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ABSTRAKT 

V diplomové práci jsou porovnány objemové hmotnosti a pevnosti produktů 

vytvořených z alkalicky aktivovaných směsí granulované vysokopecní strusky a metakaolinu 

po 2, 7 a 28 dnech. Tyto směsi jsou namíchány v určitých poměrech. Jako alkalický aktivátor 

bylo pouţito vodní sklo. Dále na základě pH výluhů, z jednotlivých zatvrdnutých vzorků, se 

zjišťovaly hydratační procesy v systémech GVS – metakaolin. Úroveň pH výluhů ukázal 

tvorbu hydratovaných alumosilikátů, které váţí ionty Na
+
. 

Klíčová slova: alkalická aktivace, geopolymery, měření pH. 

The graduation theses compares the density and strengh of product made from a 

mixture of alkali-activated granulated blast furnace slag and metakaolin after 2, 7 and 28 

days. These compounds are combined in certain proportions. As the alkaline activator used 

sodium-silica glass. Furthermore, based on the pH of the extracts from each petrifaction 

samples, investigated the hydration processes in systems GVS – metakaoline. The pH of the 

extracts showed formation of hydrated-aluminosilicates thad bind Na
+
 ions. 

Keywords: Alkaline Activation, geopolymer, pH. 
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1 ÚVOD 

Geopolymerní beton je materiál, který nepotřebuje klasický portlandský cement jako 

pojivo. Místo něj se pouţije surovina, která je bohatá na křemík a hliník, např. popílek nebo 

granulovaná vysokopecní struska. Tento materiál se aktivuje pomocí zásaditého  činidla, 

kterým je nejčastěji kombinace křemičitanu sodného nebo draselného a hydroxidu sodného 

nebo draselného.   

Snaha nahradit Portlandský cement popílkem či struskou má dva hlavní důvody – 

velké mnoţství oxidu uhličitého, které se uvolní do ovzduší při jeho výrobě (na 1t cementu se 

uvolní cca 1t CO2), a snaha vyuţít odpadový materiál, který by jinak skončil na skládce. 

Současná produkce cementu tvoří osm procent všech emisí, které mají na svědomí skleníkový 

efekt a vznik ozonové díry. Jako jeden z významných prostředků řešení hrozící ekologické 

katastrofy se nabízejí právě geopolymery. 

Předností geopolymerů ve srovnání s betonem je především jejich vyšší pevnost  

v tlaku, a nezanedbatelná je rovněţ značná odolnost proti ohni, chemická odolnost, 

mrazuvzdornost, a také podstatně ekologičtější způsob výroby.  

Geopolymery ovšem nabízejí daleko širší a různorodější uplatnění. Pro svou extrémní 

odolnost mohou slouţit jako vynikající izolace a stavební materiál. První aplikace  

ve stavebnictví pocházejí z let 1972-1976, kdy byl geopolymer nanášen na dřevotřískové 

desky, aby zvýšil jejich ohnivzdornost. 

Cílem této diplomové práce bylo porovnat pevnosti produktů vytvořených z alkalicky 

aktivovaných směsí granulované vysokopecní strusky a metakaolinu. Další úlohou práce bylo 

navrţenou metodou posoudit hydratační procesy v systémech GVS – metakaolin na základě 

měření pH výluhů z jednotlivých zatvrdnutých vzorků. Úroveň pH těchto výluhů monitoruje 

vztah tvorby hydratovaných alumosilikátů, váţících ionty Na
+
. 
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2 GEOPOLYMERY 

Pojem geopolymery v 70. letech 20. století pouţil francouzský chemik Joseph 

Davidovits. Kdyţ na egyptologickém kongresu v Lyonu v roce 1974 vyslovil tento profesor 

hypotézu, ţe řada egyptských pyramid vznikla zřejmě z tvárnic „umělého kamene“, vyvolal 

tím šok a pobouření. Dnes vše nasvědčuje tomu, ţe jde o moţnou alternativu. [11] 

Geopolymery jsou analogie organických polymerů, které prodělávají polykondenzaci, 

takzvanou geopolymerizaci, vedoucí k trojrozměrné zeolitické struktuře. Rychle tuhnou  

za nízkých teplot. Jsou to tvrdé anorganické látky, nehořlavé a stabilní aţ do teplot 1250 °C. 

Proto si získaly svou příponu GEO-. [4] 

Jsou to minerální polymery vzniklé geochemicky nebo geosyntézou. Svou strukturou  

a vlastnostmi se geopolymery podobají přírodním systémům jako zeolitickým materiálům. [4] 

Jako chemické označení geopolymerů zaloţených na aluminosilikátech, byl navrţen 

název (poly)sialáty[1]. Sialát je výraz pro siliko-oxo-aluminát. Sialátová sít se skládá 

z řetězce SiO4 a AlO4 tatraedrů, vzájemně propojených kyslíky a tvořící polymerní Si-O-Al 

vazby. K vyváţení negativního náboje Al
3+

 ve 4-vazebné koordinaci musí být v síti přítomny 

kladné ionty Na
+
, K

+
, Li

+
, Ca

++
, Ba

++
, NH

4+
 nebo H3O

+
. Trojrozměrné amorfní aţ 

semikrystalické aluminosilikátové struktury jsou v závislosti na poměru Si/Al nazývané: 

Poly(sialate) typu Mn-(Si-O-Al-O-)n, Poly(sialate-siloxo) typu Mn-(Si-O-Al-O-Si-O-)n  

a Poly(sialite-disiloxo) typu Mn-(-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-)n (obr. 1). Pro popis poly(sialátů) 

byl Davidovitsem navrţen empirický vzorec 

Mn{-(SiO2)z-AlO2}n.wH2O 

kde M je kation jako K
+
, Na

+
 nebo Ca

2+
, n je stupeň polykondenzace a z je 1,2,3. [4] 

 

 

 

 

Obr. 1  Navrţená struktura geopolymerů [1] 
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2.1 Struktura geopolymerních materiálů 

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

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

dostačující k pojmutí iontů alkalických kovů vyrovnávajících náboj. Tato struktura vykazuje, 

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

přeskupovat nebo krystalizovat. Jelikoţ jsou alkálie ve výsledném produktu vázany 

dostatečně pevně, nemůţe docházet k obávanému alkalickému rozpínání známému 

z betonářské technologie. [4] 

 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(sialite-

siloxo). [4] 

 Podle studií pomocí transmisní elektronové mikroskopie je geopolymérní fáze 

nanoskopická. Skládá se z mnoha částic o velikosti 5nm obklopených buď spojitou 

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. [4] 

 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 tak se 

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

Zeolity jsou také často nacházeny v různých geopolymerních systémech. [4] 

2.2 Chemická podstata geopolymerů 

Geopolymerní materiály syntetizované alkalickou aktivací alumino-silikátových látek 

představují nový typ materiálů. Alkalicky aktivované materiály - geopolymery jsou materiály 

na rozhraní mezi klasickými hydratovanými anorganickými pojivy, skelnými a keramickými 

materiály. Suroviny pro přípravu geopolymerů mohou být převáţně látky odpadního 

charakteru jako jsou elektrárenské popílky, strusky z metalurgických procesů a jiné 

anorganické odpady nebo upravené přírodní materiály jako jsou jíly, kaolíny, aj. Metoda 

studených anorganických syntéz vychází z alkalických reakcí aktivovaných aluminium-

silikátů při laboratorní teplotě a tlaku. Bylo ověřeno, ţe dvojvrstvý jílový minerál 

kaolinitického typu je schopen vytvářet anorganické polymerní prostorové sítě za vzniku 

nových pevných látek. [11] 

Ke geochemickým syntézám dochází pomocí oligomerů (dimerů, trimerů), které tvoří 

strukturu jednotky třírozměrné makro- molekulární stavby. [11] 

Konverze se provádí na odpadových jílových materiálech z těţby a zpracování 

běţných keramických surovin kaolinitického typu, zpravidla znečištěných obsahem 

ţeleznatých a ţelezitých iontů přesahujícím 2,5% a zvýšeným obsahem oxidu titaničitého, 

případně organickými látkami. Tyto nečistoty v jílech brání vyuţití ve stávajících 

technologiích a jejich mnoţství přesahuje 250 000 tun ročně jen na území ČR. [11] 

Získané typy pevných látek jsou amorfní, dokazující jen minimální výskyt 

krystalických fází a mají řadu překvapivých vlastností: 
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 nejsou rozpustné ve vodě, 

 nehoří ani nevytvářejí zplodiny, 

 jsou odolné k teplotám aţ 1000°C, (na rozdíl od betonu, který se začíná rozpadat při 

teplotách nad 300°C), tepelná vodivost se různí podle druhu a mnoţství plniva, 

polymer sám má velmi nízkou teplotní vodivost, 

 pevnost v tlaku podle mnoţství a druhu plniva je mezi 10 – 60 MPa a zde záleţí  

i na druhu přípravy, (vibrování, vakuování připravené směsi, teplotě při které reakce 

proběhla). [11] 

Vznikající pevné látky anorganického polymeru jsou vytvářeny ze soustavy sol-gel. 

Iniciátorem reakce je voda, která při procesu solidifikace pomalu a postupně odchází. Vliv 

odcházející vody má za následek otevřenou pórovitost mezipórů (velikosti mezi 20 – 25 nm) 

v rozsahu 6 – 15%. Anorganické polymery lze plnit dalšími materiály ( písky z plavení 

kaolinu, odpadová slída, drcený stavební odpad, vápenec apod.) a to aţ do mnoţství 85%  

k mnoţství základní sloţky. Podle mnoţství plniva lze regulovat pórovitost vznikajících látek 

a tím definovat uţití. [11] 
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3 SUROVINY PRO SYNTÉZU GEOPOLYMERŮ A JEJICH 

CHARAKTERISTIKA 

Geopolymerní materiály mohou být syntetizovány alkalickou aktivací různých 

reaktivních materiálů skládajících se z určitého mnoţství silikátových a aluminátových 

sloţek. Jako reaktivní materiál můţe být pouţita celá řada práškových (mletých) přírodních 

materiálů a průmyslových vedlejších produktů, které jsou bohaté na SiO2 a Al2O3. Aby byly 

tyto materiály reaktivní, musí se skládat z amorfních nebo skelných fází. [4] 

Suroviny ke geopolymerizaci můţeme rozdělit na nekalcinované materiály (kaolin, 

ţivce, aluminosilikátové horniny, atd.) a kalcinované materiály (metakaolin, elektrárenský 

popílek, strusky, stavební zbytky, pucolanické odpady atd.). 

Obecně lze ke geopolymerizaci uţít celé řady materiálů vykazujících pucolánickou 

aktivitu. Pucolánické materiály lze charakterizovat jako přírodní a umělé pucolány. Mezi 

přírodní patří například sopečné usazeniny, pucolány (Itálie), santorinská zemina (Řecko), 

úlomky pemzy (Německo), některé rhyolity a diatomitové zeminy (křemelina, skládající se 

z křemičitých koster mikroorganismů). Za umělé pucolány se povaţují všechny 

aluminosilikátové materiály, reagující s hydroxidem vápenatým, jako je například popílek, 

granulovaná vysokopecní struska, křemičitý úlet, apod. [4] 

Umělé pucolány mohou být produkovány z neaktivních materiálů tepelnou úpravou. 

