vysoké alkalitě směsi a v nepřítomnosti jak hydroxidu vápenatého, tak i vysokozásaditých 

hydroaluminátů vápenatých. Vzniklé nízkozásadité hydrosilikáty vápenaté 

a hydroalumosilikáty sodné jsou dlouhodobě stálé, těţko rozpustné ve vodě a obsahují 

uzavřené póry, z čehoţ vyplývají další výhodné vlastnosti struskoalkalických betonů [7]: 

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

 kamenivu a vláknité struktuře některých komponent vzniklých hydratací, 

 kratší doba tuhnutí a rychlejší nárůst pevností, neţ u klasických betonů, coţ lze 

 snadno regulovat sloţením směsi či přísadami, 

 moţnost pouţití místních zdrojů kameniva, nevhodných pro klasické betony, 

 účinnost propařování, coţ usnadňuje výrobu stavebních dílců, 

 niţší tepelná vodivost (asi o 15 % proti klasickým betonům, jeţ se výhodně 

 projeví např. při výrobě stěnových panelů obytných domů), 

 vysoká vodonepropustnost a stálost proti působení agresivních vod (zemědělské 

 a vodohospodářské stavby) či agresivních plynů (komíny),  
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 vysoká mrazuvzdornost (stovky cyklů), 

 stálost proti síranové a hořečnaté korozi, 

 jednoduchá příprava směsí na běţných zařízeních, 

 větší dlouhodobá stálost jemně mleté strusky ve srovnání s cementy, 

 niţší hydratační teplo a tím moţnost výroby masívních stavebních děl, 

 moţnost zimního betonování vzhledem k malé zamrzavosti alkalické směsi, 

 vyšší odolnost proti zvýšeným teplotám, 

 ekonomická efektivnost (niţší náklady na 1 m
3
 betonu). 

Struskoalkalické betonové směsi je nutné po přídavku alkalického roztoku 

a promíchání zpracovat do 5 aţ 20 minut, při vyšším roztokovém součiniteli r (0,50 - 0,65) 

a stálém míchání se počátek tuhnutí posouvá asi na 30 aţ 45 minut. Strusky s velkým 

specifickým povrchem (nad 457 m
2
.kg

-1
) tuhnou při nízkém r v průběhu několika minut [7]. 

2.3.1.1   Sušení geopolymerů 

Společnou vlastností všech geopolymerů, ať uţ aktivovaných křemičitanem sodným 

nebo draselným, je chování během počátečního stádia ţíhání, tedy sušení. 

S rostoucí teplotou dochází zpočátku k nárůstu pórovitosti geopolymeru, která dále při 

zvyšující se teplotě klesá [21,22]. Zvýšení pórovitosti je zapříčiněno nevratnou ztrátou 

hydrátové vody (okolo 15 hm. %) v teplotním rozmezí 100 - 200 °C a následným rozpadem 

vazeb při teplotě 500 °C, coţ vede k expanzi pórů [21-23]. 

Část reakční vody zůstává v trojrozměrné geopolymerní struktuře (zeolitická voda). 

Na rozhraní kaţdé struktury jsou přítomny hydroxylové skupiny OH. Pokud dochází k sušení 

geopolymerů při teplotě vyšší neţ 100°C , dehydratace a dehydroxylace způsobuje smrštění 

a tvorbu trhlin. Nicméně více neţ 70 % reakční vody se vypaří do 100 °C, aniţ by způsobilo 

jakékoli škodlivé napětí. Zbývajících 30 % přispívá ke smrštění [24]. 

Hlavní úbytek hmotnosti se vyskytuje mezi 20-300°C. Následná hmotnostní ztráta nad 

600 °C pravděpodobně rozpadem sialátových vazeb a uvolňováním hydroxylových iontů 

[22]. Geopolymery jsou tepelně stabilní aţ do teploty 250°C. Mezi teplotou 250 - 625 °C 

ztrácejí aţ 7 % H2O [15]. 

Dehydratace sodných geopolymerů nijak nemění sloţení a morfologii geopolymerů, 

které jsou při ţíhání na 300 °C zcela identické s neţíhanými kopolymery [25]. 

Je zřejmé, ţe se chování geopolymerů během tepelné zátěţe příliš neliší od tepelného 

chování zeolitů. V rozmezí teplot 60 – 150 °C dochází u zeolitů k úbytku slabě vázané vody 

a následně úbytku vody v dutinách a vázané na mimomříţkové kationty (150 – 250 °C). Suma 

těchto dílčích úbytků je definována jako zeolitická voda. Následující úbytek hmotnosti (450 - 

500 °C pro zeolit A) odpovídá ztrátě strukturní vody a destrukci zeolitické struktury [26]. 

Sníţení pórovitosti mezi teplotou 800 – 1400 °C je vysvětleno slinováním 

geopolymerů pravděpodobně za přítomnosti taveniny [23].  
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2.3.1.2   Tepelná stabilita geopolymerních materiálů 

Geopolymerní materiály si v současné době získávají pozornost také díky svým 

výhodným tepelným vlastnostem, jako je nehořlavost a odolnost vůči vysokým teplotám 

(okolo 1000 °C), při kterých uţ běţná anorganická pojiva degradují a u hydratovaného 

portlandského cementu dochází k rozkladu hlavních sloţek [27]. 

Důleţitým kritériem pro posouzení tepelného chování, stability za vysokých teplot 

a tepelné odolnosti je studium změn struktury a fázových přeměn vlivem působení zvýšené 

teploty [27]. 

Systém, tvořený pouze alkalickou aktivací granulované vysokopecní strusky 

vykrystalizoval při ţíhání na 1000 °C v melilit, vyskytující se běţně v granulované 

vysokopecní strusce. Při respektování chemického sloţení výchozího materiálu lze 

předpokládat ternární systém wollastonit-gehlenit-anortit s teplotou eutektika 1265 °C. Lze 

tedy očekávat, ţe geopolymerní materiály tvořené pouze alkalickou aktivací konkrétní 

granulované vysokopecní strusky budou stabilní aţ do teploty 1265 °C. Při překročení této 

teploty bude docházet k tvorbě první taveniny [27]. 

