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Anotace 

Tato práce obsahuje shrnutí informací o alkalicky aktivovaných 

alumosilikátových látkách tzv. geopolymerech. První část pojednává o počátcích 

výzkumu, teoriích využívání geopolymerů ve starověku a jejich dosavadním 

praktické využití v moderní době. Druhá část práce se zabývá strukturou 

geopolymerů a procesy, které probíhají při jejich vzniku. Dále jsou rozebrány 

jednotlivé vstupní suroviny, především druhotné materiály jako elektrárenské 

popílky a strusky, jejichž vlastnosti a množství výrazně ovlivňují výsledný 

geopolymer. Na závěr je popsán postup při přípravě geopolymerů a prognózy 

jejich využití v budoucnosti. 

Klíčová slova: Geopolymer, alumosilikát, popílek, struska, hydroxid sodný, beton, 

amorfní 

Summary 

This work contains a summary about the alkali-activated aluminosilicate 

substances called geopolymers. The first part deals with the beginnings of 

research, theories about geopolymer use in antiquity and their current practical 

use. The second part deals with the structure of geopolymer and processes that 

take place during their formation. They are described different feedstock use for 

geopolymers, especially recyclable materials  such as plant ash and slag, which 

features a number significantly affect the resulting geopolymers .To prepare the 

geopolymer and forecasts of future use are described at the end. 

Keywords: Geopolymer, aluminosilicate, fly ash, slag, sodium hydroxide, 

concrete, amorphous 
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1. Úvod 

Lidská činnost má negativní vliv na různé aspekty životního prostředí.  Do 

ovzduší uniká oxid siřičitý a oxidy dusíku. Vody jsou znečištěné pesticidy a těžké 

kovy se dostávají do potravního řetězce. Naštěstí se společnost v současnosti 

pokouší s fenoménem znečištění životního prostředí bojovat. Odpadní vody se 

čistí, auta mají výkonné katalyzátory a při spalování uhlí se omezuje množství síry.  

Jsou zde ale i jiná odvětví, která by si zasloužila pozornost. Velkým 

tématem je dnes globální oteplování způsobené skleníkovým efektem. Jen málo 

lidí si je vědoma skutečnosti, že celých 8% emisí způsobující skleníkový efekt 

pochází z produkce portlandského cementu, potřebného při výrobě betonu. Při 

vypalování cementu vzniká velké množství oxidu uhličitého. Stejně tak spotřeba 

energie je značně vysoká. Řešením této problematiky by v budoucnu mohl být 

materiál zvaný geopolymery. Tento zatím neznámý materiál se ve většině ohledů 

vyrovná dnes používanému betonu na bázi portlandského cementu, v některém 

směru jej dokonce předčí. Kromě značného omezení vypouštění oxidu uhličitého 

do atmosféry a téměř o polovinu menší spotřebě energie je geopolymerní 

struktura například vhodná při solidifikaci odpadů a těžkých kovů.  

Jednou z dalších výhod geopolymerů je využívání odpadních látek jako 

vstupních surovin. Jejich využíváním by se zmenšila zátěž na životní prostředí 

způsobená uskladňováním například elektrárenských popílků nebo jílovitých 

surovin nevhodných pro využití v keramickém průmyslu. 

Nedá se předpokládat, že by geopolymery mohly nahradit běžné betony, 

ale mohly by pomoci pokrýt vzrůstající poptávku a omezit negativní vlivy na životní 

prostředí. 
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2. Historie geopolymerů 

2.1. Počátky výzkumů 

 

Asi první poznatky k tomuto tématu publikoval Kuhl ve 30. letech 

v Německu. K vývoji alkalicky aktivovaných pojiv výrazně přispěl ve 40. letech 20. 

století belgický vědec Purdon, který hydroxidem sodným aktivoval vysokopecní 

strusku. Přitom zjistil, že rozpustné alkalické sloučeniny urychlují proces hydratace 

hydraulických a latentně hydraulických látek. Navíc zveřejnil teorii, že hydroxidy 

alkalických kovů mají jen úlohu katalyzátoru, což následně dokázal vyluhováním 

kovu ze ztvrdlého alkalicky aktivovaného pojiva v prakticky stejném množství, 

v jakém byl kov do syntézy přidán. [6,7,16] 

Problematikou alkalicky aktivovaných pojiv na základě strusky se zabýval 

také prof. V. D. Glukhovský z Kyjeva, který publikoval v roce 1953 práci zvanou 

Geocementy. Zjistil, že jílovité minerály reagují se zásadami a tvoří sodné 

alumosilikátové hydráty – zeolity. Jeho výzkum měl široké praktické využití ve 

stavebnictví východní Evropy. Například roku 1990 byl v městě Novokuznetsk 

(bývalý SSSR) postaven dům obsahující 108 bytových jednotek. Jako konstrukční 

materiál byl použit beton na základě alkalické aktivace strusek a elektrárenských 

popílků. [16, 7]  

Tento bytový komplex je znázorněn na obrázku č. 1.  
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Obrázek č. 1: Bytový dům postavený z alkalického betonu na fázi aktivovaného popílku a strusky 
[16] 

 

 Důležitá je také práce prof. Sanze ze Španělska, který pomocí 

spekter NMR zkoumal podmínky vytvoření polymerů z alumosilikátů.  

 V dalších výzkumech byla objevena i jistá spojitost s pucolánovou 

vlastností materiálů jako vulkanické sklo nebo sopečný popel. O tomto materiálu 

byla napsána již roku 56 př. n. l. kniha s názvem Deset knih o architektuře, jejímž 

autorem byl Marcus Vitruvius Pollio. Zmíněnému materiálu se dnes říká Římský 

beton. Ten byl směsí páleného vápna, vody a již zmíněného sopečného popela 

nebo sopečného skla – tufu. Římský beton nás nezaráží svou pevností, která je 

naopak mnohonásobně menší než pevnost dnešních betonu. Je to jeho dlouhá 

trvanlivost, která u dnešních betonů nemá obdoby. [10,14] 

2.2. Název geopolymer a Davidovitsova teorie 

 Samotný název geopolymer byl poprvé použit francouzským 

chemikem Josephem Davidovitsem, který jej definoval jako: „Látka, která vzniká 

anorganickou polykondenzací tzv. geopolymerací,“[18] dnes se k této definici 

přidává ještě druhá část a to „v důsledku alkalické aktivace alumosilikátových 

látek“.[18]  
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 Davidovits je znám především svou teorií (kterou přednesl v roce 

1974 na egyptologickém kongresu v Lyonu) o použití geopolymerních pojiv již při 

stavbách starověkých staveb (především egyptských pyramid). Podle této teorie 

byla při stavbě egyptských pyramid použita betonářská technologie při ukládání 

geopolymerních pojiv s vápencovým plnivem do bednění, čímž se postupně 

vytvářely jednotlivé bloky. Podle Davidovitse je tento způsob mnohem 

pravděpodobnější, než starší teorie o dopravování kamenných bloků na vrcholy 

pyramid. 

