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ANOTACE 

Práce se zabývá studiem hydratace pojiv sloţených z latentně hydraulických látek. 

Jako suroviny pro přípravu směsí byly vybrány vedlejší produkty z elektrárenského a hutního 

průmyslu doplněné o kalcinovaný jíl. Konkrétně se vzorky připravily z vysokopecní 

granulované strusky, elektrárenského popílku a metakaolínu. Pro aktivaci hydraulických 

vlastností těchto látek byl pouţit alkalický aktivátor – komerčně vyráběné vodní sklo 

upravené pro potřeby výzkumu přídavkem NaOH. Výhodou pouţití strusky a popílku pro 

přípravu pojivových systémů je jejich dostupnost a nízká cena, protoţe tyto suroviny vznikají 

jako vedlejší produkt, čímţ se sniţuje energetická a environmentální náročnost ve srovnání 

s výrobou konvenčních hydraulických pojiv. 

Práce hodnotí pojivové systémy jak ze strusky samotné, tak v kombinaci s popílkem 

nebo metakaolínem. Hydratující soustavy jsou studovány jak za normálních podmínek, tj. za 

teploty okolí, tak i při tepelném namáhání do teplot 1000 °C. Pro popis probíhajících dějů a 

charakterizaci hydratačních produktů se pouţily jak běţné analýzy pouţívané v tomto oboru 

(měření objemových změn, měření pevnosti v tlaku, RTG difrakční analýza, FTIR 

spektrometrie a MAS NMR analýza), tak i měření pH pro sledování průběhu chování 

hydratujícího systému v počátečních stádiích hydratace.  

Klíčová slova: granulovaná vysokopecní struska, popílek, metakaolín, alkalická aktivace, 

termická stabilita produktů hydratace, pH, MAS NMR, FTIR. 

ANNOTATION 

The work is dealing with the study of binders composed of latent hydraulic matters. 

As raw materials for mixes preparation were chosen by-products from the power-station and 

metallurgical industry supplemented with calcined clay. It concerns the granulated blast 

furnace slag, fly ash and metakaolin. For activation of hydraulic properties of these matters 

was used alkali activator – commercially produced silicate water glass modified for 

requirements of the research with addition of NaOH. The advantage of slag and fly ash 

utilization for binding systems preparation is their easy accessibility and low price because 

they are being formed as byproduct, hereby their energy and environmental intensity is 

decreasing in comparison to the conventional hydraulic binders.  

The work evaluates the binding systems from slag itself as well as the combination 

with fly ash and metakaolin. Hydrating systems are studied under normal conditions, i.e. at 

ambient temperature and also at elevated temperatures up to 1000 °C. To describe the running 

processes and characterization of hydration products were used common analyses used in this 

branch (measurements of volume changes, compression strength measurements, XRD 

diffraction analysis, FTIR spectrometry and MAS NMR analysis) as well as pH measurement 

for study of the process of hydrating system behavior in initial hydration phases.  

Keywords: granulated blast furnace slag, fly ash, metakaolin, alkali activation, thermic 

stability of hydration products, pH, MAS NMR, FTIR. 
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VYSVĚTLIVKY 

 

A Al2O3  

AAL alkalicky aktivované látky 

AFm alumoferitmonosulfát 

AFt alumoferittrisulfát 

B bazicita 

BOF kyslíkový konvertor 

C CaO 

C12A7 12CaO.7Al2O3 

C2AS 2CaO.Al2O3.SiO2   gehlenit 

C2F 2CaO.Fe2O3   dikalciumferit 

C2MS2 2CaO.MgO.2SiO2   akermanit 

C2S 2CaO.SiO2   dikalciumsilikát 

C3A 3CaO.Al2O3   trikalciumaluminát 

C3MS2 3CaO.MgO.2SiO2   merwinit 

C3S 3CaO.SiO2   trikalciumsilikát 

C3S2 3CaO.2SiO2   rankinit 

C4AF 4CaO.Al2O3.Fe2O3   brownmillerit 

CA CaO.Al2O3   kalciumaluminát 

CA2 grossit 

CaS  oldhamit 

CAS2  CaO.Al2O3.2SiO2   anorthit 

CEM cement 

CMS CaO.MgO.SiO2   monticellit 

CMS2 CaO.MgO.2SiO2   diopsid 

CS  CaO.SiO2   wollastonit 

CT  CaO.TiO2   perovskit 

EAF elektrická oblouková pec 

FTIR Fourier transform infrared spectroscopy – infračervená spektroskopie 

GVS granulovaná vysokopecní struska 

H H2O 

IR infračervená spektroskopie 

LHL latentně hydraulické látky 

M MgO 
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M2S 2MgO.SiO2   forsterit 

MA  MgO.Al2O3   spinel 

MS silikátový modul 

MZ modul zásaditosti 

MS MgO.SiO2   enstatit 

n počet molů 

OH objemová hmotnost  

PC portlandský cement 

PTL pevnost v tlaku 

S SiO2  
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1 ÚVOD 

Ve stavebnictví se v celosvětovém měřítku vedle dřeva, kovových, plastových a 

keramických látek pouţívá hmot, které se v širším pojetí nazývají maltoviny. Jsou to 

anorganické látky, které se vyrábějí zpravidla tepelným zpracováním přírodních, případně 

druhotných surovin vhodného sloţení. Mezi maltoviny hydraulické, tzn. tvrdnoucí i pod 

vodou a stálé jak na vzduchu, tak pod vodou, patří portlandský cement. Tento je povaţován za 

materiál prozkoumaný, o známých vlastnostech, vhodnosti pouţití a prověřen praktickými 

aplikacemi. Přes tyto výhody však nesplňuje nároky současné praxe, a to je eliminace 

vyuţívání primárních surovinových zdrojů pro výrobu, nízké energetické nároky a s tím 

spojené sniţující se vlivy na ţivotní prostředí a v neposlední řadě zvyšující se nároky na 

specifické, často přesně vymezené parametry jako zvýšená odolnost vůči korozívnímu 

prostředí, minimální objemové změny v průběhu ţivotnosti pojiva a další vlastnosti, např. 

schopnost imobilizovat nebezpečné látky.  

Jako moţná alternativa k cementu se, dle probíhajícího výzkumu, jeví pouţití latentně 

hydraulických látek, mezi které, mimo jiné, patří granulovaná vysokopecní struska, 

ocelárenská struska, některé popílky a přírodní pucolány. Z hlediska výše uvedeného se jako 

velice vhodné pojivo jeví strusky, jak vysokopecní, tak ocelárenské, protoţe se jedná o 

sekundární produkt při výrobě surového ţeleza, respektive oceli. Pro nabuzení skrytých 

pojivových vlastností se pouţívá alkalické aktivace, čímţ se docílí výsledných produktů 

vyuţitelných nejen jako pojiva.  

Jak jiţ bylo uvedeno, struska, která můţe být vyuţita jako hydraulické pojivo, je 

vedlejším produktem, tzn. je jak ekologicky, tak ekonomicky výhodnější neţ portlandský 

cement, který se vyrábí z primárních surovin technologiemi s vysokou energetickou a 

ekologickou náročností (kalcinace vstupních surovin, výpal slínku, uvolňování CO2). Zároveň 

struskoalkalická pojiva dosahují v mnoha směrech lepších uţitných vlastností neţ portlandský 

cement, vykazují niţší hydratační teplo, vysoké krátkodobé pevnosti, jsou trvanlivější 

v agresivním prostředí a dále je lze kombinovat i s jinými druhotnými surovinami jako jsou 

popílky. Proto se disertační práce zaměřuje na studium právě moţností vyuţití 

metalurgických strusek, specielně strusek z výroby surového ţeleza, tj. granulovaných 

vysokopecních strusek, v kombinaci s elektrárenským popílkem a metakaolínem jako pojiva.  

Cílem práce je rozšířit poznatky o moţnostech pouţití metalurgických strusek, 

elektrárenského popílku a metakaolínu jako latentně hydraulických pojiv. Stěţejním záměrem 

práce je ověřit termickou stabilitu pojivových systémů připravených na bázi uvedených 

surovin. Uvedeného cíle je dosaţeno hodnocením fázového sloţení jak hydratovaných, tak i 

následně tepelně exponovaných zkušebních těles. Pro popis fázového sloţení připravovaných 

systémů se pouţily metody RTG difrakční analýzy, infračervené spektroskopie a nukleární 

magnetické rezonance. Kromě hodnocení termické stability pozorovaných pojivových 

systémů s obsahem granulované vysokopecní strusky, práce přináší nový pohled na samotný 

průběh hydratačního procesu. K dosaţení tohoto záměru se průběţně měřilo pH suspenze 

připravené z hydratujícího materiálu. Pro sledování parametrů jak tepelně exponovaných, tak i 

tepelně nezatíţených pojivových systému se dále pouţily konvenční postupy hodnocení 

pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti.  

Disertační práce vznikla za finanční podpory projektu GA ČR číslo 106/09/0588 „Vliv 

fázového sloţení a mikrostruktury na funkční vlastnosti geopolymerních systémů 

z technogenních pucolánů“. 
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2 ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ CEMENTU A LATENTNĚ 

HYDRAULICKÝCH LÁTEK  

Portlandský cement je hydraulické pojivo, charakteristické tím, ţe z něj připravené 

směsi tvrdnou i pod vodou, jsou stálá při uloţení na vzduchu, ve vlhké atmosféře i ve vodě 

[1]. Mezi hydraulická pojiva řadíme cementy, hydraulická vápna a některé další maltoviny. 

2.1 Cement 

Norma [2] uvádí: cement je hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka, 

která po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne v důsledku hydratačních reakcí a 

procesů. Po zatvrdnutí zachovává svoji pevnost a stálost také ve vodě.  

Hydraulické tvrdnutí cementu probíhá hlavně v důsledku hydratace vápenatých 

křemičitanů. Na hydrataci se v průběhu tvrdnutí mohou podílet i jiné chemické sloučeniny, 

např. hlinitany. Celkový obsah aktivního oxidu vápenatého (CaO) a aktivního oxidu 

křemičitého (SiO2) musí být v cementu nejméně 50 % hmotnosti [2]. 

2.1.1 Hlavní sloţky cementu dle normy ČSN EN 197 - 1 

 Portlandský slínek  

Vyrábí se pálením přesně sestavené surovinové směsi obsahující oxidy CaO, SiO2, 

Al2O3, Fe2O3 a limitovaná mnoţství jiných sloţek. Slínek je hydraulická látka, která musí 

sestávat nejméně ze dvou třetin hmotnosti z křemičitanů vápenatých C3S a C2S. Ve zbytku 

jsou pak zastoupeny slínkové fáze obsahující hliník a ţelezo a jiné sloučeniny. Hmotnostní 

podíl C/S nesmí být menší neţ 2,0. Obsah MgO nesmí být větší neţ 5 % hmotnosti [2]. 

V tabulce č. 1 je uvedeno mineralogické sloţení portlandského slínku. 

Tabulka 1  Obsah hlavních minerálů v portlandském slínku [1] 

Sloţka Chemický vzorec 
Zkrácené 

označení 

Obsah (% hm.) 

min. 
střed. 

hodnota 
max. 

Trikalciumsilikát 

(alit) 
3CaO.SiO2 C3S 45,0 63,0 80,0 

Dikalciumsilikát 

(belit) 
2CaO.SiO2 C2S 5,0 20,0 32,0 

Trikalciumaluminát 3CaO.Al2O3 C3A 4,0 8,0 16,0 

Kalciumaluminátferit 
2CaO.(Al2O3,Fe2O3

) 
C2(A,F) 3,0 7,0 12,0 

Volný CaO CaO CV 0,1 1,0 3,0 

Volný MgO MgO MV 0,5 1,5 4,5 

 Granulovaná vysokopecní struska 

Vzniká rychlým ochlazením vhodně sloţené struskové taveniny produkované při 

tavení ţelezné rudy ve vysoké peci. Struska musí být nejméně ze dvou třetin hmotnosti 

sklovitá a při vhodné aktivaci musí vykazovat hydraulické vlastnosti. CaO, MgO a SiO2 tvoří 
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dvě třetiny, zbytek je Al2O3 a malá mnoţství jiných sloţek. Hmotnostní podíl (C+M)/S > 1,0 

[2]. 

 Pucolány 

jsou přírodní látky křemičité nebo křemičito-hlinité, popřípadě jejich kombinace. Při 

dostatečně jemném semletí reagují v přítomnosti vody s Ca(OH)2 a tvoří sloučeniny 

křemičitanů vápenatých a hlinitanů vápenatých, které jsou nositeli pevnosti.  

- Přírodní pucolány jsou látky vulkanického původu nebo sedimentární horniny 

vhodného chemického a mineralogického sloţení, tj. obsahují SiO2, Al2O3 a Fe2O3. 

Mohou se také aktivovat tepelnou úpravou. 

- Uměle vytvořené látky pucolánového charakteru – popílky. Získávají se odlučováním 

prachových částic z kouřových plynů topenišť otápěných práškovým uhlím. Jedná se o 

křemičitý a vápenatý popílek [2]. 

 Kalcinovaná břidlice 

Kalcinovaná břidlice obsahuje hlavně slínkové fáze C2S a CA. V jemně mletém stavu 

má výrazné hydraulické vlastnosti jako portlandský cement a navíc má pucolánové vlastnosti 

[2]. 

 Křemičitý úlet 

Vzniká při redukci křemene vysoké čistoty uhlím v elektrické obloukové peci při 

výrobě křemíku nebo ferokřemičitých slitin a sestává z velmi jemných kulovitých částic 

obsahujících nejméně 85 % hmotnosti amorfního SiO2 [2]. 

 Síran vápenatý 

Přimílá se k cementu jako zpomalovač (regulátor) tuhnutí. Za jeho nepřítomnosti 

dochází k falešnému tuhnutí. Přidává se v podobě CaSO4.2H2O – dihydrát síranu vápenatého, 

CaSO4.1/2H2O – hemihydrát síranu vápenatého nebo jako anhydrit, tj. bezvodý síran 

vápenatý CaSO4 [2]. 

 Přísady 

Jsou přidávány pro zlepšení kvality konečných produktů anebo k dosáhnutí určitých 

poţadovaných vlastností. Celkové mnoţství přísad nesmí překročit 1,0 % hmotnosti cementu 

[2]. 

Cementy s označením CEM se rozdělují podle ČSN EN 197-1 do pěti hlavních skupin 

[2]: 

CEM I Portlandský cement 

CEM II Portlandský cement směsný 

CEM III Vysokopecní cement 

CEM IV Pucolánový cement 

CEM V Směsný cement 

2.1.2 Výroba slínku 

Suroviny se dělí na vápenaté sloţky, jílovité sloţky, doplňující a korekční [1]. 

Nejvýhodnější surovinou je vápenec, který je jiţ v loţisku prostoupen ţádanými sloţkami, tj. 

SiO2, Al2O3. V případě, ţe je vápenec vysokoprocentní, je nutno provádět korekci [3]. 
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V současnosti převaţuje suchý proces výroby slínku. Homogenizovaná surovinová 

směs prochází kalcinátorem, ve kterém je vyuţíváno tepla spalin přicházejících z rotační pece 

a tepla spalin z přídavného topeniště. Tento proces probíhá při teplotách do 900 °C, následně 

materiál vchází do rotační pece, kde se pro vznik slínkových fází poţaduje teplota do 

1450 °C. Vzniklý slínek se chladí a mele. Při tomto procesu dochází k prachovým úletům, k 

emisím CO2 , NOx a SO2.  

Proces výroby slínku a následně cementu je jak energeticky, tak surovinově velmi 

náročný. Značnou část energetické spotřeby tvoří náklady na mletí. Surovinová směs pro 

výrobu slínku musí být jemná, více neţ 80 % částic by mělo mít velikost pod 90 μm [3]. Další 

nejen energetickou zátěţ tvoří samotný výpal slínku, který probíhá v rozmezí maximálních 

teplot 1350 – 1450 °C, při kterých se tvoří hlavní slínkový minerál C3S. Následně se musí 

slínek rychle zchladit, aby nedošlo k rozpadu C3S a zároveň se stabilizují vysokoteplotní 

formy C2S [3]. 

2.2 Latentně hydraulické látky 

Jako součást, respektive alternativa, ke klasickým hydraulickým maltovinám slouţí 

látky latentně hydraulické – LHL (granulovaná vysokopecní struska - GVS, ocelárenská 

struska, některé popílky atd.). Latentně hydraulické látky jsou schopny chovat se hydraulicky, 

ale pouze za přítomnosti vhodného aktivátoru, tzv. budiče. Základní aktivátor je Ca(OH)2, 

účinnějšími aktivátory jsou rozpustné sloučeniny alkalických kovů (uhličitany, hydroxidy, 

sírany, křemičitany, hlinitany). LHL bývají většinou amorfní nebo skelné a obsahují CaO, 

SiO2 a Al2O3 jako hlavní oxidové sloţky. LHL mohou být pouţity buď v kombinaci 

s portlandským cementem (směsné cementy) nebo bez přítomnosti portlandského cementu 

(PC), např. ve spojení s jinými hlinito-křemičitými materiály. Produkty hydratace LHL se 

nazývají různě, rozšířený je název alkalicky aktivovaný produkt nebo geopolymer. Oproti 

portlandským cementům (PC) jsou ekologicky výhodnější. Hydratované LHL běţně dosahují 

pevností v tlaku portlandského cementu, mnohdy je i převyšují, jsou chemicky odolnější, 

vyvíjejí niţší hydratační teplo [4], [5]. Podrobnější informace o LHL budou obsahem dalších 

kapitol. 

Literatura [6] uvádí, ţe směsný cement tvořený PC, ocelárenskou a vysokopecní 

struskou má sice nevýhodu delší doby tuhnutí a niţší počáteční pevnost, ale na druhé straně 

má niţší energetické náklady, vyšší abrazivzdornost, niţší vývoj hydratačního tepla, vyšší 

dlouhodobé pevnosti a lepší korozivzdornost oproti PC samotnému. Mezi další výhody 

alkalicky aktivovaných strusek vůči portlandskému cementu patří: lepší odolnost vůči 

chemickému napadení, lepší „chování“ během nauhličení, vyšší odolnost na styčných 

plochách plnivo-matrix, lepší mrazuvzdornost [7].  

Portlandský cement s označením CEM I: jako hlavní sloţku obsahuje výlučně 

portlandský slínek. Můţe obsahovat max. 5 hm. % doplňujících sloţek. Jedná se o zvláště 

vybrané anorganické přírodní látky, anorganické látky pocházející z procesu výroby slínku 

nebo další sloţky, pokud nejsou v cementu pouţity jako sloţky hlavní. Výběr se omezuje na 

látky přírodní povahy. Doplňující sloţky po vhodné úpravě nebo v důsledku jejich zrnitosti 

zlepšují fyzikální vlastnosti cementu (zpracovatelnost, retence vody, atd.) [2].  

Portlandský slínek je surovina jak ekonomicky, tak ekologicky náročná na výrobu. 

Cementový slínek vzniká výpalem vápence a křemičito-hlinitých surovin dle reakce (rovnice 

č. 1) [8]:  

5CaCO3 + 2SiO2  (3CaO.SiO2) + (2CaO.SiO2) + 5CO2 (1)   
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Výroba 1 tuny cementu je spojena s tvorbou 0,55 tuny chemického CO2 a dále je ke 

kalcinaci nutné palivo, jehoţ hořením vzniká dalších 0,40 t CO2. Pro zjednodušení 

1 t cementu ≈ 1 t CO2 [8]. 

 Narozdíl od vysokopecní strusky, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě 

surového ţeleza (při výrobě 1 tuny surového ţeleza vzniká aţ 0,6 t strusky a 0,19 t CO2), a 

tedy na 1 t strusky připadá 0,32 t CO2, coţ je o 68 % méně CO2, neţ u výroby portlandského 

slínku [8]. Při pouţití struskoalkalických betonů namísto betonů z portlandského cementu 

s pevností v tlaku 40 MPa dojde k úspoře energie a sníţení nákladů [9].  

 

Obr. 1  Rovnováţný ternární diagram C-A-S [3] 

 - portlandský slínek 

 - granulovaná vysokopecní struska 

 - popílek 

 - metakaolín 

 - hlinitanový cement 

Na obrázku 1 jsou pro srovnání označeny oblasti zjednodušeného sloţení 

portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky, popílku, metakaolínu a hlinitanových 

cementů.  
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3 LATENTNĚ HYDRAULICKÉ LÁTKY 

Látky, které mají hydraulické vlastnosti, ale k jejich vybuzení se musí pouţít tzv. 

aktivátor, se označují jako latentně hydraulické. Mezi tyto látky patří granulovaná 

vysokopecní struska, strusky z druhotné metalurgie a dalších výrob, popílky, pálené jíly a 

další materiály uvedené níţe. Tato práce se soustředí na studium pojiv kombinovaných 

z vysokopecní granulované strusky, elektrárenského popílku a tepelně zpracovaného kaolínu, 

tj. metakaolínu.  

3.1 Pucolány 

Nynější název pochází z latinského „pulvis puteolanus“ (prach z Puteoli), v angličtině 

se pouţívá označení pozzolana i pozzolan. Pucolány jsou charakterizovány jako křemičité 

nebo křemičitohlinité materiály, které samotné mají malou nebo ţádnou pojivovou schopnost, 

ale ve velmi jemné podobě a za přítomnosti vlhkosti za normální teploty chemicky reagují 

s hydroxidem vápenatým a tvoří hmoty mající pojivové schopnosti [10]. 

Dle [11] jsou pucolány přírodní hydraulické příměsi původu vulkanického, např. tras, 

pemza, tufy, tufity, nebo jemně mleté křemičité sedimenty. 

Nejběţnější rozdělení pucolánů je uvedeno na obrázku 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Rozdělení pucolánů [10]  

Obecně jsou hlavními sloţkami pucolánů SiO2 a Al2O3. Celkový obsah těchto oxidů 

bývá asi 70 %. Mezi ostatní oxidy patří Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O a další. Suma K2O a 

Na2O můţe být v některých pucolánech vyšší neţ 10 % [10]. 

Při různých způsobech aktivace hutnických strusek a elektrárenského popílku 

(zejména alkalickými sloučeninami) vznikají novotvary zeolitického charakteru, příznivě se 

podílející na uţitných vlastnostech těchto alkalických betonů [4]. 

Strusky, ale i popílky a další látky mohou slouţit jako pucolanické minerální příměsi 

v betonech, kde se vyuţívá jejich schopnost redukce hydratačního tepla. U betonů 

s přídavkem superplastifikátorů s vysokým obsahem vysokopecní strusky lze dosáhnout 

podstatného sníţení vodního součinitele w/c a výrazného nárůstu pevností (např. pevnosti 

v tlaku po 1 roce aţ 136 MPa) [12]. 

 

PUCOLÁNY 
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3.2 Vysokopecní struska 

Struskotvorné přísady se přidávají do vysoké pece kvůli převodu hlušiny ţelezonosné 

vsázky a popela koksu do strusky vyhovujícího chemického sloţení a metalurgických 

vlastností. Struska zabezpečuje přenos tepla z plynného prostředí v peci ke vsázce v nístěji, 

předává kyslík z atmosféry pece tekutému kovu, na čemţ závisí rychlost oxidace uhlíku 

přítomného v kovu, současně slouţí jako ochranný pokryv, zabraňující rozpuštění plynů v 

kovu (N2, H2). Mnoţství struskotvorných přísad vyplývá z podmínky dodrţení správné 

bazicity strusky, s čímţ přímo souvisí tekutost strusky. Zároveň musí struska plnit důleţitou 

úlohu – odsíření ţeleza. [13].  

Chemické sloţení vysokopecních strusek závisí především na sloţení vsázky 

(základními sloţkami strusek jsou CaO, SiO2, Al2O3, MgO, MnO, případně oxidy ţeleza a 

další), fázové sloţení je navíc ovlivněno i způsobem chladnutí roztavené strusky. Obecně 

mohou být vysokopecní strusky zásadité, neutrální nebo kyselé. Granulované strusky, zvl. 

kyselé, mají sklovitý charakter, zásaditější obsahují zpravidla podíl krystalických fází. 

Zásaditost strusky udává tzv. modul zásaditosti MZ (viz. rovnice 2), vyjadřující poměr 

látkového mnoţství zásaditých a kyselých sloţek [14].  

)O(Al)SiO(

)MgO((CaO)

Z

322

M
nn

nn




      (1) (2) 

kde MZ je modul zásaditosti  (1), 

 n - látkové mnoţství  (mol). 

Zásadité strusky mají MZ větší neţ 1. Pro pouţití jakoţto pojiva jsou výhodnější 

strusky zásadité. Slabě hydraulické vlastnosti, tj. schopnost tuhnout a tvrdnout po rozmíchání 

s vodou, mají strusky o modulu zásaditosti 1,1 aţ 1,4. Při MZ vyšším neţ 1,7 jde o strusky 

vysoce hydraulické. Kyselé strusky jsou dobře pouţitelné zvláště při vyšším obsahu Al2O3 

[14]. 

Běţné sloţení vysokopecních a ocelárenských strusek je uvedeno v tabulce 2. Hlavní 

oxidy se nevyskytují ve strusce samostatně, ale tvoří silikátové a alumosilikátové fáze. 

Chemické sloţení strusek se pohybuje v uvedených úzkých rozmezích, i přesto, ţe se pouţívá 

různých surovinových zdrojů. Je totiţ kladen velký důraz na přesné sloţení a homogenizaci 

vsázky [15].  

Fázové sloţení strusek je silně závislé na způsobu chlazení. U kyselých strusek se 

snadno tvoří sklovitá fáze, v případě zásaditých strusek je fázové sloţení rozmanitější. 

Tabulka 2  Běţné chemické sloţení vysokopecních a ocelárenských strusek [15], [6] 

Struska 
Zastoupení jednotlivých oxidů (hm. %) 

CaO SiO2 Al2O3 MgO MnO FeO+Fe2O3 

Vysokopecní  32-45 32-42 7-16 5-15 0,2-1 0,1-1,5 

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

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

Metody zpracování vysokopecní strusky lze rozdělit do tří skupin: chlazení na 

vzduchu – vzduchem chlazená struska, rychlé chlazení za pouţití vody – granulovaná struska 

a další procesy zpracování [16]. 
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Při pouţití granulované vysokopecní strusky v kombinaci s portlandským cementem 

působí cement, resp. v tuhnoucím cementu obsaţený Ca(OH)2, jako aktivátor. Dále jsou 

aktivátory sádrovec a vápno [17]. Granulovaná vysokopecní struska se mele společně 

s portlandským slínkem a síranem vápenatým za vzniku portlandského struskového cementu. 

Při hydrataci těchto cementů poskytuje struska CSH fázi, aluminátová sloţka přechází do 

ettringitu. Takovéto směsné cementy v porovnání s portlandským cementem hydratují 

pomaleji, vyvíjejí niţší hydratační teplo a vyznačují se zvýšenou odolností vůči chemické 

korozi [18].  

Alkalická aktivace vysokopecní strusky je podmíněna vysokou koncentrací OH  

iontů ve směsi; OH  ionty narušují strukturu struskového skla a silikátové a aluminátové 

ionty přecházejí do roztoku jako křemičité hydroxokomplexy a aluminátové ionty. Díky 

zmenšené rozpustnosti vápenatých hydroxidů ve vysoce alkalickém prostředí dovoluje nízká 

koncentrace Ca
2+

 iontů vznik nízkovápenatých křemičitanů, aluminátů nebo alumosilikátů. 

[19]. 

Vzduchem chlazená vysokopecní struska se dělí na frakce a je nazývána struskové 

kamenivo, které se pouţívá na výrobu cest (ve stavitelství, na konstrukce ţelezničních tratí, 

v oblasti rekultivace, dále se uplatňuje v malých vrstvách při výstavbě cest, chodníků apod. 

Struskový prach se přimíchává do betónových bloků spolu se struskovým kamenivem. Lze ji 

taktéţ pouţít na úpravu kyselých půd [16]. Příklady pouţití jak vzduchem chlazené 

vysokopecní strusky, tak napěněné (expandované) strusky a granulované strusky jsou 

uvedeny v tabulce 3. 

K proudu vysokopecní strusky se stříká kontrolované mnoţství chladicí vody, tato 

směs padá na šikmé dno a následně na lopatkový buben, který expandovanou strusku drtí. 