Přídavkem aktivní hlinité sloţky ve formě metakaolinu dochází vedle melilitu taktéţ 

ke krystalizaci nové fáze augitu. Augit má téměř shodné sloţení, patří do skupiny pyroxenů 

(tedy s vyšším podílem Mg). Jeho tvorba souvisí se vznikem geopolymerní struktury obdobné 

zeolitům. Intenzita píků přisuzovaných augitu je nízká, shodně s nízkým přídavkem aktivní 

hlinité sloţky [27]. 

Tepelná stabilita je závislá na chemickém sloţení daných  geopolymerů. Veškeré 

vzorky podléhají dehydrataci při teplotě přibliţně 300 °C. Tento jev je doprovázen prudkým 

poklesem hmotnosti vzorků a s tím spojeným smrštěním [27]. 

Podstatný rozdíl je zaznamenán během expozice na vyšší teploty (700 °C), kdy 

dochází ke krystalizaci nových fází. Dosaţené výsledky jsou v souladu s teoretickými 

poznatky o daných ternárních systémech. Systém granulované vysokopecní strusky 

vykrystalizovává v melilit, minerál pocházející ze zrn strusky. S přídavkem aktivní hlinité 

sloţky dochází ke krystalizaci augitu a následně anortitu a sodných ţivců u vzorku 

obsahujícího aţ 50 hm. % metakaolinu. Výsledná stabilita systému je dána tepelnou stabilitou 

a teplotou tavení nově vznikajících fází v geopolymerní matrici [27]. 
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3   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Záměrem experimentálních prací bylo připravit alkalicky aktivované materiály na bázi 

granulované vysokopecní strusky (GVS) a tepelně upraveného jílu (označeného jako 

MK600). K aktivaci se pouţil roztok vodního skla dříve optimalizovaných parametrů – 

silikátový modul roztoku MS = 2,00, dávka Na2O = 4,5 hm. % vůči směsi tuhých sloţek. 

Sledoval se průběh tuhnutí těchto kompozitů a jejich vlastnosti při expozici teplotami 

v rozmezí 50  1200 °C. 

3.1   Výběr surovin, jejich charakteristiky 

Výběr surovin hraje v procesu syntézy geopolymerních materiálů klíčovou roli. Jak je 

uvedeno v kapitole 2.2, lze geopolymery syntetizovat z celé řady přírodních a umělých 

práškových materiálů bohatých na SiO2 a Al2O3. Poţadavek je, aby se veškerý nebo větší 

podíl těchto materiálů vyskytoval v nekrystalické, reaktivní formě buď jako sklo nebo 

amorfní fáze [1,16]. Přítomnost CaO v surovinách je výhodná pro obměny fázového sloţení 

a mikrostruktury vznikem vazných C-S-H fází. 

Na základě těchto poţadavků byly vybrány suroviny. Těmito surovinami jsou 

granulovaná vysokopecní struska a metakaolin, jeţ jsou aktivovány vhodným alkalickým 

aktivátorem. Aktivátor, roztok o silikátovém modulu MS = 2,00, byl aplikován v dávce 

4,5 hm.% Na2O. Všechny tyto suroviny splňují výše uvedené poţadavky. 

3.1.1   Granulovaná vysokopecní struska 

Hlavní sloţka surovinové směsi je granulovaná vysokopecní struska. Tato surovina 

byla vybrána z důvodu její dostupnosti a snaze o potenciální zhodnocení této suroviny jako 

sekundárního produktu metalurgie ţeleza. Granulovaná vysokopecní struska splňuje hlavní 

poţadavek, kladený na vstupní suroviny, a to je zastoupení hlavních oxidů a amorfní 

struktura. 

Hlavní význam granulované vysokopecní strusky spočívá ve schopnosti hydratace při 

alkalické aktivaci. Hlavním produktem hydratace granulované vysokopecní strusky je 

zpočátku amorfní, postupně krystalizující C-S-H fáze. Tato fáze poskytuje vysoké pevnosti 

výsledného produktu, jeţ s postupem času dále rostou. Vlastnosti této fáze se zeširoka uţívají 

při tvorbě betonů, zaloţených na portlandském cementu a při tvorbě alkalicky aktivovaných 

cementů [7]. 

C-S-H fáze se skládá z konečně dlouhých křemičitých řetězců. S přídavkem Al, jenţ 

vstupuje do můstkových tetraedrů, dochází k propojení jednotlivých řetězců a roste stupeň 

polymerizace aluminosilikátových řetězců. Postupně dochází k tvorbě trojrozměrné struktury 

charakteristické pro geopolymery. 

Aby mohla být vytvořena tato trojrozměrná struktura zeolitického typu, musí být 

do směsi přidán zdroj aktivního Al, schopného začlenit se do nově vzniklé struktury. Jako 

nejvhodnější se z tohoto hlediska jeví tepelně upravený jíl-metakaolin. 

Chemické sloţení (analýza provedena v Centru nanotechnologií VŠB-TU Ostrava) je 

uvedeno v tab. 2. Struska obsahuje převáţně struskotvorné oxidy SiO2 a CaO (39,3 a 36,7 %), 

jeţ jsou základními oxidy podílejícími se na tvorbě výsledné C-S-H fáze a menší mnoţství 

oxidů MgO a Al2O3 (12,5 a 7,0 hm. %). 
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Tab. 2   Průměrné chemické sloţení vstupních surovin 

  
Hmot. % 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 ZŽ 

Struska 1 12,5 7,0 39,3 0,1 1,92 0,47 36,7 0,60 0,382 0,330 0,07 

Kaolin 0,02 0,21 37,4 47,02 - - 1,16 0,11 0,47 - 0,89 12,22 

Struska byla semleta fy Kotouč Štramberk, a. s. na měrný povrch 384 m
2
.kg

-1
. Jemné 

semletí strusky umoţňuje její úspěšnou hydrataci a tvorbu hydratačních produktů. Analýza 

granulometrie uţité strusky byla provedena v Laboratoři sypkých hmot SjF VŠB-TU Ostrava. 