 Svou hypotézu staví na odlišném chápání nápisů na několika 

nalezených tabulkách, neboť se domnívá, že zobrazené hieroglyfy je třeba chápat 

spíše jako technický výklad, než jako literární text.  

 V dnešní době je mnoho zastánců, ale také odpůrců této teorie. První 

skupina se opírá o výsledky nejrůznějších analýz, které zjistily přítomnost vody a 

nepatrné vzduchové bublinky, což se u přírodních kamenů nevyskytuje. Navíc 

nerost, z něhož byly pyramidy postaveny pohlcuje záření. Mezi zastánce patří i 

Demortier, který své závěry vyslovil na základě studia makroskopického vzhledu 

bloků pyramid (pomocí rentgenových a jiných analýz), u nichž byla patrná odlišná 

pórovitost v horních a dolních částech bloku, což znamená větší hustotu 

v rozdílných částech kvádru. 

 Na druhé straně existují výzkumy, které projevují naprosto negativní 

postoj k názoru využití geopolymerních pojiv ve starověkých stavbách. Například 

při podrobných studiích petrografických a mikroskopických vzorků nebyly nalezeny 

žádné stopy po pojivových geopolymerních fázích a vzorky odpovídaly složení 

přírodního vápence těženého tou dobou v Egyptě. Navíc nebyla prokázána ani 

podobnost mezi vápencem z pyramid a Davidovitsem uměle vytvořeným 

vápencovým geopolymerem. 

 Faktem zůstává, že nebyly nalezeny žádné náznaky po použití 

betonářských technologií například v podobě otisků bednění na částech stavby, 

které by bylo možno považovat za jasné důkazy. Nicméně podle současných 

názorů, využívali Egypťané vápenná pojiva na výplň jistých vrstev sarkofágu, které 
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obsahovaly kromě těchto pojiv i kameny. Pojivo bylo přepravováno do hrobek 

v hliněných nádobách pravděpodobně ve značně tekutém stavu, což naznačuje 

určitý stupeň používání betonářských prací. 

 Dosavadní provedené výzkumy nejsou dostatečně průkazné. 

Především z důvodu ochrany pyramid a jiných staveb jako historických památek, 

je znemožněna jejich důkladná analýza. [17, 10] 

2.3. Využívání geopolymerů v blízké minulosti 

 První využití geopolymerů v moderní době bylo ve stavebnictví v 80. 

letech. Byla využita odolnost geopolymerů vůči ohni v podobě ohnivzdorných 

nátěrů na dřevotřískové desky. Dalším významným využitím byl geopolymerní 

cement Parament, využitý při opravě letiště v Los Angeles.  

 Dalšího speciálního využití se geopolymery dočkaly ve vozech 

Formule 1, kde byly vyvinuty materiály na bázi geopolymeru a karbonových 

vláken. Znovu byla uplatněna odolnost geopolymerů ve vysokých teplotách. 

V roce 2004 dokonce firma Porsche nechala patentovat výfukové potrubí, které 

má nosič katalyzátoru z geopolymeru. [10] 
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3. Struktura a vlastnosti geopolymerů 

3.1. Charakteristika geopolymerů   

 

Pojmem geopolymer je obvykle myšlen anorganický materiál (systém) 

trojrozměrné zeolitické struktury, která vznikla polykondenzační reakcí 

hlinitokřemičitých materiálů v zásaditém prostředí (pH >12), za normálních 

podmínek (teploty a tlaku). Tuto reakci označujeme jako geopolymeraci. 

Geopolymery imitují přírodní procesy zpevňování hornin, mají stejnou amorfní 

trojrozměrnou mikrostrukturu. Uspořádání křemičitanových a hlinitanových 

tetraedrů je nahodilé, jsou však postaveny tak, aby mezi sebou sdílely všechen 

kyslík. V mřížce jsou také umístěny kationty, které vyvažují negativní náboj hliníku, 

přítomného v koordinaci 4. Jedná se většinou o kationty Na+, K+, Li+, H3O
+, Ca2+. 

Při chemickém názvosloví se používají pojmy poly-sialáty (kde poly 

znamená polymerní a sialát je zkrácenina pojmu siliko-oxo-aluminát). Jsou to 

prstencovité a řetězcovité polymery, obsahující Si4+ a Al3+ v 4-vazné koordinaci. 

Empirický vzorec poly-sialátů je následující: 

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

Kde písmeno -  M - označuje kationt (například sodík nebo draslík) 

   n - nám udává stupeň polykondenzace  

   z - může nabývat hodnot 1,2,3 nebo více 

   w – počet molekul vody 

Hodnota z v empirickém vzorci udává množství SiO2 vzhledem k množství 

AlO2. Podle poměrů můžeme pojmenování poly-sialátů rozdělit na 4 skupiny. První 

skupina má poměr (SiO2:AlO2 ) 1:1 a nazývá se jednoduše poly-sialáty (PS), 

druhá má pomě 2:1 a nazývá se poly-sialate – siloxo (PSS), třetí skupinu 
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s poměrem 3:1 se nazývá poly-sialate – disiloxo (PSDS), Poslední skupina 

s poměrem Si: Al>3 nazýváme poly-sialate link.  

Příklady struktur poly-sialátů jsou znázorněny na obrázku číslo 2. 

 

Obrázek č. 2 : Příklady struktur geopolymerů [20] 
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Ačkoli je celková struktura geopolymerů neuspořádaná, při zvýšených 

teplotách projevuje jen velmi malou snahu se přeskupovat nebo krystalizovat. 

Z důvodů pevné vazby alkálií ve výsledném produktu, nedochází k alkalickému 

rozpínání. 

