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Abstrakt a klíčová slova  

 

Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem podlahoviny na bázi geopolymerů. Hlavním 

záměrem je nahradit cement, při jehož výrobě se produkuje vysoké množství CO2 a 
zatěžuje tak životní prostředí, odpadním materiálem vznikajícím pří zpracování 
metakaolinu. Výsledkem bude ekologičtější podlahová směs, která najde uplatnění 
v oblasti oprav průmyslových podlah a jejich konstrukci. V průběhu práce byly přidány 
požadavky na rychlejší tuhnutí, vyšší pevnosti materiálu v tlaku a tahu za ohybu a 
chemickou odolnost. 

V rešeršní části práce jsou shrnuty základní poznatky a požadavky o technologii 
a konstrukci průmyslových podlah. Druhá část rešerše je věnována alkalicky 
aktivovaným materiálům. Jsou zde popsány nejčastěji užívané prekursory, aktivátory a 
jejich vliv na vlastnosti geopolymerů. 

V experimentální části práce jsou na počátku uvedeny všechny použité materiály 
a jejich vlastnosti. Dále se v práci popisuje průběh použitých experimentálních metod 
a princip měření. V poslední částí práce je podrobně vysvětlen postup návrhu 
podlahoviny včetně všech optimalizací.  V první fázi je vybrán reprezentativní vzorek na 
základě optimalizace receptury směsí a jejich vlastností. Ve druhé fázi jsou uvedeny 
jednotlivé optimalizace. V rámci optimalizací je řešeno především snížení smrštění a 
zvýšení pevnosti materiálu. Smrštění je v práci řešeno úpravou čáry zrnitosti, přidáním 
přísad proti smrštění a přidáním vláken. Zvýšení pevností je realizováno změnou 
aktivátoru a přidáním příměsí. Na konci výzkumu je popsána poslední zkoumaná směs, 
která se dá považovat za výsledný produkt celé práce. Výsledky z dosažených měření 
jsou v průběhu diskutovány a porovnávány v rámci jednotlivých optimalizačních kroků. 
 

Klíčová slova  
průmyslová podlaha, oprava podlahy, alkalická aktivace, geopolymery, náhrada cementu
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Abstract 
The diploma thesis deals with the design of flooring based on geopolymers. The 

main intention is to replace cement, production of which a high amount of CO2 and thus 
burdens the environment, originating within the metakaolin production. The final 
product will be a more environmentally friendly flooring mix, which can find application 
in the field of repairs of industrial floors and their constructions. During the work, 
requirements for faster solidification, higher compressive and flexural strength and 
chemical resistance of the material are taken into account. 

The research part of the thesis summarizes the current state-of-the-art together 
with requirements dealing with the technology and construction of industrial floors. The 
second part is devoted to the understanding of alkali-activated materials. The most 
frequently used precursors, activators and their influence on the properties of 
geopolymers are described. 

At the beginning of the experimental part of the work, all used materials and their 
properties are listed. The work also describes the course of experimental methods used 
and the principle of measurement. The major part of the work explains in detail the floor 
design process, including all performed optimizations. Here, a representative sample is 
selected based on the optimization of the formulation of the mixtures and their properties. 
Consequently, individual optimizations are presented. As part of the optimization, the 
reduction of shrinkage and the increase of the strength of the material are solved. 
Shrinkage is solved in the work by adjusting the particle size of used aggregates, adding 
anti-shrinkage additives and use of fibers. The increase in strength can be assigned to 
changing the activator and application of selected additives. At the end of the research, 
the mixture with most favorable materiál properties is characterized, and can be 
considered as the final output of the performed work. The results of the achieved 
measurements are discussed and compared within the individual optimization steps. 
 

Keywords 
industrial flooring, flooring repair, alkaline activation, geopolymers, cement replacement
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kapitola 1: Úvod 

15 

1 Úvod 
V posledních letech dochází k revoluci v rámci vnímání životního prostředí po 

celém světě. K velkým změnám dochází ve všech odvětvích průmyslu tak, aby výroba, 

následné užívání výrobků a potřebná likvidace byly vždy šetrné k naší přírodě. Ani 

stavební průmysl nezůstává pozadu a není tedy výjimkou. 

Jedním z hlavních témat se poslední dobou stává nahrazení cementu jako jedné 

z hlavních surovin pro výrobu nejpoužívanějšího stavebního materiálu, čímž je 

nepochybně beton. Výroba portlandského cementu je ovšem velice energeticky náročná. 

Ročně se vyrobí přibližně 3,5 bilionu tun cementu a všechny procesy s tím spojené 

pokryjí 5 až 8 % celkové produkce antropogenního CO2 na světě, což nezanedbatelně 

ovlivňuje životní prostředí. První možností bylo změnit a vylepšit technologický postup 

při výrobě cementu, což není tak efektivní řešení. Všechna fakta tedy poukazují na to, 

že je třeba nahradit cement za jinou surovinu, která nebude ekologicky náročná, bude 

cenově dostupná a zároveň bude při jejím použití dosahovat vzniklý materiál stejných 

funkčních parametrů, jako při použití tradičního cementu [1, 2]. 

Mezi hlavní kandidáty pro náhradu cementu patří například hořečnatý cement 

a hlavně geopolymery. Právě geopolymery si získaly velkou pozornost a jejich výzkum 

se dostal do popředí. Zároveň mají potenciál dosáhnout srovnatelných vlastností jako 

cement a zásadně snížit ekologickou stopu. [1] 

Hlavní motivací a cílem této práce je výzkum a návrh podlahové směsi na bázi 

geopolymeru za použití mechanismu alkalické aktivace. Směs by se měla dát použít na 

opravu průmyslových podlah a následně i na jejich konstrukci. Zároveň by měla být 

ekologičtější, protože sníží množství produkovaného CO2, a měla by dosahovat parametrů 

odpovídajícím průmyslovým podlahám.  
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2 Průmyslové podlahy 
Oproti podlahám v obyčejné bytové zástavbě mají průmyslové podlahy specifické 

požadavky. Vyskytují se především ve skladech, průmyslových halách, garážích, 

v prostředích s chemikáliemi, v halách s potravinami a v podobných stavbách. Jedná 

se většinou o místa s vysokým zatížením, velkým třením způsobeným pojezdem vozidel 

nebo místa s agresivním okolním prostředím. Zároveň jsou kladeny vysoké nároky na 

kvalitu a provedení povrchových úprav podlahy [3, 4].  Pokud má podlaha plnit svůj 

účel, je nutné, aby byla schopna splnit všechny požadavky stanovené normou, a přitom 

zůstala plně funkční a nepoškozená. 

 

2.1 Úprava podkladu 
 Než dojde k samotné konstrukci podlahy, je nutné provést úpravu podkladu pod 

podlahou, což je závislé na mnoha činitelích. Mezi ty hlavní patří druh a kvalita podloží, 

velikost užitného zatížení a rozdíly v sedání [4, 5]. Jako dostatečná úprava může 

posloužit silná vrstva recyklované stavební sutě, štěrku, štěrkopískové piloty nebo 

výměna podloží [3]. Další možností je úprava zeminy za pomocí stabilizátorů, mezi které 

patří například cement, vápno, struska, popílek nebo hydraulické silniční pojivo. Úpravy 

mají za následek především značné zlepšení mechanických vlastností zeminy, snížení 

namrzání a náchylnosti k objemovým změnám [6]. Ve chvíli, kdy je správně upravené 

podloží, se může konstruovat podlaha. 

 

2.2 Nosná vrstva 
Skladbu podlahy většinou tvoří tři hlavní části: podkladní, nosná a nášlapná vrstva 

s povrchovou úpravou. Nosná vrstva může být jednovrstvá či dvouvrstvá a je ve většině 

případů tvořena betonovou deskou s betonářskou nebo rozptýlenou výztuží z betonu 

C 20/25, C 25/30 či C 30/37 podle výpočtu provedeného statikem [4, 7].  
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Betonářská výztuž se používá především u venkovních prostor z důvodu zajištění 

krytí betonem před vnějším prostředím. Při betonáži je ovšem nutné kontrolovat 

správnou polohu distančníků a podložek tak, aby nedošlo k dislokaci prutů. Beton se 

čerpá, následně se vibruje a nakonec se vyrovná vibrační lištou [3]. 

K využití ocelových, polypropylenových či skleněných vláken dochází v případě 

nutnosti omezit vznik trhlin od smršťování, sedání a mikrotrhlin vzniklých v první fázi 

tuhnutí a tvrdnutí betonu. V tomto případě se beton lije rovnou z domíchávačů nebo 

za pomoci pístových čerpadel. Následně se buď srovná ručně vibrační lištou nebo se 

použije laser screed [3, 7]. 

Po uložení betonu je třeba povrch řádně ošetřovat. V případě horkého počasí je 

nutné beton zvlhčovat a zamezit přílišnému odpařování vody. Pokud je počasí naopak 

mrazivé, je nutné beton přikrýt a případně teplo dodávat [3]. Uložení betonu a jeho 

ošetřování není jediný faktor ovlivňující výslednou kvalitu podlahy. Jeho výroba, doprava 

a načasování betonáže můžou výsledek podstatně změnit k lepšímu či horšímu [5]. 

Při realizaci průmyslových podlah se vždy musí myslet na pracovní a dilatační 

spáry, které zabraňují velkým smršťovacím trhlinám vznikajícím v důsledku počáteční 

hydratační reakce či odpařováním záměsové vody [4]. 

 Pracovní spáry od sebe bývají vzdáleny až 50 m a bývají rozmístěny v pravidelném 

modulu podle možností vibrační latě nebo dodávky betonu. Prořezávají se pouze do nutné 

hloubky 15 mm [3, 5].  

Dilatační spáry jsou ve čtvercovém či obdélníkovém modulu ve vzdálenostech 6 až 

10 m. Zařezávají se do jedné třetiny hloubky podlahové desky nebo 5 mm nad její výztuž 

a řez se vyplňuje PVC profily. V případě uvážení bezespárých podlah, které nemají 

dilatační spáry, musíme počítat s tzv. divokými trhlinami [3]. 

V závěrečné fázi dochází k aplikaci jednovrstvé či vícevrstvé povrchové úpravy. 
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Obrázek 1 - Provázání vsypu a betonové desky [8] 

2.3 Povrchové úpravy 
V zásadě můžeme úpravy povrchu celkem jednoduše rozdělit do dvou skupin. 

Jednovrstvé úpravy probíhají hned po betonáži betonové desky. Vícevrstvé naopak 

vyžadují technologickou přestávku [3]. 

Dělení povrchových úprav průmyslových podlah [3]: 

Jednovrstvé povrchové úpravy: 

- Vsypy 

- Potěry 

- Teracové povrchy 

Vícevrstvé povrchové úpravy: 

- Nátěry 

- Stěrky 

- Dlažby 

 
2.3.1  Vsypy 

První jednovrstvou úpravou jsou vsypy. Jedná se o velice slabou vrstvu tvořenou 

maltou s vysokou odolností. Obsahují speciální tříděná plniva a jako aditiva a pojiva se 

používají vysokopevnostní cementy. Pro plochy, které jsou vystaveny vysokému otěru, 

se dá jako plnivo aplikovat korund, litinová drť, ocelové zlomky či frézovaný ocelový 

odpad. Vzniklý povrch podlahy je vysoce odolný proti obrusu, otěru, vtlačování  a má 

zároveň velice kvalitní protismykové vlastnosti [3, 5]. 

 

 

[8] 
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Obrázek 2 - Souvislý teracový povrch vstupní haly [9] 

2.3.2  Potěry 

Na rozdíl od vsypů, které se označují jako aplikace „suchý do mokrého“, jsou potěry 

aplikovány jako „mokrý do mokrého“. Po vybetonování desky se rozprostře potěrová 

směs. Nepopiratelnou výhodou je kvalita povrchu dosažená jeho opakovaným 

srovnáváním [4]. V tomto případě se do směsi mohou přimíchat i vlákna, která omezují 

vznik mikrotrhlin od smrštění, jež jsou u hlazených podlah velmi častá [3]. 

 

2.3.3  Teracové povrchy 

Díky své architektonické skladbě a barevnosti si výsadní postavení k povrchové 

úpravě vstupních hal v průmyslové i běžné zástavbě vysloužily teracové povrchy. Tento 

typ podlah může být pokládán bez technologické přestávky na nosnou desku nebo 

s technologickou přestávkou za použití adhezního můstku či řádné úpravy povrchu nosné 

desky. Jednou z hlavních podmínek pro tvorbu funkční teracové podlahy je umístění 

lepenky mezi podklad a teracový potěr, která umožní pohyb teracové desky. Dalším 

kritériem je zhotovení betonového podkladu z třídy betonu minimálně C 25/30. Po vylití 

teraca a technologické přestávce se povrch podlahy brousí do hladka pomocí 

diamantových kotoučů s vodním oplachem. Charakteristickou složkou pro teraco 

a základní materiál je mramorová drť, která je snadno obrusná [5, 7].  

 

[9] 
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Obrázek 3 - Aplikace nátěru na betonový podklad [10] 

2.3.4  Nátěry 

 Nátěry jsou nejčastěji epoxidové či polyuretanové. Oba typy nátěrů se aplikují 

u budov se středním či nižším zatížením do míst s požadavky na nízkou údržbu, 

chemickou odolnost a hygienickou nezávadnost. Jsou zároveň pohledově atraktivní [7]. 

Před nanesením nátěru se plocha podkladu musí brokovat, obrousit a někdy dokonce 

tryskat. Po utěsnění povrchu pryskyřicí proběhnou jeden či dva nátěry pomocí zubových 

hladítek a odvzdušní se jehlovými válečky [3].  

 

[10] 

 

 

 

 

 

 
2.3.5  Stěrky 

V dnešní době se objevují stěrkové systémy nejčastěji na bázi epoxidových 

pryskyřic či polyuretanů. Epoxidové povrchy dosahují vyšších tvrdostí a mechanické 

odolnosti. Polyuretany se dají provádět na větších plochách bez přiznání dilatace 

podkladu a jsou více pružné. Charakteristická je pro ně samonivelační schopnost a vysoká 

viskozita. Aplikují se vždy na dobře upravený, suchý a napenetrovaný podklad, který 

vyžaduje dobrou odtrhovou pevnost až v hodnotě 1,5 MPa [5, 7]. Jejich tloušťka dosahuje 

až 50 mm, ale nejslabší stěrkové vrstvy můžou být pouze 1,5 až 3 mm 

silné.  Skládají se z epoxidu, tužidla a jemného křemičitého písku a charakterizují se 

typickou šedou barvou. Z estetických důvodů se většinou využívají pigmenty 

k zabarvení směsi. Stejně jako nátěry jsou chemicky odolné a hygienicky nezávadné. 

Užívají se v uzavřených prostorách s nižším či středním zatížením [5]. 
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Obrázek 5 - Epoxidová stěrka speciálně 
zabarvená [12] 

Obrázek 6 - Čedičové dlaždice v průmyslové 
hale [13] 

Obrázek 7 - Vzor teracové 
dlaždice [14] 

[11] [12] 

 

 

 

 

 

  

2.3.6  Dlaždice 

Dle rozměrů se dají dlaždice rozdělit na maloformátové a velkoformátové. Materiál 

dlaždicových podlah má mnoho možností. V nabídce jsou keramické, kamenné, teracové 

nebo čedičové dlaždice různých barev a tvarů. Kámen či keramika patří mezi běžně 

používané materiály, ale čedič či teraco jsou speciální svými vlastnostmi. Dlaždice 

z taveného čediče se využívají do prostorů náročných na provozní podmínky. Vyznačují 

se vysokou tlakovou, mechanickou a chemickou odolností. Dále také ekologickou a 

hygienickou nezávadností. Teraco výrobky se dají při kvalitní úpravě broušením a 

leštěním použít v interiéru jako pohledové prvky [5, 7].  

Dlažba se dá obecně pokládat buď na viskózní cementovou maltu nebo na 

cementový beton, což je závislé na hmotnosti a rozměru dlaždic [5].  

[13][14] 

 

 

  

 

 

 

 

   

Obrázek 4 - Polyuretanová podlaha 
ve výrobní hale [11] 
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Obrázek 8 - Aplikace dřevěné mozaiky 
v obchodním domě [16] 

Obrázek 9 - Leštění a nátěr dřevěné 
podlahy [16] 

2.3.7   Dřevěné podlahy 

Mnoho objektů se v dnešní době neobejde bez dřevěných podlah a ani 

u průmyslových staveb tomu není jinak. Využívají se hlavně u sportovních hal, tančíren 

nebo společenských sálů a mají širokou škálu možností. Můžou se lišit typem použitých 

prvků nebo vlastnostmi dřeva. Jednotlivé díly se vyrábí ve formě desek, parket, palubek 

či velkoplošných dílců [5, 7].  