Pouţitá struska měla maximální velikost zrna 80 m, 4,87 % zrn je o velikosti pod 1 m a 

medián je 15,97 m (Příloha 1). 

3.1.2   Kaolinitický jíl a jeho tepelná úprava 

Metakaolin je název pro tepelně upravený kaolin. Tato přírodní hornina obsahuje 

po obohacování (tzv. plavení) vysoký podíl minerálu kaolinitu (85 – 91%) 

Al2O3.2SiO2.2H2O. Produkt dehydroxylace se označuje jako metakaolin. 

Metakaolin slouţí v procesu geopolymerizace jako zdroj aktivního Al, schopného 

začlenění se do struktury zeolitického typu. Z tohoto důvodu je tento produkt nejuţívanější 

surovinou pro přípravu geopolymerních materiálů. Většina autorů zabývajících se otázkou 

geopolymerizace uţívá jako hlavní surovinu metakaolin. Rovněţ většina prací, 

charakterizujících tepelné chování geopolymerů, vychází z alkalicky aktivovaného 

metakaolinu. 

Metakaolin je pro tyto účely získáván dehydroxylací kaolinu, jeţ má za následek 

degradaci původní krystalické mříţky. Nově vzniklá struktura je metastabilní a tedy vysoce 

reaktivní. Při procesu dehydroxylace (označovaném také jako kalcinace) hraje významnou 

roli teplota. Při příliš nízké teplotě vzniká málo reaktivní metakaolin s určitým podílem 

původní fáze a příliš vysoká teplota má za následek tvorbu nových krystalických fází, jako je 

například mullit, které se vyznačují uspořádanou strukturou a jsou tedy pro proces 

geopolymerizace nevhodné. Jako nejvhodnější teplota kalcinace se uvádí 600 – 800 °C, dle 

druhu kaolinu. 

Chemické sloţení pouţitého kaolinu z loţiska Rokle (Podbořany) je uvedeno v tab. 2. 

Uţitý kaolin představuje ideální surovinu pro proces geopolymerace. Obsahuje 

převáţeně oxidy SiO2 (47 %) a Al2O3 (27,4 %), jeţ jsou základem pro tvorbu trojrozměrné 

geopolymerní struktury. Vysoký obsah hlinitanové sloţky v její reaktivní formě má pozitivní 

vliv na vývoj konečné struktury obsahující zeolitické fáze. 

Zrnitostní analýza provedená fy Keramost a. s. udává, ţe maximální velikost zrna je 

10 m. Pod 1 m obsahuje kaolín aţ 31,3 % zrn.  

3.1.3   Alkalický aktivátor 

Jako nejvhodnější alkalický aktivátor byl zvolen roztok křemičitanu sodného – vodní 

sklo, jeţ se hojně uţívá k alkalické aktivaci jak granulované vysokopecní strusky, tak 

metakaolinu, elektrárenského popílku, jejich směsí, apod. 
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Pro experimenty byl zvolen aktivátor se silikátovým modulem MS = 2,00. Poţadovaný 

silikátový modul byl upraven přídavkem 50 % roztoku NaOH k obchodnímu vodnímu sklu 

(firma Kittfort Praha). 

Průmyslově vyráběné vodní sklo mělo následující parametry: 

 SiO2 = 26,44 hm. % 

 Na2O = 8,34 hm. % 

 ρ = 1 348 kg.m
-3

 

Pro přípravu vodního skla o MS = 2,00 bylo zapotřebí 11,9 ml 50 %-ního roztoku 

NaOH na 100 ml vodního skla. 

Takto připravené vodní sklo poţadovaného silikátového modulu MS bylo za účelem 

alkalické aktivace vstupních surovin dávkováno v mnoţství vnášejícím 4,5 hm. % Na2O 

vzhledem k suchým sloţkám. 

3.2   Složení směsí, příprava kompozitů 

Směsi byly vytvořeny smícháním výše uvedených a popsaných surovin. Jelikoţ je 

základní surovinou granulovaná vysokopecní struska, byla věnována pozornost rovněţ 

alkalické aktivaci samotné granulované vysokopecní strusky. 

Dále byla granulovaná vysokopecní struska modifikována metakaolinem pro vytvoření 

geopolymerních materiálů. Metakaolin (MK600) předem ţíhaný na 600 °C byl přidán do 

směsí v mnoţství 5 a 10 hm. %. 

Do jednotlivých směsí bylo vmícháno vodní sklo v konstantním mnoţství 27,3 ml 

na 100 g suché směsi (vnesení 4,5 hm. % Na2O) a voda v minimální dávce 6 ml na 100 g 

směsi postačující k vibrovatelnosti tixotropní směsi. 

Tab. 3   Přehled připravených směsí suchých sloţek 

vzorek GVS (granulovaná vysokopecní struska) MK600 (metakaolin) 

A 420 g 0 g 

B 399 g 21 g (5 %) 

C 378 g 42 g (10 %) 

Vzorek B a C byl vypočítán následovně: 

420 g……….100 % (GVS)    420 g……….100 % (GVS) 

    x g……….    5 % (MK)    x     g……….  10 % (MK) 

gxMK 21420
100

5
    gxMK 42420

100

10
 

gxGVS 39921420     gxGVS 37842420  

První fází byla příprava suchých směsí dle sloţení uvedeného v tabulce 3. 

Granulovaná vysokopecní struska a metakaolin byly naváţeny v poţadovaném mnoţství 

a směs byla následně homogenizována. 



26 

 

Homogenizace probíhala v bubnovém mlýně, do kterého byla směs vloţena 

v mnoţství 420 g v plastové nádobě o kapacitě 1 l. K lepšímu promíchání byly do nádoby 

vloţeny mlecí keramické koule o průměru 1 cm. 

Do takto připravené směsi (po 420 g) bylo pomocí nářadí (plastová miska a plastová 

stěrka) rovnoměrně zapracováno vodní sklo odměřené pomocí byrety. Do směsi byla také 

zapracována destilovaná voda pomocí injekční stříkačky a následně bylo odečteno její 

mnoţství podle vizuálně stejné tekutosti směsi.  