Kalcinované materiály mají během geopolymerace vyšší reaktivitu neţ nekalcinované  

a většina jich je amorfních. Zdá se, ţe kalcinace aktivuje materiály změnou uspořádání 

struktury z pravidelného na nepravidelné uspořádání s vyšším energetickým obsahem. 

Nekalcinované materiály mají niţší vazebnou energii, tj. energii potřebnou k rozrušení vazeb 

a uvolnění atomů k dalším reakcím. [4] 

K alkalické aktivaci mohou být běţně pouţity různé dostupné suroviny jako jsou 

tepelně upravené jíly, popílky, přírodní pucolány a sekundární materiály jako jsou například 

strusky. Aby byl materiál aktivní, musí obsahovat převáţně skelnou fázi vysokého 

energetického stupně, obsahující SiO2 a Al2O3 v dostatečném mnoţství a podílu. Vzhledem 

k různé odolnosti proti působení alkalického aktivátoru nezávisí aktivita nutně na kvantitě 

amorfní fáze. Pokud je například do roztoku uvolněn vápník, dochází ke sníţení obsahu SiO2 

a Al2O3 vlivem precipitace C-S-H a C-A-H fází. Aby mohl být materiál povaţován za vhodný 

k tvorbě geopolymerních pojiv, musí splňovat podmínku SiO2>Al2O3. V ternárním diagramu 

SiO2-Al2O3-zbytek (kde zbytek jsou další oxidy, především CaO a MgO) je znázorněno 

sloţení a podíly oxidů u různých zástupců materiálů uţivaných k tvorbě geopolymerních 

pojiv. Obr. 2 znázorňuje tvorbu různých druhů produktů v závislosti na podílu oxidů CaO, 

SiO2 a Al2O3. [1] 
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Umělé pucolány mohou být produkovány z neaktivních materiálů tepelnou úpravou. 

Poţadovaná teplota je různá v závislosti na materiálu a pohybuje se v rozmezí 400-900°C. 

Termální degradace jílových minerálů začíná ztrátou absorbované vody a mezivrstvové vody 

při teplotě 100-250°C. Další proces je spojen s rozpadem struktury a tvorbou vysoce 

deformované krystalické mříţky, coţ vede ke značnému zvýšení pucolanické aktivity 

materiálu. Při ještě vyšších teplotách se mění struktura a formují se nové krystalické fáze. 

Tyto reakce mají za následek postupné sniţování pucolanity materiálů. [20] 

3.1 Granulovaná vysokopecní struska 

Na moţnosti vyuţívání vysokopecní strusky ve stavebním průmyslu poukázal v roce 

1859 F.Lűrmann, který ji pouţil v rozdrceném stavu v německém závodě při výrobě 

ţárovzodrného materiálu. E. Lange objevil v roce 1862 hydraulické vlastnosti rychle ztuhlé 

vysokopecní strusky a umoţnil tak jejího vyuţití při výrobě cementu. [21] 

V dnešní době se více neţ polovina vyrobené vysokopecní strusky granuluje  

a v podobě drobných zaoblených částic se sklovitou strukturou se vyuţívá při výrobě 

cementu, v němţ nahrazuje část slínku. [21] 

Strusky alkalicky aktivované jsou významné z hlediska odolnosti při vysokých 

teplotách. Během zahřívání dojde k postupné dehydrataci produktů a následnému formování 

krystalických fází melilitu, gehlenitu, wolastonitu a sodných a sodno-vápených 

aluminosilikátů. Alkalicky aktivované strusky si zachovávají akceptovatelné pevnosti  

do určité teploty (200-1000°C). Tepelnou odolnost můţeme zvýšit, kdyţ přidáme vhodná 

aditiva, nebo agregáty odolné proti působení vysokých teplot. [20] 

Hydraulická aktivita strusky závisí na celé řadě fyzikálně-chemických a strukturních 

vlastností. Reaktivita strusky je závislá, kromě chemického sloţení a velikosti částic, hlavně 

na metodě granulace a chlazení strusky. Je-li struska rychle zchlazena vodou, zabrání se její 

krystalizaci, čímţ si uchovává svou latentní energii. Tato struska je reaktivnější neţ 

krystalická struska chlazená na vzduchu. [2] Rychlost chlazení má taktéţ vliv  

na transformační teplotu a na specifický objem skla. Čím větší je rychlost chlazení, tím vyšší 

 

Obr. 2  a) ternární diagram SiO2-Al2O3-zbytek; b) OPC-běţný portlandský cement, 

AOPC-běţný alkalický PC, SAC-strusko-alkalický cement, FAC-alkalický 

popílkový cement, GC-geocement. [4] 
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je transformační teplota skla a otevřenější struktura. Aby struska vykazovala latentně 

hydraulické vlastnosti, je zapotřebí její přítomnost ve skelném, reaktivním stavu. Kdyţ se 

struska prudce zchladí pod teplotu 800°C, dojde k tvorbě skelné fáze. Pokud strusku chladíme 

postupně, dochází ke krystalizaci a vzniká polykrystalický materiál, který nevykazuje latentně 

hydraulické schopnosti. [18] 

Hlavní krystalickou fází vysokopecní strusky je melilit – pevný roztok gehlenitu a 

akermanitu. Další krystalické fáze jsou merwinit C3MS2, larnit β–C2S, wollastonit CS, 

pyroxen CMS2, forsterit M2S a monticellit CMS. Skla o sloţení leţících v oblasti primární 

krystalizace melilitu (tj. gehlenitu a akermanitu) mají největší hydraulickou aktivitu. [4] 

Existuje jistá korelace reaktivnosti struskového skla s jeho chemickým sloţením, které 

rozhoduje o vnitřní struktuře skla. Základní sklotvorný oxid strusových skel je SiO2. 

Tetraedry SiO4
4-

 tvoří nepravidelné útvary ve struktuře a stupeň polymerizace aniontů [SiO4]
4-

 

ve skle je závislý na mnoţství modifikujících iontů Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
 aj., tvořících vazby 

s H2O, které nejsou prostorově orientované. Ionty se vyskytují ve volných prostorách 

struktury skla. [4] 

Obecně lze pouţívat k alkalické aktivaci všech druhů strusek. Hydraulická aktivita 

strusek je charakterizována různými moduly. Modul zásaditosti Mz, modul aktivity Ma  

a koeficientem kvality Kk [10]: 

)()(

)()(

322 OAlnSiOn

MgOnCaOn
M Z         (1) 

Je-li Mz>1 jedná se o strusky kyselé, při Mz<1  se jedná o strusky zásadité. 

)(

)(

2

32

SiOn

OAln
M a          (2) 

Hydraulická aktivita vysokopecních strusek roste s rostoucí hodnotou modulu 

zásaditosti a s rostoucím modulem aktivity. 

)()(

)()()(

2

32

MnOnSiOn

OAlnMgOnCaOn
K k       (3) 

Strusky s Kk>1,9 mají vyšší aktivitu, při 1,6<Kk>1,9 jsou středně aktivní a při Kk<1,6 

málo aktivní. [4] 

3.1.1 Fázové, chemické a mineralogické složení strusky 

Při rozsáhlých výzkumech strusek byly sestrojeny binární, ternární a kvaternární 

diagramy tavitelnosti struskových soustav. Pro strusky má základní význam ternární diagram 

soustavy CaO-SiO2-Al2O3, znázorněný na obr. 3. 
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3.1.2 Alkalická aktivace granulované vysokopecní strusky 

Aluminosilikáty sodné nebo draselné typu hydronefelinu, hydrosodalitu, natrolitu, 

muskovitu, aj., jsou výsledkem alkalické aktivace granulované vysokopecní strusky. Dalším 

výsledkem mohou být také nízkozásadité aluminosilikáty alkalických zemin a volná kyselina 

křemičitá. Hlavní fáze konečného produktu jsou nízkozásadité hydratované křemičitany 

vápenaté vláknité struktury, jeţ přispívají největším dílem k vývoji pevností systému. [13] 

Hydratace granulované vysokopecní strusky je pomalá, i kdyţ samotná struska je 

schopna s vodou tuhnout, díky extremní pomalosti procesu se nikdy hydratace neuskutečňuje 

samostatně. Hydrataci můţeme urychlit přídavky vápna nebo slínku portlandského cementu. 

Vhodnější je aktivace pomocí malého mnoţství alkálií, roztoky NaOH, Na2CO3 nebo silikátů 

sodných, přičemţ musí být dodrţeno pH tekuté fáze minimálně 13,5. [4] 

 Aktivátoru se uţívá jen malé mnoţství, nejčastěji v přepočtu 2-7% Na2O  

na hmotnost strusky. S takovou aktivací získáme produkt s mnohem většími pevnostmi 

 

Obr. 3  Diagram soustavy CaO-SiO2-Al2O3 [23] 
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(tlakové, ohybové, tahové) neţ vykazuje hydratovaný portlandský cement. Obr. 4 znázorňuje 

vliv mnoţství NaOH na pevnosti v tlaku produktu aktivované vysokopecní strusky. Je zřejmé, 

ţe počáteční pevnosti jsou velmi vysoké s následným postupným růstem. Rychlost hydratace 

ovlivní koncentrace NaOH. Pokud je NaOH vyšší koncetrace, roste rychlost hydratace, ale při 

pomalejším tuhnutí vykazuje produkt vyšší konečné pevnosti. [4] Nejvyšší pevnosti vykazuje 

při 5-8% NaOH vzhledem ke strusce. [6]  

 

Funkcí alkalického aktivátoru je rozpouštění vazeb mezi propojenými tetraedry SiO4  

a AlO4, která tvoří trojrozměrnou síť skelné fáze. Během procesu aktivace vstupují křemičité 

a aluminátové ionty do tekuté fáze jako hydrosilikáty a hydroalumináty. Jsou při tom  

ve vysoce alkalickém prostředí neutralizovány OH
-
 skupiny. [5] 

 Při hydrataci Al na zrnech strusky se vytvoří 3 vrstvy: vnitřní vrstva (skelná fáze se 

sníţeným obsahem Ca
2+

 iontů, obohacená o Al
3+

 a Mg
2+

 ionty), střední vrstva a vnější vrstva 

(bohatá na C-S-H fáze). V počátečním stádiu se můţe tvořit amorfní fáze bohatá na Si 

(křemičitý gel). Křemičitý gel obsahuje velké mnoţství vázané vody, která při sušení uniká  

a je zodpovědná za smršťování a vznik mikrotrhlin. Hlavním produktem hydratace 

vysokopecní strusky je vţdy C-S-H fáze. [20] 

