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Abstrakt 

Bakalárska práca je zameraná na skúmanie a vývoj hybridných cementov na báze trosky. 

Základom je vysokopecná granulovaná troska, ktorá slúži ako náhrada cementu, cement je 

použitý ako prímes. Sledujú sa rôzne prídavky cementu a aktivátora. Zmes je aktivovaná 

kaustifikačným vápencom. Najskôr sú namiešné a zmerané pevnosti mált bez prídavku cementu 

aby sa našiel vhodný pomer aktivátora a trosky. Následne som sa zameral na namiešanie a 

meranie pevnosti mált s prídavkom portlandského cementu a hľadal som vhodné vzorky, ktoré 

som  zanalyzoval metódami XRD, EDS, SEM. Stanovil som aj ich dobu tuhnutia, rozlev a 

objemovú stálosť. 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the research and development of hybrid cements based on 

slag. The base is granulated blast furnace slag, which serves as a substitute for cement, cement 

is used as an admixture. Various additions of cement and activator are monitored. The mixture 

is activated by Caustifying limestone. Firstly, the strengths of the mortars are mixed and 

measured without the addition of cement in order to find a suitable ratio of activator and slag. 

Subsequently, I focused on mixing and measuring the strength of mortars with the addition of 

Portland cement and I looked for suitable samples, which I analyzed by XRD, EDS, SEM. I 

also determined their stiffening time, lavish and volume stability. 

Kľúčové slová 

portlandský cement, hybridný cement, vysokopecná struska, aktivátor 

Keywords 

portland cement, hybrid cement, blast furnance slag, activator 
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1 Úvod 

Vzhľadom na veľký dopyt po cemente sa každoročne zvyšuje jeho výroba a tým aj množstvo 

emisií CO2. Len ročná produkcia cementu vytvorí 5% z celkového množstva splodín CO2. 

Približne na 1 metrickú tonu portlandského cementu sa využije asi 4,2 GJ energie, čo uvoľní 

okolo 0,8-1,0 tony zlúčeniny CO2 do ovzdušia. Jednou z hlavných úloh súčasného výskumu je 

snaha o vytvorenie menej energicky náročných a ekologickejších cementov. Výroba 

inovatívnych cementových spojív je jedno z mnohých riešení. Sú to napríklad geopolyméry, 

alkalicky aktivované cementy a hybridné alkalické cementy. [1]  

Jednou z najpoužívanejších metód zníženia emisií pri tvorbe cementu je jednoducho jeho 

substitúcia za iný materiál. Najpoužívanejšími substituentmi sú popolček zo spaľovania uhlia 

a mletá granulovaná troska. Tvoria 55 až 80% hmotnosti požadovaného cementu. Popolček sa 

získava pri spaľovaní uhlia a troska pri výrobe ocele. Oba materiály sú odpadovými zložkami 

týchto procesov a považujú sa za materiály s nízkym až nulovým obsahom uhlíka. Znamená to 

že pri výrobe cementu majú nižšiu karbónovú stopu ako klasický cement. V betóne sa 

nahradením cementu popolčekom alebo troskou zlepšujú dokonca aj vlastnosti ako pevnosť, 

trvanlivosť a znižujú priepustnosť. Z dvoch spomínaných substituentov cementu sa najviac 

používa popolček, ale jeho dostupnosť klesá a to v dôsledku nahradzovania uhlia 

obnoviteľnými zdrojmi. [2] 

Táto práca sa bude zaoberať vývojom solidifikátu z hybridného cementu na báze trosky podľa 

normy ČSN 196-1. Cement bude tvoriť vysokopecná troska aktivovaná kaustifikačným 

vápencom a minimálnym množstvom portlandského cementu typu CEM I. Bude sa skúmať 

vplyv rôznych prídavkov cementu a aktivátora. Následne sa budú merať mechanické vlastnosti 

najmä pevnosť v tlaku a v ohybe. Ďalej budú matrice charakterizované pomocou XRD, EDS 

a SEM.   
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2 Teoretická časť 

2.1 Cement 

Cement je práškové spojivo, ktorou hlavnou zložkou je jemne rozomletý slinok. Pre vylepšenie 

jeho vlastností sa požívajú prípadne aj prímesi. Použitý slinok môže byť napríklad 

kremičitanový alebo hlinitanový.[3] Cement je látka ktorá môže mať rôzne vlastnosti, zloženie 

a proces výroby. Preto sú kontrolované a sú stanovené normou ČSN EN 197-1. Aby sa dali 

rozlíšiť rôzne typy, rozlišujeme ich pomocou farieb a značení. [4] 