Směsi, vykazující tixotropní vlastnosti, byly naplněny do forem o velikosti vzorků 

2x2x2 cm. Po naplnění byly formy vibrovány 2 minuty na vibrovacím přístroji, aby došlo 

k dokonalému zatečení směsi do formy. 

Naplněné formy byly za účelem hydratace uloţeny do prostoru uzavřeného boxu 

o relativní vlhkosti 95 % a stálé teplotě 22 ± 2 °C. Po 24 hodinách byly jiţ vzorky 

odformovány a uloţeny zpět do boxu, odkud byly vyjímány v jednotlivých termínech (2, 7, 

28 dní) za účelem provedení potřebných testů a analýz. 

3.3   Metody hodnocení 

Na vzorcích uloţených ve vlhkém prostředí bylo provedeno v intervalech 2, 7 a 28 dní 

od přípravy stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku. Stejné zkoušky byly provedeny 

na vzorcích podrobených různým teplotním reţimům. 

3.3.1   Stanovení objemové hmotnosti 

Objemová hmotnost byla zjištěna na kaţdém vzorku před provedením zkoušky 

pevnosti v tlaku. 

Vzorky určené pro toto stanovení OH byly zváţeny na analytických vahách typu 

KERN ALJ220-4NM, v gramech na čtyři desetinná místa (m). Výška, délka a šířka krychle 

byly změřeny pomocí posuvného měřítka s přesností na dvě desetinná místa a vypočítán (V). 

Objemová hmotnost se vypočetla podle vzorce: 

V

m
OH      (kg.m

-3
) (10) 

3.3.2   Stanovení pevností 

Pevnost v tlaku byla zkoušena na vzorcích po 2, 7 a 28 dnech a dále na vzorcích po 

jednotlivých reţimech sušení a výpalu.  

Zkoušky byly provedeny na laboratorním lisu 20/160 kN compact LLB1. 

Pro provedení zkoušky pevnosti v tlaku se vzorek tvaru kostky poloţil na ocelovou 

podloţku lisu mezi dvě samostatné pruţné podloţky. Horní čelist lisu se přitáhla na přibliţně 

5 mm od měřeného vzorku. Poté se lis uvedl do chodu a po přerušení vzorku se na stupnici 

odečetla síla F potřebná k jeho destrukci (kN). Tlak se vyvíjel na plochu S = 400 mm
2
. 

Pevnost v tlaku (PTL) se vypočetla podle vzorce: 

S

F
PTL      (MPa) (11) 
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3.3.3   RTG fázová analýza 

Fázové sloţení bylo zjišťováno na vzorcích A, B a C a to po 28 dnech hydratace a 

ţíhaní na 600 °C, 1000 °C a 1200 °C. Analýza byla provedena na přístroji BRUCKER při 

pouţití záření KCo . Vyhodnoceno na základě databází, které jsou součástí přístroje. 

Jednotlivé vzorky byly po mletí ve vibračním mlýnu rozdrceny na jemný prášek 

v achátové misce. K zastavení hydratace bylo pouţito acetonu. 

Přítomnost jednotlivých fází se zjistila porovnáním záznamu s tabulkovými 

hodnotami. 

3.4   Tepelné expozice kompozitů 

Po 28 dnech byly všechny vzorky vyndány z boxu a podrobeny reţimům sušení 

a výpalu. 

Sušení probíhalo v sušárně MGB TS 100 a to postupně při teplotách 50, 100, 160, 

200 °C, a ţíhání při 400, 600, 800, 1000 a 1200 °C v peci LAC řada MIKROTHERM 825. 

Tepelný reţim spočíval v nárůstu teploty rychlostí 3°C/min. s následnou výdrţí na 

poţadované teplotě po dobu 3 hodin a volným chladnutím. Všechny vzorky tak byly postupně 

ţíhány a ochlazovány, přičemţ v určitých teplotních intervalech byla z celkového mnoţství 

odebrána série vzorků na stanovení OH a PTL. 

3.5   Vlastnosti připravených vzorků 

3.5.1   Objemová hmotnost (OH) 

V tabulce 4, 5, 6 jsou uvedeny výsledky měření objemové hmotnosti v závislosti na 

době uloţení ve vlhkém prostředí. V tabulce 4 (vzorek bez metakaolinu) průměrná objemová 

hmotnost roste s dobou uloţení ve vlhkém prostředí, obdobně rostou průměrné OH vzorků s 

MK. Všechny hodnoty průměrné objemové hmotnosti jsou vzájemně velmi podobné. 

Tab. 4   Objemová hmotnost vzorku A 

vzorek A 
rozměr (mm) hmotnost 

(g) 

OH  

(kg.m
-3

) 

průměrná OH  

(kg.m
-3

) šířka šířka výška 

2-denní 
20,03 20,05 21,24 15,9160 1866 

1926 
20,25 19,98 20,70 16,6387 1987 

7-denní 
19,88 19,41 20,74 15,7908 1973 

2005 
20,18 19,78 20,78 16,8895 2036 

28-denní 
19,92 20,06 20,90 17,1894 2058 

2056 
20,83 19,78 20,02 16,9358 2053 

 

Tab. 5   Objemová hmotnost vzorku B 

vzorek B 
rozměr (mm) hmotnost 

(g) 

OH  

(kg.m
-3

) 

průměrná OH  

(kg.m
-3

) šířka šířka výška 
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2-denní 
20,80 19,97 19,85 16,3597 1984 

1994 
20,73 19,80 20,16 16,5816 2004 

7-denní 
21,30 19,57 19,89 16,9775 2048 

2045 
20,00 19,76 21,02 16,9613 2042 

28-denní 
20,49 19,96 20,08 16,4136 1999 

1999 
20,42 19,47 20,23 16,0822 2000 

Tab. 6   Objemová hmotnost vzorku C 

vzorek B 
rozměr (mm) hmotnost 

(g) 

OH  

(kg.m
-3

) 

průměrná OH  

(kg.m
-3

) šířka šířka výška 

2-denní 
21,11 20,57 19,86 17,1665 1991 

1975 
21,08 19,78 20,35 16,6338 1960 

7-denní 
20,88 19,77 19,89 16,8454 2052 

2022 
20,93 19,71 20,14 16,5577 1993 

28-denní 
19,98 19,85 20,94 16,7767 2020 

2006 
20,91 20,02 20,24 16,8820 1992 

3.5.2   Pevnost v tlaku (PTL) 

V tabulce 7, 8, 9 jsou uvedeny výsledky měření pevnosti v tlaku v závislosti na době 

uloţení ve vlhkém prostředí. Vzorek A, který obsahuje jen granulovanou vysokopecní 

strusku, vykazuje nejvyšší pevnosti v tlaku. Vzorek B, který obsahuje granulovanou 

vysokopecní strusku a 5 % metakaolinu, vykazuje pevnosti v tlaku v rozmezí od 19 do 58 

MPa. Vzorek C, který obsahuje granulovanou vysokopecní strusku a 10 % metakaolinu, 

vykazuje nejniţší pevnosti v tlaku. 