Napěněná (expandovaná) vysokopecní struska má pórovitou strukturu s nízkou sypnou 

hmotností 800-1000 kg.m
-3

, pouţívá se pro výrobu lehčených betonových dílců, lze ji pouţít i 

na konstrukční prvky, tj. na stavbu stěn, přehrad, přístavů [16]. 

Vysokopecní strusková tavenina se v kombinaci s křemičitým pískem, jílem a dalšími 

příměsemi pouţívá k výrobě sklokeramiky, tj. výroba obkladů ve stavitelství, v průmyslových 

halách, obchodech, atd. [16].  

Tabulka 3  Příklady pouţití vysokopecní strusky dle způsobu chlazení [15] 

Struska Druh pouţití 

Vzduchem 

chlazená 

silniční štěrkové loţe, plnivo do betonu a betonových výrobků, 

kamenivo v asfaltových chodníkových aplikacích, kamenivo do 

základových desek, kamenivo v podpěrných terasách, posypový 

materiál, výroba portlandského cementu, propustný zásyp, drenáţ, 

náspy, propustný filtr odpadních vod, minerální vlna, skelný písek, 

granule na střešní asfaltové šindele, surovina pro výrobu obalového 

skla 

Expandovaná plnivo v lehčených betonech a výrobcích z lehčeného betonu, 

kamenivo do lehčených zásypů a náspů, výroba portlandského 

cementu, tepelná izolace 

Granulovaná kamenivo v lehčených betonech a výrobcích z lehčených betonů, 

kamenivo do základů, kamenivo do náspů, výroba portlandského 

cementu, výroba strusko-portlandského cementu, půdní hnojivo 
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Pomalé chlazení vysokopecní strusky 

Pomalé chlazení struskové taveniny vede k tvorbě stabilní pevné látky, která sestává 

z krystalických Ca-Al-Mg silikátů. Nejběţnějším minerálem je melilit – tuhý roztok gehlenitu 

C2AS a akermanitu C2MS2. Mineralogické sloţení takto chlazené strusky souvisí s 

chemickým sloţením. Jedinou sloţkou, která má pojivové vlastnosti, je pouze β-C2S [10]. 

Pomalu chlazená vysokopecní struska vykazuje objemovou stabilitu, proto se s úspěchem 

pouţívá jako kamenivo. Nejdůleţitější minerály obsaţené v pomalu chladnoucích struskách 

jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4  Mineralogické sloţení krystalických vysokopecních strusek [20] 

Název Vzorec 

Melilit – tuhý roztok 

gehlenitu a akermanitu 

C2AS + C2MS2 

Merwinite C3MS2 

Diopsid CMS2 

Dikalciumsilikát C2S 

Monticellit CMS 

Rankinit C3S2 

Wollastonit CS 

Oldhamit CaS 

Anorthit CAS2 

Forsterit M2S 

Enstatit MS 

Perovskit CT 

Spinel MA 

Vzduchem chlazená vysokopecní struska má niţší sypnou hmotnost neţ většina 

přírodních kameniv. Typické hodnoty sypné hmotnosti se u běţně pouţívaného struskového 

kameniva do betonu pohybují v rozmezí 1 120 aţ 1 360 kg.m
-3

 [15]. 

V případě pomalého chlazení dochází ke krystalizaci strusky a vzniku nereaktivních 

fází jako melilit, akermanit (C2MS2), merwinit (C3MS2) a málo reaktivní dikalcium silikát 

(C2S) [19]. 

Rychlé chlazení vysokopecní strusky 

Křemičité taveniny mají vysokou viskozitu díky dlouhým molekulovým řetězcům a 

přebudování na krystaly se děje velmi pomalu. Jestliţe k chlazení dochází rychle, struska 

přechází z tekutého stavu do pevného bez přeměny na krystalickou strukturu [21]. Proces 

rychlého chlazení se nazývá granulace → granulovaná struska. Výsledný produkt je skelný 

(rentgenamorfní), někdy i s menším mnoţstvím krystalických fází [22]. 

Vlastní granulace strusek se provádí několika způsoby. Při mokrých způsobech 

granulace (u nás běţně pouţívané) se struska vylévá tenkým proudem do ţlabu s vodou nebo 

do vodní nádrţe, z níţ se pak granulát vybírá drapákovým jeřábem. Aby se proud tekuté 

strusky rozbil na drobné částice o maximálním průměru 3 aţ 5 mm, přivádí se do něho šikmo 
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vzhůru proud vysokotlaké vody. Mokrých způsobů granulace se často pouţívá v přímé 

návaznosti na struskové ţlaby u vysokých pecí, takţe odpadá doprava tekuté strusky [22]. 

Modernější způsob granulace – peletizace – byl vyvinut v Kanadě. Je to polosuchý 

proces, kdy tavenina strusky je nejprve chlazena vodou, potom rozstřikována do vzduchu 

pomocí rotujícího bubnu (300 ot.min
-1

) [23]. Při tomto způsobu rychlého ochlazení se 

spotřebuje téměř desetkrát méně vody neţli při granulaci, takţe takto upravenou strusku není 

často nutné před mletím dosoušet. Obsahuje sice aţ 15 % krystalické fáze, coţ však není na 

závadu její reaktivnosti, někteří autoři toto dokonce uvádějí jako přednost. Z těchto důvodů je 

i snadněji melitelná [14]. Sypná hmotnost se uvádí v intervalu 800 – 1040 kg.m
-3

 pro jemný 

agregát a 560 – 800 kg.m
-3

 pro hrubozrnnou expandovanou strusku [15]. 

Granulovaná (peletizovaná) struska se následně mele. Při vyuţití jakoţto pojiva musí 

být k dispozici granulovaná struska mletá dostatečně jemně, zpravidla postačuje měrný 

povrch 300 aţ 400 m
2
.kg

-1
 (dle Blaina) [14]. Prodlouţené mletí zvyšuje nejen měrný povrch, 

ale také počet narušení nebo aktivních center existujících na okrajích, v rozích a výstupcích. 

Tato centra mají vyšší energetický stav neţ normální struktura. Čím více je takovýchto center, 

tím je větší reaktivita. Obecně lze tvrdit, ţe hydraulická aktivita strusky roste s jemností mletí. 

Výzkumy dokázaly lineární nárůst pevností struskových cementů s měrným povrchem dle 

Blaina [10]. 

Peletizovaná struska má ve srovnání s granulovanou menší objemovou hmotnost a 

mele se snáze. Granulovaná struska je tvrdší neţli portlandský slínek, coţ je důleţitý faktor 

při výrobě struskového či vysokopecního cementu. V konečné směsi je slínek pomlet 

relativně jemně, tvrdší struska je značně hrubší. Z těchto důvodů se doporučuje mlít 

granulovanou strusku odděleně a přidávat ji pak v poţadovaném mnoţství jakoţto 

samostatnou sloţku aţ do míchačky [14]. 

Struktura skelné vysokopecní strusky 

Skelná fáze ve strusce hraje důleţitou roli, ale jednoznačné tvrzení, ţe maximální 

obsah skla ve strusce zaručí maximální pevnostní a další parametry hydratačních produktů je 

mylné, jak vyplývá z výzkumů. Latentní hydraulická aktivita strusky záleţí na kombinaci 

fyzikálních, chemických a strukturních vlastností jak skelné, tak krystalické fáze strusky. 

Většina světových norem nespecifikuje obsah skla ve strusce, kromě britských norem, kde se 

poţaduje minimální obsah skelné fáze 90 % [10].  

Sloţky skla lze rozdělit do tří skupin: látky tvořící mříţku – síťotvorné, látky 

modifikující mříţku - modifikátory a látky obojích schopností [10].  

Síťotvorné ionty formují spolu s kyslíkem víceméně neuspořádanou třídimenzionální 

strukturu především tetraedrů 4

4SiO . Vazební energie mezi síťotvornými ionty a kyslíkovými 

atomy je většinou vyšší neţ 335 kJ.mol
-1

. Přítomnost modifikátorů způsobuje neuspořádanost 

systému a depolymeraci. Vazební energie mezi modifikátory a kyslíkovými atomy je většinou 

menší neţ 210 kJ.mol
-1

. Mezi modifikátory patří Na
+
, K

+
 a Ca

2+
. Některé kationty se mohou 

chovat jako síťotvorné (koordinační číslo = 4) nebo jako modifikátory (koordinační číslo = 6). 

Jsou to např. amfoterní kovy Al a Mg. Podle vazební energie síťotvorných kationtů a 

modifikátorů mříţky lze předpokládat, ţe čím více bude síťotvorných kationtů, tím méně 

reaktivní bude sklo [10]. 

Existuje mnoho faktorů ovlivňujících hydraulickou aktivitu strusky. Pro strusku 

samotnou jsou to především chemické sloţení, obsah skelné fáze a jemnost mletí. Tzv. externí 

faktory zahrnují druh a mnoţství aktivátoru, teplotu ošetřování a materiál pouţitý při testování 

v kombinaci se struskou [10].  
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Wang [24] spolu se svým kolektivem se zabývali různými faktory ovlivňujícími 

pevnost alkalicky aktivovaných strusek. Z experimentů a v korelaci s výsledky jiných 

publikací došli k následujícím závěrům: nejvhodnějším typem aktivátoru je vodní sklo, s tím 

je spojen i způsob vnášení aktivátoru, tj. v roztoku; optimální dávka Na2O se pohybuje 

v intervalu 3,0 – 5,5 % hmotnosti strusky; jako optimální se jeví mletí strusky na jemnost 400 

– 550 m
2
.kg

-1
. Zajímavé je i vyjádření důleţitosti zmíněných faktorů na vývin pevností 

struskoalkalických systémů. Tyto se musí posuzovat komplexně a nejen jako oddělené vlivy. 

Jiménez [7] uvádí pořadí důleţitosti nejvýznamnějších vlivů následovně: druh alkalického 

aktivátoru, koncentrace aktivátoru, teplota ošetřování a měrný povrch strusek.  

3.3 Ocelárenská struska 

Téměř všechny ocelářské pochody probíhají za aktivní účasti strusky, která má nejen 

pokrývat souvislou vrstvou kovovou lázeň, ale také vázat zplodiny rafinačních reakcí, 

vytvářet optimální podmínky pro přenos tepla a rovněţ zajišťovat potřebný zdroj kyslíku [22]. 

Struska reguluje rychlost výměny kyslíku mezi plynnou a kovovou fází a chrání kov před 

nasycením plyny z pecní atmosféry. Dále limituje rychlost ohřevu kovu. V průběhu výroby 

oceli dochází ke změnám v chemickém sloţení strusky díky reakcím probíhajícím na rozhraní 

struska –kov, struska – plyn a struska – ţárovzdorný materiál [25].  

Fyzikálněchemické pochody mezi roztavenou kovovou lázní a struskou patří mezi 

nejdůleţitější reakce, probíhající při výrobě oceli. Na chemickém sloţení, fyzikální povaze a 

mnoţství strusky závisí nejen průběh zkujňovacího pochodu, a tedy i doba tavby, ale i 

spotřeba dezoxidovadel a ţárovzdorného materiálu a výtěţek oceli [22]. 

Struska se skládá ze zplodin oxidace příměsí surového ţeleza a ocelového produktu 

(SiO2, MnO, P2O5, Cr2O3 a oxidů ţeleza), dále z nečistot přinesených vsázkou, z otavené části 

vyzdívky pracovního prostoru výrobního zařízení a konečně z vlastních struskotvorných a 

oxidačních přísad (vápna, tavidel, okují, rudy, bauxitu aj.) [22]. Ocelářské strusky jsou 

produkovány různými technologiemi, a proto se také značně liší jejich sloţení. 

Obecně jsou hlavními oxidy CaO, MgO, SiO2 a FeO, jejichţ zastoupení se liší 

v závislosti na vstupních surovinách, druhu vyráběné oceli, pecních podmínkách apod. [6]. 

Pokud se hovoří o mineralogickém sloţení strusek z kyslíkového konvertoru a elektrické 

obloukové pece, hlavní zastoupení mají dikalciumsilikát, dikalciumferit a wüstit. Důleţitý je 

taktéţ obsah volného CaO a MgO, které mají vliv na objemovou stálost strusky [26]. 

Nedostatek trikalciumsilikátu a naopak přítomnost tuhého roztoku wűstitu způsobuje 

omezené hydratační schopnosti ocelárenské strusky [27]. 

Ocelárenská struska je vedlejším produktem buď z konverze surového ţeleza v ocel 

při výrobě v kyslíkovém konvertoru (basic oxygen furnace-BOF) nebo ji lze získat z procesů 

v elektrické obloukové peci (electric arc furnace-EAF), kde dochází k produkci ocele při 

tavení šrotu. Takto vyrobené strusky mají podobné chemické sloţení a lze je označit jako 

pecní ocelárenské strusky. Jiná je pánvová ocelárenská struska, coţ je produkt další rafinace 

pecní ocelárenské strusky, jejíţ sloţení je značně odlišné. Obsahuje také γ-Ca2SiO4, jehoţ 

vzniku se přičítá rozpad strusky, kdy při chlazení okolo 400-500 °C dochází k fázové 

přeměně z β-formy, spojené se zvětšením objemu a rozpadem strusky na prášek [6].  

Důleţitou chemickou vlastností ocelářských strusek je zásaditost (bazicita) B 

vyjádřená rovnicí č. 3 [28]: 

)(SiO

(CaO)

2

B
n

n
      (1) (3) 
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kde B je bazicita  (1), 

 n - látkové mnoţství  (mol). 

Podle hodnoty B jsou strusky rozdělovány na: 

 kyselé, kde B < 1,5, 

 středně zásadité, kde B je 1,5 aţ 2,5, 

 silně zásadité, kde B > 2,5 [28]. 

U některých aplikací za přítomnosti ocelárenské strusky docházelo z důvodu hydratace 

volného vápna, MgO nebo fázové přeměny C2S nebo kombinací obou, k objemovým 

změnám. Proto se nechává vzduchem chlazená ocelárenská struska „odpočinout“ na 

skládkách, kde dochází k objemovým změnám ještě před jejím pouţitím [15].  

Ocelárenské strusky se pouţívají ve stavebnictví jako náhrada přírodního kameniva, v 

silničním stavitelství, recyklují se v metalurgii, slouţí jako hnojivo, v cementářském průmyslu 

je dávána přednost spíše vysokopecní strusce, která má lepší hydraulické vlastnosti. Ocelářská 

struska můţe slouţit jako surovina pro výrobu slínku, kde lze pouţít niţších teplot výpalu a 

tím sníţit spotřebu energie [26]. Protoţe ocelárenská struska obsahuje vysoký podíl ţeleza a 

manganu, recykluje se ve vysokých pecích, současně se vnáší pálené vápno [15]. 

Při pouţití ocelárenské strusky jako pojiva je třeba ji aktivovat nejen mechanicky, tj. 

mletím, ale dále pouţít aktivátoru. Na hydraulicitu takového pojiva má značný vliv jemnost 

mletí.  

Chlazení ocelárenské strusky 

Chlazení ocelárenské strusky probíhá různými metodami: přirozené chlazení na 

vzduchu, ostřik vodou, chlazení vodou, chlazení vzduchem a chlazení v boxu [10]. 

Přirozeně chlazená struska se chladí na vzduchu po vylití do nádrţe nebo na zem. Je 

sloţena převáţně z velkých kusů a části prachu. Prach pochází z přeměny β-C2S na γ-C2S při 

400 – 500 °C [1]. Vysoká objemová hmotnost přesahující 2400 kg.m
-3

 a sypná hmotnost 

3000 kg.m
-3

 jsou zapříčiněny přítomností FeO a MnO [15]. 

Při chlazení ostřikem se struska nejprve vylije do jámy, nechá částečně zchladit a poté 

se ostřikuje. Na základě rozdílných teplot dochází k rozlomení strusky na menší kusy, coţ je 

výhodné jak pro manipulaci, tak pro vytěţení zbytkového kovu ze strusky [10]. 

Chlazení vodou se vyuţívá spíše pro vysokopecní strusku, neboť ocelárenská struska 

má vyšší podíl kovu. Můţe dojít k jeho oxidaci za vzniku vodíku a následné explozi [10]. 

Chemické sloţení ocelárenské strusky 

Chemické sloţení ocelářské strusky (viz. tabulka 2 je vysoce variabilní, je 

ovlivňováno např. druhem vyráběné oceli, pouţitými surovinami, pecními podmínkami apod. 

[10]. 

Mineralogické sloţení ocelárenské strusky  

Stejně jako chemické, tak i mineralogické sloţení ocelářské strusky se různí. Přesto lze 

za hlavní minerál povaţovat γ-C2S, který vzniká přeměnou β-C2S během chlazení. Jak jiţ 

bylo uvedeno, tato přeměna je díky různým krystalovým strukturám a hustotám jednotlivých 

modifikací spojena s velkým nárůstem objemu a následným rozpadem strusky na prach. Proto 

je tato struska někdy označována jako rozpadavá struska [10]. Tabulka 5 uvádí dominantní 

fáze pomalu chlazených ocelárenských strusek [10]. 
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Tabulka 5  Mineralogické sloţení krystalických ocelárenských strusek [27] 

Název Vzorec 

Trikalciumsilikát C3S 

Dikalciumsilikát C2S 

Bredigit  C2S 

Dikalciumferit 2CaO.Fe2O3 

Brownmillerit 4CaO.Al2O3. Fe2O3 

Wűstit FeO 

Periklas MgO 

Vápno CaO 

Hydraulické schopnosti ocelárenské strusky 

Fáze C3S, C2S, C4AF a C2F přispívají k pojivovým vlastnostem ocelárenské strusky. 

Reaktivita strusky roste s bazicitou, ale současně se zvyšuje i obsah volného CaO. Na 

obrázku 3 je uvedena závislost pevnosti v tlaku alkalicky aktivovaného pojiva z ocelárenské 

strusky na bazicitě strusky.  

V kombinaci s jinými materiály, jako popílek a vysokopecní struska, lze obdrţet 

materiály s lepšími pevnostními a korozními parametry, neţ u strusky samotné. Ocelárenská 

struska z větší části sestává z γ-C2S a vykazuje za normálních hydratačních podmínek jen 

slabé pojivové schopnosti, ale za pouţití aktivátoru dochází k výraznému nárůstu pevností. 

Dále se tyto vlastnosti zvyšují s jemností mletí strusky [10]. 
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Obr. 3  Závislost pevnosti v tlaku pojiva z ocelárenské strusky na bazicitě strusky [10]  

3.4 Pánvová struska 

Zvláštní kategorií ocelářských strusek jsou strusky pánvové. Shi [29] studoval 

hydratační schopnosti jemných frakcí pánvové strusky chlazené na vzduchu. Jemný prášek 

vzniká při pomalém chlazení pánvové strusky na vzduchu, kdy při tuhnutí dochází k přeměně 
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β-C2S na γ-C2S. Tato přeměna je vlivem rozdílných krystalických struktur a hustot spojena 

s velkou objemovou změnou (aţ 10 %). Tyto rozpadavé vlastnosti strusky zhoršují její 

manipulaci a skladování se stává obtíţným. Hlavními minerály v pánvové strusce jsou γ-C2S, 

C3S, β-C2S a další sloučeniny. Pánvová struska má z důvodu vysokého obsahu málo 

reaktivního γ-C2S slabé pojivové vlastnosti. Při zkoumání směsných pojiv, tj. sloţených 

z prachové strusky v kombinaci s GVS, zjistil [29], ţe se pevnost takto vytvořených pojiv 

zvyšuje s jemností pánvové strusky.  

Z běţné praxe vyplývá, ţe sklotvornost pánvových strusek je i při rapidním chlazení 

velmi nízká. Ovšem jak ukazuje výzkum, lze tuto schopnost ovlivnit sloţením pánvové 

strusky před granulací. V práci [21] měla pánvová struska před granulací následné chemické 

sloţení 22,9 % Al2O3, 42,5 % CaO, 12,6 % MgO, 14,2 % SiO2 a další minoritní sloţky. 

Pokud se pánvová struska chladí rychle, tzv. granuluje, stává se skoro kompletně skelnou. 

Kromě skla obsahuje granulovaná pánvová struska jednu krystalickou fázi, a to MgO.  

3.5 Elektrárenský popílek 

Elektrárenský popílek vzniká při spalování hnědého nebo černého uhlí, resp. lignitu, 

v tepelných elektrárnách [1]. V České republice vzniká ročně při spalování uhlí více neţ 10 

mil. tun popílku [30]. Dle druhu pouţitého uhlí se obsah oxidu křemíku pohybuje v rozmezí 

40 aţ 60 % a oxidu hliníku 20 aţ 30 %. Obsah ţeleza je proměnlivý. Pokud je obsah CaO 

vyšší, neţ 20 %, lze popílek charakterizovat jako pojivový materiál [31]. Popílek se zachycuje 

v mechanických odlučovacích a elektrostatických zařízeních – systému čištění spalin [1]. 

Podle druhu odlučovače se můţe popílek rozdělit na hrubší, který je získáván v mechanických 

odlučovačích a na jemnější z elektrofiltrů. Popílky jsou heterogenní jemné prášky, které 

obsahují hlavně zaoblené nebo sférické skelné částice sloţené z SiO2, Al2O3, Fe2O3 a CaO. 

Sloţení popílku závisí nejen na pouţitém uhlí, ale také na různých příměsích ovlivňujících 

objem znečišťujících látek nebo účinnost separátoru. V popílku se mohou vyskytovat také 

částice nepravidelných nebo hranatých tvarů obsahujících jak zbytky nespáleného uhlí, tak 

minerální částice [10]. Částice popílků, pokud vznikly z taveniny dostatečně tekuté, mají tvar 

kuliček zpravidla o průměru 0,001 aţ 0,1 mm. Kuličky jsou buď plné nebo duté a jejich 

sklovina je obyčejně barvy naţloutlé nebo našedlé [1], [10], [32]. 

V současnosti existují dva technologické systémy spalování pouţívající se 

v elektrárnách, coţ má za následek vznik dvou odlišných elektrárenských popílků různého 

chemicko-mineralogického sloţení [32]. Jsou to: 

 třída F – (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) > 70 % [10] elektrárenský popílek z klasické 

technologie, uhlí se spaluje za vyuţití klasické technologie. To probíhá za vysokých 

teplot (1400 – 1600 °C). Tyto el. popílky vedle β-křemene a dalších krystalických 

modifikací SiO2 cristobalitu a tridymitu obsahují v jistém mnoţství mullit, zpravidla 

více neţ 50 % sklovité fáze a oxidy ţeleza (α-Fe2O3 – hematit a γ-Fe2O3 – maghemit) 

[32]. 

 třída C – 70 % > (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) > 50 % [10], elektrárenský popílek z fluidní 

technologie, tj. mleté palivo s přísadou vápence (CaCO3) nebo vápna, resp. dolomitu 

CaCO3.MgCO3, se spaluje v cirkulující vrstvě. Vlastní princip odsíření spočívá v tom, 

ţe v průběhu disociace vápence resp. dolomitu, váţe vznikající vápno (CaO) 

spalováním uvolňovaný oxid siřičitý (SO2) na siřičitan (CaSO3) a následně 

síran vápenatý (CaSO4). Tyto popílky se vyznačují vyšším obsahem β-křemene, jistým 

podílem nerozpustného anhydritu (CaSO4), nepatrným mnoţstvím částečně 

rozloţených jílových minerálů (kaolinitu - Al2O3.2SiO2.2H2O, montmorillonitu - 
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Al2O3.4SiO2.nH2O a uplitu - nK2O.Al2O3.3SiO2.nH2O), příp. volného vápna (CaO) a 

hematitu (α-Fe2O3) [32]. 

Hydraulicky aktivní částí je, stejně jako u přírodních pucolánů, oxid křemičitý, který 

při hydrataci reaguje s hydroxidem vápenatým a tvoří CSH fázi, která zabezpečuje 

hydraulické tuhnutí systému. Oxid křemíku se v reaktivní formě nachází ve skelné fázi, ve 

které převaţují SiO2, Al2O3, Fe2O3 a alkálie. Krystalické fáze se pohybují v rozmezí 5 – 50 % 

(křemen, mullit, hematit, spinel a další). Krystalické sloţky elektrárenského popílku jsou 

prakticky inertní [10], [34]. Popílek obsahuje i málo reaktivní části s vyšším obsahem Fe [30]. 

Nevýhodou popílku je jeho nízká reaktivita, která vede k pomalému tuhnutí a vývoji pevnosti, 

proto se upřednostňuje jeho pouţití v kombinaci např. s vysokopecní granulovanou struskou 

nebo metakaolínem [35]. Popílek se běţně přidává k cementům i do betonu [2]. 

Pro stanovení reaktivity LHL a tedy i popílku se zavádí tzv. stanovení pucolánové 

aktivity, kdy se sleduje vývoj pevností směsi vzdušného vápna, jemně semleté aktivní 

minerální přísady a vody. Dosaţená pevnost po 7 dnech je měřítkem pucolánové aktivity [23]. 

Při pouţití ve směsných cementech můţe být LHL obsaţená maximálně v takovém mnoţství, 

aby bylo k dispozici dostatečné mnoţství hydroxidu vápenatého z hydratace slínku pro 

pucolanickou reakci [18].  

Popílek je tvořen třemi typy struktury. Prvním typem jsou plné částice kulového tvaru 

zvané precipitátory, druhým typem jsou duté částice – vyplněné vzduchem nebo plynem, tzv. 

cenosféry a poslední jsou plerosféry – duté částice velkých poloměrů vyplněné precipitátory a 

cenosférami menších rozměrů. Z toho vyplývá, ţe popílek má nízkou sypnou hmotnost a lze 

ho pouţít např. i jako plnivo do lehčených betonů. Vliv na hustotu má i chemické sloţení , 

zvláště obsah ţeleza a uhlíku. Průměrná hustota se pohybuje v intervalu 1900 – 2800 kg.m
-3

 

[10], [36]. 

Popílek skupiny F mívá nízký obsah CaO a velmi nízkou nebo ţádnou pojivovou 

schopnost. Pucolánová aktivita je z větší části určena vlastnostmi alumosilikátového skla a 

velikostí částic popílku [10]. 

Popílek třídy C má vzhledem ke skelné fázi značně větší obsah krystalických fází jako 

C, C3A, C2AS, CaSO4, M a SAC 34  a má pojivové vlastnosti. Pojivová schopnost popílku C 

je připisována krystalickým fázím, ale i skelná fáze s vysokým obsahem vápna můţe 

vykazovat vysokou hydratační aktivitu a schopnost tvrdnutí [10]. 

Výzkum prokázal moţné pouţití popílku jako částečné náhrady cementu 

v polymercementových lepicích hmotách pro keramické obklady [37]. 

3.6 Metakaolín 

Metakaolín se vyrábí ţíháním kaolínu s přeměnou kaolinitu dle následující rovnice č. 

4 [10]  

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

         kaolinit                                   metakaolinit 

Z výzkumů vyplývá, ţe po teplotě výpalu v intervalu 600-900 °C má metakaolín 

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

(A3S2) nebo křemičitý spinel (A2S3) a amorfní SiO2 a reaktivita vzniklého produktu klesá 

[10].  
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Při výpalu dochází ke ztrátě vody a rozpadu minerálu, zatímco oxidy křemíku a 

hliníku si zachovávají nestálý amorfní stav, to má za následek reakci s Ca(OH)2 [31]. 

Pucolánová aktivita metakaolínu 

Metakaolín můţe reagovat s vápnem a vodou za vzniku CSH a hydratovaného 

gehlenitu [10] dle následující rovnice č. 5: 

Al2O3.2SiO2 +3Ca(OH)2 + nH2O  CSH + C2ASH8 (5) 

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

nahrazení portlandského cementu metakaolínem způsobí zvýšení pevnosti a zlepšení 

trvanlivosti betonu. Přídavek Na2SO4 reakci s vápnem urychluje. Lze jej aktivovat i alkáliemi 

[10]. 

Metakaolín s alkáliemi poskytuje hydrotermálním postupem krystalické zeolity. Za 

nezvýšené teploty vznikají amorfní prekursory zeolitů, které se nazývají geopolymery [38]. 

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

nízkovápenatý CSH gel. Vysoké pH pórového roztoku zvyšuje mrazuvzdornost geopolymerů 

[38]. 