 Taylor, který zkoumal chemii cementu, uvádí, ţe C-S-H gel v důsledku hydratace 

Ca3SiO5, obsahuje dva druhy struktur, Obr. 5. [2] 

 

Obr. 4  Vývoj pevnosti v tlaku malt a betonů připravených z mleté granulované strusky a 

hydroxidu sodného [6] 



 

17 

 

 

 Struktura C-S-H gelu podle Taylora má dlouhé silikátové řetězce spojené tak, ţe se 

opakují intervaly 3 tetraedrů. V kaţdé skupině 3 tetraedrů sdílejí 2 tetraedry kyslíkový atom 

s centrální Ca-O vrstvou. [2] Třetí tetraedr nesdílející kyslíkový atom, je nazván můstkovým 

tetraedrem, který spojuje část alumino-silikátových řetězců. Stupeň polymerace 

aluminosilikátových řetězců roste s rostoucím podílem Al/(Si+Al). Kdyţ je nízký obsah Al, 

řetězce jsou rozpojeny a přerušeny. Kdyţ chybí jeden nebo všechny můstkové tetraedry, 

dojde ke vzniku konečných řetězců obsahující 2,5,8, …, 3n-1 tetraedrů. Schéma silikátových 

řetězců je na obr. 6. [4] 

 

 

Obr. 6  Schéma zastoupení silikátových řetězců pro modelovou strukturu C-S-H gelu. Q
1
  

a Q
2
 jsou identifikované, středová jednotka Q

2
 je můstkový tetraedr; b) totoţné s a), ale 

Al
3+

 je v můstkovém tetraedru nahrazen Si
4+

; c) totoţné s a), ale Al
3+

 je nahrazen Si
4+

 

v nemůstkovém tetraedru. [4] 

 

Obr. 5  Dva druhy struktur v C-S-H gelu v důsledku hydratace Ca3SiO5 [2] 
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Postupně dochází ke vzniku vrstevnaté struktury, a ta se můţe vyskytovat ve formě 

podobné minerálům tobermoritu (C5S6H5 – značí se jako C-S-H (I)), jennitu (C9S6H11 – značí 

se jako C-S-H (II)). [2] 

 Můstkové tetraedry v C-S-H fázi mohou obsahovat vakance nebo mohou být obsazeny 

atomy Si nebo Al, které jsou obsaţeny ve skelné fázi granulované vysokopecní strusky. 

Metodou MAS-NMR se zjistilo, ţe Al ve struktuře C-S-H fáze je velmi důleţitý a je začleněn 

do struktury. Ale také platí, ţe atomy Al se v C-S-H fázi vyskytují převáţně ve 4-vazebné 

koordinaci. Jelikoţ Al se přirozeně vyskytuje v 3-vazebné koordinaci, vzniká během náhrady 

Si
4+

 za Al
3+

 iontový deficit, který musí být vyváţen buď ionty Na
+
 nebo K

+
 z alkalického 

aktivátoru, popřípadě mezivrstevními či povrchovými ionty Ca
2+

 a H
+
. [2] 

 Al ve struktuře tobermoritu se dále můţe vyskytovat v 5-vazebné či 6-vazebné 

koordinaci. 5-vazebné Al se vyskytuje převáţně v mezivrstvě a 6-vazebné Al na povrchu 

částic výsledného produktu alkalické aktivace vysokopecní strusky. [2] 

3.2 Metakaolinit 

Metakaolin se vyrábí výpalem kaolinu s přeměnou kaolinitu dle následující rovnice 

Al2(Si2O5)(OH)4 
C580560 Al2O3.2SiO2 + 2H2O. 

   kaolinit   metakaolinit 

Z výzkumů vyplývá, ţe při teplotě výpalu v intervalu 600-900°C má metakaolin 

nejvyšší pucolánovou aktivitu a naopak při teplotě vyšší neţ 900°C vzniká krystalický mullit 

(A3S2) nebo křemičitý spinel (MS) a amorfní SiO2, a reaktivita metakaolinu klesá. [5] 

Metakaolinit je rentgen-amorfní, s uspořádáním na krátkou vzdálenost. Přerušováním 

nestabilních vazeb dochází k tvorbě struktury s mnoţstvím poruch a to vede k niţšímu stupni 

uspořádání. Výsledný metakaolinit si ponechá vrstevnatou strukturu a makroskopický tvar 

původního kaolinitu. [14] 

Navrhnutá struktura metakaolinitu můţe obsahovat Al jak v tetra-koordinaci, tak 

v penta-koordinaci, obr. 7. Dva Al ionty sdílejí dva kyslíkové ionty, které patří do původních 

OH
-
 skupin před dehydroxylací. Nové struktury jsou vysoce reaktivní (metastabilní formy). 

[15] 
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Metakaolin můţe reagovat s vápnem a vodou za vzniku C-S-H a hydratovaného 

gehlenitu [5]: 

Al2O3.2SiO2 + 3Ca(OH)2 + nH2O → C-S-H + C2ASH8. 

Metakaolin má částice rozměrů 0,5-20 μm, a je to vysoce reaktivní pucolán. Částečné 

nahrazení portlandského cementu metakaolinem způsobí zvýšení pevnosti a zlepšení 

trvanlivosti betonu. Reakci s vápnem urychlíme přídavkem Na2SO4. Zaktivujeme je  

i alkáliemi. [5] 

Metakaolin s alkáliemi poskytuje krystalické zeolity hydrotermálním postupem. 

Vznikají amorfní prekursory zeolitů za nezvýšené teploty, které se nazývají geopolymery. 

V kombinaci s vápenatými sloţkami (většina strusek) vzniká při hydrataci nízkovápenatý  

C-S-H gel. Vysoké pH pórového roztoku zvyšuje mrazuvzdornost geopolymerů. [8] 

3.2.1 Alkalická aktivace metakaolinitu 

Hlinitanová sloţka v geopolymerech pochází spíše z alumino-silikátových zdrojů, jako 

je metakaolinit nebo elektrárenský popílek. Ve vodných roztocích alkálií se rozpouštějí 

postupnou cestou přes tvorbu monomerů na povrchu pevných aluminosilikátových částic, coţ  

vede k tvorbě [Al(OH)4]
-
 a [Si(OH)3]

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

-
 jsou aktivnější 

v přitahování záporně nabité OH skupiny ostatních částic, jelikoţ je částečný kladný náboj 

hlinitanových atomů za podmínek stejné hodnoty pH vţdy vyšší neţ náboj křemičitých 

útvarů. [25] 

Prostory mezi pevnými částicemi se vyplňují postupně tvorbou monomerů a vznikající 

polymerní gelové formace s elektronegativními náboji vyváţenými přítomnými kationty. 

V gelu pak dojde k nízkoteplotní konverzi (polykondenzaci) v dlouhé polymerní řetězce. [15] 

Hlinitanová sloţka má důleţitou roli v tvorbě geopolymerní struktury tvorbou 

vzájemně propojených řetězců a její příliš velký podíl má na vlastnosti a výslednou strukturu 

geopolymerů převáţně negativní vliv. [15] 

 

Obr. 7  Navrţená struktura metakaolinitu: a) Al
3+

 ionty s koordinačním číslem 5, b) Al
3+

 

ionty s koordinačním číslem 4. [15] 
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3.3 Alkalická aktivace 

Pouţití alkalicky aktivovaných materiálů se datují jiţ od roku 1930, ale za průkopníka, 

který se věnoval i rozsáhlému laboratornímu studiu bezslínkových cementů obsahujících 

strusku a hydroxid sodný nebo jiné alkálie lze povaţovat A. O. Purdona. [3] Ten uvádí 

výhody alkalicky aktivované vysokopecní strusky ve srovnání s portlandskýcm cementem: 

vývoj hydratačního tepla je velmi nízký, z těchto pojiv připravený beton je téměř zcela 

vodotěsný a s tím souvisí nízká rozpustnost ve vodě nebo agresivních vodách. [6] 

V roce 1957 Glukhovsky [3] jako první přišel na to, ţe k produkci pojiv lze pouţít 

nízkozásadité vápenaté nebo nevápenaté aluminosilikáty (jíly) a roztoky alkalických kovů. 

Nazval tyto pojiva jako gruntocementy a betony z tohoto připravené gruntosilikáty. Pojiva dle 

pouţitých výchozích surovin můţeme rozdělit: 

 alkalický pojivový systém Me2O-Me2O3-SiO2-H2O 

 alkalický pojivový systém alkalických zemin Me2O-MeO-Me2O3-SiO2-H2O. [3] 

Krivenko dokázal, ţe alkálie a soli alkalických kovů, stejně tak i silikáty, alumináty  

a alumosilikáty vykazují reakce v alkalickém vodném prostředí za předpokladu dostatečné 

koncentrace alkálií. K těmto reakcím dochází za účasti degradovaných přírodních i umělých 

alumosilikátových skel, jílových minerálů, kde se nevyskytuje vápník,dále vápenatých 

pojivových systémů za normálních podmínek a tvoří se zatvrdlé, vodě odolné 

hydroalumosilikáty alkalické, které jsou podobné přírodním zeolitům a slídám. [3] 

Látky latentně hydraulické potřebují k uplatnění pojivových vlastností tzv. aktivátor. 

Reakce při aktivaci jemně mletých aluminosilikátů sodnými/draselnými sloučeninami jsou 

odlišné od reakcí probíhajících při tuhnutí a tvrdnutí portlandských cementů. Silně zásadité 

prostředí (vysoká koncentrace iontů OH
-
, pH okolo 13) způsobuje relativně rychle rozklad 

aluminosilikátové sklovité struktury pucolánu (strusky, popílky…) a tvorbu nových vazeb. 