2.1.1 Druhy cementu 

Cementy je zložený z rôznych látok vznikajúcich pri tepelnom spracovaní surovín na slinok. 

Cement sa delí podľa základných druhov týchto zložiek na: 

A. Kremičitanový – cement obsahujúci vo väčšine kremičitany. 

B. Hlinitanový – cement obsahujúci vo väčšine hlinitany. 

C. Špeciálny – cement obsahujúci kremičitany alebo hlinitany, ktoré majú špeciálne 

určenie alebo vlastnosti 

A podľa Hydraulických prísad sa delí na: 

A. Jednozložkový – bez hydraulických prísad. 

B. Dvojzložkový – s jednou hydraulickou prísadou. 

C. Viaczložkový – s viac ako jednou hydraulickou prísadou. [5] 

2.1.2 Klasifikácia cementov 

Cementy podľa normy ČSN EN 197-1 značíme značkou skladajúcou sa z mnohých menších 

označení. Prvotné značenie je CEM, čo znamená že sa jedná o viaczložkový cement. Druhotné 

označenie je rímska číslica, ktorá udáva druh cementu. Po druhotnom označení nasleduje 

normalizovaná trieda pevnosti. Trieda sa určuje skúškou pevnosti po 28 dňoch podľa normy 

ČSN EN 196-1. Ak cement vykazuje vysoké počiatočné pevnosti priradí sa k značeniu písmeno 

R. [6] 
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Druh 

cementu 

Názov 

Cementu 
Označenie 

Pevno

stné 

triedy 

Slinok 

K (%) 
Zložka cementu 

I. 
Portlandský 

cement 
I 

42,5; 

52,5; 

42,5R; 

52,5R 

95-100 - - 

II. 

Portlandský 

troskový 

cement 

II/A-S 

II/B-S 

32,5; 

32,5R 

80-94 

65-79 

6-20 

21-35 

Vysokopecná 

troska (S) 

Portlandský 

cement 

s kremičitym 

úletom 

II/A-D 42,5 90-94 6-10 
Kremičitý úlet 

(D) 

Portlandský 

pucolánový 

cement 

II/A-P 

II/B-P 

II/A-Q 

II/B-Q 

32,5 

80-94 

65-79 

80-94 

65-79 

6-20 

21-35 

6-20 

21-35 

Pucolán prírodný 

(P) 

Pucolán 

priemyselný (Q) 

Portlandský 

popolčekový 

cement 

II/A-V 

II/B-V 

II/A-W 

II/B-W 

32,5; 

42,5 

80-94 

65-79 

80-94 

65-79 

6-20 

21-35 

6-20 

21-35 

Popolček 

kremičitý (V) 

Popolček 

vápenatý (W) 

Portlandský 

cement 

s kalcinovanou 

bridlicou 

II/A-T 

II/B-T 
42,5 

80-94 

65-79 

6-20 

21-35 

Kalcinovaná 

bridlica (T) 

Portlandský 

cement s 

vápencom 

II/A-L 

II/B-L 
32,5 

80-94 

65-79 

6-20 

21-35 
Vápenec (L) 

Portlandský 

zmiešavací 

cement 

II/A-M 

II/B-M 
32,5 

80-94 

65-79 

6-20 

21-35 

Zmes 

predchádzajúcich 

zložiek (M) 

III. 
Vysokopecný 

cement 

III/A 

III/B 

III/C 

32,5 

35-64 

20-34 

5-19 

35-65 

66-80 

81-95 

Vysokopecná 

troska (S) 

IV. 
Pucolánový 

cement 

IV/A 

IV/B 
32,5 

65-89 

45-64 

11-35 

36-55 

Pucolán (P,Q) 