Metakaolín vs. popílek 

Existuje několik klíčových rozdílů mezi strukturou metakaolínu a popílku, daných 

způsobem vzniku těchto surovin [39].  

Metakaolín je ideálně syntetizovaný dehydroxylací čistého kaolínu. Zatímco teplota a 

doba kalcinace kaolínu ovlivňuje maximální měrný povrch, stupeň dehydroxylace a 

reaktivitu, základní struktura je jedině vysoce narušená fylosilikátová struktura obsahující 

křemík a hliník. I kdyţ většina komerčně vyráběných metakaolínů obsahuje určitý stupeň 

nečistot, primárně muskovit a oxid titaničitý, je vliv těchto nečistot omezen jejich nízkou 

rozpustností a neschopností jejich rozpuštěných produktů ovlivnit mechanismus formování 

nových produktů. Obecně lze říci, ţe poznatky v oblasti geopolymerů na bázi metakaolínu lze 

obecně aplikovat na všechny druhy produkovaných metakaolínů. Metakaolínové geopolymery 

lze stále vyrábět s předvídatelnými vlastnostmi, jak během přípravy, tak i během vývinu 

vlastností. Velikost částic metakaolínu se do určitého stupně liší, ale obecně je menší neţ 

5 m, kde velikost částic kaolínového jílu se pohybuje v řádu 20 nm. Přestoţe rozptýlení 

částic během přípravy směsi částečně ovlivní reologické chování a stupeň reakce, bylo 

dokázáno, ţe existuje pouze malý rozdíl při pouţití metakaolínů s odlišnými měrnými 

povrchy, i kdyţ mnoţství rozpustných silikátových a alkalických kationtů ovlivňuje rozsah 

reakce [39]. 

Naopak popílek je průmyslovým odpadním materiálem, který nepochází 

z jednoznačně definovaných surovin. Popílek obsahuje oxidy křemíku, hliníku a ţeleza, 

popílky třídy C obsahují značné mnoţství vápníku. Částice popílku mívají kulovitý tvar, ale 

jsou nehomogenní a obsahují jak skelné, tak krystalické (často mullit a křemen) fáze. 

Rozdělení zrnitosti je velmi široké, různé velikostní frakce se mohou lišit ve sloţení částic a 

fází. Tento stupeň nehomogenity znamená potřebu klást důraz na zpracování popílkových 

směsí, aby bylo zajištěno optimální sloţení směsi k získání konzistentního produktu [39]. 

Protoţe geopolymery na bázi metakaolínu vyţadují k hydrataci velké mnoţství vody, 

v porovnání s popílkem, jejich pórovitost je vysoká, a tak se raději neţ jako konstrukční 

materiály pouţívají jako lepidla, omítky, izolace a hydrokeramika [39]. 
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4 ALKALICKÁ AKTIVACE 

První zmínky o pouţití alkalicky aktivovaných materiálů se datují jiţ od roku 1930. 

Avšak za průkopníka, který se věnoval i rozsáhlému laboratornímu studiu bezslínkových 

cementů obsahujících strusku a hydroxid sodný nebo jiné alkálie, lze povaţovat A. O. 

Purdona. [10], [40]. Ten uvádí výhody alkalicky aktivované vysokopecní strusky ve srovnání 

s portlandským cementem: vývoj hydratačního tepla je velice nízký, z těchto pojiv připravený 

beton je téměř zcela vodotěsný, s tím souvisí nízká rozpustnost ve vodě nebo agresivních 

vodách [41]. 

Jiţ v roce 1957 Glukhovsky jako první zjistil, ţe k produkci pojiv lze pouţít 

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

Podle toho pak pojiva nazval gruntocementy a betony z nich připravené gruntosilikáty. Dle 

pouţitých výchozích surovin lze pojiva rozdělit do dvou skupin [10]: 

 alkalický pojivový systém Me2O–Me2O3–SiO2–H2O,  

 alkalický pojivový systém alkalických zemin Me2O–MeO-Me2O3–SiO2– H2O.  

Krivenko dokázal, ţe za předpokladu dostatečné koncentrace alkálií vykazují silikáty, 

alumináty a alumosilikáty reakce v alkalickém vodném prostředí. K těmto reakcím dochází za 

účasti degradovaných jílových minerálů, přírodních i umělých alumosilikátových skel, kde se 

nevyskytuje vápník, dále vápenatých pojivových systémů za přirozených podmínek a tvoří se 

vodě odolné zatvrdlé hydroalumosilikáty alkalické nebo alkalických zemin, které jsou 

podobné přírodním zeolitům a slídám [10]. 

Alkalicky aktivované materiály jiţ byly komerčně vyrobeny a vyuţity na různé účely 

v dřívějším Sovětském svazu, Číně apod. Příklady aplikací: konstrukční beton, zdicí bloky, 

betonové chodníky, betonové trubky, stoţáry, betonové jímky a jámy, pórobeton, 

ţárovzdorný beton, tamponáţní cement, stabilizace a solidifikace nebezpečného a 

radioaktivního odpadu [10]. Takovéto materiály vynikají oproti pouţití portlandského 

cementu mnoha dalšími výhodnými vlastnostmi jako rychlý nárůst mechanické pevnosti, 

odolnost proti působení vyšších teplot, tvarová stálost, odolnost proti kyselinám, výborná 

adheze k plnivu a výztuze, atd. [39]. 

V případě alkalicky aktivovaných látek (AAL) nastává hydratační reakce latentně 

hydraulických látek (LHL) za přítomnosti aktivátoru a vody, na rozdíl od portlandského 

cementu (PC), kde dochází k hydrataci po smíchání s vodou. Aktivátor lze přidávat různými 

způsoby: 

 aktivátor je rozpuštěný v záměsové vodě, 

 aktivátor je semlet s LHL, 

 aktivátor je smíchán s LHL před přidáním vody [10]. 

Na hydrataci LHL má vliv mnoho faktorů jako mineralogické a chemické sloţení 

(mění se dle druhu LHL), granulometrie, mnoţství a druh aktivátoru, způsob ošetřování, tedy 

podmínky hydratace. Znalost procesů hydratace je velmi důleţitá, její cílené ovlivňování 

umoţňuje modifikovat konečné vlastnosti výrobků obsahujících LHL atp. [9], [10]. 

Jak jiţ bylo řečeno, látky latentně hydraulické potřebují k uplatnění pojivových 

vlastností tzv. aktivátor, neboť jejich hydraulicita je skrytá. Reakce při aktivaci jemně mletých 

alumosilikátů sodnými/draselnými sloučeninami jsou poněkud odlišné od reakcí probíhajících 

při tuhnutí a tvrdnutí portlandských cementů. Silně zásadité prostředí dané vysokou 

koncentrací iontů OH  (pH okolo 13) způsobuje relativně rychle rozklad alumosilikátové 

sklovité struktury pucolánu (strusky, popílku, apod.) a tvorbu nových vazeb. Hlavní 
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pojivovou sloţkou je hydrogel C(N,K)S(A)H zeolitického charakteru. 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 natolik 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 PC [4]. 

 Obsah Na2O v alkalicky aktivovaných kompozitech bývá nejčastěji v rozmezí 

4-8 hm.%. Koncentraci 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 aniontu 

 4)OH(Al kationty Na
+
/K

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

ovšem je nutno počítat s neúplným rozpuštěním hlinité sloţky základního alumosilikátu. Ve 

ztvrdlých kompozitech zůstává proto téměř vţdy jistá koncentrace volné sodné sloţky, která 

je pak zdrojem nepříjemných výkvětů, coţ lze do jisté míry blokovat přídavkem vhodné 

kyselé sloţky, např. mikrosiliky [38]. 

Při alkalické aktivaci alumosilikátů s vyšším obsahem vápenaté sloţky (coţ je většina 

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

struktury, novotvary vznikají především následnou reakcí sloţek z roztoku. Za pevnosti 

vzniklých amorfních kompozitů je odpovědný zejména nízkovápenatý CSH gel, zpravidla 

převládající obsahem nad alkalickými hlinitokřemičitany zeolitického charakteru [38]. 

Alkalické aktivátory vykazují rozdílné chování při hydrataci různých druhů strusek. Je 

tedy dobré vyzkoušet vhodné aktivátory vzhledem k druhu strusky.  

Sodné i draselné aktivátory mají obdobné vlastnosti. Při výrobě alkalicky 

aktivovaných látek je dávána přednost spíše sodným aktivátorům z důvodů lepší dostupnosti a 

niţší ceny [10], [38]. 

4.1 Alkalická aktivace GVS 

Vlastní příprava struskoalkalických betonů spočívá v míšení mleté strusky 

s aktivátorem, např. s roztokem vodního skla a vhodného kameniva. Pro tyto betony je 

vhodné, aby kamenivo obsahovalo i alkálie, které se tak podílejí na dlouhodobém růstu 

pevností struskoalkalických betonů [17].  

Počáteční pH roztoku aktivátoru hraje důleţitou roli v rozpouštění strusky a prvotním 

vzniku hydratačních produktů. Další hydratace struskoalkalického cementu je ale určována 

spíše vznikajícími sloučeninami Ca, neţ počátečním pH aktivátoru [10]. 

Při hydrataci GVS jsou částice strusky v kontaktu s vodou, vazby Si-O, Al-O a Ca-O 

se na jejich povrchu přeruší díky polarizačnímu efektu OH . Tyto rozpuštěné části se ve vodě 

nacházejí jako (H2SiO4)
2-

, (H3SiO4)
-
, (H4AlO4)

-
 a Ca

2+
. Protoţe Ca-O vazby jsou mnohem 

slabší neţ Si-O a Al-O vazby, více Ca přechází do vody neţ Si a Al a rychle dochází ke 

vzniku vrstvy bohaté na Si-Al na povrchu struskových částic. Vrstva Si-Al můţe adsorbovat 

H
+
 z vody, coţ je následováno zvýšením OH  koncentrace nebo pH roztoku. Přesto takováto 

koncentrace OH  nedostačuje k narušení dostatku Si-O a Al-O vazeb pro tvorbu významného 

podílu CSH, CAH nebo CASH [10]. 

Alkalické aktivátory urychlují rozklad iontů obsahujících Si a Al za přetrhání vazeb 

Si-O a Al-O ve struktuře struskového skla, coţ je díky zvýšené koncentraci iontů v tekuté fázi 
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následováno precipitací málo rozpustných kalciumsilikátových a kalciumaluminátových 

hydrátů [19]. 

Při pouţití vodního skla ve směsi se struskou se vytvářejí hmoty, které dosahují 

značných pevností v tlaku (80-140 MPa). Při reakci vodního skla se struskou působí přídavek 

alkalií jako katalyzátor, rozpouští SiO2 a sniţuje koncentraci Ca
2+

 v roztoku. Při reakci 

vznikají nízkozásadité hydratované křemičitany vláknité struktury, které přispívají k růstu 

pevností. Vedle těchto křemičitanů vápenatých vzniká menší mnoţství alumosilikátů 

sodných. Kromě toho probíhá při rozpuštění SiO2 vratná reakce hydrolýzy kondenzovaných 

makromolekul podle rovnice č. 6 [17]:  

Si – O – Si + OH
-
 ↔ Si – O

-
 + Si – OH (6) 

Teprve po těchto dějích nastává tvorba alkalických alumosilikátů, které se podílejí na 

tvorbě cementového kamene [17].  

Z vodního skla Na2SiO3 se uvolňují ionty Na
+
, které působí na sklovinu strusky 

korozívními účinky, při nichţ nastává výměna iontů: 2Na
+
 ↔ Ca

2+
, způsobující narušení a 

posléze rozpad vazeb – Si – O – Si – skloviny. Současně nastává hydratace povrchových 

vrstev skloviny za vzniku kyseliny křemičité a alkalických silikátů. V okolním roztoku se 

postupně zvyšuje obsah iontů Ca
2+

 a Mg
2+

, ze kterého přecházejí do pevného, 

semikrystalického stavu sloučeniny jako Ca(OH)2, Mg(OH)2, CaCO3 příp. další. Na zrnkách 

strusky vzniklý vápenatý hydrosilikátový gel zvolna reaguje s Ca
2+

 ionty v roztoku a lze 

předpokládat jeho dlouhodobou přeměnu v semikrystalickou fázi typu CSH II. Z roztoku 

vypadává v podobě pevné fáze vápenatá hydrosilikátová sloţka rentgenamorfní povahy. 

Vedle uvedených fází vznikají rovněţ hydrogranáty příp. další sloţky, ale jiţ v menším 

mnoţství. Pokud je v systému přítomný nezreagovaný NaOH, v průběhu delší doby se zcela 

přemění působením vzdušného CO2 v Na2CO3 [1]. Objevují se i fáze bohaté na Mg-Al 

podobné hydrotalcitu [Mg6Al2CO3(OH)16.4H2O] nebo tetrakalcium aluminát hydrát 

(C,M)4AH13 [42]. 

Účinek Ca(OH)2 na tuhnutí lze vysvětlit tím, ţe roztok hydroxidu způsobuje rozklad 

skelné křemičitanové fáze strusky (samotná voda k rozkladu nestačí, protoţe hydrolýza je 

velmi pomalá). Tím se vytvářejí podmínky pro tvorbu hydrosilikátů a hydroaluminátů 

podobných produktům hydratace portlandského cementu [3]. Mezi produkty tvrdnutí patří i 

vápenaté a sodné alumosilikátové hydráty zeolitického charakteru, které jsou podobné těm 

tvořícím se z tepelně zpracovávaných jílů [19]. 

Váţnou úlohu v hydrataci strusky, zvláště v počátečním stádiu, hraje proces 

rozpouštění. Do roztoku přecházejí jako první ionty Na, K a Al spolu s nejzásaditějšími prvky 

obsaţenými ve skle [43], [44]. V roztoku se udrţuje malá koncentrace iontů Ca, Si a Al [44].  

Kondo [45] uvádí, ţe sklo podléhá ve vodě hydrolýze a do roztoku přecházejí 

zpočátku ionty Ca a na povrchu struskových zrn se tvoří kyselý povlak koloidního gelu SiO2-

Al2O3. Tato vrstva má malou propustnost, a proto brzdí další postup reakce strusky s vodou. 

Rozpustnost Al2O3 roste výrazně v kapalné fázi o pH 12,5, protoţe za těchto podmínek 

vznikají ionty Al(OH) 

4  [46]. Koncentrace Al v kapalné fázi roste, hlinitany vápenaté 

krystalizují o něco později, nejprve vzniká CSH. Současně se v těchto podmínkách sniţuje 

rozpustnost vznikajících hydrátů [47]. 

Studie chemického sloţení povrchu struskového skla v počátečním stádiu hydratace 

ukázaly, ţe podléhá změnám po styku s kapalnou fází [48]. V důsledku inkongruentního 

rozpouštění na povrchu strusky vzniká vrstva fáze CSH, ale s menším poměrem C/S neţ 
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v záměsi portlandského cementu. V případě sodné nebo draselné aktivace tato fáze obsahuje 

ionty Na
+
 nebo K

+ 
[47].  

Dron [49] uvaţuje, ţe hydratace skelné strusky spočívá v jejím rozpouštění a 

krystalizaci hydrátů z kapalné fáze. Rozpouštění nastává v zásaditém prostředí a rozhodující 

roli hrají skupiny OH . 

Hydraulickou aktivitu strusek je moţné posoudit z poměrů jejich rozpustnosti 

v kapalné fázi se stálým pH. Dron [49] klasifikuje strusky na základě rozpustnosti ve vodním 

roztoku NaOH o koncentraci 0,04 mol.l
-1

. Rozpustnost se mění lineárně podle rovnice č. 7: 

  
   2SiAl

Ca.Al
R


      (1) (7) 

kde R je rozpustnost  (1), 

 [ ] - obsah atomů ve skle (mol. %).  

Na základě těchto úvah došel Dron [49] k závěru, ţe reaktivnost strusky závisí na 

obsahu kationtů AlO
+
, které vykazují vysokou afinitu k iontům OH . Na povrchu 

struskového skla probíhá reakce hydrolýzy, která vede k tvorbě iontů H4AlO 

4 . 

Na konci řetězce vystupující iont Si, tvořící kyselou skupinu SiOH, následně přechází 

do roztoku za tvorby iontu H2SiO 2

4 , coţ postupně způsobuje přechod iontů Ca
2+

 do roztoku 

[47]. 

Nejvíce fáze CSH vzniká v bezprostředním sousedství zrn strusky, kde je největší 

koncentrace Si v kapalné fázi. Stejně to probíhá v pórech záměsi. Tato fáze je méně 

krystalická, neţ u cementové záměsi. Je bohatší na MgO a Al2O3 [47] 

Na základě termodynamických úvah Voinovitch a Dron [50] uvádějí, ţe v případě 

aktivace NaOH vznikají v důsledku hydratace strusky tyto fáze: CSH, C4AH13 a C2ASH8. 

Kdyţ struska obsahuje hodně MgO, můţe také vznikat Mg6Al2CO3(OH)18.4H2O [51]. 

Mikrostruktura zatvrdnutých past obsahujících strusku je obecně hutnější neţ u past 

z portlandského cementu. Typ hydratačních produktů závisí jak na druhu strusky, tak 

aktivátoru. Za pouţití hydroxidu nebo křemičitanu sodného vznikají díky vysoké alkalitě 

směsi, a tedy nízké rozpustnosti hydroxidu vápenatého, pouze nízkovápenaté silikáty a 

alumosilikáty. Velmi důleţité je, ţe nevzniká ettringit a portlandit. Hlavní sloţkou 

struskoalkalických cementů je rentgenamorfní CSH fáze. Převládající gelová struktura se na 

rozdíl od portlandského cementu povaţuje za nevýhodu, a proto se pro zlepšení vztahu 

krystalové/amorfní fáze přidávají různá aditiva (zeolity, p-cement, ţivce atd.). Hlavní reakční 

produkty v alkalicky aktivovaných struskových cementech (AASC) jsou: CSH gel, calcium-

magnesium silikát hydrát (C,M)SH, gehlenit hydrát (C2ASH8), hydrogranát C3ASH4, 

hydrotalcit (Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4(H2O), kyselina křemičitá a prekurzory zeolitických fází. 

Vznik krystalových hydrátů se značně urychlí propařováním za vysokých tlaků [19], [52]. 

Teplo a vlhkost urychlují vznik všech krystalických fází. Nejdříve vznikají slabě 

krystalické kalciumhydrosilikáty (CSH) patřící do skupiny tobermoritu. V průběhu hydratace 

pak dochází k produkci vápenatých alumosilikátových hydrátů. Z gelu se uvolňuje vázaná 

voda a tvoří se produkty zeolitického charakteru a později sodné zeolity [19]. 

Velká část pevnosti struskoalkalických systémů je přisuzována silným vazbám mezi 

zeolity a kalciumhydrosilikáty. Alkalickou aktivací se vyrobí stejnoměrně husté pojivo 
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obsahující jen málo jemnozrnné nezreagované původní suroviny, která můţe narušovat 

pojivové vazby na plnivo [19]. 

Distribuce pórů se různí dle materiálu a stádia reakce. Za pouţití strusek se vyskytují 

jemné póry (vyšší pevnost) na rozdíl od velkých pórů portlandského cementu, coţ znamená 

sníţení mobility iontů, včetně iontů OH . Difúzní koeficient hydratovaných směsných 

cementů nebo struskových malt je mnohonásobně menší, neţ u čistého hydratovaného 

cementu [19]. Vysoce adhezivní vlastnosti produktů – geopolymerů, podporují vznik pevných 

krystalických kontaktů s CSH fázemi. Kromě toho vysoká sorpční schopnost zeolitů 

způsobuje postupné sniţování pórovitosti a nárůst pevnosti pojivového systému [9]. 

Je známo, ţe přídavkem strusky nebo puzolánů obecně k portlandskému cementu 

dochází ke sníţení expanze způsobené alkalicko-křemičitou reakcí alkalicky aktivního 

kameniva (plniva). Částečnou náhradou Al za Si lze stabilizovat také substituci alkálií ve 

struktuře CSH, a tak znevýhodnit alkalicko-křemičitou reakci. U kombinovaných pojiv se 

alkálie zabudovávají do CSH fáze a dochází k poklesu volných alkálií [19]. 

Pevnosti 

Zatuhnutá pasta se skládá z hydratačních produktů, nehydratovaných látek a pórů. 

Hydratační produkty zajišťují systému pevnosti, zatímco póry mají na pevnost vliv negativní 

[10]. Existence póru však můţe být v některých případech ţádoucí, tj. např. u izolačních 

materiálů.  

Na pevnost hydratovaných produktů mají vliv tyto faktory [10]: 

 druh pucolánu a aktivátoru (silikátový modul), 

 dávka aktivátoru, 

 teplota ošetřování, 

 granulometrie, 

 způsob dávkování aktivátoru (v případě, ţe je aktivátor tekutý, lze ho přidat 

pouze při procesu míchání; jestliţe je aktivátor v tuhém stavu, existuje více 

moţností jeho přidání k pojivu: rozpuštění v záměsové vodě a smísení tohoto 

roztoku se struskou; semletí aktivátoru se struskou; pomletí aktivátoru a strusky 

odděleně, ke smíchání dojde před nalitím záměsové vody do systému), 

 další aditiva, 

 zhutňovací tlak (pro systémy s nízkým poměrem voda/struska). 

Korozivzdornost 

Korozivzdornost struskoalkalických cementů vůči působení organických činidel, 

síranů a dalších korozivních prostředích převyšuje nejen obyčejný portlandský cement, ale 

také síranovzdorný portlandský cement [10]. 

Struskoalkalické cementy v porovnání s portlandským cementem neobsahují vysoce 

zásadité minerály jako: C3A, C3S, C4AF a dále hydratační produkty, které buď vůbec 

neovlivňují hydrataci (C3AH6), nebo z důvodu nestability sniţují svou pevnost během procesu 

rekrystalizace na více stabilní a zvyšují tak reakční schopnost vzorku s korozními médii 

(C3AH6, C4AH13, C3SH2, C2SH, Ca(OH)2) [9]. 

Částečná náhrada vysokopecní strusky za ocelářskou nevykazuje zjevné účinky na 

korozivzdornost proti kyselinám, kdeţto při částečném nahrazení nízkovápenatým popílkem 

se korozivzdornost značně zlepší. Nevýhodou je ale sníţení pevností s rostoucím podílem 

popílku ve směsi [10]. 
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Odolnost alkalicky aktivovaných struskových cementů roste s rostoucím modulem 

vodního skla. Je to způsobeno koloidní silikou pocházející z vodního skla [10]. 

Klasické retardéry pouţívané u portlandského cementu (cukr apod.) jsou neúčinné u 

struskoalkalických cementů. Pouţitím NaCl v mnoţství 1-4 % dochází ke zrychlení tuhnutí 

struskoalkalických cementů, ale přídavek 8 % způsobuje výrazné zpomalení tuhnutí strusek 

aktivovaných křemičitanem sodným. Kyselina jablečná začíná působit jako retardér jiţ za 

přídavku 0,5 % [10]. Další přísadou zpomalující tuhnutí je fosforečnan sodný, nevýhodou je 

jeho ovlivňování koncentrace Na2O, a proto, aby nedocházelo ke změně koncentrace Na2O 

aktivátoru, je výhodnější jako retardér tuhnutí pouţít kyselinu fosforečnou [53]. 

4.2 Geopolymery 

Autorem tohoto názvu je J. Davidovits, který se věnuje studiu alumosilikátových 

kompozitů. Geopolymer je produkt reakce alkálií s tepelně zpracovaným kaolinitem, struskou, 

popílkem apod., tzn. alumosilikáty a vysoce koncentrovaným vodným alkalickým 

hydroxidem nebo roztokem silikátů za vzniku syntetických alkalických alumosilikátových 

materiálů [10], [39], [54]. Označení geopolymer vychází z polymerní struktury takto 

vzniklého pojiva. Teoreticky tento druh materiálu patří do alkalického pojivového systému 

Na2O–Al2O3–SiO2–H2O. Základní strukturní jednotkou geopolymeru je seskupení 

křemičitanových a hlinitanových čtyřstěnů v různém vzájemném poměru [4],[54]. 

Geopolymery představují nové typy materiálů na hranicích mezi sklem, keramickými 

materiály a materiály zaloţenými na klasických anorganických pojivech. Geopolymery 

poskytují moţnosti přípravy anorganických pojiv a stavebních materiálů z odpadních surovin 

jako jsou strusky, popílek, tepelně upravené kaoliny atd. Při přípravě geopolymerů není nutný 

výpal surovin za vysokých teplot jako je tomu u portlandského cementu nebo vápna a 

nevznikají tak emise CO2. Tyto materiály mají srovnatelné vlastnosti s portlandským 

cementem, v mnohých případech jsou dokonce lepší [54], [55].  

Geopolymery lze charakterizovat jako dvou aţ třídimenzionální alumosilikátovou 

strukturu – anorganický polymer tvořený těmito typy [54]: 

- polysialát  (-Si-O-Al-O-)                

- polysialátsiloxo (-Si-O-Al-O-Si-O-)         

- polysialátdisiloxo (-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-)  

 

Model struktury geopolymeru sestrojený Davidovitsem [56] a jeho upravený model 

získaný na základě pozdějších experimentů Barbosou [57] jsou uvedeny na obrázku 4 a 5.  
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Obr. 4  Struktura geopolymeru dle Davidovitse [56] 

  

Obr. 5  Struktura geopolymeru dle Barbory [57] 

Přesto, ţe se název „geopolymery“ obecně pouţívá k charakterizaci amorfních aţ 

krystalických produktů ze syntézy alumosilikátů v roztoku alkalických hydroxidů nebo 

křemičitanů, jsou produkty alkalické aktivace taktéţ běţně nazývány jako nízkoteplotní 

alumosilikátové sklo, alkalicky aktivovaný cement, geocement, alkalicky vázaná keramika, 

anorganický polymerní beton nebo hydrokeramika [10], [39], [58],[59]. 

Geopolymery se připravují z latentně hydraulických látek, které se aktivují alkalickou 

sloučeninou v tekutém nebo tuhém stavu. Po přípravě takovýchto pojiv mohou být dále 

ošetřovány za zvýšených teplot v rozsahu 60 – 90 °C v oxidační atmosféře. Hydratační 

produkty jsou z převáţné části amorfního charakteru, v menší míře se objevují krystalické 

fáze v závislosti na pouţitých surovinách. Pevnosti v tlaku pojivových past (latentně 
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hydraulické látky plus aktivátor) sloţených z popílku v kombinaci s granulovanou struskou 

dosahují vysokých hodnot, aţ 160 MPa [55]. 

Imobilizační techniky jsou pouţívány ke zpracování velkého mnoţství těţkých kovů a 

radioaktivního odpadu, a tak geopolymerizace dosáhla během let značnou pozornost díky své 

vhodnosti pro tyto techniky spolu se svými nízkými náklady, flexibilitě a zvýšené trvanlivosti 

v čase. Geopolymery se pouţívají k imobilizaci a stabilizaci odpadů s nízkou radioaktivitou, 

stejně tak i těţkých kovů. Geopolymery se chovají podobně jako zeolity, které jsou známy pro 

svou schopnost adsorbovat toxické ionty. Geopolymery se chovají jako pojiva a přemění 

polotuhé odpady na pevné adhesivní odpady a taktéţ imobilizují nebezpečné odpady 

obsahující arsen, měď a olovo tím, ţe je „uzamknou“ do své třídimenzionální struktury. 

Mnoho studií uvádí, ţe chemická vazba v tomto případě nehraje důleţitou roli, spíše se 

předpokládá, ţe jsou kovy v geopolymerech uzavřeny v mikrokapsulích jako hydroxidy nebo 

malé řetězce silikátových druhů ve skelných fázích geopolymerů bohatých na Al a Si [60]. 