Hydrogel C(N,K)S(A)H zeolitického charakteru je hlavní pojivová sloţka. Přítomnost 

sodných a draselných iontů kompenzuje záporný náboj aluminátového tetraedru 

kombinujícího se ve struktuře se silikátovými tetraedry podobně jako v zeolitech. Vazba 

kationtů alkalických kovů ve struktuře zeolitického hydrogelu je tak pevná, ţe nemůţe dojít 

k alkalickému rozpínání ani v přítomnosti podstatně vyšší koncentrace Na
+
, resp. K

+
 iontů, 

neţ je normami přípustné v betonech na bázi portlandského cementu. [7] 

Obsah Na2O v alkalicky aktivovaných kompozitech bývá nejčastěji v rozmezí  

4-8 hm.%. Koncentrace sodných/draselných kationtů nutno přizpůsobit obsahu hlinité sloţky, 

neboť pro tvorbu amorfní trojrozměrné polymerní struktury z křemičitanových  

a hlinitanových tetraedrů je nezbytné kompenzovat záporný náboj hlinitanového anitontu 

[Al(OH)4]
- 
kationty Na

+
/K

+
. Molární poměr Na/Al by měl být teoreticky roven jedné, ale je 

nutno počítat s neúplným rozpuštěním hlinité sloţky základního alumosilikátu. Ve ztvrdlých 

kompozitech zůstává skoro vţdy koncentrace volné sodné sloţky a ta je pak zdrojem 

nepříjemných výkvětů, coţ lze do jisté míry blokovat přídavkem vhodné kyselé sloţky 

(metakaolinu). [8] 

Při alkalické aktivaci alumosilikátů s vyšším obsahem vápenaté sloţky (většina 

strusek) způsobuje vyšší obsah alkálií a vysoká hodnota pH rozklad a rozpouštění amorfní 

struktury. Následnou reakcí sloţek vznikne především z roztoku novotvar o různém poměru 

CaO:SiO2. U vzniklých amorfních polymerů je za pevností zodpovědný zejména 

nízkovápenatý C-S-H gel. [8] 
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Alkalické aktivátory vykazují rozdílné chování při hydrataci různých druhů strusek. Je 

dobré vyzkoušet vhodné aktivátory vzhledem k druhu strusky. Glukhovsky rozdělil aktivátory 

do 6 skupin: 

 alkalické hydroxidy (MOH); 

 nekřemičité slabě kyselé soli (M2CO3, M2SO3,M3PO4 atd.); 

 křemičitany (M2O.nSiO2); 

 hlinitany (M2O.nAl2O3); 

 hlinitokřemičitany (M2O.Al2O3.(2-6)SiO2); 

 nekřemičité silně kyselé soli (M2SO4). (1) 

Pozn. M představuje Na, K. [3] 

3.3.1 Alkalický aktivátor 

Tvorba hydratačních produktů zavisí na druhu a mnoţství aktivátoru. Provedla se řada 

studií, která se zabývala vlivem různých aktivátorů na vlastnosti výsledných produktů a jejich 

vlivem na samotný proces hydratace. Vhodně vybrané alkalické sloţky vstupující do reakce 

s latentně hydraulickými látkami jsou vodné roztoky hydroxidů, křemičitanů a uhličitanů 

(sodné a draselné). [4] 

Zdá se, ţe soli alkalických kovů nebo hydroxidy jsou potřebné k destrukci původních 

vazeb křemíku a hliníku, stejně tak jako ke katalýze kondenzační reakce. Přítomnost Na
+
,K

+
 

nebo Ca
+
 je potřebná díky jejich roli při vyvaţování náboje, jelikoţ je v alumino-silikátových 

materiálech křemík zastoupen vţdy ve 4-vazebné koordinaci a hliníkové ionty mohou být  

ve 4- nebo 6-vazebné koordinaci. [4] 

Struska aktivovaná vodním sklem vykazuje nejvyšší pevnosti, následována produkty 

aktivovanými Na2CO3 a NaOH. V těchto systémech dochází ke sníţení mnoţství 

nezreagované strusky ve výsledném produktu převáţně se zvyšujícím se reakčním časem. [4] 

Při alkalické aktivaci vysokopecní strusky pomocí NaOH dochází k převedení určitého 

mnoţství Al do můstkových pozic tetraedrů. Vzniklé tetraedrické řetězce jsou minimálně 

pentamery. S rostoucím časem hydratace řetězení roste. Při vyšší teplotě hydratace dochází 

k dosaţení vyššího stupně hydratace. [28] 

3.3.1.1 Účinek aktivátoru 

Významnou roli během hydratace granulované vysokopecní strusky rovněţ sehrává 

pH uţitého alkalického aktivátoru. 

Vysoké pH aktivátoru aktivuje hydrataci strusky tím, ţe rozpouští vůči vodě 

nepropustnou vrstvu na povrchu částic strusky. Zároveň ovlivňuje výslednou C-S-H fázi a její 

poměr Ca/Si kontrolou rozpustnosti jednotlivých sloţek strusky. Rozpustnost Ca klesá 

s rostoucím pH, a rozpustnost Si naopak roste. Pasty s vyšším pH mají tedy C-S-H fázi 

s niţším poměrem Ca/Si. [4] V konkrétní studii (provedl Song) roste koncentrace Si a zároveň 

klesá koncentrace Ca v pórovém roztoku při pH>11,5. [22] 

Grafy na obr. 8 nám uvádějí závislost rozpouštění Si, Al, Ca, Na a Mg v závislosti  

na pH uţitého aktivátoru. [4] 



 

22 

 

 

 Vyšší koncentrace iontů OH
-
 urychluje reakce na povrchu částic strusky, přitom se 

tvoří hlinitanové a křemičitanové anionty, které pak reagují s kationty Ca
2+

, které jsou 

přítomné v nízké koncentraci, takţe vznikají nízkozásadité křemičitany vápenaté 

tobermoritového typu. Později vstoupí do struktury vznikajících novotvarů taky sodné ionty  

a vytvářejí hydratované aluminosilikáty sodné (častěji vápenato-sodné), coţ jsou sloučeniny 

podobné přírodním zeolitům. Převaţuje gelovitá struktura novotvarů. [16] 

 Kromě toho, vysoká hodnota pH prostředí, ve kterém probíhá proces hydratace 

blokuje přechod Ca iontů do roztoku, coţ vysvětluje nepřítomnost Ca(OH)2 a fakt, ţe 

výsledný hydrosilikát vápenatý má zpravidla bazicitu ne vyšší neţ 1. [17] 

 Hodnota pH aktivátoru má významný vliv na zpracování (tuhnutí) systému.  

Při vysokém pH viskozita směsi klesá a při nízkém pH je směs velmi viskozní. Směs obsahuje 

více tekutého gelu, ten je viskoznější a snadněji se plní do forem. Vysoké pH tedy vede 

k tvorbě produktů, které se vyznačují vyššími pevnostmi v tlaku. Nárůst pevností způsobuje 

převaha krátkých řetězů oligomerních a monomerních silikátů, které jsou schopny reagovat 

s větším mnoţstvím rozpouštěného Al. Toto vede k vytvoření pojivové geopolymerní fáze. 

[17] 

3.3.1.2 Vodní sklo 

Vodní sklo je povaţováno za vhodný alkalický aktivátor metakaolinitu, granulované 

vysokopecní strusky a elektrárenských popílků. Při smíchání těchto surovin s vodním sklem 

dochází k následnému tuhnutí vlivem prodluţování existujících silikátových řetězců 

polykondenzací. [20] 

Produkty této polykondenzace se vyznačují vysokou tepelnou stabilitou s horním 

limitem aţ 800-900 °C. Jsou vhodné i pro aplikace s lehčenými plnivy, jako je například 

expandovaný perlit. Tyto kompozity se vyznačují výhodnějším podílem pevností k objemové 

hmotnosti, neţ systémy tvořené portlandským cementem. Také se vyznačují vyšší odolností 

proti působení kyselého prostředí. [20] 

 

Obr. 8  Rozpustnost jednotlivých prvků metakaolinu v závislosti na pH: a) Al a Si, b) Na, Ca 

a Mg. [4] 
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Vodní sklo lze charakterizovat jako koloidní roztok alkalických silikátů ve vodě. Tvoří 

jej SiO2 a to hlavně ve formě monomérů (SiO4)
4-

. Větší jednotky tvoří řetězce (Si2O7)
6+

 nebo 

(Si3O10)
8-

. Stupeň polykondenzace vodního skla roste s klesajícím podílem Me2O/SiO2 

v alkalickém silikátu. Průmyslově produkované vodní sklo obsahuje aţ 40% pevné sloţky, 

coţ vykazuje vyšší viskozitu. [20] 

Vodní sklo je charakterizované silikátovým modulem Ms = n(SiO2)/n(Na2O), který lze 

upravit na potřebnou hodnotu přídavkem NaOH. Reologické vlastnosti pasty hydratující 

suroviny a roztoku vodního skla závisí na silikátovém modulu Ms a na obsahu Na2O. Pokud 

Ms sníţíme a zvýšíme Na2O docílíme zlepšení zpracovatelnosti směsi a sníţení vodního 

součinitele vede ke zlepšení vlastností konečného produktu. Sodík, pocházející z alkalického 

aktivátoru, je včleněn do krystalové mříţky hydrátů výsledného produktu. [4] 

Z hlediska vývoje pevností a doby zpracovatelnosti past na bázi GVS je nejvhodnější 

vodní sklo se silikátovým modulem 2,0. Rovněţ ve směsi GVS a metakaolinu je tento 

silikátový modul výhodnější, neţ aktivátor vyšší alkality. Tyto systémy vykazují nejvyšší 

pevnosti po 7 a 28 dnech hydratace. [4] 

Důleţitou roli v tvorbě struktury výsledného produktu má mnoţství vody dodané  

do systému během alkalické aktivace. Je definován optimální poměr sodné sloţky a mnoţství 

vody pro geopolymery zaloţené na metakolinitu. K optimální tvorbě a tuhnutí sodných 

polymerů dochází při poměru Na2O:SiO2=0,25 a H2O:Na2O=10. Důvod kritické závislosti 

geopolymerizace na mnoţství vody je zřejmý. Proto je nezbytné poskytnout dostatečné 

mnoţství vody k usnadnění mísení a poskytnutí mechanismu pro transport iontů. Nadbytečná 

voda můţe prodlouţit reakci nebo vylouţit více rozpustných prvků a přesunout je směrem  

od reakční zóny. [26] 
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4 PROCES GEOPOLYMERIZACE 

 Geopolymerizace je chemická reakce mezi různými alumino-silikáty (Al
3+

 ve 4-5 

vazebné koordinaci) se silikáty za vysoce alkalických podmínek. Tento proces vede k tvorbě 

Si-O-Al-O vazeb. [2] 

 Alkalickou aktivaci lze představit jako fyzikálně-chemický děj, který je sloţený 

s několika fází. Za prvé se přeruší vazby mezi křemičitanovými a hlinitanovými útvary 

původního minerálu, coţ způsobí vysoce alkalické prostředí, a to vede k relativně rychlému 

rozkladu aluminosilikátové sklovité struktury, s následným přechodem vzniklých iontových 

zbytků do roztoku. Na konec se polymerací tvoří nové reakční produkty, které vyvolají 

tuhnutí a tvrdnutí. Mechanismus celého procesu geopolymerizace můţe být znázorněn 

následovně [26]: 

 

 Mobilní prekurzor je částečně orientován a nastává částečná vnitřní restrukturalizace 

alkalických polysilikátů. Silikátová polymerizace probíhá cestou polykondenzace. Po procesu 

rozpouštění se v systému nachází velké mnoţství Si a Al iontů a ty se během polymerizace 

spojí do řetězců. Monomery se jednotlivě připojují k řetězci jeden po druhém a napřed 

dochází ke tvorbě monomerů, pak dimerů, trimerů atd. [4] 

 V této fázi  je upřednostněn vznik metastabilních sloučenin bohatých na Al a to 

znamená, ţe pokud je v systému přítomen dostatečný podíl Al, tak se budou vytvářet vazby 

mezi střídajícími tetraedry Al a Si. Toto povede k tvorbě polymeru ve formě trojrozměrného 

gelu. Jelikoţ je většinou zdroj Al vyčerpán dříve neţ zdroj Si, hutnější fáze bude bohatá na Si. 

