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Úvod 

Geopolymery jsou anorganická pojiva syntetizovaná alkalickou aktivací různých 

typů aluminosilikátů. Pojem geopolymer je v poslední době čím dál více 

diskutovaným a zkoumaným tématem díky několika vlastnostem. Zejména se 

jedná o materiál, který má srovnatelné vlastnosti jako portlandský cement, 

avšak hlavní rozdíl v použití geopolymerů oproti portlandskému cementu je 

daleko nižší dopad na životní prostředí, ať už se jedná o výrobu materiálů nebo 

jeho dostupnost a nutné úpravy před použitím ve stavebnictví. Produkce 

portlandského cementu má celosvětově za příčinu vznik 5-8 % emisí CO2. 

V současné době je cement hlavním materiálem pro výrobu betonu po celém 

světě, roční poptávka cementu přesahuje 1,6 miliardy tun. Celosvětově roste 

výroba cementu o 3 % ročně. Při výrobě cementu uniká do ovzduší CO2, SO2, 

NOx a dalších 5-10 % vedlejších produktů, mezi které patří zejména prachy ze 

sušáren, mlýnů, pecí, chladičů a dopravních zařízení [2]. Zároveň se při výrobě 

cementu spotřebuje asi 5 % průmyslové energie. Výroba cementu je druhým 

největším producentem skleníkových plynů, což má za následek globální 

oteplování a další dopady na životní prostředí. Naproti tomu geopolymery jsou 

materiály vyráběné především z průmyslových vedlejších produktů nebo jiných 

aluminosilikátových materiálů, navíc jsou relativně dobře dostupné po celém 

světě. Tato výroba má za následek mnohem menší ekologickou stopu. 

Geopolymery mohou při správném zpracování dosahovat relativně vysokých 

pevností, vynikající tepelné odolnosti a velmi dobré trvanlivosti. Nicméně mají i 

několik nevýhod, a především je problém objemová stabilita geopolymerů, 

zejména objemová deformace [1, 2]. Reologie je věda, která popisuje deformaci 

tělesa vystaveného zatížení. Pomáhá nám objasnit důležité vlastnosti čerstvých 

past, malt, betonů a jiných stavebních materiálů. Pomocí reologických měření 

prováděných různými přístroji, nejčastěji rotačními reometry a viskozimetry, 

jsme schopni pochopit viskoelastické chování látek v tekutém stavu. To nám 
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pomáhá zdokonalit zpracovatelnost stavebních materiálů. Například přepravu 

materiálů, čerpání směsí, zhutnění, samonivelaci, injektáž a další. Bez 

uspokojivých vlastností v čerstvém stavu je nepravděpodobné dosáhnout 

uspokojivých vlastností výsledných produktů [19]. 

 

Teoretická část 

1. Alkalicky aktivované aluminosilikáty 

Alkalicky aktivované aluminosilikáty, jinak také geopolymery, jsou uměle 

vyráběné materiály. Nejčastěji používané a nejvíce zkoumané materiály pro 

výrobu geopolymerů jsou metakaolin, strusky, a popílek. Často se také využívá 

jejich vzájemných kombinací pro ovlivnění některých výsledných vlastností či 

nežádoucích jevů, jako jsou například výkvěty na výsledném materiálu [3, 4]. 

 

Obr č. 1, Geopolymerní materiály na bázi popílku, strusky, metakaolinu a jejich 

kombinací [4] 

Termín geopolymer jako první použil Davidovits v 70. letech. Podle Davidovitse 

část slova „geo-“ odkazuje na řecké slovo Gaia, což znamená Zemi, protože 

geopolymery se skládají především z hlinitokřemičitanů, které jsou 

nejběžnějšími materiály zemské kůry. Jiní autoři přisuzují předponu „geo“ 

konstitutivnímu vztahu pojiva ke geologickým materiálům, jako je přírodní 
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kámen nebo minerály. Část "polymer" označuje složení geopolymerů, což je 

trojrozměrná síť sestávající se z tetraedrů AlO4 a SiO4. V minulosti se často 

diskutovalo o pojmu geopolymer, pro označení tohoto druhu materiálů bylo 

použito mnoho dalších názvů, například: gruntocement, nízkoteplotní 

aluminosilikátové sklo, alkalicky aktivovaný cement, geocement, chemicky 

vázaná keramika, anorganický polymerní beton a hydrokeramika. Nyní se však 

geopolymer stal uznávaným a zavedeným termínem [5]. Alternativní třída 

anorganických pojivových materiálu, geopolymerů, v posledních letech v oblasti 

materiálového inženýrství vzbudila velkou pozornost díky jejich mechanickým 

vlastnostem, trvanlivosti, a hlavně sníženému dopadu na životní prostředí 

spojeného s jejich výrobou. Geopolymery, někdy nazývané jako pojiva 

aktivované alkáliemi, mají třídimenzionální strukturu tvořenou polykondenzací 

aluminosilikátových prekurzorů reagujících s alkalickým aktivačním roztokem. 