Geopolymery jsou často charakterizovány jako semikrystalické nebo 

polykrystalické materiály. Pokud dochází k tvrdnutí při teplotě okolí, tvoří se 

především skelné nebo amorfní struktury. V případě hydrotermálních podmínek je 

pravděpodobný vznik krystalických struktur Poly-sialát a Poly-sialát-siloxo. [5, 19] 

Protože struktura a podmínky vzniku jsou u geopolymerů velmi podobné 

zeolitům, často můžeme narazit na označení amorfní analogie zeolitů. [19,5] 

3.2. Geopolymerace 

Přesný proces geopolymerace nebyl doposud zcela vysvětlen, jedná se o 

chemické reakce probíhající mezi alumosilikáty a silikáty za vysoce alkalických 

podmínek. Nejčastěji využívaný mechanismus pro vysvětlení procesu můžeme 

vyjádřit čtyřmi fázemi:  

1. Rozpouštění – alkalické aktivátory uvolní hliník a křemík z tuhých 

alumotosilikátových látek 

2.   Nukleace – tvorba Si a Si/Al oligomerů z přesyceného roztoku 

3. Gelace – polykondenzace oligomerů a tvorba trojrozměrné 

hlinitokřemičité struktury 

4. Polymerace – dochází ke spojení tuhých částic do geopolymerové 

struktury a zpevnění celého systému do konečné polymerní struktury 

K rozpouštění základního materiálu dochází ihned po kontaktu s alkalickým 

roztokem. Ionty OH- reagují s povrchem alumosilikátu  a rozrušují kovalentní 

vazby Si-O-Si, Si-O-Al a Al-O-Al, které jsou přítomny v pevném materiálu (je nutná 

sklovitá nebo amorfní struktura), postupně dochází k uvolňování Si a Al iontu do 

roztoku. Na začátku tohoto procesu se Al rozpouští rychleji než Si. Ionty se 
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snadněji a rychleji uvolňují ve větším množství hydroxylových iontů. Rozpouštění 

je z velké části závislé i na pH, při velmi vysoké hodnotě se proces značně 

urychluje. 

Rozpouštění také ovlivňuje kationt alkalického kovu, přičemž je míra 

rozpustnosti alumosilikátů vyšší v roztoku NaOH než v roztoku KOH, protože 

kationt s menším iontovým polymerem (Na+) rychleji vytvoří stabilní iontové páry s 

křemičitanovými oligomery, které jsou přítomny v roztoku, což zvyšuje rychlost 

rozpouštění. 

Dále i množství rozpustného křemíku v aktivačním roztoku výrazně 

ovlivňuje proces rozpouštění. Všeobecně platí, že se zvyšujícím se množstvím Si 

v aktivačním roztoku roste i koncentrace Si, Al a Ca uvolněných do roztoku. 

Jako polymerace se označuje proces, kdy dochází k chemickému spojení 

geopolymerních prekurzorů (oligomerů), prostřednictvím molekul vody. Oligomery 

mohou reagovat v každém místě hydroxylového iontu a vytvářet makromolekulární 

řetězce nebo prstence. [21, 5] 

Touto konečnou fází geopolymerace vzniká zeolitická struktura, která je 

posledním stupněm dlouhodobých přeměn hlinitokřemičitanů, obsahujících určité 

množství sodné nebo draselné složky. Výsledná síť je tvořena náhodně 

uspořádanou trojrozměrnou strukturou. Hliník je přítomen ve struktuře zeolitu 

stejně jako křemík ve formě pravidelných čtyřstěnů, proto může být křemík 

hliníkem nahrazen. V důsledku záporného náboje hliníku se tento náboj přenese 

do struktury a je vykompenzován přítomností alkalického kovu (především Na 

nebo K), případně jiného kationtu. 

Na obrázku číslo 3 je znázorněna struktura podobná struktuře geopolymeru 

podle Davidovitse. Obsahuje sialátové řetězce, které jsou propojeny dalšími vazbami 

(možno považovat za nanovlákna). V trojrozměrné struktuře jsou viditelné ionty 

alkalického kovu [20, 5]. 
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Obrázek č. 3: Teoretický model geopolymeru podle Davidovitse [20] 

Jiný model byl sestaven Barbosou na základě podobnosti geopolymerní 

struktury se skelnými materiály. Geopolymerní materiály mají podobné 

trojrozměrné uspořádání, kromě skutečnosti že struktura skla neobsahuje vodu a 

sklo je prakticky neporézní materiál. [20] 

Tento model je znázorněn na obrázku číslo 4. 

 

Obrázek č. 4: Teoretický model geopolymeru podle Barbosy [21] 

Tvrdnutí geopolymerní matice je způsobeno uvolněním přebytečného 

množství vody z geopolymeru, což vede k vytvoření tvrdého a pevného materiálu. 
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Ačkoli jsou geopolymery často nazývány alkalicky aktivovanými 

alumosilikátovými pojivy, je zde značný rozdíl oproti procesům alkalické aktivace 

cementů, kde jsou nežádoucí, protože negativně ovlivňují pevnost.  

Rozdíl mezi běžnými cementy portlandského typu a geopolymery je 

odlišná reakční cesta vytvoření dané struktury. Běžné cementy potřebují 

k vytvoření struktury přítomnost vápníku (především CaO) a využívají C-S-H fáze. 

Geopolymery nevyužívají tuto fázi a pro tvorbu matrice využívají strukturu 

polykondenzace křemičitých a hlinitých sloučenin, spolu s vysokým obsahem 

alkálií. 

Pokud vstupní materiál pro geopolymeraci neobsahuje větší množství CaO 

(čemuž odpovídá například reakce založená na metakaolinu), dochází ke vzniku 

především amorfních produktů typu geopolymerů a zeolitů. Pokud ale materiál 

obsahuje kromě SiO2 a Al2O3 i větší množství CaO (například materiály typu 

granulované vysokopecní strusky), dojde k vytvoření C-S-H fáze s velkým 

množstvím navázaného Al3+ a adsorbovaných alkálií. Pokud je v gelové fázi 

přítomen oxid vápenatý, dochází ke zvýšení pevností v tlaku. [20, 19] 

Na obrázku č. 5 je znázorněn vznik poly-sialát-siloxo geopolymeru 

geosyntézou (SiO2)n a alumo-silikátu v alkalickém roztoku KOH nebo NaOH. [20] 
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Obrázek č. 5: Mechanismus geopolymerace podle Davidovitse [20] 

3.3. Vliv kontaminantů na geopolymery 

Příměsné ionty přítomné v geopolymerní struktuře (například Ca nebo Fe) 

ovlivňují jak proces geopolymerace, tak výsledné vlastnosti vznikajícího materiálu.  