[4] 

 

Obr. 9  Mechanismus procesu geopolymerizace [26] 
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 Geopolymery jsou popisovány jako alkalická aktivovaná aluminosilikátová pojiva, ale 

neměly by se zaměňovat s produkty alkalické reakce – ty jsou neţádoucí, protoţe sniţují 

pevnost cementové struktury. Během alkalické reakce vznikají monosilikátové a disilikátové 

struktury, a během procesu geopolymerizace dochází ke vzniku trojrozměrné, propojené 

struktury. Rozdíl mezi pucolánickými cementy a geopolymery je takový, ţe geopolymery 

uţívají zcela rozdílnou reakční cestu k vytvoření celistvé struktury. Zatímco pucolánické 

cementy obecně závisí na přítomnosti vápníku, tak geopolymery zaloţené na aktivovaných 

jílech nevyuţívají k tvorbě své matrice a pevností C-S-H fáze. Geopolymery vyuţívají 

k získání pevnosti stuktury polykondenzace křemičitých a hlinitých prekurzorů a vysoký 

obsah alkálií. [2] 

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

má GVS), je hlavním produktem reakce C-S-H fáze s významným mnoţstvím vázaného Al
3+

 

a absorbovaných alkálií. Přítomnost CaO v gelové fázi zvyšuje pevnosti v tlaku. Naopak, 

pouţitím systému s malým či nulovým obsahem CaO (zaloţené na metakaolinitu) vznikají 

produkty převáţně amorfní (typu geopolymerů nebo zeolitů). Vedle fáze amorfní vznikají  

i fáze krystalické. [2] 

 V posledním kroku geopolymerizace dochází k tvorbě zeolitické struktury, coţ je 

konečná fáze dlouhodobých přeměn aluminosilikátů a aluminosilikát-hydrátů vápenatých, 

obsahujících mnoţství sodné nebo draselné sloţky. Kdyţ nuklea dosáhnou kritické velikosti, 

zeolitické fáze krystalují. Je nutná přítomnost alkalického kovu, popřípadě jiného kationtu, 

potřebná ke kompenzaci záporného náboje hlinitanových tetraedrů, protoţe je ve struktuře 

zeolitu přítomen hliník ve formě pravidelných čtyřstěnů (stejně jako křemík, kterým můţe být 

nahrazen). [7] 

 Hlavní rozdíl mezi tvorbou zeolitů a geopolymerizací je podíl tuhé a tekuté fáze 

v počáteční reakční směsi. Pokud je podíl vyšší neţ 0,1 je narušena mobilita částic v reakční 

směsi. To má za následek, ţe částice obsahující Si a Al nejsou schopny před utvrdnutím 

vytvořit uspořádanou krystalickou strukturu. S krátkým časem tuhnutí a tvrdnutí jsou 

geopolymery formovány s těsně uspořádanou polykrystalickou strukturou, která poskytuje 

lepší mechanické vlastnosti, neţ mají zeolity (niţší hustota a krystalická struktura podobná 

„kleci“). [4] 
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5 MĚŘENÍ PH 

 Měření vodivosti je rychlá, reprodukovatelná metoda, která poskytuje informace  

o hydratačním mechanismu. Takto zjištěná data lze korelovat s důleţitými makroskopickými 

vlastnostmi a lze je aplikovat na komplexní pojiva. Mnoho prací se zabývá vodivostním 

monitorováním pouze počátečních fází hydratace různých hydraulických systémů jako jsou 

portlandský cement samotný nebo v kombinaci s latentně hydraulickými látkami  

(tj. struskami, popílky, pucolány, hlinitanovým cementem). Z takto získaných údajů lze 

posoudit průběh hydratačních dějů, fyzikální i chemické změny pojivového systému, 

vytvoření nových struktur, hydraulickou aktivitu. 

 Hodnoty pH vyjadřují v hydratujících systémech mnoţství volných, nevázaných alkálií 

v matrici. S dobou hydratace se jejich podíl sniţuje, coţ znamená, ţe dochází k zabudování 

alkálií do systému za vzniku stabilních hydratačních produktů (C-S-H fází  

a hydroalumosilikátů sodných). Takto vzniklé systémy jsou v porovnání s produkty hydratace 

portlandského cementu méně agresivní vůči armovacím prvkům pouţívaným do betonu. Pro 

počáteční fáze hydratace je důleţité znát pH. Song [22] ve své práci vysvětlil, proč musí být 

pH směsi vyšší neţ 11,5, aby došlo k aktivaci GVS, v opačném případě je totiţ rozpustnost 

SiO2 nízká a jednoduše nedochází k rozpadu strusky. Hodnota pH směsi významně ovlivňuje 

i podobu hydratačních produktů. [5] 

 Alternativním pojivem, nahrazující běţné cementy, můţe být jemně mletá GVS 

(granulovaná, skelná), jejíchţ hydraulické vlastnosi se nabudí prostřednictvím roztoků 

některých sloučenin alkalických kovů, především Na. Tyto alkalické cementy se po zatuhnutí 

vyznačují vysokými počátečními i dlouhodobými pevnostmi, nízkou pórovitostí a zvýšenou 

odolností vůči korozi. Během hydratace se přidané alkalické roztoky podílejí na tvorbě 

stabilních hydratačních produktů – CSH fází a hydroalumosilikátů sodných – přičemţ 

nevznikají ani Ca(OH)2 ani Aft fáze jako při hydrataci portlandských cementů. Vysoké pH 

matrice hydratujícího PC výrazně sniţuje pevnost a tím i pouţitelnost skleněných vláken, 

aplikovaných jako výztuţ. [27] 

  Záměrem této práce [27] bylo porovnat pH hmot z PC s hodnotami pH matricí 

vytvořených z alkalicky aktivovaných směsí vysokopecní strusky a elektrárenského popílku. 

Připravily se vzorky ze strusky a jejích směsí s popílkem aţ do obsahu 60% popílku, 

prostřednicvím roztoků vodního skla s modulem Ms =1,9, při dávce 3 hm.% Na2O vzhledem 

k tuhým sloţkám. V termínech 3,7,14,28 a 42 dní hydratace se stanovily objemové hmotnosti 

a pevnosti v tlaku. Úlomky po pevnostních zkouškách se mlely ve vibračním mlýně a pro 

sledování pH se připravily suspenze 0,5 g vzorku ve 100 ml destilované vody. pH suspenzí se 

měřilo kombinovanou skleněnou elektrodou během 125 dní. [27] 

 Pevnostní zkoušky prokázaly velmi dobré mechanické vlastnosti všech kompozitů, 

s hodnotami pevností v tlaku od 40 do 80 MPa po 28 dnech. Okamţité hodnoty pH v 10. 

Sekundě po přípravě suspenzí byly od 11,35 do 11,45 (po 3 dnech předchozí hydratace)  

a poklesly na 11,30 aţ 11,00 po 42-denní hydrataci kompozitu. Tyto údaje pH odpovídají 

mnoţství volných, nevázaných alkálií v matrici, jejichţ podíl tedy klesá s dobou hydratace. 

Oproti porovnávacím vzorkům z PC jsou tyto hodnoty pH niţší o 0,5 aţ 1 řád. Během 

vyluhování vzorků v suspenzích (konstatního objemu vody a teploty, často promíchávaných) 

se zjistil malý krátkodobý nárůst pH od 0,1 aţ 0,25 v důsledku uvolnění dalších alkálií. 

Následná etapa louţení vzorků je spojená se soustavným klesáním pH. Směsi s velkým 

podílem popílku vykazují rychlejší pokles pH: na úroveň 9,0 aţ po 90, resp. 85 dnech, po 125 

dnech uţ u všech vzorků. Sniţování pH při vyluhovacích testech svědčí o schopnosti systému 
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„konzumovat“ alkálie, t. j. vázat je do málo rozpustných hydratačních produktů nebo sorbovat 

na povrchu přítomných fází, a to ve větší míře při vyšším zastoupení popílku v kompozitech. 

V suspenzích porovnávacích vzorků z PC bylo pH stále okolo 12, s mírným poklesem asi  

na 11,60 při zreagování vyloučeného Ca(OH)2 na CaCO3. [27] 

 Velmi dobré mechanické pevnosti a niţší úroveň pH matricí dovoluje uvaţovat  

o vyuţití těchto kompzitů pro přípravu stavebních prvků armovaných skleněnými vlákny. [27] 



 

28 

 

6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část diplomové práce lze členit na 5 částí: 

o výběr surovin, 

o příprava vzorků, 

o hydratace směsí, 

o pevnosti hydratovaných vzorků, 

o měření pH hydratovaných vzorků. 

6.1 Výběr surovin 

 Výběr vhodných surovin hraje velkou roli v procesu syntézy geopolymerních 

materiálů. Jak je uvedeno v kap. 4, lze geopolymery syntetizovat z celé řady přírodních  

a umělých práškových materiálů bohatých na SiO2 a Al2O3. Poţadujeme, aby se veškerý nebo 

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

amorfní fáze. CaO v surovinách je výhodné pro obměny fázového sloţení a mikrostruktury. 

 Na základě těchto poţadavků byly vybrány tyto suroviny: granulovaná vysokopecní 

struska, metakaolin, a také vhodný alkalický aktivátor. Jako aktivátor byl pouţit roztok 

vodního skla o silikátovém modulu Ms=2,00 a byl aplikován v dávce 5 hm.% Na2O. 

 Hlavní sloţka surovinové směsi je granulovaná vysokopecní struska. Tato surovina 

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

sekundárního produktu metalurgie ţeleza. Granulovaná vysokopecní struska splňuje hlavní 

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

struktura. Hlavní význam této suroviny spočívá v aktivování její hydratační schopnosti. 

Hlavním produktem hydratace granulované vysokopecní strusky je zpočátku amorfní, 

postupně krystalizující C-S-H fáze. Tato fáze poskytuje vysoké pevnosti výsledného 

produktu. 

 Další sloţkou je metakaolin, coţ je název pro tepelně upravený kaolin. Tato přírodní 

hornina obsahuje po obohacování (tzv. plavení) vysoký podíl minerálu kaolinitu 

Al2O3.2SiO2.2H2O (85-91%). Produkt dehydroxylace se označuje jako metakaolin. Tato 

surovina slouţí v procesu geopolymerizace jako zdroj aktivního Al. Toto Al je schopné se 

začlenit do struktur zeolitického typu. Proto je tento produkt nejuţívanější surovinou  

pro přípravu geopolymerních materiálů.  

 Jako nejvhodnější alkalický aktivátor byl zvolen roztok křemičitanu sodného – vodní 

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

metakaolinu apod.  

Průmyslově vyráběné vodní sklo mělo následující parametry: 

- SiO2: 26,55 hm.%, 

- Na2O: 8,34 hm.%, 

- ρ= 1352 kg.m
-3

. 