Některé materiály na bázi hlinitokřemičitanů lze použít jako prekurzory pro 

výrobu geopolymerů, včetně přírodních (sopečný popel, křemelina), 

syntetických (metakaolin) a odpadních materiálů (popílek, vysokopecní struska, 

keramika, důlní odpady, sklo, popel vzniklý spalováním kalů) [6].  
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Obr č. 2, Reakce podílející se na geopolymerizaci [7] 

 

Geopolymery se syntetizují aktivací aluminosilikátů rozpuštěním 

aluminosilikátových prekurzorů, hydrolýzou Al3+ a Si4+ a polykondenzací [SiO4] 

a [AlO4]- tetraedrů v roztocích hydroxidů, silikátů nebo uhličitanů alkalických 

kovů při teplotách 20–90 °C. Tento materiál byl představen Davidovitsem v 70. 

letech a materiály pro jejich výrobu jsou relativně levné a dostupné. Ve srovnání 

s běžným portlandským cementem mají ale také vyšší mechanickou pevnost, 

lepší odolnost proti korozi a požáru a menší ekologický dopad. V současné době 

se geopolymery často používají jako nový materiál pro lepidla, povlaky a pojiva 

pro beton nebo jiné kompozity [8]. Zatímco hlavní vazebnou fází hydratovaného 
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portlandského cementu je hydrát kalciumsilikátu (C-S-H gel), hlavním 

produktem u alkalicky aktivovaných systémů je gel hydrátu hlinitokřemičitanu 

sodného označeného N-A-S-H gel [9].  

 

Obr č. 3, Výrobní proces geopolymerizace [5] 

 

Nejběžnějšími a nejčastěji používanými typy aktivátorů jsou NaOH, Na2SO4, 

vodní sklo, Na2CO3, K2CO3, KOH, K2SO4 nebo malé množství cementového 

slinku. Křemičitan sodný byl používán více než století pro výrobu komerčních 

výrobků, jako jsou speciální cementy, nátěry, lisované výrobky a katalyzátory. 

Někdy se jako alternativa křemičitanu sodného používají křemičité úlety, které 

obvykle tvoří součást roztoku reaktantu. Rozpustný křemičitan se smísí s 

popílkem, cementem, vápnem, struskou nebo jiným zdrojem vícemocných 

kovových iontů, které podporují gelaci a srážení silikátů.  
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Obr č. 4, Koncepční model geopolymerizace [5] 
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Čím více NaOH se dostane do kontaktu s reaktivním pevným materiálem, tím 

více se uvolní silikátové a hlinitanové monomery [7].  

 

Obr č. 5, Počítačová grafika molekulární struktury geopolymerů [7] 

 

Je třeba zmínit, že geopolymery jsou označovány jako prekurzory zeolitů. To je 

způsobeno podobností chemického složení: skládají se z 3D sítě silikátových a 

hlinitanových tetraedrů. Jejich mikrostruktura je však velmi odlišná: zeolity mají 

typické krystalické struktury, zatímco geopolymery mají převážně amorfní 

strukturu.  
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Obr č. 6, struktura Zeolitu [10] 

 

Zeolity se obecně vyrábějí při mnohem vyšších poměrech vody k pevné látce a 

často se vytvrzují při zvýšených teplotách a tlacích (autoklávovaných), aby se 

zvýšila tvorba krystalické struktury. Krystalické zeolitové fáze, např. 

hydroxysodalit a herschelit, byly pozorovány v průběhu reakčního času u 

geopolymerů. Reakční proces geopolymerů použitých na výrobu cementových 

materiálů lze považovat za proces zeolitizace, kdy posledního stupně 

krystalizace není dosaženo nebo alespoň není dokončen. Geopolymer není 

(plně) krystalizovaný zeolit [5]. 

 

2. Metakaolin 

Metakaolin je v podstatě bezvodý aluminosilikát získaný z kaolinu po tepelném 

zpracování, které umožňuje odstranění OH skupin z krystalického jílu. 

Metakaolin vzniká kalcinací kaolinu (Al2O3∙2SiO2∙ 2H2O) při teplotách od 500 °C 

do 900 °C. Uvádí se, že kalcinací kaolinu při teplotě 730 °C až 760 °C vzniká 

vysoce neuspořádaný metakaolin, který je reaktivnější. Existuje mnoho různých 

typů kaolinitických jílů, ze kterých vznikají různé typy metakaolinů, s různou 

variabilitou reaktivity a mechanických vlastností v závislosti na podmínkách 

kalcinace a původu jílu. Bylo prokázáno, že použitím kaolinů z různých míst 

nebo z různých způsobů kalcinace bude vždy zapotřebí provést studie poměrů 

a velikostí částic, které poskytují optimální vlastnosti [11].  
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2.1. Příprava alkalicky aktivovaného metakaolinu 

Davidovidts popsal alkalickou aktivaci metakaolinu v alkalickém médiu 

(hydroxid sodný a hydroxid draselný) z hlediska polymerní reakce 

charakterizované tvorbou materiálů s vysokou mechanickou pevností. Vyvinuté 

anorganické polymery mají obecný vzorec [12, 13]: 

 

Mn( - (Si – O2)z – Al – O - )n ∙ wH2O                    (12, 13) 

 

kde z může být 1, 2 nebo 3 a n je stupeň polymerace. Podobné struktury byly 

navrženy pro tvorbu zeolitu. Na výsledné vlastnosti alkalicky aktivovaného 

metakaolinu mají vliv především tyto aspekty: původní aluminosilikát a jeho 

složení, čas tuhnutí a teplota při které proces aktivace probíhá [14]. 

 

3. Popílek 

Popílek je jedním z důležitých výchozích materiálů pro geopolymery. Je k 

dispozici po celém světě, ale jeho využití je stále omezené. Popílek sestává z 

popela vyrobeného spalováním práškového uhlí v elektrárnách. Uhlí může být 

spalováno různými způsoby v elektrárnách: kotle na suché dno, kotle na mokré 

dno a cyklonové pece. Nejběžnější typ popílku pochází z kotlů na suché dno. 

