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Abstrakt a klíčová slova  

 

Abstrakt 

Diplomová práce reflektuje současné trendy v oblasti využívání vedlejších 
produktů různých průmyslových procesů jako zdrojů surovin pro výrobu alternativních 
materiálů. Práce se zabývá popisem vlastností jemně mleté granulované vysokopecní 
strusky aktivované pomocí odpadních alkálií z čistících procesů ve sklářském průmyslu. 
Hlavním cílem této práce je návrh pojiva z vedlejších, popř. odpadních produktů 
průmyslové výroby splňující základní funkční parametry, které má ovšem výrazně nižší 
uhlíkovou stopu oproti stávajícím materiálům. 

Literární přehled práce pojednává o historickém vývoji v oblasti alkalicky 
aktivovaných materiálů. Jsou zde sumarizovány stávající poznatky o geopolymerech, 
procesu geopolymerace i vlastnostech a hydratačních procesech alkalicky aktivovaných 
struskových malt. Zahrnuty jsou také informace o známých i méně známých prekurzorech 
a vhodných aktivátorech využívaných při procesu alkalické aktivace. 

Součástí praktické části práce je návrh směsí vysokopecní strusky aktivované 
odpadním aktivátorem. U analyzovaných vzorků jsou zkoumány základní chemické, 
fyzikální a mechanické vlastnosti, mikrostruktura, doby tuhnutí směsí a v neposlední 
řadě také vlastnosti týkající se přenosu tepla a transportu vody materiálem. V závěru 
práce je uvedena zjednodušená analýza uhlíkové stopy vzniklého alkalicky aktivovaného 
materiálu, který je porovnáván s podobnými, popř. stávajícími a často užívanými 
materiály. 

Klíčová slova 

alkalicky aktivované materiály, vysokopecní struska, odpadní alkálie, funkční vlastnosti, 
mikrostruktura, environmentální přínos 
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Abstract 

The diploma thesis reflects current trends in the utilization of by-products from 
various industrial processes as material sources for the production of alternative materials. 
The work deals with the description of fine properties of ground granulated blast furnace 
slag activated by waste alkalis from cleaning processes in the glass industry. The main 
aim of the work consists of the design of innovative building material composed  from 
secondary, possibly waste products only, meeting basic functional parameters, and having 
a significantly lower carbon footprint compared to common materials.  

The literature review discusses the historical development in the field of alkali-
activated materials, and access the current knowledge dealing with understanding the 
geopolymerization process as well as the properties and hydration processes of alkali-
activated slag mortars. Information about mostly used together with less known 
precursors and suitable activators for the alkali-activation process is also included. 

In the practical part of the thesis, the design of blast furnace slag mixtures 
activated by a waste aktivator is described. The basic chemical, physical and mechanical 
properties, microstructure, setting times of the mixtures and, last but not least, the 
properties related to heat transfer and water transport through the material are 
investigated and discussed. At the end of the thesis, the simplified analysis of the carbon 
footprint is provided and compared to similar, or existing used building materials. 

Key words 

alkali activated materials, blast furnace slag, waste alkalis, mechanical properties, 
microstructure, environmental impact 
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Seznam použitých symbolů a jednotek  
ρv objemová hmotnost kg/m3  F maximální zatěžovací síla kN 
ρ hustota kg/m3  A plocha průřezu m2 

m hmotnost prvku kg  S měrný povrch m2/kg 
V objem prvku m3  K konstanta přístroje Pa1/2/m 
p pórovitost %  e porozita lůžka --- 
fct,f,3,B pevnost v tahu ohybem MPa  t čas s 
fc pevnost v tlaku MPa  η viskozita vzduchu Pa·s 
M ohybový moment kNm  A absorpční koeficient kg/m2s1/2 

W průřezový modul m3  κ souč. vlhkostní vodivosti m2/s 
b šířka průřezu vzorku m  λ souč. tepelné vodivosti W/mK 
l distance mezi podporami m  Cp obj. tepelná kapacita J/m3K 
h výška průřezu vzorku m  a souč. teplotní vodivosti m2/s 

Seznam použitých zkratek 
AAM alkalicky aktivovaný materiál 
AAS alkalicky aktivovaná struska 
OAH odpadní alkálie na bázi hydroxidu sodného 
OPC obyčejný portlandský cement 
PS polysialát 
PSS polysialát-siloxo 
PSDS polysialát-disiloxo 
ASTM mezinárodní normalizační organizace 
NMR nukleární magnetická rezonance 
XRD rentgenová difrakční analýza 
TG termogravimetrie 
DTG derivační termogravimetrie 
DTA diferenční termická analýza 
SEM skenovací elektronová mikroskopie 
TEM transmisní elektronová mikroskopie 
SE sekundární elektrony 
BSE zpětně odražené elektrony 
PG normalizovaný písek dle ČSN EN 196-1 
C-S-H kalcium-silikátový-hydrát 
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1 Úvod 

1.1 Motivace 
Portlandský cement je v nynější době považován za všestranný a velmi oblíbený 

stavební materiál při výrobě betonu či malty. Ovšem až 8 % celosvětových emisí 
skleníkového plynu CO2 je způsobených právě výrobou portlandského cementu. Výroba 
jedné tuny portlandského cementu vyprodukuje zhruba 0,8−1,0 tuny CO2 a celosvětový 
trend zvyšující se spotřeby cementu představuje tedy velmi vážný problém. Produkce 
emisí CO2 při výrobě portlandského cementu pochází ze dvou hlavních zdrojů. Prvním 
z nich je tepelný rozklad uhličitanu vápenatého (tzv. dekarbonizace) za vzniku oxidu 
vápenatého a oxidu uhličitého a druhým zdrojem je nutnost spalování fosilních paliv 
k ohřevu vstupních surovin na velmi vysoké teploty. Snížení emisí průmyslové výroby 
cementu je proto velmi složité, neboť oxid uhličitý při tepelné úpravě vstupních surovin 
v podstatě není možné redukovat [1, 2, 3, 4]. 

Ovšem s nastupujícími klimatickými problémy, kdy je naléhavé snižovat emise 
CO2 vypuštěné do atmosféry, nastává otázka, jak výrobu portlandského cementu snížit, 
či jej nahradit jinými vhodnými pojivy. Právě proto je studium a vývoj novodobých pojiv 
jako alternativ k portlandskému cementu, ideálně přihlédnutím k tzv. oběhovému 
hospodářství, prioritou výzkumu na celém světě [4, 5, 6]. 

V posledních deseti až patnácti letech lze v oblasti materiálového výzkumu 
zaznamenat zvýšený zájem o využití tzv. alkalicky aktivovaných materiálů ve 
stavebnictví, jejichž hlavní složkou jsou často průmyslové druhotné nebo odpadní 
suroviny. Nynější ukládání těchto průmyslových/vedlejších odpadů je zpravidla 
v prostorách po ukončené důlní těžbě nebo jsou skládkovány ve volné krajině. Při hledání 
efektivnějšího využívání obecně velikých objemů průmyslových druhotných materiálů 
přitahují pozornost právě nové, alternativní stavební materiály [7].  

Alkalicky aktivované materiály na bázi jemně mleté granulované vysokopecní 
strusky, se tedy řadí mezi alternativní skupinu anorganických pojiv, které mají ve své 
konečné fázi velmi dobré mechanické vlastnosti a zvýšenou odolnost vůči agresivnímu 
prostředí. Dostávají se do popředí jako vhodná, ekologičtější alternativa k již uvedeným 
portlandským cementům [1, 6, 8]. Jak bylo zmíněno, alkalicky aktivované materiály 
zpracovávají druhotné suroviny, které často patří do skupiny tzv. hlinitokřemičitanů. 

K aktivaci těchto materiálů je třeba využít alkalický aktivátor, což může být 
např. hydroxid alkalického kovu, křemičitany aj. Výroba těchto aktivátorů je však 
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energeticky též velmi náročná, a tak je nasnadě myšlenka využívat pro alkalickou 
aktivaci právě odpadní alkálie na bázi hydroxidů či zmíněných křemičitanů, jež vznikly 
jako odpad při průmyslovém procesu. Jedná se ovšem o nebezpečný odpad vznikající 
často ve sklářském průmyslu, který je v Česku hojně zastoupen. Ekologická likvidace 
tohoto odpadu způsobuje firmám zvýšené náklady avšak jeho využití jako součást nových 
materiálů představuje zajímavou alternativu, která je spojená s mnoha benefity. 

U takto vyrobených materiálů je faktem, že k jejich vytvoření jsou využívány 
v podstatě pouze odpadní či vedlejší produkty, které vznikly vlivem průmyslové činnosti 
a jsou tak menší zátěží pro životní prostředí. Jedná se tedy o další posun k budoucí 
cirkulární ekonomice [7]. 

1.2 Cíl práce 
Studium alkalické aktivace materiálů a jejich následné využití je dnes velmi 

aktuálním tématem v oblasti materiálového výzkumu.  

Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj, přípravu a studium vlastností 
alkalicky aktivovaného materiálu na bázi jemné mleté vysokopecní granulované strusky. 
Práce zkoumá využití odpadních alkálií s vysokým obsahem hydroxidu sodného jako 
potencionálního alkalického aktivátoru pro aktivaci již zmíněné vysokopecní strusky. Jak 
již bylo naznačeno, tak tyto odpadní alkálie nejsou dosud plně využívány 
v technologických procesech a stávají se nebezpečným odpadem, který značně zatěžuje 
životní prostředí. 

Hlavním cílem je objasnit chování tohoto alkalického materiálu a popsat jeho 
základní charakteristiky. Vlastnosti a jiné parametry budou zkoumány na dvou hlavních 
typech zkušebních těles, a to pastových a maltových. Určeny budou zejména základní 
chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti, dále také parametry popisující přenos tepla 
a transport vody analyzovaným materiálem. V neposlední řadě bude zkoumána 
struktura povrchu pomocí elektronové mikroskopie a také doby tuhnutí směsí. 

V závěru práce bude uvedena zjednodušená analýza uhlíkové stopy vzniklého 
alkalicky aktivovaného materiálu na bázi jemné mleté vysokopecní granulované strusky. 
V této kapitole bude zkoumaný materiál porovnán z hlediska vyprodukovaného 
množství oxidu uhličitého s ostatními materiály, tedy klasickým betonem a alkalicky 
aktivovanou struskou pomocí komerčního aktivátoru. Cílem práce je mimo jiné zhodnotit 
environmentální přínos nově vzniklého materiálu oproti stávajícím, častěji užívaným 
materiálům. 
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2 Technologie alkalicky aktivovaných materiálů 
Alkalicky aktivované materiály (dále jen AAM) jsou diskutovány jako jedna 

z možností současného, a hlavně budoucího stavebnictví [9, 10]. Tyto materiály vznikají 
ze široké škály hlinitokřemičitanových prekurzorů1 s různou celosvětovou dostupností, 
reaktivitou, cenou a také vysokou hodnotou využití. Z těchto důvodů nemohou být 
zdaleka univerzálním řešením pro splnění budoucích potřeb stavebních materiálů, 
zejména pojiv, podobně jako tomu je dnes při používání portlandského cementu [8].  

Jejich rozmanitost ovšem znamená, že tyto materiály jsou velmi všestranné 
a místně adaptabilní. Zásadním faktorem při výrobě AAM bude místní dostupnost 
používaných surovin (prekurzorů a aktivátorů). Pokud mají být alkalicky aktivované 
systémy ekologicky a environmentálně přínosné, bude tedy nutné minimalizovat 
přepravu surovin na dlouhé vzdálenosti, neboť by se uměle zvyšovala emisní stopa těchto 
materiálů [11]. 

Je velmi pravděpodobné, že se tyto AAM zařadí mezi klíčovou součást širší sady 
nástrojů používaných po celém světě při rozvoji udržitelného průmyslového stavebnictví 
a stavebních materiálů budoucnosti [8]. 

2.1 Historický vývoj alkalicky aktivovaných materiálů 
První využití alkálií jako přísady do cementových materiálů se datuje k roku 1930, 

kdy Kühl zkoumal chování směsí z mleté strusky s roztokem hydroxidu draselného. 
V roce 1937 Chassevent pokračoval v této práci a měřil reaktivitu strusek aktivovaných 
hydroxidy, zejména draselného a sodného. Mezi první velkou laboratorní studii řadíme 
výzkum Purdona, který proběhl v roce 1940. Studie byla založena na zkoumání 
bezslínkových cementů, kde pojivem je struska aktivovaná pomocí roztoku uhličitanu 
sodného či roztoku připraveného reakcí alkalické soli se silnou zásadou [12].  

V roce 1957 na Ukrajině Glukhovsky poprvé charakterizoval možnost využití 
pojiv na bázi hlinitokřemičitanů s nízkým obsahem vápníku. Tyto materiály pojmenoval 
tzv. „Soil Cement“ – „půdní cement“, a svou vědeckou činnost uvedl rovněž do 
praktického využívání ve stavebnictví [12].  

O obrovský vědecký přínos a propagaci v oblasti alkalické aktivace se zasloužil 
francouzský profesor Davidovits, který si roce 1979 nechal patentovat pojivo na bázi 

                                      
1 prekurzor – výchozí látka (částice), z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt 
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alkalicky aktivovaného metakaolinu, jenž následně pojmenoval dnes už známým 
termínem geopolymer. O šest let později si též autor spolu se Sawyerem nechali 
patentovat druh speciálně alkalicky aktivovaného cementu s přísadami (metakaolin, 
struska, popílek), jenž je aktivován za pomoci roztoků uhličitanů alkalických kovů 
a zemin [12, 13, 14]. O tomto cementu bude krátce pojednáno v kapitole 2.4.1. 

Krivenko je též významným autorem na poli alkalicky aktivovaných materiálů. 
Ve svém výzkumu dokázal, že pokud je koncentrace alkálií dostatečná, tak lze aktivovat 
i jílové minerály a hlinitokřemičitanová skla přírodního i umělého původu, a to s obsahem 
i bez obsahu vápenatých iontů [12, 15]. 

Našimi inovátory ve vývoji alkalicky aktivovaných materiálů, konkrétně 
struskových pojiv, byl profesor Brandštetr, který se zabýval struskoalkalickými betony. 
Na konci 90. let se problematikou geopolymerních materiálů zabýval docent Škvára 
z VŠCHT v Praze, jenž zkoumal využití alkalické aktivace popílků z hnědého uhlí jako 
ekologičtější variantu k materiálům se slínkovými pojivy [15]. 

Důležité milníky historie alkalicky aktivovaných materiálů jsou shrnuty 
v následující tabulce. 

 

tabulka č. 1: Důležité historické milníky alkalicky aktivovaných materiálů [16]  

Autoři Rok Stručná charakteristika práce  

Kühl 1930 využití alkálií jako přísady do cementových materiálů 

Chassevent 1937 měření reaktivity strusek aktivovaných hydroxidy 

Purdon 1940 první velká laboratorní studie zkoumající bezslínkové cementy 

Glukhovsky 1957 teoretické základy a vývoj alkalických cementů 

Davidovits 1979 zavedení pojmu geopolymer 

Davidovits a Sawyer 1985 patent speciálního cementu Pyrament® 

Málek a kol. 1986 struskový cement s nízkým obsahem radioaktivního odpadu 

Talling a Brandstetr 1989 alkalicky aktivovaná struska 

Wu a kol. 1990 aktivace struskového cementu 

Roy a Malek 1993 struskový cement 

Glukhovsky 1994 starověké, moderní a budoucí betony 

Krivenko 1994 alkalické cementy 

Wang a Scrivener 1995 mikrostruktura strusky a alkalicky aktivované strusky 



kapitola 2: Technologie alkalicky aktivovaných materiálů 

-16- 

2.2 Geopolymery 
Geopolymer je název pro všechny anorganické polymerní materiály připravované 

reakcí hlinitokřemičitanových materiálů v zásaditém prostředí za normální teploty 
a tlaku. Zmíněná reakce se často nazývá polykondenzace, nebo také geopolymerace. Tyto 
materiály mají velmi dobré mechanické vlastnosti a jejich využití je velmi atraktivní díky 
velmi nízkým výrobním nákladům [17, 18]. 

Pro chemické označení geopolymerů na bázi hlinitokřemičitanových materiálů byl 
navržen termín polysialát. Polysialát je zkrácený název pro alkalický silicon-oxo-aluminát 
(tedy křemičito-oxo-hlinitan) [13, 18].  

Jak již bylo naznačeno v kapitole 2.1, Davidovits ve svých pracích zavedl pojem 
geopolymer, původně jako systém alkalicky aktivovaného metakaolinu, jenž byl 
aktivován pomocí koncentrovaného roztoku silikátu [13, 19]. Právě při této reakci dochází 
k pozvolnému rozpouštění metakaolinu a vzniku křemičitých SiO4

4- a hlinitých AlO4
5- 

tetraedrů, které vzájemně sdílí kyslík skrze kyslíkový můstek. Tyto tetraedry při 
polykondenzaci následně přecházejí do amorfního uspořádání a seskupují se do 
polymerních trojrozměrných sítí, jež jsou složeny se skupin Si-O-Al. Vzájemně propojené 
tetraedry tvoří dutiny a kanály, které obsahují slabě vázané molekuly vody, kationty 
alkalických kovů (Na+, K+, Li+, Cs+) a kationty alkalických zemin (Ca2+, Mg2+, Ba2+, 
Sr2+), aby vyrovnaly záporný náboj Al3+ v IV. násobné koordinaci [18, 20, 21]. 

Pojmenování jednotlivých skupin polysialátů je klasifikované podle atomového 
poměru Si/Al, v jehož závislosti dostáváme tři základní silicon-oxo-aluminátové 
tetraedrické chemické struktury (viz obrázek č. 1) [13, 18].  

Typy základních tří tetraedrických chemických struktur jsou tedy následující: 

 PS - polysialát typu (-Si-O-Al-O-), 
 PSS - polysialate-siloxo typu (-Si-O-Al-O-Si-O-), 
 PSDS - polysialate-disiloxo typu (-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-) [13, 18, 22]. 

 

obrázek č. 1: Chemická struktura polysialátů [13] 
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Systémy s vysokou koncentrací Si vedou k výsledku polysialate-siloxo a také 
polysialate-disiloxo polymerních struktur, které jsou pevnější a stabilnější než vzniklé 
polysialát struktury, jenž jsou výsledkem nízkých koncentracích Si. Přestože, že obsah 
Al hraje významnou roli, množství Si je zodpovědné za vyšší a pozdější vývoj pevností, 
a proto vzorky s nízkým poměrem SiO2/Al2O3 dosahují mnohem menších pevností [22]. 

Geopolymery tedy obecně patří do skupiny polysialátů, jejichž obecný zápis 
vypadá dle následujícím způsobem [18]. 

 𝑀 {−(𝑆𝑖 − 𝑂) − 𝐴𝑙 − 𝑂}  𝑤𝐻 𝑂 (1) 

kde 𝑴   je kationt alkalického kovu 

   𝒏   je stupeň polykondenzace 

   𝒛   vyjadřuje poměr SiO2 : Al2O3 

2.2.1 Zeolity 

Struktura geopolymeru je složena z polymerních sítí Si-O-Al podobných těm, které 
se objevují v zeolitech, a z tohoto důvodu se nejlépe přirovnávají k amorfnímu 
ekvivalentu syntetického zeolitu. Hlavním rozdílem je rentgenoamorfní charakter 
geopolymerů, zatímco zeolity jsou krystalické [23, 20].  