Tab. 7   Pevnosti v tlaku vzorku A 

vzorek A 

  síla (kN) tlak (MPa) 
průměrný 

tlak (MPa) 

PTL 

2-denní 
7,31 18,20 

19,33 
8,28 20,46 

7-denní 
17,30 44,83 

45,07 
18,08 45,30 

28-denní 
24,88 62,20 

64,78 
26,94 67,35 

 

 

Tab. 8   Pevnosti v tlaku vzorku B 

vzorek B 
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  síla (kN) tlak (MPa) 
průměrný 

tlak (MPa) 

PTL 

2-denní 
8,32 20,03 

19,02 
7,39 18,00 

7-denní 
22,40 53,74 

52,59 
20,33 51,44 

28-denní 
21,95 54,87 

57,85 
24,33 60,82 

Tab. 9   Pevnosti v tlaku vzorku C 

vzorek C 

  síla (kN) tlak (MPa) 
průměrný 

tlak (MPa) 

PTL 

2-denní 
4,92 11,33 

12,56 
5,75 13,79 

7-denní 
11,09 26,87 

30,21 
13,84 33,55 

28-denní 
20,79 51,97 

52,14 
20,92 52,30 

 

 

Obr. 3   Pevnosti v tlaku 

Z obrázku 3 je patrné, ţe pevnosti v tlaku vzorku A jsou nejvyšší (to je vzorek bez 

metakaolinu), vzorek B s přidáním 5 % metakaolinu vykazuje niţší pevnosti a vzorek C 

s přidáním 10 % metakaolinu vykazuje nejniţší pevnosti v tlaku.  

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20 25 30

tl
ak

 (
M

P
a)

čas (dny)

vzorek A

vzorek B

vzorek C



30 

 

3.5.3   Žíhání – objemová hmotnost 

V tabulce 10, 11, 12 jsou uvedeny výsledky měření objemové hmotnosti v závislosti 

na reţimech sušení. V tabulce 10, 11, 12 lze pozorovat, ţe hodnoty průměrné objemové 

hmotnosti klesají do teploty 200 °C, poté hodnoty rostou. 

Tab. 10   Průměrné objemové hmotnosti vzorku A při sušení a ţíhání 

vzorek A 
rozměr (mm) hmotnost 

(g) 

OH  

(kg.m
-3

) 

průměrná OH 

(kg.m-3) šířka šířka výška 

PTL 28-denní 
19,92 20,06 20,90 17,1894 2058 

2056 
20,83 19,78 20,02 16,9358 2053 

sušení 

a 

žíhání 

50 °C 
20,39 19,69 19,64 15,5404 1971 

1981 
19,54 19,78 20,63 15,8694 1990 

100 °C 
20,33 19,13 19,51 14,0291 1849 

1832 
19,48 19,56 20,44 14,1341 1815 

160 °C 
19,38 19,24 20,14 13,7437 1830 

1830 
20,27 19,48 19,43 14,0356 1829 

200 °C 
19,45 19,28 19,35 13,7126 1890 

1826 
19,26 19,87 19,46 13,1215 1762 

400°C 
19,23 19,08 19,98 13,7700 1878 

1853 
20,33 19,78 19,25 14,1479 1828 

600 °C 
19,69 18,48 18,80 12,8826 1883 

1902 
19,62 18,77 18,98 13,4263 1921 

800 °C 
18,90 18,48 19,45 13,9070 2047 

1963 
19,89 19,00 18,85 13,3838 1879 

1000 °C 
19,14 19,44 19,69 14,1719 1934 

1926 
19,04 18,84 19,26 13,2480 1918 
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Tab. 11   Průměrné objemové hmotnosti vzorku B při sušení a ţíhání 

vzorek B 
rozměr (mm) hmotnost 

(g) 

OH  

(kg.m
-3

) 

průměrná OH  

(kg.m
-3

) šířka šířka výška 

PTL 28-denní 
19,98 19,85 20,94 16,7767 2020 

2006 
20,91 20,02 20,24 16,8820 1992 

sušení 

a 

žíhání 

50 °C 
19,64 19,64 21,06 15,2748 1880 

1863 
19,66 19,87 20,93 15,0947 1846 

100 °C 
19,45 19,91 21,13 14,5788 1782 

1779 
20,62 19,65 20,01 14,4061 1777 

160 °C 
20,28 20,05 19,55 14,1597 1781 

1764 
20,46 19,69 19,94 14,0393 1748 

200 °C 
21,10 19,51 19,50 13,6278 1698 

1753 
20,05 19,15 19,73 13,7040 1809 

400 °C 
20,10 19,34 19,26 13,5137 1805 

1825 
19,35 19,55 19,56 13,6505 1845 

600 °C 
18,98 20,01 19,21 13,5064 1851 

1846 
19,92 18,54 19,61 13,3284 1840 

800 °C 
18,68 18,57 20,16 13,2658 1897 

1898 
18,43 19,04 20,38 13,5814 1899 

1000 °C 
18,77 18,71 19,18 13,1007 1945 

1946 
18,77 18,31 19,59 13,1128 1948 
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Tab. 12   Průměrné objemové hmotnosti vzorku C při sušení a ţíhání 

vzorek C 
rozměr (mm) hmotnost 

(g) 