Roční produkce uhlí v roce 2010 byla odhadována na přibližně 800 milionů tun, 

z čehož popílek tvoří přibližně 500 milionů tun. V průměru se používá přibližně 

16% celkového množství popela. Likvidace nepoužitého zbytku se stala vážným 

environmentálním problémem. V uhelných elektrárnách se uhlí před 

spalováním mele, poté se vyfouká do spalovny, kde se zahřeje na 1600 °C. 

Během tohoto procesu se většina uhlíku spaluje. Ložiska uhlí jsou často 

kontaminována například břidlicemi, pískovci nebo jílovými minerály. Tyto 

minerály se při spalování roztaví a vytvoří malé kulové kapičky (minimalizace 
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volné povrchové energie). Po spalování se spaliny rychle ochlazují, což vede k 

tvorbě sférických sklovitých částic, popílku, který se sbírá elektrostatickým 

odlučováním ze spalin. Velikost částic polétavého popílku se pohybuje mezi 1 

μm až 150 μm, s průměrnou velikostí částic mezi 7-12 μm [5, 10].  

 

Obr č. 7, Schéma výroby popílku [21] 

 
Obr č. 8, Částice popílku pořízená elektronovým mikroskopem [5] 

Chemické složení závisí na minerálním složení uhelného tříště (anorganické 

části uhlí). Oxid křemičitý se obvykle pohybuje od 40 do 60 % a oxid hlinitý od 

20 do 30 %. Obsah železa se značně liší. Uhlí se vyznačuje různorodostí složení, 

a proto se popílky podstatně liší ve složení. Podle ASTM C 618 je složení popílků 

v závislosti na obsahu vápna rozdělena na třídu C (obsah SiO2, Al2O3 a Fe2O3 50-
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70% hmotnosti, obsah CaO je více než 20% hmotnosti). Třída F (obsahy SiO2, 

Al2O3 a Fe2O3 jsou vyšší než 70% hmotnosti, obsah CaO je nižší než 10%). Popílky 

také mohou obsahovat malé množství kovů, jako jsou titan, vanad, chrom, 

mangan a kobalt [10]. Evropský klasifikační systém EN 450 rozlišuje mezi 

křemičitým a vápenatým popílkem. Křemičitý popílek musí mít reaktivní obsah 

CaO nižší než 10%. SiO2 musí být vyšší než 25% a součet SiO2, Al2O3 a Fe2O3 by 

neměl být menší než 70%. Třídy F a křemičitý popílek jsou třídy relevantní pro 

výrobu geopolymerů [5, 7]. Proces spalování uhlí a rychlost chlazení spalin také 

hrají důležitou roli pro typ fází vytvořených v popílku. Popílek sestává hlavně z 

amorfní aluminosilikátové skelné fáze (50-90%), považované za reaktivní fázi 

popílku. Část minerální taveniny však krystalizuje nebo se separuje po 

ochlazení, přičemž se tvoří fáze, jako je mullit a menší množství křemene, a fáze 

bohaté na železo a vápník. Silikáty a hlinitany přítomné v těchto fázích jsou 

obecně považovány za inertní. Skutečnost, že velká množství se vyrábějí jako 

vedlejší produkt a že největší část se ukládá na skládky, z něj činí atraktivní 

surovinu pro výrobu geopolymeru jak z hlediska životního prostředí, tak z 

ekonomického hlediska [5].  

 

4. Struska 

Vysokopecní struska vzniká při výrobě surového železa. Je-li roztavená struska 

dostatečně rychle zchlazena, tvoří materiál, ve kterém je hlavní složkou hlinito-

křemičitanové sklo s obsahem vápníku a hořčíku. Výsledný namletý produkt se 

nazývá mletá granulovaná vysokopecní struska (GGBS) a je široce používaná 

jako přídavný cementový materiál v betonu z portlandského cementu [15].  
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Obr č. 9, Schéma řezu vysokou pecí [22] 

Struska má latentní hydraulické vlastnosti; běžnými aktivátory jsou portlandský 

cement, vápno a sádra. Aktivace strusky alkalickými aktivátory (např. NaOH 

nebo vodním sklem) je relativně nový postup, který byl poprvé vyvinut asi před 

60 lety [15].  
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Obr č. 10, Struktura granulované vysokopecní strusky [16] 

Je třeba poznamenat, že alkalicky aktivovaná struska není považována za 

geopolymer, protože struska je materiál bohatý na vápník. V systému s vysokým 

obsahem vápníku vzniká další typ reakčních produktů, konkrétně hydráty 

křemičitanu vápenatého. V tomto typu fází se silikátový tetraedr nachází spíše 

v jednorozměrových řetězcích než ve 3D strukturách, jak je pozorováno u 

geopolymerů [5].  

 
Obr č. 11, Rozdíl ve strukturách silikátových tetraedrů [5] 
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4.1. Alkalická aktivace strusky 

Nejčastěji používanými alkalickými aktivátory pro alkalickou aktivaci strusky 

jsou hydroxid sodný, křemičitan sodný, uhličitan sodný a hydroxid draselný. 

Nejúčinnějším aktivátorem je směs hydroxidu sodného s křemičitanem 

sodným, tato směs poskytuje nejlepší podmínky pro vysokou pevnost a další 

výhodné vlastnosti alkalicky aktivované strusky. Většina těchto aktivátorů však 

přirozeně neexistuje a vyžaduje energeticky náročné výrobní procesy, což je činí 

méně ekonomicky účinné. Zároveň jejich výrobní proces zahrnuje několik 

problémů, jako je rychlý časový průběh, vysoké smrštění vysýcháním, vysoce 

korozivní povaha alkalického roztoku, viskozita alkalického roztoku a teplo 

uvolněné rozpuštěním alkalických sloučenin, zejména alkalických hydroxidů 

[17].  