Množství Ca2+ má značný vliv na fyzikální vlastnosti geopolymerů. Tento 

vliv je určen koncentrací NaOH a množství rozpuštěného křemičitanu. Vápník 

reaguje s roztokem za vzniku Ca(OH)2. Tato reakce způsobí snížení pH 

aktivačního roztoku (vápník na sebe naváže ionty OH-), což se projeví na dalších 

procesech rozpouštění, popř. srážení. Při nízké koncentraci NaOH bude vápník 

vytvářet amorfní gel C-S-H (hydrát křemičitanu vápenatého). Koexistence těchto 

dvou fází způsobuje nárůst pevností, čímž se vysvětlují větší pevnosti 

geopolymerů na bázi vysokopecní granulované strusky. 

Další významnou příměsí je železo, které bývá obsaženo ve většině 

popílků třídy F. Reakce Fe je podobná jako v případě Ca a výsledným efektem je 

zpomalení rozpouštění alumosilikátů (odebíráním OH- iontů). Přítomnost železa ve 

struktuře geopolymeru je důležitá například vzhledem k imobilizaci arzenu, jelikož 
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byla zjištěna závislost lepší vazby arzenu v geopolymerech bohatých na železo. 

[21] 

3.4. Srovnání geopolymerů a standartních betonů 

Jednou z mnoha výhod geopolymerů oproti standartním betonům z  

portlandskému cementu je vyšší pevnost v tlaku. Standartní betony mají pevnost 

v tlaku asi 30 MPa, při speciálních úpravách až 60 MPa. Geopolymery dosahují 

pevnosti až do hodnot 100 Mpa. [10] 

Další významnou výhodou je značná tepelná odolnost. Obyčejný beton je 

stabilní asi do 300 °C, poté začíná degradovat (rozpadat se, neboť dochází 

k rozkladu hlavních složek) a uvolňovat toxické látky. Geopolymery jsou odolné 

přibližně do 1000°C i víc. U materiálu vyrobenému pouze alkalickou aktivací 

granulované vysokopecní strusky dochází při zahřívání na 1000°C ke tvorbě 

melilitu, který se ve strusce vyskytuje poměrně běžně. Z chemického složení 

tohoto materiálu můžeme odvodit jeho bod tavení, který nastane asi při 1265°C.  

To znamená, že geopolymery na bázi granulované vysokopecní strusky jsou 

stabilní až do této hodnoty, po jejímž překročení se začíná tvořit první tavenina.  

[19, 20] 

Tepelná vodivost je závislá na množství a druhu pojiv, ale sám polymer má 

velmi nízkou teplotní vodivost. Doba tvrdnutí je u geopolymerů značně kratší a 

stejně tak nárůst pevností, vše ale velkou mírou závisí na použitých surovinách a 

metodách přípravy. Značnou výhodou je také možnost využívání lokálních zdrojů 

kameniva, jelikož není nutná stejně vysoká kvalita jako u klasických betonů. [12, 

19, 13] 

Geopolymery mají větší chemickou odolnost a méně na ně působí vnější 

vlivy, jako například kyselé deště. Tato odolnost je zvýhodňuje jak pro stavbu 

vodohospodářských a zemědělských staveb (agresivní vody), tak například při 

stavbě komínů (agresivní plynné prostředí) aj. Mrazuvzdornost alkalických směsí 

znamená jednak velkou odolnost výsledného betonu proti nízkým teplotám, ale 

také možnost betonování v zimě. [20, 9] 
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Velká část geopolymerů má nižší pevnost v tahu za ohybu (platí především 

pro geopolymery na bázi popílků a metakaolinu). Výzkumy ukázaly, že lze použít 

běžné výztuže používané pro klasické betony, například uhlíkovou nebo 

antikorozní ocel. Tyto druhy výztuží mají v geopolymerech stejnou nebo dokonce 

vyšší korozní odolnost než v klasických betonech.  

Kvůli silné zásaditosti geopolymerů nelze používat žádné materiály 

z lehkých kovů a jejich slitin, dokonce ani skleněnou výztuž, která se v obyčejných 

betonech používá běžně. V geopolymerech  tyto vlákna rychle ztrácí svou pevnost 

a výztužnou schopnost. Jediným způsobem použití skelných vláken jsou tzv. 

alkalivzdorná skelná vlákna, která můžou být z organických polymerů nebo vlákna 

zirkoničitého typu. [21] 

V neposlední řadě je zde značný rozdíl ve spotřebě energie. Zatímco na 

výrobu geopolymerního cementu je třeba přibližně 1230-1310 MJ/t (především na 

výpal jílovitých materiálů), u portlandského cementu je to víc jak dvojnásobek (asi 

3500 MJ/t). [9] 

Struskoalkalické betonové směsi se musí po přidání alkalického roztoku 

zpracovat do asi 5-20 minut, při speciálních úpravách se tento čas prodlužuje na 

asi 30-45 minut.  

Výroba betonu na bázi portlandského cementu značně zatěžuje životní 

prostředí. Při produkci jedné tuny cementu je do ovzduší vypuštěna asi jedna tuna 

oxidu uhličitého. Pokud je v betonech část cementu nahrazena například uhelnými 

popílky, klesá produkce emisí oxidu uhličitého, ale maximálně o 10-15%. Prozatím 

neexistuje způsob, jak toto znečištění ovzduší výrazněji snížit. V současné době 

probíhají úspěšné snahy o zefektivnění spalovacích procesů při výpalu slínku. I 

tyto kroky mohou vzniklé CO2 snížit jen částečně, protože asi polovina ho vzniká 

kalcinací vápence. [16] 

V absolutním čísle se při produkci cementu v roce 2005 vypustilo do 

ovzduší asi 1,8 miliardy tun oxidu uhličitého. V současné době se oxid uhličitý 

uvolněný při výrobě cementu rovná přibližně 8% celkové produkce všech emisí, 

způsobujících skleníkový efekt. 
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Naproti tomu při běžné výrobě geopolymerů vzniká o 50-80% oxidu 

uhličitého méně. Tento fakt je způsoben především nutností dosáhnout u 

portlandského cementu teplot výroby kolem 1500°C, kdežto u geopolymerů je to 

jen 600-700°C (tepelná úprava jílovitých složek). [10] 

 

 

3.5. Děje v geopolymerech při jejich zahřívání 

 

Ve všech geopolymerech, ať s křemičitanem sodným nebo draselným, 

probíhá při zahřívání několik stadií. Do teploty 100°C se vypaří asi 70% vody, 

která nepůsobí na zvyšování napětí ale zbylých 30% má vliv na smršťování 

geopolymerů. Při vzrůstající teplotě dochází v počátečních fázích ke zvyšování 

pórovitosti geopolymerů, která posléze opět klesá (při dále rostoucí teplotě). 