Zeolit je definován jako krystalický zhydratovaný hlinitokřemičitan, jehož 
prostorové uspořádání tvoří dutiny a kanálky stálých rozměrů, v kterých se často 
zachytávají látky různého skupenství [13, 17]. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny 
tři zeolitické struktury, z nichž jedna je syntetického a zbylé dvě přírodního charakteru. 
Jedná se o typické zobrazení struktury s kanálkovými prostory [13]. 

  

obrázek č. 2: Zobrazení zeolitických struktur [13] 

zleva: a) Zeolit A (syntetický); b) Faujasit (přírodní a syntetický zeolit Y); c) Phillipsite (přírodní) 
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V úvodu této kapitoly již bylo 
uvedeno, že zeolit je krystalický a má 
pravidelně seskupené nanoprostory s přesně 
vymezenou velikostí [24].   

Pravý obrázek č. 3 ukazuje syntetický 
zeolit typu A, jehož prostorové uspořádání 
vykazuje přítomnost dvou typů dutin. Jednu 
vnitřní α-dutinu, někdy též nazývána 
superdutina, jejíž vnitřní průměr činí zhruba 
11 Å, a druhou dutinou je tzv. β-dutina, 
která má vnitřní průměr roven přibližně 6 Å. 
Superdutina je přístupna šesti okny, jejichž velikost závisí na typu navázaného kationtu, 
který neutralizuje záporný náboj na mřížce. Dle rozměrů jednotlivých dutin je možné 
určit velikost iontu a vnitřní objem volných míst pro možnou adsorpci [24, 25, 26]. 

Vybrané názvy, vzorce a příslušný poměr Si/Al u přírodních zeolitů je popsán 
v následující tabulce. 

Výše uvedené typy zeolitů jsou jen vybraní zástupci. Celkem je popsáno přes 
100 druhů syntetických zeolitů a přes 40 druhů zeolitů přírodního původu [13]. 

 

tabulka č. 2: Příklady přírodních zeolitů [13] 

Název Vzorec Si/Al 

Thomsonite Na4Ca8 [ (AlO2)20 (SiO2)20 ]·24H2O 1/1 

Natrolite Na16 [ (AlO2)16 (SiO2)24 ]·16H2O 1,5/1 

Faujasite (Na2, Ca) [ (AlO2)2 (SiO2)4 ]·8H2O 2/1 

Harmotone Ba2 [ (AlO2)4 (SiO2)12 ]·12H2O 3/1 

Mordenite Na8 [ (AlO2)8 (SiO2)40 ]·16H2O 5/1 

Ferrierite (Na1,6, Mg2) [ (AlO2)5 (SiO2)30 ]·18H2O 6/1 

aj. … … 

obrázek č. 3: Schéma struktury kostry 
aluminosilikátového zeolitu typu A [24] 
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2.2.2 Geopolymerace 

Geopolymeraci lze obecně popsat jako chemickou exotermickou reakci 
hlinitokřemičitanového materiálu s alkalickým roztokem s vysokou koncentrací OH- 
iontů. Vodíkový exponent neboli pH se u těchto směsí pohybuje nad hodnotou 12, jedná 
se tedy o silně zásadité prostředí [23, 20]. 

Počáteční tvorba geopolymeru spojená s rozpouštěním hlinitokřemičitanových 
materiálů v silně alkalickém prostředí je ve své podstatě alkalickou hydrolýzou sloučenin 
s kyslíkovými můstky mezi jednotlivými tetraedry [SiO4]4- a [AlO4]5- [20]. 

Geopolymerizační proces je možné 
popsat jako řadu po sobě jdoucích fází (viz 
obrázek č. 4). V úvodní fázi se rozpouští 
hlinitokřemičitanový materiál za pomoci 
alkalického aktivátoru. Ve vzniklém roztoku 
následně dochází k separaci původního 
hlinitokřemičitanového materiálu na příslušné 
jednotlivé hlinité a křemičité útvary. Společně 
pak za postupného oddělování vody vznikají 
gelové struktury. Tento vznikající gel se poté 
polymerizuje do pravidelnějšího síťového 
uspořádání, jenž již lze pokládat za 
geopolymer. Při závěrečné fázi dochází 
k tuhnutí a tvrdnutí tohoto geopolymeru [27]. 

Nutno poznamenat, že raná fáze 
geopolymerace, tedy fáze rozpouštění, je velmi 
důležitá pro dynamiku tvorby gelu a tvorbu 
polymerní struktury [28].  

2.2.3 Struktura geopolymerů 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2, základním stavebním kamenem struktury 
geopolymerů jsou křemičité SiO4

4- a hlinité AlO4
5- tetraedry, jenž jsou spojeny přes sdílené 

atomy kyslíku. Na strukturu geopolymerů jsou dva základní pohledy. Davidovitsův 
model struktury geopolymeru je popsán jako monolitický celistvý neporézní materiál 
s pravidelně uspořádanými komponenty ve struktuře (viz obrázek č. 5) [29].  

 

obrázek č. 4: Zjednodušený model 
geopolymerizačního procesu [27] 
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O upravení výše uvedeného modelu, který spíše popisuje současné pojetí struktury 
geopolymerů, se postaral Barbosa. Jeho model se významně liší tím, že jeho struktura 
má náhodné uspořádání komponent. Struktura obsahuje Si a Al tetraedry náhodně 
rozmístěné podél polymerních řetězců, které jsou zesítěné tak, aby poskytovaly dutiny 
dostatečné velikosti pro umístění hydratovaných sodných iontů vyrovnávajících náboj. 
Tento model tak zohledňuje porézní strukturu materiálu, velikost pórů se pohybuje 
v řádech nm až μm. Voda, která je v těchto pórech obsažena slouží jako nosič alkalického 
aktivátoru [29, 30]. 

 

obrázek č. 5: Struktura geopolymeru podle Davidovitse [30] 

obrázek č. 6: Struktura geopolymeru podle Barbosy [30] 
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Kromě rentgenové difrakce je při studování a popisu struktury geopolymerů velmi 
silným nástrojem tzv. NMR2 spektroskopie. Tato metoda poskytuje užitečné informace 
popisující strukturu alumino-silikátů, jako jsou zeolity, jíly, keramika, cementy 
a geopolymery. Podle Davidovitse je možné nazývat materiál geopolymerem pouze 
tehdy, pokud splňuje definici, že 27Al NMR spektrum má maximální vrchol při 55 ppm 
a zároveň hliník je jen v koordinaci 4 [13]. 

Pokud tuto podmínku příslušný materiál nesplňuje, automaticky spadá do 
kategorie alkalicky aktivovaných materiálů. Ovšem je nutné konstatovat, že pojem 
geopolymer se dnes u odborné veřejnosti vžil v podstatě pro jakékoliv alkalicky 
aktivované hlinitokřemičitany, nejen pro alkalicky aktivovaný čistý metakaolin, jak jej 
popisuje definice [13, 29].  

2.2.4 Vlastnosti geopolymerů 

Vlastnosti geopolymerů jsou významně ovlivněny vstupními surovinami, u nichž 
je důležité dbát na jejich chemické složení, jemnost mletí, dále pak druh použitého 
aktivátoru aj. Rozhodující jsou i podmínky při geopolymerizaci, též způsob a doba 
ošetřování [17, 31]. 

Hlavní předností alkalicky aktivovaných systémů je mimořádná odolnost vůči 
agresivnímu prostředí. Mnoho studií prokázalo, že alkalicky aktivované materiály mohou 
vykazovat např. lepší odolnost vůči kyselému prostředí než pasty portlandského cementu, 
a to kvůli rozdílným hydratačním produktům. S výhodou se tedy dají použít 

                                      
2 NMR spektroskopie – známá pod názvem nukleární magnetická rezonance, která je jednou z nejdůležitějších 

metod používaných pro popis struktury a dynamiky molekul a makromolekul ve výzkumu  

obrázek č. 7: NMR spektra pro K– polysialate-siloxo [21] 

zleva: 27Al NMR spektrum; 29Si NMR spektrum 
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v kanalizačních systémech, vlnolamech či mostních pilířích např. omývaných mořskou 
vodou [9, 17]. 

Rovnaník ve své práci [15] zkoumal chování alkalicky aktivovaných materiálů na 
bázi strusky, popílku a metakaolinu za zvýšených teplot, které porovnával s klasickými 
cementovými kompozity. Výsledkem jeho práce bylo, že alkalicky aktivované 
hlinitokřemičitany mají velmi dobrou odolnost vůči působení vysokých teplot, tedy 
například při požáru. Nejlepších odolností vůči vysokým teplotám dosahovaly materiály 
na bázi alkalicky aktivované strusky, které vykazovaly rezistenci do teplot až 1200 °C. 
Pro porovnání, beton z portlandského cementu degraduje již při teplotě přesahující více 
než 300 °C [13, 15]. 

Nespornou výhodou u geopolymerů je schopnost vázat těžké kovy. Geopolymerní 
matrice poskytuje ideální prostor pro imobilizaci toxických kontaminantů a kationtových 
radioaktivních odpadů právě díky své nízké propustnosti, odolnosti vůči působení kyselin 
a trvanlivosti, na rozdíl od tradičních portlandských cementů [32]. Schopnost matrice 
imobilizovat kontaminanty, radioaktivní a jiné odpadní látky se zjišťuje pomocí 
vyluhovacích zkoušek [13]. 

Geopolymery se liší od materiálů na bázi portlandského cementu svou porozitou. 
Pórovitost je u geopolymerů vyšší a je významně ovlivněna podmínkami zpracování 
a také vlastnostmi vstupní suroviny [33].  

Doležal a kol. ve své publikaci [33] uvádějí, že ač je v oblasti nanopórů pórovitost 
velmi vysoká bez ohledu na způsob zpracování geopolymerní směsí, významně však 
ovlivňuje oblast pórů, jenž jsou větší než 100 nm. 

Kynčlová ve své práci [31] uvádí, že geopolymerní betony mají kromě výše 
uvedených vlastností i velmi dobrou mrazuvzdornost. Kromě výhod těchto materiálů 
uvádí i jisté slabiny, jako například zvýšenou tvorbu výkvětů, velké hydratační smrštění 
u alkalicky aktivovaných struskových betonů a rychlejší karbonataci ve srovnání s betony 
s cementovými pojivy.  

2.3 Alkalicky aktivované struskové pojivo 
Granulovanou vysokopecní strusku lze dobře aktivovat za pomocí vhodných 

alkalických aktivátorů a získat tak materiál, který je tvořen bezslínkovým pojivem. 
Pozitivní stránkou těchto materiálů je přínos pro životní prostředí snížením emisí 
skleníkových plynů, které je výrobou klasických slínkových pojiv značně zatíženo [34]. 
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Dosavadní poznatky v oblasti hydratace alkalicky aktivovaných struskových 
materiálů jsou stručně popsány v následující kapitole. 

2.3.1 Hydratace alkalicky aktivovaných struskových pojiv 

Alkalická aktivace vysokopecní strusky je poměrně složitý chemický proces, který 
dodnes není zcela jasný, mnoho aspektů tak není přesně pochopeno a popsáno, ačkoli se 
předpokládá, že závisí na použitém prekurzoru a na alkalickém aktivátoru [35, 36] 

Mikrostruktura a vývoj mechanických vlastností se výrazně liší od betonu 
z portlandského cementu, což se projevuje zejména absencí portlanditu v produktech 
hydratace a rychlým vývojem pevnosti v raném stádiu [37]. To je pravděpodobně 
zapříčiněno rychlou reakcí jemných částic strusky, jejichž velikost je menší než 2 m. 
Dochází k vytváření C-S-H gelu, který rychle zaplňuje prostory pórů. Oproti tomu 
cementová pojiva se vyznačují postupným růstem jehlicovitých krystalů C-S-H fáze, 
proto je proces nárůstu pevnosti pomalejší (viz obrázek č. 8) [34]. 

Přestože v systému alkalicky aktivované strusky existuje menší množství 
hydratačních produktů, nachází se zde také velký podíl nehydratovaných částic. Ve 
srovnání s cementovým pojivy existují v systému alkalicky aktivované strusky dva 
základní stavy velkých nehydratovaných částic. První stav je, když jsou nehydratované 
částice obklopeny gely a povrch částice je hladký. Druhý stav pak je, když nehydratované 
částice jsou zcela pokryty gely a mají drsnější povrch. Velké množství hladkých částic 
má nepříznivý vliv na adhezi gelu na nezhydratované částice materiálu a může způsobit 
nižší pevnosti, než je tomu u cementových systémů [38].

obrázek č. 8: Porovnání hydratace dvou různých systémů [34]  
zleva: hydratace portlandského cementu; hydratace alkalicky aktivované strusky 
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Shi a kol. [39] zkoumali alkalickou aktivaci vysokopecní strusky, přičemž 
zaznamenali tvorbu již zmíněného tzv. C-S-H gelu a xonolitu. Další autoři [40] potvrdili, 
že hlavním produktem hydratace vysokopecní strusky aktivované aktivátorem je C-S-H 
gel s nízkým poměrem CaO/SiO2. To je pravděpodobně zapříčiněno aktivátory 
s vysokým pH, které způsobují nízké koncentrace Ca a vysoké koncentrace Si. Tito autoři 
uvádějí, že při procesu hydratace se tvoří hydrotalcit, kdykoli byl-li alkalický roztok 
složen pouze z hydroxidu sodného nebo smíchán s vodním sklem. 

Není pochyb o tom, že méně důležité hydratační produkty alkalicky aktivovaných 
struskových malt se budou měnit vlivem jiného chemického složení použité strusky 
a aktivátoru [12].  

Huanhai Zhou a kolektiv [41] rozdělili proces hydratace do pěti základních 
fází – I. iniciační, II. indukční, III. urychlovací, IV. zpomalovací a V. difúzní. Tyto fáze 
jsou stejné jako u portlandského cementu, avšak mechanismus hydratace je odlišný. Fáze 
jsou označeny na následujících obrázcích hydratačních křivek.  

Typ I obsahuje pouze jednu periodu a jeden vrchol na křivce vývoje tepla při 
procesu hydratace. K vývoji tepla dochází pouze v řádech minut, dále se vývoj zastavuje 
a neprobíhá. Tento průběh je charakteristický pro směs strusky smíchané s vodou, popř. 
strusky smíchané s hydrogenfosforečnanem sodným Na2HPO4. Tyto směsi zpravidla 
nejsou schopny tuhnout a tvrdnout, velmi pak záleží na vlastnostech strusky [12, 42]. 

Typ II je typickou křivkou pro vývoj hydratačního tepla u portlandského cementu. 
Dalším příkladem může také být alkalicky aktivovaná struska pomocí hydroxidu sodného 
NaOH. Vývoj tepla neprobíhá pouze v iniciační fázi, ale také ve fázi urychlovací. 
Počáteční vrchol se připisuje smáčení a rozpouštění strusky, zejména volného CaO 
a MgO, druhý vrchol je ovlivněn hydratací struskových zrn [12, 42].

zleva: typ I; typ II; typ III 
obrázek č. 9: Schématické znázornění hydratačních křivek [42] 
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Typ III se od ostatních liší hlavně tím, že má dva píky v iniciační fázi vývoje 
tepla při hydrataci, a také jeden vrchol v urychlovací fázi. Počáteční vrchol může být 
vyšší či nižší, to závisí na hydratační teplotě a typu použitého aktivátoru [12, 42]. 

2.3.2 Vlastnosti alkalicky aktivovaných struskových pojiv 

Na obrázku vpravo (obrázek č. 
10) je ukázán vývin hydratačního tepla 
tří rozdílných systémů – obyčejný 
portlandský cement (OPC), alkalicky 
aktivovaná struska (AAS) a struska bez 
použití aktivátoru (slag) [34].  

Alkalicky aktivovaná struska má 
nejprve relativně dlouhou klidnou fázi, 
avšak pak následuje prudký nárůst 
vývinu hydratačního tepla, kde křivka 
má poměrně úzký vrchol v rozmezí 13 až 20 hodin (maximum vrcholu se nachází 
16 hodinách). Vývin hydratačního tepla obyčejného portlandského cementu se liší. 
Vrchol hydratační křivky je poměrně široký, ten se pohybuje v rozmezí 4 až 25 hodin 
a jeho dvě maxima se nachází v 12 a 17 hodinách. Delší exotermická aktivita 
a pozvolnější průběh hydratace vede k nižším počátečním pevnostem. Systém tvořený 
struskou, která není aktivována příslušným aktivátorem, má značně malý vývin 
hydratačního tepla, jehož křivka má vrchol v rozmezí 4 až 12 hodinách [34]. 

Jedna z dalších základních vlastností, pevnost v tlaku, úzce souvisí s vývojem 
hydratačního tepla, které je popsáno výše. Hodnoty charakteristické pevnosti v tlaku za 
28 dní alkalicky aktivované strusky jsou srovnatelné s hodnotami malty z portlandského 
cementu v témže stáří, avšak jejich nárůst je značně odlišný (viz tabulka č. 3). Alkalicky 
aktivovaná strusková pojiva se oproti cementovým vyznačují vyšším raným vývojem 
pevnosti, který probíhá zejména první den, poté se nárůst značně zpomalí [34].

příslušný systém 
pevnost materiálu v tlaku [MPa] 

1 den 2 den 7 den 28 den 

AAS 21 29 40 56 

OPC 10 23 38 50 

slag --- --- 13 24 

tabulka č. 3: Vývoj tlakových pevností u OPC, ASS a strusky aktivátoru [34]  

obrázek č. 10: Vývoj tepla při hydrataci OPC, 
ASS a strusky bez aktivátoru [34] 
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Reaktivnost a vývoj pevnosti struskové malty v čase závisí na mnoha různých 
faktorech, jimiž jsou například chemické složení, množství skelné fáze či jemnost mletí 
použité strusky, a také na použitém aktivátoru [34].  

Velmi problematické se u alkalicky aktivovaných struskových malt jeví 
smršťování. Hodnoty smrštění u takto vyrobených malt jsou asi 3–6krát vyšší než 
u běžné malty z portlandského cementu [37]. Významnou roli při smrštění hraje 
odpařování vody, která se nachází v prostorech pórů mezi vrstvami C-S-H gelu, dochází 
k nahromadění adsorbátu a v nejužším místě póru se proti sobě rostoucí vrstvy spojí 
a dojde ke vzniku tzv. menisku. Ten je pak příčinou vzniku zvýšeného napětí 
v kapilárách, přičemž dojde ke smrštění a vzniku mikrotrhliny [43] 

Obecně lze říci, že alkalicky aktivovaná pojiva jsou náchylná na smršťování 
vysycháním z důvodu, že jsou citlivější na ztrátu vlhkosti, která je zapříčiněna odlišnou 
strukturou pórů. Ta je z většiny tvořena malými póry, tzv. mezopóry (1,25 nm–25 nm). 
Při průběhu hydratačního procesu, dochází k tomu, že větší póry se vyprazdňují 
a naopak menší póry jsou zaplněny kapalnou fází, kde vznikají výše uvedené procesy 
(tedy zvýšený kapilární tlak), což vede k vyššímu hodnotám autogennímu smršťování 
při procesu vytvrzování [44, 45].  

2.4 Materiály využívané pro alkalickou aktivaci 
Velkou škálu přírodních i druhotných průmyslových odpadů, které jsou bohaté na 

SiO2 a Al2O3, lze pomocí vhodných alkalických aktivátorů aktivovat. Je ovšem nutné, 
aby v ideálním případě všechny nebo alespoň oxid křemičitý a oxid hlinitý, byly 
zastoupeny v nekrystalické formě [17].  