 

5. Reologie 

Reologie obecně popisuje deformaci tělesa vystaveného zatížení. Tělesem se v 

tomto případě rozumí pevné a kapalné materiály. Ideální pevné látky podléhají 

elastickým deformacím. Naproti tomu ideální kapaliny se deformují nevratně, 

protože proudí. Energie potřebná pro deformaci je v tekutině rozptýlena jako 

teplo a nemůže být obnovena pouhým odstraněním příslušného zatížení. 

Skutečná tělesa se nechovají ani jako ideální pevné látky, ani jako ideální 

tekutiny, a mohou být nevratně deformovány působením dostatečně velkých 

sil. Drtivá většina kapalin vykazuje chování někde mezi kapalinami a pevnými 

látkami: jedná se o viskoelastická tělesa. Pevné látky mohou být vystaveny 

kolmému a tangenciálnímu napětí, zatímco kapaliny mohou být vystaveny 

pouze tangenciálnímu (smykovému) namáhání. Viskozita kapaliny, vyjádřená 

jako ƞ, je definována jako její odpor vůči průtoku při vystavení smykovému 

namáhání. Reologie materiálu se měří reometry nebo viskozimetry. Reometr je 
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zařízení, které měří viskoelastické vlastnosti pevných látek, polotuhých látek a 

tekutin [18]. Reologické chování malt, betonů a podobně nám napomáhá 

objasnit a zdokonalit důležité procesy jsou jako jsou přeprava, čerpání, lití, 

injektáž, stříkání, rozmetání, samonivelace, ruční stěrkování, lisování a hutnění. 

To vše závisí na reologii materiálu. Díky stále více vědeckému přístupu v 

posledních letech je možné předvídat nové vlastnosti, navrhovat a vybírat 

materiály a modelovat procesy pro dosažení požadovaných vlastností. Ovládání 

zpracovatelnosti tedy pomáhá kontrolovat pevnost a další pevnostní 

charakteristiky [19].  

 

5.1. Newtonova rovnice 

Newton byl první, kdo formuloval zákon pro viskozitu, známý jako zákon tření, 

poukazující na ideální kapaliny: 

𝜏 =  𝜂 · 𝛾 ̇                                                                       (18) 

 

kde 𝜏 je smykové napětí, 𝜂 je viskozita a 𝛾 ̇  je napětí. Korelace mezi smykovým 

napětím Ʈ a deformací Ƴ je definována jako tekutost kapaliny, tuto popisuje 

toková křivka [18].  

 

Obr č. 12, Toková křivka [18] 
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5.2. Základní typy chování látek 

Pro ideální kapaliny je toková křivka přímka: kvocient všech párů 𝜏-𝛾 ̇  na této 

přímce je konstantní. Jinými slovy viskozita ƞ není ovlivněna změnami smykové 

rychlosti. Všechny kapaliny, pro které tento vztah platí, se nazývají Newtonovské 

a všechny ostatní ne-Newtonovské. Chování cementové pasty nelze popsat 

křivkou průtoku, jak je znázorněno na obr č. 7, protože tyto pasty mají tendenci 

utvářet shluky. Je třeba aplikovat určité minimální smykové napětí před tím, než 

začnou proudit. V tomto případě může být rovnice průtoku vyjádřena takto: 

 

𝜏 = 𝜏0 +  𝜂 · 𝛾 ̇                   (18) 

 

Tato rovnice popisuje Binghamův model, kde 𝜏 je smykové napětí, 𝜏0 je mez 

toku, 𝜂 plastická viskozita a 𝛾 ̇  smyková rychlost. Viskozita plastických hmot je 

údaj o počtu a velikosti shluků, zatímco prahové smykové napětí je měřítkem 

síly a počtu interakcí při působení napětí [18].  

Toková křivka vyhovuje několika různým matematickým modelům, z nichž 

všechny, kromě modelu Quemada, indikují závislost meze kluzu na napětí ve 

smyku. Ty jsou uvedeny následovně: 
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Obr č. 13, Reologické modely [19] 

 

 

6. Reologické vlastnosti různých typů pojiv 

Zásadní vliv na reologické vlastnosti různých typů geopolymerů, má vždy původ 

alkalického aktivátoru, jeho složení a jeho koncentrace. Jedná se především o 

vliv na plastickou viskozitu a mez kluzu. Geopolymery mají daleko nižší mez 

kluzu (< 0,1 Pa), než cementové pasty (> 10 Pa), z čehož plyne, že přitažlivost 

částic u C-S-H gelu je mnohem vyšší než u gelu hlinitokřemičitanů, který vzniká 

v raných fázích geopolymerní reakce. V tomto důsledku nelze použít přísady 

používané pro snížení vzniku koloidních interakcí mezi částicemi neboli 

plastifikátory. Takovéto přísady by neměly žádný vliv na geopolymerní pasty 

[23]. 
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Další významný vliv na reologii různých typů geopolymerů i cementových past 

má velikost částic [26]. 

 

6.1. Reologické vlastnosti cementových past 

Reologie cementových past je silně ovlivněna řadou faktorů, mezi nejdůležitější 

patří jemnost cementu, obsah a přítomnost hlinitanu, typ a obsah přísad a 

poměru kapaliny ku pevné látce nebo obsahu pevné látky. Reologické vlastnosti 

cementových past lze nejvíce připodobnit k Binghamovu modelu [24]. 