Hydratace alkalicky aktivovaného metakaolínu nebo popílku 

Působením alkálií dochází k depolymerizaci kovalentních Si-O-Si a Al-O-Al vazeb 

v amorfním alumosilikátu na monosilikát a aluminát dle následujících reakcí (rovnice č. 8 a 9) 

[10]: 

  ))((3 3OHSiOOHSiOSi  (8) 

  ))(())((7 43 OHAlOHSiOOHSiOSi   (9) 

 Rozpuštěné monosilikáty a alumináty kondenzují a tvoří amorfní aţ semikrystalické 

třídimenzionální křemičitohlinité struktury: poly(sialát) typ (-Si-O-Al-O-), poly(sialát-siloxo) 

typ (-Si-O-Al-O-Si-O-) a poly(sialát-disiloxo) typ (-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-). Sialát je zkratka 

pro siliko-oxo-aluminát. Sialátová struktura je tvořena SiO4 a AlO4 tetraedry střídavě 

spojenými společnými kyslíky. Kladné ionty (Na
+
, K

+
, Li

+
, Ca

2+
, Ba

2+
, NH4

+
 a H3O

+
) se 

vyskytují v dutinách a vyrovnávají negativní náboj Al
3+

 v tetraedrické koordinaci. Polysialáty 

mají tento obecný chemický vzorec (rovnice č. 10) [54]: 

Mn(-(Si-O2)z-Al-O)n.wH2O (10) 

kde M je kationt (Na, K,Ca), 

 n - stupeň polykondenzace, 

 z - 1, 2 nebo 3. 

 Polysialáty jsou řetězové nebo kruhové polymery s Si
4+

 a Al
3+

 v tetraedrické 

koordinaci s kyslíkem, v rozmezí od amorfních po semikrystalické [54].  

Rozpouštění a vznik reakčních produktů jsou závislé na pH roztoku a chemickém 

sloţení pucolánů. Reakce se překrývají a tuhá fáze vzniká takovým způsobem, ţe rozpouštění 

chemických druhů, akumulace reakčních produktů a polykondenzace struktury probíhají 

téměř současně [10]. 
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Obr. 6  Reakční mechanismu geopolymerizace [39] 

Obrázek 6 představuje zjednodušený reakční mechanismus geopolymerizace. Jsou zde 

znázorněny klíčové procesy, ke kterým dochází v průběhu přeměny pevných alumosilikátů na 

syntetické alkalické alumosilikáty. Rozpouštění pevných alumosilikátů během alkalické 

hydrolýzy a spotřebovávání vody vytváří alumináty a silikáty. Rozpouštění pevných povrchů 

surovin má za následek uvolňování aluminátů a silikátů do roztoku, coţ je povaţováno za 

hlavní mechanismus odpovědný za přeměnu tuhých částic během procesu geopolymerizace 

[39]. Po uvedení do roztoku jsou produkty rozpouštění zabudovány ve vznikající fázi, která 

jiţ můţe zahrnovat silikáty z aktivačního roztoku. Vzniká komplexní směs silikátů, aluminátů 

a alumosilikátů a rovnováha těchto druhů. Tento proces uvolňuje vodu, která byla 

spotřebována během rozpouštění, vzniká gel. Při procesu přeměny na gel dochází 

k přeskupování systému a tvorbě třídimenzionální alumosilikátové sítě charakteristické pro 

geopolymery [39]. 

Hlavním hydratačním produktem alkalicky aktivovaného metakaolínu nebo popílku je 

za teploty okolí amorfní alumosilikátový gel, jenţ má třídimenzionální strukturu, uspořádanou 

na krátkou vzdálenost. Za zvýšených teplot, ale atmosférického tlaku, vzniká jako hlavní 

produkt hydratace amorfní alumosilikátový gel. Bývá nazýván prekurzor zeolitu, neboť zeolit 

je teoreticky konečným stádiem vývoje tohoto typu materiálu [10]. 

U portlandského cementu je hlavní sloţkou, která přispívá k mechanické pevnosti 

cementu, CSH gel, tj. kalciumsilikáthydrát – gel hydratovaných CaO-SiO2, který je normálně 

nestechiometrický. V kontrastu je pak vznik třídimenzionální amorfní alkalické 

alumosilikátové sítě vznikající u geopolymerů. Pokud se hovoří o základním sloţení výše 
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zmíněných látek, je hlavním rozdílem mezi CSH gelem a geopolymerním gelem vápník. 

Předpokládá se, ţe přídavkem určitého mnoţství vápníku do geopolymerního systému, 

dochází k tvorbě určitého druhu CSH gelu, ovšem existuje domněnka, ţe vápník reaguje 

v procesu geopolymerizace jiným způsobem neţ sodík nebo draslík. Bylo zjištěno, ţe 

geopolymerní a CSH gel mohou koexistovat v systémech zaloţených na metakaolínu a vápnu 

[61].  

Za hydrotermálních podmínek se mohou tvořit krystalické produkty. Vliv na druh 

vznikajících zeolitů mají vstupní suroviny, doba hydratace a teplota ošetřování alkalicky 

aktivovaného popílku nebo metakaolínu. Naopak při ohřevu zatvrdlých alkalicky 

aktivovaných alumosilikátových cementů na teplotu 800 °C je podoba takto vzniklých 

produktů závislá pouze na pouţitých surovinách. Teplota ošetřování nemá ţádný vliv [10]. 

Z výzkumů je zřejmé, ţe aktivace popílku, či metakaolínu za teploty okolí neposkytuje 

pojiva dostatečných pevností, kdeţto při hydrataci za zvýšených teplot dochází k nárůstu 

pevností [10]. Lze říci, ţe při ošetřování takovýchto systémů v počátečních fázích hydratace 

za zvýšených teplot (v rozmezí 30 aţ 90 °C) je výhodnější a má značně vyšší přínos na 

geopolymerizační reakce [31]. 

Proces geopolymerizace, tedy alkalická aktivace ve vodním prostředí s pH > 12, 

způsobuje tvrdnutí materiálu. Je odlišný od hydratačních procesů portlandského cementu. 

Tento proces probíhá přes roztok, kdy nejprve dochází k rozpouštění částic LHL v roztoku 

silně alkalického prostředí a poté se v roztoku vytváří nová geopolymerní struktura, tj. 

dochází k polykondenzaci křemičitanových a hlinitanových tetraedrů – monomerů či 

oligomerů [38], [55]. Při vhodném vodním součiniteli vznikají amorfní produkty – hydráty 

alkalických, alkalicko-vápenatých hlinitanů a hlinitokřemičitanů. V alkalicky aktivovaných 

alumosilikátech se uplatňuje hlinitanový tetraedr AlO4 nahrazující při tvorbě struktury 

kompozitu křemičitanový čtyřstěn SiO4. V trojrozměrném uspořádání jsou kyslíkové atomy 

v rozích tetraedrů společně sdíleny se sousedními tetraedry [38], [42]. Geopolymerová pojiva 

tak mají podobné chemické sloţení jako přírodní zeolitické materiály, ale bez rozsáhlé 

zeolitické struktury [42]. Kromě podmínek ošetření hraje důleţitou roli přítomnost atomů Ca, 

které vstupují do kostry Si-O-Al-O a kompenzují náboj Al atomů. Běţně jsou tyto náboje 

kompenzovány ionty Na
+
 ,K

+
 a Ca

2+
. Atomy Ca propojují jednotlivé řetězce Si-O-Al-O, coţ 

tvoří strukturu s vyššími pevnostmi u směsí obsahujících Ca [55], [62]. Za přítomnosti strusky 

či látek obsahujících Ca výjimečně vznikají krystalické a amorfní hydráty [62].  

Nově se uvádí vysvětlení, ţe geopolymerní pojivová fáze se skládá z aglomerátu 

zeolitických nanokrystalů spojených dohromady alumosilikátovým gelem [60]. 

Voda je obsaţena v pórech a v gelu. Voda hraje roli jen jako nosič alkalického 

aktivátoru a jako „reologická“ voda [62].  

4.3 Zeolity 

Starověké malty a betony obsahují mimo jiných sloţek téţ zeolity vzniklé postupnou 

přeměnou původně přítomných hydrátů a nesoucí vedle CaCO3 hlavní odpovědnost za 

současné pevnosti. V betonech na bázi PC se zeolity vzhledem k chybějící sodné (draselné) 

sloţce vytvořit nemohou. Pro jejich vznik lze pouţít suroviny jiného sloţení a původu a 

přídavkem alkálií připravit betony, a to i bezcementové, které obsahují novotvary zeolitického 

charakteru a vykazují výhodné uţitné vlastnosti zeolitů [4].  

Zeolity jsou konečnou stabilní fází dlouhodobých přeměn některých alumosilikát-

hydrátů vápenatých, obsahujících jisté mnoţství sodné a draselné sloţky. I kdyţ se pouţitím 

uvedených surovin nedosáhlo u ztvrdlých kompozitů příliš vysokých pevností, jejich odolnost 
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vůči atmosférické korozi, a tím pozoruhodná dlouhodobá stálost tuto nevýhodu plně 

kompenzují [4].  

Zeolity jsou hydratované alumosilikáty se symetricky seskupenými hlinitými a 

křemičitými tetraedry tvořící otevřenou a stabilní třídimenzionální plástevnatou strukturu 

propojených kanálků. Tyto kanálky umoţňují pohyb iontů a molekul dovnitř a vně struktury. 

V těchto kanálcích jsou kladně nabité ionty jako N, K, Ba a Ca a dokonce i relativně velké 

molekuly jako voda, amoniak, uhličitanové a dusičnanové ionty, vázány negativním nábojem 

struktury. Zeolity se vyznačují svou schopností uvolňovat a absorbovat vodu bez poškození 

krystalové mříţky [10]. 

Zeolity patří do skupiny zvané tektosilikáty, typ struktury je typizován křemenem. 

Tektosilikáty jsou tvořeny mnohočetnými křemičitanovými tetraedry, kaţdý z nich je navázán 

na čtyři další silikátové tetraedry. Zeolity se od křemene liší dvěma způsoby; mají otevřenou 

strukturu sestavenou okolo velkých solvatovaných kationtů jako jsou sodík nebo draslík. 

Silikátová síť se tvoří okolo těchto iontů, coţ má za následek materiály s nízkou hustotou 

(~2 g.cm
-3

) obsahující dutiny a kanálky. Otevřená struktura zeolitů obsahuje četné kanálky a 

dutiny, které mohou zaujímat aţ 40 % celkového objemu a v nichţ je reversibilně vázána 

voda. Tato vlastnost (vodní kapilární kapacita) ovlivňuje příznivě homogenitu a konsistenci 

čerstvých betonových směsí a ovlivňuje průběh hydratace přítomných sloţek [4].  

Přírodní zeolity vznikají miliony let přeměnou vulkanického popela v alkalických 

vodách za vysokých tlaků a následné krystalizace. Mají pucolánové vlastnosti a jsou široce 

rozšířeny jako náhrada cementu [10]. 

Syntetické zeolity se připravují z některých přírodních nebo průmyslových 

alumosilikátů působením roztoku hydroxidu sodného a draselného, a to nejčastěji 

hydrotermálním způsobem v autoklávech [4]. 

Cíleně lze připravit zeolity o poţadovaném poloměru pórů. Jedná se o tzv. molekulová 

síta, která nacházejí nezastupitelné uplatnění při specifické separaci některých plynů ze směsí, 

i v jiných průmyslových oborech [4]. 

Při přídavku zeolitů do PC se není třeba obávat alkalického rozpínání, neboť v nich 

obsaţené alkalické sloţky jsou vázány do jejich struktury, takţe nemohou jakkoliv přispět 

k této neţádoucí reakci. Kyselý charakter zeolitů, daný vyšším obsahem oxidu křemičitého a 

hlinitého, umoţňuje vázat nejen alkalické kovy, ale i vápno uvolňované při hydrolýze a 

hydrataci sloţek portlandského slínku, coţ ovlivňuje rychlost reakcí probíhajících 

v tuhnoucích betonových směsích. Pórová struktura zeolitů pak umoţňuje v čerstvých 

betonových směsích poutat jisté mnoţství vody a zabraňuje jejímu odměšování, které je 

následně často příčinou tvorby mikrotrhlinek na povrchu i uvnitř tuhnoucích a tvrdnoucích 

malt a betonů v důsledku autogenního smrštění a samovysychání [4]. 

Při náhradě části PC různými minerálními příměsemi včetně zeolitů je nutno zkoušet 

jejich reaktivitu, např. stanovením koeficientu účinnosti (strength activity index). Při této 

zkoušce se porovnávají pevnosti v tlaku (po 28 dnech) normových malt z PC s pevnostmi 

trámečků, u nichţ bylo 50 % PC nahrazeno zkoušeným pucolánem. Malty se zeolity jsou jak 

ekonomicky, tak ekologicky vhodné (moţnost pouţití sekundárních surovin) [4]. Kalcinací 

zeolitů v rozmezí 600-900 °C lze dosáhnout zlepšení pucolánové aktivity, neboť výpalem se 

tetraedry naruší a materiál je přístupnější působení OH  [10]. 

Geopolymery vs. zeolity 

Geopolymery jsou velice podobné zeolitům a jsou formovány stejným způsobem. 

Rozdíl existuje mezi vznikem zeolitů a geopolymerizací týkající se sloţení počátečních 
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reakčních směsí. Na rozdíl od geopolymerů se zeolity tvoří v uzavřených hydrotermálních 

systémech. Geopolymery jsou amorfní aţ polykrystalické a mají lepší mechanické vlastnosti, 

zeolity mají obvykle povahu krystalickou s menší hustotou [31], [60]. 

Pokud jsou geopolymery obsahující popílek smíchány s alkalickým činidlem, dochází 

k rychlému rozpouštění skelné fáze. V takovémto případě není dostatek času a prostoru, aby 

se gel přetvořil na vysoce krystalickou strukturu. Vzniká amorfní nebo polo-amorfní 

struktura. Hliník reaguje s hydroxidem vápenatým díky pucolánové reakci za vzniku CSH a 

kalciumalumosilikátu, který je chemicky méně reaktivní. Zeolity obvykle krystalizují 

z hydratačního roztoku, kde mají prekurzory dostatečnou pohyblivost a čas dosáhnout 

správnou orientaci a uspořádání před navázáním do krystalické struktury [31].  

4.4 Druhy aktivátorů 

Jako aktivátory se pouţívají rozpustné alkalické sloučeniny – uhličitany, hydroxidy, 

křemičitany sodné nebo draselné. Volba druhu pouţitého aktivátoru se řídí jeho dostupností. 

Mezi snadno dostupné patří křemičitan sodný [63].  

Glukhovsky rozdělil aktivátory do 6 skupin: 

1. alkalické hydroxidy: MOH, 

2. nekřemičité slabě kyselé soli: M2CO3, M2SO3, M3PO4, MF atd., 

3. křemičitany: M2O.nSiO2, 

4. hlinitany: M2O.nAl2O3, 

5. hlinitokřemičitany: M2O.Al2O3.(2-6)SiO2, 

6. nekřemičité silně kyselé soli: M2SO4 [10]. 

Kde M představuje Na nebo K. 

Je dokázáno, ţe druh kationtu pouţitého na aktivační reakci taktéţ ovlivňuje 

mikrostrukturu vznikajícího systému, stejně tak i poměr Si/Al. Obecně můţeme tvrdit, ţe 
OH  iont působí jako reakční katalyzátor, kationt alkalického kovu jako prvek tvořící 

strukturu a zároveň vyrovnávající záporný náboj 4násobně koordinovaného Al
3+

. Vzhledem 

k výše uvedenému a faktu, ţe prvotní fáze reakce jsou kontrolovány schopností alkalické 

sloţky rozpouštět pevné části suroviny a produkovat malé reakční částice silikátů a aluminátů, 

bylo by namístě domnívat se, ţe nejúčinnějším aktivátorem bude KOH, který má největší 

alkalitu z uvedených aktivátorů. Nicméně skutečnost ukazuje jako nejvhodnější NaOH, který 

má větší kapacitu k uvolnění silikátových a aluminátových monomerů. Je pravděpodobné, ţe 

rozdíl ve velikosti iontů je určujícím faktorem v kinetice reakcí díky tendenci K
+
 tvořit větší 

silikátové oligomery a toto bude hrát značnou úlohu v případě pouţití vysoce křemičitých 

aktivačních roztoků. Sodíkové kationy mají lepší zeolitizační schopnosti v systémech 

vytvářejících hydratované produkty, pravděpodobně proto, ţe jsou menší, neţ kationy 

draslíku a proto schopnější lépe migrovat hustou gelovou sítí, nebo pravděpodobně kvůli své 

vyšší hustotě nábojů [39].  

Doba tuhnutí u alkalicky aktivovaných struskových pojiv se zvyšuje s poklesem 

bazicity strusky bez ohledu na druh pouţitého aktivátoru. Struskové cementy aktivované 

Na2CO3 vykazují větší prodlouţení doby tuhnutí neţ struskové cementy aktivované NaOH a 

vodním sklem. S narůstajícím podílem pouţitého aktivátoru se doba tuhnutí značně zkracuje 

[10].  

Pouţití tekutého křemičitanu sodného většinou způsobuje rychlé tuhnutí, coţ můţe 

způsobovat problémy při míchání a uloţení. Moţným řešením je pouţití pevného křemičitanu. 

Z toho vyplývají následující výhody: v případě GVS lze strusku přímo mlít s tuhým 



 40  

 

křemičitanem; cementy tuhnou mnohem pomaleji, coţ dává dostatečný čas pro míchání směsí 

a jejich následné uloţení. Nevýhodou je však niţší počáteční pevnost [10]. 

Křemičitan sodný 

Křemičitany sodné (Na2O.nSiO2) s různou hodnotou n mají odlišné vlastnosti. Tekuté 

křemičitany mají běţně hodnoty n 1,60 aţ 3,85. Mimo tento interval pak mají omezenou 

stabilitu a nejsou praktické. Uvádí se, ţe rozpustné alkalické křemičitany jsou nejvíce 

účinnými aktivátory pro většinu alkalicky aktivovaných pojivových materiálů [10]. 

Křemičitan sodný se hojně vyuţíval jako akcelerátor do betonu. V současnosti se ho 

jako urychlovače pouţívá pro torkretační betony. Sodný křemičitan je nejúčinnějším 

alkalickým aktivátorem pro mnoho cementačních systémů. S rozvojem nových technologií 

výroby hydratovaných křemičitých písků se rozšířila i aplikace rozpustného skla ve výstavbě 

[10]. 

Vodní sklo je vhodným aktivátorem pro většinu případů alkalické aktivace, liší se 

pouze n v závislosti na druhu strusky [10]. S rostoucím silikátovým modulem MS (MS = 

nSiO2/nNa2O) klesá hodnota pH aktivátoru. V případě, ţe koncentrace Na2O je konstantní, se 

zvyšujícím se SiO2 se sniţuje pH. Pokud je koncentrace SiO2 konstantní, se vzrůstajícím 

Na2O roste i pH aktivátoru [53].  

Tedy hodnota pH aktivátoru můţe být rozdílná i při stejné dávce aktivátoru. To 

znamená, ţe samotná dávka alkalického aktivátoru není garantem poţadované hodnoty pH. 

S rostoucí dávkou aktivátoru se doba tuhnutí zkracuje [53]. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Záměrem experimentální části práce bylo zhodnotit termickou stabilitu pojivových 

systémů s obsahem granulované vysokopecní strusky. V práci je zdokumentované fázové 

sloţení jak hydratovaných, tak i následně tepelně exponovaných vzorků. Připravené vzorky 

byly ţíhané na 100, 200, 300, 400, 500 a 1000 °C. Stabilita vzorků byla posuzovaná 

v souvislosti se záměrnou modifikací fázového sloţení připravených systémů, které bylo 

dosaţeno změnou surovinového sloţení, kdy vzorky, kromě vysokopecní strusky, obsahovaly 

různé podíly elektrárenského popílku nebo metakaolínu. Aktivace pojivových vlastností 

uvedených technogenních pucolánů probíhala vlivem přídavku vodního skla. Významnou 

součástí práce je pozorování tvorby hydratačních produktů pomocí měření pH suspenzí 

obsahujících hydratující systém a aplikaci moderních metod rozlišování fázového sloţení.  

Výchozím impulzem pro stanovení uvedeného cíle je skutečnost, ţe pojivové systémy 

s různým surovinovým sloţením poskytují různé hydratační produkty s odlišnými uţitnými 

vlastnostmi, mezi které je moţno řadit i termickou stabilitu. Základní surovinovou sloţkou 

byla granulovaná vysokopecní struska, která alkalickou aktivací poskytuje zejména CSH fáze. 

Přídavkem elektrárenského popílku a metakaolínu se zvyšuje ve směsích obsah Al2O3, čímţ 

se zlepší podmínky pro tvorbu geopolymerních produktů. Předností těchto produktů je jejich 

dobrá termická odolnost. Práce se snaţí uspokojivým způsobem identifikovat fázové sloţení 

připravených systémů a následně prokázat jeho vliv na termickou stabilitu připravených 

produktů. 

Práce se soustředí na následující úkoly: 

 studium moţnosti přípravy bezcementových pojiv při vyuţití surovin z hutnictví a 

energetiky, 

 studium obměny parametrů aktivace, 

 kombinace vstupních surovin,  

 zjištění funkčních parametrů hydratovaných hmot: 

 objemová hmotnost OH, 

 pevnost v tlaku PTL. 

 posouzení fázového sloţení připravených produktů, 

 metoda RTG difrakce, 

 IČ spektroskopie (FTIR), 

 MAS NMR spektroskopie. 

 monitoring průběhu hydratace pomocí měření pH suspenzí z připravených vzorků. 

 posouzení termické stability hydratovaných systémů (změny hmotnosti, OH, PTL, IR, 

RTG, vizuální posouzení) 

5.1 Metody zkoušení  

5.1.1 Objemová hmotnost 

Hydratované vzorky o velikosti 20×20×20 mm se připravují v kovových formách a 

skladují se ve vlhkém uloţení. Kostky se váţí a měří, z těchto údajů se stanovuje objemová 

hmotnost dle vztahu (rovnice č. 11): 

V

m
OH      (kg.m

-3
) (11) 

kde OH je objemová hmotnost  (kg.m
-3

), 
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 m - hmotnost vzorku  (kg), 

 V - objem vzorku  (m
3
). 

5.1.2 Pevnost v tlaku 

Je nejdůleţitějším parametrem vypovídajícím o kvalitě připraveného tělesa. Ke 

zkoušení se opět pouţívají kostky o rozměrech 20×20×20 mm. Měření probíhá na lise 

COMPACT 20/160 BRIO HRANICE s moţností plynulého zatěţování. Nárůst zatěţování je 

2400 N/s. Vzorky se zkoušejí po 2, 7 a 28 dnech hydratace. Ze získaných dat se vypočítá PTL 

dle následujícího vztahu (rovnice č. 12): 

S

F
PTL      (MPa) (12) 

kde PTL je pevnost v tlaku  (MPa), 

 F - zatěţovací síla  (N), 

 S - plocha vystavená tlaku  (mm
2
). 

5.1.3 Chemické, fázové sloţení 

Pro identifikaci chemického sloţení surovin se pouţila RTG fluorescenční analýza. 

Zjištění fázového sloţení jak surovin, tak hydratovaných produktů se děje pomocí RTG 

difrakční analýzy. Vzorky pro tato měření musí být velmi jemně namlety, čehoţ lze docílit ve 

vibračním mlýnu, hydratované vzorky se ještě mělní v achátové misce s přídavkem acetonu 

k odstranění vody a zastavení procesu hydratace. 

Rentgenová difrakce je uţitečným nástrojem pro popis vznikajících systémů 

hydratace, i kdyţ mnoţství informací takto získaných je omezené díky značně amorfní povaze 

hydratovaných systémů. Nicméně poskytuje dílčí informace o sloţení připravených produktů 

a metoda je plně vyuţitelná k identifikaci vstupních krystalických surovin [60].  

Kaţdá krystalická látka má jedinečnou strukturu, a proto také poskytuje 

charakteristický rentgenový difrakční obraz, představovaný souborem hodnot mezirovinných 

vzdáleností d a relativních intenzit I/IO. Základem rentgenografické identifikace látek je tedy 

hledání shody daného rentgenogramu s rentgenogramy tzv. standardů v polohách linií a 

v poměru jejich intenzit [64].  

Pro přípravu vzorků na RTG difrakční analýzu bylo pouţito rozdrcených krychlí po 

zkoušce pevnosti v tlaku. Úlomky se dále mlely ve vibračním mlýnu po dobu 2 min. 

Hydratované vzorky se z důvodu zastavení hydratace mělnily v achátové misce za přídavku 

acetonu. Měření bylo provedeno v Centru nanotechnologií VŠB – TU Ostrava. Rentgenová 

prášková difrakční analýza byla provedena na přístroji Bruker D8 Advance typ (theta/2theta) 

vybaveném pozičně citlivým detektorem VANTEC. Jako zdroj rentgenového záření byla 

pouţita kobaltová lampa (λ = 1,78897 Å) ţhavená za podmínek U = 35 kV, I = 25 mA. 

Rozsah meření je 6 – 60 °2theta (CoK). Divergence primárního svazku byla omezena 

0.6 mm štěrbinou. Sběr dat probíhal v módu Lock Coupled, s kontinuálním skenováním, kde 

velikost navoleného kroku se rovnala 0,03 °2theta, s dobou expozice na kaţdém kroku 0,8 s. 

K určení poloh difrakcí na registrovaných rentgenových práškových difrakčních záznamech 

byl pouţit software DIFFRAC
plus

 BASIC (Bruker AXS.). Pro identifikaci přítomných fází 

byla pouţita databáze PDF 2 Release 2004 (International Centre for Diffraction Data) 

obsahující 163835 fází. 
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5.1.4 pH 

Sledovalo se pH suspenzí připravených z hydratujících vzorků. Jak se uvádí v [65] 

hodnoty pH vyjadřují v hydratujících systémech mnoţství volných, nevázaných alkálií 

v matrici. S dobou hydratace se jejich podíl sniţuje, tj. dochází k zabudovávání alkálií do 

systému za vzniku stabilních hydratačních produktů – CSH fází a hydroalumosilikátů 

sodných. Takto vzniklé systémy jsou v porovnání s produkty hydratace portlandského 

cementu méně agresivní vůči armovacím prvkům pouţívaným do betonu. Znalost pH je 

důleţitá i pro počáteční fáze hydratace. Song [66] ve své práci vysvětlil, proč musí být pH 

záměsi vyšší neţ 11,5, aby došlo k aktivaci granulované vysokopecní strusky, v opačném 

případě je totiţ rozpustnost SiO2 nízká a jednoduše nedochází k rozpadu strusky. Hodnota pH 

záměsi významně ovlivňuje i podobu hydratačních produktů. Je tedy velmi důleţité 

monitorovat pH během celého procesu hydratace. Z takto získaných údajů lze posoudit 

průběh hydratačních dějů, fyzikální i chemické změny pojivového systému, tvorbu nových 

struktur, hydraulickou aktivitu. V práci budou tyto údaje vyhodnoceny v souvislosti 

s poznatky plynoucími ze strukturní analýzy (RTG difrakce, NMR a IR spektroskopie), a 

zároveň s hodnotami pevnosti v tlaku po definované době hydratace při vlhkostním uloţení.  

Měření se provádí v suspenzi destilované vody a namletého vzorku po 7, 28 a 

56 dnech jeho hydratace ve vlhkém uloţení. Úlomky z měření pevnosti v tlaku se mlely ve 

vibračním mlýnu po dobu 2 minut, vzniklý prášek se sítoval po dobu 2 minut přes síta s oky 

velikosti 0,2 a 0,09 mm. Nadsítný podíl ze síta 0,09 mm byl pouţit pro přípravu suspenze, 

přesně 0,5 g bylo odváţeno a zalito 100 ml destilované vody. Tyto suspenze se skladovaly 

v potravinářských kelímcích, aby nedocházelo k výluhu materiálu kelímku do sledovaného 

prostředí. Kelímek byl opatřen plastovou fólií k zabránění odpařování vody. pH suspenze se 

měřilo v průběhu hydratace a vţdy do ustálení měřené hodnoty pH. Měření se provádělo na 

pH-metru HANNA pH 210 se skleněnou kombinovanou elektrodou. 

5.1.5 IČ spektroskopie 

Infračervená spektroskopie (IČ spektroskopie) je uţitečná analytická metoda 

pouţívaná jak pro kvalitativní, tak i kvantitativní analýzu organických a anorganických 

materiálů.  