Podstatou alkalicky aktivovaných materiálů jsou tedy suroviny, které bez 
vhodného aktivátoru nejsou samy schopny procesu tuhnutí a tvrdnutí. Při reakci 
vhodného hlinitokřemičitanových (též aluminosilikátového) prekurzoru s aktivátorem 
pak vzniká pevná látka s výraznými pojivovými vlastnostmi [15]. 

Hlavním konkurentem většiny hlinitokřemičitanových prekurzorů používaných při 
výrobě alkalicky aktivovaných materiálů jsou stejné materiály, jako se využívají ve 
směsích s portlandským cementem [8]. Jsou to hlavně suroviny s latentně hydraulickými 
nebo pucolánovými vlastnostmi [6]. 

Jak již bylo naznačeno v úvodu hlavní kapitoly 2, velmi důležitým faktorem je 
místní dostupnost používaných surovin. Pokud mají totiž alkalicky aktivované materiály 
mít environmentální přínos, tak je potřeba snižovat dopravu používaných prekurzorů na 
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minimum [11]. Právě dostupnost těchto zpravidla odpadních materiálů se však 
celosvětově výrazně liší. V případě strusky a popílku, kterých se vyrobí více než jedna 
miliarda tun ročně, je jejich dostupnost v některých státech (např. ve Spojeném 
království) velmi omezená, neboť vyrobené množství je spotřebováno ve směsích 
s portlandským cementem. Oproti tomu ve státech jako Čína, Austrálie, Indie aj., které 
mají těchto materiálů nadbytek, jej lze považovat za odpad vyžadující jistou míru 
valorizace [8]. 

V počátečních studiích a aplikacích alkalicky aktivovaných materiálů byly 
používány hlavně prekurzory jako jemně mletá granulovaná vysokopecní struska, popílky 
(jak z vysokoteplotního, tak fluidního spalování), metakaolin a celá řada přírodních 
pucolánů (tufy, křemelina, aj.). Díky nedávným studiím se výrazně rozšířily zdroje a typy 
prekurzorů například o různé druhy popela s vysokým podílem amorfní 
hlinitokřemičitanové fáze (např. popel z rýžových slupek či ze slámy), odpadní sklo, 
odpadní keramika a produkty ze spalování kalů jako jsou např. kaly z papírenského 
průmyslu [6, 15, 9]. 

V následujících kapitolách jsou popsány vybrané jak známé i méně známé 
prekurzory, které se používají pro alkalickou aktivaci. 

2.4.1 Slínkové materiály 

Základní složkou pro výrobu cementu je portlandský slínek, který vzniká 
vypalováním surovinové moučky v rotační peci. Hlavní výpal probíhá za vysokých 
teplot, které se pohybují kolem 1450 °C, což je energeticky velmi náročné a zatěžující 
životní prostředí, konkrétně v oblasti problematických skleníkových plynů [3, 46]. 
Příklad chemického složení portlandského cementu je v tabulce (viz tabulka č. 4). 

 

Alkalicky aktivované bezsádrovcové cementové materiály jsou vyráběny z velmi 
jemně mletého portlandského slínku, který je aktivovaný za pomoci roztoku uhličitanu 
sodného. Hlavní přednosti těchto materiálů je zvýšená odolnost vůči agresivnímu 
prostředí, rychlé tuhnutí a tvrdnutí směsi, jenž probíhá i za záporných teplot, a také 
velmi dobré pevnosti v tlaku, které dosahují přes 100 MPa [29].

tabulka č. 4: Příklad hodnot chemického složení portlandského cementu [47] 

složka CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 Fe2O3 Na2O K2O 

[%] 61,60 21,00 5,09 2,07 2,41 2,99 0,21 1,03 



kapitola 2: Technologie alkalicky aktivovaných materiálů 

-28- 

Pyrament®, tj. speciální druh alkalicky aktivovaného cementu s přísadami 
(metakaolin, struska, popílek), jenž je aktivován za pomocí roztoků uhličitanů obsahující 
konkrétně 80 % portlandského cementu a 20 % již zmíněných přísad. Tento materiál má 
velmi vysoký a raný vývoj pevnosti, konkrétně za 4 hodiny má pevnost až 20 MPa. 
Použití těchto materiálů je velmi omezené, hlavně na speciální aplikace jako jsou opravy 
dálničních a letištních ploch [29, 14, 13]. 

2.4.2 Metakaolin 

Kaolin je měkká bílá jílová hornina, která vzniká přirozeným rozkladem živců 
a dalších jílových minerálů. V přírodě je hojně zastoupen a používá se například k výrobě 
porcelánu, jako plnivo při výrobě papíru aj. Kaolinit je hlavním minerálem kaolinu [48]. 

Metakaolin je amorfní hlinitokřemičitan vyráběný kalcinací a dehydroxilací 
kaolinu při teplotách 600 °C až 800 °C. Výsledkem zmíněného procesu je neuspořádaná 
struktura a vysoce reaktivní, amorfní pucolánový materiál. Zahřívání na teploty vyšší, 
než uvedené, vede k tzv. „mrtvému pálení“ a tvorbě nereaktivního mullitu3 [49, 50, 51]. 

Na rozdíl od mnoha dalších materiálů, které se používají k alkalické aktivaci, 
metakaolin není průmyslovým vedlejším produktem. Značnou nevýhodou je, že 
metakaolin používaný při geopolymerizaci se výrazně liší svou velikostí částic, čistotou 
a také krystalickou strukturou, a to kvůli kaolinitu, ze kterého byl získán. Každý z těchto 
faktorů je důležitý při používání metakaolinu k výrobě geopolymerů a znamená, že nelze 
přesně standardizovat postup pro jejich výrobu [49, 52]. Příklad chemického složení 
metakaolinu je v následující tabulce (viz tabulka č. 5). 

 

Alkalicky aktivované materiály na bázi metakaolinu mají velmi dobré vlastnosti 
z hlediska odolnosti vůči působení vnějších vlivů, hlavně pak odolnosti proti agresivnímu 
prostředí, působení mrazu a vysokých teplot. To je ovšem vykoupeno nízkými pevnostmi 
materiálu, které se pohybují spíše v dolní hranici 10–80 MPa [6, 29].

                                      
3 mullit – minerál patřící do skupiny neosilikátů (chemický vzorec Al6Si2O13) 

složka CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 Fe2O3 MnO2 TiO2 K2O 

[%] 37,50 34,50 12,60 9,60 0,10 0,80 0,30 0,40 0,80 

tabulka č. 5: Příklad hodnot chemického složení metakaolinu [51] 
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2.4.3 Popílek 

Popílky vznikají jako odpadní produkt při spalování zpravidla práškového, jemně 
mletého hnědého, černého uhlí nebo antracitu. Při spalování takto připraveného uhlí je 
vzniklý popílek unášen spolu se spalinami, tzv. létá (odtud někdy nazýván létavý popílek) 
a následně je zachycován v elektrostatických či cyklónových odlučovačích. Popílky často 
vykazují různá chemická, mineralogická složení nebo zrnitost, která jsou velmi závislé na 
druhu spalovaného fosilního paliva, typu kotle či druhu zvoleného spalování [53, 54, 55]. 

Popílky lze řadit zpravidla podle chemické složení do různých hledisek. 
Nejznámější a nejčastější bývá třídění popílku podle ASTM4, kde popílky dělíme na dva 
druhy, a to popílek typ F a typ C. Popílek typu F, který je často označován jako 
křemičitý, vzniká při spalování velmi kvalitního hnědého uhlí nebo antracitu a obsahuje 
pouze malé množství oxidu vápenatého CaO (zpravidla <10 %). Oproti tomu druhý typ 
C, někdy nazýván vápenatý, vzniká při spalování mladšího hnědého uhlí či lignitu a je 
charakterizován vysokým obsahem oxidu vápenatého CaO (zpravidla >10 %) [53, 56]. 

Alkalicky aktivované materiály na bázi popílků je vhodné kombinovat 
s hydraulicky aktivními látkami, jimiž mohou být např. struska či slínek. Tyto látky 
jsou zdrojem žádoucích Ca iontů. Pevnosti v tlaku těchto materiálů se pak pohybují 
v rozmezí 20–60 MPa, po přidání již zmíněných hydraulicky aktivních látek se mohou 
hodnoty pevností v tlaku vyšplhat až na 160 MPa [29]. 

2.4.4 Granulovaná vysokopecní struska 

Granulovaná vysokopecní struska je jedním z průmyslových odpadních materiálů, 
který vzniká při výrobě surového železa ve vysoké peci. Aby bylo při výrobě zajištěno 
vytvoření strusky, tak k vsázce jsou přidávány struskotvorné přísady, jimiž jsou 
například vápenec, křemen aj. Hlavním úkolem strusky při tavení surového železa je 
vytvořit na povrchu taveniny vrstvu chránící železo před zpětnou oxidací [7, 58].  

                                      
4 ASTM – mezinárodní normalizační organizace, též známá jako American Society for Testing and Materials 

tabulka č. 6: Příklad hodnot chemického složení popílků [57] 

složka 
[%]  

CaO SiO2 Al2O3 SO3 Fe2O3 MnO K2O TiO2 

typ F 4,67 58,60 20,20 1,04 9,25 0,16 3,02 2,34 

typ C 25,77 43,03 14,90 1,95 8,94 0,27 2,41 2,07 
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Granulovaná vysokopecní struska vykazuje latentně hydraulické vlastnosti, které 
jsou ovšem ovlivněny jejím chemickým a fázovým složením (příklad takového složení viz 
tabulka č. 7). Důležitým hlediskem je také přítomnost amorfní fáze, jež je ovlivněna 
způsobem, rychlostí chlazení a také přítomností sklotvorných oxidů (oxid křemičitý, oxid 
hlinitý, oxidů titanu či manganu). Při procesu výroby surového železa se roztavená 
struska následným procesem zchladí, proběhne tzv. granulace, a to buď za pomocí proudu 
vzduchu (tzv. suchá granulace) anebo s použitím vody (tzv. mokrá granulace) [7, 59]. 
Žádoucí skelná fáze vzniká zejména při prudkém a šokovém ochlazení strusky, kdežto při 
pozvolném a pomalém chlazení strusky dochází spíše ke krystalizaci a struska se stává 
málo reaktivní [60, 61]. 

Velmi důležitým faktorem, který má vliv na hydraulicitu strusky je jemnost mletí. 
Platí, že čím má struska větší měrný povrch, tím je její hydraulická aktivita vyšší. 
Podstatné je také sledování stáří příslušné strusky, neboť při dlouhodobém skladování 
dochází k postupujícímu úbytku latentně hydraulických vlastností [63]. 

Alkalicky aktivované materiály na bázi strusky s příslušným vhodným 
aktivátorem vykazují velmi dobré pevnosti v tlaku, které se pohybují zhruba v rozmezí 
30–100 MPa. Další výhodou je jejich velká odolnost vůči působení agresivních látek [29]. 

2.4.5 Keramický odpad 

Keramický odpad vzniká především při demolici stávajících zděných budov, dále 
pak při výrobě či likvidaci porcelánu. Až 45 % stavebního a demoličního odpadu jsou 
keramické materiály (cihelné výrobky, střešní tašky, sanitární zařízení, dlaždice, aj.). 
Skutečností je, že ve většině případů se tyto odpadní látky používají jako zásypové nebo 
podkladní silniční materiály bez větší přidané hodnoty. Výzkumy ovšem potvrzují, že 
jejich potenciál je mnohem vyšší a dají se využít jako doplňkové materiály při hydrataci 
cementových pojiv, kde část cementu nahrazují nebo je lze dokonce samostatně využít 
v oblasti alkalicky aktivovaných materiálů [9, 64].

tabulka č. 7: Příklad hodnot chemického složení vysokopecní strusky [62] 

složka CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 Fe2O3 MnO2 TiO2 K2O 

[%] 37,50 34,50 12,60 9,60 0,10 0,80 0,30 0,40 0,80 
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Keramický odpad je převážně tvořen z oxidu křemičitého SiO2 a oxidu hlinitého 
Al2O3 (viz tabulka č. 8). K popsání fungování alkalické aktivace keramických odpadů by 
mohl být využit koncepční model pro metakaolin. Ovšem keramické výrobky se obvykle 
vypalují při vyšších teplotách, než je nutno pro výrobu metakaolinu, a tak reaktivita 
materiálu není příliš vysoká [9, 64]. 

Odpadní keramika se musí nejprve zbavit nežádoucích zbytků, mezi které patří 
například zbytky papíru, kovy, plasty nebo jiná organická hmota. Následně je nutné 
cihelný odpad vysušit a poté rozdrtit na průměrnou velikost částic kolem 30 m [9, 64]. 

Autor ve své publikaci [64] zmiňuje, že při použití vhodného aktivátoru, konkrétně 
hydroxidu sodného a křemičitanu sodného, po vytvrzení malt v termostaticky regulované 
lázni při 65 °C dosahovaly pevnosti v tlaku po sedmi dnech až 41 MPa. 

2.4.6 Odpadní sklo 

Odpadního sklo vzniká jako produkt zejména v průmyslových procesech a také ze 
spotřebitelského využívání skla. Jeho recyklace a případné využití odpadního skla jsou 
však poměrně omezené. Nejčastější způsob nakládání s tímto průmyslovým odpadem je 
skládkování, které má ovšem negativní dopady na životní prostředí, neboť na rozdíl od 
jiných forem odpadu (jako je například papír nebo organické složky) odpadní sklo zůstane 
stabilní i po dlouhých letech jeho uložení na skládkách [9, 65, 66, 67]. 

Odpadní skleněný prach obsahuje velké množství oxidu křemičitého SiO2. Ovšem 
jeho slabou stránkou je nízké množství oxidu hlinitého Al2O3 (viz tabulka č. 9). Autoři 
tento problém řešili nahrazením části odpadního skleněného prachu metakaolinem tak, 
aby dodali chybějící složku hliníku [66, 67].  

 

tabulka č. 8: Příklad hodnot chemického složení červené keramické cihly [64] 

složka CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 Fe2O3 Na2O K2O 

[%] 9,92 50,96 16,92 5,62 3,37 6,68 0,30 4,33 

tabulka č. 9: Příklad hodnot chemického složení skelného prachu [66] 

složka CaO SiO2 Al2O3 MgO SO3 Fe2O3 Na2O K2O 

[%] 11,41 72,66 1,57 1,24 0,07 0,39 12,89 0,54 



kapitola 2: Technologie alkalicky aktivovaných materiálů 

-32- 

Použití odpadního skleněného prachu v alkalicky aktivovaném systému může být 
užitečné právě kvůli obsahu alkálií a silikátů. Skleněný prach obsahuje téměř 13 % Na2O. 
Tento vysoký obsah sodíku by mohl umožnit snížit koncentraci roztoku NaOH použitého 
jako aktivátor [66, 67]. 

Pevnosti v tlaku alkalicky aktivovaného odpadního skla s metakaolinem, které 
udávají autoři publikace [67], se pohybují kolem 30 MPa. 

2.4.7 Popel z rýžových slupek 

Tento popel je zemědělským odpadním materiálem vznikající při spalování 
rýžových slupek, primárně za účelem výroby elektřiny. Spalování se provádí buďto na 
otevřeném poli nebo kontrolovaným spalováním, kde se sleduje doba pálení a teplota. 
Rýžová slupka má neobvykle vysoký obsah popela ve srovnání s ostatními palivy (např. 
biomasa), a tím vznikají miliony tun popela ročně, který je možno použít jako částečnou 
náhradu cementu či jej za určitých podmínek alkalicky aktivovat [9, 19, 68]. 

Chemické složení popela z rýžových slupek obsahuje zhruba 85–90 % amorfního 
oxidu křemičitého SiO2 a velmi malé zastoupení ostatních oxidů. Popel má poměrně 
vysokou pucolánovou aktivitu, která je ve velké míře závislá na jemnosti mletí, a s tím 
souvisejícím měrným povrchem. Aby bylo dosaženo plné pucolánové aktivity, velikost 
částic popela z rýžových slupek by měla být menší než 8 m [9, 19, 68]. 

Jeho využití jako prekurzoru pro alkalickou aktivaci vyžaduje přidání 
sekundárního zdroje hliníku, protože jeho obsah, resp. obsah oxidu hlinitého Al2O3 se 
blíží nule [9]. Detphan a Chindaprasirt [69] ve svém výzkumu použili jako prekurzor 
kombinaci popílku z fosilních paliv a popela z rýžových slupek, který alkalicky aktivovali 
pomocí hydroxidu sodného a křemičitanu sodného. Výsledné pevnosti v tlaku tohoto 
materiálu se pohybovaly až do 56 MPa. 

Výše uvedené materiály patří mezi hlavní zástupce používaných prekurzorů pro 
výrobu alkalicky aktivovaných materiálů. Kvůli rozdílné místní dostupnosti se ale 
používají i jiné materiály jako jsou např. uhelná hlušina, jež je minerálním odpadem 
vznikajícím při těžbě a praní uhlí, silikomanganová struska, červené bahno, které vzniká 

tabulka č. 10: Příklad hodnot chemického složení popelu z rýžových slupek [68] 

složka CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 Na2O K2O 

[%] 0,48 87,32 0,22 0,28 0,28 1,02 3,14 
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při extrakci oxidu hlinitého z bauxitových rud Bayerovým procesem, dále pak popel 
z palmového oleje a produkty vznikající při spalování kalů (papírenských aj.) [9]. 

2.5 Alkalický aktivátor 
Mezi nejčastěji používané alkalické aktivátory patří zejména hydroxidy a alkalické 

soli kyselin. Glukhovsky [12] roztřídil alkalické aktivátory do šesti základních skupin 
podle jejich chemického složení. Tyto aktivátory jsou pak schopny při smísení s latentně 
hydraulickou látkou (prekurzorem) vytvořit pojivový systém. 

Šest základních skupin alkalických aktivátorů podle Glukhovského [12]: 

1) hydroxidy:               MOH; 
2) nesilikátové soli slabých kyselin:  M2CO3, M2SO3, M3PO4, MF atd.; 
3) křemičitany:              M2O  n SiO2; 
4) hlinitany:               M2O  n Al2O3; 
5) hlinitokřemičitany          M2O  Al2O3  (2-6) SiO2; 
6) nesilikátové soli slabých kyselin:  M2SO4, 

kde M označuje univerzální značku pro kationt alkalického kovu (z anglického 
slova metal). 

2.5.1 Alkalické kovy 

Alkalické kovy se nacházejí v I. skupině Mendělejevovy periodické tabulky prvků. 
Konkrétně se jedná o prvky lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium a francium [70, 71]. 

Jsou to kovy velmi měkké, stříbřitě lesklé a v porovnání s ostatními kovy mají 
nízkou teplotu tání. Tyto kovy jsou vysoce reaktivní, reaktivnost roste se stoupajícím 
protonovým číslem. Označení alkalické je odvozeno od toho, že mnoho jejich solí (popř. 
i samotné kovy) při reakci s vodou tvoří silné zásadité roztoky [70, 71]. 

Alkalické kovy se v přírodě vyskytují pouze ve sloučeninách, jako elementární 
kovy nikoliv. Je to dáno tím, že ve své valenční vrstvě mají pouze jeden elektron 
v orbitalu typu S. Tyto chemické prvky se pak snaží odevzdat svůj jediný valenční 
elektron činidlu tak, aby dosáhly stabilního uspořádání ve svém elektronovém obalu. 
Mají tedy silnou redukční schopnost [70, 71, 72].  