Z pravidla se dřevěné prvky ukládají pomocí lepících tmelů na kaučukové bázi. Tím 

je zajištěno pevné, ale zároveň pružné uložení na podklad [5].  

Jako finální úprava se můžou aplikovat nátěrové hmoty, které zabrání oxidaci 

a zachovají vlastnosti dřeva [15]. 

Požadavky na povrch z dřevěných prvků zmiňuje norma ČSN 49 2120, kde jsou 

zmíněné parametry pro odolnost proti nárazu, vodě, chemikáliím a také například 

požadavky na skluznost povrchu [15]. 

[16] 
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2.4 Kritéria pro průmyslové podlahy dle normy ČSN 74 4505 [17] 
Norma dělí požadavky na tři základní skupiny. První z nich je kapitola, která se 

věnuje návrhu průmyslových podlah a dokumentaci. Následuje část hovořící o provádění 

průmyslových podlah a celou problematiku zakončují požadavky na povrchové úpravy. 

Do této problematiky bude zahrnuto i zkoušení podlah jako čtvrtá doplňující kapitola 

[17]. 

Protože návrh podlahy ani její podrobné provádění nejsou hlavním tématem 

diplomové práce, bude tuto část shrnuta do několika málo vět. 

 
2.4.1  Návrh průmyslové podlahy 

Zde je blíže specifikováno, co by mělo být předmětem a obsahem statického výpočtu 

a návrhu podlahy. 

 

Návrh podlahy obsahuje dle normy následující [17]:  

- Provozní nároky na podlahu 

- Skladba podlahy, specifikace materiálu a jeho kvalita, rozměry skladby 

- Řešení, umístění a úprava dilatačních a smršťovacích spár 

- Statický výpočet a posouzení podlahy, přenos sil mezi dilatačními celky 

- Úprava podloží pod podlahou 

 
2.4.2  Provádění průmyslových podlah 

V této části se norma [17] zaměřuje na způsob pokládání a ošetřování betonové 

směsi. Řeší také ochranu podlahy před vnějším prostředím, a to zejména před pronikáním 

vody do konstrukce. A zmiňuje se i o provádění smršťovacích spár [17]. 
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2.4.3  Povrchové úpravy 

Poslední norma [17] definuje požadavky na provedení a technologii povrchových 

úprav a apeluje především na dodržování požadavků a specifikace stanovených 

projektovou dokumentací. Tato norma také přibližuje základní zásady provádění 

některých povrchových úprav a stanovuje požadavky při provádění [17]. 

 
2.4.4  Zkoušení podlah 

Předpis uvádí všechny zkoušky, které se na podlahách provádí a k některým 

připisuje příslušnou normu, která stanoví bližší informace. Názvy a čísla norem jsou 

doplněny u jednotlivých zkoušek podlahy [17]. 

 
Zkoušky podlah: 

- Charakteristika povrchu  
- Celková a místní rovinnost povrchu  
- Stálobarevnost (ČSN EN ISO 105) 
- Přímost spár 
- Tloušťka vrstvy 
- Pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu (ČSN EN 13892-2) 
- Pevnost v tahu povrchových vrstev (ČSN 73 6242) 
- Přídržnost (ČSN 73 6242) 
- Tvrdost (ČSN EN ISO 868, ČSN EN 13892-6) 

- Odolnost proti opotřebení (ČSN EN 13892-3,4,5, ČSN 49 0134, ČSN EN 660-2) 
- Tepelný odpor, jímavost, difúze a kondenzace (ČSN 73 0540-2,3,4) 
- Reakce na oheň, požární odolnost (ČSN EN 13501-2+A1) 
- Vzduchová neprůzvučnost (ČSN EN ISO 15186-2, ČSN EN ISO 140-4) 
- Kročejová neprůzvučnost (ČSN EN ISO 140-7, ČSN EN ISO 15186-2) 
- Skluznost 
- Mrazuvzdornost (ČSN 73 1326) 
- Lesk plochy  (ČSN ISO 2813) 
- Odraz světla (ČSN EN 13745) 
- Odolnost proti biologickým vlivům  (ČSN 72 4310, ČSN 91 7825) 
- Elektrické a magnetické vlastnosti  (ČSN 34 1382, ČSN EN 1081
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Tabulka 1 - Posloupnost klíčových událostí ve výzkumu alkalicky aktivovaných materiálů [18] 

3 Alkalicky aktivované materiály 
 První zmínka o využití alkalických materiálů sahá do roku 1930, kdy Kühl 

vyšetřoval tuhnutí strusky aktivované sodným louhem (hydroxid sodný). V průběhu 20. 

století došlo k velkému pokroku v oblasti alkalicky aktivovaných materiálů. V druhé 

polovině století se hlavní zájem přesouvá k aktivaci hlinitokřemičitanů. Časová osa 

hlavních událostí ve výzkumu alkalicky aktivovaných je zobrazena v tabulce níže [18].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výzkumem pojiv na bázi hlinitokřemičitanů a roztoků alkalických kovů se otevřela 

brána pro intenzivní výzkum a vývoj alkalicky aktivovaných cementových kompozitů 

[18]. V roce 1957 přichází Glukhovsky  s mechanismem na alkalickou aktivaci materiálů 

obsahujících oxid křemičitý a reaktivní oxid hlinitý [19]. Roku 1982 definuje Davidovits 

alkalicky aktivované hlinitokřemičitany pojmem geopolymery. Od tohoto pojmu se 

odvodil název procesu utváření geopolymeru, který se nazývá geopolymerace [18]. 
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3.1 Geopolymery 
Geopolymery jsou definovány jako pevné a stabilní hlinitokřemičitany vzniklé 

aktivací jemně mletého prekurzoru pomocí hydroxidu či křemičitanu ve formě vodního 

skla. V literatuře se také označují jako anorganické polymery, minerální polymery, 

hydrokeramické materiály či anorganická polymerní skla [20]. 

Historicky také probíhá rozsáhlý výzkum, zda nebyly geopolymery využívané již 

v dávné minulosti. Davidovits ve svých studiích diskutuje, zda nebyly geopolymery 

použity na výstavbu egyptských pyramid a dalších ikonických staveb z dávných dob. 

Tato informace nebyla ovšem nikdy reálně potvrzena [20–22]. 

Od doby objevu alkalicky aktivovaných materiálů na bázi cementu vzrostlo jejich 

komerční užívání v mnoha oblastech pozemního stavitelství. Zejména pak v bývalém 

Sovětském Svazu a Číně [18]. V prvopočátku se primárně využívaly v rámci 

vysokoteplotních kompozitů s karbonovými vlákny nebo jako krycí materiál pro dřevěné 

prvky [20]. Dnes mají více uplatnění. Níže je uvedeno několik z nich. 

 

 Dnešní aplikace geopolymerů [18, 23]: 

- Dřevotřískové žáruvzdorné desky, Žáruvzdorné kompozity 
- Keramické prvky 
- Vysokopevnostní cementy na bázi geopolymeru 
- Teplotní štíty ve formulích 
- Konstrukční beton 
- Betonové prvky - potrubí, zdící prvky a jiné 
- Stabilizace nebezpečných a radioaktivních odpadních látek 
- Stabilizace půdy 

 

Mnoho informací se získalo v posledních 40 letech práce s alkalicky aktivovanými 

materiály především s jejich návrhem, výrobou a následným používáním. Tím se 

vytvořily základní poznatky pro další vývoj a výzkum malt a betonů [18]. 
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Vlastnosti a možné aplikace geopolymerů se liší podle použitých prekursorů, 

velikosti částic prekursoru, volby alkalického aktivátoru a jeho vlastností, doby zrání 

a ošetřování [24] . 

 

3.2 Geopolymerace  
Základní teorie, kterou stanovil Glukhovsky, je v dnešní době rozšiřována 

o poznatky autorů z oblasti syntézy zeolitů za účelem vysvětlení procesu geopolymerace 

jako celku. Podle jeho teorie se dá model geopolymerace rozdělit na 3 hlavní stádia [25]. 

 
Fáze geopolymerace dle Glukhovského [19, 25, 26]: 

a) Destrukce - koagulace 
b) Koagulace - kondenzace 
c) Kondenzace - krystalizace 

 
Obrázek 10 zobrazuje velice zjednodušené schéma geopolymerace. Důležité je zmínit, 

že do schématu nejsou zahrnuty požadavky na úpravu materiálu. Především jemnost 

mletí a tepelná úprava, které vedou ke změně jeho reaktivity [25].  

V prvním kroku geopolymerace dochází k rozpouštění hlinitokřemičitanového 

prekurzoru v silně zásaditém prostředí za uvolnění tepla. Tím dochází k narušení vazeb 

Si-O a Al-O a procesem hydrolýzy, kdy dochází k postupnému rozpouštění částic 

hlinitokřemičitanu, se postupně uvolňují hlinitanové a křemičitanové oxidy a vznikají 

základní stavební jednotky (Si(OH) , Al(OH) ) [27, 28]. Právě tento proces se vždy 

považoval za počátek geopolymerace. Ovšem nikdy nebylo s úplnou určitostí stanoveno, 

zda se proces přeměny částic na gel, jinak nazvané „particle-to-gel“, odehrává i 

při situaci špatných podmínek zajištěných v průběhu geopolymerace.  Hlinitanové a 

křemičitanové jednotky jsou pak součástí vodní fáze, která může obsahovat křemičitany, 

které mohly být přítomny již v aktivačním roztoku. Popsaným procesem dochází ke 

vzniku komplexní směsi ve formě hlinitokřemičitanového roztoku [29, 30]. Rychlost 

rozpouštění amorfních hlinitokřemičitanů se mění podle hodnoty pH. S vysokým pH se 
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Obrázek 10 - Zjednodušený proces geopolymerace [19] 

proces rozpouštění prekursoru urychluje a tím se rychleji utváří přesycený 

hlinitokřemičitanový roztok. V příliš koncentrovaných roztocích se utváří gel, což je 

příčinou polykondenzace oligomerů (molekul) ve vodní fázi, které tvoří husté a rozsáhlé 

sítě [19].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces utváření gelové struktury uvolní vodu, která se spotřebovala při procesu 

rozpouštění. Voda hraje v případě geopolymerace roli reakčního média a nachází se 

v pórech gelu. Struktura, která při tvorbě gelu vzniká, se označuje jako dvoufázová. 

První fáze je hlinitokřemičitanové pojivo a druhá fáze je voda [31].  
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 Doba, za kterou dojde k utvoření gelu, se mění podle zpracování vstupní suroviny, 

podmínek při syntéze a složení roztoku. I když jsou všechny parametry vyhovující, může 

se stát, že někdy k fázi utváření gelu nedojde. Takový systém má pak velice zředěnou 

strukturu. V následujícím kroku dochází k tvorbě trojrozměrné hlinitokřemičitanové sítě 

včetně pórového systému, kterou se geopolymery vyznačují. Vzniká po fázi utváření gelu, 

kdy dochází k přeskupování a lokální reorganizaci ve struktuře a zvyšuje se konektivita 

husté gelové sítě. Proces utváření sítě je na obrázku znázorněn přítomností tzv. gelových 

fází [32]. 

 Vše, co bylo do této chvíle zmíněno, popisuje první 2 kroky podle Glukhovského 

teorie. Zjednodušeně řečeno se jedná o proces rozpouštění hlinitokřemičitanu a tvorby 

polymerních látek [25]. 

 V poslední fázi dochází ke krystalizaci. Vývoj a utváření krystalů definují fyzikální 

vlastnosti vzniklého materiálu [33].  

 

3.2.1  Struktura geopolymerů 

 Průběh geopolymerace může být ovlivněn koncentrací prekurzoru v suspenzi, která 

hraje v průběhu alkalické aktivace významnou roli. Krystalické látky vznikají ve vysoce 

zředěných suspenzích. Amorfní látky naopak při vyšší koncentraci pevné fáze. Amorfní 

produkty popsal Davidovits, který je považován za otce geopolymerů. Ačkoli přišel více 

jak 20 let po Glukhovském, byl první, kdo definoval pojem geopolymer jako materiál 

vzniklý anorganickou polykondenzací a zavedl terminologii poly(sialátů) pro amorfní 

struktury, založenou na poměru křemíku a hliníku (Si/Al). Polysialát je chemické 

označení pro geopolymery na bázi hlinitokřemičitanů a zkrácený výraz pro silicon-oxo-

aluminate [23]. 

 Dle Davidovitse (obrázek 12) jsou sialáty tvořeny primárně z SiO4 a AlO4, 

které jsou tetrahedricky formované a řetězovitě propojené kyslíkovými můstky. 

Negativní náboj u hliníku je vyvažován alkalickými kationty, kterými jsou například Na+ 
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Obrázek 11 - Struktura poly(sialátů) dle Davidovitse [23] 

nebo K+ [19, 23]. Na obrázku 11 je vidět, že jsou kationty součástí struktury na 

posledním z obrazců, kdy platí poměr Si/Al> 3. 

 

Empirický vzorec pro geopolymery je [27] : 

 Na,Kn {-(Si-O)z -Al-O}n .wH2O   (1) 

, kde  n  je stupeň polykondenzace 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
Na obrázku 11 a 12 si můžeme všimnout, že se v řetězci nikdy nenachází 

2 tratrahedry hliníku vedle sebe.  

Davidovits definoval strukturu geopolymerů na bázi metakaolinu jako složenou 

z pravidelně propojených jednotek [SiO4] a [AlO4], což je vidět na obrázku 12. 

Geopolymer se dle Davidovitse výrazně neliší od organického polymeru. Toto tvrzení 

později vyvrátil model Barbosy, který dokázal, že je struktura geopolymeru méně 

pravidelná. Vznikl tak nový 3D model zohledňující dutiny a póry (obrázek 13) [23].  
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Obrázek 12 - Mikrostruktura dle 
Davidovitse [23] 

Obrázek 13 - 3D struktura dle modelu 
Barbosy s obsahem pórů [23] 

 

 

  

 
 
  
 
 

 
 

3.3 Materiály využívané při alkalické aktivaci 
Teoreticky se dá aktivovat jakýkoliv materiál obsahující křemík a hliník. 

Dosavadní vědecké práce potvrdily nejčastější využití následujících materiálů a jejich 

kombinací [21]. 

 
3.3.1  Struska 

Obecně můžeme strusku definovat jako šedý až černý hrubozrnný ostrohranný 

materiál různých frakcí s lesklým povrchem. Vzniká buď přírodní cestou, nebo jako 

produkt metalurgického průmyslu. V přírodě se tvoří vulkanickou činností a v průmyslu 

při výrobě oceli [34]. 

Celosvětová produkce surové oceli dosáhne ročně až 187 milionu tun. Jejím 

zpracováním vznikne každoročně 170 až 250 milionů tun odpadní strusky [34]. Na území 

České Republiky ročně vznikne zhruba 3 miliony tun strusky [35].  

Tekutá odpadní struska je vytvářena při přidání vápna a dolomitu do rozžhaveného 

kovu. Následně je sbírána a odváděna do zemních van, kde kontrolovaně chladne.  

Aby bylo dosaženo požadovaných vlastností, které se odvíjí od způsobu použití, 

můžeme vzniklý materiál drtit, prosévat či mlít [34]. K mletí dochází ve chvíli, kdy je 

třeba maximálně zvýšit reaktivitu. Čím jemnější, tím reaktivnější.  K získání vyššího 

měrného povrchu je využito mlýnů s filtry, kde je možné dosáhnout měrného povrchu 
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Obrázek 14 - Zjednodušené schéma mletí strusky [36] 

Tabulka 2 - Chemické složení strusky [35] 

přibližně 3850 až 4500 cm2/g nebo více. Velice jemná struska se využívá především jako 

příměs do cementu nebo jako jeho přímá náhrada [36].  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Celý proces výroby, modifikace a ošetřování definuje chemické složení strusky. 

Jednou z klíčových částí je rychlost chlazení strusky. Zastoupení jednotlivých složek se 

bude lišit také podle místa zpracování. Jiné bude v Číně a jiné v evropských zemích. 

Podle výzkumu, který byl proveden na technické univerzitě v Ostravě, měla struska 

chemické složení uvedené v tabulce níže. Z tabulky je patrné, že hlavní zastoupení mají 

oxidy křemíku, vápníku a hořčíku. Přítomnost chloru, stroncia a barya činí zbylých 0,6 % 

[36].  

 

  

  

 

Ve strusce můžeme najít široké zastoupení minerálů. Hlavními jsou dikalicumsilikát, 

trikalciumsilikát, dikalcium-ferit, tetrakalciumaluminát-ferit, akermanit, merwinit, olivín, 

gehlenit, cristobalit, periklas, sulfidy a mnoho dalších v menším množství [35]. 
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 Správná fázová kompozice strusky má za následek její latentně hydraulické 

vlastnosti. Vhodným příkladem alkalicky aktivovatelné strusky je velice rychle chlazená 

struska s přítomností skelné fáze [35].  