V průběhu měření dochází k záření ze zdroje, které přichází na polopropustný dělič 

paprsků, který jednu polovinu paprsků propustí k pohyblivému zrcadlu, druhá se odráţí 

směrem k pevnému zrcadlu. Paprsky se od obou vzájemně kolmých zrcadel zpětně odráţejí a 

na děliči paprsků se podle polohy pohyblivého zrcadla buď sčítají, nebo odečítají. Je-li 

optická dráha paprsků v obou ramenech přístroje stejná, dojde pro všechny vlnové délky ke 

konstruktivní interferenci. Toho se uţívá k určení této polohy. Při různé optické dráze v obou 

ramenech dojde pro vlny s různými vlnovými délkami k interferenci buď konstruktivní, nebo 

destruktivní. Na výstupu interferometru se měří celková intenzita prošlého záření, tzv. 

interferogram. Tato hodnota je funkcí rozdílu optických drah v obou ramenech. Fourierovou 

transformací výsledné intenzity se získá závislost intenzity záření na jeho frekvenci (vlnové 

délce), tj. infračervené spektrum [67].  

Tuto metodu lze pouţít jak pro krystalické, tak pro amorfní materiály. Získávají se 

vibrační energie související s pevností chemických vazeb, molekulovou geometrií a 

hmotnostmi jader, tedy s molekulovou strukturou. Podstatou této metody je interakce 

infračerveného záření se studovanou hmotou. Infračerveným zářením se rozumí 

elektromagnetické záření v rozsahu vlnočtů (vlnočet = převrácená hodnota vlnové délky) 

12 500 aţ 20 cm
-1

 a vlnových délek 800 aţ 0,5 mm [60]. Energie fotonů infračerveného záření 

postačuje ke změně vibračního stavu molekuly, potaţmo vibracím atomů. Vibrační pohyb si 
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lze představit jako periodickou změnu mezijaderné vzdálenosti mezi atomy. Při malých 

mezijaderných vzdálenostech molekulová energie rapidně roste a naopak při extrémně 

velkých vzdálenostech dochází k roztrhnutí vazby. Při měření studovaných látek pomocí 

infračervené spektroskopie jde vlastně o určování frekvencí (vlnočtů), při kterých dochází 

k absorpci či emisi záření, tedy ke změně vibračního stavu v rámci téhoţ elektronového stavu. 

Z pohledu fyziky (popis pomocí jader vibrujících kolem rovnováţných poloh), lze vibrace 

popisovat jako změny délek či úhlů vazeb. Mění-li se při vibraci především délka vazby, 

jedná se o vibraci valenční (označuje se jako ν), která se dále klasifikuje jako symetrická a 

antisymetrická. Při změně úhlů se jedná o vibraci deformační (označuje se jako ), které se 

dále dělí na rovinné a mimorovinné [68]. 

Je známo, ţe fáze s neuspořádanou strukturou, coţ jsou amorfní fáze, způsobují nárůst 

šířky vazeb díky existenci značných fluktuací geometrických parametrů jako délky vazby a 

úhlů [69]. 

Uvádí se, ţe u metody IČ spektroskopie se nejvíce dominantní vrchol nachází mezi 

1010 cm
-1

 a 1040 cm
-1

, který charakterizuje Si-O-Si nebo Al-O-Si asymetrický valenční mód 

[31].  

Ylmén [70] se zabýval sledováním hydratace portlandského cementu pomocí FTIR a 

k jednotlivým naměřeným píkům FTIR záznamu přiřadil následující moţné fáze:  

Vlnočet [cm
−1

]  Moţné přiřazení  

656–658  υ4 SiO4  

714   υ4 CO3  

847–848   Al–O, Al–OH  

877–878   υ2 CO3  

1011–1080   polymerizovaný SiO2  

~1100–1200   υ3 SO4  

1200–1202  Syngenit, thenardit  

1400–1500   CO3  

1620–1624   υ2 voda v sulfátech  

1640–1650   υ2 H2O  

1682–1684   υ2 voda v sulfátech  

1795–1796   CaCO3  

2513–2514   CaCO3  

2875–2879   CaCO3  

2983–2984   CaCO3  

3319–3327   Syngenit, thenardit  

3398–3408   υ3 H2O, kapilární voda  

3457   υ1+υ3 H2O  

3554   υ3 H2O v sádře  

3611   Bassanit  

3641–3644   Ca(OH)2  

Lecomte [42], který se věnuje charakterizaci vibrací pojivových systémů z PC, 

metakaolínu a GVS uvádí výskyt následujících druhů v hydratovaných systémech: 

 vibrace 3440 a 1650 cm
-1

 odpovídající O-H valenčním a deformačním vibracím 

molekulární vody, 

 vibrace uhličitanů s hlavním píkem 1450 a menším 870 cm
-1

 jsou přisuzovány iontům 

CO 2

3 . U geopolymerů, tj. směsí, kde hlavní vstupní surovinou je metakaolín, se 

uhličitany, v důsledku nízkého obsahu CaO, vyskytují v minimální míře, z čehoţ lze 
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usuzovat, ţe geopolymery jsou méně náchylné vzdušnému nauhličení v porovnání 

s portlandským cementem, nebo produkty alkalické aktivace na bázi GVS, 

 hlavní pásmo spojené s Si-O(Al) valenčními vibracemi v tetraedrech SiO4 blízko 

1000 cm
-1

 je velmi široké zvláště u typických geopolymerů, jako i dalších systémů na 

bázi alkalicky aktivovaných pucolánů (např. aktivovaná GVS). V případě 

hydratovaného portlandského cementu se pík v této oblasti zuţuje. Platí, ţe absence 

ostrého píku v oblasti cca 1000 cm
-1

 svědčí o přítomnosti tetraedrů SiO4 s vazbou na 

tetraedry AlO4 - SiQ
n
(mAl) (význam uvedeného značení je blíţe objasněn v kapitole 

pojednávající o NMR spektroskopii). Tetraedry SiQ
n

 jsou v ideálním případě 

lokalizované v oblastech okolo 1200, 1100, 950, 900 a 850 cm
-1

 a to pro n = 4, 3, 2, 1, 

resp. 0. 

Infračervená spektra uvedená v této práci byla získána měřením na FTIR spektrometru 

Nicolet 3700 (Thermo Nicolet, USA) pracujícím ve střední oblasti IČ záření (4000 - 400 cm
-1

) 

pomocí ATR techniky na diamantovém krystalu s parametry měření 32 skenů a rozlišením 

4 cm
-1

. Získaná spektra byla zpracována pomocí softwaru OMNIC s pouţitím ATR korekce. 

5.1.6 MAS NMR spektroskopie 

Produkty alkalické aktivace latentních hydraulických látek bývají amorfní aţ 

polykrystalické. Amorfní neuspořádaná fáze omezuje pouţití rentgenové difrakční metody 

k charakterizaci struktury produktů hydratace, a proto se MAS NMR, respektive 
27

Al a 
29

Si 

MAS NMR spektroskopie, jeví jako vhodná metoda k jejímu studiu [58], [69]. 

MAS NMR, z anglického originálu Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic 

Resonance, tj. nukleární magnetická rezonance, je spektroskopická metoda, která se 

významně uplatňuje při určování struktury materiálů. S objevem a pochopením vztahu mezi 

chemickou strukturou a polohou resp. tvarem NMR signálů se její vliv rychle přenesl do 

mnoha vědních oborů, mezi které patří i anorganická chemie. NMR pracuje s energiemi, které 

jsou velmi nepatrné. Nedávný rozvoj experimentálních postupů a elektronických součástí vedl 

k tomu, ţe dosaţené rozlišení a selektivita NMR experimentů umoţňují velmi přesně 

popisovat strukturu a vnitřní pohyblivost širokého spektra látek. Díky tomu je moţné popsat 

třírozměrné uspořádání i u takových látek, které jen velmi neochotně poskytují krystaly 

vhodné k rentgenové difrakci, které jsou nerozpustné a nebo poskytují pouze velmi zředěné 

roztoky. NMR poskytuje komplexní informace o vnitřní struktuře a uspořádání hmoty, proto 

ji můţeme povaţovat za metodu komplementární k rentgenové difrakci. Cílem NMR není 

nahradit difrakční techniky, ale především doplnit chybějící údaje k úplnému popisu struktury 

a dynamiky vysoce organizovaných systémů [71].  

Spin, tato vlastnost mnoha částic, nemá zcela úplnou makroskopickou analogii. Můţe 

trochu připomínat rotaci. Nerozlučnou vlastností protonu je „vnitřní“ moment hybnosti, tedy 

spin. Umístíme-li látku do magnetického pole, spiny se zorientují do dvou moţných směrů a 

začnou vykonávat precesní pohyb. Po ozáření systému krátkým radiofrekvenčním pulsem 

(10-950 MHz), dojde ke zfázování precesního pohybu a všechny spiny začnou „rotovat“ ze 

stejné výchozí orientace, vzniká příčná magnetizace, která v detekční cívce indukuje napětí, 

které snímáme ve formě volně doznívající indukce. A právě tato volně doznívající indukce je 

nositelkou všech strukturních informací. Fourierovou transformací dochází k převedení 

doznívající indukce do klasické podoby frekvenčního NMR spektra, ve kterém se nachází 

signály, jeţ lze přiřadit jednotlivým atomům a strukturním jednotkám v molekule. Takovéto 

spektrum je vlastně úplným zobrazením molekuly a její struktury [71]. NMR můţe být 

pouţita k identifikaci vlastností molekul skládajících se z magnetických nukleí tak, ţe se 
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analyzuje frekvence při které nuklea přichází do rezonance s aplikovaným oscilačním 

elektromagnetickým polem [39].  

Pro sledování fázového sloţení aktivovaných pucolánů je vhodné sledovat rezonancí 

nuklidů 
29

Si a 
27

Al. 29
Si MAS NMR charakterizuje strukturu hydratovaných pojiv 

prostřednictvím popisu uspořádání SiO4 tetraedrů označovaných symbolem Q
n

 nebo také Qn. 

Někdy se zdůrazňuje kation tetraedru, pak se pouţívá označení SiQn případně SiQ
n
. Ve všech 

variantách n označuje počet vazeb s jinými kationty, v daném případě s Si prostřednictvím 

vzájemně sdíleného atomu kyslíku. Např. Q
0
 označuje izolovaný tetraedr SiO4 

(orthosilikátové skuopiny), Q
1
 je konec řetězce tetraedrů SiO4 nebo označení uspořádání 

atomů Si do dimeru, Q
2
 je pak atom Si uvnitř řetězce (Si-Si-Si-Si, zde atomy kyslíku nejsou 

uvedeny), atd. Pokud na tetraedr SiO4 je místo křemíku navázán atom hliníku (opět 

prostřednictvím společně sdíleného atomu kyslíku), jeho identifikace nabývá tvaru SiQ
n
(xAl). 

V daném případě n můţe nabýt hodnoty 1 aţ 4 a x můţe být maximálně 4. Opět příklad, 

SiQ
2
(1Al) znamená, ţe tetraedry SiO4 vytvářejí řetězec tvaru: Si-Si-Al-Si-Si (opět nejsou 

uváděné kyslíkové můstky). Z důvodu snahy o zdůraznění skutečnosti, ţe atomy křemíku 

nejsou ve vazbě s atomy hliníku, můţe se pouţit například označení SiQ
2
(0Al), coţ je stejné 

jako SiQ
2
. Hodnota indexu „n“ je vyjádřením míry provázanosti křemíkových a hliníkových 

tetraedrů [72], [73].  

27
Al MAS-NMR spektroskopie identifikuje koordinaci hliníku, který v systémech 

alkalicky aktivovaných pojiv se nejčastěji vyskytuje v 4 a 6 násobné koordinaci (AlO4 resp. 

AlO6, méně často v 5 násobné koordinaci AlO5). I v případě hliníků, analogicky s Si, se 

pouţívá podobné značení identifikované struktury. Například AlQ
4
(4Si) znamená, ţe na 

čtyřnásobně koordinovaný hliník jsou prostřednictvím kyslíkových můstků navázané čtyři 

atomy křemíku [72]. 

V systémech hydratovaných pojiv se obvykle souběţně vyskytují tetraedry různého 

stupně vzájemné provázanosti. Q
0
 je typické pro nehydratovanou strusku. Pokud v 

identifikované soustavě jsou obsaţené tetraedry SiQ
1
 a SiQ

2
, jedná se o systém, který je 

tvořen lineárními řetězci SiO4 (o délce řetězce svědčí poměr SiQ
1 

a
 
SiQ

2
), takovýto systém, je 

typický pro hydratovaný portlandský cement. Jiný hydratační produkt - geopolymer je přísně 

vzato tvořen pouze tetraedry SiO4 a AlO4, které vzájemně tvoří prostorovou síť SiQ
4
(xAl), 

kde x nabývá hodnot 1 aţ 4. Struktura alkalicky aktivované strusky je na pomezí struktury 

hydratovaného portlandského cementu a geopolymeru, je tedy pro ni typická přítomnost SiQ
1
, 

SiQ
2-3

(2-3Al), Výskyt SiQ
4
(0Al) je typický pro aktivovanou mikrosiliku [72], [73].  

Na obrázku 7 jsou uvedena 
27

Al a 
29

Si MAS NMR spektra geopolymeru na bázi 

alkalicky aktivovaného metakaolínu, jak jej charakterizuje Davidovits [54], tzn. u 
27

Al MAS 

NMR se objevuje pík 55 ppm charakterizující tetraedricky koordinovaný Al ve formě 

AlQ
4
(4Si). Další rezonance 

27
Al, které se v daných typech materiálů mohou vyskytovat jsou: 

AlQ
0
: 79,5 ppm; AlQ

1
(1Si): 74,3 ppm; AlQ

2
(2Si): 69,5 ppm; AlQ

3
(3Si): 64,2 ppm. 

29
Si MAS 

NMR spektrum ukazuje širokou rezonanci -92 aţ -98 ppm doprovázenou signálem -87 ppm, 

dále malou rezonanci při -81,5 ppm a malý pík při -79 ppm. Davidovits uvádí [54] následující 

rezonance 
29

Si: -81,5 ppm, -87 ppm a -94,5 ppm, které lze přiřadit SiQ
4
(4Al), SiQ

4
(3Al), 

SiQ
4
(2Al) a nebo SiQ

4
(1Al). Rezonance 

29
Si -79 ppm se váţe k Q

0
, Q

1
.  
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Obr. 7  
27

Al a 
29

Si MAS NMR spektrum geopolymeru [54] 

Škvára [55] studoval mikrostrukturu geopolymeru na bázi popílku. Na spektru 
27

Al 

MAS NMR popílku (obr. 8) identifikoval rezonanci 55 ppm a slabou rezonanci 3 ppm. Slabší 

rezonanci 3 ppm lze přiřadit mulitové fázi z nezreagovaného popílku, koordinace 

šestinásobně koordinovaného Al. Hlavní pík odpovídá AlQ
4
(4Si) – tedy fáze geopolymerního 

typu. Spektrum 
29

Si MAS NMR alkalicky aktivovaného popílku (obr. 8) ukazuje rezonance 

-89 ppm AlQ
4
(4Si) a -97 ppm SiQ

4
(2-3Al). Rezonance -107 ppm odpovídá Si(0Al) a je méně 

zastoupena, coţ ukazuje na penetraci Al do struktury [SiO4]
4-

. Z výsledků NMR v práci [75] 

se objevují ve struktuře geopolymerů na bázi popílku hlavně typ AlQ4(4Si) a SiQ4(4Al), 

SiQ4(2-3Al). 

 

  

Obr. 8  
27

Al a 
29

Si MAS NMR spektrum alkalicky aktivovaného popílku 

Alkalicky aktivovaná struska vytváří zejména CSH fáze s niţším molárním poměrem 

C/S v rozmezí 1,1 aţ 1,2. Dalším hydratačním produktem je hydrotalcit. Chemický vzorec 

přírodního hydrotalcitu je [Mg0,75Al0,25(OH)2](CO3)0,125(H2O)0,5. V aktivovaných struskách 

v případě hydrotalcitu dochází k iontové výměně Mg
2+

 za Al
3+

 a Fe
3+

 a dále CO
2-

 je 

nahrazován hydroxylovými ionty. V případě některých typů strusek aktivovaných NaOH dále 

vznikají AFm fáze. Jejich přítomnost se nezaznamenává v případě aktivace vodním sklem 

[72], [74], [76]. Dle posledních prací [42], [52], [74], [76] v hydratované granulované 

vysokopecní strusce při laboratorní teplotě se nevytvářejí geopolymery, coţ je v rozporu 

s dřívějšími poznatky. Pomocí 
29

Si MAS NMR spektroskopie autoři práce [52] identifikovali 

SiQ
1
 (-79 ppm), SiQ

2
 (-85 ppm), SiQ

2
(1Al) (-81 ppm) a zbytek nezreagované strusky SiQ

0
 

(- 74 ppm). Vzniklé tetraedry SiO
4
 tvoří řetězce CSH fází, ve kterých je křemík částečně 

substituován hliníkem. Rezonance při posunu -85 ppm je v případě granulované vysokopecní 
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strusky přirazená SiQ
2
 a ne jednotce SiQ

4
(4Al), která v případě strusky, s niţším obsahem Al, 

nevytváří pro její vznik podmínky. Absence SiQ4 je důkazem, ţe vzniklé řetězce nevytvářejí 

spojitou prostorově orientovanou síť, která je typická pro geopolymery [72]. 

27
Al a MAS-NMR v případě alkalicky aktivované strusky identifikuje čtyřnásobně 

koordinovaný hliník při rezonanci 68 resp. 64 ppm, (podle Davidovitse [54] se struktura můţe 

identifikovat jako AlQ
2
(2Si), resp. AlQ

3
(3Si)), který je navazovaný do CSH fází. Dále je 

obsaţen šestinásobně koordinovaný hliník (cca 10 ppm), ten je součástí hydrotalcitu. Toto 

zjištění dokládá i práce [77], kde přírodní hydrotalcit vykazuje rezonanci AlO6 při posunu 

1,6 ppm. Podle literatury [73], kromě hydrotalcitu, bývá šestinásobně orientovaný Al součásti 

AFm fází [72].  

Pokud se alkalicky aktivuje surovinová směs, která obsahuje významnější podíl jak 

Al2O3 tak i CaO, pak pomocí MAS NMR je moţno sledovat produkty prostorově uspořádané 

sítě geopolymerního typu, tak i produkty rozvětvených alumosilikátových řetězců typických 

pro alkalicky aktivovanou strusku, jak je patrno z přiloţeného obrázku 9 [72]. 

 

 
27

Al MAS NMR vzorků A) geopolymer, B) 

geopolymer/aktivovaná GVS, C) aktivovaná 

GVS, D) portlandský cement 

29
Si MAS NMR vzorků A) geopolymer, B) 

geopolymer/aktivovaná GVS, C) aktivovaná 

GVS, D) portlandský cement 

Obr. 9  
27

Al MAS NMR a 
29

Si MAS NMR geopolymeru, GVS a PC [42] 

NMR spektra se měřila při 11.7 T za pouţití spektrometru Bruker Avance 500 WB/US 

NMR v drţáku double-resonance 4 mm. Pro získání kvantitativních MNR spekter byla 

provedena standardní single-pulse MAS NMR měření s vysoce výkonným dipolárním 

dekaplingem a s dostatečně dlouhým recyklačním zpoţděním (RD). 
27

Al MAS NMR spectra 

byla získána při 130.287 MHz; spinová frekvence byla ωr/2π = 11 kHz; 20° pulsní šířka byla 

1 μs; recyklační zpoţdění 2 s; a počet skenů byl 2048. Spektra byla porovnávaná k Al(NO3)3 

(0.0 ppm). 
29

Si MAS NMR spectra byla získaná při 99.325 MHz; spinová frekvence byla 

ωr/2π = 7 kHz; 90° pulsní šířka byla 4 μs; recyklační zpoţdění bylo 6 s; a počet skenů byl 

4800. Spektra byla porovnávaná k M8Q8 (octamethylsilsesquioxan, signál nejvyššího pole byl 

nastaven na -109.8 ppm).  
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5.1.7 Teplotní expozice vzorků 

Alkalicky aktivované pojivové systémy vykazují vyšší odolnost vůči působení 

vysokých teplot ve srovnání se standardně produkovanými systémy na bázi portlandského 

slínku [78]. 

V [78] prováděli experimenty na alkalicky aktivovaných směsích s obsahem GVS a 

písku. Tyto vzorky byly po sušení na 110 °C podrobeny tepelnému namáhání aţ do teploty 

1200 °C. Jako zkušební metody byly mimo jiné pouţity: rtuťová porozimetre, měření 

pevnosti v tlaku a ohybu, zkoušky tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity. Během měření 

se potvrdil trend nárůstu pórovitosti s rostoucí teplotou namáhání. Nejdramatičtější změna 

proběhla při 600 °C. Při této teplotě došlo k značnému nárůstu pórovitosti doprovázenému 

sníţením tepelné vodivosti. Hlavní důvod změny mechanických vlastností materiálu se přičítá 

přeměně SiO2 v plnivu z -formy na -formu, která probíhá při 573 °C a je doprovázená 

objemovými změnami. Proto je vhodnější, na vysokoteplotní aplikace, pouţít jako plnivo jiţ 

tepelně upravené materiály buď umělé, např. porcelán a nebo na přírodní bázi, tj. vermikulit 

[79]. Druhou důleţitou teplotou je teplota 800 °C, kdy pevnost v tlaku a tepelná vodivost 

dosahují svého minima a naopak maximální hodnoty dosahuje pórovitost. Tyto změny se 

přičítají rozkladu CSH gelu. Třetí důleţitou teplotou je 1200 °C, kdy došlo k významnému 

nárůstu pevností, ale pórovitost zůstala na vysoké hodnotě. Tento jev se vysvětluje nárůstem 

akermanitových krystalů. Praskliny v pojivové fázi vlivem slinování zanikly a to má logicky 

za následek zvýšení mechanických vlastností, tj. pevnosti [78].  

V práci připravené vzorky po 28 dnech hydratace ve vlhkostním uloţení byly sušeny 

na 100 °C a dále ţíhány na 200, 300, 400, 500 a 1000 °C. Rychlost ohřevu na 100 °C byla 

0,5 °C.min
-1

, výdrţ na teplotě 1 hodinu, neřízené ochlazení na teplotu okolí. Ţíhání na 200, 

300, 400, 500 a 1000 °C probíhalo rychlostí 2 °C.min
-1

, výdrţí 1 hodinu a neřízené ochlazení. 

Před a po kaţdé teplotní expozici byly vzorky měřeny a váţeny pro zjištění objemových 

změn. Po ţíhání na 500 °C byla u vzorků změřena pevnost v tlaku a z úlomků připraven 

prášek pro analýzy RTG, IR a MAS NMR. 

5.2 Pouţité suroviny 

Výchozími látkami pro experimentální práci byly granulovaná vysokopecní struska 

(GVS), elektrárenský popílek, tepelně upravený pálený kaolín - metakaolín a alkalický 

aktivátor – upravené vodní sklo. Blíţe jsou uvedené suroviny popsány níţe. 

5.2.1 Vysokopecní granulovaná struska 

Vysokopecní granulovaná struska pochází z produkce ArcelorMittal Ostrava a.s., 

namleta byla ve společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. na měrný povrch 

350 cm
2
.kg

-1
. Její chemické sloţení, zjištěné pomocí RTG fluorescenční analýzy, je uvedeno 

v tabulce 6. Hustota strusky stanovená přístrojem Pycnomatic je 2,9201 g.cm
-3

.  
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Tabulka 6  Chemické sloţení GVS 

Sloţka (hm.%) Sloţka (µg/g) 

CaO 37,74 ± 0,05 Cr 21,8 ± 1,6 

MgO 12,09 ± 0,14 As < 0,1 

SiO2 41,86 ± 0,09 Cu 2,1 ± 0,5 

Al2O3 5,74 ± 0,05 Co 3,3 ± 1,6 

Fe2O3 0,21 ± 0,001 Zn 7,6 ± 0,4 

TiO2 0,18 ± 0,003 Pb 6,4 ± 0,7 

K2O 0,35 ± 0,007 Sr 404,4 ± 1,0 

Na2O 1,06 ± 0,30 Hg <1,8 

P2O5 0,04 ± 0,004 Bi <1,4 

SO3 1,22 ± 0,006 V 17,9 ± 6,3 

RTG difrakční záznam, obr. 10, ukazuje většinovou přítomnost skelné fáze s výskytem 

CaCO3 a SiO2. 

 

Obr. 10  RTG difrakční záznam granulované vysokopecní strusky 

5.2.2 Elektrárenský popílek 

Elektrárenský popílek pochází z produkce společnosti ČEZ, a.s. Elektrárna 

Dětmarovice. Měrný povrch nemletého popílku je 365 m
2
.kg

-1
. Chemické sloţení dle RTG 

fluorescenční analýzy je uvedeno v tabulce 7. Z obr. 11 je patrný majoritní výskyt skelné fáze 

doplněný krystalickými fázemi mullitu, křemene a grossitu.  
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Tabulka 7  Chemické sloţení elektrárenského popílku 

Sloţka (hm.%) Sloţka (µg/g) 

CaO 3,40 ± 0,01 Cr 138,2 ± 2,0 

MgO 3,00 ± 0,10 As 10,4 ± 0,8 

SiO2 50,39 ± 0,11 Cu 93,2 ± 1,7 

Al2O3 27,85 ± 0,11 Co 25,0 ± 8,7 

Fe2O3 7,90 ± 0,01 Zn 145,9 ± 1,6 

TiO2 0,95 ± 0,003 Pb 75,0 ± 1,3 

K2O 2,36 ± 0,008 Sr 322,2 ± 1,0 

Na2O 0,67 ± 0,01 Hg < 2,0 

P2O5 0,31 ± 0,006 Bi <1,7 

SO3 0,81 ± 0,007 V 163,3 ± 6,7 

 

Obr. 11  RTG difrakční záznam elektrárenského popílku 

5.2.3 Metakaolín 

Metakaolin byl připraven ţíháním kaolinitického jílu. Teplota kalcinace kaolínu byla 

600 °C s výdrţí 30 minut. Uvedená teplota byla zvolena s ohledem na předešlé zkušenosti 

získané na pracovišti Ústavu průmyslové keramiky [80].  
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Obr. 12 uvádí záznam IR spektroskopie ţíhaného a původního kaolínu. Ze srovnání 

spekter je patrný úbytek sorbované a krystalové vody (pásy při 3396, 1640 cm
-1

 a 

~ 3200 cm
-1

) a u metakaolínu došlo rovněţ ke sníţení obsahu strukturních hydroxylových 

skupin (ostré pásy ~ 3600 cm
-1

). Nejvýraznější sníţení intenzity je patrné u pásu vnitřních 

strukturních hydroxylů při 3620 cm
-1

. Chemické sloţení metakaolínu je uvedeno v tabulce 8.  

Tabulka 8  Chemické sloţení metakaolínu 

Sloţka SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O ZŢ 

(hm.%) 47,02 37,4 0,89 0,47 0,11 0,21 1,16 0,02 12,7 

 

Obr. 12  Infračervené spektrum kaolínu (modrá křivka) a metakaolínu (červená křivka) 

5.2.4 Alkalický aktivátor 

Jako alkalický aktivátor se pouţilo upravené komerčně vyráběné vodní sklo. 

Parametry původního vodního skla pro úpravu na silikátový modul MS = 2,0: 

ρ = 1 325 kg.m
-3 

ONa2
w  = 8,535 hm% 

2SiOw  = 24,195 hm% 

Pomocí přídavku 50 % roztoku NaOH se získalo vodní sklo se silikátovým modulem 

MS = 2,0. Silikátový modul se stanovil dle následujícího vztahu (rovnice č. 13): 

ONa

SiO

S

2

2M
n

n
      (1)  (13) 

kde 
2SiOn  je látkové mnoţství SiO2  (mol), 

 ONa2
n  - látkové mnoţství Na2O  (mol). 
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K původnímu vodnímu sklu se přidalo 8,7 ml 50 % roztoku NaOH.  

Mnoţství vnášeného Na2O do pojivových směsí bylo konstantní, a to 4,5 hm. % vůči 

hmotnosti aktivované sloţky (struska, popílek, metakaolín), coţ představuje 29,5 ml 

upraveného vodního skla se silikátovým modulem MS = 2,0 na 100 g aktivovaných sloţek.  

5.3 Příprava směsí 

Sloţení pojivových směsí pro alkalickou aktivaci je uvedeno v tabulce 9. Do směsí 

bylo jako alkalický aktivátor vnášeno upravené vodní sklo se silikátovým modulem MS = 2,0. 