Příčinou zvýšené pórovitosti je nevratná ztráta hydratované vody (cca 15 hm. %). 

Tato ztráta nastává při teplotním intervalu 100 - 200 °C. Určité procento vody 

zůstává v trojrozměrné geopolymerní struktuře, tz. zeolitická voda. 

Největší ztráta hmotnosti je zřejmá mezi teplotami 20-300°C. Další úbytek 

hmotnosti nastává při teplotách vyšších než 600 °C, kdy pravděpodobně dochází 

k rozpadu sialátových vazeb a následnému uvolnění hydroxylových iontů. 

Odvodnění geopolymerů nemá vliv na jejich složení a morfologii. Snižování 

porovitosti při teplotách od 800 do 1400°C bývá vysvětlováno slinováním 

geopolymerů, s největší pravděpodobností s přítomností taveniny. [20] 
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4. Příprava geopolymerů 

K přípravě geopolymerů se využívá rozličných materiálů. Mohou se 

využívat jak průmyslové odpadní materiály (popílky a strusky), tak látky přírodní 

(jíly). Tyto látky nazýváme latentně hydraulické. 

4.1. Latentně hydraulické látky (pucolány)  

 

Latentně hydraulické látky jsou látky, které samy nedokáží reagovat 

s vodou a musí být použit tzv. aktivátor. Řada přírodních materiálů, stejně jako 

vedlejších průmyslových produktů bohatých na SiO2 a Al2O3 může být takto 

aktivováno pomocí vhodných alkalických aktivátorů. Výsledkem je hydraulický 

systém, který po smíchání s určitým množstvím vody tuhne a tvrdne. Voda může 

být vynechána v případě, že aktivátor je ve formě vhodného vodného roztoku. 

Podmínkou také je, aby velká část frakcí SiO2 a Al2O3 v použitých vstupních 

surovinách byla přítomna v reaktivní (nekrystalické) podobě jako amorfní fáze 

nebo sklo. 

 

Z chemického hlediska můžeme latentně hydraulické látky rozdělit do tří 

skupin: 

1. Látky obsahující amorfní SiO2 v množství nad 47%, vykazující 

pucolánové vlastnosti. Do této skupiny patří například opál a křemičité úlety. 

2. Popílky, strusky a pálené hlíny (při pálení do teplot 600-800°C vzniká 

amorfní metakaolinit). Popílky jsou tím reaktivnější, čím více obsahují SiO2 ve 

sklovité fázi. 

3. Látky vzniklé rychlým ochlazením magmatu. Pravé pucolány 

(pojmenované podle města Pozuoli, které leží na úpatí Vesuvu), jako sopečné sklo 

a tufy. Nejreaktivnější jsou sopečná skla a zeolity. [1, 2] 
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4.1.1Klasifikace pucolánů 

 

Jedna ze základních metod klasifikace dělí pucolány na umělé a přírodní. 

Mezi přírodní pucolány patří sopečný popel, sopečná pemza, vulkanické tufy 

(neboli zeolity) a dále například opál. Nehledě na původ se vyznačují vysokým 

obsahem SiO2 a Al2O3, který se většinou pohybuje v hodnotách nad 70%. Dále 

obsahují například oxidy Fe2O3, CaO, Na2O, K2O a jiné, přičemž celkový obsah 

oxidu sodného a draselného může být i víc než 10%. 

Zeolity jsou nestechiometrické sloučeniny s obsahem oxidu křemičitého 

kolem 60 -70% a oxidu hlinitého asi 10-15%. Dále obsahují malé množství oxidu 

vápenatého, spolu s oxidem sodným a draselným. 

Umělé pucolány můžeme dále dělit podle vzniku na vedlejší produkty při 

zpracování a pálené jílové materiály. Do první skupiny patří například granulovaná 

vysokopecní struska, černouhelné a hnědouhelné elektrárenské popílky 

(nejvhodnější třídy C a F) ale také mikrosilika a Cu/Ni strusky vznikající při výrobě 

mědi a niklu. 

Pálené materiály získají svou pucolánovou vlastnost až po žíhání na danou 

teplotu (většinou 600-750°C). Jedná se například o odpady z výroby keramiky 

(velké množství železa a titanu na keramické využití), lupek aj. [20, 9] 

 

4.2. Elektrárenský popílek 

 

Pro výrobu geopolymerů se využívá popílek, vznikající spalováním uhlí 

v tepelných elektrárnách. Čím kvalitnější je uhlí, tím méně obsahuje nespalitelných 

částí (popelovin). Popílky jsou zachycovány z plynných spalin v odlučovačích. [20] 

Značný objem popílků je ekologickou přítěží, a proto je žádoucí jejich 

využívání. Složení popílků je značně variabilní podle místa těžby, způsobu 
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spalování a jiných kritérií, přičemž černouhelný popílek má menší variabilitu 

složení a je tudíž vhodnější (nicméně v České republice je 80% popílků 

hnědouhelných). Podle mineralogického složení lze v popílcích určit tyto složky:  

- Hydraulicky aktivní složky - Ca-silikáty a ferity, skla, hlinitokřemičité 

minerály 

- Nehydraulické minerály, někdy působící jako budiče hydraulicity - CaO, 

anhydrit 

- Iniciační (budící) složky - alkalické soli, sulfidy 

- Inaktivní látky - krystalický křemen, hematit, magnetit atd.  

Popílky bohaté na SiO2 působí jako pucolány. Černouhelné popílky 

obsahují většinou skelné kuličky, velikostí podobné zrnům cementu. Nejvíce částic 

bývá v rozmezí asi 0,01-0,2 mm. Částice v popílku bývají často duté, pórovitost 

popílku vzniká vyhoříváním organických částí a tavením nespalitelných částí. 