Kremičitý úlet 

(D) 

Kremičitý 

popolček (V) 

V. 
Zmiešavací 

cement 

V/A 

V/B 
22,5 

40-64 

20-39 

18-30 

30-50 

Vysokpecná 

troska (S) 

Pucolán (P,Q) 

Kremičitý 

popolček (V) 

Tabuľka 1: Klasifikácia cementov podľa normy ČSN EN 197-1 [7] 
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2.2 Portlandský cement 

Portlandský cement je komplexný produkt vyrobený z veľmi jednoduchých materiálov 

v hojnom zastúpení. Veľmi presné podiely vápenca a ílu sa musia zmiešať s niektorými 

prísadami, aby sa vytvorila surová múčka s presným chemickým zložením. Avšak v realite sa 

používa len vápenec a veľmi málo sa mieša s ílom. Výsledkom bude výroba slinku 

prostredníctvom zložitého pyroprocesu. U tohto pyroprocesu nie je vždy ľahké udržiavať dobré 

podmienky v peci. [8] Cement vyžaduje prítomnosť síranu (SO3
2-), aby sa kontrolovali 

vlastnosti tuhnutia. Obvykle sa to označuje ako sadra, hoci sa bežne používajú anhydrity a iné 

materiály nesúce sírany. V mnohých prípadoch je dovolené pridávať malé množstvo iného 

materiálu, zvyčajne vápenca, ako vedľajšiu prídavnú látku. [9] 

2.2.1 Príprava portlandského cementu 

Prvým krokom prípravy portlandského cementu je príprava zmesi z vápenca a ílu spolu 

s korekčnými zložkami. Táto zmes sa potom vypaľuje na teplotu približne 1400-1500 ºC. Pri 

tejto teplote nastáva spečenie a čiastočné roztavenie. Po dosiahnutí teploty spečenia sa zmes 

rýchlo a náhle ochladí. Zmes musí mať optimálne chemické zloženie, ale jeho manipulácia je 

pomerne obmedzená. Vznik slinku sa dá znázorniť pomocou tejto rovnice: 

6𝐶𝑎𝑂 + 7𝑆𝑖𝑂2 + 2𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐹𝑒2𝑂3 → 6𝐶3𝑆 + 2𝐶2𝑆 + 2𝐶3𝐴 + 2𝐶4𝐴𝐹 

Najdôležitejšou zložkou v zmesi je oxid vápenatý, pretože jeho nízky obsah spôsobuje pokles 

pevnosti cementu a jeho vysoký obsah zas cement rozpína. K výpočtu optimálneho množstva 

sa požívajú dve veličiny. 

Hydraulický modul:  

𝑀𝐻 =
𝑊𝐶𝑎𝑂

𝑤𝑆𝑖𝑂2+𝑤𝐴𝑙2𝑂3+𝑤𝐹𝑒2𝑂3

= 2,0 − 2,4 

Stupeň sýtenia vápnom: 

𝑆𝑆 =
100𝑤𝐶𝑎𝑂

2,8𝑤𝑆𝑖𝑂2+1,1𝑤𝐴𝑙2𝑂3+0,7𝑤𝐹𝑒2𝑂3

= 90 − 100 [10] 

 

 

Obrázok 1: Schéma výroby portlandského cementu [11] 
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2.2.2 Zloženie portlandského cementu  

Portlandský cement sa skladá zo štyroch hlavných zlúčenín: trikalciumsilikát (3CaO · SiO2), 

dikalciumsilikát (2CaO · SiO2), hlinitan trikalcium (3CaO · Al2O3) a aluminoferitan vápenatý 

(4CaO · Al2O3Fe2O3). V skrátenej notácii odlišnej od normálnych atómových symbolov sa tieto 

zlúčeniny označujú ako C3S, C2S, C3A a C4AF, kde C znamená oxid vápenatý (vápno), S pre 

oxid kremičitý, A pre oxid hlinitý a F pre oxid železa. Prítomné sú tiež malé množstvá 

nekombinovaného vápna a magnézie, ako aj zásady a malé množstvá ďalších prvkov. [12] 