OH  

(kg.m
-3

) 

průměrná OH  

(kg.m
-3

) šířka šířka výška 

PTL 28-denní 
20,49 19,96 20,08 16,4136 1999 

1999 
20,42 19,47 20,23 16,0822 2000 

sušení 

a 

žíhání 

50 °C 
19,56 19,81 20,76 15,3938 1914 

1887 
19,73 20,00 20,74 15,2180 1859 

100 °C 
19,41 19,27 19,38 13,8394 1909 

1855 
20,28 19,82 20,01 14,4895 1802 

160 °C 
20,04 19,66 19,57 13,9534 1810 

1837 
19,17 19,70 19,71 13,8751 1864 

200 °C 
19,23 19,18 20,08 13,5007 1823 

1792 
20,03 19,98 19,71 13,8973 1762 

400 °C 
20,26 19,28 18,91 13,3688 1810 

1794 
19,95 19,59 19,37 13,4662 1779 

600 °C 
19,32 19,62 19,25 13,1223 1798 

1813 
19,47 19,23 19,48 13,3307 1828 

800 °C 
20,00 19,25 19,02 13,1992 1803 

1829 
19,26 18,61 19,42 12,9137 1855 

1000 °C 
19,66 18,97 19,02 13,1264 1850 

1900 
18,90 18,56 19,44 13,2937 1949 

Celkově OH vzorků B a hlavně C jsou niţší neţ u paralelních vzorků A, coţ souvisí 

s rozdíly ve fázovém sloţení ţíhaných vzorků, případně i změnách uspořádání těchto fází. 
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3.5.4   Žíhání – pevnosti v tlaku 

V tabulce 13, 14, 15 jsou uvedeny pevnosti v tlaku v závislosti na reţimech sušení. 

V tabulce 13 hodnoty průměrného tlaku do 100 °C rostou, od 200 °C klesají. V tabulce 14 

hodnoty průměrné PTL rostou do 160 °C a to aţ na 64 MPa, poté klesají. V tabulce 15 vzorky 

typu C hodnoty průměrné PTL rostou do 160 °C a poté při rostoucí teplotě hodnoty pevnosti 

v tlaku klesají. 

Tab. 13   Průměrné pevnosti v tlaku vzorků A při sušení a ţíhání 

vzorek A 

  PTL (MPa) průměr (MPa) 

sušení a 

žíhání 

50 °C 
54,57 

53,26 
51,95 

100 °C 
65,57 

67,39 
69,20 

160 °C 
43,87 

56,87 
69,87 

200 °C 
54,42 

57,11 
59,80 

400 °C 
48,10 

52,20 
56,30 

600 °C 
44,15 

38,23 
32,30 

800 °C 
22,22 

20,57 
18,92 

1000 °C 
16,90 

17,05 
17,20 
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Tab. 14   Průměrné pevnosti v tlaku vzorků B při sušení a ţíhání 

vzorek B 

  PTL (MPa) průměr (MPa) 

sušení a 

žíhání 

50 °C 
45,12 

47,58 
50,03 

100 °C 
48,95 

58,53 
68,10 

160 °C 
65,47 

63,60 
61,72 

200 °C 
46,12 

45,57 
45,02 

400 °C 
41,90 

40,49 
39,07 

600 °C 
39,50 

36,96 
34,42 

800 °C 
17,37 

14,97 
12,57 

1000 °C 
15,80 

15,39 
14,97 
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Tab. 15   Průměrné pevnosti v tlaku vzorků C při sušení a ţíhání 

vzorek C 

  PTL (MPa) průměr (MPa) 

sušení a 

žíhání 

50 °C 
37,62 

43,75 
49,87 

100 °C 
43,87 

51,57 
59,27 

160 °C 
60,90 

55,55 
50,20 

200 °C 
56,92 

48,21 
39,50 

400 °C 
49,67 

48,19 
46,70 

600 °C 
31,82 

33,51 
35,20 

800 °C 
18,95 

19,78 
20,60 

1000 °C 
14,25 

14,38 
14,50 

Pevnosti v tlaku (PTL) sušených a ţíhaných vzorků kompozitů, předem 

hydratovaných během 28 dní, byly stanovovány vţdy jen na paralelní dvojici vzorků. 

Hodnoty pevností jsou údajem o síle (N) potřebné k destrukci vzorků, přičemţ se tato síla 

vztahuje na ekvivalentní plochu 400 mm
2
, coţ nemusí být v různých fázích ţíhání přesný 

údaj. 

Z výsledků lze vyjádřit tyto podstatné závěry: 

 Po sušení vzorků na 160 °C, tedy stadium, kdy se uvolnila jen volná voda, podle 

 očekávání mají nejvyšší PTL vzorky B, respektive C v nichţ se zřejmě vytvořil 

 určitý podíl zeolitických fází, garantujících pevnosti hmot, vzhledem ke své 

 trvanlivosti při těchto nízkých teplotách. 

 Po ţíhání na vyšší teploty (800  1000 °C) jsou pevnosti v tlaku stále významně 

 vysoké (15  20 MPa), coţ jsou hodnoty výrazně vyšší, neţ u hmot na bázi 

 portlandských cementů, které při těchto teplotách běţně vykazují jen velmi

 nízké zbytkové pevnosti nebo jsou zcela rozrušené. 

 Po ţíhání na 1200 °C (stejný teplotní reţim) vzorky popraskaly (viz obr. 4 aţ 6), 

 přesto za významný klad je třeba povaţovat skutečnost, ţe vzorky si zachovaly 

 soudrţnost. Stanovení OH ani PTL se nerealizovala. 