2.5.2 Často využívané alkalické aktivátory 

Jak již bylo naznačeno v úvodu kapitoly 2.5, nejběžněji využívané alkalické 
aktivátory jsou roztoky sloučenin draslíku a sodíku, zejména pak hydroxidy, uhličitany 
a křemičitany, často známé pod názvem vodní sklo. Draselné aktivátory se aplikují méně 
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často, neboť jejich pořizovací náklady jsou vyšší než u sodných aktivátorů. Ovšem 
aktivátory sloučenin draslíku mají velikou výhodu v tom, že významně redukují tvorbu 
výkvětů, a proto je jejich použití na zvážení. Mezi ostatní méně používané alkalické 
aktivátory patří například hydroxid vápenatý Ca(OH)2, síran sodný Na2SO4, síran 
draselno-hlinitý KAl(SO4)2  12H2O, chlorid sodný NaCl, aj [17]. 

Alkalický aktivátor je významnou složkou při tvorbě alkalicky aktivovaného 
systému a lze aplikovat buď samostatně, nebo ve směsi. Často se kombinuje např. roztok 
hydroxidu s vodním sklem. Alkalicky aktivované materiály touto směsí aktivátorů pak 
dosahují poměrně vysokých pevností [17]. 

2.5.2.1 Hydroxidy 

Hydroxidy alkalických kovů jsou bezbarvé, silně leptavé a silně zásadité 
anorganické sloučeniny. V pevném stavu se jedná o silně hydroskopické látky, které 
reagují a pohlcují vodu a oxid uhličitý ze vzduchu, a proto je nutné je skladovat 
v uzavíratelných obalech [71]. 

Hydroxidy se vyrábí často ve formě pevných bílých pelet, vloček nebo roztoků, 
též nazývané louhy. Hydroxidy jsou velmi dobře rozpustné ve vodě, při jejich smísení 
s vodou dochází k mocnému uvolnění tepla, jedná se tedy o exotermickou reakci. Kromě 
rozpustnosti ve vodě se hydroxidy též rozpouštějí v lihu [71]. 

Mezi významné hydroxidy patří hlavně sodný, draselný a vápenatý hydroxid. 
Tyto látky se hojně používají v průmyslu. Konkrétně hydroxid sodný se využívá 
k získání celulózy, při výrobě mýdel, papíru, jako činidlo při analytické chemii nebo se 
uplatní při čištění olejů, tuků či petroleje [71]. 

2.5.2.2 Křemičitany 

Křemičitany alkalických kovů jsou známé spíše pod názvem vodní sklo, s kterým 
přišel Johann Nepomuk von Fuchs [12]. 

Vodní sklo se vyrábí buď v práškové formě, anebo častěji ve formě koloidního 
vodného roztoku. V největším množství se vyrábí sodné vodní sklo, kterého je vyráběno 
zhruba dvacetkrát více než vodního skla draselného. Lithného vodního skla je vyráběno 
minimum, konkrétně jeho výroba nepřesahuje 0,2 % objemu výroby skla sodného [58].
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Roztok vodního skla je průhledná, bezbarvá a viskózní kapalina, kterou lze popsat 
tímto obecným vzorcem [12, 58]: 

 𝑀 𝑂  𝑛𝑆𝑖𝑂  (2) 

kde 𝑴    je kationt alkalického kovu (Na+, K+, Li+), 

   𝒏    je tzv. silikátový modul SiO2/M2O. 

Silikátový modul charakterizuje složení vodního skla. Hodnoty silikátového 
modulu u sodnokřemičitého skla se pohybují nejčastěji v rozmezí 1,60–3,85. Tento 
modul lze jak zvyšovat, tak snižovat, čehož můžeme docílit smícháním vodního skla 
s látkou o nižším molárním poměru, např. hydroxidem. Mezi další charakteristiky patří 
hustota, viskozita, pH roztoku aj. [12, 58]. 

V stavebních aplikacích má vodní sklo široké uplatnění. Používá se například 
v silikátových nátěrech, lepidlech, urychlovač tuhnutí maltových směsích a v neposlední 
řadě jako součást výroby alkalicky aktivovaných materiálů [58]. 

2.5.2.3 Sírany 

Síran sodný se přirozeně nachází ve dvou formách, a to jako minerál Thenardit 
a Mirabilit. Syntetické sírany sodné vznikají především jako vedlejší produkt při výrobě 
kyseliny chlorovodíkové, kyseliny askorbové, kyseliny sírové a mnoho dalších [12]. 

Aplikace síranu sodného jakožto alkalického aktivátoru je účinná hlavně 
u materiálů na bázi portlandského cementu nebo vápna. Přidání síranu sodného do směsi 
těchto materiálů podporuje tvorbu ettringitu v raném, ale i pozdějším věku [12]. 

Pro alkalickou aktivaci alternativních pojiv, jimiž jsou hlavně granulované 
vysokopecní strusky, popílky, metakaolin aj., se nepoužívá [12]. 

2.5.3 Ovlivnění vlastností vlivem aktivátoru 

Vlastnosti alkalicky aktivovaného materiálu jsou zásadně ovlivněny chemickým 
složením, typem a množstvím použitého aktivátoru. 

Ideální je, když molární koncentrace alkalické složky, resp. aktivátoru je stejná 
jako množství hlinité složky aktivovaného materiálu. Pokud je molární koncentrace vyšší, 
dochází zpravidla k tzv. bobtnání vlivem vznikajícího hydrátu křemičitanu sodného, 
který je strůjcem degradace běžných ztvrdlých betonů při alkalickém rozpínání [73]. 
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Mezi jeden z velmi významných faktorů ovlivňujících pevnost výsledných 
produktů je pH alkalického aktivátoru. Autoři Phair a van Deventer [74] zkoumali vliv 
různého pH použitého aktivátoru na pevnost v tlaku alkalicky aktivovaných materiálů. 
Prokázalo se, že vzorky aktivované roztokem příslušného aktivátoru s pH = 14 měly 
získané hodnoty pevností asi padesátkrát vyšší než hodnoty pevností získané při 
pH = 12. To je zapříčiněno hlavně zvětšujícím se množstvím hlinitanových aniontů 
rozpuštěných z původního hlinitokřemičitanového materiálu. 

Xu a van Deventer [75] ve své studii zkoumali chování přírodních 
hlinitokřemičitanů aktivovaných buď hydroxidem sodným, nebo draselným. Výsledky 
studie nastínily, že všechny aktivované hlinitokřemičitany vykazovaly větší pevnosti při 
aktivaci pomocí roztoku hydroxidu draselného, i přestože vlivem hydroxidu sodného se 
minerály rozpouští mnohem lépe. Důvodem tohoto zjištění je, že K+ mají menší tzv. 
hydratační povrch, než Na+, a dochází proto k polykondenzačním reakcím, které 
umožňují vytvářet hustější strukturu, která vede k větším pevnostem matrice. 

Zpracovatelnost směsí alkalicky aktivovaných materiálů je u draselných 
aktivátorů mnohem lepší, než je tomu u aktivátorů sodných. Pokud je aktivátorem 
křemičitan, tzv. vodní sklo, pak je důležité brát v úvahu i jeho silikátový modul, jenž 
zpracovatelnost výrazně ovlivňuje [76]. Zpracovatelnost čerstvých směsí se stanovuje 
pomocí průtokového testu, který se provádí ihned po smíchání. Autoři [77] zjistili, že 
zpracovatelnost malty je vyšší při nižší molaritě aktivačního roztoku. Dále bylo uvedeno, 
že zvýšení obsahu vody ve směsi snižuje molární koncentraci alkalického aktivátoru, což 
vedlo ke snížení viskozity směsi a ke zlepšení zpracovatelnosti, avšak zpomalila se 
rychlost geopolymerace [77]. 

Vliv molarity roztoku má vliv i na dobu tuhnutí alkalicky aktivovaného materiálu. 
Vyšší počáteční a konečná doba tuhnutí je pozorována hlavně u směsí s nízkou molaritou. 
To je zřejmě způsobeno nižším množstvím Na2O, jenž zpomaluje geopolymerizační proces 
a směs tedy tuhne pomaleji. S rostoucí molaritou se zkracuje doba geopolymerace 
a snižují se obě doby tuhnutí. Pokud by bylo žádoucí zajistit delší dobu tuhnutí alkalicky 
aktivovaného materiálu, bylo by nutné snížit molaritu aktivačního roztoku anebo snížit 
obsah Na2O, což ovšem ovlivňuje i další vlastnosti jako jsou např. pevnosti v tlaku či 
ohybu [78]. 

Obecně je nutné říci, že vlastnosti alkalicky aktivovaných materiálů jsou velmi 
závislé nejenom na typu aktivátoru, jeho chemickém složení či množství, ale také na typu 
použitého prekurzoru, způsobu zrání vzorků apod. 
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3 Experimentální část práce 
Následující část práce je členěna do tří hlavních podkapitol. Ty se zaměřují na 

popis použitých metod měření, na jakém způsobu jsou založeny či jak se provádějí, což 
usnadní pochopení následně interpretovaných výsledků základních vlastností 
zkoumaného materiálu v kapitole 4, tedy jedné z nejdůležitějších pasáží práce. 

Dále jsou charakterizovány materiály použité pro přípravu zkušebních těles včetně 
detailního popisu jejich výroby a též budou zmíněny a vysvětleny všechny použité směsi 
alkalicky aktivované strusky odpadními alkáliemi. 

3.1 Použité metody měření 

3.1.1 Základní fyzikální vlastnosti 

K základním fyzikálním vlastnostem se řadí ty, k jejichž určení postačí stanovení 
hmotnosti a rozměrů či objemu zkoušeného vzorku materiálu. Jsou to vlastnosti, které 
primárně charakterizují materiál a na nichž závisejí ostatní vlastnosti [58]. 

3.1.1.1 Stanovení objemové hmotnosti 

Objemová hmotnost je definována jako hmotnost objemové jednotky příslušné 
látky, kde se objem uvažuje jako objem celého kusu zkoušeného materiálu se všemi póry 
a dutinami [58]. 

Objemová hmotnost 𝜌  materiálu byla stanovena ze vzorce: 

 𝜌 = 𝑚
𝑉

      [𝒌𝒈/𝒎 ] (3) 

kde 𝒎 je hmotnost materiálu [kg] 

   𝑽  je objem materiálu [m3] 

3.1.1.2 Stanovení hustoty pomocí héliového pyknometru 

Veškeré metody, které se využívají pro určení hustoty látek, jsou závislé na 
přesném stanovení objemu příslušné látky, neboť stanovení hmotnosti nebývá díky 
vahám problémem [79].  

V dnešní době se místo skleněného pyknometru již často používá pyknometr 
héliový. Jeho hlavními přednostmi při měření pevných látek jsou zejména rychlost měření 
a také dokonalejší vyplnění pórového prostoru měřící látkou, čemuž právě klasický 
pyknometr nemůže konkurovat. Hélium jakožto měřící látka se používá pro velikost 
a pohyblivost svých atomů, které snadno zaplňují pórový systém vzorku [79]. 
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Héliový pyknometr je vyroben z korozivzdorné oceli. Vzorek, který je vysušený, 
vytemperovaný a pro rychlejší a přesnější měření rozdrcený (viz obrázek č. 12), se vkládá 
do ocelové měřicí komory. Před vlastním měřením přístroj několikrát napustí komoru 
héliem, aby byl vytlačen všechen vzduch ze systému a vzorku. Po této přípravě dojde 
k naplnění referenční komory héliem o známém objemu a současně je v referenční 
komoře změřen i tlak. Následně se otevře ventil do měřící komory a z nově ustáleného 
a naměřeného tlaku, látkového množství plynu, objemů komor a také změřené teploty 
je přístrojem určen objem zkoumaného vzorku. Tento cyklus se opakuje tolikrát, dokud 
není dosaženo malé odlišnosti mezi výsledky hustoty daného materiálu [79]. 

3.1.1.3 Stanovení vlastností přenosu tepla 

K měření tepelné vodivosti, tepelné difuzivity, objemové tepelné kapacity 
a teploty se používá přístroj Isomet. Je to přenosný ruční měřicí přístroj pro přímé 
měření vlastností přenosu tepla široké škály izotropních 
materiálů včetně celulárních izolačních materiálů, 
plastů, skel aj. Jedná se o jedno z nejjednodušších 
laboratorních zařízení, které lze použít kromě laboratoře 
také na staveništi. Isomet 2114 (viz obrázek č. 13) 
používá dynamickou metodu měření, která umožňuje 
zkrátit dobu měření ve srovnání s metodami měření 
v ustáleném stavu. Přístroj je zpravidla vybaven 
jehlovou sondou, jež slouží k měření porézních, měkkých 
materiálů a dále druhou vyměnitelnou sondou, jež je 
plochá povrchová sonda sloužící k měření zmíněných 
veličin u pevných, kompaktních materiálů [79]. 

obrázek č. 11: Héliový pyknometr  obrázek č. 12: Ocelový pohárek se vzorkem 

obrázek č. 13: Přístroj Isomet 
2114 s plochou povrchovou 

sondou 
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Měření pomocí ploché sondy se provádí na vzorcích tvaru krychle o rozměrech 
70 × 70 × 70 mm a je založeno na analýze teplotní odezvy studovaného materiálu. 
Tepelný tok je vyvolán tepelným ohřevem pomocí rezistoru ohřívače, který má přímý 
kontakt s povrchem vzorku. Při výměně sond je nutné přístroj kalibrovat na referenčním 
materiálu. Výsledky se ukládají do paměti přístroje, z které se následně dají exportovat 
např. pomocí USB [79].  

3.1.1.4 Stanovení měrného povrchu 

Měrný povrch (někdy nazýván též specifický) udává celkovou plochu všech zrn 
jednotkového množství zkoumané látky. Platí zde přímá úměra, tedy čím je látka 
jemnější, tak tím je měrný povrch bude větší. Popis 
materiálu pomocí měrného povrchu se využívá 
u zrnitých materiálů, které jsou velmi drobného 
charakteru, a sítový rozbor by dával nespolehlivé 
výsledky [58].  

Základní metoda pro stanovení měrného 
povrchu je tzv. permeabilitní metoda, jež vychází 
z Darcyho zákona. Pro naměření hodnoty měrného 
povrchu, která se udává rozměrem m2/kg, se tedy 
využívá například permeabilitní metoda podle Blaina. 
Tato metoda stanovuje měrný povrch pomocí času, 
který je potřebný pro průtok určitého množství 
vzduchu, jež projde zhutněným lůžkem z měřené látky 
o příslušné velikosti a porozity [58].   

Měrný povrch pomocí Blaina 𝑆 příslušné látky se určí ze vzorce: 

 𝑆 = 𝐾
𝜌

 ·  
√

𝑒
(1 − 𝑒)

 ·  
√

𝑡√
10 · 𝜂

      [𝒎 /𝐤𝐠] (4) 

kde 𝑲 je konstanta přístroje [Pa1/2/m] 

   𝝆  je měrná hmotnost materiálu [kg/m3] 

   𝒆  je porozita materiálového lůžka [-] 

   𝒕  je naměřený čas [s] 

   𝜼  je viskozita vzduchu při teplotě měření [Pa·s] 

 

obrázek č. 14: Automatický 
Blainův přístroj 
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3.1.1.5 Stanovení pórovitosti pomocí rtuťové porozimetrie 

Rtuťová porozimetrie slouží k určení otevřené 
pórovitosti materiálů. Poskytuje informaci o množství 
mezopórů a makropórů ve zkoušeném vzorku materiálu [79].  

Zkoušený kusový vzorek vážící zhruba jeden gram se 
vloží do skleněné nádobky (tzv. dilatometru) a umístí se do 
měřicího přístroje. Principem měření je jev kapilární deprese, 
kdy rtuť díky svému vysokému povrchovému napětí většinu 
povrchů porézních látek nesmáčí, a tak do pórů zkoušeného 
vzorku rtuť proniká až se zvyšujícím se vnějším tlakem. Jedná 
se o destruktivní zkoušku, neboť po měření v pórech zůstává 
nezanedbatelné množství nebezpečné rtuti, a také je na vzorek 
vyvíjen tlak až 400 MPa, což zpravidla vzorek nenávratně 
poškodí [79, 80]. 

Měření probíhá ve dvou režimech (viz obrázek č. 15) 
a dochází k postupnému zaplňování pórů od největších po 
nejmenší. První fází měření je nízkotlaký režim, kdy je vzorek 
zatížen normálním tlakem až do zhruba 4 atmosfér. Následně 
se vzorek přesune do vysokotlaké části, kde se měří mezi 
atmosférickým tlakem a zmíněným největším tlakem. [79, 80] 

V současnosti se jedná o velmi žádanou a využívanou metodu k měření pórovitosti. 
Výstupem z měření jsou dvě křivky pórů, a to distribuční a kumulativní [79]. 

 

 

obrázek č. 16: Rtuťový porozimetr 

obrázek č. 15: Znázornění 
pórů přístupných úzkými 

hrdly [80] 

obrázek č. 17: Dilatometr se vzorkem 
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3.1.2 Základní mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti materiálů udávají vztah mezi mechanickým namáháním 
a vzdorem materiálu vůči tomuto namáhání. Pokud je namáhání vyvozeno pouze 
mechanickým napětím, pak mechanické vlastnosti často značíme jako vlastnosti 
přetvárné (deformační), popř. vlastnosti pevnostní. Toto označení je závislé na tom, zda 
je materiál ve fázi, kdy si zachovává svou celistvost či už dochází k jeho porušování [58]. 

3.1.2.1 Stanovení pevnosti v tahu ohybem 

Zkoušením se zjišťuje charakteristická hodnota pevnosti v tahu ohybem 
zkoumaných vzorků. Tu lze provádět buď jako tříbodovou s jedním břemenem uprostřed 
rozpětí či jako čtyřbodovou se dvěma břemeny ve třetinách rozpětí prvku [81]. 

V tříbodové zkoušce je předem určeno místo porušení vzorku, tedy v místě 
největšího ohybového momentu v polovině rozpětí. V druhém případě zkoušení dojde 
k porušení v nejslabším průřezu v místě konstantního ohybového momentu, pokud 
zanedbáme vlastní tíhu prvku [81]. 

Pevnost materiálu v tahu ohybem 𝑓  se stanovuje ze vzorce: 

 𝑓 = 𝑀
𝑊

= 3𝐹𝐿
2𝑏ℎ

     [𝑴𝑷𝒂] (5) 

kde 𝐹  je maximální zatěžovací síla [N] 

   𝐿 je vzdálenost mezi podpěrnými válečky [mm] 

   𝑏 je šířka příčného průřezu trámečku [mm] 

   ℎ je výška příčného průřezu trámečku [mm]

obrázek č. 18: Ukázka tříbodového zkoušení 
tělesa v tahu ohybem 

obrázek č. 19: Dva vzniklé  úlomky po 
zkoušce  
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3.1.2.2 Stanovení pevnosti v tlaku 

Po provedení zkoušky trámečku na pevnost v tahu ohybem se následně vzniklé 
dva úlomky těles zkoušejí na pevnosti v tlaku na těchto zlomcích (viz obrázek č. 20). 
Získaná hodnota tlakové síly se přepočte podle rovnice (6) na výslednou pevnost v MPa. 
Zatěžovací plocha byla dána s ohledem na vzorek a zvolený přípravek. Tedy pro tělesa 
o rozměrech 40 × 40 × 160 mm měla rozměr 40 × 40 mm, a naopak u těles 
20 × 20 × 100 mm je rozměr zatěžovací plochy 20 × 40 mm. 