Celkem bylo připraveno 11 směsí. Ty byly vytvářené z GVS, popílku a metakaolínu. 

Směs (CEM – 100 % portlandského cementu CEM I 42,5 R) se připravila pouze jako 

referenční pro moţnost srovnání pevnostních parametrů alkalicky aktivovaných produktů a 

komerčně připravovaného pojiva. 

Ze směsí se vytvářely pojivové hmoty stejné konzistence, tzn. ţe se přidávala voda 

v takovém mnoţství, aby se dosáhlo stejné zpracovatelnosti u všech past. Rozměry 

připravených vzorků byly 20  20  20 mm. 

Tabulka 9  Sloţení pojivových směsí 

 Označení směsí 

Surovina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CEM 

GVS (hm.%) 100 80 60 40 20 - 90 80 60 40 - 

Popílek (hm. %) - 20 40 60 80 100 - - - - - 

Metakaolín 

(hm. %) 
- - - - - - 10 20 40 60 - 

CEM 42,5R 

(hm. %) 
- - - - - - - - - - 100 

Voda 

(ml/100 g směsi) 
8,7 4,7 2,7 0 0 0 15,6 16,4 25,6 37,6 30 

Vodní sklo 

(hm%) 
4,5 - 

Zkušební vzorky byly zhotoveny do kovové formy, která byla předem naolejována pro 

snadnější vyjmutí zatuhlých vzorků. Odměřené mnoţství surovin v suchém stavu se nejdříve 

homogenizovalo. Následně se přidal tekutý aktivátor a voda. Po důkladném promíchání byla 

vzniklá záměs odlita do forem. Za účelem dokonalého zatečení záměsi do objemu formy byly 

právě odlité vzorky po dobu 120 s uloţené na vibračním stolu. Forma se vzorky byla po dobu 

24 hod. uloţena ve vlhkém prostředí s relativní vlhkostí 99 % a teplotou 22 ± 2 °C, poté se 

vzorky odformovaly. Následná hydratace probíhala opět ve vlhkém uloţení za stejných 

podmínek.  

5.4 Pevnosti v tlaku zatvrdnutých pojivových systémů 

Tab. 10 uvádí pevnosti v tlaku (PTL) všech směsí po 2, 7 a 28 dnech hydratace ve 

vlhkostním uloţení. Vzorek ze směsi 6, tj. 100 % popílku neměl ani po 2 dnech téměř ţádnou 

pevnost, dal se zlomit v ruce, a proto je u tohoto vzorku uvedena PTL po  

2 dnech rovna nule. Graficky jsou závislosti pevností v tlaku na sloţení směsí vyjádřeny na 

obrázku 13.  
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Tabulka 10  Pevnosti v tlaku po 2, 7, 28 dnech hydratace a objemová hmotnost po 28 dnech 

hydratace všech směsí  

Směs 

PTL (MPa) 

OH (kg.m
-3

) Dny hydratace 

2 7 28 

1 16,9 46,7 90,1 2015 

2 22,4 37,2 84,6 2000 

3 23,5 29,6 81,7 1957 

4 24,4 24,5 39,9 1911 

5 21,5 19,4 33,7 1864 

6 0,0 5,7 13,6 1823 

7 10,5 20,5 35,4 1951 

8 9,3 17,4 25,3 1892 

9 5,3 7,5 9,6 1710 

10 3,7 3,5 4,2 1 584 

CEM 35,0 66,3 109,0 2097 
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Obr. 13  Pevnosti v tlaku směsí 1-10 a CEM 

Z grafu na obr. 13 vyplývá, ţe nejvyšších pevností v tlaku, kromě vzorku CEM, 

dosahuje aktivovaná směs 1, tedy 100 % obsahu granulované vysokopecní strusky, max. 

hodnota po 28 dnech je 90,1 MPa. Se zmenšujícím se poměrem strusky ve 
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struskopopílkových směsích dochází také k poklesu pevností, u směsi 5 (tj. 20 hm % strusky 

80 hm % popílku) dosahuje pevnost třetinovou hodnotu vůči vzorku připravenému pouze ze 

strusky (vzorek 1) – 34/90 MPa, viz. obr. 14. 

V případě vzorků s obsahem popílku se ve srovnání s dlouhodobými pevnostními 

parametry odlišně vyvíjejí pevnosti krátkodobé. Měřením bylo zjištěno, ţe přídavek popílku 

zvyšuje pevnosti v tlaku po 2 dnech hydratace. Všechny vzorky s obsahem GVS a popílku 

dosahují po 2 dnech hydratace vyšší pevnost, neţ vzorek obsahující pouze GVS. S přibývající 

dobou hydratace se vývoj pevnostních parametrů mění. Po 7 dnech hydratace se stává 

nositelem mechanických vlastností produkt hydratace GVS. Bylo jiţ uvedeno, ţe po 28 dnech 

hydratace nejvyšší pevnost dosahuje vzorek s obsahem pouze GVS.  

Vzorky směsi 6, tj. 100 % popílku nedosahovaly po 24 hodinách ani manipulační 

pevnosti a z forem se daly vyjmout pouze s nejvyšší opatrností. Pevnost po dvou dnech 

hydratace byla neměřitelná, proto není její hodnota uváděna. Autoři v práci [81] doporučují 

pro směsi z popílku pouţít ošetření za zvýšených teplot, jako nejvýhodnější uvádějí modul 

ošetření 24 hodin na vzduchu a poté 2 dny za zvýšené teploty, tj. 65 °C. Teplo je důleţitý 

faktor pro aktivaci popílku, aby se překonala aktivační bariéra a mohlo dojít k hydratačním 

reakcím. Jiní autoři taktéţ doporučují nejprve počáteční hydrataci 24 hodin na vzduchu 

s následným ošetřením v intervalu teplot 40 – 95 °C [82], [83], [84]. 

Směsi ze strusky a metakaolínu mají pevnosti výrazně niţší ve srovnání se vzorky na 

bázi strusky a popílku.  
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Obr. 14  Pevnosti v tlaku směsí v kombinaci struska/popílek 

Podrobněji je vývoj pevností v tlaku směsí struska - metakaolín znázorněn na 

obrázku 15. Opět je zde patrný stejný trend, tj. pokles pevností s klesajícím zastoupením 

strusky ve směsích. Max. pevnosti dosáhla směs 7 odpovídající hodnotě 35,4 MPa. Pevnosti 

s obsahem metakaolínu klesají aţ na hodnotu 4,2 MPa po 28 dnech hydratace. 
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Obr. 15  Pevnosti v tlaku směsí struska/metakaolín 

Lze konstatovat, ţe přídavek popílku, resp. metakaolínu, sniţuje konečné pevnosti v 

tlaku, ovšem krátkodobé pevnosti se více přibliţují pevnostem konečným (po 28 dnech 

hydratace). Tato skutečnost je dobře patrná z tabulky 11, která vyjadřuje relativní vývoj 

pevnosti jednotlivých vzorků, který je vztaţen ke konečným pevnostem. Proces hydratace 

vzorků obsahujících popílek a metakaolín lze v počátečním stadiu povaţovat za intenzivnější. 

Tabulka 11  Relativní vyjádření vývoje pevnosti v tlaku 

Směs 

PTL (%) 

Dny hydratace 

2 7 28 

1 19 52 100 

2 26 44 100 

3 29 36 100 

4 61 61 100 

5 64 58 100 

6 0 42 100 

7 30 58 100 

8 37 69 100 

9 55 78 100 

10 88 83 100 

CEM 50 62 100 
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Získané mechanické vlastnosti jsou závislé na typu suroviny, ze které je zkušební 

těleso připravené. Jednotlivé suroviny mají různé chemické sloţení, lze předpokládat, ţe 

v průběhu hydratace vznikají různé hydratační produkty, které vykazují různé vlastnosti. 

Vzájemný poměr hydratačních produktů odpovídá sloţení zkušebních těles, respektive 

surovinovému sloţení. Problematice fázového rozboru připravených směsí bude věnovaná 

pozornost v další části práce. 

5.5 Termická stabilita alkalicky aktivovaných systémů 

Všechny směsi, tj. 1-10 byly vystaveny tepelnému zatíţení. Cílem této etapy disertační 

práce bylo v případě připravených směsí posouzení schopnosti odolávat působení zvýšených 

teplot a zároveň se umoţnilo sledovat projev různých hydratačních produktů, které se 

vzhledem k rozličnému surovinovému sloţení v aktivovaných vzorcích vytvářely. Opět se 

předpokládá, ţe variabilní surovinové sloţení umoţnilo různorodou tvorbu hydratačních 

produktů. 

Připravené vzorky se neřadí do kategorie ţáruvzdorných produktů. Nepředpokládá se, 

ţe materiály budou systematicky vystavované účinku vysoké teploty. V provozních 

podmínkách však můţe nastat situace, kdy dojde k nárůstu teploty (např. havarijní stav), pak 

je namístě materiály prověřit i z tohoto hlediska. Jiţ bylo uvedeno, ţe zjištěná data se také 

pouţijí k hodnocení vzniklých hydratačních produktů. 

Před započetím ohřevu se vzorky zváţily a změřily, z těchto dat se vypočetla 

objemová hmotnost. Měření se prováděla na 3 paralelních vzorcích. Vzorky byly nejprve 

vysušeny, rychlost ohřevu na 100 °C byla 0,6 °C.min
-1

, s výdrţí na této teplotě 60 min. 

Následně proběhlo samovolné chladnutí na okolní teplotu. Průběţným váţením vzorků 

v závěrečné fázi procesu sušení se zjistilo, ţe 60 min. výdrţ je dostatečná na vysušení vzorků 

do konstantní hmotnosti. Poté se opět vzorky zváţily a změřily. Stejný postup se aplikoval při 

teplotách 200, 300, 400 a 500 °C. Vybrané vzorky byly dále ţíhané aţ na 1000 °C. Rychlost 

ohřevu se v tomto případě zvolila na 2 °C.min
-1

, výdrţ na teplotě 60 minut. U vzorků 

vyţíhaných na 500 a 1000 °C byla provedena zkouška pevnosti v tlaku. Tabulka 12 a 

obrázek 16 uvádějí vývoj objemových hmotností vzorků v závislosti na jejich tepelném 

zpracování (do 500 °C). 

Z prezentovaných údajů je u připravených směsí (před tepelným zpracováním) patrný 

pokles OH s přibývajícím mnoţstvím popílku nebo metakaolínu v surovinové směsi. 

V případě tepelně zpracovaných vzorků se největší pokles OH zaznamenal po jejich vysušení. 

Zvyšující se obsah Al2O3 zapříčiňuje, v průběhu sušení, tj. v rozsahu teplot 22 – 100 °C, 

vývoj produktů s niţší OH. U takovýchto směsí je absolutní změna hodnoty OH zřetelně 

výraznější neţ u směsí s nízkým obsahem Al2O3 a zároveň změna OH proběhne z větší části 

v tomto rozsahu teplot. Například u směsi 10 (obsah metakaolínu 60 hm %) změna OH 

proběhne téměř výlučně v průběhu sušení. Uvedený trend je dobře pozorovatelný 

z tabulky 12. Je moţno konstatovat, ţe zvyšující se podíl Al2O3 činí vzorky v rozsahu 

sledovaných teplot (do 500 °C) stabilnějšími. Tento závěr bude dále potvrzen 

dokumentovaným vývojem pevnosti v tlaku. Je dále nutno uvést, ţe u většiny směsí se 

v závěrečné fázi tepelného zpracování zaznamenal mírný nárůst OH.  

Sledování změny OH v závislosti na tepelném zpracování je dalším nepřímým 

důkazem tvorby odlišných hydratačních produktů v závislosti na surovinovém sloţení. 

Podobný vývoj změny OH vykazují vzorky hydratovaného cementu (směs CEM) se vzorkem 

z aktivované GVS. Zde je moţné očekávat převládající CSH fáze, zatímco odlišný průběh 

směsí s přídavkem popílku nebo metakaolínu (vyšší obsah Al2O3) bude s největší 

pravděpodobnosti výsledkem tvorby tzv. geopolymerních produktů. 
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Pro úplnost je nutné uvést dílčí hodnoty (hmotnost a objem), ze kterých je OH 

stanovená (tabulka 12). Dále tabulka 13 uvádí relativní změnu hmotnosti a objemu 

sledovaných směsí v závislosti na tepelném zpracování. V případě změny hmotnosti je 

vhodné sledovat změnu v rozsahu teplot 100 – 500 °C, nejniţší změny bylo dosaţeno u 

vzorků s nejvyšším přídavkem metakaolínu nebo popílku. V případě změny objemu (je 

vhodné naměřené hodnoty sledovat v celém rozsahu teplot 22 – 500 °C) se zjistil stejný 

účinek obsahu Al2O3 jako v případě změny hmotnosti. 

Tabulka 12  Vývoj OH, hmotnosti a objemu vzorků směsí 1-10 a CEM při postupném výpalu 

na 100, 200, 300, 400, 500 a 1000 °C  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 CEM

22 2 015 2 000 1 957 1 911 1 864 1 957 1 892 1 710 1 584 2 097

100 1 860 1 849 1 828 1 691 1 625 1 709 1 539 1 363 1 177 1 941

200 1 770 1 762 1 744 1 670 1 612 1 664 1 551 1 364 1 180 1 857

300 1 733 1 748 1 706 1 640 1 601 1 641 1 546 1 351 1 161 1 845

400 1 740 1 729 1 700 1 652 1 598 1 648 1 556 1 356 1 163 1 826

500 1 767 1 753 1 728 1 657 1 596 1 667 1 581 1 356 1 156 1 811

22 15,63 15,72 15,56 16,02 15,92 15,21 15,01 13,72 13,20 16,81

100 13,54 13,87 13,79 13,82 13,78 12,72 12,06 10,80 9,65 15,74

200 12,65 12,99 12,96 13,29 13,37 11,96 11,73 10,57 9,47 14,70

300 12,24 12,60 12,59 12,96 13,09 11,60 11,43 10,32 9,29 14,35

400 12,06 12,43 12,42 12,82 12,96 11,46 11,31 10,21 9,20 14,01

500 12,01 12,37 12,36 12,74 12,86 11,43 11,26 10,14 9,13 13,91

1000 12,10 - 12,16 - 12,90 - 11,06 - 8,58 -

22 7,75 7,86 7,95 8,38 8,54 7,77 7,93 8,03 8,34 8,02

100 7,28 7,50 7,55 8,17 8,48 7,44 7,84 7,92 8,20 8,11

200 7,15 7,37 7,43 7,96 8,30 7,19 7,56 7,75 8,03 7,92

300 7,06 6,90 7,38 7,90 8,18 7,06 7,39 7,64 8,00 7,78

400 6,93 7,19 7,31 7,76 8,11 6,95 7,27 7,53 7,91 7,67

500 6,80 7,05 7,16 7,69 8,06 6,85 7,12 7,48 7,89 7,68
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Obr. 16  OH vzorků směsí 1-10 a CEM při výpalu na 100, 200, 300, 400 a 500 °C 
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Tabulka 13  Změna OH, hmotnosti a objemu připravených vzorků směsí v závislosti na 

teplotě zpracování  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 CEM

22-500 -12,4 -12,3 -11,7 -13,3 -14,4 -14,8 -16,4 -20,7 -27,0 -13,6

22-100 -7,7 -7,5 -6,6 -11,5 -12,8 -12,7 -18,7 -20,3 -25,7 -7,4

100-200 -4,9 -4,7 -4,6 -1,2 -0,8 -2,6 0,8 0,1 0,3 -4,3

200-300 -2,0 -0,8 -2,2 -1,8 -0,7 -1,4 -0,3 -1,0 -1,6 -0,6

300-400 0,4 -1,1 -0,3 0,7 -0,2 0,4 0,6 0,3 0,2 -1,1

400-500 1,5 1,4 1,6 0,3 -0,2 1,2 1,6 0,0 -0,6 -0,8

22-100 -13,4 -11,8 -11,4 -13,7 -13,4 -16,3 -19,7 -21,3 -26,9 -6,4

22-500 -23,2 -21,3 -20,5 -20,5 -19,2 -24,8 -25,0 -26,1 -30,9 -17,3

22-1000 -22,6 - -21,9 -19,0 -6,6 -35,0

100-200 -6,5 -6,3 -6,0 -3,9 -2,9 -6,0 -2,7 -2,1 -1,8 -6,6

200-300 -3,2 -3,0 -2,9 -2,5 -2,1 -3,0 -2,6 -2,4 -1,9 -2,4

300-400 -1,5 -1,3 -1,3 -1,1 -1,0 -1,2 -1,0 -1,0 -1,0 -2,3

400-500 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6 -0,8 -0,3 -0,5 -0,7 -0,8 -0,7

100-500 -11,3 -10,8 -10,4 -7,8 -6,7 -10,1 -6,6 -6,1 -5,4 -11,6

500-1000 0,8 -1,6 0,3 -1,7 -6,0

22-500 -12,4 -10,3 -10,0 -8,3 -5,6 -11,9 -10,2 -6,8 -5,3 -4,2

22-100 -6,1 -4,6 -5,1 -2,5 -0,8 -4,2 -1,2 -1,3 -1,7 1,2

100-200 -1,8 -1,7 -1,5 -2,6 -2,1 -3,5 -3,5 -2,2 -2,0 -2,4

200-300 -1,2 -6,4 -0,7 -0,7 -1,4 -1,8 -2,3 -1,5 -0,4 -1,8

300-400 -1,9 4,2 -1,0 -1,8 -0,8 -1,6 -1,6 -1,3 -1,1 -1,3

400-500 -1,9 -1,8 -2,1 -0,9 -0,6 -1,4 -2,1 -0,7 -0,2 0,1
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Záporné znaménko označuje, ţe u vzorku došlo k poklesu sledované veličiny. 

Změna hmotnosti a objemu sledovaných vzorků se neprojevila pouze ve změně jejich 

objemové hmotnosti, ale také na mechanických vlastnostech. Vzorky po tepelné expozici na 

500 °C a jejich vychladnutí na laboratorní teplotu byly podrobeny zkoušce stanovení pevnosti 

v tlaku. U vzorků s niţším obsahem popílku (vzorky 1, 2 a 3) a u vzorku na bázi 

portlandského cementu došlo k výraznému poklesu pevnosti, u ostatních vzorků došlo 

k nárůstu pevnosti. Data jsou dobře zřetelná v tabulce 14 a na obrázku 17.  

Tabulka 14  Změna PTL směsí 1-10 a CEM po výpalu na 500 °C a směsí 1, 3, 5, 8 a 10 po 

výpalu na 1000 °C  

Směs 

PTL (Mpa) ∆PTL (%) 

po 28 dnech 

hydratace 

po výpalu 

na 500 °C 

po výpalu 

na 1000 °C 
20-500 °C 20-1000 °C 

1 90,1 
46,

3 
24,8 -48,7 -72,5 

2 84,6 
57,

8 
- -31,7 - 

3 81,7 
52,

9 
21,9 -35,3 -73,2 

4 39,9 
53,

0 
- 32,9 - 

5 33,7 
52,

2 
82,1 54,9 143,5 

7 35,4 
43,

7 
- 23,4 - 

8 25,3 
47,

9 
7,7 89,4 -69,6 
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9 9,6 
18,

7 
- 95,0 - 

10 4,2 5,4 38,4 29,3 821,6 

CEM 77,0 
46,

4 
- -39,7 - 
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Obr. 17  PTL připravených vzorků směsí po 28 dnech hydratace a po ţíhání na 500 °C 

Na základě výše prezentovaných dat se vytvořila uţší skupina sledovaných vzorků. 

Tyto vzorky se dále ţíhaly na teplotu 1000 °C (rychlost ohřevu 2 °C.min
-1

, výdrţ na max. 

60 min.). Zatímco při tepelné expozici do 500 °C došlo u vzorků z vizuálního hlediska pouze 

k mírné změně odstínu zabarvení, ohřev na 1000 °C u většiny vzorků způsobil na první 

pohled zjevné destrukce (obr. 18). U některých vzorků došlo k nárůstu objemu, u jiných ke 

smrštění, pro představu jsou tyto změny uvedeny na obr. 19 a 20. 

U vybrané skupiny vzorků (1, 3, 5, 8 a 10) se změřila pevnost v tlaku, tabulka 14 a 

obr. 21. Naměřené hodnoty PTL (po ţíhání na 1000 °C) nelze povaţovat za zcela korektní, 

protoţe vzhledem k rozrušení vzorků nebyly dodrţeny všechny zásady měření parametru 

(zejména kolmost a rovnoběţnost ploch). I přes zmíněný nedostatek prezentované hodnoty 

objektivizují míru odolnosti připravených materiálů vůči působení vysoké teploty. Vzhledem 

k nepravidelnému tvaru vzorků ţíhaných na 1000 °C, nebyla v tomto případě hodnocená 

jejich objemová hmotnost. V případě vzorků s nejvyšším obsahem popílku a metakaolínu 

(vzorky 5 a 10) došlo k dalšímu nárůstu pevnosti po tepelné expozici na 1000 °C, zatímco 

pevnost ostatních vzorků klesala.  

Zajímavé jsou hodnoty ztráty ţíháním v rozsahu teplot 500 aţ 1000 °C, které jsou 

v případě vzorků s obsahem popílku poměrně nízké. To znamená, ţe termicky nestabilní fáze 

se rozloţily do teploty 500 °C a nad tuto teplotu přetrvávají fáze (nebo se nově formují), 

jejichţ vznik podporuje obsah popílku, coţ dokládá pevnost v tlaku vzorku 5, který při jeho 

nejvyšším zastoupení zaznamenal výrazný nárůst pevnosti. 
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Obr. 18  Vzorky směsí 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 a 10 po výpalu na 1000 °C 

 

Obr. 19  Vzorky směsí 1, 2, 3, 4 a 5 po výpalu na 1000 °C 
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Obr. 20  Vzorky směsí 7, 8, 9 a 10 po výpalu na 1000 °C 

V případě směsí s obsahem metakaolínu zaznamenal nejvyšší ztrátu ţíháním, 

v rozsahu teplot 500 – 1000 °C, vzorek 10 (60 hm % metakaolínu), coţ vzhledem 

k dramatickému nárůstu pevnosti v tlaku svědčí o strukturní transformaci v prospěch termicky 

stabilních produktů. Niţší obsah metakaolínu je nedostatečný, pevnost vzorku 8 výrazně 

klesla. Duxson [85] se věnoval teplotnímu namáhání směsí z metakaolínu a rozdělil procesy 

charakterizující strukturu do několika kategorií - odolnost struktury, dehydratace, 

dehydroxylace a spékání. Potvrzení těchto experimentů dokazuje i vzorek směsi 

s metakaolínem vystavený teplotnímu namáhání při 1000 °C, viz. obr. 20.  
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Obr. 21  Porovnání PTL směsí 1, 3, 5, 8 a 10 po hydrataci a výpalu na 500 a 1000 °C 

5.6 Měření pH 

Pro měření pH se připravily suspenze pomletých vzorků s destilovanou vodou vţdy po 

2, 7 a 28 dnech hydratace.  

Měření pH suspenzí připravených z hydratujících směsí můţe poskytnout cenné 

informace o samotném průběhu hydratačních dějů. Na základě různících se změn pH suspenzí 

lze usuzovat o objemu tvorby nových hydratačních produktů, vývoj pH hodnot suspenzí je 

vyjádřením rozsahu tvorby hydratačních pochodů. Zároveň různé hodnoty pH suspenzí 
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připravených z alkalicky aktivovaných směsí různého sloţení indikují různorodost 

hydratačních produktů.  

Naměřené údaje pH hodnot odpovídají mnoţství volných alkálií, které se nezapojily 

do tvorby hydratačních produktů. V průběhu času dochází k tvorbě hydratačních produktů a 

tedy k postupnému vázaní alkálií, hodnota pH suspenze hydratujícího tělesa z uvedeného 

důvodu (vzhledem k nízké rozpustnosti vznikajících produktů) musí postupně klesat aţ do 

rovnováţného stavu, kdy se proces tvorby hydratačních produktů z kvantitativního hlediska 

ukončí. Změnu pH výluhů připravených z hydratujících systémů lze povaţovat za nepřímou 

metodu sledující kvalitativní a kvantitativní průběh hydratace alkalicky aktivovaných 

systémů. Za hlavní přednost měření pH lze povaţovat dostupnost dané techniky. 

V alkalicky aktivovaných systémech, které jsou tvořené granulovanou vysokopecní 

struskou se vytváří především CSH fáze. Tvorba geopolymerních produktů je vzhledem 

k poměrně nízkému obsahu Al2O3 omezená. V případě, ţe systém obsahuje popílek nebo 

metakaolín, tedy suroviny s vyšším obsahem Al2O3, vzrůstá potenciál pro tvorbu 

geopolymerních produktů.  

Přítomné alkálie (Na
+
, K

+
) se v průběhu hydratace omezeně váţí na CSH fáze podle rovnice 

č. 14 [1] 

C-S-H + M
+
  M-C-S-H  (14) 

V případě vzniku a přítomnosti geopolymerů jsou alkálie pevně vázané do 

vznikajících polysialátů, kde kompenzují negativní náboj, který se jinak vytváří v důsledku 

čtyřnásobné koordinaci Al
3+

. Přítomnost alkálií v geopolymerech je dobře patrná z modelů 

jejich struktury uváděné v literatuře [56], [57], viz. obr. 4 a 5.  

V průběhu experimentálních prací se měřilo pH suspenzí všech připravených směsí, 

které byly uvedené v tabulce 9. Suspenze byla připravena ze zkušebních těles po 2, 7 a 

28 dnech hydratace. Vzorky byly rozemleté a následným granulometrickým rozdruţením na 

sítu se zajistila stejná granulometrie zrn, ze kterých se suspenze připravily. Předpokládá se, ţe 

po převedení zrnitého materiálu do systému suspenze, proces hydratace probíhal u všech 

sledovaných systémů za stejných podmínek a mnohem rychleji neţ v pevném vzorku. Přesný 

popis postupu měření pH bylo popsáno výše, viz. kap. 5.1.4.  

Rozsah zabudování alkálií do hydratačních produktů je úměrný úbytku alkálií 

v suspenzi. Pokles pH suspenze tedy monitoruje moţnosti pevného záchytu alkálií 

v hydratačních produktech – čím více je těchto fází v konkrétním vzorku, tím více alkálií se 

v nich pevně ukotví a pH suspenze klesá.  

Průběh naměřených hodnot pH výluhů, samostatně pro jednotlivé směsi uvádějí 

přílohy č. 1 aţ 10. Významné jsou souhrnné grafy na obrázku 22 aţ 27, které obsahují data 

měřených pH výluhů pro vzorky s obsahem popílku a vzorky s obsahem metakaolínu. 

Uvedené grafy jsou zpracované pro sledované vzorky v závislosti na době hydratace, před 

přípravou vodní suspenze. Počáteční hodnota pH suspenzí jednotlivých směsí se pohybuje 

přibliţně v rozmezí 10,5 aţ 12 a indikuje tak úroveň obsahu alumosilikátů. Postupem času se 

hodnoty suspenzí připravených ze všech směsí ustálí na hodnotě přibliţně 9. Průběh změny 

hodnot pH je pro jednotlivé suspenze odlišná.  