Porovnáním s Binghamovým modelem se značně ulehčí popis reologických 

vlastností, protože je třeba určit pouze dva parametry, a to plastickou viskozitu 

𝜂 a mez toku (prahové smykové napětí) 𝜏0. Tyto parametry lze kontrolovat 

porovnáním interakcí mezi částicemi: koloidní interakce které způsobují 

elektrostatické a van der Waalsovy síly, přímé kontaktní síly a viskózními silami 

v kapalině stlačené mezi částicemi cementu [24]. Při zkoumání reologie 

cementových past se kombinuje zákon síly s mezí kluzu, aby se lépe 

přizpůsobily experimentálním údajům a vykazovaly typ chovaní dle Hersel-

Bulkleyho rovnice [25]:  

𝜏 = 𝜏0 +  𝐾 ·  𝛾𝑛̇ ; 𝜏 ≥ 𝜏0                (25) 

 

Obr č. 14, Toková křivka pro Newtonovskou a Binghamovu tekutinu [25] 
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Koeficienty K a n označují součinitele konzistence (koeficient průtoku) a 

exponent silového zákona, popisují závislost zkoušeného materiálu na smykové 

rychlosti. Pokud je n > 1, pak rovnice popisuje smykové zhuštění, pokud je n < 1, 

pak rovnice popisuje smykové ředění. Naproti tomu chování dle Binghama je 

určeno n = 1 [25].  

 

Obr č. 15, Tokové křivky pro modelové tekutiny Herschel-Bulkley (n≠1) a 

Bingham (n=1) [25] 

Z analýzy reologických vlastností čerstvých cementových past je zřejmé, že jsou 

v podstatě určeny poměrem w/c neboli vodním součinitelem a specifickým 

povrchem. Existují i další faktory ovlivňující tyto reologické vlastnosti, jako je 

chemické a mineralogické složení, doba smíchání cementu s vodou, teplota, a s 

ohledem na ne-Newtonovské vlastnosti systému, způsob směšování a měření. 

Měření provedené na cementových pastách s různým chemickým složením 

ukazuje, že chemické složení je méně zodpovědné za tvarové vlastnosti, než je 

poměr w/c a jemnost cementu [20].  
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Ačkoliv platí ve většině případů, čerstvý beton nelze vždy považovat za 

Binghamovskou tekutinu. Například samozhutnitelný beton (SCC) vykazuje 

nelineární chování, v tomto případě je vhodnější popsat reologické chování 

pomocí modelu Herschel-Bulkley. Použití tohoto modelu omezí výskyt 

záporných hodnot meze kluzu [25]. 

U cementových past s rozdílným mineralogickým složením nedochází 

k výrazným zvýšením konzistence. Při porovnání slínkových a cementových past 

pocházejících ze stejné cementárny a o přibližně stejném obsahu C3A a můžeme 

pozorovat vliv obsahu a typu alkálií na reologické vlastnosti čerstvých 

cementových past. Z analýz tokových křivek a změny smykových napětí v čase 

slínkových a cementových past přibližně stejného obsahu C3A vyplývá, že rozdíly 

reologického chování jsou zapříčiněny rozdílem reaktivity, který je spojen 

s množstvím a typem alkálií ve slínku [19]. Cementové pasty mohou vykazovat 

v závislosti na složení různé typy chování, od Newtonova, kde je zdánlivá 

viskozita konstantní, až po smykové zředění (snížení zdánlivé viskozity a 

smykové rychlosti), nebo smykové zhušťování (zvýšení viskozity a smykové 

rychlosti) [24]. 

 

Tab. č 1, Hodnoty meze kluzu a plastické viskozity pro různé typy cementových 

materiálů dle konzistence [19] 

 cementová 

pasta 
malta 

tekoucí 

beton 

samozhutnitelný 

beton 
beton 

mez kluzu [Pa] 10-100 80-400 400 50-200 500-2000 

plastická 

viskozita [Pa∙s] 
0,01-1 1-3 20 20-100 50-100 
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6.2. Reologické vlastnosti geopolymerů na bázi 

alkalicky aktivované strusky 

U geopolymerů na bázi alkalicky aktivované strusky se vyskytuje velké množství 

nevýhod v porovnání s jinými geopolymery, proto se ke strusce často přidávají 

materiály, které tyto nevýhody eliminují. Mezi hlavní nevýhody patří vysoké 

smrštění vysýcháním, rychlé tuhnutí a špatná zpracovatelnost. Často je také 

nutné zpoždění tuhnutí a vytvrzování, toho lze efektivně dosáhnout přidáním 

popílku. Naproti tomu materiály na bázi strusky vykazují dobrou reaktivitu a 

vysoké počáteční pevnosti. Jako další přísada pro zlepšení vlastností 

struskových geopolymerů se používá vápenec, přidáním mletého vápence se 

sníží mez kluzu a plastická viskozita [26].  

 

Obr č. 16, Rozdělení velikosti částic popílku, strusky a vápencového prášku [26] 
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Obecně platí, že čím větší částice jsou obsažené ve směsi, tím větší je viskozita. 

Vápencový prášek má menší částice než struska a popílek, po smíchání tak 

klesne potřeba vody, protože jemné částice zaplní mikropóry na místo vody, tím 

více dostupné vody může být využito na snížení plastické viskozity. Použitím 

vápencového prášku ve vhodném poměru lze docílit snížení meze kluzu až o 

30%. Vliv na mez kluzu a plastickou viskozitu má také typ vodního skla. Používají 

se vodní skla v práškovém i kapalném stavu [26].   