Na 100 g suché směsi bylo přidáno 30,2 ml VS. Na 450 g suché směsi bylo vypočteno 135,9 

ml VS.  
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6.1.1 Alkalický aktivátor 

Silikátový modul původního vodního skla (hmotnostně) 

183,3
34,8

55,26

.%

.%

2

2

ONahm

SiOhm
sM        (4) 

Silikátový modul (molově) – 969,0/
22 ONaSiO MM  

285,3
969,0

183,3

969,0

s

s

M
M        (5) 

 K dispozici je tedy vodní sklo o Ms = 3,285 a druhá sloţka aktivátoru je 50%-ní roztok 

NaOH o hustotě ρNaOH = 1,550 g.cm
-3

. Z těchto dvou sloţek je potřeba připravit aktivátor se 

zvolenou hodnotou Ms = 2,00. 

 Stávající hmotnost SiO2 v 100 cm
3
 původního vodního skla o Ms = 3,285 je: 

VSVSVS
VSiOwSiOm 22     (g)     (6) 

kde w je hmotnostní zlomek sloţky ve vodním skle (1), 

 ρ je hustota roztoku vodního skla (g.cm
-3

). 

9,35100.352,1.2655,02SiOm    (g)     (7) 

Stávající hmotnost Na2O ve 100 cm
3
 původního vodního skla o Ms = 3,285 je: 

VSVSVS
VONawONam 22    (g)     (8) 

kde w je hmotnostní zlomek sloţky ve vodním skle (1), 

 ρ je hustota roztoku vodního skla (g.cm
-3

). 

 
28,11100.352,1.0834,02ONam   (g)      (9) 

  Pro získání aktivátoru se silikátovým modulem Ms = 2,00 ( SM  = 1,938) je potřeba 

přidat toto mnoţství NaOH: 

  
s

VSSiO

ONap
M

m
m

)(

)(
2

2
  (g)       (10) 

kde  mp je potřebné mnoţství Na2O (g). 

  86,18
938,1

56,36
)( 2ONapm  (g)       (11) 

  Mnoţství Na2O, které je potřeba dodat louhem (mn): 

  VSONaONapn mmm )/)/ 22
 (g)       (12) 

  58,728,1186,18nm  (g)       (13) 
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  Podle chemické rovnice Na2O + H2O ↔2 NaOH je dán obsah Na2O v 50%ním 

roztoku: 

  

5,0
2

/ 2
2

NaOHM

ONaM
NaOHONaw   (1)     (14) 

  
3874,05,0

997,392

979,61
/2 NaOHONaw   (1)    (15) 

  Aby bylo vneseno chybějící mnoţství Na2O, je potřebné mnoţství 50%-ního roztoku 

NaOH vyjádřené hmotnostně přidat k 100 cm
3
 vodního skla: 

  
NaOHONaw

ONam
NaOHm

/2

2   (g)      (16) 

  

57,19
3874,0

58,7
NaOHm    (g)     (17) 

  Aby bylo vneseno chybějící mnoţství Na2O, je potřebné mnoţství 50%-ního roztoku 

NaOH vyjádřené objemově přidat k 100 cm
3
 vodního skla: 

  NaOH

NaOHm
NaOHV   (cm

3
)       (18) 

  

62,12
55,1

57,19
NaOHV   (cm

3
)       (19) 

  Ke 100 cm
3
 původního vodního skla o Ms = 3,285 se musí přidat 12,62 cm

3
  

50%-ního roztoku NaOH, aby byl připraven poţadovaný aktivátor o Ms = 2,00. 

  Celkový obsah alkálií, které byly vnášeny pro aktivaci strusky, byl zvolen na úrovni  

5 hm.% Na2O na 100 g suchých sloţek. 

  V připravovaném aktivátoru je hmotnostní zlomek Na2O: 

  
NaOHVS

AONap

AN
VV

m
w

).().(

)2(

/   (1)      (20) 

  122,0
)55,1.62,12()352,1.100(

86,18
/ ANw   (1)    (21) 

  Ke 100 g suchých sloţek je potřeba přidat mnoţství aktivátoru mA (dáno hmotnostně), 

tak aby byla dodrţená dávnka 5 hm.% Na2O (mv): 

  
AúN

V

A
w

m
m

//

   (g)        (22) 

  98,40
122,0

5
Am   (g)       (23) 
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  Objemově to je: 

  
A

A
A

m
V  (cm

3
)         (24) 

  Z hustoty původního vodního skla a z hustoty 50%-ního roztoku NaOH se vypočítá 

aditivně potřebná hustota aktivátoru ρA o Ms = 2,00: 

  )// .().( NaOHANaOHVSAVSA ww   (g.cm
-3

)    (25) 

kde  wVS/A je hmotnostní zlomek vodního skla v aktivátoru (1), 

  wNaOH/A je hmotnostní zlomek 50%-ního NaOH v aktivátoru (1). 

  
NaOHVS

VS

AVS
VV

V
w

).().(

).(
/  (1)      (26) 

  87,0
)550,1.62,12()352,1.100(

352,1*100
/ AVSw   (1)     (27) 

  
NaOHVS

NaOH

ANaOH
VV

V
w

).().(

).(
/   (1)      (28) 

  126,0
)550,1.62,12()352,1.100(

55,1.62,12
/ AVSw   (1)    (29) 

  Hustota aktivátoru je: 

  372,1)550,1.126,0()352,1.87,0(A   (g.cm
-3

)   (30) 

  Potřebný objem aktivátoru: 

  87,29
372,1

98,40
AV  (cm

3
)        (31) 

  Na 100 g suchých sloţek je tedy potřeba přidat 29,87 cm
3
 alkalického aktivátoru  

o Ms = 2,00, aby dávka Na2O byla 5 hm.%. 

6.2 Charakteristiky surovin 

Základními surovinami pro přípravu hmot byly granulovaná vysokopecní struska 

z firmy ArcelorMittal a.s., Ostrava, mletá ve firmě Kotouč Štramberk a metakaolin  

od KERAMOST a.s., provoz KAOLIN KADAŇ (příloha 1). 

6.2.1 Granulovaná vysokopecní struska (GVS) 

U granulované vysokopecní strusky byla provedena analýza chemického a fázového 

sloţení v laboratoři Centra nanotechnologií VŠB-TU Ostrava na rtg fluorescenčním 

spektrometru typu SPECTRO a XRD práškovém rentgenovém difraktometru INEL. Výsledný 
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difraktogram je znázorněn na obr. 10. Po vyhodnocení lze jednoznačně říct, ţe GVS obsahuje 

skelnou fázi, která je nutným vstupním parametrem pro alkalickou aktivaci. 

 

GVS z firmy ArcelorMittal a.s. Ostrava byla granulovaná přímo v závodě, semletí 

bylo provedeno firmou Kotouč Štramberk, spol. s.r.o. Měrný povrch pouţité strusky je 380 

m
2
.kg

-1
.  

6.2.2 Metakaolin 

Pro diplomovou práci byl pouţit kaolin z fy KERAMOST a.s., loţisko Rokle. 

Kaolinitický jíl byl plavením zbaven neţádoucích příměsí, převáţně křemene. RTG 

difraktogram plaveného kaolínu je na obr. 9. 

Tento kaolin představuje ideální surovinu pro proces geopolymerace. Obsahuje 

převáţně oxidy SiO2 (47 %) a Al2O3 (37,4 %), které jsou základem pro tvorbu trojrozměrné 

geopolymerní struktury. Pozitivní vliv na vývoj konečné struktury má vysoký obsah 

hlinitanové sloţky v její reaktivní formě. RTG difrakční analýza kaolinu dokazuje, ţe je daný 

jíl tvořen převáţně minerálem kaolinitem s malým zastoupením slídy. 

Chemickou analýzu pouţité strusky udává tab. 1. U zrnitostní analýzy byl zbytek  

na sítě 0,045 mm 0,006 hm.%. Dále byla zrna zastoupena v tomto obsahu: 

- pod 10 μm: 96,7 %, 

- pod 5 μm: 84,3 %, 

- pod 2 μm: 55,4 %, 

- pod 1 μm: 31,2 %. 

 

Obr. 10  RTG analýza granulované vysokopecní strusky 
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Tabulka 1  Chemická analýza pouţitého metakaolinu 

Sloţka (hm.%) 

SiO2 47,02 

Al2O3 37,40 

Fe2O3 0,89 

TiO2 0,47 

CaO 0,11 

MgO 0,21 

K2O 1,16 

Na2O 0,02 

ZŢ 12,70 

6.3 Příprava vzorků 

 Následující kapitoly popisují přípravu surovin, jejich směsí a následně samotnou 

přípravu zkušebních vzorků. 

6.3.1 Složení směsí 

 Směsi byly vytvořeny smícháním těchto surovin: granulovaná vysokopecní struska, 

metakaolin a alkalický aktivátor. Jelikoţ je základní surovinou granulovaná vysokopecní 

struska, věnovali jsme také pozornost alkalické aktivaci samotné granulované vysokopecní 

strusky. 

 Dále byla granulovaná vysokopecní struska modifikována metakaolinem pro vytvoření 

geopolymerních materiálů. Metakaolin byl přidáván v mnoţství 15~60 hm.%,  

v tab. 2 je uvedeno sloţení směsi: 

Tabulka 2  Sloţení směsí 

Obsah GVS (%) GVS (g) MK (g) H2O (ml) 

100 450 0 28 

85 382,5 67,5 28 

70 315 135 36 

55 247,5 202,5 50 

40 180 270 76 
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Do jednotlivých směsí bylo vmícháno vodní sklo v konstatním mnoţství 30,2 ml  

na 100 g suché směsi a voda v minimální dávce postačující k vibrovatelnosti tixotropní směsi. 

6.3.2 Příprava vzorků 

V první fázi byla příprava suchých směsí dle sloţení uvedeného v tabulce 1. 

Granulovaná vysokopecní struska a metakaolin byly nejprve naváţeny v poţadovaném 

mnoţství a směs byla následně homogenizována. 

Do takto připravené směsi (2x po 225 g) bylo v plastové misce rozmícháno  

a rovnoměrně zapracováno vodní sklo a destilovaná voda, odměřené pomocí injekční 

stříkačky a byrety, které zajišťují přesný odečet mnoţství. 

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

2x2x2 cm. Během plnění byly formy průběţně vibrovány, 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 ztuhlé vzorky 

odformovány a uloţeny zpět do boxu. Odtud byly také vyjímány v jednotlivých termínech  

(2, 7, 28 dní) za účelem provedení testů. 

6.4 Stanovení objemové hmotnosti 

Objemová hmotnost se stanoví váţením na analytických vahách a měřením rozměrů 

vzorků. 

V

m
OH    (kg.m

-3
)          (32) 

kde  m je hmotnost vzorku (kg) 

 V je objem vzorku (m
3
) 

 Objemová hmotnost byla stanovena u všech vzorků po 2, 7 a 28 dnech hydratace. 

Výsledné hodnoty OH jsou vţdy zprůměrovány ze tří naměřených hodnot.  