 

Cementová zlúčenina Hmotnostný podiel Chemický vzorec 

Kremičitan trojvápenatý 50% Ca3SiO5 

Kremičitan dvojvápenatý 25% Ca2SiO4 

Hlinitan trojvápenatý 10% Ca2Al2O6 

Hlinitoželezitan 

štvorvápenatý 

10% Ca4Al2Fe2O10 

Gypsun 5% CaSO4.2H2O 

Tabuľka 2: Chemické zloženie portlandského cementu s váhovým zastúpením [13] 

2.3 Hydratácia cementu 

Hydratácia cementu je veľmi zložitá z dôvodu interferencie rôznych procesov a vzájomnej 

interakcie medzi rôznymi fázami slinku, ktoré vstupujú do reakcie s vodou. Navyše, obraz 

procesu sa stáva sofistikovanejším, pretože konkrétne cementové zrná sú poly minerálne. 

Napriek tomu si slinkové fázy zachovávajú svoju špecifickú rýchlosť hydratácie. Fázy hlinitanu 

vápenatého sa rýchlo menia na hydráty, následne na alit a ferity. Belitická fáza vykazuje 

najnižšiu rýchlosť hydratácie. Hydratácia jednej fázy ovplyvňuje proces ostatných zložiek 

cementu, je to dôsledok zloženia kvapalnej fázy alebo adsorpcie gelovitých produktov na 

povrchoch hydratovaných cementových zŕn. [14]  

2.3.1 Spomalenie procesu hydratácie 

Je známych veľa chemických prísad spomaľujúcich hydratáciu cementu. V prípade retardérov 

je to úmyselný účinok. Pre mnoho ďalších prímesí je však väčšinou nežiaducim vedľajším 

účinkom. Vo všeobecnosti retardácia chemickými prísadami závisí nielen od ich dávkovania, 

chemickej povahy, molekulárnej architektúry a času pridávania prísad, ale aj od charakteristík 

cementu, ako je jeho mineralogické zloženie, jemnosť a dostupnosť sulfátu. Komerčné prísady 

sú často formulované výrobky, ktoré môžu obsahovať viac zložiek. Napríklad okrem 

polymérnych dispergačných činidiel môžu komerčné superplastifikátory obsahovať tiež 

odpeňovače, urýchľovače a prísady modifikujúce viskozitu, ktoré všetky môžu modifikovať 

rozsah spomaľovania. [24] 

2.5 Vysokopecná troska 

Použitie mletej granulovanej vysokopecnej trosky s portlandským cementom je založené na 

rovnakej filozofii ako v puzolánovom cemente. Táto troska je vedľajší produkt z výroby železa 

vo vysokopecnom procese. V porovnaní s puzolánom je GGBFS bohatší na CaO a potom sa 

správa ako latentné hydraulické spojivo v neprítomnosti vápna a plne hydraulické spojivo v 

prítomnosti malého množstva vápna. V prítomnosti Ca(OH)2 je kalenie GGBFS urýchlené, 

pretože Ca(OH)2 pôsobí ako katalyzátor pri hydratačnom procese GGBFS. V dôsledku toho 

malé pridanie portlandského cementu urýchľuje vytvrdenie GGBFS. V dôsledku toho je pri 

zmiešaní GGBFS s portlandským cementom možné meniť percento trosky v spojive vo veľmi 

širokom rozmedzí. Toto rozmedzie má hranice od 15% do 90% obsahu trosky. [16] 
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Typ komponentu Vysokopecná troska 

CaO 41.7% 

SiO2 33.8% 

T-Fe 0.4% 

MgO 7.4% 

Al2O3 13.4% 

S 0.8% 

P2O5 ˂0.1% 

MnO 0.3% 

Tabuľka 3: Zloženie vysokopecnej trosky [17] 

2.5.1 Druhy vysokopecnej trosky 

Vysokopecná troska sa vyrába rôznymi spôsobmi a každá má svoje výhody a použitia.  