 

3.3.1.1  Geopolymery na bázi strusky 

Geopolymery vzniklé aktivací prekursoru v podobě strusky vykazují dobré tahové 

a tlakové pevnosti [37] . Dle dostupných zdrojů se hodnoty tlakových pevností mohou 

pohybovat v rozmezí 100 -160 MPa [27]. Vyšších pevností je dosaženo při delší době 

zrání za vyšších teplot.  

Velkou výhodou je odolnost proti síranové korozi. V případě použití v kombinaci 

s běžným portlandským cementem platí, že čím více strusky je ve směsi zastoupeno, tím 

je materiál proti síranové korozi odolnější [18]. Tyto geopolymery mají dále odolnost proti 

slabým kyselinám a solím. Při vyšším obsahu Na2SO4 jsou náchylné na karbonataci 

a promrzání [24].  

Výzkumy a studie se snaží určit vhodné využití geopolymerů na bázi strusky. 

Prekursor v podobě strusky se využívá především do betonů na bázi geopolymeru. 

Výzkumy uvádí, že tyto materiály mají velice rychlý nárůst pevnosti. Hodnota pevnosti 

v tlaku dosahuje po jednom dni až 60% pevnosti dosažené po 28 dnech [38]. 

 

3.3.2  Metakaolin 

Kaolin se po správné úpravě stává hlavním zdrojem pro výrobu metakaolinu. Má 

bílou, nažloutlou či lehce nazelenalou barvu [39]. Jeho měrný povrch se pohybuje 

od 10 000 do 29 000 m2/kg. Vzhledem ke svým fyzikálním a chemickým vlastnostem 

patří kaolin mezi nejpoužívanější minerály v průmyslu se světovou spotřebou až 25 

milionů tun [39]. Využívá se při výrobě keramiky, porcelánu, cementu, cihel, gum, textilií, 

chemikálií, žáruvzdorných materiálů či v medicíně. Výsledkem jemnosti mletí 

a vysokoteplotní úpravy kaolinu jsou latentně hydraulické vlastnosti. Hlavní složkou 
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Obrázek 15 - Rotační pec [43] 

Tabulka 3 - Chemické složení metakaolinu [39] 

kaolinu je kaolinit, což je jílový minerál, který zajišťuje plasticitu materiálu a po výpalu 

mění svoji strukturu na amorfní [39–41].  

Metakaolin vzniká kalcinací přírodně dostupného kaolínu v rotačních pecích 

za vysokých teplot 600 - 800 °C a spadá do skupiny vypalovaných jílů [42]. Teplota 

výpalu a měrný povrch metakaolinu definují jeho reaktivitu [39].  

 

[43] 

 

 

 

 

 

 

Můžeme ho popsat jako bílý až jemně nažloutlý, velmi jemně namletý 

hlinitokřemičitan. Je důležité zmínit, že se nejedná o odpadní surovinu průmyslové 

výroby [39]. 

Chemické složení metakaolinu je možno si odvodit z jeho označení jako 

hlinitokřemičitanu. Nejzastoupenější jsou oxidy hliníku a křemíku. Dále se v něm nachází 

oxidy železa, vápníku, draslíku či sodíku a dalších, což je vidět v tabulce níže [39].  

 

 

 

 

3.3.2.1  Geopolymery na bázi metakaolinu 

Geopolymery jsou charakterizovány rychlým nárůstem pevnosti a dosahují 

pevnosti v tlaku od 10 do 80 MPa, přičemž nejvyšších hodnot dosahují při teplotě zrání 

kolem 60 °C [44].  
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Geopolymery na bázi metakaolinu jsou nejodolnější proti vysokým teplotám ze 

všech geopolymerů. Dokáží odolávat teplotě mezi 1200 a 1400 °C [20]. Ačkoli nejsou 

mechanické vlastnosti tak dobré jako u geopolymerů na bázi strusky, je získaný materiál 

po ztvrdnutí odolný vůči agresivnímu vnějšímu prostředí [45]. 

 Právě kvůli dobré žáruvzdornosti a nízké objemové hmotnosti se tyto 

geopolymery využívají na výrobu konstrukčních panelů [44]. Dále se dají využívat jako 

velice efektivní stabilizátory půdy. Následně získaný půdní profil vykazuje relativně nízké 

deformace. V podobě malt se využívají na rekonstrukce historických objektů, protože 

jsou odolné a šetrné vůči životnímu prostředí [46]. Díky nízké reakční teplotě kaolinitu 

jsou geopolymery na bázi metakaolinu využívány také na vodě odolné dlaždice [23]. 

V současné době se zkoumá možnost využití na imobilizaci nukleárního odpadu, kde je 

potřeba dlouhodobá dostupnost materiálu a jeho  stabilní chemické a mechanické 

odolnosti [45].  

 

3.3.3  Popílky 

Popílky jsou tvořeny velmi jemnými šedými až černými částicemi. Popílky jsou 

produktem spalování, které probíhá v uhelných elektrárnách. Při odvodu spalin skrz 

komín se popílek zachytává na elektrický odlučovač nebo jiné filtrační zařízení. 

V průběhu spalování kondenzují toxické látky a kontaminují popílky. Z těchto důvodů 

se může jednat o toxický materiál. Vzhledem k hojnému využívání uhelných elektráren 

a zdrojům uhlí bude popílků i do budoucna vznikat nezanedbatelné množství, a proto je 

nutné řešit, jak s nimi naložit [47, 48]. 

Celosvětově se vyprodukuje přibližně 500 milionu tun popílků ročně. 

V České republice ročně přibyde 10 milionů tun popílku. Většina z toho končí na 

skládkách jako odpad [27]. Dnešní doba ovšem nabízí celou řadu možností, 

jak s popílkem naložit a maximálně ho využít. Velká část se využívá na produkci betonu 

či betonových výrobků. Dále najde uplatnění v těžebním průmyslu nebo jako stabilizátor 
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Tekutá plniva
Směsný cement

Obrázek 16 - Graf využití popílků [48] 

Tabulka 4 - Chemické složení popílku třídy C [47] 

toxického odpadu. I přes rozsáhlé možnosti končí více jak polovina množství veškerého 

popílků nevyužita [48]. Přehled využití popílků je znázorněn na obrázku 16. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemické a mineralogické složení popílků závisí na typu spalovaného uhlí. Liší se 

také podle geografické polohy místa spalování. Stejně jako většina prekursorů vhodných 

pro alkalickou aktivaci obsahuje vysoké množství oxidů křemíku, železa a hliníku. Kvůli 

své toxicitě obsahují popílky také některé těžké kovy jako Ti, V, Cr, Mn, Co, As, Sr, Mo, 

Pb a Hg [47–49].  

Podle chemického složení můžeme popílky rozdělit na dvě třídy. Třída C zahrnuje 

popílky s vysokým obsahem vápníku, které vznikají při spalování hnědého uhlí. Třída F 

zahrnuje popílky s obsahem vápníku pod 10 % jejich celkového složení. Popílky spadající 

do třídy F jsou produkovány především při spalování antracitu, což je druh černého uhlí 

[47].  
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3.3.3.1  Geopolymery na bázi popílků 

Největší předností geopolymerů na bázi popílků jsou stabilní mechanické vlastnosti 

materiálu a jeho odolnost proti vnějšímu prostředí. Tlaková pevnost po 28 dnech byla 

stanovena v rozmezí 60-70 MPa v závislosti na aktivátorech a teplotě zrání [50, 51]. 

Vyšších pevností dosahuje materiál při vyšších teplotách v rozmezí 60 až 80 °C [48].  

Odolnost geopolymerů na bázi popílku je úzce spjata s jejich mikrostrukturou 

a migračním chováním iontů. Více odolné jsou geopolymery s hustší strukturou bez pórů, 

skrz které můžou škodlivé látky migrovat. Všechno zmíněné se dá upravit recepturou 

směsi. Vypíchnout se dá především odolnost proti chloridům. Právě chloridy napadají 

ocelové pruty umístěné v betonových prvcích a způsobují jejich korozi. Dále jsou tyto 

materiály odolné proti síranům, kyselinám, mrazu, výkvětům a dají se aplikovat jako 

imobilizátory a adsorbenty toxických kovů [48]. Zmíněná odolnost proti mrazu je 

v případě geopolymerů na bázi popílků nejlepší v porovnání s ostatními [20]. 

Dobré uplatnění mají tyto geopolymery v oblasti betonů a betonových výrobků 

stejně jako geopolymery se struskou, protože mají vyšší pevnosti v tlaku a lepší 

žáruvzdornost, než komerčně používané betony [52]. Velice dobře odolávají popílky slané 

vodě, a proto se aplikují jako ochrana staveb v přímořských oblastech a přístavech [53]. 

 
3.3.4  Keramický prach 

Keramika představuje až 45 % odpadu ze staveb a demolic. Nejedná se pouze 

o odpad z výstavby, ale zahrnuje i chybné kusy z výrobních linek keramického průmyslu, 

které jsou vyřazeny kvůli špatné geometrii nebo nevyhovujícímu povrchu [54, 55].  Odpad 

může být použit jako příměs do betonu nebo jako agregát do betonu [56]. Keramický 

prach má potenciál se stát efektivnější, ale stejně účinnou náhradou metakaolinu [57]. 

Aby se dal alkalicky aktivovat, musí být jemně namletý. Hrubé částice se nejdříve 

nalámou a následně namelou v kulovém mlýnu na požadovanou granulometrii. Tím se 

zajistí reaktivita prachu [56]. Ekologicky šetrnější a finančně méně náročné je použít 

jemný prášek, který vzniká broušením izolačních bloků. Tím odpadá proces lámání 
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Tabulka 5 - Chemické složení odpadu z červených cihel [54] 

Tabulka 6 - Chemické složení odpadního porcelánu [54] 

a mletí. Studie dokazují, že jemnost získaného obrusu je dostačující. Pokud byl vypálen 

v odpovídající teplotě a má vyhovující chemické a mineralogické složení, tak může být 

označen jako aktivní pucolán [57, 58]. 

Chemické složení keramického prachu se bude lišit podle druhu jílu použitého na 

výrobu keramiky. Obsah křemíku je u odpadního materiálu z cihel kolem 50 %, zatímco 

u porcelánu může přesahovat i 70 % [57]. Velice důležitá je přítomnost alkalických kovů, 

které podporují tvorbu termodynamicky stabilních minerálů jako anortit, krystabolit či 

mullit. Ty pak zajišťují větší pevnost a lepší mrazuvzdornost materiálu [59]. 

Z mineralogického hlediska je klíčová přítomnost kaolinitu, illitu, montmorillonitu, 

dickitu a halloysitu. Kalcinací zmíněných minerálů dochází stejně jako u metakaolinu ke 

změně struktury materiálu, k úbytku vody, nárůstu pórovitosti a zvýšením reaktivity 

[59, 60].  

 

  

 

  

 

 

 

3.3.4.1  Geopolymery na bázi keramického prachu 

Nejvyšší hodnota 28 denní pevnosti byla u geopolymerů na bázi keramického prachu 

stanovena na 71,1 MPa při ideálním složení směsi a správné teplotě zrání [61]. Dá se tedy 

předpokládat, že maximální hodnoty se budou pohybovat v rozmezí 60-70 MPa. 

 Materiály vykazují vyšší sorpční schopnost vody, což je zapříčiněno poměrně 

vysokou pórovitostí materiálu. Je třeba zdůraznit, že přítomnost vody je nežádoucí. Voda 

sice zlepšuje zpracovatelnost čerstvé směsi, ale snižuje mechanické vlastnosti materiálu 

a jejím vypařováním vznikají trhliny [54, 61–63]. 
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Tabulka 7 - Chemické složení přírodních zeolitů [70] 

 Velkou výhodou geopolymerů na bázi keramického prachu je chemická odolnost. 

Především proti síranům a kyselinám. Vynikají také velice nízkým elektrickým odporem 

[64, 65]. 

 Geopolymery na bázi keramického prachu se právě díky jejich vysoké chemické 

odolnosti a uspokojivým mechanickým vlastnostem dají použít na výrobu střešních tašek 

nebo cihel [66]. 

 

3.3.5  Přírodní zeolity 

V přírodě se vyskytují jako pozůstatek vulkanické činnosti ve formě vyvřelých 

metamorfovaných kamenů nebo jako jemné sedimenty na oceánských dnech. Získávat se 

dají těžbou, sběrem nebo proséváním. Důležité je zmínit, že se nejedná o obnovitelný 

zdroj. Tvoří podstatnou složku některých jílů a vulkanických tufů. Použitelné přírodní 

zeolity jsou klinoptilolit, mordenit a chabazit [67].  

Popsat se dají jako materiály na bázi hlinitokřemičitanů s velice specifickou 

mikrostrukturou. Od struktury se odvíjí zásadní vlastnosti jako nízká hustota, schopnost 

hydratace a rehydratace, nasákavost (až 40 % své váhy), urychlování chemické reakce. 

Díky těmto vlastnostem se využívají v oblasti petrochemie, zemědělství, hygieny, 

papírnictví či stavebnictví. Ve stavebnictví se aplikují do lehkých betonů. Představují 

potenciální náhradu cementu kvůli vysokému obsahu oxidů křemíku a hliníku. Díky 

obsahu oxidů je lze zatřídit k materiálům vhodným pro alkalickou aktivaci [67–69]. 

V rámci chemického složení se nijak neliší od předchozích materiálů. Dle typu 

zeolitu se mění složení a poměr Si/Al, přičemž nejvíce křemíku je obsaženo v mordenitu. 

U ostatních typů zeolitu se může poměr Si/Al blížit i ke 2,0 [70].  
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Poměrně zajímavá je jejich struktura, která je velice unikátní. Zeolity jsou primárně 

tvořené z tetrahedrů. Hlavními prvky jsou póry a kanálky, které tvoří propojenou 

trojrozměrnou síť. Každý zeolit má specifické rozmístění a velikost kanálků a pórů [71]. 

 

3.3.5.1  Geopolymery na bázi přírodního zeolitu 

Geopolymery na bázi zeolitu často obsahují prekursor, který se sestává ze směsi 

zeolitu a jednoho dalšího prekursoru, jako je například metakaolin. Tím se dají částečně 

vykompenzovat pevnostní charakteristiky, které jsou oproti ostatním geopolymerům 

relativně nízké, a doplnit chemickou složku ve formě hliníku. Pevnost v tlaku se pohybuje 

od 5 do 40 MPa [72–74]. Co se týče odolnosti, jsou geopolymery na bázi zeolitu odolné 

proti síranům a namrzání [70, 75]. Zároveň mají schopnost dobře absorbovat vodu, a 

proto se uplatnňují v oblasti vodních systémů jako těsnící materiály [69]. 

 
3.3.6  Vliv podmínek zrání na vlastnosti geopolymerů 

Finální vlastnosti geopolymeru se dají ovlivnit nejen jejich složením, ale také 

ošetřováním. Důležité je zdůraznit, že materiály s pojivem v podobě cementu se nebudou 

chovat stejně jako geopolymery za stejných podmínek, protože v nich dochází 

k odlišným chemickým procesům. Při nedodržení odpovídajících podmínek zrání může 

dojít k procesu karbonatace, který sníží pH směsi a tím ovlivní proces geopolymerace. 

To může negativně ovlivnit mechanické vlastnosti materiálu. Podmínky zrání zahrnují 

prostředí, ve kterém se vzorek nachází. Hlavní roli hrají vlhkost, teplota, doba zrání a 

zda vzorek zraje ve vodě či na vzduchu [20]. 

Je známo, že u portlandského cementu se hydratace výrazně sníží při poklesu 

relativní vlhkosti prostředí pod 80 %. Tím uniká voda z pórů, snižují se pevnosti, snižuje 

se odolnost betonu a více se smršťuje. U geopolymerů bylo pozorováno, že při poklesu 

vlhkosti pod 90% se utváří zrnitý porézní materiál a klesá jejich pevnost [18, 76]. 

Z dosavadních výsledků vyplývá, že pokud vzorky zrají při nižších teplotách 30 

až 40 °C, mají nižší nárůst pevnosti v prvních dnech, ale vyšší výslednou pevnost po 28 
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dnech zrání. Naopak u vzorků, které zrály při vyšších teplotách kolem 60 až 75 °C, 

se pozoroval vyšší nárůst pevnosti v počátcích, ale měly nižší hodnotu pevnosti po 28 

dnech. V rámci teploty je třeba zmínit, že pokud geopolymery vystavíme vysoké teplotě 

přes 100 °C po delší dobu, vzniká riziko omezení procesu geopolymerace, při kterém je 

žádoucí alespoň minimální množství vody. Může dojít k nedokonalému průběhu tvorby 

gelové fáze, což může vést k nižším pevnostem vzorku. Dochází k vypařování vody a 

tvorbě mikrodutin, což vede k selhání vzorku při snaze dosáhnout vyšší pevnosti. Při 

pokojové teplotě vykazují geopolymery nejnižší pevnosti [37, 51, 77–79]. 