Na obrázku 3, 4, 5 jsou vzorky A, B, C značně porušeny, proto při 1200 °C nebylo 

moţno stanovit objemové hmotnosti. 
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Obr. 4   Vzorek A po ţíhání při 1200 °C 

 

Obr. 5   Vzorek B po ţíhání 1200 °C 

 

Obr. 6   Vzorek C po ţíhání 1200 °C 
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Tab. 16   Hmotnostní úbytky ţíháním v % z původních vzorků po 28 dnech hydratace 

Teplota 

(°C) 

vzorek A  

(% hm. úbytky) 

vzorek B  

(% hm. úbytky) 

vzorek C  

(% hm. úbytky) 

50 9,6 6,2 9,5 

100 16,9 11,7 13,6 

160 18,4 15,0 16,1 

200 19,9 17,7 18,8 

400 20,1 18,6 20,0 

600 23,0 19,5 21,1 

800 24,9 19,6 21,5 

1000 25,0 20,1 22,4 

 

 

Obr. 7   Úbytky ţíháním v % z původních vzorků po 28 dnech hydratace 

Změny hmotnosti vzorků kompozitů při jejich tepelné expozici v rozmezí 50 aţ 

1000 °C nastávají v důsledku dehydratace (uvolnění „volné“ vody asi do teploty 160 °C) 

a následně rozkladem hydrátů vytvořených v průběhu tvrdnutí vzorků. Obsah volné vody je 

v rozmezí od 15,0 po 18,4 % u měřených vzorků. Vzorek A je alkalicky aktivovaná GVS (bez 

přídavku metakaolinu) v níţ se zřejmě vytvořily jen C-S-H hydráty s významným obsahem 

vody. Celkový hmotnostní úbytek vzorků A do 1000 °C je 25 % z původní hmotnosti, do 

400 °C je úbytek 20 hmot. %. 

Náhrada 5 hm. % GVS metakaolinem ve směsi B se projevila sníţením rozsahu tvorby 

C-S-H fází, takţe celkový hmotnostní úbytek vzorků po 28 dnech hydratace vystavených 

postupnému ţíhání aţ na teplotu 1000 °C je 20 hm. %. 

Vzorky označené C jsou alkalicky aktivované směsi 90 hm. % GVS a 10 hm. % 

MK600. Hodnoty hmotnostních úbytků jsou středně velké v pozorování se vzorky A a C. 

Pravděpodobná interpretace vypovídá o niţším rozsahu tvorby C-S-H, ale současně o tvorbě 

dalších hydrátů – tedy zřejmě geopolymerů, zeolitického typu, obsahujících ve struktuře méně 
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vody neţ C-S-H fáze. Tento předpoklad souvisí se zvýšením obsahu Al2O3 se směsi 

přídavkem metakaolinu a tím vytvoření podmínek k tvorbě zeolitů. 

3.5.5   RTG 

Na obrázku 8, 9, 10 jsou záznamy RTG analýz vzorků typu A, B, C realizovaných 

vţdy na původních vzorcích po 28 dnech hydratace a dále na hmotách po dehydratování 

na 600 °C, 1000 °C a 1200 °C. U všech původních vzorků je patrný nekrystalický charakter 

jen s náznaky přítomnosti nezreagované strusky. 

Po ţíhání na 600 °C si vzorky zachovávají amorfní charakter bez přítomnosti 

charakteristických fází (vyznačené Q je zbytek písku po vymílání mlýna). Při 1000 °C 

a 1200 °C vzorky všech typů směsí vykazují krystalickou podobu. Pro moţnost jejich 

detailního posouzení se pouţily záznamy krajních typů A a C temperovaných při 1000 °C 

a 1200 °C (příloha 2-5). 

Ve vzorcích A bez metakaolinu se reakcemi v tuhé fázi vytvořily minerály akermanit 

Ca2Mg(Si2O7) = C2MS2, dále gehlenit Ca2Al(Si2O7) = C2AS2 a jejich tuhý roztok zvaný 

melilit, který můţe obsahovat aţ několik % Na
+
. Kromě těchto hlavních fází RTG analýza 

potvrdila přítomnost minerálu wollastonitu = CS. Při temperování na 1200 °C se navíc 

objevují difrakční maxima vysokoteplotní (monoklinické) formy wollastonitu vedle 

makrofází melilitu, akermanitu a gehlenitu. 

Ve vzorku C obsahujícího 10 % metakaolinitu ve výchozí směsi se po ţíhání na 

1000 °C vyskytují stejné hlavní krystalické fáze (akermanit, gehlenit a melilit) a vedle nich 

minerály wollastonit a nově augit (CaMgFe
2+

)(SiAl)2O6 a diopsid (CaMg)Si2O6, oba ze 

skupiny pyroxenů příbuzných zeolitům. Při 1200 °C se situace potvrdila. 

 

Obr. 8   RTG analýza vzorku A 
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Obr. 9   RTG analýza vzorku B 

 

Obr. 10   RTG analýza vzorku C 
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4   DISKUSE VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit geopolymerní materiály a posoudit jak jejich 

vlastnosti, tak převáţně tepelnou stabilitu. 

Základními surovinami byla granulovaná vysokopecní struska, metakaolin (MK600) a 

upravený roztok vodního skla od firmy KITTFORT Praha, a. s. 

Jako zdroj aktivní hlinité sloţky, podílející se na tvorbě zeolitické struktury byl volen 

plavený kaolín. Na základě podrobné analýzy konkrétního systému byl volen tepelně 

upravený kaolín, metakaolin, ţíhaný na teplotu 600 °C, jenţ vykazoval největší schopnost 

alkalické aktivace. 

Jak granulovaná vysokopecní struska, tak tepelně upravený kaolín jsou běţně 

uţívanými surovinami pro přípravu geopolymerních materiálů. 

Byly vytvořeny tři vzorky, vzorek A, který byl sloţen jen z granulované vysokopecní 

strusky, vzorek B, který byl sloţen z granulované vysokopecní strusky a 5 % metakaolinu a 

vzorek C, který byl sloţen z granulované vysokopecní strusky a 10 % metakaolinu. 

Objemová hmotnost se stanovovala po 2, 7 a 28 dnech po uloţení ve vlhkém prostředí.  

Průměrná objemová hmotnost roste s dobou uloţení ve vlhkém prostředí, obdobně rostou 

průměrné OH vzorků s MK. Všechny hodnoty průměrné objemové hmotnosti byly vzájemně 

velmi podobné.  

Objemová hmotnost se dále stanovovala po sušení a ţíhání. Celkově OH vzorků B a 

hlavně C byla niţší neţ u paralelních vzorků A, coţ souvisí s rozdíly ve fázovém sloţení 

ţíhaných vzorků, případně i změnách uspořádání těchto fází. 