Tabulka 3  Objemová hmotnost vzorků po 2 dnech 

Obsah 

GVS (%) 

Průměrný rozměr vzorku (mm) Průměrná 

hmotnost (g) 
OH (kg.m

-3
) 

A B C 

100 20,09 20,5 20,34 16,83 2009,1 

85 21,09 20,16 20,01 16,73 1966,4 

70 20,07 20,29 20,18 15,80 1922,7 

55 20,21 20,32 20,20 15,30 1844,4 

40 21,09 20,41 20,66 15,77 1773,3 
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Tabulka 4  Objemová hmotnost vzorků po 7 dnech 

Obsah 

GVS (%) 

Průměrný rozměr vzorku (mm) Průměrná 

hmotnost (g) 
OH (kg.m

-3
) 

A B C 

100 20,41 20,77 20,45 17,30 1995,6 

85 20,61 20,73 19,90 16,7 1964,2 

70 20,15 20,11 20,10 15,57 1911,6 

55 20,74 20,36 20,40 15,57 1807,5 

40 20,95 20,66 21,04 15,77 1731,7 

 

Tabulka 5  Objemová hmotnost vzorků po 28 dnech 

Obsah 

GVS (%) 

Průměrný rozměr vzorku (mm) Průměrná 

hmotnost (g) 
OH (kg.m

-3
) 

A B C 

100 20,24 20,57 20,46 16,85 1979,2 

85 20,52 20,66 20,21 16,93 1976,0 

70 20,27 20,03 20,02 15,50 1907,0 

55 20,60 20,67 20,53 15,90 1818,9 

40 20,74 20,72 20,54 15,03 1702,8 

 

 Objemové hmotnosti kolísají v souvislosti s různým vznikem hydratačních produktů 

v systémech s metakaolinem. Nejvyšší OH dosáhla série směsí obsahující 100% GVS 

aktivované vodním sklem upraveným na silikátový modul Ms=2,00. Vzorky s obsahem 

metakaolinu mají niţší OH, protoţe metakaolin má jiné vlastnosti oproti GVS. 
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6.5 Stanovení pevností 

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

Pro vyhodnocení byly pouţity průměrné hodnoty naměřených pevností. 

Pro provedení zkoušky pevnosti v tlaku se vzorek tvaru kostky poloţil mezi dvě 

podloţky laboratorního lisu BRIO Compact 20/160. Pak se lis uvedl do chodu a po porušení 

vzorku se lis zastavil, a z displaye se odečetla síla potřebná k jeho destrukci vzorku (kN). 

Pevnost v tlaku (PTL) se vypočetla podle vzorce: 

S

F
PTL   (MPa)        (33) 

kde  F – síla (N), 

       S – plocha (m
2
). 

  

 

Obr. 11  Závislost objemové hmotnosti na obsahu GVS 
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6.5.1 Výsledky měření pevností 

Tabulka 6  Výsledky pevností hydratovaných vzorků po 2 dnech 

GVS 

(%) 

Rozměr stran vzorků 

(mm) 
Hmotnost 

(g) 

Síla 

(kN) 

Průměrná 

síla (N) 

Pevnost 

(MPa) 

Průměrná 

pevnost 

(MPa) A B C 

100 

20,17 20,29 20,02 16,8 9,08 

7817 

22,70 

19,54 20,07 20,86 20,53 16,5 7,03 17,57 

20,04 20,35 20,48 17,2 7,34 18,35 

85 

20,97 20,16 20,06 16,6 5,61 

5993 

14,02 

14,98 21,01 19,93 19,98 16,8 6,72 16,80 

21,30 19,95 19,99 16,8 5,65 14,12 

70 

20,47 19,82 20,01 15,7 3,94 
3600 

9,85 
9,00 

19,73 20,37 20,55 15,8 3,26 8,15 

20,02 20,68 19,97 15,9 3,81 - 14,2 - 

55 

20,69 20,25 20,31 15,7 3,82 

3417 

9,55 

9,06 19,81 20,28 19,79 14,7 3,02 9,10 

20,12 20,43 20,51 15,5 3,41 8,52 

40 

20,62 20,09 20,30 15,5 3,01 

2800 

7,52 

7,00 21,08 20,49 21,16 15,9 2,97 7,42 

21,57 20,66 20,51 15,9 2,42 6,05 

 

Tabulka 7  Výsledky pevností hydratovaných vzorků po 7 dnech 

GVS 

(%) 

Rozměr stran vzorků 

(mm) 
Hmotnost 

(g) 

Síla 

(kN) 

Průměrná 

síla (N) 

Pevnost 

(MPa) 

Průměrná 

pevnost 

(MPa) A B C 

100 

20,63 20,70 20,03 17,4 24,51 
23385 

61,27 
58,46 

20,45 20,86 20,58 17,3 22,26 55,65 

20,16 20,74 20,75 17,2 17,66 - 44,15 - 

85 

20,45 20,90 20,06 16,8 8,70 - 21,75 - 

20,72 20,80 20,14 16,9 11,91 
13050 

29,77 
32,62 

20,65 20,49 19,46 16,4 14,19 35,47 

70 

20,15 19,93 20,03 15,4 9,06 

8100 

22,65 

20,25 20,10 20,05 20,28 15,6 8,09 20,22 

20,21 20,36 20,00 15,7 7,15 17,87 

55 

20,43 20,69 20,35 15,4 8,03 
7655 

20,07 
19,14 

20,79 20,07 20,13 15,2 7,28 18,20 

20,99 20,31 20,71 16,1 5,72 - 14,30 - 

40 

20,64 20,60 21,24 15,8 5,19 

5227 

12,97 

13,06 21,04 20,20 20,88 15,5 5,76 14,40 

21,17 21,18 21,00 16,0 4,73 11,82 
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Tab. 8  Výsledky pevností hydratovaných vzorků po 28 dnech 

GVS 

(%) 

Rozměr stran vzorků 

(mm) 
Hmotnost 

(g) 

Síla 

(kN) 

Průměrná 

síla (N) 

Pevnost 

(MPa) 

Průměrná 

pevnost 

(MPa) A B C 

100 

20,58 20,79 19,98 16,9 19,03 - 47,57 - 

20,01 20,57 21,33 16,6 35,34 
32660 

88,35 
81,65 

20,13 20,34 20,06 16,4 29,98 74,95 

85 

20,20 21,28 20,61 17,3 28,53 - 71,32 - 

21,01 20,59 19,97 17,2 16,62 
19655 

41,55 
50,14 

20,35 20,10 20,05 16,3 22,69 56,72 

70 

19,97 20,10 20,01 15,3 8,31 

8667 

20,77 

21,00 19,98 20,02 20,12 15,3 8,92 20,30 

20,86 19,96 19,94 15,9 8,77 21,92 

55 

20,26 20,86 20,28 15,7 7,60 

8170 

17,9 

20,06 21,01 20,27 20,89 16,1 8,18 20,45 

20,54 20,89 20,43 15,9 8,73 21,82 

40 

20,27 21,08 20,07 14,6 6,70 

7120 

16,75 

17,80 20,61 20,55 20,34 15,2 8,12 20,30 

21,35 20,52 21,20 15,3 6,54 16,35 

 

 

 

 Průměrné hodnoty byly vypočteny ze 3 (resp.ze 2) zkušebních vzorků. 

 Výsledné pevnosti v tlaku vzorků jsou uvedené v tab. 3 aţ 5. Grafický průběh udává 

obr. 12. Průběh křivek dokumentuje tendenci zvyšování pevností v tlaku s dobou hydratace  

u všech směsí. Také je z výsledků zřejmé, ţe čím vyšší obsah GVS, tím vyšší pevnosti. 

 

Obr. 12  Závislost pevností v tlaku na čase 
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Například u 100 % GVS jsou po 28 dnech hydratace prokázány 4x vyšší pevnosti od doby  

2 dnů hydratace, pevnosti po 28 dnech jsou v průmětru 81,65 MPa. U vzorků s rostoucím 

obsahem metakaolinu pevnosti klesají ve všech zkušebních termínech. Při obsahu jen 40%  

GVS je pevnost po 28 dnech 18 MPa. 

6.6 Infračervená spektroskopie 

 IČ spektroskopie se postupně stává plnohodnotnou metodou poskytující informace  

o nově vzniklé struktuře během procesu geopolymerizace. 

 Infračervená spektroskopie je analytická technika určená především pro identifikaci  

a strukturní charakterizaci organických sloučenin a také pro stanovení anorganických látek. 

Tato technika měří úroveň pohlcení infračerveného záření o různé vlnové délce 

analyzovaným materiálem. Infračervené záření je elektromagnetické záření v rozsahu 

vlnových délek 0.78 – 1000 mm, coţ odpovídá rozsahu vlnočtů 12800 – 10 cm
-1

. Celá oblast 

bývá rozdělena na blízkou (13000 - 4000 cm
-1

), střední (4000 - 200 cm
-1

) a vzdálenou 

infračervenou oblast (200 - 10 cm
-1

), přičemţ nejpouţívanější je střední oblast. [24] 

 Principem metody je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem, při níţ 

dochází ke změnám rotačně vibračních energetických stavů molekuly v závislosti na změnách 

dipólového momentu molekuly. Analytickým výstupem je infračervené spektrum, které je 

grafickým zobrazením funkční závislosti energie, většinou vyjádřené v procentech 

transmitance (T) nebo jednotkách absorbance (A) na vlnové délce dopadajícího záření. 

Transmitance (propustnost) je definována jako poměr intenzity záření, které prošlo vzorkem 

(I), k intenzitě záření vycházejícího ze zdroje (Io). Závislost energie na vlnové délce je 

logaritmická, proto se pouţívá vlnočet, který je definován jako převrácená hodnota vlnové 

délky a tedy uvedená závislost energie na vlnočtu bude funkcí lineární. [24] 

 Absorpční pásy mající vrcholy v intervalu 4000-1500 cm
-1

 jsou vhodné pro 

identifikaci funkčních skupin (např. –OH, C=O, N-H, CH3 aj.). Pásy v oblasti  

1500 – 400 cm
-1

 jsou nazývané oblastí „otisku palce“ (fingerprint region). Pomocí „Search 

programů“ a digitalizovaných knihoven infračervených spekter je moţno identifikovat 

neznámou analyzovanou látku. [24] 

 Infračervená spektroskopie je pouţívána k identifikaci chemické struktury látek jiţ od 

30. let 20. století. Avšak spektrometry pracující na principu rozkladu světla (disperzní 

spektrometry) neumoţňovaly analýzu silně absorbujících matric. Analýza pevných vzorků 

byla většinou omezena na práškové materiály, které byly měřeny ve formě směsi s halogenidy 

alkalických kovů (KBr) lisované do tenkých tablet, nebo metodou kapilární vrstvy, suspenze 

prášku v lehkém alifatickém oleji mezi okénky z monokrystalů halogenidů alkalických kovů 

nebo kovů alkalických zemin. Kapalné i plynné vzorky bylo moţno měřit v zásadě bez 

omezení. S rozvojem výpočetní techniky v 80. letech 20. století dochází k praktickému 

rozšíření infračervených spektrometrů s Fourierovou transformací (FTIR spektrometry). Jedná 

se o přístroje pracující na principu interference spektra, které na rozdíl od disperzních 

přístrojů měří interferogram modulovaného svazku záření po průchodu vzorkem. Tyto 

přístroje vyţadují matematickou metodu Fourierovy transformace, abychom získali klasický 

spektrální záznam. FTIR spektrometry vykazují celou řadu výhod. Při měření dopadá na 

detektor vţdy celý svazek záření. Takové uspořádání umoţňuje i experimenty, při nichţ 

dochází k velkým energetickým ztrátám, tj. měření silně absorbujících vzorků nebo meření  

s nástavci pro analýzu pevných či kapalných vzorků v odraţeném světle - reflektanční 

infračervená spektroskopie. [24] 
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Absorpční pás 968 cm

-1
 odpovídá asymetrickým valenčním vibracím Si – O – T  

(T = Al, Si). Asymetrické deformační vibrace AlO4 
–
 skupiny znázorňuje absorpční pík  

876 cm 
-1

. Pás 668 cm
-1

 odpovídá deformačním vibracím Al – O – Si vazeb. 