Pevnost zkušebního vzorku v tlaku 𝑓  se stanovuje ze vzorce: 

 𝑓 = 𝐹
𝐴

     [𝑴𝑷𝒂] (6) 

kde 𝐹  je maximální zatěžovací síla [N]  

   𝐴 je příslušná zatěžovací plocha [mm2] 

3.1.3 Stanovení dob tuhnutí 

Pro stanovení počátku tuhnutí se používá tzv. Vicatův přístroj s ocelovou jehlou. 
Před začátkem měření je nutno přístroj seřídit tak, aby jehla při dopadu na podložku 
pod prstencem ukazovala nulovou hodnotu na stupnici [58].  

Počátek tuhnutí se stanovuje na vzorku zkoumané kaše ve vhodně zvolených 
intervalech s ohledem na proces tuhnutí zkoumaného vzorku (např. 10 minut, 
15 minut aj.) a na předepsaných místech, tedy vzdálených nejméně 8 mm od okraje 
prstence a 10 mm od posledního vpichu. Po každém vpichu se Vicatova jehla očistí. 
V dnešní době lze pro usnadnění práce použít automatické přístroje [58]. 

obrázek č. 20: Ukázka zkoušení tělesa na 
pevnost v tlaku na zlomcích 

obrázek č. 21: Typický tvar přesýpacích 
hodin vznikající v závěru zkoušky 
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Počátkem tuhnutí se rozumí doba, která uplyne od vsypání pojiva do kapalné fáze 
až do okamžiku, kdy vzdálenost mezi jehlou a skleněnou podložkou činí 6 ± 3 mm. 
Naopak konec tuhnutí je definován jako doba, která uplyne od smíchání pojiva 
s kapalnou fází až po okamžik, kdy jehla pronikla do zatvrdlé kaše maximálně 0,5 mm 
pod povrch [58]. 

3.1.4 Parametry popisující transport kapalné vlhkosti 

Pórovité materiály se ve skutečnosti v suchém stavu nevyskytují a jejich vlhkost 
tedy není nikdy nulová. Totéž platí samozřejmě i v případě, kdy jsou výrobky z těchto 
materiálů trvale zabudovány do konstrukcí a tvoří jejich nedílnou součást [58]. 

3.1.4.1 Metoda stanovení vlhkostního absorpčního koeficientu 

Experimentální zařízení pro stanovení vlhkostního absorpčního koeficientu je 
poměrně jednoduché. Před započetím zkoušky je nutné boční strany zkušebního vzorku 
opatřit izolační hmotou, nejčastěji epoxidovým lepidlem, aby bylo dosaženo 
jednorozměrného transportu vody. Dále je nutné vzorek vysušit v horkovzdušné sušárně 
při teplotě 105 °C, resp. 80 °C do ustálené hmotnosti. Po vysušení se vzorek zchladí na 
pokojovou teplotu a ponoří se jeho čelní plocha do příslušné nádoby s vodou. Vzorek je 
nutné ve vodě podepřít tak, aby hladina vody dosahovala přibližně do 5 mm výšky 
zkoumaného vzorku, a zároveň byl umožněn volný přístup vody k jeho povrchu [79]. 

Množství absorbované vody se zváží v různých časových intervalech 
s přihlédnutím na absorpci materiálu. Při vážení by se voda na povrchu vzorku měla 
odstranit rychle pomocí savého materiálu a každé takové vážení vzorku by nemělo trvat 
déle než 30 s. Měření času nesmí být přerušeno ani při vážení. Minimální počet zvážení 
pro správné určení sorptivity vzorku je pět. Sorptivita se následně určí z grafu, který 

obrázek č. 22: Ukázka vpichu Vicatova 
přístroje do vzorku zkoumané kaše 

obrázek č. 23: Odzkoušený vzorek kaše po 
zatvrdnutí 
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získáme vynesením kumulativního množství absorbované vody na osu y a druhé 
odmocniny z času na osu x [79]. 

Je nutné dodat, že ruční měření může být nepřesné a vést k větší chybě měření 
kvůli ztrátě vody a časové prodlevě při vážení. To platí zejména pro materiály, které 
rychle absorbují vodu. Dnes existují přístroje, které jsou automatické a stanovují 
sorptivity pomocí kapilárního vzlínání metodou, při které je využito automatického 
měření. Hmotnostní přírůstek studovaného vzorku se automaticky zaznamenává 
v libovolně nastavitelných intervalech [79]. 

3.1.5 Analýza stavebních materiálů 

Pro vysvětlení řady otázek týkajících se struktury, vlastností či kvality stavebních 
materiálů je velmi často potřebné znát jejich chemické a mineralogické složení. Analýzy 
stavebních hmot se dělí do dvou skupin, a to kvalitativní a kvantitativní [58]. V této 
práci budou uvedeny základní analýzy, která byla využita v experimentální části práce. 

3.1.5.1 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenová difrakční analýza, zkráceně XRD (z angl. x–ray diffraction analysis), 
patří mezi velmi důležité analytické metody pro popsání krystalických materiálů. Hlavní 
přednost XRD spočívá v rychlém, je-li správně provedeno, spolehlivém dodání 
kvantitativních dat o vlastnostech krystalové struktury. XRD analýza je založena na 
konstruktivní interferenci monochromatického rentgenového paprsku odraženého od 
krystalické struktury. Hlavním principem metody je, že rozměry krystalové mřížky 
materiálu jsou srovnatelné s vlnovou délkou rentgenového záření, přičemž na krystalové 
mřížce může docházet k difrakci (ohybu) záření. Odtud právě vznikl název rentgenová 
difrakční analýza [80]. 

obrázek č. 24: Automatické váhy pro 
stanovení vlhkostního absorpčního 

koeficientu 

obrázek č. 25: Zkoušený vzorek umístěný 
na volné hladině 
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Analýza poskytuje informace o struktuře, přesném složení směsí různých fází, 
orientaci krystalů, velikosti zrn, krystalinitě, popř. defektech jednotlivých krystalů. Při 
rentgenové práškové difrakční analýze je rozhodující vhodná příprava vzorku. Je důležité, 
aby měřený vzorek byl jemně mletý, ideálně na částice o velikosti menší než 5 μm. 
Difrakce rentgenového záření krystalickým materiálem vytváří obrazec sestávající z píku 
různé intenzity při charakteristických difrakčních úhlech, tzv. difraktogram. Amorfní 
nebo slabě krystalické látky neposkytují žádný signál. 

Rentgenová prášková difrakční analýza se často využívá pro identifikaci 
neznámých krystalických materiálů. Získání informací o neznámých pevných látkách je 
rozhodující při například v oblasti geologie, materiálového inženýrství, životního 
prostředí či biologie. 

Schéma principu metody rentgenové difrakční analýzy je zobrazeno na 
následujícím obrázku. 

3.1.5.2 Diferenční termická analýza 

Diferenční termická analýza (zkráceně DTA) je dynamická tepelně analytická 
metoda založená na měření rozdílu teplot v závislosti na teplotě mezi zkušebním 
a  vzorkem, které jsou současně vyhřívány konstantní rychlostí v peci. Při použití 
metody DTA se měří rozdíl teplot mezi referenčním a zkoumaným vzorkem v diferenčním 
zapojení termočlánků. Pro zaznamenání teplotního efektu není rozhodující celkové 
množství uvolněného nebo pohlceného tepla, ale množství tepla, které se uvolní, 
respektive pohltí za jednotku času (dQ/dt) [79, 80].

obrázek č. 26: Schematické zobrazení principu metody XRD [88] 
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Tato metoda často slouží pro kvalitativní a semikvalitativní analýzu jednoduchých 
materiálů a komplexních směsí, sledování kinetiky a mechanismu některých reakcí 
a studium složení a fázových změn látek [79, 80]. 

3.1.5.3 Termogravimetrická analýza 

Termogravimetrie (zkráceně TG) je kvantitativní termografická metoda, kterou 
se sleduje změna hmotnosti vzorku buď jako funkce lineárně se měnící teploty, tzv. 
dynamické měření, anebo jako funkce času při konstantní teplotě, tzv. izotermické měření. 
Podle použitého zařízení se poté vykresluje několik typů křivek, např. termogravimetrická 
křivka, derivační termogravimetrická křivka aj. [79, 80]. 

Při měření velmi záleží na množství a zrnitosti vzorku v kelímku a též rychlosti 
zahřívání a přenosu tepla. Se snižováním rychlosti ohřevu se teplota rozkladu či reakce 
látky snižuje a malá rychlost ohřevu umožňuje identifikovat jednotlivé následné reakce, 
které při vyšších rychlostech ohřevu splynou. Termogravimetrie také umožňuje sledovat 
kinetiku chemických reakcí spojených se změnou hmotnosti a odvodit základní kinetické 
konstanty [79, 80]. 

3.1.6 Zobrazení strukturních vlastností 

Mikroskopie je souhrn aplikací optiky, jež se s výhodou využívá ke zkoumání 
struktur materiálů a jejich detailnějšího zobrazení, které není pouhým okem viditelné. 
Oko je schopno rozlišovat detaily struktury, které jsou od sebe vzdáleny minimálně 
0,2 mm. K pozorování větších detailů je nutno zvětšit zorný úhel, tedy použít optický 
mikroskop. Ovšem tam, kde už nestačí ani rozlišovací schopnost světelné mikroskopie, 
která činí zhruba 200 nm, je nutné využít mikroskopii elektronovou, jež rozliší detaily na 
úrovni 0,1 nm [82]. Tato metoda mikroskopie je popsána v následující kapitole. 

3.1.6.1 Elektronová mikroskopie 

Elektronová mikroskopie je jednou z nejúčinnějších technik pro studium 
mikrostruktury materiálů. Jedná se o moderní způsob zobrazování povrchů a struktur 
zkoumaných materiálů pomocí elektronového svazku. Elektronový mikroskop je také 
schopen určovat i prvkové složení materiálů [80]. 

Rozlišují se dva základní typy elektronových mikroskopů, a to: 

SEM – rastrovací elektronový mikroskop (z angl. scanning electron microscope), který 
slouží k získání informací o povrchu zkoumaného vzorku a jeho složení pomocí detekce 
odražených a emitovaných elektronů z povrchu vzorku [80].
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TEM – transmisní elektronový mikroskop (z angl. transmission electron microscope), 
který naopak poskytuje cenné informace díky širokému paprsku elektronů o vnitřní 
struktuře vzorku, tedy jeho krystalové struktuře, morfologii či o vnitřním napětí. Obraz 
je tvořen pomocí elektronů, jež procházejí ultratenkým vzorkem [80]. 

Výše uvedené principy jsou schématicky zobrazeny na následujícím obrázku. 

Elektronové mikroskopy pracují ve vysokém vakuu, a to kvůli silné interakci elektronů 
s hmotou. Jakékoli molekuly plynu v dráze dopadajícího paprsku elektronů by je 
rozptýlily a v lepším případě by došlo ke snížení rozlišení obrázku [80]. 

Při interakci elektronů (viz obrázek č. 29) 
primárního svazku se vzorkem vzniká řada signálů, 
jejichž rozborem lze získat informace o topografii, či 
chemickém složení vzorku. Jedná se hlavně o zpětně 
odražené elektrony, sekundární elektrony 
a charakteristické rentgenové záření, dále pak 
Augerovy elektrony a také katodoluminiscence 
[83].Sekundární elektrony (z angl. secondary 
electrons, SE) vznikají vyražením elektronu 
z orbitalu atomového obalu vystřeleným elektronem 
ze zdroje. Jsou tedy generované přímo z místa 
dopadu primárního svazku do hloubky maximálně několika desítek nanometrů a slouží 
jako nositel informací o tvaru povrchu vzorku, tzv. topografii (viz obrázek č. 28) [80, 83]. 

Zpětně odražené elektrony (z angl. back scattered electrons, BSE) vznikají při 
pružném rozptylu primárního svazku, kdy se elektrony tzv. odrážejí od jader atomů. Lépe 
řečeno proletí těsně kolem jádra a jsou odkloněny o určitý úhel. Takto vychýlený elektron 
si v podstatě zachovává svou původní energii, která je zmenšena pouze o energii brzdného 

obrázek č. 27: Schéma interakce elektronů s hmotou u SEM a TEM [80] 

obrázek č. 28: Sekundární elektrony 
sbírané detektorem [80] 
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záření, jež elektron vyzařuje při změně směru. Tyto zpětně odražené elektrony pochází 
oproti sekundárním elektronům z větší hloubky interakčního objemu materiálu (až stovky 
nanometrů) a nesou informaci jak topografickou, tak i materiálovou [80, 83]. 

Charakteristické rentgenové záření vzniká, 
když dopadající elektron srazí elektron z vnitřního 
obalu atomu. Následně elektron z vnějšího obalu 
zaplňuje místo vytrženého elektronu, a přitom se 
emituje rentgenové záření. Tento signál pochází 
z hloubky maximálně v řádech jednotek mikronů 
interakčního objemu a dává spolehlivé informace 
o chemickém složení materiálu, tzv. prvkovou 
analýzu [80, 83].  

V této práci byl používán elektronový 
mikroskop Phenom XL z laboratoře mikroskopie 
SEM a přípravny vzorků, jenž je společnou laboratoří katedry mechaniky, katedry 
materiálového inženýrství a chemie a experimentálního centra na Fakultě stavební 
ČVUT (viz obrázek č. 30). Vysušené vzorky se pomocí uhlíkové pásky nalepí na kovový 
terčík a následně jsou připraveny k elektronové mikroskopii (viz obrázek č. 31). 

3.2 Popis použitých surovin 
Mezi základní suroviny, které byly použity pro testované směsi, patřila jemně 

mletá granulovaná vysokopecní struska, drobné kamenivo a odpadní alkálie na bázi 
hydroxidu sodného. Vše je v následujících kapitolách detailněji rozebráno a vysvětleno. 

obrázek č. 29: Interakce elektronů 
s obalem jádra [80] 

obrázek č. 30: SEM elektronový mikroskop 
Phenom XL 

obrázek č. 31: Vzorek nalepený na kovovém 
terčíku pomocí uhlíkové pásky 
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3.2.1 Granulovaná vysokopecní struska 

Pro výrobu alkalicky aktivovaného materiálu byla využita velmi jemně mletá 
granulovaná vysokopecní struska pocházející z výrobního závodu Kotouč ve Štramberku, 
který je předním českým výrobcem stavebních materiálů a vápenných produktů 
k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách a teplárnách [84]. 

Vysušená granulovaná vysokopecní struska, která musí splňovat požadavky dle 
ČSN EN 197-1, vzniká drcením, mletím a patří mezi prášková latentně hydraulická 
pojiva. Aktivaci je možno provádět portlandským cementem, vápnem, sádrou a roztoky 
alkalických sloučenin v závislosti na účelu použití [84]. 

U používané strusky bylo provedeno vlastní měření jejího chemické složení, jehož 
detaily jsou uvedeny v následující tabulce. 

Měrný povrch byl vyhodnocen pomocí Blainova přístroje a jeho hodnota činila 
385 m2/kg, což se velmi podobá hodnotám měrnému povrchu cementu. 

Další zjišťovaným parametrem, které bylo potřebné pro detailnější charakterizaci 
používané strusky, bylo mineralogické složení strusky, které je popsáno následující 
tabulkou a rentgenovým difraktogramem. 

Rentgenový difraktogram (viz graf č. 1) strusky ukazuje, že majoritní zastoupení 
má sklovité fáze, a kromě té také obsahuje určité množství akermanitu, kalcitu a křemene. 
Obsah sklovité fáze stanovený pomocí vnitřního standardu byl 81,7 % (viz tabulka č. 12). 

Ve výstupu rentgenové difrakční analýzy XRD byly mírně patrné i stopy dalších 
silikátových minerálů jako je merwinit Ca3Mg(SiO4)2, gehlenit Ca2Al(AlSiO7), mikroklin 

tabulka č. 11: Chemické složení strusky Kotouč Štramberk 

složka SiO2 CaO Al2O3 MgO MnO K2O SO3 Fe2O3 Na2O TiO2 BaO Cl- 

[%] 39,1 38,8 9,8 8,7 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,1 0,0 

tabulka č. 12: Mineralogické složení strusky Kotouč Štramberk 

Minerál Vzorec Obsah [%] 

Amorfní skelná fáze --- 81,70 

Akermanit Ca2Mg(Si2O7) 12,10 

Kalcit CaCO3 4,70 

Křemen SiO2 1,50 
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obrázek č. 33: Struktura struskových zrn 
(1000× zvětšeno) 

KAl(Si3O8), ale jejich množství bylo pravděpodobně pod 1 %. Kromě toho akermanit 
a gehlenit tvoří vzájemně pevné roztoky, a proto jejich rozlišení nemusí být spolehlivé, 
a tudíž zde nejsou vůbec uvedeny. 

Struktura a velikost zrn používané strusky byly vyfoceny pomocí elektronového 
mikroskopu Phenom XL. Materiál je tisíckrát zvětšený, velikost zrn se pohybuje 
v průměru kolem 40 μm. 
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obrázek č. 32: Struska od firmy Kotouč 
Štramberk 
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H2O 

3.2.2 Odpadní alkálie na bázi hydroxidu sodného 

Používané odpadní alkálie na bázi hydroxidu sodného (dále jen OAH) v této práci 
jsou průmyslovým odpadem ze sklářského průmyslu. Jedná se o velmi silnou žíravinu, 
která je zdraví škodlivá. S tímto odpadem je následně nakládáno jako s nebezpečným 
odpadem a jeho likvidace je finančně velmi náročná, využití takto nebezpečného odpadu 
pro výrobu nových materiálů má tedy velmi silný environmentální podtext. 

OAH byl dodaný ve formě bílých peciček (viz obrázek č. 35), ze kterých je potřeba 
pro další použití vytvořit roztok. Při smíchání s vodou vzniká silná exotermická reakce, 
při které se uvolní značné množství tepla. Hydroxid se obecně při rozpouštění štěpí na 
kationty alkalického kovu (sodíku) a hydroxidové anionty dle rovnice (7). 

Při rentgenové difrakční analýze bylo zjištěno chemické složení. Vzorek obsahoval 
95 % hydroxidu sodného NaOH, mezi zbylých 5 % patří znečišťující příměsi patřící do 
skupiny síranů jako Mirabilit Na2SO4·10H2O, Thenardit Na2SO4, Afthialit 
(K,Na)3Na(SO4)2, dále také síra a asi 1 % cínu. 

Pro účel této práce byly vyrobeny roztoky o různé molaritě, konkrétně roztok šesti, 
osmi, deseti, dvanácti a čtrnácti molární. Z molární hmotnosti příslušné látky, tedy 
hydroxidu sodného, jenž činí 39,997 g/mol, a požadované molarity roztoku se určila 
hmotnost navážky peckového hydroxidu. To je zobrazeno v následující tabulce.

NaOH  →   Na+ + OH− (7) 
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 S přibývající molaritou roztoku OAH se měnilo zabarvení od bílé až na tmavě 
žlutou. Nejsvětlejší roztok je šesti molární, a naopak nejtmavěji zabarvený je roztok 
čtrnácti molární (viz obrázek č. 34). 

3.2.3 Drobné kamenivo 

Do maltových směsí bylo použito drobné normové kamenivo třech různých frakcí 
splňující požadavky normy ČSN EN 196-1. Tyto frakce se značí PG1, PG2 a PG3 [85]. 