 Pokud vzorky zrají při zvýšené teplotě v počátcích zrání, snižuje se tím 

smršťování [18]. 

Prodloužení doby zrání pozitivně ovlivní průběh geopolymerace, ale při pokojové 

teplotě nijak výrazně nezlepší pevnosti materiálu [80]. 

 

3.4 Aktivátory 
Aby mohlo dojít k alkalické aktivaci hlinitokřemičitanů, musí se použít vhodbé 

aktivátory mechanismu. Obvykle se používají alkalické kyseliny nebo sole. Nejčastěji se 

využívají jako aktivátory pro cementy a betony. Dle Glukhovského se aktivátory dají 

klasifikovat do 6 skupin podle jejich chemického složení [18]. 

 
Klasifikace aktivátorů dle Glukhovského [18]: 

a) Hydroxidy     MOH 
b) Soli slabých kyselin   M2CO3; M2SO3; M3PO4, MF … 
c) Silikáty     M2O·nSiO3 
d) Alumináty     M2O·nAl2O3 
e) Aluminosilikáty    M2O·Al2O3 ·(2-6)SiO2 
f) Soli silných kyselin    M2SO4 

 

Nejčastěji používané aktivátory jsou NaOH, Na2CO3, Na2O· nSiO4, Na2SO4. Jsou 

cenově dostupné a nejsou tolik ekologicky závadné [18].  
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Všechny dostupné vědecké články a ostatní zdroje uvádějí, že nejvíce užívané 

alkalické aktivátory hlinitokřemičitanů jsou hydroxid sodný či draselný v kombinaci se 

sodným nebo draselným vodním sklem [21]. Alternativou může být lithné vodní sklo. Zde 

se ovšem setkáváme s problémem cenové dostupnosti, kdy lithné vodní sklo je až 

několika násobně dražší.  

 

3.4.1  Hydroxidy 

Hydroxidy můžou být použity jako akcelerátory hydratace cementu. To ale vede 

ke snížení pevností v 7 a 14 dnech.  Při vyšších dávkách působí jako retardéry vývinu 

pevností. V rámci alkalické aktivace se používají především pro tvorbu silně zásaditého 

prostředí [18]. 

Definovat je můžeme jako velice zásaditou anorganickou sloučeninu 

s paprskovitou skladbou. Mají bílou barvu, reagují se vzduchem, dobře se rozpouští ve 

vodě, ethanolu, methanolu a dodávají se v pečlivě uzavřených obalech či nádobách [81]. 

Hydroxidy se řadí mezi jedny z nejpoužívanějších chemikálií v průmyslu. 

Málokterá výroba se bez nich v dnešní době obejde. Hydroxidy se získávají elektrolýzou 

chloridu sodného (slaný roztok). Prvotním produktem je koncentrovaný roztok 

s obsahem hydroxidu kolem 50 %. Hydroxidy v pevné podobě se vyrábí prudkým 

chlazením hydroxidu v tekuté formě, ke kterému dochází ve velkých ocelových bubnech. 

Při chlazení dochází k odpařování vody. Výsledný hydroxid může mít celkem 3 základní 

podoby : tekutý roztok, vločky, pecičky [18, 81]. 

Po smíchání peciček nebo vloček s vodou se uvolní velké množství tepla. Hydroxid 

sodný uvolní více tepla než draselný při stejné koncentraci. Vodné roztoky hydroxidu 

se nazývají louhy. Množství hydroxidu, které se dá ve vodě rozpustit roste s rostoucí 

teplotou. Nejvyšší rozpustnosti dosáhneme při 100 °C. Hydroxid sodný (NaOH) dosahuje 

rozpustnosti až 342 g na 100 g vody, ale draselný (KOH) pouze 178 g na 100 g vody [81]. 
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3.4.2  Vodní sklo 

Jedná se o křemičitan sodný nebo draselný a vyrábí se v tekuté nebo práškové 

formě. Tekuté vodní sklo je používanější, protože ztekucení jeho práškové formy trvá 

delší dobu [81]. Tekuté sklo můžeme popsat jako bezbarvou, hustou, vodou ředitelnou 

kapalinu s vysokou viskozitou. Důležitou vlastností je silikátový modul. Silikátový modul 

se pohybuje v rozmezí 1,0-3,85 i více a udává poměr oxidu křemičitého a oxidu sodného 

(SiO2/Na2O) ve vodním skle [18]. S nárůstem poměru Na2O nad 7 % roste viskozita 

vodního skla. Nejnižší viskozitu mají vodní skla se silikátovým modulem s hodnotou 2 

[18]. Vzorec pro vodní sklo je uveden níže.  

 𝑀2𝑂 · 𝑛𝑆𝑖𝑂2  (2) 

, kde  M je Na, K podle druhu vodního skla 

    n je poměr SiO2/Na2O 

Vodní sklo se získává tavením písku a uhličitanu sodného (Na2CO3) či draselného 

(K2CO3) při teplotách 1350-1450 °C. Za použití autoklávu při teplotách 140-160 °C 

rozpustí za působení vodní páry při vysokém tlaku. Jako příměs se do vodního skla může 

přidat hydroxid sodný či draselný za účelem získání nižšího modulu [18]. 

V minulosti se využívalo primárně na výrobu mýdel. Dnes nachází širší uplatnění 

v oblasti lepidel, barev, čistících prostředků a ve stavebních materiálech [18, 81]. 

 

3.4.3  Vliv typu aktivátoru na vlastnosti geopolymerů 

Při porovnávání výsledků se vždy hledí na výsledky mechanických vlastností 

materiálů. Z praktického hlediska je ale třeba se dívat i na jiné vlastnosti. Jednou 

z dalších pozorovaných vlastností je zpracovatelnost směsi. Výběrem správného typu 

aktivátoru můžeme dosáhnout lepších a požadovaných výsledků. 

Hydroxid sodný a draselný se ve výzkumech často porovnávají mezi sebou stejně 

jako sodné a draselné vodní sklo. Pokud se jedná o pevnosti materiálu, tak je výhodnější 

použít draselný hydroxid a draselné vodní sklo. Dosahují lepších hodnot a vzorky 
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s draselným aktivátorem nejeví známky četných výkvětů, jako to bývá v případě 

sodných aktivátorů, ale z finančního hlediska jsou ty draselné dražší [82, 83]. V rámci 

pevností se dá hovořit také o poměru hydroxidu a vodního skla. Při výzkumu vlastností 

alkalicky aktivovaného portlandského cementu s příměsí popílku bylo zjištěno, že 

nejvyšších pevností dosahuje kombinace hydroxidu a vodního skla [50]. S klesajícím 

poměrem hydroxidu k vodnímu sklu roste pevnost materiálu [84]. Ovšem vždy musí být 

zajištěno dostatečné množství obou těchto látek. Pokud nedojde k dodání dostatečného 

množství křemičité složky, může to negativně ovlivnit proces geopolymerace [21]. 

Přidáním vodního skla se zvyšuje poměr SiO2/Na2O, snižuje se reaktivita geopolymerního 

gelu, a to má za následek snížení pevnosti v tlaku. Optimální poměr SiO2/Na2O se 

pohybuje kolem hodnoty 1,54 [85]. 

Zpracovatelnost směsi je u draselných aktivátorů také lepší. Záleží ovšem na 

silikátovém modulu vodního skla. Nejlepších hodnot pevností a zpracovatelnosti je 

dosaženo při silikátovém modulu 1-1,5 [24]. S narůstajícím modulem se značně zhoršuje 

zpracovatelnost směsi [50, 82]. Větší množství vodního skla ve směsi vede ke zvýšení 

viskozity. Klesá tekutost směsi a zhoršuje se její zpracovatelnost. [85]. 

 

3.4.4  Vliv koncentrace aktivátoru na vlastnosti geopolymerů 

Aktivátor tvoří velice významnou složku směsi. Při tvorbě receptury směsi je 

nutné přesně definovat koncentraci aktivátoru. Koncentrace má zásadní vliv na výsledné 

vlastnosti materiálu. Záleží ovšem, jaký materiál aktivujeme a jakou potřebujeme 

konzistenci. [85] 

S rostoucí molaritou hydroxidu se snižuje tekutost směsi. Pokud přidáváme vodu, 

oddalujeme proces geopolymerace a snižujeme mechanické pevnosti materiálu [86]. 

V případě pevnostních charakteristik záleží hodně na typu aktivovaného materiálu. 

Pokud uvážíme strusku nebo metakaolin, uvádí se nárůst pevností s rostoucí koncentrací 
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hydroxidu [21, 87, 88]. Naopak u popílků jsou pozorovány lepší pevnosti při 12M 

koncentraci než při 18M koncentraci [21, 89].  

Smrštění materiálu roste s rostoucí molaritou hydroxidu a rostoucím silikátovým 

modulem vodního skla. Nejoptimálnější výsledky smrštění byly dosaženy pro koncentraci 

hydroxidu 10M,12M v kombinaci s vodním sklem se silikátovým modulem 2,5 [85]. 

 
3.4.5  Vliv poměru Si/Al na vlastnosti geopolymeru 

Je známo, že obsah křemíku má výrazný efekt na vlastnosti geopolymeru. Obecně se 

dá konstatovat, že s rostoucím poměrem Si/Al roste pevnost materiálů a zvyšuje se 

hodnota Youngova modulu pružnosti [90, 91].  

Zdroj [90] ale uvádí, že velký vliv na vlastnosti má při pozorování změn Si/Al také 

volba aktivátoru. Pozorovány byly vzorky s aktivátory na bázi křemíku, draslíku a jejich 

kombinace. Výzkum uvádí, že nejvyšších pevností v tlaku dosahují materiály 

s kombinací draselného a sodného aktivátoru, když je poměr Si/Al roven 1,9. U všech 

materiálů se potvrdil trend zlepšení mechanických vlastností při zvyšování poměru Si/Al 

do hodnoty 1,9. Při hodnotě 2,15 už ale měly materiály nižší pevnosti v 7 i 28 dnech [90]. 

S rostoucím obsahem křemíku (Si) se zvýšila odolnost materiálu vůči teplotě, 

ale zároveň byly náchylnější na tvorbu výkvětů [91, 92]. 
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4 Experimentální část 
Hlavním úkolem experimentální části je popsat průběh návrhu podlahoviny na bázi 

geopolymeru. Motivací je dospět k ekologičtější směsi, která se bude komerčně využívat 

pro opravu průmyslových podlah a následně jejich konstrukci a bude mít potenciál plně 

nahradit současné náhrady betonu ve formě malt na bázi cementu.  

Experimentální část se dělí na 3 části. V první části jsou popsány materiály, které 

byly použity při vývoji podlahoviny na bázi geopolymeru. Je zde uvedena jejich stručná 

charakteristika a informace získané z technických listů.  

V druhé části jsou popsány všechny experimentální metody a způsoby měření. 

Jsou zde zjednodušeně uvedeny základní principy použitých přístrojů. Dále také postupy 

měření, způsob vyhodnocení získaných dat a základní vzorce pro jejich výpočet.  

 V poslední části této kapitoly je detailně popsán postup návrhu podlahové 

směsi. Součástí celého procesu je velký počet optimalizací. Postupně jsou vysvětleny 

jednotlivé optimalizační kroky a jsou zde zaneseny a diskutovány dosažené výsledky.  

V rámci optimalizace je také vždy zaznamenána změna ve složení směsi. Na konci celé 

práce je uvedena optimalizovaná směs, která je označena jako finální produkt celého 

návrhu.  

 

4.1 Materiály 
  V této kapitole budou blíže specifikovány základní vlastnosti a případně chemické 

složení hlavních materiálů použitých při přípravě podlahové směsi. Kromě hlavních 

materiálů budou uvedeny i vedlejší materiály použité za účelem optimalizace vlastností. 

 

4.1.1  RON-D 460 HR 

 Hlavní surovinou pro vývoj podlahové směsi je hlinitokřemičitan RON D460 HR, 

což je odpadní materiál vzniklý při zpracování metakaolinu MEFISTO L05. Hlavní 

zpracovatelem a dodavatelem tohoto materiálu jsou České lupkové závody, a.s. Označení 
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D460 je odvozeno od zařazení materiálu podle jeho vlastností dle normy ČSN 721300, 

což je znázorněno v tabulce 8 [93]. 

 

 

 

 

  

Mezi hlavní fyzikální vlastnosti materiálu patří dobrá žáruvzdornost. Vlhkost 

nepřesahuje hodnotu 1 %. Z hlediska zrnitosti je maximálně 10 % celkového objemu 

částic větších než 0,1 mm [93]. 

 

 

 

 

 Z chemického složení se dá odvodit dobrá žáruvzdornost suroviny. Hlavními 

složkami jsou Al2O3 a SiO2. Mezi méně zastoupené složky patří například Fe2O3, TiO2, 

K2O. Výrobce zároveň uvádí, v jakých rozmezích se může zastoupení dané složky 

pohybovat [93]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8 - Zařazení materiálu RON D 460 HR dle normy ČSN 721300 [93] 

Tabulka 9 - Fyzikální vlastnosti pro RON D 460 HR [93] 

Tabulka 10 - Chemické složení dle výrobce [93] 
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 Mezi hlavní minerály patří mullit, cristobalit a křemen, přičemž nejvíce zastoupený 

je mullit s hodnotou 34 % [93]. 

 

  

 
 

4.1.2  Aktivátory 

K alkalické aktivaci bylo z počátku používáno pouze vodní sklo. V průběhu 

optimalizací podlahové směsi byl následně aktivátor upraven na kombinaci vodního skla 

a hydroxidu.  

Vodní sklo bylo aplikováno v kapalné formě v podobě čirého nebo velice slabě 

zakaleného a viskózního roztoku křemičitanu sodného či draselného, který se dá bezmezně 

ředit vodou. Je často využíváno jako aktivátor při alkalické aktivaci. Dodáno bylo ve 

větším balení od 25 l výše a dodavatelem byla společnost Vodní sklo a.s. Kvalitativní 

parametry jsou uvedeny v tabulce 12. V průběhu výzkumu bylo použito vodní sklo sodné 

se silikátovým modulem 1,6 a draselné de silikátovým modulem 1,7 [94, 95].  

Tabulka 11 - Mineralogické složení [93] 

Obrázek 17 - RON D 460 HR 
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Tabulka 13 - Základní vlastnosti hydroxidů dle výrobce [98,99] 

Tabulka 12 - Vlastnosti sodného a draselného vodního skla dle výrobce [94,96] 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hydroxid ve formě bílé a pevné látky byl aplikován v podobě malých pecek bez 

zápachu. Došlo k využití hydroxidu sodného (NaOH) i draselného (KOH). Hydroxidy 

byly dodány společností Lach:ner v malých neprodyšně uzavřených nádobách. Jedná se 

o pevnou látku rozpustnou v kapalině. Při rozpouštění dochází k postupnému uvolnění 

značného množství tepla. Hodnota pH při 20 °C obou hydroxidů je stanovena na 14 

a jejich hustota při 20 °C je lehce přes 2 g/cm3. Podrobnější informace jsou uvedeny 

v tabulce níže [96, 97].  
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4.1.3  Superplastifikátor  

 Do směsi byla aplikována superplastifikační přísada Stachement MM od společnosti 

Stachema. Běžně se používá jako stabilizační přísada do lehkých betonů, předpjatých 

betonů, prefabrikátů a také do průmyslových podlah. Jedná se o čirou homogenní 

kapalinu, která má za úkol snížit množství vody dodané do směsi, a přitom zachovat její 

optimální zpracovatelnost. Dle výrobce je schopna snížit množství záměsové vody až o 

30 %. Tento superplastifikátor neobsahuje chloridy a je tedy vhodný i do armovaných 

betonů. Zvyšuje zároveň pevnost materiálu, odolnost vůči klimatickým vlivům, odolnost 

vůči chemickým látkám, nezvyšuje obsah vzduchu, nemění barvu směsi a nevytváří 

výkvěty. Doporučené dávkování je od 0,4 % do 1,4 % z hmotnosti cementu. V našem 

případě se místo cementu uvažuje RON D 460 HR. Další vlastnosti superplastifikátoru 

jsou uvedeny v tabulce 14 [98].  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4  Kamenivo 

Při vývoji podlahové směsi bylo použito kamenivo ve formě písků drobných frakcí, 

které mají označení PG I, PG II, PG III. Přesněji se jedná o normové písky dodané 

společností Filtrační písky, s.r.o. s označením CEN dle normy ČSN EN 196-1. Poměr 

písků ve směsi byl postupně upravován dle křivky zrnitosti v průběhu optimalizace směsi 

dle potřeby. Podrobnější informace o zrnitosti použitých písků jsou uvedeny níže [99].  