2.5.1.1 Vysokopecná vysokopecná troska chladená vzduchom 

Ak sa tekutá troska naleje do lôžok a pomaly sa chladí za okolitých podmienok, vytvorí sa 

kryštalická štruktúra a vytvorí sa tvrdá kusová troska, ktorá sa môže následne rozdrviť a 

preosiať. Drvený ACBFS je uhlový, zhruba kubický a má textúry siahajúce od drsných, 

pórovitých povrchov po sklené (hladké) povrchy s konoidálnymi zlomeninami. Fyzikálne 

vlastnosti vysokopecnej trosky však môžu byť značné rozdielne, v závislosti od spôsobu výroby 

železa. Napríklad sa uvádza, že niektoré nedávno vyrobené ACBFS majú kompaktnú jednotku 

hmotnosti až 1940 kg / m3.Vyššie jednotkové hmotnosti, ktoré sa uvádzajú, sú vo všeobecnosti 

spôsobené zvýšeným obsahom kovov a železa v troske a majú tendenciu sa vyskytovať v 

troskách, ktoré sa vyrábajú z vysokých pecí s vyšším prísunom kovového šrotu. Absorpcia 

ACBFS vodou môže byť až 6%. Aj keď ACBFS môže vykazovať tieto vysoké absorpčné 

hodnoty, ACBFS sa môže ľahko vysušiť, pretože málo vody skutočne vstupuje do pórov trosky 

a väčšina je zadržiavaná v plytkých jamách na povrchu. 

2.5.1.2Expandovaná alebo spenená vysokopecná troska 

Ak sa roztavená troska ochladí a stuhne pridaním kontrolovaného množstva vody, vzduchu 

alebo pary, môže sa proces ochladzovania a stuhnutia urýchliť, čím sa zvýši bunková povaha 

trosky a vytvorí sa ľahký expandovaný alebo penový produkt. Spenenú trosku je možné rozlíšiť 

od vzduchom chladenej vysokopecnej trosky vďaka jej relatívne vysokej pórovitosti a nízkej 

objemovej hustote. Rozdrvená expandovaná troska je hranatá, zhruba kubického tvaru a má 

štruktúru, ktorá je drsnejšia ako u vzduchom chladenej trosky. Pórovitosť expandovaných 

agregátov trosky z vysokých pecí je vyššia ako agregáty ACBFS. Objemovú relatívnu hustotu 

expandovanej trosky je ťažké presne určiť, ale je to približne 70% hustoty vzduchom chladenej 

trosky. Typické kompaktné jednotkové hmotnosti pre agregáty trosky z vysokopecnej trosky 

sú v rozsahu od 800 kg/m3 do 1040 kg/m3. 

2.5.1.3 Peletizovaná vysokopecná troska 

Ak je roztavená troska ochladená a stuhnutá vodou a vzduchom ochladeným v zvlákňovanom 

bubne, môžu sa vyrábať pelety, nie pevná hmota. Kontrolou procesu môžu byť pelety vyrobené 

viac kryštalické, čo je prospešné pre agregátové použitie, alebo viac sklovité, čo je žiaduce pri 

cementových aplikáciách. Rýchlejšie ochladenie vedie k väčšej sklovite a menšej kryštalizácii. 

Na rozdiel od vzduchom chladenej a expandovanej vysokopecnej trosky má granulovaná 

vysokopecná troska hladkú textúru a zaoblený tvar. V dôsledku toho je pórovitosť a 

nasiakavosť omnoho nižšia ako pórovitosť ACBFS alebo expandovanej vysokopecnej trosky. 

Veľkosti peliet sú v rozsahu od 13 mm do 0,1 mm. Peletizovaná vysokopecná troska má 

jednotkovú hmotnosť asi 840 kg/m3. 
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Obrázok 2: Schéma výroby granulovanej a peletizovanej trosky [21] 