Jedná se o přírodní křemičitý písek se zaoblenými zrny, přičemž obsah křemičitých 
zrn musí být minimálně 98 %. Zrnitost všech tří frakcí smíchaných dohromady musí být 
v uvedených mezích (viz tabulka č. 14) [85]. 

tabulka č. 13: Molarita jednotlivých roztoků OAH 

Molarita roztoku OAH 
Množství peckového 

OAH [g] 
Objem roztoku  

[dm3] 

6M 240,00 1,00 

8M 320,00 1,00 

10M 400,00 1,00 

12M 480,00 1,00 

14M 560,00 1,00 

tabulka č. 14: Zrnitost normalizovaného písku [85] 

Síto s okem [mm] 2,00 1,60 1,00 0,50 0,16 0,08 <0,08 

Celkový zbytek na sítě [%] 0 75 335 675 875 991 100 

obrázek č. 34: Zabarvení různě molárních 
roztoků hydroxidu sodného 

obrázek č. 35: Hydroxid sodný ve formě 
peciček 
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Jednotlivé frakce normalizovaného drobného kameniva jsou zobrazeny na 
následujících obrázcích. 

 

3.3 Výroba zkušebních vzorků 
V následující kapitole je detailněji pojednáno o složení, výrobě použitých 

zkušebních těles a také přístrojích a pomůckách, které k tomu byly použity. Je důležité 
zmínit, že hydroxid sodný je silně zásaditá anorganická sloučena a nebezpečná žíravina. 
Bylo tedy nutné při manipulaci s ním dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při práci 
s ním a je tedy nutné používat ochranné brýle a rukavice. 

3.3.1 Složení směsí pro výrobu zkušebních vzorků 

Celkový počet vyrobených směsí činil pět. Tyto směsi a z nich zhotovené vzorky 
byly značeny podle příslušné molarity použitého aktivačního roztoku. Byly tedy vyrobeny 
vzorky s 6M, 8M, 10M, 12M a 14M roztokem OAH.  Od každé směsi byl vyroben 
odpovídající počet vzorků, které byly potřeba pro jednotlivé zkoušky pro posouzení 
zkoumaného materiálu. Detailnější postup výroby zkušebních vzorků je popsán dále. 

3.3.1.1 Pastová zkušební tělesa 

Pastová tělesa sloužila hlavně pro základní fázi výzkumu, pro určení prvotních 
důležitých parametrů. Obdobně jako tomu bylo u výše uvedené kapitoly 3.3.1.2, byly 
vyrobeny směsi s různou molaritou roztoku OAH, počet směsí byl stejný.  

V následující tabulce je uvedena surovinová směs na výrobu pastových těles. 
Změna je ve velikosti vyráběných vzorků, jejich rozměr byl 20  20  100 mm.

obrázek č. 36: Jednotlivé frakce normalizovaného písku PG1, PG2, PG3 
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Pastová tělesa byla zkoušena při zjišťování pevností, rentgenové difrakční analýze, 
diferenční kompenzační kalorimetrii, rtuťové porozimetrie, elektronové mikroskopii, 
héliovém pyknometru a pro zjištění dob tuhnutí. 

3.3.1.2 Maltová zkušební tělesa 

Maltová tělesa sloužila zejména pro pokročilý výzkum a detailnější studování 
alkalicky aktivovaného materiálu na bázi jemně mleté granulované vysokopecní strusky. 
Ke zkoumání bylo vytvořeno pět druhů různých směsí, které se ovšem lišily již zmíněnou 
rozdílnou molaritou roztoku OAH. 

V následující tabulce (viz tabulka č. 16) je uvedena surovinová směs na výrobu 
maltových těles, která je napočítána na objem jedné trojformu pro vzorky o rozměrech 
40  40  160 mm.  

 

Směs se tedy míchala ze strusky, drobného kameniva a roztoku OAH. Množství 
strusky a drobného kameniva bylo v poměru 1 : 2 a množství roztoku OAH bylo zvoleno 
na základě vhodné zpracovatelnosti a rozlivové zkoušky, kde se rozliv jednotlivých směsí 
vždy pohyboval v průměru kolem 16 cm. Poměr frakcí normalizovaného písku byl 
1 : 1 : 1, tedy 400 g písku od každé frakce PG I, PG II, PG III. 

                                      
5 vodní součinitel – udává poměr hmotnosti obsahu kapalné složky k hmotnosti pojiva 

použité suroviny jednotky množství 

velmi jemně mletá granulovaná struska [g] 600,00 

roztok OAH příslušné molarity [ml] 250,00 

vodní součinitel5 [-] 0,42 

tabulka č. 15: Shrnutí složení směsi na výrobu pastových těles 

tabulka č. 16: Shrnutí složení směsi na výrobu maltových těles 

použité suroviny jednotky množství 

velmi jemně mletá granulovaná struska [g] 600,00 

roztok OAH příslušné molarity [ml] 250,00 

vodní součinitel [-] 0,42 

drobné kamenivo PG I [g] 400,00 

drobné kamenivo PG II [g] 400,00 

drobné kamenivo PG III [g] 400,00 
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3.3.2 Vlastní výroba vzorků 

Pro lepší pochopení a ilustraci zde bude popsána výroba maltových těles, jelikož 
výroba pastových těles probíhala obdobným způsobem, tak nebude již popisována. 

Po odvážení všech potřebných surovin pro 
výrobu těles se přešlo k samotnému míchání směsi, jež 
probíhalo ve standardizované laboratorní míchačce (viz 
obrázek č. 37). Do té se nasypaly suché suroviny, tj. 
struska a drobné kamenivo a následně se tato suchá 
směs promíchala, aby došlo k jejímu zhomogenizování. 
V dalším cyklu se po částech začal přilévat příslušný 
roztok OAH o dané molaritě, a to tak, že byla přilita 
nejprve polovina jejího objemu. Směs začala postupně 
hrudkovatět a v dávkování se pokračovalo až do 
úplného spotřebování veškerého množství roztoku 
OAH. Poté se směs míchala tři minuty, aby bylo 
zajištěno kvalitní pomísení věch použitých surovin 
a eliminovaly se případné nehomogenity ve vzorcích. Postup výroby směsi je zachycen 
na následujícím obrázku (viz obrázek č. 38). 

Takto promíchaná směs měla poměrně vysokou viskozitu (byla silně tixotropní), 
působila ovšem sušším dojmem, avšak při sebemenších dynamických účincích docházelo 
k jejímu rychlému ztekucení.

obrázek č. 38: Průběh míchání směsi pro výrobu zkušebních vzorků 

obrázek č. 37: Laboratorní 
míchačka 
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Následně se směs vpravila do předem připravených naolejovaných forem 
a zhutnila se na vibračním stolku, aby došlo k uvolnění vzduchových bublin ze směsi 
a ta se stala hutnější a více homogenní. Vyrobené vzorky (viz obrázek č. 39) se přikryly 
strečovou fólií, aby nedocházelo k nadměrnému odparu a ponechaly se zrát v běžných 
laboratorních podmínkách. S narůstající molaritou se směs velmi rychle zbarvovala do 
odstínu zelené (viz obrázek č. 40). 

Byla vytvořena základní maltová tělesa, tj. trámečky o rozměrech 
40  40  160 mm, a také doplňková tělesa, a to konkrétně kostky o rozměrech 
50  50  50 mm, resp. 70  70  70 mm, která byla využita pro stanovení 
vlhkostního absorpčního koeficientu, resp. zkoušení tepelných vlastností.  

Všechny vyrobené vzorky zrály v laboratorních podmínkách při 21 °C a 40 % 
relativní vlhkosti na vzduchu příslušnou dobu, tj. 3, 7 a 28 dní, než byly odzkoušeny.

obrázek č. 39: Ukázka vytvořených 
zkušebních těles 

obrázek č. 40: Rozdíl v barvě zkušebních 
těles vlivem molarity roztoku 

obrázek č. 41: Zkušební tělesa 
40  40  160 mm 

obrázek č. 42: Zkušební tělesa 
50  50  50 mm 
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Pro některé zkoušky bylo potřeba vzorky dodatečně ošetřit či upravit, což je 
popsáno dále. Jednalo se o zkušební tělesa pro stanovení vlhkostního absorpčního 
koeficientu, tedy krychle o rozměrech 50  50  50 mm. Jak již bylo popsáno 
v kapitole 3.1.4.1, před zahájením zkoušky bylo nutné boční strany zkušebního vzorku 
opatřit izolační hmotou, tzn. zaepoxidovat lepidlem, aby bylo zaručeno jednorozměrného 
transportu vody. Takto zaepoxidované vzorky jsou zobrazeny na následujících obrázcích. 

Po zaschnutí epoxidového lepidla byly vzorky vysušeny v horkovzdušné sušárně 
do ustálené hmotnosti a následně se provede zkouška. 

 

obrázek č. 43: Schnoucí zaepoxidované 
zkušební vzorky 

obrázek č. 44: Připravený zaepoxidované 
zkušební vzorek 
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4 Výsledky a diskuze 
Následující část práce je zaměřena na vyhodnocení získaných výsledků při měření. 

Kapitola je členěna do dvou základních celků, prvním z nich bude charakteristika 
a zhodnocení výsledků pastových těles, druhým celkem bude popis a též zhodnocení 
výsledků u maltových těles. Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.3.2, tak všechna tělesa 
zrála v laboratorních podmínkách na vzduchu. Získané výsledky jsou postupně 
komentovány, posuzovány a následně interpretovány. 

4.1 Výsledky měření pastových těles 
Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, měření se prováděla na tělesech 

o rozměrech 20 × 20 × 100 mm, popř. na jejich úlomcích či práškových vzorcích. Každá 
analýza proběhla na pěti vzorcích. Pastová tělesa sloužila hlavně pro prozkoumání 
a získání nových vědomostí o základních principech chování alkalicky aktivovaného 
materiálu na bázi vysokopecní strusky. 

4.1.1 Chemické vlastnosti past 

4.1.1.1 Rentgenová difrakční analýza 

Na práškových vzorcích zkoumaného materiálu byla provedena rentgenová 
difrakční analýza, jejíž postup a princip měření byl již komentován v kapitole 3.1.5.1. 

Mineralogické složení alkalicky aktivovaných struskových směsí je popsáno 
následující tabulkou (viz tabulka č. 17) a rentgenovým difraktogramem (viz graf č. 3). 

tabulka č. 17: Mineralogické složení zkoumaných směsí 

Minerál Vzorec 
Obsah jednotlivých fází [%]  

struska S+6M S+8M S+10M S+12M S+14M 

Amorfní fáze --- 81,70 80,2 80,3 80,1 68,3 67,2 

Akermanit Ca2Mg(Si2O7) 12,10 13,6 12,6 12,4 11,9 10,7 

Kalcit CaCO3 4,70 2,5 2,2 1,2 2,8 1,3 

Křemen SiO2 1,50 0,9 1,2 1,6 1,5 0,9 

Hydrotalcit Mg6Al2(CO3)(OH)16·4H2O --- 1,4 1,4 1,7 1,5 2,3 

Strätlingit Ca2Al2SiO7 · 8H2O --- 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 

Dawsonit NaAl(CO3)(OH)2 --- 1,0 1,8 2,8 0,4 3,4 

Thermonatrit  Na2CO3·H2O --- --- --- --- 8,0 8,1 

Natron Na2CO3·10H2O --- --- --- --- 5,1 5,9 
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Alkalická aktivace strusky způsobila krystalizaci několika nových fází. Při malých 
difrakčních úhlech, konkrétně 5–10 °2Θ, se objevil signál zeolitické struktury, která ovšem 
nebyla kvantifikována pro její nejasnou strukturu. Kromě toho také vykrystalizoval 
minerál Hydrotalcit. Další nově objevené vykrystalizované fáze, Strätlingit a Dawsonit, 
byly nalezeny v malém množství, avšak tyto minerály poskytovaly jasné difrakční 
signály v oblasti 20 °2Θ. Tyto fáze jsou v difraktogramu (graf č. 3) označeny tmavě 
červenými kroužky. Aktivované produkty však zůstaly většinou amorfního charakteru. 

Zajímavým zjištěním rentgenové difrakční analýzy je, že při použití roztoků 
o velmi vysoké koncentraci, tedy u vzorků označených S+12M a S+14M, došlo ke 
krystalizaci dvou minerálů uhličitanu sodného, a to Termonatritu a Natronu. Tyto 
uhličitany jsou produkty nasycení hydroxidu sodného NaOH vzdušným oxidem uhličitým 
CO2. Proces vzniku těchto uhličitanů je způsoben nadměrným množstvím NaOH 
v alkalicky aktivovaném systému. Problematicky se jeví skutečnost, že zmíněné 
uhličitany, resp. jejich minerály, jsou zjevně rozpustné ve vodě, což je obecně u materiálů 
ve stavebnictví vysoce nežádoucí jev, protože mimo jiné zapříčiňuje vznik výkvětů. 

graf č. 3: Rentgenové difraktogramy zkoumaných směsí 
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4.1.2 Fyzikální vlastnosti past 

4.1.2.1 Výsledky objemových hmotností past 

Průměrná objemová hmotnost pastových těles zjištěná gravimetrickou zkouškou 
a její jednotlivé hodnoty v příslušné dny zkoušení jsou zobrazeny v následujícím grafu. 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že průměrná objemová hmotnost ve 3 dnech 
zrání vzorků činila 1807 kg/m3, v 7 dnech 1837 kg/m3 a v 28 dnech 1852 kg/m3.  

4.1.2.2 Výsledky hustoty past 

Hustota materiálu byla stanovena pomocí héliového pyknometru, jehož princip 
měření je vysvětlen v kapitole 3.1.1.2. 

V následujících tabulkách (tabulka č. 18 a tabulka č. 19) jsou zapsány hodnoty 
objemových hmotností a hustot zkoumaného materiálu a z nich je následně určena 
otevřená pórovitost. Hodnoty hustot byly provedeny pro 7 denní a 28 denní zrání vzorků. 

tabulka č. 18: Pyknometrické měření pastových vzorků v 7 dnech 

označení vzorků 
objemová hmotnost 

[kg/m3] 
hustota  
[kg/m3] 

otevřená pórovitost 
[%] 

S+6M 1802 2534 28,88 
S+8M 1843 2561 28,04 

S+10M 1838 2510 26,77 
S+12M 1846 2497 26,09 
S+14M 1839 2465 25,42 
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graf č. 4: Objemová hmotnost pastových těles 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že otevřená pórovitost klesá se zvyšující se 
molaritou roztoku použitého pro přípravu zkoumaných vzorků. Největší otevřená 
pórovitost je v 7 denním stáří vzorků, konkrétně u směsi S+6M, kde byla zjištěna 
hodnota 28,88 %. Naopak k tomu nejmenší otevřená pórovitost činí 25,42 % u směsi 
S+14M. Průměrná hustota matrice materiálu v 7 dnech zrání je 2513 kg/m3 a průměrná 
otevřená pórovitost je 27,04 %. 

Z předchozí tabulky (tabulka č. 19) je patrné, že s rostoucí molaritou roztoku 
OAH klesá otevřená pórovitost vzorků. S rostoucím časovým horizontem se pórovitost 
mění jen nepatrně, dochází k jejímu mírnému nárůstu. Průměrná hustota matrice 
materiálu v 28 dnech byla zjištěna 2539 kg/m3 průměrná otevřená pórovitost 
zkoumaného materiálu je 26,99 %. 

Srovnání obou uvedených tabulek je přehledně shrnuto v následujícím grafu, kde 
jsou patrné i trendy vývoje otevřené pórovitosti ve zkoumaných vzorcích. 

 

tabulka č. 19: Pyknometrické měření pastových vzorků v 28 dnech 

označení vzorků 
objemová hmotnost 

[kg/m3] 
hustota  
[kg/m3] 

otevřená pórovitost 
[%] 

S+6M 1814 2604 30,33 
S+8M 1825 2583 29,34 

S+10M 1853 2563 27,70 
S+12M 1882 2488 24,36 
S+14M 1886 2457 23,26 

graf č. 5: Srovnání otevřené pórovitosti pastových vzorků 
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4.1.2.3 Rtuťová porozimetrie 

Pro podrobnější popsání fyzikálních vlastností a zjištění velikosti a objemu pórů 
ve zkoumaném materiálu byla provedena rtuťová porozimetrie. Princip zkoušky je 
popsán v kapitole 3.1.1.5. Výsledky jsou dále detailněji komentovány a jsou zobrazeny 
na následujících grafech (graf č. 7 a graf č. 6). 

Z uvedeného grafu je patrné, že největší zastoupení v oblasti mezopórů, tj. 
velikost 0,001-0,01 μm, je u vzorku směsi S+6M. Tato směs má také výrazně větší objem 
pórů o velikosti 0,01-0,1 μm oproti ostatním směsím. To odpovídá i největší porozitě, 
která je popsána v kapitole 4.1.2.2. Zbylé zkoumané směsi mají přibližně stejné rozložení 
velikosti pórů v závislosti na jejich objemu. Výrazně větší množství pórů se nachází u již 
zmíněné směsi S+6M, což demonstruje i kumulativní křivka (viz graf č. 7). 
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graf č. 7: Kumulativní křivka velikosti pórů v pastových vzorcích 

graf č. 6: Rozložení velikosti pórů v závislosti na jejich objemu 
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4.1.3 Mechanické vlastnosti past 

Mechanické vlastnosti zkoumaného materiálu byly zkoušeny ve 3, 7 a 28 dnech 
na pastových vzorcích 20 × 20 × 100 mm. Průběh zkoušek je popsán v kapitole 3.1.2. 
Kapitola je členěna do dvou podkapitol, a to na výsledky pevností v tahu ohybem 
a následně pevnosti v tlaku. V závěru této kapitoly jsou shrnuty nové poznatky 
o chování zkoumaného materiálu. 

4.1.3.1 Výsledky pevností v tahu ohybem 

Ze zjištěných maximálních sil získaných při zkouškách vzorků v hydraulickém lisu 
byly vypočteny příslušné pevnosti v tahu ohybem, které jsou uvedeny v následující 
tabulce (tabulka č. 20).  

Vše je ještě přehledně shrnuto a graficky vyobrazeno na následujícím grafu (viz 
graf č. 8). Výsledky jsou dále komentovány a zhodnoceny. 

 

označení vzorků 
pevnost v tahu ohybem [MPa] v příslušných dnech zrání 

3 denní 7 denní 28 denní 
S+6M 4,10 5,45 3,50 
S+8M 4,65 6,55 4,44 

S+10M 5,48 6,71 5,08 
S+12M 5,38 6,06 7,67 
S+14M 6,94 8,10 8,67 

tabulka č. 20: Pevnost v tahu ohybem pastových těles 
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graf č. 8: Pevnost v tahu ohybem pastových těles 
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Z předcházejícího grafu je patrné, že dochází k nárůstu pevnosti v tahu ohybem 
s přibývající molaritou aktivačního roztoku. Tento trend je vidět vždy v rámci zkoušení 
vzorků v určitém čase, tj. 3 denní, 7 denní anebo 28 denní testování. Vzorky označené 
S+12M, zkoušené ve 3 dnech, resp. 7 dnech, tento trend mírně porušují, což je velmi 
pravděpodobně zapříčiněno chybovostí při měření, popř. přípravou vzorků. 

Důležitým faktem je, že při stárnutí vzorků, konkrétně v mezidobí od sedmého do 
dvacátého osmého dne, dochází u vzorků, které byly aktivovány nižšími molaritami 
roztoku (S+6M, S+8M a S+10M), k poklesu zkoumaných pevností v tahu ohybem. 
Naopak u vzorků, které byly aktivovány roztoky OAH s vyššími molaritami (S+12M 
a S+14M), se tento nežádoucí jev neprojevil. 