 

 

 

Obr. 14  Vyhodnocení IČ spektroskopie vzorku o obsahu 70% GVS a 30% MK 

 

Obr. 13  Vyhodnocení IČ spektroskopie vzorku o obsahu 100% GVS 
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 Vibrace vazeb Al – OH odpovídají absorpčním pásům v oblasti 939 a 912 cm 

-1
, pásy 

1113, 1028, 1005, 788 a 465 cm 
-1

 korespondují s vibracemi Si – O vazeb a pásy 752, 691  

a 534 cm 
-1

patří vibracím Si – O – Al vazeb. Raménko 874 odpovídá asymetrické valenční 

vibraci AlO4
-
 skupiny. Důkazem volné molekulové vody jsou deformační vibrace 1641 cm 

-1
 

O-H vazeb. Absorpční pás 1431 patří vibraci O – C – O vazby CO3
2-

 skupiny. 

 

 

Obr. 16 Celkové porovnání grafů, vzorky s obsahem 100% GVS (modrá) ,  

70% GVS(černá), 40% GVS (červená) 

 

Obr. 15 Vyhodnocení IČ spektroskopie vzorku o obsahu 40% GVS a 60% MK 
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6.7 Příprava vzorků k měření pH 

Po zkoušce pevnosti v tlaku vzorků, byly úlomky vzorků semlety 30 sekund 

 ve vibračním mlýně. U tohoto prášku byla zastavena hydratace, třením v achátové misce 

s acetonem (mnoţství acetonu bylo takové, aby byla všechna prašková zrna smáčena).  

Následně byl sítován prášek na vibračních sítech, síty 0,09; 0,063. K měření pH byl 

pouţit podíl mezi síty. 

6.8 Měření pH 

Z nachystaných vzorků (z podsítného podílu) bylo naváţeno z kaţdé směsi 0,5 g  

do kelímků. Odpipetovala jsem 100 ml destilované vody a vlila ji do kaţdého kelímku se 

vzorkem, tímto smícháním byla znovu spuštěna hydratace vzorků. 

Na pH metru Microprocessor 210 HANNA Instruments, který byl nakalibrován  

na 2 standartech, bylo naměřeno pH vytvořených roztoků. Elektroda byla ponořena  

do roztoku, a za 10 sekund míchání elektrodou byly odečteny z přístroje hodnoty pH. 

Elektroda se po kaţdém měření opláchla destilovanou vodou a osušila filtračním papírkem. 

Měření bylo prováděno v časovém intervalu první den:1h, 2h, 4h, dále za 1 den, 2 dny, 4 dny, 

7 dní, 8 dní, 9 dní, 11 dní a 13 dní. 
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6.8.1 Výsledky měření pH 

Tabulka 9  Předběţně hydratované vzorky 7 dní 

Obsah 

GVS 

[hm.% ] 

Doba měření pH [h] [dny] 

0 1 2 4 1 2 4 7 8 9 11 13 

40 10,15 10,27 10,16 10,16 9,92 9,08 8,90 8,40 8,38 8,35 8,74 9,36 

55 10,07 10,08 10,18 10,12 9,95 9,32 9,01 8,43 8,23 8,25 8,57 8,42 

70 10,30 10,40 10,27 10,30 9,89 9,67 9,23 8,56 8,39 8,30 8,50 8,55 

85 10,70 10,77 10,66 10,67 10,07 9,80 9,39 8,75 8,65 8,54 8,78 8,67 

100 10,47 11,07 10,88 11,00 10,25 9,86 9,50 9,05 9,01 8,96 8,83 8,78 

 

Tabulka 10  Předběţně hydratované vzorky 28 dní 

Obsah 

GVS 

[hm.% ] 

Doba měření pH [h] [dny] 

0 1 2 4 1 2 4 7 8 9 11 13 

40 10,27 10,43 10,38 10,38 9,93 9,24 8,97 8,49 8,32 8,40 8,52 8,51 

55 10,20 10,28 10,26 10,26 9,84 9,40 9,09 8,64 8,31 8,40 8,59 8,70 

70 10,36 10,53 10,54 10,56 9,98 9,75 9,27 8,56 8,23 8,44 8,28 8,52 

85 10,68 10,89 10,87 11,02 10,11 9,71 9,50 8,87 8,57 8,86 8,72 8,73 

100 10,90 11,11 11,19 11,31 10,28 9,97 9,61 9,24 8,85 8,95 8,80 8,82 
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 Na začátku průběhu měření pH mírně roste, protoţe se z povrchu semletých zrn 

uvolnily alkálie (Na). Následně pH klesá, protoţe alkálie obsaţené v tom určitém systému se 

najednou mohou pohybovat, probíhá intenzivněji difúze. Tím pádem se tvoří nové fáze 

hydratovaných aluminosilikátů (zeolity), které pevně zadrţují dosud volně se pohybující 

alkálie. Tvorbu nových zeolitických fází jsme urychlili tak, ţe jsme vzorky převedli  

do roztoku. 

 Během 8-10 dní se v kelímcích s roztoky ustálila dynamická rovnováha. Určité 

mnoţství alkálií (Na) se difúzně uvolňovalo, tím pH rostlo, následně pH klesalo, coţ 

způsobilo navázání alkálií (Na) na Si-Al ionty. 

 Nejvyšší pH má systém, kde je obsah GVS 100%. Další systémy budou mít 

s klesajícím obsahem GVS niţší pH, protoţe metakaolin váţe Na do nových fází. 

 

Obr .17  Závislost pH předběţně hydratovaných vzorků po 7 dnech na čase 
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Obr .18  Závislost pH předběţně hydratovaných vzorků po 28 dnech na čase 
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7 DISKUZE VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR 

Hlavními surovinami pro výrobu vzorků byly granulovaná vysokopecní struska  

a metakaolin. Vzorky se míchaly v poměru GVS:MK; 100:0, 85:15, 70:30, 55:45, 40:60. Jako 

alkalický aktivátor bylo pouţito vodní sklo o silikátovém modulu Ms=2,00.  

Směs byla vnesena do forem, které se vloţily do boxů určených k hydrataci vzorků.  

U vzorků jsme sledovali rozměry, hmotnost, pevnosti po 2, 7 a 28 dnech hydratace.Vzorky  

po 7 a 28 byly po pevnostní zkoušce rozemlety a pozastavila se u nich hydratace.  

Pro sledování pH se připravily suspenze 0,5 g vzorku ve 100 ml destilované vody.  

pH suspenzí se měrilo kombinovanou skleněnou elektrodou během 14 dní. 

Cílem měření bylo dokumentovat rozdílný průběh hydratace resp. tvorbu jiných 

hydratačních produktů ve směsích obsahujících odstupňovaný podíl metakaolinu. Produkty 

alkalické hydratace LHL jsou jednak C-S-H fáze, jednak hydroalumosilikáty s navázanými 

ionty Na
+
. Oba tyto produkty jsou rtg-amorfní a tedy nelze jejich přítomnost zjistit metodou 

rtg difrakce. 

Samostatná GVS, která obsahuje málo Al2O3, vytváří alkalickou aktivací jen omezené 

mnoţství alumosilikátů váţících Na+ ionty. pH výluhu těchto vzorků se ustaluje asi na pH=9. 

S rostoucím podílem metakaolinu ve směsích je vyšší obsah Al2O3, tedy je moţná rozsáhlejší 

tvorba alumosilikátů, které váţí do své struktury Na
+
, takţe pH takových výluhů klesá  

na úroveň asi pH=8,2. 

Pouţitý způsob sledování pH výluhů je nepřímou metodou zjištění rozdílů fázového 

sloţení hydratovaných směsí odlišného chemického sloţení, které poskytují různé poměry 

GVS s metakaolinem. 

Na základě výsledků práce je moţné uvést tyto závěry: 

1) Pouţitá GVS je vhodnou surovinou pro získání alternativních pojiv cestou alkalické 

aktivace. Připravené vzorky vykázaly po 28 dnech vysoké pevnosti v tlaku, aţ na úrovni 

81,65 MPa. 

2) Příprava alkalicky aktivovaných pojiv je moţná ze směsí GVS – metakaolin. Metakaolin 

se získal ţíháním plaveného kaolinu na teplotu 600 °C. Pevnosti v tlaku těchto pojiv klesají 

s obsahem metakaolinu ve směsích. 

3) Informace o fázovém sloţení produktů alkalické aktivace zkoušených směsí nelze získat 

metodou rtg difrakce z důvodu amorfního charakteru hydratovaných fází. Omezené 

informace poskytla metoda IČ spektroskopie. 

4) Rozdíly v procesech hydratace systémů obměňovaného zastoupení GVS a metakaolinu lze 

identifikovat navrhnutým postupem měření pH výluhů hydratovaných vzorků, schopných 

podle obsahu Al2O3 vytvářet hydroalumosilikáty, do kterých se váţe Na
+
. 

5) Znalost o úrovni pH matrice hydratované směsi GVS – metakaolin můţe být vyuţita 

k přípravě pojivových systémů pro různá vyuţití, např. při aplikaci rozptýlené výztuţe  

na bázi skleněných vláken nebo jiných plniv, citlivých na úroveň alkality hmoty. 
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KAOLIN ROKLE 

 

Chemická analýza:   hm.% 

   SiO2  47,02 

   Al2O3  37,40 

   Fe2O3    0,89  

   TiO2    0,47 

   CaO    0,11 

   MgO    0,21 

   K2O    1,16 

   Na2O    0,02 

   ZŢ  12,70 

 

 

Zrnitostní analýza:   hm.% 

 zbytek na sítě 0,045 mm 0,006 

 

Sedigraph 

   pod 10 μm 96,7 % 

   pod   5 μm 84,3 % 

   pod   2 μm 55,4 % 

   pod   1 μm 31,2 % 
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