Popílky mají nestejnoměrné složení ve svém objemu, velmi často pokrývají povrch 

částic vrstvičky hlinitokřemičitého skla. Využívají se především popílky třídy F 

((SiO2+Al2O3+Fe2O3) > 70 %) a C (70% > (SiO2+Al2O3+Fe2O3) > 50 %). [2, 8] 

Na obrázku číslo 6 a 7 jsou znázorněny detailní fotografie struktury 

nejčastěji využívaných popílků. 

 

Obrázek č. 6: Částice popílku typu F [20] 
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Obrázek č. 7: Částice popílku třídy C [20] 

           

Na rozdíl od černouhelných, hnědouhelné popílky mají často nepravidelný 

tvar zrn. Samotný hnědouhelný popílek potřebuje pro iniciaci hydratace 18-20% 

CaO. Sorpční schopnost popílku je značně vysoká, v tomto ohledu předčí popílek 

většinu půd a i přes delší období sucha se na popílku daří rostlinám, které 

v normálních půdách usychají. S tohoto pohledu se jeví popílky jako vhodný 

materiál například pro rekultivace a podporu zemědělství. Problém je v množství 

těžkých kovů (především Pb, Zn, Cd nebo Hg), které se tímto postupem mohou 

dostat do potravního řetězce, proto se při rekultivacích popílek může využívat jen 

pro dolní vrstvy, takže udržuje vodu, ale nepřichází do kontaktu s rostlinstvem. 

Těžké kovy ale nebrání využití pro alkalickou aktivaci, přičemž budou 

zakonzervovány ve struktuře geopolymeru. [20, 8] 

Geopolymery na bázi popílků mají vyšší pevnost a jsou trvanlivější 

v porovnání s geopolymery na bázi metakaolinu. Ačkoli při alkalické aktivaci za 

stejných podmínek má výsledný gel na první pohled podobnou strukturu, značné 

jsou rozdíly při pohledu na mikrostrukturu. Popílkové geopolymery mají velký 

obsah nezreagovaných částic, což může vysvětlovat zvýšenou pevnost. [21] 
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4.3. Vysokopecní struska 

Vysokopecní struska je vedlejší produkt z primární metalurgie železa.  

Při pomalém ochlazení struskové taveniny vzniká pevná krystalická fáze, 

pokud ale struskovou taveninu ochladíme rychle, nestihne vykrystalizovat a 

vznikne nám materiál převážně skelné fáze. Takový produkt se vyznačuje latentně 

hydraulickými vlastnostmi. Jeden ze způsobů rychlého ochlazení je tzv. granulace, 

což je vhánění tekuté strusky do vody. Pro přítomnost latentní hydraulicity je 

důležitý značný obsah  SiO2 a Al2O3 v amorfní (skelné) fázi. Čím lépe se podaří 

strusku ochladit tak, aby obsahovala víc skelné fáze, tím vyšší energetický obsah 

(čili hydraulicitu) bude produkt mít. Vliv na hydraulicitu má také složení strusky a 

viskozita.  

Z chemického hlediska se strusky skládají především z oxidů (SiO2, Al2O3 

ale také MgO a CaO), dále pak některé sulfidy (např. FeS a CaS)a další prvky 

podle složení rud.  Přes 90% ale tvoří zmíněné oxidy. 

K alkalické aktivaci je možno využívat všechny druhy strusek. Hodnocení 

využitelnosti strusek je charakterizováno různými moduly, například modulem 

zásaditosti  Mz. 

Mz = (CaO + MgO)/(SiO2 + Al2O3)   

Zásadité strusky mají Mz>1, u kyselých je Mz<1. 

Další kritérium je Index F, který určuje rovnou vhodnost strusky a alkalické 

aktivaci. 

F = ( CaO + CaS + 0,5 MgO + Al2O3)/(SiO2 + MnO) 

Pro F<1 jsou strusky nevhodné, se stoupající hodnotou indexu stoupá 

využitelnost, hodnota F>1,9 značí velmi vhodné strusky.  [12, 3, 4] 

4.4. Tepelně upravené jíly  
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Nejčastěji jsou využívány přírodní jíly v keramickém průmyslu. 

Charakterizovány jsou především snadnou tvarovatelností při dostatečném 

množství vody (kolem 20hm.%). Podmínkami plastičnosti jílovitých surovin je 

především velký obsah jílovitých minerálů, vysoká disperzita částic a schopnost 

výměny iontů. Pokud má materiál tyto vlastnosti, je schopen vázat na povrchu 

částic plastické suroviny vodu, čímž se ovlivňují povrchové vlastnosti těchto částic. 

Nejvýznamnějšími jílovitými minerály v keramickém průmyslu jsou především 

kaolinit, montmorillonit, illit a také halloysit. Tyto minerály řadíme mezi vrstevnaté 

jednoduché minerály. Další dělení jílovitých minerálů je na dvojvrstvé a trojvrstvé. 

Do první skupiny patří z výše uvedených kaolinit a halloysit. Jejich krystalická 

mřížka je tvořena střídajícími se vrstvami tetraedrů SiO4 a oktaedrů AlO6. Druhou 

skupinu zastupují například již zmíněný montmorillonit a illit, jejichž struktura je 

tvořena dvěmi vrstvami tetraedrů SiO4, mezi nimiž se nachází vrstva oktaedrů 

AlO6. 

Vznik jílovitých surovin je možný třemi způsoby a to zvětráváním hornin 

obsahujících větší množství živců, hydrotermálním rozkladem těchto hornin, nebo 

sedimentací. Podle soudržnosti ložiska se jílovité materiály dělí na jíly, jílovce, 

lupky, jílovité břidlice a slínovce. Výsledné vlastnosti jsou obvykle do značné míry 

závislé na způsobu vzniku minerálů. Mezi nejdůležitější vlastnosti pro využití patří 

bohatost kaolinů, která se hodnotí podle výplavu (%obsah částic velikosti průměru 

pod 20 μm). [19] 

V případě, že jsou jílovité materiály znečištěné železnatými nebo železitými 

ionty (obsah asi nad 2,5%), nebo obsahují větší množství oxidu hlinitého a 

titaničitého jsou pro keramický průmysl téměř nevyužitelné, tím vzniká velké 

množství odpadních jílovitých surovin. Jejich množství se v ČR pohybuje v řádech 

statisíců tun ročně (přibližně 250 000t). [9] 

Dvojvrstvé odpadní jílovité materiály jako jsou především kaoliny ale i 

dickity a nacrity můžou být konvertovány. Proces většinou probíhá pod teplotou 

800°C (600-750°C) a jeho produktem jsou metakaolinické látky. Pokud by teplota 

přesáhla 1000°C, začal by se formovat mullit. 