 

Tabulka 14 - Vlastnosti superplastifikátoru Stachement MM [98] 



kapitola 4.1: Materiály 

51 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.5  Voda 

Voda je poslední důležitou přísadou, která byla do směsi přimíchávána. Množství 

přidané vody bylo ovlivněno použitím superplastifikátoru a později také zvýšením 

množství písku s nejjemnější zrnitostí (PG I). Objem přidané vody byl při optimalizacích 

redukován a měněn podle potřebné konzistence, která byla kontrolována pomocí rozlivu 

směsi na setřásacím stole. 

Tabulka 15 - Zrnitost písků PG I, PG II a PG II [101] 

Obrázek 18 - Filtrační písky PGI, PGII a PGIII 
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4.1.6  Betofix R4 

Jako referenční směs k porovnání výsledků posloužila malta s vlákny Betofix R4. 

Funguje jako náhrada betonu a využívá se při opravách betonových podlah 

průmyslových hal s vysokým zatížením. Má velice dobrou odolnost vůči síranům, 

chloridům a karbonataci. Je mrazuvzdorná a dokáže výborně zadržovat vodu. Vyznačuje 

se také velice malým smrštěním. Bližší parametry jsou uvedeny v tabulce níže [100].  

 

4.1.7  Další suroviny použité při optimalizaci 

V rámci optimalizací byly přidávány další vedlejší suroviny. Jejich výčet je 
uveden v seznamu níže pro úplnost. 

Superplastifikátory Stacheplast 17, Stachement- růžový, Viscocrete byly použity 

s cílem snížit množství obsažené vody ve směsi. Přísady Stachement AC 600, Denska 

CSA 20, vápno a vlákna 6,12,30 mm byly použity v rámci optimalizačního kroku, který 

byl proveden za účelem snížit smrštění směsi. Mikrosilika, struska, cement 42,5 R a 

Mefisto byly aplikovány se záměrem zrychlit náběh pevností a zvýšit jejich maximální 

hodnoty.  

Seznam použitých vedlejších materiálů:  
Stacheplast 17 
Stachement - růžový 
Viscocrete 
Denka CSA 20 
Vápno 
Stachement AC 600 

Vlákna 6,12 mm polypropylenová 
Vlákna 30 mm polymerová 
Mikrosilika 
Struska 
Cement 42,5 R 
Mefisto

Tabulka 16 - Vlastnosti maltové směsi BETOFIX R4 [100] 
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4.2 Experimentální metody 
4.2.1  Pevnost v tahu za ohybu 

Zkouška byla prováděna na mechanickém lisu. S ohledem na velikost zkušebních 

těles byl ke stanovení pevností v tahu za ohybu zvolen tříbodový ohyb. Jako zkušební 

tělesa byly použity trámečky o rozměrech 160x40x40 mm. Vzdálenost podpor v podobě 

válečků je 100 mm a zatěžovací síla F působí na vzorek uprostřed rozpětí podpor. Než 

dojde k zatěžování vzorku, je vždy nutné zkontrolovat jeho správné uložení na podporách. 

Důležité je také připomenout, že se vzorek zatěžuje vždy kolmo na směr hutnění. 

Následně dochází k zatěžování rovnoměrným přírůstkem síly do chvíle, než dojde k jeho 

porušení. Dochází ke vzniku jedné hlavní trhliny, která vzorek poruší. K lomu dojde 

uprostřed rozpětí podpor pod působištěm síly v místě největšího ohybového momentu. 

Ze stupnice se zapíše nejvyšší dosažená hodnota, která byla stanovena v kN. Celý proces 

se následně může opakovat. Z odečtené hodnoty se poté vypočte mezní tahové napětí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 19 - Zkouška pevnosti v tahu za ohybu 
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𝜎 = 𝑀
𝑊

=
1
4 × 𝐹 × 𝑙
1
6 × 𝑏 × ℎ

 (3) 

, kde σ  je tahové napětí [MPa] 
  F  je síla odečtená ze stupnice na lisu [N] 
  b  je šířka vzorku [mm] 
  h  je výška vzorku v [mm] 
  l  je rameno zatěžovací síly [mm] 

 
4.2.2  Pevnost v tlaku 

Pevnost v tlaku byla provedena dle normy ČSN EN 12372 (2007). Zkouška probíhá 

na mechanickém lisu stejně jako zkouška pevnosti v tahu za ohybu. Ke zkoušce jsou 

použity zkušební tělesa vzniklá z přelomení trámečků, které byly zkoušeny na pevnost 

v tahu za ohybu. Přepůlené trámečky se vloží do aparátu tvořeného ze dvou plošek 

čtvercového tvaru o hraně 40 mm. Je důležité, aby byly čtvercové plochy přesně naproti 

sobě a aby s jejich hranami lícovaly hrany vzorku. Následně dochází k rovnoměrnému 

zatěžování vzorku a horní čtvercová plocha je vtlačována do vzorku. Ve vzorku vzniká 

tlak a následně se vzorek rozdrtí. Vzorek, který podstoupil zkoušku na pevnost v tlaku 

má většinou tvar přesýpacích hodin. Maximální hodnota síly potřebná k porušení vzorku 

tlakem se následně odečte ze stupnice a dopočítá se tlakové napětí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 21 - Rozdrcený vzorek po 
provedení zkoušky v tlaku 

Obrázek 20 - Vzorek připraven na 
zkoušku v tlaku 



kapitola 4.2: Experimentální metody 

55 

 𝜎 = 𝐹
𝐴

 (4) 

 , kde  σ  je tlakové napětí [MPa] 
F  je síla odečtená ze stupnice na lisu [N] 
A je plocha vzorku, na kterou tlačí čtvercové plochy [mm2] 

  

4.2.3  Stanovení hustoty pomocí héliového pyknometru 

Hlavním úkolem pyknometrické metody je stanovení objemu zkoumané látky, 

protože hmotnost není problém zjistit. Hlavní výhoda spočívá ve využití helia. Skleněný 

pyknometr je vhodnější pro kapalné látky. Při stanovení objemu pevné látky může 

k problému s rychlostí a nedokonalým vyplněním pórového prostoru pevné látky měřící 

kapalinou. Zejména u velice porézních materiálů tak může dojít k podhodnocení hustoty. 

Z tohoto důvodu se u pevných látek vyplatí použít héliový pyknometr. Zde dochází 

k využití hélia, které je schopno rychle zaplnit póry pevné látky, což je následek malé 

velikosti a dobré pohyblivosti částic plynu [101].  

Než dojde k samotnému měření, je třeba provést úpravy vzorku. Měřený vzorek by 

měl mít laboratorní teplotu. Je třeba, aby byl vysušen a rozdrcen. Rozdrcením vzorku je 

zajištěn rychlejší průběh a přesnost měření. Zároveň je vhodné, aby bylo do komory dáno 

co největší množství vzorku [101].  

Objem měřící komory, do které je vložen vzorek, se dá stanovit kalibrací přístroje. 

Je dostupných několik kalibračních těles, které se dají měnit dle potřeby. Teplota uvnitř 

měřící komory je kontrolována pomocí Peltierova článku [101].  

Před začátkem samotného měření dochází k pročištění vzduchového systému a 

vzorku čistým héliem z tlakové láhve. Tím se odstraní veškerý zbývající vzduch. 

Následuje několik cyklů, které mají za úkol stanovit objem vzorku. V průběhu cyklů 

dochází zjednodušeně řečeno k napuštění systému héliem pod tlakem a následuje jeho 

vypuštění a pokles tlaku v systému. V první fázi cyklu dojde k naplnění referenční 

komory héliem, přičemž známe její objem, teplotu, tlak uvnitř ní a nově se určí látkové 

množství hélia. Poté se otevře ventil do měřící komory. Na základě nově určeného tlaku 
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Obrázek 22 - Zjednodušené schéma héliového pyknometru [95] 

v měřící komoře, teploty, látkového množství a objemu obou komor se potom vyhodnotí 

objem vzorku [101].   

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

4.2.4  Stanovení tepelných transportních parametrů 

K měření základních tepelných transportních parametrů materiálu byl použit 

ISOMET 2114. Jedná se o velice malý přístroj, který je schopen stanovit tepelnou 

vodivost, tepelnou difuzivitu, objemovou tepelnou kapacitu a teplotu studovaného 

materiálu. Přístroj se skládá z ovládacího panelu s displejem, kabelů a sondy. Jehlová 

Obrázek 23 - Pyknometr 
Pycnomatic EVO 

Obrázek 24 - Soustava pyknometru 
včetně tlakových láhví s héliem 
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Tabulka 17 - Parametry přístroje ISOMET 2114 [102] 

sonda slouží k měření měkkých vláknitých materiálů s vysokou pórovitostí. Naopak pro 

pevné a tvrdé materiály je nutné použít plochou sondu [101].  

Důležitým parametrem, který je zjištěn při měření, je součinitel tepelné vodivosti. 

K tomu je využita dynamická metoda měření, která zároveň zkracuje potřebný čas 

k změření veličiny na zhruba 10-16 minut.  

Pomocí rezistoru ohřívače, který má kontakt s povrchem vzorku, dochází 

k tepelnému ohřevu a je vyvolán tepelný tok. Důležitou součástí měřeni je kalibrace sond. 

Ty se nastavují na referenčních materiálech. Možnost kalibrace umožňuje záměnu sond. 

Data jsou následně ukládána do interní paměti přístroje, ze kterého se dají dále 

exportovat [101]. Podrobnosti k přesnosti měření přístroje jsou uvedeny níže [102]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 25 - ISOMET 2114 s povrchovou sondou 
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4.2.5  Stanovení distribuce pórů 

Stanovení distribuce pórů je jedno ze základních měření u porézních materiálů. 

Velikostí a množstvím pórů v materiálu můžou být negativně či pozitivně ovlivněny 

mechanické vlastnosti, tepelné vlastnosti a odolnost vůči agresivnímu vnějšímu prostředí. 

Pro určení distribuce velikosti pórů je v současnosti využíváno několik metod a různých 

přístrojů. Každá metoda má ovšem svá úskalí, a proto je třeba vždy vybrat ideální 

metodu dle potřeby. Dnes je stále nejvyužívanější metoda rtuťové porozimetrie díky své 

rychlosti a rozsah detekované velikosti pórů [101]. 

 𝑑 = −4𝛾 cos 𝜃
𝑝

 (5) 

 ,kde d je poloměr póru [mm] 
  γ je povrchové napětí kapaliny [J/m2] 
  p je tlak [MPa] 
  θ je kontaktní úhel [°]  
 

Základní vzorec, ze kterého rtuťová porozimetrie vychází je uveden níže. Ta udává 

vztah mezi tlakem působícím na studovaný vzorek a velikosti jeho pórů. Základní 

myšlenkou je určit objem vtlačené kapaliny v závislosti na tlaku. Jako výsledek je 

získána distribuční křivka určující přírůstek objemu pórů v závislosti na jejich velikosti. 

Při rtuťové porozimetrii se jako kapalina využívá rtuť, protože je stálá při vysokém tlaku, 

má vysoký kontaktní úhel a vysoké povrchové napětí [101].  

Vzorek se uloží do skleněné nádoby, která je ukončena kapilárou a na začátku 

měření je evakuována. Poté dochází k naplnění systému rtutí. Ta vyplní prostor kolem 

vzorku a zároveň vyplní i velké dutiny na jeho povrchu. Následuje proces stanovení 

distribuce pórů, během kterého rtuť penetruje póry vzorku pod zvyšujícím se tlakem. 

Během měření dochází současně k zaznamenávání aktuálního tlaku a objemu rtuti 

v systému. Pokud je během měření dosaženo velkých tlaků, je třeba zaznamenat 

a započítat změnu objemu rtuti, která je způsobena vtlačováním do pórů a jejím 

vlastním stlačováním [101].   
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Nejdůležitějším výsledkem rtuťové porozimetrie je kumulativní a distribuční 

křivka pórů. Další výstupy jsou střední velikost pórů, objemová hmotnost a porozita. 

Velkou nevýhodou této metody je nepřesnost výsledků, která je zapříčiněna výskytem 

lahvovitých pórů. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
4.2.6  Stanovení difuze vodní páry 

Jedná se o nejzákladnější a zároveň nejjednodušší metodu používanou ke stanovení 

difúze vodní páry. Měření bylo provedeno za ustáleného stavu a izotermických podmínek 

[101]. Pozorovaný vzorek se umístí do misky, která se předtím napustí vodou tak, aby se 

hladina vody při manipulaci se vzorkem nedotýkala spodní plochy vzorku. Tím by se 

mohlo měření znevážit a výsledky by byly nepoužitelné. Následně se vzorek zafixuje a 

utěsní plastelínou. Ta zajištuje, aby vodní pára pronikala pouze skrz vzorek, a ne okolo 

něj. Upravené vzorky se poté zavřou do klima komory, kde je stálá teplota a relativní 

vlhkost vzduchu. Dále dochází k pravidelnému vážení vzorků a zaznamenávání času 

a hmotnostních úbytků. Úbytky váhy znázorňují množství vodní páry, která projde skrz 

vzorek ven. Výsledkem měření je difúzní permeabilita vodní páry, která je stanovena 

z naměřených dat dle rovnice 6. 

Obrázek 27 - Porozimetr 
PASCAL 440 EVO 

Obrázek 26 - Zjednodušené schéma rtuťového 
porozimetru PASCAL [95] 
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 𝛿 = ∆𝑚𝑑
𝑆𝜏∆𝑝

 (6) 

 
 ,kde ∆m je hmotnost vodní páry proniklé skrz vzorek [kg] 
  S  je plocha vzorku, skrz kterou proniká vodní pára [m2] 
  D je tloušťka vzorku [m] 
  ∆p je rozdíl tlaků naměřených pod a nad vzorkem [Pa] 
  t je čas, který odpovídá hmotnosti a tlakům 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.7  Stanovení sorptivity materiálu 

Metoda je založená na předpokladu vertikálního (1D) transportu vlhkosti skrz 

vzorek. Měření bylo provedeno na krychlích o hraně 40 mm. Jednorozměrný transport je 

zajištěn izolací vzorku ve tvaru krychle po 4 stranách pomocí epoxidového lepidla. Než 

dojde k vlastnímu měření, je třeba vzorek řádně vysušit v pecích za teploty 80 °C až 

100 °C tak, aby měl konstantní hmotnost, která se před začátkem měření zaznamená. 

Obrázek 28 - Vzorky připravené na stanovení difúze vodní páry 
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V dalším kroku je takto připravený vychladlý vzorek umístěn do úchytného aparátu. 

Ten by neměl vzorek přílišně zakrývat, aby byl umožněn přístup vody [101].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následně se aktivuje váha, která je napojena na počítač, spustí se měření a vzorek 

je ponořen neepoxidovanou hranou pod vodní hladinu do výšky zhruba 5 mm. Počítačový 

program potom zaznamenává přírůstek hmotnosti vzorku v čase. Přírůstek je roven 

množství vody, kterou vzorek nasákne kapilárním vzlínáním. Hlavním výstupem je graf 

sorptivity materiálu. Graf je sestaven ze svislé osy y, která znázorňuje množství 

absorbované vody a z vodorovné osy x, která představuje druhou odmocninu času [101].  

 
4.2.8  Stanovení měrného povrchu materiálu 

Základní metoda pro stanovení měrného povrchu je permeabilitní metoda, 

která vychází z Darcyho zákona. Zjednodušeně řečeno se určí rychlost proudění vzduchu 

přes vrstvu jemně namletého studovaného materiálu. K tomu se využívá Blaineův 

přístroj. Odvážený materiál je vložen do trubicovité průtokové komory v podobě 

zpevněného lůžka na děrovanou destičku a první vrstvu filtračního papíru. Lůžko se 

následně zatlačí v komoře pomocí pístu a na zatlačené lůžko se položí druhá vrstva 

Obrázek 29 - Aparát používaný ke stanovení sorptivity materiálu 
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filtračního papíru. Po spuštění automatického Blaineova přístroje dochází k poklesu 

hladiny kapaliny v U trubici vlivem vzduchu, který je do systému vháněn skrz lůžko 

tvořené jemně namletým materiálem. Přístroj změří čas, za který poklesne hladiny 

kapaliny z druhé rysky na třetí rysku. Rysky jsou vyznačené na U trubici. Měření se 

následně 3krát opakuje. Materiály s velkou jemností mletí budou mít tento čas poklesu 

hladiny větší než méně namleté materiály. Kapalina uvnitř U trubice by neměla být 

hygroskopická, měla by mít malou hustotu a viskozitu [103]. 

 

 
4.2.9  Stanovení přídržnosti k podkladu 

Přídržnost materiálu k podkladu je stanovena odtrhovou zkouškou. Jednoduše 

řečeno se stanoví minimální tahové napětí, které je potřebné k odtržení materiálu 

od podkladu. Následně se určí typ odtrhu a zaznamená se maximální dosažená síla. Dle 

plochy odtrhu se vypočte napětí [101]. 