Z obrázků je patrné, ţe zvyšující se podíl popílku nebo metakaolínu ve vzorku, sniţuje 

hodnoty pH suspenze intenzivněji ve srovnání se vzorky, které tyto přísady neobsahovaly. To 

znamená, ţe vzorky se zvyšujícím se podílem Al2O3 vytvářejí produkty, které přítomné 

alkálie váţí do své struktury intenzivněji ve srovnání se vzorky s nízkým obsahem Al2O3. 
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Tvrzení je moţno doloţit poznatky z literatury [9], [10], [24], [65], [86], [87], které potvrzují 

tvorbu geopolymerů procesem alkalické aktivace systémů obsahujících SiO2 a Al2O3 

v amorfním (skelném) stavu. Zároveň se uvádí, ţe tvorba geopolymerů ze samotné GVS je 

značně omezená. Produkty hydratace jsou u zmíněných systémů „vyzrálejší“ v kratším čase, 

coţ prokázaly parametry pevnosti v tlaku, kdy vzorky s vyšším obsahem popílku/metakaolínu 

dosahovaly krátkodobé pevnosti (po 2 a 7 dnech) více se blíţící pevnostem dlouhodobým (po 

28 dnech hydratace), více také tabulka 10. Je důleţité zdůraznit, ţe měření pH suspenzí můţe 

průběh procesu hydratace hodnotit pouze v počátečním stadiu. Z grafů plyne, ţe pH suspenzí 

všech připravených vzorků se časem ustavuje při hodnotě pH 9. Je obtíţné vymezit časovou 

hranici, za kterou se pH přibliţuje ke své rovnováze. V případě suspenzí připravených ze 

vzorků po 2 dnech hydratace je tato doba přibliţně 30 dnů, zatímco v případě suspenzí 

připravených ze vzorků po 28 dnech hydratace je tato doba přibliţně 70 dnů (od momentu 

přípravy zkušebních těles).  
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Obr. 22  pH směsí GVS a popílku uvedených do suspenze po 2 dnech hydratace 
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Obr. 23  pH směsí GVS a popílku uvedených do suspenze po 7 dnech hydratace 
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Obr. 24  pH směsí GVS a popílku uvedených do suspenze po 28 dnech hydratace 

Na obr. 23 a 24, ale i obr. 25 a 26 je zřetelná souvislost mezi sloţením a průběhem 

poklesu pH: U vzorků 1-3 s menším obsahem popílku (tedy i menším objemem Al2O3) při 

hydrataci vzniklo méně geopolymerů (alumosilikátů), proto jsou alkálie „volné“, tj. vysoké 

pH a jenom postupně se asi sorbují na zrnech. U vzorků 4-6 je geopolymerů více, alkálie se 

pevně váţí, proto je jich méně v suspenzi, jsou spotřebované v hydratujících systémech. 
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Stejný průběh je patrný u vzorků s obsahem metakaolínu. Jeho zvyšující se podíl způsobuje 

rychlejší pokles pH, který je signálem tvorby geopolymerních produktů. 

Hodnota pH = 9 je ve všech případech dynamickou rovnováhou mezi zadrţenými a 

uvolňovanými alkáliemi.  
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Obr. 25  pH směsí GVS a metakaolínu uvedených do suspenze po 2 dnech hydratace 
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Obr. 26  pH směsí GVS a metakaolínu uvedených do suspenze po 7 dnech hydratace 
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Obr. 27  pH směsí GVS a metakaolínu uvedených do suspenze po 28 dnech hydratace 

5.7 Fázové sloţení hydratovaných systémů 

Pro určení fázového sloţení hydratovaných směsí se pouţila metoda rentgenové 

difrakce. Vzorky se podrobily zkoušce pevnosti v tlaku, ze které zbyly úlomky. Tyto se mlely 

ve vibračním mlýnu po dobu 2 minut a následně ještě ručně v achátové misce za přídavku 

acetonu, aby se zastavila hydratace. Takto vzniklý prášek se analyzoval na RTG zařízení.  

Vzorky se v počáteční době hydratace jeví jako rentgenamorfní. Při dlouhodobém 

zrání (měsíce aţ roky) nebo vlivem počátečního tepelného ošetřením hydratovaných směsí 

dochází k uspořádání struktury na delší vzdálenosti, coţ se projeví vývojem krystalické 

struktury [39]. 

Pro RTG analýzu se vybraly vzorky směsí GVS a popílku s označením 1, 3 a 5 a dále 

směsi GVS a metakaolínu s označením 8 a 10.  

Aby se zjistily fázové změny hydratovaných směsí při teplotním namáhání, provedla 

se rentgenová analýza taktéţ u všech výše uvedených směsí po ţíhání na 500 °C. Z těchto se 

ještě dále vybraly směsi 1, 3 a 10, které byly podrobeny teplotnímu zatíţení i při 1000 °C. 

V tabulce 15 je přehled identifikovaných fází včetně číselného značení uváděného 

v jednotlivých difraktogramech. 
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Tabulka 15  Vysvětlivky k difraktogramům 

Označení v grafu Sloţení 

1 CaCO3 

2 H2Si2O5 

3 SiO2 

4 CSH fáze 

5 A3S2 mullit 

6 Muskovit KAl3Si3O10(OH,F)2 

7 Gismondin Ca[Al2Si2O8]4H2O 

8 Melilit – tuhý roztok gehlenitu a akermanitu Ca4Mg[Al2Si2O14] 

9 Wollastonit CaSiO3 

10 Diopsid CaMgSi2O6 

11 Kalcium aluminium silikát Ca0,88Al1,77Si2,23O8 

12 Akermanit Ca2Mg[Si2O7] 

13 Anortit Ca(Al2Si2O8) 

14 Kalcium magnesium silikát Ca0,89Mg1,11Si1,98O6 
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Obr. 28  RTG difrakční záznam směsi 1 po 28 dnech hydratace a po ţíhání na 500 a 1000 °C 

Na obrázku 28 jsou uvedeny difraktogramy směsi 1 (100 % GVS) po 28 dnech 

hydratace (křivka s označením 1) a po teplotním namáhání při 500 a 1000 °C (křivky 

s označením 1_500 a 1_1000). U hydratované směsi se vyskytují kromě skelné fáze i 

pozůstatky z původní suroviny, tj. CaCO3. Hydratací vznikla hlavní pojivová fáze CSH a 

kyselina křemičitá H2Si2O5. Obdobné výsledky potvrzuje i práce [9]. Při výpalu na 500 °C 
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krystalizuje SiO2. Při výpalu na 1000 °C jsou jasně patrné fázové přeměny, dochází ke 

krystalizaci a vzniku nových fází – melilit, wollastonit. 

2-Theta - Scale

6 10 20 30 40 50 60

3

3_500

1

1

3

3

35

5
5

5 5 5

5 5

5
5

4

3

3_1000

8

8 8

8 8

8

8

8

8

8

8
8

8

8

8

8

8

8 8
8

1
01
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0 1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

 

Obr. 29  RTG difrakční záznam směsi 3 (60GVS/40pop.) po 28 dnech hydratace a po ţíhání 

na 500 a 1000 °C 

Na obrázku 29 je uveden difraktogram směsi 3 (60GVS/40pop.) po hydrataci a ţíhání 

na 500 a 1000 °C. V hydratovaném systému zůstal mullit a křemen z výchozích surovin. 

Došlo ke vzniku pojivové CSH fáze [82], [88]. Opět lze vidět, ţe k značným strukturním 

změnám dochází aţ při teplotách vyšších neţ 500 °C. Vzniká akermanit-gehlenit, diopsid a 

kalciumaluminátsilikát [88].  
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Obr. 30  RTG difrakční záznam směsi 5 (20GVS/80pop.) po 28 dnech hydratace a ţíhání na 

500 °C 
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Obrázek 30 znázorňuje RTG analýzu směsi 5 (20GVS/80pop.) po 28 dnech hydratace 

a ţíhání na 500 °C. Vyskytuje se zde křemen a mullit vnášený popílkem a CaCO3 ze strusky. 

Jako výsledek hydratace je zde zastoupena CSH fáze [35], [59].  
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Obr. 31  RTG difrakční záznam směsi 8 (80GVS/20MK) po 28 dnech hydratace a ţíhání na 

500 °C 

Obrázek 31 popisuje RTG záznam směsi 8 (80GVS/20MK) po 28 dnech hydratace a 

ţíhání na 500 °C. Ze vstupních surovin se zde vyskytují CaCO3, SiO2 a slída. Po výpalu 

dochází k tvorbě gismondinu a na RTG záznamu přetrvávají difrakční linie po 

dehydratovaných CSH fázích. Přítomnost křemene, kalcitu a slídy jako nezreagovaných 

krystalických fázi z originálních surovin u směsí GVS a MK a hydratačních produktů – CSH 

a gismondin potvrzují i práce [52] a [89].  

Obrázek 32 znázorňuje rentgenogram směsi 10 (40GVS/60MK) po 28 dnech 

hydratace a ţíhání na 500 a 1000 °C. Z nezreagované suroviny se zde nachází CaCO3, SiO2 a 

slída. Hydratačními procesy vzniká CSH fáze a gismondin. Při výpalu na 1000 °C krystalizují 

nové fáze – anortit, diopsid v nestechiometrickém sloţení.  
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Obr. 32  RTG difrakční záznam směsi 10 (40GVS/60MK) po 28 dnech hydratace a ţíhání na 

500 a 1000 °C 

RTG difrakce potvrdila převáţně amorfní charakter hydratovaných vzorků. Metoda 

v případě těchto těles potvrzuje pouze přítomnost CSH fází a některých dalších krystalických 

fází, které do systému vnáší vstupní suroviny, a které jsou inertní vůči probíhajícím 

hydratačním reakcím. V případě ţíhaných vzorků se zastoupení krystalických fází zvyšuje. 

Dále je patrný očekávaný pokles intenzity difrakce CSH fáze s rostoucí teplotou. Po ţíhání na 

teplotu 1000 °C se jiţ táto fáze nevyskytuje.  

Obecně se tvrdí, ţe produktem alkalické aktivace granulované vysokopecní strusky je 

CSH gel, kdeţto pojivové vlastnosti geopolymerů vzniklých alkalickou aktivací metakaolínu 

nebo popílku jsou způsobeny formací třídimenzionální amorfní alumosilikátových sítí [24], 

[54], [87]. Práce [87] potvrzuje, ţe CSH gel a geopolymer jako produkty alkalické aktivace 

granulované vysokopecní strusky a metakaolínu mohou současně koexistovat a dokonce tak 

zvyšovat pevnost kompozitů s malým přídavkem strusky. CSH gel v těchto systémech 

vyplňuje pórovou strukturu geopolymeru a chová se spíše jako plnivo/kamenivo, výsledný 

produkt je homogenní s nízkou pórovitostí, coţ má za následek zvýšenou mechanickou 

pevnost.  

Na základě průběhu některých difraktogramů se jeví, ţe vzorky ţíhané na 1000 °C 

amorfní fázi neobsahují. Záznam neobsahuje široké difrakční minimum, které je typické pro 

amorfní fázi. Ze zkušenosti plyne, ţe takovýto závěr na základě RTG difrakce není moţno 

přijmout, v difraktogramech můţe být projev skelné fáze překrytý liniemi krystalických fází . 

V práci [90] se prováděl fázový rozbor strusky, která obsahovala jak krystalický tak i skelný 

podíl. Metoda RTG difrakce strusky amorfní podíl neidentifikovala. Následně, kdyţ se zajistil 

záznam pouze skelných fragmentů strusky, získal se difraktogram typický pro amorfní fázi. 

Více obrázek 33. Metoda RTG difrakce neumoţňuje spolehlivě potvrdit nebo vyvrátit 

přítomnost skelné fáze, pokud je v systému obsaţeno dostatečné mnoţství krystalických fází. 

Metodou RTG difrakce se nepotvrdila přítomnost geopolymerních produktů, které 

vykazují amorfní charakter a které v případě alkalicky aktivovaných pucolánů jsou stěţejními 
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fázemi. Tyto produkty je moţné očekávat zejména u vzorků 5 a 10, které vykázaly dobrou 

odolnost vůči působení zvýšené teploty a jejich pevnost v tlaku v daném případě rostla, 

zatímco pevnost vzorků s niţším obsahem Al2O3 s rostoucí teplotou významně klesá. Tvorbu 

geopolymerních produktů také potvrdil průběh pH suspenzí sledovaných vzorků. 
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Obr. 33  Difraktogram a fotografie strusky 04509 

5.8 Infračervená spektroskopie 

Pro analýzu FTIR – Fourier Transformation Infrared Spectroscopy (dále jen IR) byly 

vybrány vzorky s obsahem strusky a popílku – směsi 1, 3, 5 a vzorky sestávající ze strusky a 

metakaolínu – směsi 8 a 10. Analýza byla provedena na práškovém vzorku, který se získal 

rozemletím vzorku hydratovaného 28 dní (u vzorku byla zastavena hydratace). Dále se 

metodě IR spektroskopie podrobily vzorky po teplotní expozici. V tomto případě se vzorky po 

28 dnech hydratace ţíhaly na teplotu 500 a 1000 °C a následně se rozemlely. Obr. 34 

znázorňuje IR záznamy směsí 1, 3, 5, 8 a 10 po 28 dnech hydratace; obr. 35 uvádí IR 

záznamy směsí 1, 3, 5, 8 a 10 po teplotní expozici na 500 °C a obr. 36 představuje IR 

záznamy směsí 1, 3, 5, 8 a 10 po ţíhání na 1000 °C.  

Obr. 34, křivka s označením 1 popisuje stav směsi č. 1 po 28 dnech hydratace. Píky 

3357 – 3392 a 1640 – 1648 cm
-1

 jsou valenční a deformační vibrace skupiny O-H, 

odpovídající vodě. Vibrace 1428,8 cm
-1 

se přisuzuje asymetrickým valenčním vibracím 

O-C-O vazeb CO 2

3 skupin, jejichţ další vibrace se vyskytuje při 876,3 cm
-1

, tzn. výskyt 

uhličitanů. Vzniklé pojivové CSH fáze vykazují vibrace vazeb Si-O-Si a Si-O-Al při hodnotě 

969,2 cm
-1

. Interval vibrací 600 aţ 800 cm
-1 

označuje vazby Al-O-Si – kalciumsilikáty, 

alumosilikáty [89], [91]. Při výpalu na 500 °C, obr. 35, dochází ke ztrátě vody a počínajícímu 

rozkladu uhličitanů. Po dalším ţíhání na 1000 °C, obr. 36, se uhličitany rozkládají, píky mizí. 

Dochází k prokazatelnému rozkladu CSH fází a vzniku fází nových, coţ se projevuje 

výskytem vibrací při hodnotě cca 1000 cm
-1

.  

U vzorků směsí 3 a 5 (kombinace GVS a popílku po 28 dnech hydratace – obr. 34, 

křivky č. 3 a 5), se objevují obdobné fáze jako u směsi 1, jen s malými posuny píků, coţ 

způsobuje rozdílné vstupní chemické sloţení směsí a z toho vyplývající produkty. Zásadní je 

posun píku v oblasti cca 1000 cm
-1

 k vyšším hodnotám, který je spojen s rostoucím obsahem 

popílku. V teoretickém rozboru metody IR spektroskopie, bylo uvedeno, ţe v tomto pásmu 

rostoucí hodnota maxima píku potvrzuje přítomnost tetraedrů SiO4 s rostoucím počtem vazeb 
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s dalším kationtem (přes společně sdílený atom kyslíku, přičemţ na jeden tetraedr SiO4 

mohou být navázané max. 4 další kationty). Uvedený posun píku zároveň dokládá průnik Al 

do struktury Si-O-Si sítě. Těchto reakcí se účastní i Na [42], [59], [82], [92]. Z uvedeného 

plyne, ţe rostoucí obsah hliníku podporuje tvorbu produktů geopolymerního typu na úkor 

CSH fází. Důkazem je posun píku z hodnoty 970 u vzorku 1 na hodnotu 988 u vzorku 5. 

 Při výpalu na 500 °C u vzorků směsí 3 a 5 (obr. 35) zanikají vibrace vody, zmenšují 

se píky uhličitanů. Při výpalu na 1000 °C (obr. 36) se uhličitany rozkládají (píky uhličitanů 

zanikají). Míra destrukce píku při 1000 cm
-1

 se zmenšuje s rostoucím obsahem hliníku. 

V případě vzorku 5, který obsahuje nejvíce popílku se pás charakteristický pro vazbu Si-O-Si 

a Si-O-Al nečlení, pouze maximum se posouvá k vyšším hodnotám (z 988 na 1004 cm
-1

). 

Obrázek 34, křivka č. 8 popisuje IR záznam směsi 8 po 28 dnech hydratace. Píky 3388 

a 1647 cm
-1

 odpovídají valenčním a deformačním vibracím vody. Pík 985 cm
-1

 zastupuje 

vazby Si-O-Si a Si-O-Al. Jedná se o pás prokazující přítomnost CSH fází a geopolymerů. 

Uhličitany prokazuje pík 1457,2 cm
-1

. Méně intenzivní výskyt uhličitanů dokazuje, ţe 

hydratační produkty připravené z metakaolínu jsou méně citlivé na karbonizaci neţ produkty 

alkalické aktivace strusky ve směsi s popílkem [42]. Vibrace 3724,7 a 3688,2 cm
-1

 obecně 

indikují přítomnost strukturních hydroxylů - Ca(OH)2. Zůstává otázkou proč se jeho výskyt 

(byť nevýrazný) zaznamenal pouze u tohoto vzorku. Obr. 35 a 36 s křivkami č. 8 znázorňují 

IR záznam směsi 8 po ţíhání na 500 a 1000 °C. Zanikají píky vody a rozloţených uhličitanů. 

V případě ţíhání na 1000 °C je průběh křivky podobný vzorku 3. Dochází ke vzniku nových 

produktů, které se v pásmu Si-O-Si a Si-O-Al vazeb projevují vznikem nových vibračních 

maxim (pásmo 856 aţ 1012 cm
-1

). Toto rozčlenění indikuje strukturní změny doprovázené 

změnou objemu a narušením vzorku.  

IR záznam směsi 10 je uveden na obrázku 34, křivka č. 10 a obdobně jako u směsi 8 se 

zde vyskytují vibrace odpovídající vodě, uhličitanům a CSH a geopolymerním fázím, nejsou 

přítomny strukturní hydroxyly. Došlo k posunu píku vazeb Si-O-Si a Si-O-Al k vyšším 

intenzitám, coţ je zapříčiněno vyšším obsahem hliníku v surovinové směsi. Ţíhání na 

1000 °C se u vzorku 10 projevuje rozšířením pásu 1000 cm
-1 

a průběh získané křivky je 

podobný vzorku 5, viz. obr. 36. Obecně lze říci, ţe ztráta vody z hydratovaných systémů 

během výpalu na teploty 500 a 1000 °C nezpůsobuje zvláštní změny ve vzniklé geopolymerní 

struktuře. Z uvedených IR záznamů lze konstatovat, ţe směsi se zvyšujícím se obsahem 

hliníku mají lepší tepelnou stabilitu. V našem případě se to týká směsí 5 a 10.  

Lze konstatovat, ţe IR spektroskopie ve spojení se studiem alkalicky aktivovaných 

pucolánů poskytuje informace o přítomnosti vazeb Si-O-Si a Si-O-Al, které pro hydratované 

produkty této skupiny materiálů jsou stěţejní. Bliţší interpretace uvedených vazeb tj. 

podrobnější rozbor provázanosti tetraedrů SiO4 a AlO4 je na základě této metody obtíţná. 

U tepelně exponovaných vzorků, zvláště při teplotě 1000 °C, je moţné z průběhu IR záznamu 

pozorovat změny v produktech s vazbou Si-O-Si a Si-O-Al. Pás této vazby (cca 1000 cm
-1

) se 

u vzorků s niţším obsahem Al2O3 štěpí a vznikají nová maxima, zatímco u produktů s vyšší 

obsahem Al2O3 dochází k jeho rozšíření. IR spektroskopie je vhodná metoda pro sledování 

změn obsahu vody a uhličitanů v průběhu teplotního zpracování aktivovaných pucolánů. 

Z důvodu potřeby získání detailnější představy o vzájemném propojení tetraedrů SiO4 

s tetraedry AlO4 se v práci dále věnovala pozornost metodě NMR spektroskopie.



 

Obr. 34  IR záznam směsí 1, 3, 5, 8 a 10 po 28 dnech hydratace 
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Obr. 35  IR záznam směsí 1, 3, 5, 8 a 10 po ţíhání na 500 °C 
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Obr. 36  IR záznam směsí 1, 3, 5, 8 a 10 po ţíhání na 1000 °C 



5.9 MAS NMR  

Struktura připravených směsí 1, 3, 5, 8 a 10 byla hodnocená pomocí 
27

Al a 
29

Si MAS 

NMR spektroskopie. Byly hodnocené vzorky po 28 dnech hydratace, vzorky po ţíhání na 

teplotu 500 °C a dále vybrané vzorky po ţíhání na teplotu 1000 °C.  

Na pracovišti Ústavu makromolekulární chemie AV ČR byla provedená dekonvoluce 

naměřených signálů, na základě čehoţ se určila plocha signálu jednotlivých identifikovaných 

stavebních jednotek, která odpovídá jejich zastoupení.  

Vzorky 1, 3 a 5 byly připravené alkalickou aktivací vysokopecní strusky s různým 

obsahem popílku (směs 1 – 0 hm %, 2 – 40 hm % a 5 – 80 hm %). Na základě provedené 

literární rešerše by směs 1 měla být tvořená CSH fázemi, ve kterých je navázán čtyřnásobně 

koordinovaný hliník. V případě směsi s obsahem popílku se vytváří předpoklad pro tvorbu 

geopolymerních produktů.  

Průběh křivky 
27

Al MAS NMR (obr. 37-39) potvrzuje přítomnost tetraedrů AlO4. 

V případě směsí 1, 3 a 5 je patrný posun maxima naměřeného signálu ve směru k hodnotě 

55 ppm (65,5→61,5→59,5), která odpovídá stavební jednotce AlQ
4
(4Si), která potvrzuje 

přítomnost geopolymerů. Dále je u zmíněných vzorků pík v oblasti 2,5 aţ 9,5 ppm, který 

odpovídá šestinásobně koordinovanému Al. Literatura přisuzuje tuto rezonanci produktu 

hydrotalcitu [Mg0,75Al0,25(OH)2](CO3)0,125(H2O)0,5. Jeho zastoupení se vlivem zvýšeného 

obsahu Al2O3, tj. zvyšujícím se objemem popílku ve směsi (směsi 3 a 5) sniţuje z 8 % na 3 % 

(resp. 2 %). 

 

  
 ppm plocha %  ppm plocha % 

AlO4 65,5 92 SiQ
0
 -71,5 9 

AlO6 9,5 8 SiQ
1
 -78,5 44 

   SiQ
2
/SiQ

4
(4Al) -85,0 34 

   SiQ
4
(3Al) -92,0 13 

Obr. 37  
27

Al a 
29

Si MAS NMR vzorku 1 po 28 dnech hydratace 

Záznam 
29

Si MAS NMR u vzorku 1 (obr. 37) signalizuje přítomnost izolovaných 

tetraedrů SiO4, které se nezapojují do řetězovitého nebo síťového uspořádání v rozsahu 9 %. 

V největším mnoţství (44 %) je přítomen tetraedr křemíku v uspořádání SiQ
1
, který odpovídá 

jednak dimernímu uspořádání dvou tetraedrů SiO4 a také představuje konec řetězení vzájemně 

spojených tetraedrů křemíku do lineárního uspořádání. Na NMR záznamu je dále výrazný pík 

s vrcholem při hodnotě -85 ppm. Uvedená hodnota v případě aktivované vysokopecní strusky 

odpovídá uspořádání SiQ
2
, které spolu s SiQ

1 
dokládá přítomnost CSH fází, jakoţto hlavní 

fáze. Na rozdíl od literárních zdrojů je moţné, v důsledku přítomnosti píku při hodnotě  

-85 ppm, část produkce hydratačního děje povaţovat za formující se geopolymer SiQ
4
(4Al). 

Důvodem je především skutečnost, ţe ve vzorku se dále vyskytuje, kromě tohoto produktu, 

kombinace Al a Si iontů v uspořádání SiQ
4
(3Al), a to v mnoţství 13 %. 
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 ppm plocha %  ppm plocha % 

AlO4  61,5 98 SiQ
0
 -71,0 5 

AlO6 2,5 2 SiQ
1
 -76,5 16 

   SiQ
2
/SiQ

4
(4Al) -84,0 48 

   SiQ
4
(3Al) -92,0 25 

   SiQ
4
(Al) -102,0 6 

Obr. 38  
27

Al a 
29

Si MAS NMR vzorku 3 po 28 dnech hydratace 

 

  
 ppm plocha %  ppm plocha % 

AlO4  59,5 97 SiQ
1
 -76,0 7 

AlO6 2,5 3  SiQ
4
(4Al) -83,0 13 

   SiQ
4
(3Al) -88,0 20 

   SiQ
4
(2Al) -92,5 24 

   SiQ
4
(1Al) -100,0 19 

   SiQ
4
 -109,0 17 

Obr. 39  
27

Al a 
29

Si MAS NMR vzorku 5 po 28 dnech hydratace 

Rezonance nuklidů 
29

Si u vzorků 3 a 5 (obr. 38 a 39) potvrzují rozvíjející přítomnost 

geopolymerních produktů s rostoucím přídavkem popílku. U vzorků vzrůstá podíl prostorově 

vázaných tetraedrů SiQ
4
 s vazbou na tetraedry AlO4 (SiQ

4
(xAl)), kde x nabývá hodnot 1 aţ 

4), u vzorku 5 se objevuje síťově vázaný tetraedr SiQ
4
. Opět se u vzorku 3, podobně jako 

v případě 1, vyskytuje rezonance při hodnotě -84 ppm, coţ odpovídá přítomnosti SiQ
2
 resp. 

SiQ
4
(4Al). Při srovnání záznamu vzorku 1 a 5 je patrný posun vrcholu naměřené křivky 

směrem vpravo (z -85 ppm na -90 ppm), tedy k hodnotám charakterizujících přítomnost 

geopolymerní struktury. Uvedený posun je kromě samotného vrcholu křivky charakteristický 

pro její celý průběh. Kromě přítomnosti čtyřnásobné koordinace je tetraedr SiO4, u vzorků 3 a 

5, přítomen v koordinaci SiQ
1
 (v případě vzorku 3 pravděpodobně i SiQ

2
: -84 ppm). Tyto 

rezonance charakterizují přítomnost CSH fází. Jejich zastoupení je u vzorku 5 nejniţší 

(konkrétně SiQ
1
 klesá z mnoţství 44 % u vzorku 1 na mnoţství 7 % u vzorku 5). 

Hliník v případě vzorku 8 (obr. 40) je v převáţné míře 4 násobně koordinovaný 

(95 %), zbytek je v 6 násobné koordinaci. U vzorku 10 klesá zastoupení 4 násobně 

koordinovaného hliníku na úkor AlO6 (19 %) a objevuje se AlO5 (v mnoţství 2 %). Vyšší 

zastoupení AlO5 a AlO6 je dáno vyšším obsahem metakaolínu, který tyto jednotky vnáší. 
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V obou případech jsou vrcholy píků při hodnotách 60 ppm, coţ odpovídá vazbě tetraedrů 

hliníku s tetraedrem křemíku. Oproti vzorku 1 je moţno pozorovat, ţe přídavek metakaolínu 

v případě vzorků 8 a 10 posouvá vrchol píku ve směru doprava, tedy blíţe k hodnotě, která je 

typická pro geopolymerní struktury (55 ppm –AlQ
4
(4Si)). 

 

 
 

 ppm plocha %  ppm plocha % 

AlO4 60,0 95 SiQ
0
/SiQ

1
 -75 31 

AlO6 4,0 5 SiQ
2
(Al) -82 17 

   SiQ
2
/SiQ

4
(4Al) -87 25 

   SiQ
4
(3Al) -92 27 

Obr. 40  
27

Al a 
29

Si MAS NMR vzorku 8 po 28 dnech hydratace 

 

  
 ppm plocha %  ppm plocha % 

AlO4  60,0 79 SiQ
0
 -73,5 10 

AlO5 27,0 2 SiQ
2
/SiQ

4
(4Al) -85,0 24 

AlO6 3,5 19 SiQ
4
(3Al) -91,5 29 

   SiQ
4
(2Al) -97,5 20 

   SiQ
4
(0Al) -105,0 17 

Obr. 41  
27

Al a 
29

Si MAS NMR vzorku 10 po 28 dnech hydratace 

Průběh spektra izotopu 
29

Si v případě vzorku 8 a 10 (obr. 40 a 41)potvrzuje přítomnost 

tetraedrů SiQ
1
 a SiQ

2
, coţ dokládá přítomnost CSH fází, jako i SiQ

4
, dokládající přítomnost 

geopolymerů. Dochází k substitucí navazovaných tetraedrů SiO4 za AlO4. Opět se prokázalo, 

ţe vzorek s vyšším obsahem Al2O3 (vzorek 10) obsahuje více čtyřnásobně (prostorově) 

navazovaného tetraedru SiO4 s dalšími tetraedry SiO4 nebo tetraedry AlO4 oproti vzorku 8, 

kde přídavek metakaolínu a tedy i Al2O3 je niţší. Je moţné tvrdit, ţe analýza v případě vzorků 

s obsahem metakaolínu prokázala přítomnost geopolymeru, jehoţ mnoţství roste se 

zvyšujícím se podílem metakaolínu. 