Václav Gillar: Geopolymery: výroba, vlastnosti a použití 

2012/2013   22 

Při dostatečně dlouhé době působení vysokých teplot se krystalická mřížka 

začíná rozkládat, dochází ke kompletní dehydrogenaci, čili vyloučení skupiny OH-. 

To má za následek rozklad původní jílovité struktury, která obsahovala oktaedry 

AlO2(OH)4 a tetraedry SiO4. Po odstranění skupiny OH- dochází ke snížení 

koordinačního čísla hliníku z 6 na 4 (někdy na 5), takže Al už není ve struktuře ve 

formě oktaedrů ale tetraedrů. Tyto formy s nižším koordinačním číslem jsou 

reaktivnější a připraveny k hydrataci, resp. mohou být dále zpracovávány 

alkalickými vodními roztoky. Metakaolin se v geopolymeraci používá velmi často a 

to jako vhodný zdroj aktivního hliníku, schopného se začlenit do struktury 

zeolitického typu. Obvyklé je jeho využití například s vysokopecní granulovanou 

struskou (která je zase zdrojem Ca). [19, 15] 

4.5. Alkalické aktivátory 

 

Jako alkalické aktivátory se nejčastěji využívají vodní skla (alkalické 

křemičitany). Mezi méně používané patří například hydroxid vápenatý, směs 

hydroxidu vápenatého (případně sodného) a sádrovce. 

Nejpoužívanější aktivátor je vodní sklo, které je doplněno hydroxidem 

sodným (draselným). Množstvím přidaného hydroxidu sodného se upraví 

silikátový modul MS (MS = n SiO2/n Na2O) dle požadavků.  

Aktivátory se do směsi mohou přidávat jednak ve formě roztoku, což je 

obvyklé řešení, ale je možno využívat i práškovou formu, kdy je aktivátor napřed 

smíchán s latentně hydraulickými látkami a teprve potom je přidána voda.  

Z důvodů nižších cen se využívá spolu s vodním sklem hydroxid sodný. 

Ačkoli ionty sodíku více napomáhají rozpouštění skelné fáze, ionty draslíku více 

podporují tvorbu gelu. Při použití draselných aktivátorů bylo ve většině případů 

dosaženo větších pevností v tlaku. Ve srovnání se sodnými ionty mají ionty 

draselné větší poloměr, což má vliv na zmenšený výskyt tvorby výkvětů u 

draselných aktivátorů. Navíc mají latentně hydraulické látky aktivované draslíkem 

vyšší odolnost proti vysokým teplotám. [16] 
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Pro tvrdnutí vodního skla jsou vhodné teploty 15-25 °C. Při zvýšení teploty 

nad tento interval se tvrdnutí značně urychluje, při poklesu teplot se zpomaluje. Pokud 

teplota klesne pod 10 °C, proces tvrdnutí se zastaví. [19] 

Množství aktivátoru je závislé na mnoha faktorech, především na složení 

latentně hydraulických látek. Přibližné množství z hmotnosti latentně hydraulických 

látek se pohybuje kolem Na2O rozmezí 2 – 8 %, resp. 3 – 10 % pro K2O. [20] 

 

4.5.1. Vodní sklo 

Vodní sklo je nejčastěji používaným alkalickým aktivátorem. Vyrábí se 

především z pevného křemičitanu sodného (sklářský písek tavený ve vanové peci 

spolu s alkalickými tavidly, především s oxidem sodným/oxidem draselným), který 

se poté za pomoci hydroxidu sodného/draselného, vody, dané teploty a tlaku 

rozpouští v autoklávu na tekuté vodní sklo. Přidáním nejrůznějších aditiv do 

procesu rozpouštění v autoklávu je možno zlepšit vlastnosti vodního skla. Je to 

koloidní roztok alkalických křemičitanů.  

Křemičitan sodný je obecný název, do kterého spadá skupina sloučenin se 

vzorcem Na2O.nSiO2. Sklovité křemičitany nemají přesně definované složení a 

jejich vlastnosti se mění se složením. Obecně se v praxi nejčastěji využívají 

křemičitany s n v intervalu 1,6 – 3,8. 

Molární poměr složek Na2O a SiO2 u průmyslově vyráběného skla je 1 : 2-

3,3, což odpovídá asi obsahu 66 až 76 hmot. % SiO2. Tento molární poměr se 

označuje jako křemičitý modul. [11, 1] 

           

4.6. Příprava geopolymerů 

Samotná příprava geopolymerů má několik fází. Uvedený příklad se týká 

alkalické aktivace elektrárenských popílků. 
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Napřed dochází k smíchání plniva a popílků. Jako plnivo může být použito 

standartní kamenivo, ale probíhají výzkumy i s použitím cihelného a betonového 

recyklátu, které jsou doplněny o odpadní písky (například z plavení kaolinu) a 

výsivky (kamenivo frakce 0-4mm s velkým podílem jemných částic). Celková 

ideální zrnitost kameniva u alkalické aktivace popílků byla určena přibližně takto – 

30% 0-4mm, 25% 4-8mm a 45% 8-16mm. Poměr popílků k poměru kameniva se 

pohybuje v rozmezí 1:2 – 1:4. [12] 

V druhé fázi přidáme do směsi alkalický aktivátor, tvořený hydroxidem 

sodným a vodním sklem. Silikátový modul alkalického aktivátoru Ms (poměr oxidu 

sodného, popřípadě draselného k oxidu křemičitému) by měl být v rozmezích 1 až 

1,6. Celková koncentrace aktivátoru je přibližně 6 – 10% Na2O z hmotnosti 

popílku. 

Dalším významným faktorem je vodní součinitel w, který udává poměr 

hmotnosti vody a hmotnosti popílku. Ačkoli voda funguje v reakci pouze jako 

zprostředkovatel (nosič alkalických látek), její množství je zásadní. Při malém 

množství vody (a tudíž nízkém w) nedochází k alkalické aktivaci všech zrn popílku 

nebo jiné latentně hydraulické látky, což má za následek nedostatečnou pevnost a 

často i rozpadnutí betonu. Naopak při velkém množství vody se výrazně 

prodlužuje doba tuhnutí směsi a pevnost materiálu se projeví až s jistým 

prodlením. Tyto okolnosti dokonce několikrát znemožnily pokusné zkoušky 

pevnosti v prvním intervalu (po 7 dnech). Ideální vodní součinitel se pohybuje 

kolem hodnot 0,23 -0,45, tyto hodnoty jsou orientační a závisí na konkrétních 

materiálech, v závislosti na místě těžby a následným procesům využívání a 

úpravy. 