K odtrhovým zkouškám se používají zkušební terče se závitem. Po uložení 

zkoušeného materiálu na podkladovou vrstvu se do vybraných míst ke zkoušce 

Obrázek 30 - Blaineův přístroj pro stanovení hustoty materiálu 
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předpřipraví kruhové rýhy, které odpovídají průměru zkušebního terče. Následně se 

nechá materiál zatvrdnout a před zkouškou se na takto označená místa pomocí 

vysokopevnostního lepidla terče nalepí. Velice důležité je, aby byly terče umístěny přímo 

na střed kruhu a byly vodorovně uloženy.  

V moment vykonání odtrhové zkoušky se na připravené terče přes závit 

našroubuje zkušební zařízení. Následně dojde k vyvolání rovnoměrné tahové síly, 

jejíž maximální hodnota je přístrojem automaticky zaznamenána.  

Napětí je stanoveno přes stejný vzorec jako u prostého tlaku. Druhým výsledkem 

je také stanovení typu odtrhu dle tabulky [104]. 

 

 
 

Tabulka 18 - Označení odtrhu dle porušení [104] 

Obrázek 31 - Nalepené terče se závitem Obrázek 32 - Vzorky po provedení 
odtrhové zkoušky 
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4.2.10  Proces tvorby zkušebních těles 

Všechny vzorky byly vyrobeny v laboratorních podmínkách. Laboratoř byla 

klimatizovaná a byla v ní udržována stálá teplota.  

Na počátku každého míchání byly odváženy suroviny potřebné k tvorbě směsi dle 

zadané receptury. Pomyslně byly vytvořeny dvě základní složky. První složka je 

tzv. suchá část směsi a druhou složkou byla tzv. mokrá část směsi, do které patří voda, 

aktivátor v podobě vodního skla či plastifikátor. V případě, že byl v receptuře směsi 

uveden hydroxid, se musel hydroxid smíchat s potřebnou vodou malou chvíli před 

přidáním do směsi, aby stihla voda vychladnout. Pokud směs obsahovala vlákna, došlo 

k rozmíchání vláken pomocí skleněné tyčinky ve vodě tak, aby se od sebe vlákna odlepila 

a netvořila velké slepence.  

Míchání probíhalo ve standardizované míchačce s definovanou rychlostí a dobou 

otáčení. Nejprve byla vsypána suchá část směsi tak, aby došlo k její homogenizaci. Poté 

byla přidána voda, plastifikátor a aktivátor. Směs se důkladně promíchala. 

Směs správné konzistence se uložila do plastových nebo ocelových forem vytřených 

olejem. Olej má za úkol zajistit jednodušší odformování vzorků.  

Odformování vzorků bylo provedeno druhý den po míchání. Vzorky byly popsány 

a nechaly se na vzduchu zrát po potřebnou dobu. 

  
 
 

  

Obrázek 33 - Kompletní sada vzorků ve formách 
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4.3 Vývoj složení studovaných směsí - 1.fáze 
Hlavním cílem celého procesu vývoje podlahové směsi na bázi geopolymeru je dojít 

k téměř ideální směsi, která bude mít potřebné vlastnosti odpovídající povrchům 

průmyslových podlah a mohla by být komerčně využívána k realizaci oprav 

průmyslových podlah. 

 V první fázi budou popsány první kroky vývoje. Budou zde uvedeny prvotní 

receptury směsi a myšlenkový pochod následných úprav, které mají určit poměr 

jednotlivých složek směsi a jejich množství. 

 Na základě zkušeností z předešlých výzkumů se na počátku vytvořily receptury pro 

směsi s označením A1 až A10. Každé číslo mělo odlišnou recepturu a k výrobě byl použit 

RON D460, normový písek PG I, sodné vodní sklo se silikátovým modulem 1.6 a voda. 

Z Tabulka 19 se dá odvodit, že docházelo k obměně poměrů jednotlivých složek tak, 

aby se vyzkoušelo co nejvíce možných variant. Například v případě směsi A2 je dle 

rozlivu patrné, že nebylo dodáno dost vody a aktivátoru, které by zajistily směsi 

požadovanou konzistenci a zpracovatelnost. Proto se tato směs dá označit 

za nepoužitelnou pro další výzkum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabulka 19 - Složení směsí A1 až A10 
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 V dalším kroku optimalizace byly nové směsi označeny B1 až B4. Všechny složky 

se zde opakují jako u směsí s označením A. Velkým rozdílem je ovšem množství 

aktivátoru v podobě vodního skla, přičemž u směsí B1 až B4 ho bylo použito značně více, 

což je vidět v tabulce níže. Zvýšení množství vodního skla mělo za následek zhoršení 

zpracovatelnosti směsi. V případě směsí B1 a B3 bylo dosaženo optimálních hodnot 

rozlivu, ovšem směs se lepila na nástroje a velice špatně se s ní zacházelo. Směs B2 měla 

příliš velký rozliv a připomínala spíše tekuté lepidlo kvůli vysokému obsahu křemíku. 

Nejlepších výsledků dosáhla směs s označením B4. Po smíchání jednotlivých složek se 

materiál nelepil na nástroje, měl požadovaný rozliv a poměr složek se zdál nejoptimálnější.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Ve třetím kroku směsi byly směsi označeny jako C1 až C4. Ve třetím kroku byl 

záměr ustálit množství vodního skla a vody a měnit pouze poměr složek RON D460 

a písku PG I. Z tabulky 21 je patrné, že od C1 k C4 se blíží poměr RON/písek k číslu 1. 

Směsi dosahují velice podobných rozlivů a zpracovatelnost je ideální. 

 
 

  

Tabulka 20 - Složení směsí B1 až B4 

Tabulka 21 - Složení směsí C1 až C4 
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 U vzorků s označením C1 až C4 se zjistilo, že začínají nabývat horších hodnot 

mechanických vlastností než předešlé typy směsí B1 až B4. Z toho důvodu se proces 

optimalizace zastavil.  

 Po vyhodnocení všech parametrů se vybraly směsi B1 a B4 pro využití na směs 

vhodnou pro aplikaci do tenkých spár, kde je nutné užít pouze velice jemnou frakci 

kameniva tak, aby se směs dala bez problémů aplikovat. 

Od směsí A, B, C se odvíjí další návrhy a vývoj malty vhodné pro vysprávku 

průmyslových podlah. Z těchto směsí byly vybrány označení A10, B3, B4, C2 a C4 jako 

nejvhodnější kandidáti.  Výběr proběhl na základě porovnání vlastností všech doposud 

vyzkoušených směsí. Směs B1 měla dobré pevnostní charakteristiky, ale měla horší 

zpracovatelnost než směsi B3 a B4, a proto byla z výběru vyřazena. 

V následující úpravě se změnilo složení kameniva a vzorky byly označeny 

jako AP2-1 až AP2-5. Do této chvíle byl používán pouze písek PG I. Nově se přidávají 

písky PG II a PG III s větší frakcí, které mají za následek změnu mechanických vlastností 

směsi a její zpracovatelnosti. Písky se dávají v poměru 1:1:1. Složení nově 

optimalizovaných směsí je uvedeno v tabulce 22. V souvislosti se změnou granulometrie 

se zároveň nepatrně mění množství vodního skla a vody, což je patrné při porovnání 

tabulek obsahujících složení směsí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 22 - Složení směsí AP2-1 až AP2-5 
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4.3.1  Dosažené výsledky a diskuse 

Všechny uvedené výsledky byly naměřeny na zkušebních tělesech směsí AP2-1 až 

AP2-5, přičemž v průběhu vyhodnocování mechanických vlastností dojde k zaměření na 

směsi AP2-3 a AP2-5. Ty budou nadále podrobeny dalším zkouškám.  

 

4.3.1.1  Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti byly měřeny v 7 a 28 dnech. Získané hodnoty byly 

zprůměrovány a zpracovány do grafu pro lepší přehlednost.  

Z Graf 1 se dá určit, že nejlepších výsledků pevnosti po 7 dnech dosahuje směs 

s označením AP2-1 s hodnotou pevnosti v tlaku 23,55 MPa. Zajímavé je, že má tato 

směs rychlejší nárůst pevnosti než ostatní 4 směsi, ale po 28 dnech nedosahuje vyšších 

hodnot. Nejvyšší pevnost po 28 dnech má AP2-3 s hodnotou 39,79 MPa.  

Nejnižší pevnost stanovenou v 7 dnech má vzorek AP2-2 s hodnotou 19,84 MPa 

a od ostatních se liší pouze o přibližně 3 MPa. Po 28 dnech byla nejhorší tlaková pevnost 

naměřena u směsi AP2-1 s hodnotou 29,79 MPa. 
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Graf 1 - Pevnost v tlaku v 7 a 28 dnech pro vzorky AP2-1 až AP2-5 



kapitola 4.3: Vývoj složení studovaných směsí 

69 

 Všechny směsi dosáhly skoro 50 % pevnosti v tlaku v 28 dnech již po 7 dnech zrání. 

Nejrychlejší nárůst pevnosti se prokázal u směsi AP2-1, která dosáhla již v 7 dnech více 

jak 79 % pevnosti po 28 dnech.  

 Nejvyšších pevností v tahu za ohybu bylo dosaženo v případě směsi AP2-3, která 

dosáhla hodnoty 6,87 MPa. Je třeba dodat, že pevnosti všech směsí se po 7 dnech nelišily 

o více než 1 MPa. Nejnižších hodnot dosáhla AP2-2 s hodnotou 5,90 MPa. 

 Po 28 dnech se stanovila největší pevnost v tahu u AP2-5 s naměřenou pevností 

10,88 MPa. Nejmenší hodnoty po 28 dnech byly naměřeny u směsi AP2-2. 

 Všechny směsi dosáhly více jak 60 % pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech již po 

7 dnech svého zrání. Vzorek AP2-4 dosáhl dokonce 80 %.  

 
 U všech navržených směsí byl pozorován nárůst pevnosti v tlaku i pevnosti v tahu 

za ohybu v čase. Čím starší vzorek byl, tím měl vyšší pevnost. To je vlastnost podobná 

cementovým materiálům. Velice zajímavý je také poměr tlakové pevnosti a pevnosti 

v tahu za ohybu. U betonu dosahuje pevnost v tahu za ohybu většinou do 10 % pevnosti 
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Graf 2 - Pevnost v tahu za ohybu po 7 a 28 dnech pro vzorky AP2-1 až AP2-5 
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v tlaku. Zde se dá vypozorovat, že pevnosti v tahu se blíží až k 20-30 % hodnoty 

pevnosti v tlaku, což je 2x až 3x více než bývá u betonu. 

Pokud se při vyhodnocování mechanických vlastností vezme v úvahu složení 

jednotlivých směsí, je možno vypozorovat několik závěrů. Směs AP2-1 má nejvyšší obsah 

RONU a druhý nejvyšší obsah vodního skla. Vyšší obsah velice jemně namletého 

prekursoru s dostatečným množstvím aktivátoru v podobě vodního skla mohly zapříčinit 

rychlý nárůst počáteční pevnosti. Na druhou stranu obsahuje ale menší množství 

kameniva a více vody, to mohlo dát za výsledek menší pevnosti po 28 dnech zrání. 

Rychlý nárůst pevností v počátku a zpomalení nárůstu v delší době zrání je typickou 

vlastností geopolymerů. Všechny vzorky obsahující vyšší množství kameniva měly lepší 

pevnosti v tlaku než vzorek AP2-1 po 28 dnech. Po 28 dnech má AP2-3 nejvyšší pevnost 

v tahu za ohybu i v tlaku, protože obsahuje nejméně vodního skla v poměru k ostatním 

složkám. Důležité je také všimnout si, že má druhý nejvyšší obsah kameniva, které mohlo 

být další příčinou lepších pevnostních charakteristik. Naopak směs AP2-2 má nejvyšší 

obsah vodního skla, a proto dosahuje nejmenších hodnot tahu za ohybu. Velice důležité 

je zmínit souvislost mezi složením směsí AP2-5, AP2-2 a dosaženými výsledky. AP2-5 

má nejvyšší obsah kameniva, stejný poměr RON/aktivátor jako směs AP2-2 a skoro 

stejný obsah vody. Z toho se dá úspěšně usoudit, že rozdíl v získaných pevnostech udělal 

pouze vyšší obsah kameniva.  

Na základě dosažených výsledků pevností byly vybrány směsi AP2-5 a AP2-3 

a byly porovnány s referenční maltou Betofix R4. Referenční malta určená k opravě 

betonových průmyslových podlah dosahuje podle technického listu v 7 dnech pevnosti 

v tlaku 45 MPa. Vybrané směsi dosahují ovšem pouze 50 % z této hodnoty. Po 28 dnech 

by měl Betofix R4 dosahovat na hodnotu více jak 50 MPa. Zde již nevzniká tak závratný 

rozdíl jako u pevností v 7 dnech. Je třeba ale zmínit, že směs AP2-3 má pouze 80 % 

z této hodnoty.  



kapitola 4.3: Vývoj složení studovaných směsí 

71 

 V případě pevnosti v tahu za ohybu má vyvíjená směs na bázi geopolymeru vyšší 

pevnosti než referenční maltovina. Z výše uvedeného je vidno, že je třeba směs nadále 

vyvíjet a optimalizovat její vlastnosti.  
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Graf 4 - Porovnání pevností v tahu za ohybu vybraných směsí s referenční 
maltovinou BETOFIX R4 
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4.3.1.2  Doplňková měření 

Doplňková měření byla provedena za účelem zjištění dalších vlastností navrhované 

směsi. Hodnoty jsou pouze informativní a poslouží k lepší charakteristice materiálu. 

V rámci těchto měření byla měřena sorpční schopnost, difuze vodní páry skrz vzorek 

a byly stanoveny tepelné vlastnosti.  

Vzhledem k tomu, že hodnoty výše uvedených měření souvisí s pórovitostí 

a objemovou hmotností materiálu, budou uvedeny také výsledky z porozimetru 

a pyknometru.  

  

 Pokud se porovnají pouze hodnoty zkoumaných vzorků, dá se úspěšně konstatovat 

následující. Stanovené hodnoty jsou skoro ve všech případech prakticky identické. Jediná 

odlišnost se objevuje u výsledků ze zkoušky difuze vodní páry skrz vzorek. Zde má vzorek 

AP2-5 lepší vlastnosti než AP2-3 a propustil tedy za stejný časový úsek méně vodní páry. 

Faktor difuzního odporu je obecně relativně nízký. Z hlediska tepelné techniky jsou 

výsledky součinitele tepelné vodivosti prakticky zanedbatelné. Běžné tepelné izolace se 

mají hodnotu součinitele tepelné vodivosti v řádech setin až tisícin. 

Tabulka 23 - Tepelné, difuzní a sorpční vlastnosti vzorků AP2-3 a AP2-5 
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 Pokud se porovnají získaná data s výsledky z porozimetrie, tak je na první pohled 

jasná souvislost mezi množstvím pórů a jednotlivými vlastnostmi. AP2-3 má vyšší obsah 

pórů a z toho důvodu lépe nasákne vodu, propustí více vodní páry za stejný časový úsek 

a má horší tepelně izolační vlastnosti. Nasákavost by u průmyslových podlah mohla hrát 

roli v případě aplikace do provozů s vysokým obsahem škodlivých látek. Pokud by byl 

povrch příliš nasákavý, mohl by pojmout chemikálie obsažené ve vodě a degradovat. 

 

 

  

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

0,001-0,01 0,01-0,1 0,1-1 1-10 10-100

O
bj

em
 p

ór
ů 

[c
m

3/
g]

Velikost pórů [μm]

AP2-3

AP2-5

Graf 5 - Objem a velikost pórů u vzorků AP2-3 a AP2-5 



kapitola 4.4: Proces optimalizace směsi  

74 

4.4 Proces optimalizace směsi - 2.fáze 
V rámci optimalizace bylo hlavním úkolem zlepšit zpracovatelnost, snížit smrštění 

a zvýšit pevnost geopolymeru v tlaku. Původní požadavek na funkční směs byl 20 MPa 

v tlaku. Postupem času přibyly požadavky na zvýšení pevnosti v tlaku do rozmezí 

hodnot 35-40 MPa a zrychlení náběhu pevnosti v prvních 7 dnech. 

 

4.4.1  Výběr superplastifikátoru 

V první fázi optimalizace se navrhly 4 směsi, přičemž každá z nich měla odlišný 

superplastifikátor. Hlavním cílem tohoto kroku bylo redukovat množství vody, která 

snižuje pevnosti materiálu a otestovat, který plastifikátor bude z hlediska 

zpracovatelnosti a konzistence nejideálnější volbou. Snížení vody může také vést 

k redukci autogenního smrštění materiálu. V této fázi nebyl ovšem problém smršťování 

detekován. Složení směsí bylo založeno na směsi AP2-3. Jediným rozdílem bylo přidání 

1 % superplastifikátoru. Procenta jsou vztažena k množství prekursoru, kterým je 

v tomto případě RON. Níže je pro rekapitulaci uvedeno složení směsi a přídavek 

superplastifikátorů. Změna nastává u množství přidané vody.  