 

 

Obr č. 17, Nezreagované částice strusky a vápenného prášku ve vodním skle 

kapalném (B), pevném (C) [26] 
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Při použití pevného vodního skla je třeba počítat se zvýšenou spotřebou vody 

v důsledku rozpuštění aktivátoru, s tímto faktem je třeba počítat, neboť i 

minimální odchylka v množství vody má zásadní vliv na změnu reologických 

parametrů materiálu [26].  

 

Obr č. 18, Nezreagovaná částice pevného vodního skla [26] 

 

6.3. Reologické vlastnosti geopolymerů na bázi 

metakaolinu 

Geopolymery na bázi metakaolinu lze popsat jako Newtonovské kapaliny, u 

kterých viskozitu ovlivňuje především suspenze částic metakaolinu v roztoku 

křemičitanu sodného, což je hlavní rozdíl oproti viskozitě cementových past, u 

kterých je viskozita ovlivněna především kontaktem mezi zrny cementu. To má 

za následek, že použití plastifikátorů jako je tomu u cementových past nelze 

úspěšně použít u geopolymerů se stejným účinkem. Například super-

plastifikátory typu polykarboxyláty po vystavení účinkům vysoce alkalického 

prostředí ztrácí účinnost. Viskozitu geopolymerů na bázi metakaolinu je možno 

předpovědět pomocí vztahu Krieger-Dougherty: 
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𝜂 = 𝜂
0 ∙ (1-Φ/Φmax)n  𝜂 =[ 𝜂] ∙ Φmax                                  [24] 

kde 𝜂 0 je viskozita roztoku, Φ je objem pevné frakce, [𝜂] je vnitřní viskozita a 

Φmax je frakce shluků. Viskozita past se řídí dvěma parametry, které jsou závislé 

na shlukování zrn a na suspenzní intersticiální kapalině [24]. Pokud se k alkalicky 

aktivovanému metakaolinu přidá práškový vápenec, pak lze dosáhnout zvýšení 

pevností [26]. 

 

 

 

Obr č. 19, Viskozita geopolymeru na bázi metakaolinu ve srovnání s viskozitou 

cementové pasty s vodním součinitelem 0,35 [24] 
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Experimentální část 

V experimentální části bakalářské práce bylo cílem zjistit reologické chování 

geopolymerních past na bázi popílku a metakaolinu s vodním sklem se třemi 

různými hodnotami silikátového modulu. Zároveň byly sledovány mechanické 

vlastnosti geopolymerů, a to pevnost v tlaku a pevnost v tahu.  

 

7. Příprava a popis použitého materiálu 

7.1. Metakaolin Mefisto K05 

Metakaolin Mefisto K05 je vyráběn v Českých lupkových závodech, a.s. Výroba 

probíhá řízenými procesy tepelné a granulometrické úpravy jílovců a plavených 

kaolinů se stabilním chemickým složením. Jedná se o vysoce aktivní pucolány 

na bázi metakaolinitu, které se používají jako přísada do malt, betonů, tmelů a 

pro další aplikace. Chemické složení uvádí Tab. 2. Metakaolin Mefisto K05 má 

zrnitost D50=3 μm, D90=9 μm. Ztráta žíháním činí 1,67 %, vlhkost 0,5 %, měrný 

povrch 10,2 m2/g a stupeň bělosti 73 %.  

 

Tab. č 2, Chemické složení metakaolinu Mefisto K05 

Al2O3 SiO2 K2O Fe2O3 Na2O MgO CaO Stotal 

40,94 55,01 0,60 0,55 0,09 0,14 0,55 0,34 

 

7.2. Popílek Dětmarovice  

Pro přípravu geopolymerů byl použit popílek ze spalování černého uhlí 

z tepelné elektrárny Dětmarovice, jehož chemické složení je uvedeno v Tab. 3.  

Tab. č 3, Chemické složení popílku 

Al2O3 SiO2 K2O Fe2O3 Na2O MgO CaO Stotal 

24,67 49,82 2,78 7,50 0,70 2,68 3,91 0,91 
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7.3. Vodní sklo 

Vodní sklo je roztok křemičitanu sodného, je to čirá viskózní kapalina 

s našedlým zabarvením a neomezenou mísitelností s vodou. Základní 

charakteristikou je silikátový modul, který má nejčastější hodnoty v rozmezí 1,6-

4,1. Vodní sklo se vyrábí dvěma způsoby, a to výrobou z pevného křemičitanu 

sodného nebo draselného nebo hydrotermální reakcí. Pevný křemičitan 

sodný/draselný se vyrábí ze sklářského písku s obsahem SiO2 70-75 % tavením 

při teplotě 1400-1600 °C. Vodní sklo lze také vyrobit hydrotermální reakcí. 

V autoklávu se pomocí tlaku, teploty, vody a hydroxidu rozpouští křemičitý 

písek. Chemické složení je popsáno v Tab. 4. Vodní sklo použité pro namíchání 

zkušebních směsí mělo výchozí hodnotu silikátového modulu 2,8. Po smíchání 

s hydroxidem sodným v různém množství bylo dosaženo snížení silikátového 

modulu na hodnoty 2,4 a 2,0. Tyto tři hodnoty silikátového modulu byly použity 

pro další stanovení reologických a mechanických vlastností výsledných směsí. 