4.1.3.2 Výsledky pevností v tlaku 

Ze zjištěných maximálních sil získaných při zkouškách na úlomcích vzorků 
v hydraulickém lisu byly vypočteny příslušné pevnosti v tlaku, které jsou uvedeny 
v následující tabulce (tabulka č. 21), vše je opět zobrazeno i graficky (viz graf č. 9). 

 

tabulka č. 21: Pevnost v tlaku pastových těles 

označení vzorků 
pevnost v tlaku [MPa] v příslušných dnech zrání 

3 denní 7 denní 28 denní 

S+6M 19,83 23,41 26,16 
S+8M 18,64 20,65 30,22 

S+10M 15,66 17,79 26,25 
S+12M 14,52 19,90 28,52 
S+14M 16,01 19,98 29,87 
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graf č. 9: Pevnost v tlaku pastových těles 
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Z uvedených dat (viz graf č. 9 a tabulka č. 21) je zjevné, že u vzorků, jež byly 
aktivovány nižšími molaritami roztoku (S+6M a S+8M) dochází v prvních dnech stáří 
vzorků k vyšším hodnotám pevností v tlaku, než je tomu u ostatních směsí. V časovém 
horizontu však pevnost v tlaku narůstá u všech směsí a její hodnoty pevností v tlaku se 
pohybují na hranici hodnoty 28 MPa. 

4.1.4 Elektronová mikroskopie 

Na základě již zjištěných výsledků a jejich tendencí, které jsou detailněji popsány 
v kapitolách 4.1.2 a 4.1.3, tedy vyhodnocení základních fyzikálních, resp. mechanických 
vlastností pastových těles, bylo nutné prozkoumat povrchovou strukturu zkoumaného 
materiálu. 

Pro zjištění informací povrchové struktury zkoumaného materiálu byl používán 
elektronový mikroskop Phenom XL z laboratoře mikroskopie SEM. Princip měření 
a informace o laboratoři je detailněji vysvětlen v kapitole 3.1.6.1. 

Z důvodu množství vzorků a jejich možné podobnosti fotografií struktury povrchu 
příslušných směsí byly foceny pouze vzorky krajních směsí, tedy S+6M a S+14M. 

 

obrázek č. 45: Mikrostruktura past S+6M ve 
stáří 7 dní (690× zvětšeno) 

obrázek č. 46: Mikrostruktura past S+14M ve 
stáří 7 dní (690× zvětšeno) 
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Z přiložených obrázků je vidět, že u vzorků S+6M, jež byly aktivovány pomocí 
šesti molárního roztoku (obrázek č. 45 a obrázek č. 47), je struktura materiálu více 
pórovitá a jsou patrné masivnější mikrotrhliny, jež měly velikost i 15 μm (obrázek č. 47). 
Celkově při provádění elektronové mikroskopie působil vzorek S+6M méně kompaktním 
dojmem, místy byly výrazné dutiny a již zmíněné mikrotrhliny masivnějšího charakteru, 
avšak vlasových tenkých trhlin bylo méně. 

Naopak u vzorků S+14M aktivovaných čtrnácti molárním roztokem působila 
struktura soudržněji s menší pórovitostí. Na povrchu je ovšem více vlasových trhlin, 
jejichž velikost se pohybovala kolem 3 μm, ve srovnání s vzorky s označením S+6M 
(obrázek č. 48). Masivnější mikrotrhliny nebyly zaznamenány.  

Vznik těchto mikrotrhlin, resp. vlasových trhlin, je velmi pravděpodobně způsoben 
zvýšeným autogenním smršťováním zkoumaného materiálu. 

4.1.5 Zjištěné doby tuhnutí 

Pomocí Vicatova přístroje byly určeny doby tuhnutí, tedy její počátek a konec, 
pro všech pět zkoušených směsí. Popis metody Vicatova přístroje a průběh zkoušení je 
detailněji popsán v kapitole 3.1.3.

obrázek č. 47: Mikrostruktura past S+6M ve 
stáří 28 dní (690× zvětšeno) 

obrázek č. 48: Mikrostruktura past S+14M ve 
stáří 28 dní (690× zvětšeno) 
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Kritéria pro stanovení příslušných dob tuhnutí: 

Počátek tuhnutí je doba, která uplyne od vsypání pojiva do kapalné fáze až do 
okamžiku, kdy vzdálenost mezi jehlou a skleněnou podložkou činí 6 ± 3 mm. 

Konec tuhnutí je definován jako doba, která uplyne od smíchání pojiva s kapalnou 
fází až po okamžik, kdy jehla pronikla do zatvrdlé kaše maximálně 0,5 mm pod povrch. 

Pro porovnatelnost vyhodnocených dat z měření byl určen časový interval mezi 
jednotlivými vpichy jako 15 minut. Počátek a konec doby tuhnutí i s celkovou délkou 
tuhnutí zkoumaného materiálu je zapsáno v následující tabulce (tabulka č. 22) a graficky 
znázorněno na grafu (graf č. 10). 

 

tabulka č. 22: Počátek a konec doby tuhnutí zkoumaných pastových směsí 

označení 
směsi 

počátek doby tuhnutí 
[hod] 

konec doby tuhnutí 
[hod] 

celková doba tuhnutí 
[hod] 

S+6M 8:15 12:30 4:15 
S+8M 7:30 11:30 4:00 
S+10M 6:15 9:45 3:30 
S+12M 5:00 8:00 3:00 
S+14M 4:45 7:00 2:15 
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graf č. 10: Průběh tuhnutí příslušných směsí alkalicky aktivované strusky 



kapitola 4: Výsledky a diskuze 

-68- 

Z výše uvedené tabulky (popř. grafu) je patrné, že čím vyšší je molarita 
aktivačního roztoku OAH, tím se prodlužuje tuhnutí dané směsi. Vliv molarity roztoku 
je zde poměrně výrazný, neboť s narůstající molaritou se zkracuje doba tuhnutí až o dvě 
hodiny. U nižších molarit roztoku jsou křivky tuhnutí pozvolnější, zatímco s rostou 
molaritou dochází k napřimování příslušných křivek, a tím ke snížení celkové doby 
tuhnutí. 

Průběh hydratace alkalicky aktivované strusky má zcela odlišný charakter oproti 
např. cementovým pojivům. Počátek doby tuhnutí trvá mnohem déle než je tomu 
u cementu, avšak celková doba tuhnutí je mnohem rychlejší, a to i u nižších molarit 
aktivačního roztoku. 

4.1.6 Termická analýza past 

Termická analýza je poměrně četný soubor metod, které zkoumají vlastnosti 
vzorků v závislosti na měnící se teplotě (popř. čase). Tyto metody slouží zejména pro 
sledování dehydrataci, krystalizaci, tání a mnoho jiných. Dále také můžeme sledovat 
změny hmotnosti, uvolňování či pohlcování tepla, změny rozměrové, objemové atd. Vše 
je popsáno v kapitolách 3.1.5.2 a 3.1.5.3. 

V této kapitole jsou popsány výsledky termogravimetrie a diferenční termické 
analýze. 

4.1.6.1 Termogravimetrie a derivační termogravimetrie 

Tepelná stabilita hydratovaných past byla stanovena pomocí techniky 
termogravimetrie, která sleduje změnu hmotnosti analyzovaného vzorku během jeho 
řízeného zahřívání. Analyzovány byly opět všechny dosavadně zkoušené směsi. 

Termogravimetrické křivky zkoumaných směsí alkalicky aktivované strusky jsou 
tvarem velmi podobné (viz graf č. 12). Nachází se zde několik lomů křivky zobrazující 
snížení hmotnosti vlivem teploty. Když vzorek prošel procesem zahřívání z teploty 30 °C 
na 1000 °C, tak docházelo k úbytkům hmotností zkoumaných vzorků mezi 
15,9 až 22,3 %, vlivem termických rozkladných procesů a ztrát vody při odpařování. 

Derivační termogravimetrická křivka neobsahuje oproti termogravimetrické křivce 
žádné zlomy, ale tzv. píky, které mají vrchol v místě přechodu termogravimetrické křivky 
z konkávního na konvexní charakter. Toto místo se v terminologii matematiky nazývá 
inflexní bod. Výsledné derivační termogravimetrické křivky zkoumaných směsí alkalicky 
aktivované strusky jsou počtem píků velmi podobné (viz graf č. 11). Oblast 
nejvýraznějšího píku se nachází při teplotě do 300 °C, konkrétně v místě kolem 134 °C. 
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Jak již bylo naznačeno, tak tento pokles hmotnosti je zapříčiněn odpařováním volné vody 
v pórech a dehydrataci vázané vody v produktech zhydratovaného materiálu. 

Na grafu jsou dále také patrné ještě dva menší píky. Druhý pík se nachází 
v oblasti teploty kolem 380 °C a je způsobený termickým rozkladem hydroxidu 
vápenatého Ca(OH)2. Třetí pík pozorovaný při 700 °C se připisuje termickému rozkladu 
kalcitu na oxid vápenatý CaO a oxid uhličitý CO2.
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graf č. 12: Termogravimetrické křivky TG zkoumaných směsí 

graf č. 11: Derivační termogravimetrické křivky DTG zkoumaných směsí  
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Výše uvedené informace v kapitole 4.1.6.1 o úbytku hmotnosti vzorku jsou ještě 
zrekapitulovány na následujícím grafu. 

4.1.6.2 Diferenční termická analýza 

Jedná se o základní termickou, dynamickou metodu, při které se sleduje teplotní 
rozdíl mezi zkoumaným vzorkem a referenční látkou (inertní látka) v rámci stejného 
teplotního programu v závislosti na vzrůstající teplotě. 

Na výsledných křivkách diferenční termické analýzy (viz graf č. 14) lze pozorovat 
oblasti, kde dochází k endotermickým popř. exotermickým reakcím. Tvar všech křivek 
diferenční termické analýzy má obdobný průběh.  
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graf č. 13: Změna hmotnost vzorku v závislosti na teplotě 
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graf č. 14: Křivky výsledné diferenční termické analýzy DTA 
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U všech vzorků alkalicky aktivované strusky pomocí OAH je patrné, že v úvodu 
měření dochází k významné endotermické reakci, při které dochází k dehydrataci vzorků. 
Při odpařování vody dochází k největšímu odběru tepla, a to nastává v rozmezí teploty 
140 °C. Po této úvodní endotermické reakci je zřetelná ještě jedna oblast, a to na teplotě 
380 °C, kdy dochází též ke spotřebovávání tepla na dehydrataci Ca(OH)2. 

4.2 Výsledky měření maltových těles 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.3.1.2, měření byla provedena na tělesech 

o rozměrech 40 × 40 × 160 mm, popř. na jejich zlomcích. Maltová tělesa sloužila hlavně 
pro detailnější charakterizaci analyzovaného materiálu a hlubšímu pochopení chování 
zkoumaného alkalicky aktivovaného materiálu na bázi vysokopecní strusky. 

4.2.1 Fyzikální vlastnosti malt 

4.2.1.1 Výsledky objemových hmotností malt 

Průměrná objemová hmotnost maltových těles zjištěná gravimetrickou zkouškou 
a její jednotlivé hodnoty v příslušné dny zkoušení jsou zobrazeny na následujícím grafu. 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že průměrná objemová hmotnost po 3 dnech 
zrání vzorků činila 2006 kg/m3, v 7 dnech 2028 kg/m3 a v 28 dnech 2042 kg/m3. 
S rostoucím časovým horizontem dochází k mírnému nárůstu objemové hmotnosti 
zkoumaného materiálu. Vlivem přidaného drobného kameniva došlo oproti pastám ke 
zvýšení objemové hmotnosti.  
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graf č. 15: Objemová hmotnost maltových těles 
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4.2.1.2 Výsledky hustoty malt 

V následujících tabulkách (tabulka č. 23 a tabulka č. 24) jsou zapsány hodnoty 
objemových hmotností a hustot zkoumaného materiálu a z nich je následně určena 
otevřená pórovitost. Hodnoty hustot byly provedeny pro 7 a 28 denní zrání vzorků. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že otevřená pórovitost klesá se zvyšující se 
molaritou roztoku použitého pro přípravu zkoumaných vzorků. Stejný trend byl 
pozorován i u pastových těles v kapitole 4.1.2.2. Průměrná hustota matrice materiálu 
v 7 dnech vychází 2628 kg/m3. Největší hodnota otevřená pórovitost u 7 denních vzorků 
je 24,19 %., konkrétně u směsi S+6M. Naopak k tomu nejmenší hodnota otevřená 
pórovitost je u směsi S+14M, a to 21,09 %. 

Z předchozí tabulky (tabulka č. 24) je patrné, že s rostoucím časovým horizontem 
se pórovitost opět mění jen nepatrně, podobně jako tomu bylo u past. S rostoucí 
molaritou aktivačního roztoku OAH dochází ke snižování otevřené pórovitosti materiálu. 
Průměrná hustota matrice materiálu v 28 dnech byla zjištěna 2645 kg/m3 průměrná 
otevřená pórovitost zkoumaného materiálu je 22,79 %. 

Vše výše popsané je pro přehlednost zdokumentováno na následujícím grafu 
(viz graf č. 16). 

tabulka č. 23: Pyknometrické měření maltových vzorků v 7 dnech 

označení vzorků 
objemová hmotnost 

[kg/m3] 
hustota  
[kg/m3] 

otevřená pórovitost 
[%] 

S+6M 2023 2669 24,19 
S+8M 2025 2653 23,67 

S+10M 2039 2658 23,28 
S+12M 2007 2579 22,17 
S+14M 2037 2581 21,09 

tabulka č. 24: Pyknometrické měření maltových vzorků v 28 dnech 

označení vzorků 
objemová hmotnost 

[kg/m3] 
hustota 
[kg/m3] 

otevřená pórovitost 
[%] 

S+6M 2020 2693 24,98 
S+8M 2035 2683 24,17 

S+10M 2045 2634 22,36 
S+12M 2048 2615 21,70 
S+14M 2062 2601 20,73 
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4.2.1.3 Rtuťová porozimetrie 

Pro zjištění velikosti a objemu pórů v analyzovaném materiálu byla opět využita 
rtuťová porozimetrie, jejíž princip je detailněji popsán v kapitole 3.1.1.5. Výsledky budou 
dále podrobněji komentovány na následujících grafech. 

V oblasti mezopórů, tj. 0,001–0,01 μm, má nejmenší zastoupení takto velkých 
pórů směs S+14M, naopak největší objem mají analyzované vzorky směsi S+6M 
a S+12M. V oblasti pórů o velikosti 0,01–0,1 μm má znatelně největší zastoupení vzorek 
směsi S+6M. Se zvětšující velikostí pórů dochází k nárůstu objemu pórů zejména u směsi 
S+12M, avšak tato směs své zastoupení pórů o velikosti 10–100 μm již nemá. 

graf č. 16: Srovnání otevřené pórovitosti maltových těles 
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graf č. 17: Rozložení velikosti pórů v závislosti na jejich objemu 
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Výše uvedené informace o zkoumaných vzorcích odpovídají porozitě, která je 
popsána v kapitole 4.2.1.2. Obecně lze usoudit, že nejvíce pórů mají směsi S+6M, S+10M 
a S+12M, což demonstruje i kumulativní křivka (viz graf č. 18). 

Ke strmějšímu poklesu kumulativních křivek dochází v oblasti kolem 0,1 μm. Při 
velikosti pórů >10 μm jsou kumulativní křivky víceméně totožné, výrazněji se odchyluje 
pouze křivka směsi S+12M. 

4.2.2 Mechanické vlastnosti malt 

Mechanické vlastnosti analyzovaného materiálu byly zkoušeny ve 3, 7 a 28 dnech 
na maltových vzorcích 40 × 40 × 160 mm. Průběh zkoušek je popsán v kapitole 3.1.2. 
Kapitola je členěna do dvou podkapitol, a to na výsledky pevností v tahu ohybem 
a následně pevnosti v tlaku. Jsou zde popsány trendy vývoje těchto pevností v čase.  

4.2.2.1 Výsledky pevností v tahu ohybem 

Ze zjištěných maximálních sil získaných při zkouškách vzorků v hydraulickém lisu 
byly vypočteny příslušné pevnosti v tahu ohybem, které jsou zobrazeny na následující 
tabulce (tabulka č. 20). 

Průměrná pevnost v tahu ohybem alkalicky aktivované strusky pomocí OAH ve 
3 dnech je 5,58 MPa. 7 denní, resp. 28 denní pevnost v tahu ohybem nabývá hodnot 
6,85 MPa, resp. 5,72 MPa. Vše je následně detailněji komentováno a popsáno 
v následující tabulce (tabulka č. 25) a grafu (graf č. 19).
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graf č. 18: Kumulativní křivka velikosti pórů v maltových vzorcích 
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Zde již není patrný trend, že vlivem vyšší molarity aktivačního roztoku roste 
i pevnost v tahu ohybem analyzovaných vzorků, jako tomu bylo u pastových těles. 

Stejně jako tomu bylo u pastových těles (kapitola 4.1.3.1), i v případě maltových 
těles se projevilo, že vlivem stárnutí vzorků, konkrétně v mezidobí od sedmého do 
dvacátého osmého dne, dochází k poklesu zkoumaných pevností v tahu ohybem, a to 
u všech směsí, kromě směsi S+10M. Pokles pevností není až tak prudký, maximální 
rozdíl pevností v tahu ohybem činí 1,77 MPa  u směsi označené S+12M. 

4.2.2.2 Výsledky pevností v tlaku 

Ze zjištěných maximálních sil získaných při zkouškách na zlomcích vzorků 
v hydraulickém lisu byly vypočteny příslušné pevnosti v tlaku, které jsou zapsány 
v následující tabulce (tabulka č. 26) a pro přehlednost získaných výsledků je vše 
zobrazeno i grafickým způsobem (graf č. 20). 

 

tabulka č. 25: Pevnost v tahu ohybem maltových těles  

označení vzorků 
pevnost v tahu ohybem [MPa] v příslušných dnech zrání 

3 denní 7 denní 28 denní 

S+6M 5,88 6,44 5,10 
S+8M 5,30 6,69 5,40 

S+10M 5,52 6,34 6,83 
S+12M 5,41 6,68 4,91 
S+14M 5,76 8,08 6,36 
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graf č. 19: Pevnost v tahu ohybem maltových těles 
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Obdobně jako tomu bylo u pastových vzorků, i zde dochází vlivem zvyšující se 
molarity roztoku OAH ke snižovaní výsledných pevností v tlaku na zlomcích. Zde je 
tento trend mnohem více patrný, než tomu bylo u pastových těles (viz kapitola 4.1.3.2) 
a dochází k němu ve všech třech různých stářích analyzovaných vzorků. Jediná směs 
S+14M se mírně vymyká. 

V časovém horizontu je nutné podotknout, že pevnost v tlaku narůstá u všech 
směsí. Z uvedených dat (viz graf č. 20 a tabulka č. 26) je zjevné, že u vzorků, jež byly 
aktivovány nižšími molaritami roztoku OAH, tedy S+6M a S+8M, dochází k vyšším 
hodnotám pevností v tlaku, než je tomu u ostatních směsí. 