 

Tabulka 24 - Složení směsí s různými superplastifikátory 
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  Při stejném množství vody měly směsi různé rozlivy. Z hlediska konzistence dosáhl 

nejlepší hodnoty plastifikátor Stachement MM obsažený ve vzorku 3B. Ostatní směsi 

měly rozliv buď příliš malý, nebo velký. Ačkoliv měla směs 3A obsahující plastifikátor 

Viscocrete velmi malý rozliv, tak se při sebemenší vibraci začala postupně roztékat. 

Z hlediska zpracovatelnosti vycházela nejlépe směs 3B a jako druhá 3C. Zbylé dvě směsi 

se buď lepily na nástroje, nebo se velmi komplikovaně ukládaly do bednění. Ačkoli se to 

tak na první dojem nejeví, hrálo kritérium zpracovatelnosti velice důležitou roli při vývoji 

podlahové směsi. 

 Dalším krokem bylo otestovat mechanické vlastnosti materiálů. Pevnosti byly 

měřeny po 28 dnech. Výsledky posloužily pouze k výběru superplastifikátoru a nedají se 

tedy dále porovnávat s ostatními výsledky pevností v průběhu optimalizace. 

 V rámci pevností v tlaku vyšla nejlépe 3C s hodnotou 13,69 MPa a nejhůře směs 

3B s hodnotou 8,72 MPa. Při měření pevností v tahu za ohybu byla stanovena nejvyšší 

hodnota u směsi 3C, která dosáhla na číslo 3,64 MPa a nejnižší u 3D s výsledkem 

2,08 MPa. 
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Graf 6 - Pevnost v tahu za ohybu a tlaku po 28 dnech 
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 Jako doplňkové měření byla zvolena porozimetrie, která byla taktéž provedena 

u všech 4 směsí. Některé superplastifikátory zvyšují pórovitost materiálu, která je v při 

našem návrhu nežádoucí. Jako výsledek měření bylo vykresleno zastoupení různé 

velikosti pórů v materiálu, což je zakresleno v grafu 7. 

 Z vykreslení se dá vyvodit následující. Stacheplast 17 ovlivnil množství pórů 

obsažených ve směsi ze všech plastifikátorů nejvíce. Naopak nejmenší objem pórů se může 

úspěšně přiradit ke směsi s Viscocretem. Všechny křivky mají podobný průběh a objem 

pórů se od sebe výrazně neliší, a proto můžeme toto měření brát pouze jako informativní. 

Největší zastoupení mají u všech směsí póry s velikostí 0,01 až 0,2 μm a křivky jsou 

si prakticky podobné. 

 Z výše uvedených výsledků se vybraly pro další výzkum superplastifikátory 

Stachement MM a Stacheplast 17. Stachement MM sice nedosahoval nejlepších výsledků 

v oblasti mechanických vlastností, ale měl nejlepší zpracovatelnost a konzistenci ze všech 

zkoumaných směsí. 
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Graf 7 - Distribuce pórů v závislosti na superplastifikátoru 
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 Aby se superplastifikátory vyzkoušely s různými poměry ostatních složek, vznikly 

nové směsí s označením P1-5B a P1-5C. P1-5B obsahuje Stachement MM a P1-5C 

Stacheplast 17. Složení a poměry složek jsou uvedeny v následujících tabulkách.  

 

 Na základě provedených zkoušek pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu se 

vybral nejvhodnější superplastifikátor a nejvhodnější poměr složek. Z dalších výsledků 

bylo zjištěno, že nejvyšších pevností dosáhly směsi P1-3B, přičemž úplně nejvyšších 

hodnot dosáhla směs P1B. Pevnost v tlaku byla stanovena na 33,79 MPa a pevnost 

v tahu za ohybu na 8,89 MPa. Všechny hodnoty byly zjištěny po 28 dnech zrání. Důležité 

je poznamenat, že výsledky pevností nesouhlasí s výsledky uvedenými v Graf 6 . 

V tomto případě vykazuje skupina směsí se superplastifikátorem Stachement MM (P1-

5B) lepší mechanické vlastnosti než směs se Stacheplastem 17 (P1-5C).  

 Dle zjištěných výsledků byl k dalším optimalizacím vybrán superplastifikátor 

Stachement MM. 

Tabulka 26 - Složení směsí P1-5C 

Tabulka 25 - Složení směsí P1-5B 
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4.4.2  Stanovení povrchové přídržnosti   

V této fázi výzkumu bylo třeba otestovat, zda se celý návrh ubírá správným 

směrem z hlediska přídržnosti materiálu k podkladu. Vzhledem k tomu, že většina 

průmyslových podlah je zatížena dopravními prostředky s těžkým nákladem, je třeba 

stanovit, zda materiál vydrží tak velký nápor kol a neodtrhne se od podkladu. K zjištění 

napětí potřebného k odtržení materiálu od podkladu byla provedena odtrhová zkouška. 

Pro samotnou zkoušku byly vybrány 3 z předchozích směsí s označením P1B, 

P2B a P3B, které zároveň vykazovaly nejlepší dosud zjištěné vlastnosti. Výsledky byly 

následně porovnány s již zmíněnou maltou s názvem Betofix R4. Odtrhy byly prováděny 

ve 28 dnech. Výsledky měření jsou ovlivněny skutečností, že před aplikací maltové směsi 

na podklad nedošlo k žádné úpravě povrchu kromě jeho očištění. Zároveň se počítalo 

s možností, že bude finální směs na bázi geopolymeru při reálném použití nanášena na 

podklad v různě silných vrstvách. 
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Graf 8 - Pevnost v tlaku a tahu za ohybu po 28 dnech pro vzorky P1-5B a P1-5C 
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Výsledky z odtrhové zkoušky jsou uvedeny v tabulce 27. Ze zjištěných napětí je 

patrné, že navržená směs nemá dostatečnou přídržnost k podkladu. Zatím co referenční 

malta má stanovenou přídržnost kolem 2 MPa, tak momentálně navržená směs P3B 

dosahuje nejvyššího výsledku 0,31 MPa, což je z hlediska normy ČSN 74 4505 [17] 

nedostačující. Směsi P1B a P2B měly dokonce ve 2 ze 3 zkoušek naměřené nulové napětí 

při odtrhu od pokladu. 

 

Tabulka 27 - Výsledky odtrhových zkoušek směsi P1B, P2B, P3B 

Obrázek 34 - Odlepená vrstva od podkladu 
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 V průběhu odtrhové zkoušky byla ovšem zjištěna nežádoucí vlastnost materiálu. 

Materiál se výrazně smrštil a v jednom případě došlo dokonce k jeho úplnému oddělení 

od podkladu. V jednom z dalších případů se společně s materiálem odtrhl i podklad.  

 

4.4.3  Redukce smrštění 

Autogenní smršťování je u geopolymerů obecně známý problém a ovlivňuje ho 

mnoho dílčích činitelů, ale neexistuje mnoho dat o tom, jak ho eliminovat. Podmět 

k řešení tohoto problému vznikl na základě zkoušky materiálu, při které se čerstvě 

namíchaná směs uložila do bednění o rozměrech 1x1,5 m. Cílem této zkoušky bylo 

simulovat aplikaci směsi na bázi geopolymeru při reálné situaci. Deska se za 28 dní zrání 

smrštila po všech stranách. Smrštění se pohybovalo v řádech centimetrů. Konkrétně se 

jednalo o rozmezí 1 až 1,5 cm. K řešení problému se přistoupilo několika způsoby, které 

jsou blíže popsány v dalších kapitolách. 

Obrázek 35 - Čerstvě uložená směs do bednění 1,5x1 m 
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Jeden z prvních způsobů, jak snížit smrštění, je snížit množství obsažené vody. 

Úprava množství vody proběhla již v předchozí optimalizaci v rámci výběru 

nejefektivnějšího superplastifikátoru a nebude tedy dále prováděna.  

 
4.4.3.1  Úprava čáry zrnitosti 

Další ze způsobů, jak redukovat smrštění betonů a cementových materiálů je 

úprava křivky zrnitosti obsaženého kameniva. Přidáním větší frakce kameniva se sníží 

objem cementového tmelu, který se smršťuje.  

Na základě těchto informací se přistoupilo k optimalizaci křivky zrnitosti. Jako 

vzorová křivka byla zvolena Fullerova křivka zrnitosti (další jsou Hummel a EMPA), 

ke které se má uvažovaná křivka blížit, ideálně být s Fullerovou křivkou identická. 

Principem bylo postupně upravovat množství filtračních písků PG I, PG II a PG III, 

které mají různé frakce.  
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Na grafu 9 je vidět, že zelená křivka zastupuje pouze směs filtračních písků. Modrá 

křivka zastupuje směs filtračních písků a RONU. RON byl započítán po provedení 

prosévací zkoušky a zjištění zrnitosti na sítech. Skok ze zelené křivky na modrou je 

způsoben započítáním RONU, který je velice jemně namletý, přičemž největší skok je 

viditelný v první třetině vykreslení křivek mezi 0 až 0,25 mm velikosti oka síta. Modrá 

část křivky vybíhá z větší části nad Fullerovu křivku. To značí, že by se mohlo přidat 

větší množství hrubšího kameniva. 

Po úpravě křivky zrnitosti bylo informativně měřeno smršťování na trámcích 

o rozměrech 300x40x20 mm a byly provedeny zkoušky mechanických vlastností na 

trámcích 160x40x40 mm. Jednotlivé výsledky byly zaznamenávány a bylo zjištěno 

následující. Měření probíhaly na dvou typech směsí. První směs měla vynechanou 

prostřední frakci kameniva a množství 250 g PG II bylo přerozděleno mezi písky PG I 

a PG III. Druhá směs byla ponechána dle optimalizované křivky zrnitosti.  

 

Podle vyhodnocení měření smršťování se dospělo k závěru, že směs s vynechanou 

frakcí kameniva se smršťuje podstatně méně než směs se všemi složkami. Přesněji řečeno 

se smršťuje skoro 2x méně, přičemž směs s vynechanou frakcí P3.1-0 se smrštila 

průměrně o 0,22 mm na 300 mm dlouhém vzorku a směs P3.2-0 se smrštila o 0,48 mm 

na 300 mm. Z toho vyplývá, že teoreticky by směs s vynechanou frakcí mohla být 

v tomto směru použitelná. Ovšem na základě vyhodnocení pevností vzorků v tlaku 

a tahu za ohybu se dospělo k názoru, že bude i přes to lepší ponechat složení směsi se 

všemi typy písků a zkusit jinou možnost, která povede k snížení smrštění. 

Tabulka 28 - Složení směsí s optimalizovanou křivkou zrnitosti 
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V rámci tlakových a tahových zkoušek vyšla směs P3.2-0 ve všech směrech 

o poznání lépe. Po 28 dnech byla u P3.1-0 naměřena pevnost v tlaku 7,10 MPa a pevnost 

v tahu za ohybu 2,01 MPa, ale u P3.2-0 byly hodnoty více jak dvojnásobné. Pevnost 

v tlaku byla stanovena na 18,84 MPa a v tahu za ohybu na 5,19 MPa. Pokud porovnáme 

výsledky smrštění a pevností, tak si nejde nevšimnout určité podobnosti. Čím vyšší má 

vzorek pevnost, tím vyšší je jeho smrštění.  

 

4.4.3.2  Přísady proti smršťování  

V druhém kroku se přistoupilo k aplikaci přísad používaných k omezení smrštění 

v betonech a cementových materiálech. Pro tento účel byla vybrána prostismršťující 

přísada od společnosti Stachema Stacehement AC 600, dále vápno a přísada proti 

smrštění Denka CSA 20.  

Použití přísad proti smrštění je v případě cementových materiálů logický krok. 

Ovšem v případě geopolymerů nemusí tyto přísady fungovat. Většina těchto látek 

aktivně působí ve chvíli, kdy započne první fáze hydratace cementu. Vzhledem k tomu, 
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Graf 10 - Pevnost v tlaku a tahu za ohybu po 28 dnech 
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že geopolymerace nemá fázi hydratace a nevzniká při ní C-S-H gel, nedá se s přesností 

určit, jaký efekt budou mít přísady na vlastnosti geopolymerů, průběh geopolymerace 

a jak ovlivní jejich smrštění. I přes to je žádoucí z hlediska dalšího výzkumu tuto 

možnost vyzkoušet a zaznamenat všechna naměřená data.  

Složení se shoduje s tabulkou 28. Jediný rozdíl bude vždy v přidání přísad proti 

smrštění. V případě použití Stachement AC 600 se přidalo vždy 1 % z celkového 

množství RONU. Množství vápna bylo odlišné a přidávalo se buď 5 % nebo 10 % 

z množství ronuRONU. Denka se přidávala v množství 3 % nebo 5 % z množství RONU. 

Podrobněji je vše zobrazeno v tabulce 29. 

 

 Pokud se porovnají výsledky z tabulky uvádějící průměrné hodnoty smrštění, 

tak se dá vyvodit, že nejhorších výsledků v rámci smrštění dosahuje přidání vápna do 

směsi. Nejvyšší průměrná hodnota byla v tomto případě stanovena na 1,05 mm na 

300 mm dlouhém vzorku. Na všech vzorcích bylo naměřeno smrštění v rozptylu 0,58 až 

1,05 mm. 

Tabulka 29 - Složení směsí s přidáním přísad proti smrštění 
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Pokud tyto hodnoty porovnáme s výsledky smrštění na desce 1x1,5 m, kde se smrštění 

pohybovalo od 1-1,5 cm, můžeme vyvodit následující závěr. Čím větší bude plocha, do 

které se směs ukládá, tím vyšší smrštění bude. Mezi hodnotami naměřenými na velké 

desce a na vzorcích o rozměru 300 mm tedy neplatí přímá úměra. 

 

Na základě vyhodnocení měření smršťování bylo zjištěno, že přísady proti smrštění 

nefungovaly. Tím se potvrdil předpoklad, že v případě geopolymerů nebudou fungovat 

stejné inhibitory jako u cementových materiálů. Nejen že smrštění neredukovaly, 

ale dokonce ho v některých případech zhoršily. Aby se toto tvrzení dalo vzít jako fakt, 

muselo by být provedeno více měření na větším množství vzorků s vyšší přesností. 

V případě našeho výzkumu jsme na základě těchto výsledků předpokládali, že použití 

přísad nebude vést ke snížení smrštění a budeme muset přistoupit k jinému řešení. 

  

 

Tabulka 30 - Průměrná smrštění po přidání přísad proti smrštění 
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4.4.3.3  Přidání vláken 

Poslední možností, jak redukovat smrštění, bylo přidat vlákna. K tomu posloužila 

vlákna o délce 6,12 a 30 mm. Vlákna 6 a 12 mm jsou z polypropylenu a vlákna 30 mm 

jsou z polymeru.  

Receptura směsi se až na vlákna neliší od té, která je uvedena v tabulce 28. 

Vlákna o délce 6 a 12 mm byla do směsi dána v množství 1 a 1,5 g. U vláken o rozměru 

30 mm se přistoupilo k aplikaci v množství 3 a 4,5 g. K tomu bylo přistoupeno z toho 

důvodu, protože ve stejné gramáži je menších vláken více než větších. První překážkou 

v případě použití vláken bylo rozpletení vláken. Vlákna se musela promíchat ve vodě 

a řádně rozmotat tak, aby nevznikaly slepence více vláken.  

Po zaznamenání smršťování u jednotlivých vzorků bylo zjištěno, že množství 

vláken výrazně neovlivnilo míru smrštění na rozdíl od typu použitých vláken. Z tohoto 

hlediska měly nejlepší výsledky vlákna o délce 30 mm. Jejich průměrné smršťování bylo 

stanoveno na 0 až 0,1 mm. Velkým problémem je ovšem jejich použitelnost. Jejich větší 

rozměr způsobuje, že hodně vyčnívají z povrchu materiálu a jsou tedy bez dalších 

povrchových úprav nepraktická. Zhruba porovnatelných výsledků dosáhla vlákna 

o rozměrech 6 a 12 mm. Zde se naměřilo smršťování v rozmezí 0,05 až 0,35 mm. 

Rozmezí naměřených hodnot je pravděpodobně způsobeno i uložením vláken ve vzorku. 

Vzhledem k tomu, že nejsou vlákna nijak usměrňována, je jejich poloha a směr čistě 

náhodná. I s tím se musí při reálné aplikaci směsi počítat. Vlákna 6 a 12 mm dosáhla 

sice horších výsledků smršťování, ale jsou praktičtější a použitelnější. Zároveň jsou 

stanovené hodnoty smrštění stále o dost menší než u směsí s přísadami proti smršťování.  