Pevnost v tlaku se zkoušela po 2, 7 a 28 dnech po uloţení ve vlhkém prostředí. Vzorek 

A vykazoval nejvyšší pevnosti v tlaku. Vzorek B vykazoval pevnosti v tlaku v rozmezí od 19 

do 58 MPa. Vzorek C vykazoval nejniţší pevnosti v tlaku (po 28 dnech 52 MPa).  

Dále se pevnost v tlaku zkoušela po sušení a ţíhání. Po sušení vzorků na 160 °C, tedy 

stadium, kdy se uvolnila jen volná voda, měly nejvyšší PTL vzorky C, v nichţ se zřejmě 

vytvořil určitý podíl zeolitických fází, garantujících pevnosti hmot, vzhledem ke své 

trvanlivosti při těchto nízkých teplotách. Po ţíhání na vyšší teploty (800  1000 °C) byly 

pevnosti v tlaku stále významně vysoké (15  20 MPa), coţ jsou hodnoty výrazně vyšší, neţ u 

hmot na bázi portlandských cementů, které při těchto teplotách běţně vykazují jen velmi 

nízké zbytkové pevnosti nebo jsou zcela rozrušené. Po ţíhání na 1200 °C (stejný teplotní 

reţim) vzorky popraskaly (viz obr. 4 aţ 6), přesto za významný klad je třeba povaţovat 

skutečnost, ţe vzorky si zachovaly soudrţnost. Stanovení OH ani PTL se nerealizovala. 

RTG fázová analýza byla provedena na vzorcích A, B a C a to po 28 dnech hydratace 

a ţíhaní na 600 °C, 1000 °C a 1200 °C. Analýza byla provedena na přístroji BRUCKER při 

pouţití záření KCo . U všech původních vzorků byl patrný nekrystalický charakter jen 

s náznaky přítomnosti nezreagované strusky. Po ţíhání na 600 °C si vzorky zachovávaly 

amorfní charakter bez přítomnosti charakteristických fází. Při 1000 °C a 1200 °C vzorky 

všech typů směsí vykazovaly krystalickou podobu. Ve vzorcích A při 1000 °C bez 

metakaolinu se reakcemi v tuhé fázi vytvořily minerály akermanit Ca2Mg(Si2O7) = C2MS2, 

dále gehlenit Ca2Al(Si2O7) = C2AS2 a jejich tuhý roztok zvaný melilit, který můţe obsahovat 

aţ několik % Na
+
. Ve vzorku C obsahujícího 10 % metakaolinitu ve výchozí směsi se po 

ţíhání na 1000 °C vyskytovaly stejné hlavní krystalické fáze (akermanit, gehlenit a melilit) a 
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vedle nich minerály wollastonit a nově augit (CaMgFe
2+

)(SiAl)2O6 a diopsid (CaMg)Si2O6, 

oba ze skupiny pyroxenů příbuzných zeolitů. 

Rozdíly mezi vzorky typů A na bázi GVS a vzorků s metakaolinem při ţíhání jsou 

důkazem rozdílů ve fázovém sloţení v průběhu hydratace. Ve vzorcích A jsou hydratačním 

produktem C-S-H fáze, kdeţto ve vzorcích B a C s aktivním Al2O3 dodaným metakaolinem, 

se hydratací tvoří prekurzory zeolitů. 

Kompozity s obsahem metakaolinu mají v průběhu hydratace poněkud niţší pevnosti 

neţ hmoty z čisté GVS, ale podle zkušenosti řady autorů za přítomnosti zeolitických fází roste 

trvanlivost a korozní odolnost těchto kompozitů [17,19,25]. 

Materiály tohoto typu a dosahovaných parametrů mají potenciálně rozsáhlé a 

významné vyuţití jako alternativní stavební prvky a systémy, především jako 

vysocepevnostní hmoty a jako materiály výrazně převyšující běţné cementové kompozity 

svým chováním za vyšších teplot. 

Na základě výsledků experimentální části práce je moţné vyslovit tyto závěry: 

1. Z velkotonáţní druhotné suroviny – GVS – lze při výrazně nízké dávce 

alkalického aktivátoru (4,5 hm. % Na2O vzhledem ke GVS) připravit strusko-

alkalické hmoty velmi dobrých pevností v tlaku. 

2. Sloţení hmot lze obměnit náhradou částí strusky (5 a 10 %) tepelně upraveným 

kaolinem (konkrétní teplota úpravy 600 °C), který jen málo ovlivní výsledné 

pevnosti, mírně sníţí objemové hmotnosti a modifikuje fázové sloţení 

hydratovaných produktů. 

3. Rozdíly mezi strusko-alkalickými kompozity modifikovaných sloţení se projeví 

v rozdílech jejich fázového sloţení po tepelných expozicích. Vzorky typu A 

(na bázi GVS) ţíháním poskytují akermanit a gehlenit, případně jejich tuhé 

roztoky, zvané melilit, které mohou obsahovat i ionty Na
+
. Vzorky s 10 % 

metakaolinu (označené C) krystalizují za vzniku stejných makrofág, ale s určitým 

podílem minerálů augit a diopsid (blízkým zeolitům) a zřejmě i wollastonit. Tyto 

odlišnosti nepřímo vypovídají o odlišnostech fázového sloţení hydratovaných 

hmot v závislosti na skladbě surovin. 

4. Strusko-alkalické hmoty podrobené stupňovitému temperování vykázaly 

dostatečnou soudrţnost (vyjádřenou hodnotami pevností v tlaku) nejen při 

teplotách kolem 400 °C, kdy se úplně rozkládající C-S-H fáze, ale ještě při 

teplotách 1000 °C, kdy hmoty rekrystalizují, ale zachovávají si pevnosti na úrovni 

15  20 MPa, čímţ výrazně předčí cementové kompozity. 

5. Pro výjimečné pevnosti jak v hydratovaném stavu, tak při účinku vysokých teplot 

jsou strusko-alkalické kompozity zajímavou a technicky vyuţitelnou alternativou 

ke stavebním hmotám na bázi portlandského cementu.  
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