 

Tab. č 4, Chemické složení vodního skla 

SiO2 Na2O H2O 

38,4 13,83 47,77 
 

8. Příprava vzorků na měření pevnosti 

Pro stanovení pevností bylo postupně namícháno 18 směsí ze kterých byly 

vyrobeny trámečky o rozměrech 100 × 20 × 20 mm. Každá směs byla odlita do 

zkušební trojformy, zhutněna a následně přikryta fólií. Po odbednění byly 

vzorky uloženy v laboratorním prostředí a obaleny fólií, aby se zabránilo vzniku 

trhlin v důsledku vypařování vody. Všechny směsi měly stejnou dobu zrání 28 

dnů po které byly postupně zkoušeny pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu.  
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Tab. č 5, Složení geopolymerů na bázi metakaolinu 

Směs Označení 
Metakaolin 

[g] 

Vodní sklo 

[g] 

Voda 

[g] 

1 2,8/100 180 180 50 

2 2,8/90 180 162 75 

3 2,8/80 180 144 90 

4 2,4/100 180 180 50 

5 2,4/90 180 162 75 

6 2,4/80 180 144 90 

7 2,0/100 180 180 50 

8 2,0/90 180 162 75 

9 2,0/80 180 144 90 

 

Tab. č 6, Složení geopolymerů na bázi popílku 

Směs Označení Popílek [g] 
Vodní sklo 

[g] 

Voda 

[g] 

10 2,8/70 200 140 30 

11 2,8/60 200 120 40 

12 2,8/50 200 100 50 

13 2,4/70 200 140 30 

14 2,4/60 200 120 40 

15 2,4/50 200 100 50 

16 2,0/70 200 140 30 

17 2,0/60 200 120 40 

18 2,0/50 200 100 50 

 

 

8.1. Měření pevností 

U každého vzorku byla jednou změřena pevnost v tahu ohybem a dvakrát 

pevnost v tlaku. Z naměřených hodnot je patrné, že vodní sklo má 

nezanedbatelný vliv na mechanické vlastnosti geopolymerů. Zejména hodnota 

silikátového modulu má výrazný vliv na pevnosti, se snižujícím se silikátovým 

modulem pevnosti rostou. Při silikátovém modulu MS 2,8 byly pevnosti v tlaku 

průměrně 3,73 MPa u vzorků s metakaolinem a 4,04 MPa u vzorků s popílkem. 
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Při silikátovém modulu MS 2,4 byly pevnosti v tlaku 19,12 MPa u vzorků 

s metakaolinem a 7,44 MPa u vzorků s popílkem. Při silikátovém modulu MS 2,0 

byly pevnosti v tlaku 17,78 MPa u vzorků s metakaolinem a 12,81 MPa u vzorků 

s popílkem. Při snížení hodnoty silikátového modulu z 2,8 na 2,0 pevnosti v tlaku 

u metakaolinu vzrostou přibližně 4-násobně, u popílku je to potom 3× větší 

hodnota. U pevností v tahu za ohybu bylo sledováno podobné zvýšení pevností 

při snížení silikátového modulu. Zároveň je z výsledků jasné, že snížení poměru 

aluminosilikátu ku vodnímu sklu má za následek snížení pevností, a to přibližně 

o 50 % při snížení silikátového modulu z MS 2,8 na MS 2,0. 

 

Graf č. 1, Pevnost v tlaku u geopolymerů na bázi metakaolinu 
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Graf č. 2, Pevnost v tlaku u geopolymerů na bázi popílku 

 

Graf č. 3, Pevnost v tahu ohybem u geopolymerů na bázi metakaolinu 
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Graf č. 4, Pevnost v tahu ohybem u geopolymerů na bázi popílku 

 

9. Reologické vlastnosti 

Měření reologických vlastností bylo prováděno na rotačním reometru Discovery 

HR-1 a vyhodnocení dat bylo prováděno pomocí softwaru TRIOS 4.5.0.42498. 

Postupně bylo provedeno 18 měření na směsích geopolymerů složených 

z popílku nebo metakaolinu, vodního skla o třech různých silikátových 

modulech (2,8; 2,4; 2,0) a vody. Měření bylo prováděno vždy ve třech krocích: v 

první části probíhala po dobu 60 sekund kalibrace na teplotu 25°C a smočení 

měřícího zařízení v připravené pastě, poté byla ve 12 - sekundových intervalech 

zvyšována smyková rychlost na konečnou hodnotu 100 1/s, ve třetí části byla 

smyková rychlost snižována až na hodnotu 0,1 1/s. 
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9.1. Výsledky reologických měření 

 

Graf č. 5, Reometrické měření geopolymeru na bázi metakaolinu s vodním 

sklem o silikátovém modulu MS=2,8, flow sweep 1 – rostoucí křivka, flow 

sweep 2 – klesající křivka 

 

Graf č. 6, Reometrické měření geopolymeru na bázi metakaolinu s vodním 

sklem o silikátovém modulu MS=2,4, flow sweep 1 – rostoucí křivka, flow 

sweep 2 – klesající křivka 

mk 2,8/100, mk 2,8/90, mk2,8/80

mk 2,4/100, mk 2,4/90, mk 2,4/80
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Graf č. 7, Reometrické měření geopolymeru na bázi metakaolinu s vodním 

sklem o silikátovém modulu MS=2,0, flow sweep 1 – rostoucí křivka, flow 

sweep 2 – klesající křivka 

 