Na základě získaných výsledků se nedá s jistotou potvrdit, že se autogenní 

smršťování podařilo úplně eliminovat, ale dá se potvrdit, že se hodnoty podařilo snížit 

do přijatelných mezí. Úplná eliminace smrštění je v případě geopolymerů pravděpodobně 

nedosažitelný cíl stejně tak jako u cementových materiálů a musí se s ním při návrhu a 

použití počítat. Do dalších směsí budou použita vlákna s rozměrem 12 mm. 
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Obrázek 37 - Čerstvě namíchaná směs s vlákny délky 12 mm 

Obrázek 36 - Čerstvě namíchaná směs s vlákny délky 30 mm 
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4.4.4  Navýšení počátečních a koncových pevností 

Dalším cílem bylo zajistit, aby měla podlahová směs dřívější počátek tuhnutí a 

nabývala vyšších pevností po 7 i 28 dnech. Jako první možnosti se nabízely změna 

aktivátoru a zkusit příměsi v podobě strusky, mikrosiliky, vápna, cementu a mefista.  

 
4.4.4.1  Změna aktivátoru 

Jako první se přistoupilo na změnu aktivátoru ze sodného vodního skla na 

kombinaci sodného vodního skla a sodného hydroxidu. Hydroxid zajistí rychlejší nárůst 

pevnosti a zároveň zvýší výsledné pevnosti v 28 dnech. Hydroxid se před aplikací 

rozpustil ve vodě a následně byl v podobě roztoku přimíchán do směsi, přičemž se 

variovalo s množstvím přidaného hydroxidu. 

 

 Jednotlivé směsi byly označeny jako CH1-4. S narůstajícím číslem označení vzorku 

klesá množství hydroxidu v receptuře, ale ostatní složky zůstávají stejné, přičemž voda 

se nepatrně měnila dle potřebné konzistence. Množství hydroxidu bylo stanoveno na 

základě poměru Si/Na v rozmezí 0,8 až 1,4. Před uložením do formy se zjistilo, že je 

materiál nepatrně lepivější a má tužší konzistenci, což způsobil hydroxid sodný. 

 Po přidání hydroxidu do receptury byl pozorován nárůst pevností v tahu i tlaku 

oproti předchozím vzorkům. Zároveň došlo k tuhnutí a tvrdnutí směsi po výrazně kratší 

době. Ztvrdlý materiál byl zaznamenán již po 2-3 hodinách po uložení do forem, což je 

kratší doba než u předchozích směsí.  

Tabulka 31 - Složení směsí CH1-4 s hydroxidem sodným 
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 Pevnosti jsou znázorněny v následujících grafech. Nejlepší pevnosti po 7 i 28 dnech 

v tahu za ohybu i tlaku má směs CH2 s obsahem hydroxidu 33 g. Je více než 

pravděpodobné, že u směsi CH4 nebylo hydroxidu dodáno dostatečné množství, aby se 

projevil na výsledcích pevností. Naopak u CH1 se předpokládá, že ho bylo naopak příliš.  
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Graf 11 - Pevnost v tlaku po 7 a 28 dnech vzorků CH1-4 
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Graf 12 - Pevnost v tahu za ohybu po 7 a 28 dnech vzorků CH1-4 
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 Po 3 až 7 dnech zrání vzorků začal být pozorován výskyt výkvětů. Nejdříve byl 

výskyt pouze lokální, ale postupně začaly pokrývat celý povrch vzorků. Při zkouškách 

pevností už byl pokryt celý povrch zkušebních těles, což je nežádoucí efekt hydroxidu. 

 

Obrázek 38 - Výkvět na vzorcích CH1 o rozměrech 160x40x40 mm 

Obrázek 39 - Výkvěty na straně vzorků CH1-4 o rozměrech 300x40x20 mm 

 



kapitola 4.4: Proces optimalizace směsi  

91 

 Z tohoto důvodu se přešlo z hydroxidu sodného na hydroxid draselný a s tím se 

zároveň vyměnilo i sodné vodní sklo za draselné vodní sklo. Velkým benefitem použití 

draselných aktivátorů je nulový výskyt výkvětů a zvýšení pevností vzorků oproti sodným 

aktivátorům. Nevýhodou je násobné navýšení ceny podlahové směsi.  

 Na základě výše zmíněného bylo pro další optimalizaci zvoleno složení směsi CH2 

s obměnou v případě hydroxidu. Hydroxid draselný nahradil hydroxid sodný, 

ale dávkování zůstalo stejné, tedy 33,5 g. 

 

4.4.4.2  Přidání příměsí  

V následujícím kroku budou popsány vlastnosti směsí po přidání příměsí v podobě 

strusky, mikrosiliky, cementu, vápna a mefista. Příměsi byly aplikovány za účelem 

zvýšení pevností materiálu. Následně byly provedeny zkoušky v tlaku a tahu za ohybu. 

V průběhu výroby vzorků byly vedeny poznámky o změně konzistence 

a zpracovatelnosti. V případě mefista došlo k celkové náhradě RONU za mefisto 

v receptuře. Pro všechny ostatní směsi platí stejná receptura, jako je uvedena v Tabulka 

31. Důležité je poznamenat, že příměsi bylo přidáno vždy 10 % z celkového množství 

RONU (800 g RONU = 80 g příměsi). Množství příměsí není v tabulce 32 zobrazeno. 

  

 V průběhu přípravy vzorků bylo zjištěno následující. Nejlepší zpracovatelnost měla 

směs s příměsí mikrosiliky, která se jevila, že by mohla fungovat jako samonivelační směs. 

V případě přidání vápna se muselo dodat 15 g vody a směs měla velice špatnou 

zpracovatelnost.  Lepila se na pracovní nástroje a šla velice špatně uložit do forem. 

Tabulka 32 - Složení směsí s příměsi mikrosiliky, strusky, vápna, cementu, mefista 
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U náhrady RONU za mefisto bylo dodáno dalších 60 g vody. Směs byla s obsahem vody 

230 g velice suchá. Po dodání dalších 15 g ztekutila na rozliv 180/189 mm. I přes vysoký 

obsah vody ale dosáhla nejlepších pevností. To je přisouzeno velice jemnému mletí 

mefista, přičemž má podle zkoušky na Blaineově přístroji až 2x vyšší měrných povrch 

v porovnání s RONEM.  

 

 V rámci pevností mělo mefisto nejvyšší pevnosti ze všech vzorků této části 

optimalizace v 7 i 28 dnech. V 7 dnech dosáhlo hodnoty 58,98 MPa v tlaku a 6,39 MPa 

v tahu za ohybu. V 28 dnech potom 65,74 MPa v tlaku a 6,77 MPa v tahu. Z výsledků 

je vidno, že poměr pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu se blíží k 10 %. Což už je více 

podobné poměrům pevností zjištěných u betonů. 

Tabulka 33 - Porovnání měrných povrchů mefista, RONU a cementu 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Struska Mikrosil. Vápno Cement Mefisto

Pe
vn

os
t 

v 
tla

ku
 [M

Pa
]

7 dní 28 dní

Graf 13 - Pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech pro různé příměsi 
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Nejhorších pevností dosáhla směs s příměsí mikrosiliky a to na 10,10 MPa v tlaku 

a 3,24 MPa v tahu po 7 dnech. Po 28 dnech dosáhla pevnosti 17,20 MPa v tlaku a 4,51 

MPa v tahu. Pro další výzkum tak nemá tato směs budoucnost.  

 

Další příměsi v podobě cementu, vápna či strusky neprojevily významné skoky 

v pevnostech oproti předchozím optimalizacím. Ačkoli je mefisto zdroj RONU a nejedná 

se přímo o odpadní materiál, bude přidáno do následující a zároveň konečné optimalizace 

za účelem zvýšení pevností materiálu. 

 

4.4.5  Optimalizovaná směs  

Od původní směsi AP2-3 došlo v průběhu optimalizace k několika změnám. Došlo 

ke snížení množství vody a zlepšení konzistence použitím superplastifikátoru. 

Optimalizovala se křivka zrnitosti a přidaly se vlákna, aby se zabránilo velkému smrštění. 

K zrychlení tuhnutí a nárůstu počátečních pevností byl přidán hydroxid a k celkovému 

navýšení pevností bude v poslední a zároveň finální směsi přidáno mefisto.  
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Graf 14 - Pevnost v tahu za ohybu po 7 a 28 dnech pro různé příměsi 
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V poslední optimalizaci se budou také kombinovat vlákna 6 mm a 12 mm a bude 

se měnit obsah mefista a RONU.  

 

Jediné výsledky, které je v tuto chvíli možné prezentovat, jsou zkoušky pevností 

v tlaku a tahu za ohybu. Ostatní zkoušky bohužel nebyly doposud provedeny, ačkoliv 

jsou v plánu. Výsledky zkoušek mechanických vlastností budou zároveň znovu 

porovnány s neoptimalizovanou směsí AP2-3 a referenční maltovou směsí Betofix R4. 

 Na základě výsledků pevností v tlaku se dá úspěšně konstatovat následující. Pokud 

se porovnají směsi KP1, KP2 a AP2-3, je zřejmé, že proces optimalizace výrazně zlepšil 

pevnost materiálu v tlaku. Zlepšení se projevilo na pevnostech jak v 7, tak 28 dnech. 

Betofix R4 má stále vyšší pevnosti než navrhované směsi v 7 i 28 dnech. Vypíchnout se 

dá také nárůst pevnosti v tlaku v prvních 7 dnech. KP2 má 1,7x vyšší pevnost po 

7 dnech než AP2-3. Z optimalizovaných směsí dosáhla nejlepších výsledků KP2 

s hodnotami pevností v tlaku 37,71 MPa po 7 dnech a 47,84 MPa po 28 dnech.  

 Co se týče pevností v tahu za ohybu, dosáhla KP2 nejvyšší hodnoty po 7 dnech 

a to je 6,96 MPa. Tato hodnota je porovnatelná se směsí AP2-3, u které byla ovšem 

stanovena nejvyšší pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech. Zatímco KP2 měla 8,38 MPa, 

po 28 dnech, tak u AP2-3 bylo naměřeno 10,52 MPa. Nejnižších hodnot dosáhla směs 

KP1. Při porovnání s refereční maltou mají lepší výsledky KP2 a AP2-3.  

 U všech směsí se potvrdil trend nárůstu pevností v čase. Vzorky směsí KP1 a KP2 

dosáhly již po 7 dnech více jak 70 % pevností po 28 dnech, což je u geopolymerů typické. 

 Na základě provedených optimalizací a výsledků z posledního návrhu směsí KP1 

a KP2 se za finální a do jisté míry optimální návrh dá považovat podlahová směs KP2. 

Tabulka 34 - Složení optimalizovaných směsí KP1 a KP2 
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Graf 15 - Porovnání pevností v tlaku po 7 a 28 dnech 
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Graf 16 - Porovnání pevností v tahu za ohybu v 7 a 28 dnech 
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4.5 Návrh pro další výzkum 
V rámci výzkumu směsi na opravu průmyslových podlah, který probíhá pod 

záštitou TAČR, je třeba dodělat zbytek zkoušek u směsí KP 1,2 a ujistit se, že směs se 

dále nesmršťuje, má dobrou přídržnost k podkladu a je chemicky odolná. Potom se dá 

výzkum prohlásit za úspěšný. 

Z mého pohledu je možné směs dále modifikovat a využít ji jako plnohodnotnou 

náhradu betonu. Až bude v tomto směru provedeno více výzkumů, je možné, že by se 

geopolymery daly využít na nosné vrstvy podlah, které tvoří u průmyslových podlah 

většinou beton. To vše by platilo za předpokladu, že bude plně vyřešeno smršťování, 

které bude ovlivněno nutností změnit frakci kameniva a pravděpodobně složení směsi 

lehce upravit, aby se směs mohla aplikovat ve vyšších vrstvách.  
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5 Závěr 
Na počátku vývoje podlahoviny na bázi geopolymeru bylo navrženo několik směsí 

s různým složením. Cílem prvního kroku bylo určit optimální poměr složek, a to 

především RONU, kameniva a aktivátoru. Ze tří hlavních skupin bylo vybráno 

5 konkrétních kandidátů, na kterých byly provedeny mechanické zkoušky, zkoušky na 

tepelné a vlhkostní parametry materiálu. Z vybraných směsí byly poté na základě 

výsledků zkoušek určeny další 2 směsi (AP2-3 a AP2-5) pro porovnání s referenční směsí 

na opravu průmyslových podlah Betofix R4. Po porovnání hodnot se došlo k závěru, 

že je třeba dále směs optimalizovat a výzkum značně rozšířit, protože navržená směs 

nedosahovala potřebných pevností v tlaku ani tahu za ohybu. 

V rámci optimalizace se v první řadě přistoupilo k úpravě konzistence směsi 

přidáním superplastifikátoru. V rámci toho se zároveň redukovalo množství obsažené 

vody v receptuře. Na základě stanovení pevností a porozimetrie byl vybrán 

superplastifikátor Stachement MM.  

Z již uvedených kroků vzešly směsi P1-3B, na kterých byly provedeny odtrhové 

zkoušky, které prokázaly nedostatečnou přídržnost zkoumané směsi k podkladu. 

Po uložení směsi na podklad se dokonce směs odlepila a v jednom případě podklad 

odtrhla. Na popud této skutečnosti se směs uložila do bednění o rozměrech 1x1,5 m 

a následně bylo zjištěno, že se směs ve všech směrech smršťuje. 

Na základě předchozí zkoušky bylo zjištěno, že je třeba redukovat smrštění materiálu. 

Za tímto účelem byly provedeny 3 kroky. Úprava křivky zrnitosti přinesla sice uspokojivé 

výsledky, ale smrštění bylo třeba nadále redukovat, a proto byly vybrány 3 přísady proti 

smrštění, které se používají u cementových materiálů. Vápno, cement ani Stachement 

AC 600 ovšem nepřinesly požadované výsledky. Smrštění neredukovaly, a naopak ho 

ještě zvětšily. Posledním krokem bylo přidání vláken. Vybrána byla polypropylenová 

vlákna 6,12 mm a polymerová vlákna 30 mm. Ačkoli měla 30 mm vlákna nejlepší 

výsledky v rámci smršťování, tak z praktických důvodů byla zvolena vlákna o rozměru 
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12 mm, protože vlákna 30 mm příliš vyčnívala z povrchu materiálu. Tím se smrštění 

úplně neeliminovalo, ale hodnoty byly sníženy do únosných mezí.  

Další změna byla provedena kvůli nutnosti zvýšit nárůst počátečních pevností 

materiálu a pevností po 28 dnech. Z toho důvodu byl do směsi přidán hydroxid sodný, 

který ovšem tvořil na zkušebních vzorcích výkvěty, a proto se přešlo kompletně na 

draselné aktivátory. Ty zvýšily pevnosti, zlepšily zpracovatelnost a netvořily se výkvěty. 

Sice se pevnostní charakteristiky tímto krokem výrazně vylepšily, ale bylo třeba ještě 

třeba tyto hodnoty navýšit, aby materiál dosahoval požadovaných parametrů. 

Na základě tohoto požadavku bylo navrženo použít do směsi strusku, mikrosiliku, 

vápno, cement a mefisto a pozorovaly se pevnosti v 7 a 28 dnech. Nejlepších výsledků 

dosáhlo mefisto jak v případě pevností v tlaku, tak u pevností v tahu za ohybu a bude 

v tedy přidáno do poslední směsi s označením KP1,2. 

Na vzorcích KP1,2 byly provedeny mechanické zkoušky a bylo zjištěno, že se směs 

KP2 s vyšším obsahem mefista (Mefisto je velice jemně namletý metakaolin) přibližuje 

v rámci pevností referenční směsi Betofix R4. Na základě doposud naměřených výsledků 

a všech provedených optimalizačních kroků se může směs KP2 označit za výsledný 

produkt celé práce. Následovat budou zkoušky chemické odolnosti materiálu. Celá práce 

je propojená a navazuje na projekt TAČR. 

Téma geopolymerů není dodnes velice prozkoumané, ale má velký potenciál 

nahradit cementové materiály díky tomu, že velká většina prekursorů jsou odpady 

z průmyslové výroby. Nejen že by došlo k náhradě cementu, který zatěžuje životní 

prostředí svojí výrobou, při které dochází k produkci CO2, ale zároveň by se likvidoval 

odpadní materiál, který je nutné skládkovat či jinak likvidovat. 

Obecně shledávám téma geopolymerů velice atraktivním s velkým potenciálem 

nahradit v budoucnu cementové kompozity a tím učinit výrobu stavebních materiálů 

ekologičtější, než je dnes.  
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