Průměrná pevnost v tlaku alkalicky aktivované strusky pomocí OAH ve 3 dnech 
je 11,74 MPa. 7 denní, resp. 28 denní pevnost v tlaku nabývá hodnot 16,90 MPa, resp. 
21,42 MPa. Pevnosti v tlaku maltových těles jsou nižší oproti pevnostem v tlaku 
pastových těles o necelých 24 %.  

tabulka č. 26: Pevnost v tlaku maltových těles 

označení vzorků 
pevnost v tlaku [MPa] v příslušných dnech zrání 

3 denní 7 denní 28 denní 

S+6M 13,88 19,06 25,42 
S+8M 11,67 16,38 22,29 

S+10M 11,06 16,31 19,64 
S+12M 10,56 15,15 18,91 
S+14M 11,53 17,60 20,83 
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graf č. 20: Pevnost v tlaku maltových těles 
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4.2.3 Elektronová mikroskopie 

Elektronová mikroskopie, podobně jako tomu bylo u pastových vzorků, byla 
využita pro detailnější pochopení chování zkoumaného materiálu a zhodnocení jeho 
povrchové struktury. Pro skenování povrchů analyzovaných vzorků byl používán 
elektronový mikroskop Phenom XL z laboratoře mikroskopie SEM. Princip měření a 
informace o laboratoři je detailněji vysvětlen v kapitole 3.1.6.1. 

Z důvodu množství vzorků a jejich možné podobnosti fotografií struktury povrchu 
příslušných směsí byly foceny pouze vzorky krajních směsí, tedy S+6M a S+14M. 

Z přiložených obrázků je vidět, že u vzorku S+6M, jenž byl aktivován pomocí 
šesti molárního roztoku OAH (obrázek č. 49) působí struktura materiálu pórovitějším 
dojmem. Na vzorku jsou patrné masivnější mikrotrhliny, jejichž velikost byla i 10 μm, 
kokrétně zde prochází mikrotrhlina kolem zrna písku. Při provádění elektronové 
mikroskopie se nacházely na vzorku S+6M místy dutiny a již zmíněné mikrotrhliny 
masivnějšího charakteru. 

Naopak u vzorků S+14M aktivovaných čtrnácti molárním roztokem OAH, 
působila struktura soudržněji s trochu menší pórovitostí, avšak byla protkána více 
vlasovými trhlinami, jejichž velikost se pohybovala kolem 3 μm. Masivnější mikrotrhliny  

obrázek č. 49: Mikrostruktura malt S+6M ve 
stáří 7 dní (690× zvětšeno) 

obrázek č. 50: Mikrostruktura malt S+14M ve 
stáří 7 dní (690× zvětšeno) 
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byly v 7 denním stáří vzorků zaznamenány výjimečně. Struktura vzorku S+14M 
byla kompaktnější. 

Ve 28 denním stáří analyzovaných vzorků malt S+6M a S+14M bylo patrné větší 
rozpraskání materiálu vlivem mikrotrhlin (viz obrázek č. 51 a obrázek č. 52). Zkoumané 
povrchy ovšem působily hladším a kompaktnějším dojmem, ubylo vlasových trhlin ve 
srovnání s povrchem v 7 denním stáří těchto vzorků. 

U maltových vzorků se patrně potvrdila teorie z kapitoly 4.1.4, že za vznik těchto 
mikrotrhlin, resp. vlasových trhlin, může evidentně zvýšené autogenní smršťování 
materiálu. Tyto trhliny často vedou kolem zrn plniva (viz obrázek č. 53). 

obrázek č. 51: Mikrostruktura malt S+6M ve 
stáří 28 dní (690× zvětšeno) 

obrázek č. 52: Mikrostruktura malt S+14M ve 
stáří 28 dní (690× zvětšeno) 

obrázek č. 53: Mikrotrhliny kolem zrna drobného kameniva 
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4.2.4 Transport vody v materiálu 

Tato kapitola je zaměřena na zkoušení transportu vody analyzovaným materiálem. 
Zkoušce byly podrobeny maltové vzorky o rozměrech 50 × 50 × 50 mm. Po standardní 
době zrání vzorků, tedy 28 dní, bylo nutné obvodové strany (rovnoběžné s transportem 
vlhkosti) vodotěsně a parotěsně izolovat pro zajištění jednorozměrného transportu 
vlhkosti. Průběh měření je detailněji komentován v kapitole 3.1.4.1. 

Nárůst hmotnosti vzorku vlivem absorpce vody byl zaznamenáván automatickou 
váhou a časový interval zaznamenávání naměřených hodnot byl nastaven na 5 sekund. 
Ze všech měření a jejich výsledných hodnot nárůstu hmotnosti a času byl následně určen 
průměrný absorpční koeficient A, a také průměrný součinitel vlhkostní vodivosti κ (viz 

tabulka č. 27). 

Velkou výhodou je jednoduchost výpočtu součinitele vlhkostní vodivosti pomocí 
prostého experimentu určujícího absorpční koeficient. Proces kapilární absorpce 
materiálů lze pak znázornit křivkou nasákavosti vykreslením kumulativního přírůstku 
hmotnosti vody v závislosti na odmocnině z času, což je zobrazeno na grafech na 
následující straně (viz graf č. 21). Na těchto grafech lze pozorovat, že s vzrůstající 
molaritou roztoku OAH dochází k rychlejšímu přijímání kapalné vlhkosti do své 
struktury. 

Ovšem vlivem prasklin ve struktuře analyzovaných vzorků, které jsou detailněji 
zdokumentovány v kapitole 4.2.3, je velmi obtížné popsat trend transportu vody 
zkoumaným materiálem, neboť jsou výsledky značně zkresleny. Průměrný součinitel 
vlhkostní vodivosti může sloužit pouze jako přibližný ukazatel vlhkostních vlastností 
analyzovaného materiálu a nelze ho využít např. jako vstupní data do matematických 
modelů simulujících transport vlhkosti. 

 

tabulka č. 27: Průměrné vlhkostní parametry analyzovaného materiálu 

označení  
směsi 

průměrný absorpční koeficient 
A [kg/m2·s1/2] 

průměrný součinitel vlhkostní 
vodivosti κ [m2/s] 

S+6M 0,05825 2,25635·10-7 
S+8M 0,08130 7,02950·10-7 

S+10M 0,07671 9,82438·10-7 
S+12M 0,04349 3,86637·10-7 
S+14M 0,02420 1,74325·10-6 
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Při procesu měření a zejména několik hodin až dnů 
po jeho dokončení docházelo na povrchu analyzovaných 
materiálů k silné tvorbě sodných výkvětů. Tyto výkvěty 
vznikají vlivem vyplavování hydroxidu sodného na 
povrch zkoumaného materiálu a jeho následné reakci se 
vzdušným oxidem uhličitým. Na povrchu tak vznikají bílé 
krystalky uhličitanu sodného (viz obrázek č. 54). 

Je nutné dodat, že výkvěty se projevily pouze při 
měření vlhkostního absorpčního koeficientu. Při zrání 
vzorků se tento velice nežádoucí jev neprojevoval. 

4.2.5 Tepelné vlastnosti 

Pro zjištění základních vlastností přenosu tepla analyzovaného materiálu byl 
využit přístroj Isomet 2114 s plochou sondou. Měření probíhalo na maltových vzorcích 
o rozměrech 70 × 70 × 70 mm a jeho detailnější popis se nachází v kapitole 3.1.1.3. 
V následující tabulce jsou zapsány průměrné hodnoty jednotlivých veličin přenosu tepla.  

Je patrné, že s vzrůstající molaritou roztoku OAH se zvyšují všechny uvedené 
parametry přenosu tepla, tedy součinitel tepelné vodivosti, objemová tepelná kapacita 
i součinitel teplotní vodivosti.  

U směsi S+14M dojde ke zvýšení nejznámějšího součinitele tepelné vodivosti 
oproti směsi S+6M o 0,593 W/m·K. To je velmi pravděpodobně způsobeno tím, že směs 
S+14M má mnohem méně pórů s menším průměrem (viz kapitola o pórovitosti 4.2.1.3). 
Vlivem větších pórů totiž dochází v pórech k šíření tepla prouděním, z toho důvodu se 
zvyšuje součinitele tepelné vodivosti. Hodnoty součinitele tepelné vodivost se podobají 
hodnotám pro hutný beton. 

tabulka č. 28: Základní tepelné vlastnosti na vysušeném zkoumaném materiálu 

Označení 
směsi 

součinitel tepelné 
vodivosti λ [W/m·K] 

objemová tepelná 
kapacita Cρ [J/m3·K] 

(násobitel 106) 

součinitel teplotní 
vodivosti a [m2/s] 

(násobitel 10-6) 

S+6M 1,396 1,579 0,884 
S+8M 1,629 1,713 0,951 

S+10M 1,720 1,759 0,985 
S+12M 1,840 1,806 1,019 
S+14M 1,989 1,827 1,089 

obrázek č. 54: Vrstva sodných 
výkvětů na vzorku 
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5 Analýza uhlíkové stopy materiálu 
Jak již bylo uvedeno v motivaci práce, až 8 % celosvětových emisí skleníkového 

plynu CO2 je způsobených právě výrobou portlandského cementu. Každý vyrobený 
materiál má svou uhlíkovou stopu, která definuje sumu skleníkových plynů vyjádřených 
v CO2 ekvivalentech, které byly vypuštěny při výrobě daného materiálu.  

Pro posouzení vhodnosti zkoumaného materiálu byla provedena analýza vzniklých 
emisí skleníkového plynu CO2 při výrobě alkalicky aktivované strusky pomocí alkálií na 
bázi hydroxidu sodného. Tato charakteristika materiálu slouží k posouzení, zda jeho 
výroba má menší dopad na životní prostředí, než je tomu u klasických betonů či obdobně 
aktivované strusky, ovšem za pomocí komerčně vyrobeného hydroxidu sodného. 

Na krátké ukázce je tedy znázorněno vznikající množství oxidu uhličitého při 
výrobě jednoho metru krychlového alkalicky aktivované strusky pomocí alkálií na bázi 
hydroxidu sodného, obyčejného betonu a pro porovnání alkalicky aktivované strusky 
pomocí komerčně vyráběného hydroxidu sodného. 

Pro upřesnění je třeba dodat, že následující analýza je zjednodušeného charakteru, 
jenž např. zanedbává dopravu materiálu. Má sloužit k hrubému porovnání zkoumaného 
materiálu a jeho environmentálního vlivu. 

V následující tabulce (viz tabulka č. 29) jsou uvedeny průměrné hodnoty 
v kilogramech vyprodukovaného CO2 při výrobě příslušné tuny materiálu [86]. 

 

materiál 
množství vyprodukovaného CO 2 výrobou 

[kg/tunu materiálu] 

cement 732,0 

struska 78,0 

komerční hydroxid sodný 1850,0 

alkálie na bázi hydroxidu sodného (OAH) ~ 0,0 

kamenivo 12,1 

voda ~ 0,0 

tabulka č. 29: Množství vyprodukovaného CO2 materiálů [86] 
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Pro určení vznikajícího množství CO2 a možnosti porovnání uhlíkových stop 
zmíněných směsí slouží následující tabulka s jejich složením (viz tabulka č. 30). 

Na následujícím grafu (viz graf č. 22) je zřetelné, jakým způsobem je výroba 
hydroxidu sodného jako aktivátoru alkalicky aktivovaných systémů energeticky velmi 
náročná, a též značně zatěžující pro životní prostředí, což mimo jiné také dokazuje 
tabulka č. 29. Vyrábět alkalicky aktivované systémy s komerčními aktivátory je finančně, 
a hlavně environmentálně velmi nevýhodné i oproti stávajícím betonovým systémům. 

Na grafu (viz graf č. 22) je dále patrné, že největší uhlíkovou stopu má alkalicky 
aktivovaná struska pomocí komerčního 14M roztoku hydroxidu sodného. Na jeden metr 
krychlový takovéhoto materiálu se vyprodukuje 417,08 kg oxidu uhličitého, zatímco při 
použití pouze 6M roztoku komerčního hydroxidu sodného se uhlíková stopa sníží na 
necelých 224,38 kg CO2 na jeden metr krychlový vzniklého materiálu. To je propad 
o necelých 200 kg CO2 na jeden metr krychlový. 

Naopak tomu zkoumaný materiál v této práci, tedy alkalicky aktivovaná struska 
pomocí alkálií na bázi hydroxidu sodného, vyprodukuje zlomek toho co ostatní 
porovnávané materiály, tedy obyčejný beton a struska aktivovaná pomocí komerčních 
aktivátorů. Tento materiál má nejmenší uhlíkovou stopu ze všech čtyř uvedených, a to 
konkrétně 79,84 kg oxidu uhličitého za jeden metr krychlový takovéto směsi. Nízká 
uhlíková stopa je zapříčiněna zejména nulovou stopou u aktivátoru, tedy alkálií na bázi 
hydroxidu sodného, který vzniká jako odpad při výrobě ve sklářském průmyslu.  

1 kilogramy uvedené v závorce patří 14M roztoku příslušného aktivátoru 

                                      

použité suroviny 

je
dn

ot
ky

 struska 
aktivovaná 
roztokem 

OAH 

struska 
aktivovaná 
komerčním 

NaOH 

obyčejný 
beton 

cement 42,5R [kg] --- --- 380 

jemně mletá granulovaná vysokopecní struska [kg] 781 781 --- 

kamenivo [kg] 1563 1563 1770 

6M (14M) roztok OAH [kg] 78 (182)1 --- --- 

6M (14M) roztok komerčního NaOH [kg] --- 78 (182)1 --- 

voda [kg] 325 325 190 

tabulka č. 30: Složení směsí alkalicky aktivované strusky a obyčejného betonu  
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Betonové konstrukce mají obecně uhlíkovou stopu pohybující se kolem 300 kg 
vypuštěného CO2 do atmosféry za jeden metr krychlový vyrobeného betonu. Pro zvolené 
průměrné množství složek pro výrobu obyčejného betonu (viz tabulka č. 30) je hodnota 
jeho uhlíkové stopy 299,58 kg CO2 na jeden metr krychlový takto vyrobeného betonu. 

V průběhu času, tj. roků až desetiletí stárnutí betonových konstrukcí, se 
spotřebovává vzdušný oxid uhličitý, který reaguje s volným hydroxidem vápenatým 
Ca(OH)2 v betonu za vzniku uhličitanu vápenatého CaCO3. Tento proces se nazývá 
karbonatace, při níž se spotřebuje určitá část vypuštěného CO2 při výrobě cementu. Ve 
vědecké obci ovšem na konkrétním procentuální číslu spotřeby oxidu uhličitého vlivem 
karbonatace nepanuje obecná shoda, což mimo jiné dokazuje například zahraniční 
publikace [87]. 

 

 

graf č. 22: Vyhodnocení uhlíkových stop porovnávaných materiálů 
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6 Závěr 
V poslední době představují otázky klimatické změny stále naléhavější téma a je 

tlak na snižování emisí skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry. Při větším důrazu 
na ekologii a ochranu životního prostředí je tedy nutné se zabývat otázkou, jakým 
způsobem lze snížit emise při výrobě stavebních materiálů, konkrétně cementu, který jej 
velmi negativně ovlivňuje. Využití pojiv v budoucnosti bude totiž vycházet hlavně 
z místní dostupnosti druhotných minerálních surovin, odpadních materiálů, popř. 
místních přírodních zdrojů. Lepší a detailnější znalosti vlastností použitých materiálů 
a procesů jejich výroby, zejména pak hydratačních reakcí umožní kombinování surovin 
různého složení a původu. 

Předložená diplomová práce se zabývá rozvíjením poznatků v oblasti alkalické 
aktivace materiálů s využitím čistě vedlejších produktů a odpadů z průmyslové výroby. 
Práce je zaměřena na alkalickou aktivaci jemně mleté vysokopecní granulované strusky 
od firmy Kotouč Štramberk pomocí odpadních alkálií na bázi hydroxidu sodného (dále 
OAH), které jsou nebezpečným odpadem ve sklářském průmyslu.  

Hlavní část této práce spočívá ve zkoumání a popisu chování tohoto materiálu. 
K analyzování byla vytvořena jak pastová, tak i maltová zkušební tělesa. Na pastových 
tělesech byly zkoumány základní chemické vlastnosti pomocí rentgenové difrakční 
analýzy, jež přiblížila mineralogické složení alkalicky aktivovaných struskových směsí. 
Bylo zjištěno, že při vysokých molaritách roztoku OAH, došlo ke krystalizaci dvou 
minerálů uhličitanu sodného, které jsou rozpustné ve vodním prostředí, což je 
u stavebních hmot velmi problematický jev. Mezi další zkoumané parametry patřily 
fyzikální a mechanické vlastnosti materiálu. V časovém horizontu, tj. v průběhu času 
mezi 7 až 28 dny, docházelo k mírnému snižování pevností v tahu ohybem. Pomocí 
elektronové mikroskopie bylo zjištěno, že za sníženými hodnotami zmíněných pevností 
mohou vzniklé mikrotrhliny, popř. vlasové trhliny, jenž jsou výsledkem procesu 
smršťování analyzovaného materiálu. U past byla dále provedena termická analýza 
a byly zjištěny doby tuhnutí materiálu. U maltových vzorků byly též zkoumány fyzikální 
a mechanické vlastnosti. Při aktivaci strusky byly vyrobeny materiály dosahující pevností 
až 21,42 MPa v tlaku a téměř 6 MPa v tahu ohybem. Elektronová mikroskopie 
maltových vzorků potvrdila stejný trend chování, jako bylo popsáno pro pasty. 
V neposlední řadě byly také popsány vlastnosti týkající se přenosu tepla a transportu 
vody materiálem, které ovšem byly dost ovlivněny trhlinami vzniklými při smršťování 
analyzovaného materiálu.
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Mezi jedny z hlavních cílů této práce bylo zhodnotit environmentální přínos 
alkalicky aktivované struky odpadním aktivátorem. Pro tyto účely byla v závěru práce 
uvedena zjednodušená analýza uhlíkové stopy vzniklého alkalicky aktivovaného 
materiálu, který je porovnáván s témže materiálem aktivovaným komerčním roztokem 
hydroxidu sodného a klasickým betonem. Výsledkem této analýzy je jednoznačně, že 
zkoumaný materiál v této práci, tedy aktivovaná struska odpadními alkáliemi na bázi 
hydroxidu sodného má ze všech materiálů nejmenší uhlíkovou stopu a je tak 
environmentálně nejvýhodnější. Naopak vyrábět alkalicky aktivované systémy 
s využitím komerčních aktivátorů je finančně, a hlavně environmentálně velmi 
nevýhodné, a to i oproti stávajícím betonovým systémům. 

Na základě výsledků všech experimentálních metod měření a analýz je možné 
konstatovat, že alkalická aktivace materiálů je velmi nadějným způsobem, který navíc 
umožňuje spotřebovávat lokální druhotné, popř. odpadní suroviny vznikající 
v průmyslových procesech, což mimo jiné dokumentuje i tato diplomová práce. 
Problematické se u tohoto materiálu jeví jeho náchylnost k tvorbě výkvětů a zejména 
jeho smrštění, které je rozhodně nutné detailněji prozkoumat, pochopit jeho vznik a co 
nejvíce jej redukovat. Avšak alkalicky aktivované struskové materiály dosahují kvalitních 
vlastností a po podrobnějším experimentálním programu je bude jistě možné úspěšně 
aplikovat při výrobě nových alternativních materiálů, které by v budoucnosti dokázaly 
alespoň částečně nahradit ty stávající. 

Návrh alternativního pojiva jako náhrady stávajícího, všestranného cementu je 
velmi složitý, ale v budoucnosti nevyhnutelný úkol. Výsledky této práce ovšem naznačují, 
že se jedná o řešitelný úkol, který však vyžaduje jistou míru dalších aktivit. Alkalická 
aktivace druhotných, popř. odpadních materiálů jako možnost náhrady stávajících pojiv 
mně připadá jako zajímavá výzva, kterou bych se chtěl dále zabývat ve svém budoucím 
doktorském studiu. 
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7 Přílohy 
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