Graf č. 8, Reometrické měření geopolymeru na bázi popílku s vodním sklem o 

silikátovém modulu MS=2,8, flow sweep 1 – rostoucí křivka, flow sweep 2 – 

klesající křivka 

mk 2,0/100, mk 2,0/90, mk 2,0/80

pop 2,8/70, pop 2,8/60, pop 2,8/50
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Graf č. 9, Reometrické měření geopolymeru na bázi popílku s vodním sklem o 

silikátovém modulu MS=2,4, flow sweep 1 – rostoucí křivka, flow sweep 2 – 

klesající křivka 

 

Graf č. 10, Reometrické měření geopolymeru na bázi popílku s vodním sklem o 

silikátovém modulu MS=2,0, flow sweep 1 – rostoucí křivka, flow sweep 2 – 

klesající křivka 

pop 2,4/70, pop 2,4/60, pop 2,4/50

pop 2,0/70, pop 2,0/60, pop2,0/50
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9.2. Vyhodnocení reologických měření 

 

Veškeré výsledky reometrických měření byly srovnány s modelem Herschel-

Bulkley, u všech výsledků bylo dosaženo hodnoty R2 minimálně 0,999 což značí 

velmi dobrou shodu. V prvním kroku (flow sweep 1), byly vždy hodnoty větší než 

v kroku druhém (flow sweep 2).  

Z naměřených výsledků lze tvrdit, že snížení silikátového modulu má za 

následek snížení meze kluzu a také snížení viskozity. Největší hodnoty meze 

kluzu dosahovaly vždy vzorky se 100% poměrem mezi prekurzorem a 

aktivátorem. Výrazný rozdíl je u meze kluzu v porovnání vzorků z popílku a 

metakaolinu, vzorky metakaolinu dosahovaly meze kluzu v rozmezí 8-23 Pa, 

zatímco vzorky popílku měly hodnoty meze kluzu od 0,15 do 0,31 Pa.  

Hodnoty viskozity nevykazovaly tak zásadní rozptyl, u vzorků metakaolinu byly 

hodnoty v rozmezí 0,27-1,67 Pa∙s a u vzorků popílku 0,28-1,37 Pa∙s.  

 

Tab. č 7, Naměřené hodnoty meze kluzu a viskozity při porovnání s modelem 

Herschel-Bulkley 

Označení Mez kluzu [Pa] Viskozita [Pa∙s] 

MK 2,8/100 23,9097 0,35646 

MK 2,8/90 13,2523 0,36106 

MK 2,8/80 12,2667 0,26967 

MK 2,4/100 10,9709 1,22671 

MK 2,4/90 9,8821 0,62405 

MK 2,4/80 7,9956 0,56245 

MK 2,0/100 20,5349 1,67848 

MK 2,0/90 9,8369 1,22857 

MK 2,0/80 8,3034 0,81795 

POP 2,8/70 0,2740 0,69490 

POP 2,8/60 0,2417 0,32788 

POP 2,8/50 0,3136 0,28402 

POP 2,4/70 0,2482 0,88229 

POP 2,4/60 0,1675 0,40521 
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POP 2,4/50 0,1592 0,28651 

POP 2,0/70 0,2906 1,37096 

POP 2,0/60 0,2038 0,70375 

POP 2,0/50 0,1941 0,38054 

 

 

Graf č. 11, Reologické vlastnosti geopolymerů na bázi metakaolinu 

 

 

Graf č. 12, Reologické vlastnosti geopolymerů na bázi popílku 
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Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit reologické vlastnosti čerstvých cementových past a 

pojiv na bázi alkalicky aktivovaných materiálů. V teoretické části byly postupně 

shrnuty a popsány vlastnosti a obecné charakteristiky materiálů, ze kterých se 

vyrábějí geopolymery. Také byly popsány postupy alkalické aktivace těchto 

materiálů. V experimentální části práce bylo cílem zjistit reologické chování 

připravených materiálů, stanovení typu reologického chování a určení plastické 

viskozity a meze toku. 

Mechanické vlastnosti geopolymerů se liší dle typu použitého prekurzoru na 

výrobu geopolymeru, typu použitého alkalického aktivátoru, jejich poměru a 

chemickém složení. Například u geopolymerů na bázi strusky lze docílit 

vynikajících pevností srovnatelných s cementovými materiály. Použitím 

vhodných příměsí lze docílit zlepšení dalších důležitých vlastností. Všechny 

materiály však mají výhody i nevýhody. Mezi hlavní výhody geopolymerních 

materiálů patří nízký dopad na životní prostředí v porovnání s cementovými 

pojivy, dostupnost materiálů, které jsou většinou druhotné suroviny nebo 

odpad z výroby jiných produktů.  

Z výsledků reometrického měření je jasné, že geopolymery na bázi metakaolinu 

i geopolymery na bázi popílku vykazují reologické vlastnosti téměř totožné 

s modelem dle Herschel-Bulkleye, všechny vzorky dosáhly vysoké shody. 

Z grafů č. 11 a 12 je zřejmé, že geopolymery na bázi metakaolinu mají mez kluzu 

o mnoho vyšší než geopolymery na bázi popílku. Ovšem zároveň viskozita 

popílkových geopolymerů je mnohem vyšší než viskozita geopolymerů na bázi 

metakaolinu. Toto zjištění odpovídá zpracovatelnosti směsí. Geopolymery 

vyrobené z metakaolinu měly mnohem vyšší odpor vůči míchání. Naopak na 

namíchání směsi geopolymerů z popílku nebylo zapotřebí vynaložit téměř 

žádnou fyzickou námahu.  
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