Poslední fází je tzv. geopolymerace, která byla již popsána. Materiál se 

nechá v otevřené atmosféře po dobu asi 12-16 hodin, při zvýšené teplotě (do asi 

80 °C) může probíhat proces rychleji, asi za 6 hodin. [12, 16, 17] 
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5. Aplikace a perspektiva využití 

5.1. Prognózy 

Pro budoucí výraznější využívání geopolymerů v průmyslu existuje několik 

překážek. Jednou z nich je například nutnost využívání alkalických roztoků, což by 

bylo ve stavebních podmínkách značně obtížnější než doposud, navíc by byla 

nutná centrální příprava a složitý transport.  Pro využívání jílovitých materiálů je 

omezení dáno nutností tepelné aktivace. U nejílovitých materiálů jako jsou 

odpadní popílky a strusky je značná nevýhoda nízká cena při ukládání těchto 

odpadů (což se týká především popílků, neboť vysokopecní struska má dnes 

mnoho jiných využití). Producenti pak nejsou nuceni odpad nějak zpracovávat. 

Dalším problémem těchto materiálů je jejich proměnlivé složení a struktura, což 

komplikuje využití z důvodů problematického vytvoření norem a nutnost většího 

počtu testování. 

Dalším aspektem, který zřejmě přispěje na prodloužení doby, než se 

geopolymery dočkají výraznějšího využívání je nedůvěra trhu spolu s investicemi 

do neznámé technologie. Podle prognóz má stále docházet ke zvýšení poptávky 

po betonu na bázi portlandského cementu, tuto poptávku by z části mohl pokrýt i 

beton na základě alkalické aktivace. Geopolymery by se mohly stát velmi žádoucí 

především z hlediska využívání a recyklace odpadních surovin, výrazného snížení 

emisí CO2 vypouštěných do atmosféry a nezanedbatelné úspory energie při 

srovnání s betonem na bázi  portlandského cementu. [7]    

   

Alternativní využívání geopolymerů je dáno faktem, že při podrobném 

zkoumání určitého nerostu (vývoj nerostu, chemické a fyzické procesy, které 

v něm probíhaly), můžeme vyrobit geopolymer daného nerostu, který bude od 

originálu jen velmi těžko rozpoznatelný. Jisté využití by zde tedy bylo při 

restaurování historických architektonických památek nebo soch. Bohužel může 

hrozit nebezpečí zneužití této vlastnosti geopolymerů a to především paděláním 

uměleckých děl, které budou jen obtížně identifikovatelné. [10]   
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Geopolymerní betony nepodléhají alkalické agregační reakci (navzdory 

značně alkalickému složení), protože ionty alkalických kovů jsou ve struktuře 

materiálů vázané pevně. Díky této výjimečné vlastnosti vázat cizí ionty mohou být 

geopolymerní cementy využívány pro dlouhodobé uložení toxických odpadů 

(například těžké kovy). Probíhají i výzkumy zabývající se uložením radioaktivních 

odpadů za pomoci geopolymerních materiálů. Například v Rusku se zkoumá 

možnost solidifikace radioaktivních popílků ze spalovaní Černobylské biomasy. 

[20, 6] 

5.2 Ložiska tepelně aktivovaných jílovitých 

materiálů 

Jak už bylo zmíněno u geopolymerů využívajících jílovité materiály je nutná 

tepelná aktivace (zpracování při 600-750°C) suroviny pro vznik metakaolinu. 

Existují ale i ložiska jílovitých materiálů, které se již nemusí aktivovat, což 

znamená nejen jednodušší, ale zejména ekologičtější a ekonomičtější výrobu. 

Zatím jsou na světě známá dvě takováto ložiska. Jedno je bychom mohli nalézt 

v Austrálii a to druhé u nás v České republice.  

U nás je toto ložisko tvořeno haldami lupku, které se nacházejí v obci 

Zbůch, nedaleko Plzně. Původní jílovitý materiál pochází z těžby černého uhlí, 

která byla ukončená roku 1978. Před samotnou těžbou uhlí bylo nutno odtěžit 

horní vrstvy hornin, jelikož jílovité minerály byly málo celistvé a po zahájení rubání 

uhlí by hrozilo nebezpečí zřícení slojí na horníky.  

Proto byla tato směs kaolínů, jílů a velkého množství organických látek 

navezena na haldy. Materiálu bylo značné množství, takže výška hald dosahuje 

místy až 70 metrů. 

Později došlo na haldách k samovolnému vznícení, což mělo za následek 

neplánovanou aktivaci materiálu a vznik lupku. Haldy prohořívají neustále 

s minimem kyslíku (vnitřní – endogenní hoření). Celou dobu uniká do ovzduší oxid 

uhličitý, jde ale o minimální koncentrace, zvýšené pouze v případě, že hoření 
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pronikne k povrchu hald. Zmíněný proces již nejde zastavit a bylo by tedy moudré 

tohoto materiálu využít. Tento kontrolovaný odpad by se mohl stát významnou 

výrobní surovinou. V případě nahrazení poptávky po betonu na bázi portlandského 

cementu poptávkou po geopolymerech, by množství materiálu na těchto haldách 

pokrylo potřeby České republiky asi na 20 let. Přesto že se nepočítá s omezením 

produkce standartních betonů, mohly by haldu lupku zvýhodnit geopolymery jako 

doplněk výroby na českém i zahraničním trhu. [10] 

           

 

6. Závěr 

Cílem této práce bylo shrnout informace o alkalicky aktivovaných 

materiálech - geopolymerech. Šlo především o objasnění procesu geopolymerace 

a procesů probíhajících při tvorbě geopolymerů. Velká část textu byla ale také 

věnována materiálům, vhodným pro výrobu geopolymerů.  

Práce je zaměřená na výhody vyplývající s využívání geopolymerů, 

především z hlediska ochrany životního prostředí a možného využívání 

průmyslových odpadů, což jsou v dnešní době velmi aktuální témata.  
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