Pomocí NMR spektroskopie je moţné sledovat strukturní změny vzorků po ţíhání. 

V případě ţíhání vzorku 1 na 500 °C (obr. 42) dochází k vymizení šestinásobně 

koordinovaného hliníku, který byl přisuzován hydrotalcitu. Veškerý Al je ve čtyřnásobné 

koordinaci. 
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 ppm plocha %  ppm plocha % 

AlO4 61,5 100 SiQ
0
 -75,0 40 

   SiQ
1
 -80,0 6 

   SiQ
2
(Al)/SiQ

2
/SiQ

4
(4Al) -83,5 45 

   SiQ
4
(3Al) -92,0 9 

Obr. 42  
27

Al a 
29

Si MAS NMR vzorku 1 po ţíhání na 500 °C 

  
 ppm plocha %  ppm plocha % 

AlO4  58 22 SiQ
0
 -74,0 80 

AlO5 49 78 SiQ
4
(4Al) -84,5 12 

   SiQ
4
(3Al) -91,6 6 

   SiQ
4
(0Al) -105,0 2 

Obr. 43  
27

Al a 
29

Si MAS NMR vzorku 1 po ţíhání na 1000 °C 

Významná je změna v uspořádání tetraedrů křemíku. Průběh křivky 
29

Si MAS NMR 

se posouvá doleva, k hodnotám, které svědčí o niţším stupni provázanosti oproti vzorku 

neţíhanému. Podíl nepropojených tetraedrů narůstá aţ na 40 %. Dále vysoké zastoupení 

vykazuje rezonance -83,5 ppm, která odpovídá kombinaci produktů SiQ
2
(Al)/SiQ

2
/SiQ

4
(4Al). 

Vzorek obsahuje zbytky po CSH fázích a zřejmě i geopolymerní produkty, protoţe je dále 

přítomná jednotka SiQ
4
(3Al) v rozsahu 9 %. Po ţíhání na 1000 °C (obr. 43) je v případě 

vzorku 1 téměř veškerý křemík přítomen v uspořádání SiQ
0
 (80 %), díky čemuţ dochází ke 

ztrátě soudrţnosti tělesa. Pokud na základě průběhu spektra 
29

Si MAS NMR hydratovaného 

vzorku 1 (obr. 37) byla vyslovena domněnka o částečné přítomnosti geopolymeru, pak na 

základě spektra daného vzorku ţíhaného na 1000 °C je moţno tento předpoklad podepřít 

dalším argumentem. Spektrum totiţ zaznamenává rezonance při -84, -91 a -105 ppm (v 

rozsahu celkem 20 %), které jsou typické pro síťové geopolymerní uspořádání.  

V případě vzorků 3 a 5 obsahujících popílek, ţíhaných na 500 °C (obr. 44 a 46), je 

moţno pozorovat nárůst zastoupení dimerů SiQ
1
 vůči vzorkům neţíhaným. Tato skutečnost 

svědčí o rozpadu CSH fází, který při této teplotě neproběhne v plné míře, jelikoţ jsou dále 

zastoupené jednotky SiQ
2
, které svědčí o přetrvávajícím uspořádání původních CSH fází. 

Převáţná část křemíku je zapojena do struktury SiQ
4
, která je typická pro geopolymery, 

přičemţ podíl této stavební jednotky vzrůstá se stoupajícím podílem popílku. V důsledku 

zvýšeného podílu Al2O3 v ţíhaných vzorcích 3 a 5 se celkový průběh křivky 
29

Si MAS NMR 

příliš neliší od křivek příslušných vzorků v neţíhaném (pouze hydratovaném) stavu. Dochází 

pouze ke zmíněnému nárůstu jednotek SiQ
1
. Malá změna průběhu křivky svědčí o přítomnosti 

geopolymerů, které jsou vůči působení teploty 500 °C imunní.  
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 ppm plocha %  ppm plocha % 

AlO4  60,5 98 SiQ
1
/SiQ

2
(Al) -79,5 40 

Al6 2,0 2 SiQ
4
(4Al) -88,0 40 

   SiQ
4
(2Al) -97,5 13 

   SiQ
4
(0Al) -107,0 7 

Obr. 44  
27

Al a 
29

Si MAS NMR vzorku 3 po ţíhání na 500 °C 

 

 
 

 ppm plocha %  ppm plocha % 

AlO4  58,5 41 SiQ
0
 -73,7 27 

AlO5 51,1 59 SiQ
4
(4Al) -87,1 40 

   SiQ
4
(2Al) -94,5 26 

   SiQ
4
(0Al) -104,8 7 

Obr. 45  
27

Al a 
29

Si MAS NMR vzorku 3 po ţíhání na 1000 °C 

Termická stabilita geopolymerů je dobře patrná z (obr. 45), na kterém je průběh NMR 

křivky vzorku 3 ţíhaného na 1000 °C. Křivka 
29

Si MAS NMR vykazuje dva výrazné vrcholy. 

První pík deklaruje přítomnost monomeru SiQ
0
, který vznikl z rozpadlých CSH fází. Další pík 

charakterizuje přítomnost geopolymerní struktury. Ţíháním hydratovaných vzorků vznikají 

nové krystalické fáze. Tento proces potvrzuje průběh křivek 
27

Al MAS NMR, na kterých je 

patrný vznik pětinásobně koordinovaného hliníku, který se v případě vzorků hydratovaných 

nevyskytoval.  
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 ppm plocha %  ppm plocha % 

AlO4  56,5 61 SiQ
1
 -76,5 12 

AlO5 39,0 34 SiQ
2
/SiQ

4
(4Al) -86,5 28 

Al6 -2,5 5 SiQ
4
(2Al) -95,0 44 

   SiQ
4
(0Al) -106,5 16 

Obr. 46  
27

Al a 
29

Si MAS NMR vzorku 5 po ţíhání na 500 °C 

Průběh spektra křemíku vzorků s obsahem metakaolínu ţíhaných na 500 °C (obr. 47 a 

48) vykazuje minimální změnu vůči vzorkům hydratovaným. Poměr rezonancí, které 

odpovídají CSH fázím a geopolymerům se po ţíhaní na 500 °C vůči vzorkům hydratovaným 

výrazně nemění. Stejný závěr se dá vyvodit i v případě srovnání difraktogramů uvedených 

vzorků, kdy po ţíhaní je patrná pouze minimální změna. 

 

  
 ppm plocha %  ppm plocha % 

AlO4  58,0 98 SiQ
0
/SiQ

1
 -76 30 

AlO5 4,5 2 SiQ
2
(Al) -82 31 

   SiQ
4
(2Al) -90 28 

   SiQ
4
(0Al) -96 11 

Obr. 47  
27

Al a 
29

Si MAS NMR vzorku 8 po ţíhání na 500 °C 

 
 

 ppm plocha %  ppm plocha % 

AlO4  64,0 80 SiQ
2
 -81,5 25 

AlO5 30,0 5 SiQ
4
(3Al) -89,0 20 

AlO6 4,0 15 SiQ
4
(2Al) -94,5 26 

   SiQ
4
(Al) -99,5 25 

   SiQ
4
 -106,5 4 

Obr. 48  
27

Al a 
29

Si MAS NMR vzorku 10 po ţíhání na 500 °C 
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Vzorek 10 po ţíhání na 1000 °C (obr. 49) jiţ změnu vykazuje. V případě křemíkového 

spektra se podobně jako v případě vzorku 3 objevují dva rezonanční vrcholy. První odpovídá 

struktuře SiQ
0
 (-72,6 ppm), coţ je produkt rozpadlé CSH fáze. Další vrchol odpovídá síťově 

uspořádané struktuře SiQ
4
, která je typická pro geopolymerní produkty. 

 

 

 ppm plocha %  ppm plocha % 

AlO4  64,0 80 SiQ
0
 -72,6 8 

AlO5 30,0 5 SiQ
4
(4Al) -86,2 27 

AlO6 4,0 15 SiQ
4
(3Al) -91,9 23 

   SiQ
4
(2Al) -97,3 40 

   SiQ
4
 -106,0 2 

Obr. 49  
27

Al a 
29

Si MAS NMR vzorku 10 po ţíhání na 1000 °C 

29
Si A 

27
Al MAS NMR spektroskopie poskytla cenné informace o fázovém sloţení 

hydratovaných produktů a fázovém sloţení vzorků po tepelné expozici. Bylo prokázáno, ţe 

systémy připravené z granulované vysokopecní strusky obsahují zejména CSH fáze 

(přítomnost SiQ
1 

a
 
SiQ

2
) a malý podíl geopolymerních produktů (přítomnost SiQ

4
). Zvyšující 

se přídavek popílku nebo metakaolínu do systému vnáší Al2O3 a dochází k podpoře tvorby 

geopolymernů a zároveň se sniţuje podíl CSH fází.  

Ţíháním vzorků na bází vysokopecní strusky na teplotu 500 °C dochází k rozpadu 

CSH fází, zvyšuje se podíl nevázaných tetraedrů SiO4 (nárůst přítomnosti SiQ
0
). V případě 

vzorků s rostoucím obsahem popílku/metakaolínu nejsou po ţíhání (na 500 °C) patrné tak 

výrazné změny ve struktuře materiálů. Geopolymery teplotní expozici dobře odolávají. 

 Ţíháním na 1000 °C dochází u vzorku se 100 hm % vysokopecní strusky k výskytu 

výrazného rezonančního pásu, který odpovídá nespárovaným jednotkám SiQ
0
, ty vznikly 

úplným rozpadem dříve dominantních CSH fázi. U vzorků s obsahem popílku/metakaolínu se 

kromě uvedené rezonance vyskytuje rezonance další, která je charakteristická pro 

geopolymerní fáze, které i působením této teploty zůstávají bez výraznějších změn. 
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6 ZÁVĚR 

Disertační práce hodnotí termickou stabilitu pojivových systémů na bázi granulované 

vysokopecní strusky. Uvedeného cíle bylo dosaţeno na základě sledování fázového sloţení 

hydratovaných těles a těles následně tepelně exponovaných. Fázové sloţení bylo hodnoceno 

metodou RTG difrakční analýzy, infračervenou spektroskopií (metoda FTIR) a dále pomocí 

MAS NMR spektroskopie. Termická stabilita připravených vzorků byla dále hodnocena na 

základě ztráty ţíháním a parametrů objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku. Připravené vzorky 

byly ţíhané na teploty 100, 200, 300, 400, 500 a 1000 °C. Dalším přínosem práce je sledování 

průběhu hydratačního děje pomocí měření pH suspenzí, které se připravily ze sledovaných 

směsí. 

Příprava zkušebních těles 

Byla připravená řada vzorků, kde granulovaná vysokopecní struska (GVS) byla 

postupně nahrazována přídavkem elektrárenského popílku a metakaolínu. K aktivaci 

uvedených latentně hydraulických látek se pouţilo vodní sklo s upraveným silikátovým 

modulem na hodnotu 2,0. Jeho přídavek činil 4,5 hm % na mnoţství aktivovaných sloţek. 

Hydratace vzorků probíhala za normálního tlaku a laboratorní teploty ve vlhkém uloţení 

s relativní vlhkostí 99 %. Obměnou surovinového sloţení se sledoval cíl záměrného 

ovlivňování vzniklého fázového sloţení hydratovaných těles. Přídavek popílku nebo 

metakaolínu vnáší do systému Al2O3, který podporuje vznik geopolymerních produktů. 

Pouţitá granulovaná vysokopecní struska obsahuje pouze 6 hm% Al2O3. Toto mnoţství je pro 

tvorbu geopolymerů nedostatečné, v hydratovaném systému GVS jsou dominantně 

zastoupené CSH fáze. 

Metody fázového rozboru byly aplikované na vzorky po 28 dnech hydratace 

(u vzorků byl před měřením proces hydratace přerušen) a dále na vzorky po tepelné expozici. 

Měření pH suspenzí a měření pevnosti v tlaku probíhalo na vzorcích po 2, 7 a 28 dnech 

hydratace ve vlhkém uloţení. V tomto případě se před měřením proces hydratace 

nepřerušoval. Stanovení objemové hmotnosti probíhala po 28 dnech hydratace a po teplotní 

expozici, pro stejné vzorky se stanovovala ztráta ţíháním.  

Mechanické parametry 

Připravené vzorky alkalicky aktivovaných pucolánů dosáhly očekávané hodnoty 

pevnostních parametrů. Vzorky s obsahem samotné strusky dosahují nejvyšší pevnosti 

v tlaku, a to na úrovni 90 MPa po 28 dnech hydratace. Postupný nárůst obsahu popílku nebo 

metakaolínu způsobuje v hydratovaných směsích pokles pevnosti. Například vzorek se 

60 hm % popílku vykazuje za stejnou dobu hydratace pevnost na úrovni 40 MPa a vzorek 

s totoţným obsahem metakaolínu pouze 4,2 MPa. Zároveň klesající obsah vysokopecní 

strusky se u jednotlivých vzorků projevuje poklesem objemové hmotnosti. Rozdílné hodnoty 

mechanických vlastností, které dosahovaly hydratované směsi, jsou důsledkem jejich 

odlišného fázového sloţení, coţ bylo prokázáno dalšími vykonanými analýzami.  

V souvislosti s měřením pevnostních parametrů je významný jejich časový vývoj. 

Zatímco hydratovaná směs s obsahem samotné struky vykazuje po celou dobu hydratace 

(28 dní) postupný nárůst pevnosti, vzorky s vyšším obsahem popílku nebo metakaolínu se 

vyznačují rychlým nárůstem pevností v počátečním stádiu hydratace. Vzorky s obsahem více 

neţ 60 hm % popílku vykazují jiţ po 2 dnech hydratace pevnost na úrovni přesahující 60 % 

pevnosti vůči pevnosti po 28 dnech hydratace. Pro vzorek se stejným mnoţstvím metakaolínu 

je dvoudenní pevnost na úrovni 88 % pevnosti 28 denní, zatímco pro vzorek se samotnou 

struskou je sledovaná hodnota pouze 20 %. 
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Termická stabilita 

Připravené vzorky vykazují různou termickou stabilitu. Lze konstatovat, ţe vzrůstající 

obsah popílku nebo metakaolínu ve vzorcích termickou stabilitu zvyšuje. Toto tvrzení 

potvrzují naměřené hodnoty pevnosti v tlaku po tepelném zpracování na 500 °C, kdy vzorek 

s obsahem samotné struky pevnost v tlaku výrazně ztrácí (pokles aţ o 50 % vůči vzorku 

neţíhanému). V případě vzorků s obsahem popílku vyšším neţ 60 hm% pevnost po tepelné 

expozici zřetelně stoupá (nárůst o 30 %). Rovněţ přídavek metakaolínu zvyšuje pevnost 

ţíhaných vzorků.  

V případě vyšší tepelné expozice (na 1000 °C) dochází u vzorku připraveného aktivací 

vysokopecní strusky k významné ztrátě mechanických parametrů (pokles pevnosti v tlaku o 

72 %). K poklesu pevnosti dochází i pro vzorky s niţším obsahem popílku (metakaolínu) a to 

v mnoţství do 40 hm % (resp. 20 hm %). Pokud byl podíl popílku 80 hm % pevnost jiţ po 

expozici na 1000 °C narůstá aţ o 140 % a pevnost vzorku se 60 hm % metakaolínu narůstá 

dokonce aţ o 800 %. Procentuální změny se opět uvádějí vůči hodnotám po 28 dnech 

hydratace. Znovu se konstatuje, ţe termická stabilita jednotlivých směsí souvisí s jejich 

fázovým sloţením.  

Při sledování termické stability se kromě hodnocení pevnosti zaznamenávala průběţná 

ztráta hmotnosti, která vzhledem k chemickému sloţení připravených směsí je úměrná ztrátě 

vody. Nejvyšší ztrátu hmotnosti v intervalu teplot 22 aţ 500 °C zaznamenaly vzorky 

s obsahem metakaolínu. Převáţná část této hmotnostní ztráty je uskutečněná v průběhu 

sušení. Rovněţ u vzorků s rostoucím obsahem popílku roste podíl ztráty hmotnosti sušením ze 

ztráty celkové. Vzorek ze samotné strusky podléhá výraznější změně hmotnosti v pásmu 

teplot přesahujícího oblast sušení, konkrétně mezi 100 aţ 500 °C. To znamená, ţe tento 

vzorek neztrácí pouze volnou vodu, ale také ve výrazné míře vázanou vodu, která se uvolňuje 

rozkladem CSH fází. Skutečnost, ţe vzorky s obsahem popílku a metakaolínu vykazují niţší 

podíl hmotnostní ztráty v pásmu teplot nad 100 °C, svědčí o vyšší stabilitě hydratačních 

produktů – geopolymerního typu.  

Ztráta ţíháním v intervalu teplot 500 aţ 1000 °C se zřetelněji projevila pouze u vzorku 

s nejvyšším obsahem metakaolínu. Vzorek ze strusky nebo v kombinaci s popílkem v tomto 

teplotním intervalu zaznamenal pouze nevýraznou změnu hmotnosti. Důvod, pro který se 

v daném teplotním intervalu, pro vzorek s vysokým obsahem metakaolínu (60 hm %), 

objevuje hmotností ztráta, není zcela zřejmý, nicméně s ohledem na skutečnost, ţe takto 

teplotně exponovaný vzorek současně zaznamenává nárůst pevnosti, není změřená změna 

hmotnosti spojená s destrukcí vzorku. 

pH hydratujících suspenzí 

Vzorky po 2, 7 a 28 dnech hydratace se rozemlely a ze zrn o velikosti 0,09 aţ 0,2 mm 

a destilované vody se připravila suspenze pro měření pH. To se následně měřilo do stavu 

vzniku rovnováhy mezi zadrţenými a uvolňovanými alkáliemi. Tomuto stavu odpovídá 

hodnota pH = 9 a to pro všechny směsi, zatímco zaznamenané maximum pH v počátku 

měření dosahovalo hodnoty téměř 12. Jednotlivé směsi se vzájemně odlišují dobou, za kterou 

se ustavuje rovnováţný stav. Měření prokázalo, ţe k rychlému poklesu pH dochází v případě 

vzorků, které obsahují výraznější podíl popílku (60 hm % a více), respektive metakaolínu 

(40 hm % a více). Hodnota pH suspenzí je úměrná mnoţství volných alkálií v měřeném 

prostředí. Ty se procesem hydratace pevného podílu navazují do nově vznikajících fází a tím 

dochází k poklesu pH. Alkálie se pevně váţí do geopolymerních produktů a vytváří neutrální 

náboj částice, která by jinak vlivem čtyřnásobné koordinace Al
3+ 

nesla negativní náboj. CSH 

fáze alkálie rovněţ zadrţují, tento proces je ovšem ve srovnání s geopolymerními produkty 
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omezený. Rychlý pokles pH suspenzí připravených ze vzorků s vyšším zastoupením popílku a 

metakaolínu svědčí o intenzivnějším rozsahu tvorby geopolymerů při jejich hydrataci. Pro 

jejich vznik vytváří příznivé podmínky vzrůstající podíl Al2O3. Disertační práce prokázala, ţe 

měřením pH suspenzí hydratujících směsí je nepřímou metodou, kterou lze rozlišovat fázové 

sloţení nově vznikajících hydratačních produktů. Vyslovenou domněnku, ţe narůstající 

rychlost poklesu pH je odrazem masivnější tvorby geopolymerních produktů při hydrataci, 

potvrdily MAS NMR analýzy, které jsou rovněţ součástí této práce. 

Fázové složení alkalicky aktivovaných pucolánů 

K fázové analýze se pouţila rentgenová difrakce, IR spektroskopie (metoda FTIR) a 

MAS NMR spektroskopie. Hydratační produkty podle očekávání vykazují rentgenamorfní 

charakter. RTG difrakce v případě hydratovaných vzorků potvrdila pouze přítomnost CSH 

fází a dále fází vnášených surovinami - mullit, křemen, CaCO3. V případě vzorků následně 

tepelně zpracovaných je metodou XRD moţné pozorovat formující se krystalické fáze, 

zejména melilit, wollastonit, diopsid, akermanit, anortit. 

Z hlediska omezené schopnosti identifikace amorfní fáze pomocí RTG difrakce se 

dále aplikovala FTIR a MAS NMR spektroskopie. Infračervená spektroskopie umoţňuje 

dobře sledovat úbytek vody a rozklad uhličitanů v závislosti na teplotě zpracování. Oproti 

RTG difrakci je významnou výhodou infračervené spektroskopie moţnost potvrzení 

přítomnosti Si-O-Si a Si-O-Al vazeb. Ty jsou pro hodnocení aktivovaných pucolánů stěţejní. 

Z polohy píku charakterizujícího uvedenou vazbu vyplynulo, ţe zvyšující se obsah popílku 

(metakaolínu), ale také ţíhání vzorků, zvyšuje počet vazeb kationtu Si
4+

 s dalšími kationty Si, 

ale také s Al. Ze získaných záznamů lze srovnáním polohy maxima uvedeného píku (poloha 

cca 1000 cm
-1

) uvaţovat v dimenzi orientačního vyjádření síťové provázanosti tetraedrických 

stavebních jednotek křemíku a hliníku. Na základě metody IR spektroskopie zřejmě můţe 

zkušený analytik přijmout závěry o úrovni geopolymerizace hydratačního produktu, metoda 

ovšem neumoţňuje exaktně stanovit míru provázanosti tetraedrů křemíku s tetraedry hliníku. 

K tomuto účelu výborně slouţí MAS NMR spektroskopie nuklidů 
29

Si a 
27

Al. 

Z poznatků uvedených v prácí plyne, ţe aktivovaná vysokopecní struska obsahuje tetraedry 

křemíku, s různým stupněm provázanosti s dalšími tetraedry křemíku a tetraedry hliníku. 

Konkrétně se zaznamenala dominantní přítomnost stavebních jednotek SiQ
1
 a SiQ

2 
 a SiQ

0
, 

které svědčí o přítomnosti CSH fází, jakoţ to hlavní fáze. Navíc je potvrzená přítomnost píku 

odpovídajícího jednotce SiQ
4
(3Al), v mnoţství 13 %, ta je charakteristická pro geopolymerní 

strukturu. Pravděpodobně je také přítomná geopolymerní jednotka SiQ
4
(4Al), jejíţ rezonance 

je společná s SiQ
2
 (-85 ppm). Z uvedeného důvodů je nemoţné vyjádřit přesný poměr mezi 

zastoupením CSH fázemi a geopolymery, avšak přítomnost SiQ
1 

v mnoţství
 
 44 % je 

dostatečný argument pro potvrzení CSH produktů za majoritní fází. Hliník je přítomen 

především v podobě tetraedrů AlO4 a dále v podobě šestinásobně koordinovaných jednotek 

AlO6, které jsou přisuzované hydrotalcitu.  

Rostoucí obsah popílku a metakaolínu posouvá těţiště 
29

Si MAS NMR křivky 

doprava, tedy k hodnotám vícenásobného (síťového) uspořádání tetraedrů křemíku, které je 

typické pro geopolymery. Lze dobře sledovat, ţe s rostoucím obsahem Al2O3 

v hydratovaných směsích se zvyšuje zastoupení geopolymerních jednotek SiQ
4
(xAl) a 

zároveň klesá mnoţství CSH fází. Také maximum křivky 
27

Al MAS NMR se posouvá 

doprava, blíţe k hodnotě 55 ppm, která je typická pro geopolymery. 

Z NMR spektroskopie je moţné dobře pozorovat termickou stabilitu připravených 

vzorků. Naměřené NMR MAS spektrum aktivované strusky, kde dominantní jsou CSH fáze, 

po tepelné expozici vykazuje výrazný nárůst nespárovaných tetraedrů křemíku SiQ
0
 



 87  

 

(v případě zátěţe na 1000 °C aţ 80 %). Křivka nuklidu 
29

Si se výrazně zuţuje s vrcholem při 

hodnotě -75 ppm, ten odpovídá monomeru SiQ
0
 a jeho výrazný nárůst obsahu je důsledkem 

rozpadu CSH fází. Vzorek s vyšším obsahem popílku po ţíhání na 1000 °C vykazuje 

v případě průběhu křivky 
29

Si MAS NMR dva zřetelné vrcholy. Jeden úzký při hodnotě cca 

-74 ppm (opět přítomnost SiQ
0
, v mnoţství 27 %) a druhý širší s vrcholem při hodnotě cca 

-90 ppm (přítomnost SiQ
4
(xAl)). Monomery křemíku vznikly rozpadem CSH fází, kterých 

bylo v původním neţíhaném vzorku méně. Druhý širší vrchol je důkazem přítomnosti 

geopolymerů, které zůstávají účinkem tepelného zpracování bez větších změn. 

Na základě zjištění prezentovaných v této práci je moţné závěrem konstatovat, ţe 

alkalickou aktivací granulované vysokopecní strusky vznikají především CSH fáze a 

v omezené míře geopolymerní produkty. Jejich podíl lze v těchto systémech zvyšovat 

přídavkem popílku nebo metakaolínu do surovinové směsi. Obsah popílku v mnoţství 

80 hm % (metakaolínu 60 hm %) zaručí, ţe dominantní fází se stávají geopolymery. 

CSH fáze jsou za laboratorní teploty výrazně lepším nosičem mechanických vlastností 

neţ geopolymery. Situace se mění v případě termického zpracování těchto produktů. Zatímco 

CSH fáze podléhají v rozsahu teplot do 500 °C zásadnímu rozkladu, geopolymery uvolňují 

zejména volnou vodu. Pevnost tepelně namáhaných vzorků, kde byly dominantně zastoupené 

CSH fáze, výrazně klesá. V případě vzorků s převaţujícím obsahem geopolymerů se 

pevnostní parametry po tepelném zpracování dostávají nad úroveň vzorků s převaţujícím 

obsahem CSH fází. 

Dalším významnou součástí disertační práce je ověření moţnosti sledování průběhu 

hydratačního děje v ranném stadiu po aktivaci pucolánů, se zřetelem na moţnost rozlišení 

fázového sloţení vznikajících produktů, pomocí měření pH hydratující suspenze. Fázové 

sloţení vzniklých hydratovaných systémů se podařilo potvrdit pomocí metod MAS NMR 

spektroskopie a infračervené spektroskopie. 

Disertační práce přináší nový pohled na průběh hydratace pomocí metody sledování 

změn pH suspenzí hydratujících vzorků. V práci se aplikovaly moderní metody fázového 

rozboru, které se doposud na pracovišti jejího vzniku k daným účelům neuplatňovaly. 

 

 

Disertační práce vznikla za finanční podpory projektu GA ČR číslo 106/09/0588 „Vliv 

fázového složení a mikrostruktury na funkční vlastnosti geopolymerních systémů 

z technogenních pucolánů“ 
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PŘÍLOHY 
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Příloha 1  pH směsi 1 po 2, 7, 28 dnech hydratace 
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Příloha 2  pH směsi 2 po 2, 7, 28 dnech hydratace 
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 pH směsi č. 3 po 2, 7, 28 dnech hydratace
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Příloha 3  pH směsi 3 po 2, 7, 28 dnech hydratace 

 pH směsi č. 4 po 2, 7, 28 dnech hydratace
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Příloha 4  pH směsi 4 po 2, 7, 28 dnech hydratace 
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 pH směsi č. 5 po 2, 7, 28 dnech hydratace
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Příloha 5  pH směsi 5 po 2, 7, 28 dnech hydratace 

 
pH směsi č. 6 po 7 dnech hydratace
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Příloha 6  pH směsi 6 po 2, 7, 28 dnech hydratace 
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 pH směsi č. 7 po 2, 7, 28 dnech hydratace
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Příloha 7  pH směsi 7 po 2, 7, 28 dnech hydratace 

 
pH směsi č. 8 po 2, 7, 28 dnech hydratace

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

0 20 40 60 80 100 120

doba hydratace (dny)

p
H

8/2

8/7

VIII.28

 

Příloha 8  pH směsi 8 po 2, 7, 28 dnech hydratace 
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 pH směsi č. 9 po 2, 7, 28 dnech hydratace
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Příloha 9  pH směsi 9 po 2, 7, 28 dnech hydratace 
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Příloha 10  pH směsi 10 po 2, 7, 28 dnech hydratace 

 

 

 

 