2.5.1.4 Granulovaná vysokopecná troska 

Ak sa roztavená troska ochladí a stuhne rýchlym ochladením vody do sklovitého stavu, 

dochádza k malej alebo až žiadnej kryštalizácii. Tento proces vedie k tvorbe fragmentov 

veľkosti piesku, zvyčajne s nejakým drobivým materiálom slinku. Fyzikálna štruktúra a 

gradácia granulovanej trosky závisí od chemického zloženia trosky, jej teploty v čase 

ochladzovania vodou a spôsobu výroby. Mletá granulovaná vysokopecná troska (GGBFS) má 

po drvení alebo mletí na veľmi jemné častice cementu veľkú cementovú vlastnosť, ktorá je 

vhodnou čiastočnou náhradou alebo prísadou do portlandského cementu. Granulovaná 

vysokopecná troska je sklovitý zrnitý materiál, ktorý sa mení v závislosti od chemického 

zloženia a spôsobu výroby od hrubej, pukancovej drobivej štruktúry s priemerom väčším ako 

4,75 mm po husté zrná piesku, ktoré prechádzajú Sito 4,75 mm. Brúsenie znižuje veľkosť častíc 

na jemnosť cementu, čo umožňuje jeho použitie ako doplnkového cementového materiálu v 

portlandskom cementovom betóne. [18] 

 

Obrázok 3: Schéma výroby vysokopecnej trosky vo vysokej peci [18] 
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2.6 Alkalické aktivované materiály 

Spojivá aktivované alkáliami sa široko diskutovali a propagovali ako súčasť súčasnej a budúcej 

sady nástrojov ‘udržateľných systémov cementových spojív. Tieto spojivá, niekedy nazývané 

aj „geopolyméry“, je možné generovať zo širokej škály alumino-silikátových prekurzorov s 

rôznou dostupnosťou, reaktivitou, nákladmi a hodnotou na celom svete. Z tohto dôvodu nie sú 

alkalicky aktivované spojivá ani zďaleka univerzálnym riešením pre uspokojenie budúcich 

potrieb stavebných materiálov podobným spôsobom ako pri použití portlandského cementu. 

Táto rozmanitosť však znamená, že táto trieda materiálov je veľmi univerzálna a miestne 

prispôsobiteľná, a preto pravdepodobne bude tvoriť kľúčovú súčasť širšej sady cementov 

používaných po celom svete pri rozvoji udržateľného budúceho priemyslu stavebných 

materiálov. Kľúčovým faktorom, ktorý pravdepodobne určí pravdepodobnosť absorpcie a 

použitia alkalicky aktivovaných spojív v akomkoľvek špecifickom mieste, je miestna 

dostupnosť vhodných surovín. Mnohé z prekurzorov, ktoré sa používajú na výrobu spojív 

aktivovaných zásadami, sú tiež žiadané na použitie v zmesiach s portlandským cementom, a 

táto konkurencia v oblasti surovín sa musí brať do úvahy pri každej diskusii o dodávateľských 

reťazcoch týkajúcich sa materiálov aktivovaných alkáliami. , Ak sa majú materiály aktivované 

alkáliami propagovať ako environmentálne výhodná možnosť, preprava sypkých materiálov sa 

musí samozrejme minimalizovať, pretože to môže dominovať emisnej stope spojiva ako celku, 

ak sa materiály musia prepravovať na veľké vzdialenosti. Preto sa zameriava na vývoj a využitie 

miestne dostupných materiálov ako prekurzorov alkalicky aktivovaných spojív. V súčasnosti je 

k dispozícii len málo systematických alebo prediktívnych informácií týkajúcich sa metodík 

alebo heuristických postupov, pomocou ktorých je možné aktivátory optimálne prispôsobiť 

prekurzorom, takže sa to v súčasnosti dosahuje do značnej miery prostredníctvom 

parametrického testovania, ale v tejto oblasti sa zistila potreba zlepšenia. [19] 

2.6.1 Alkalicky aktivované reakcie 

Zvážia sa dva všeobecné prípady prekurzorov s nízkym obsahom vápnika, ako je popolček, a 

prekurzorov s vysokým obsahom vápnika, ako je BFS. BFS je reaktívnejší ako popolček pri 

miernych zásaditých hodnotách pH, a preto sa môže používať s väčšou škálou aktivátorov 

okrem hydroxidov a silikátov, ktoré sú vhodné pre popolček. Prekurzory s nízkym obsahom 

vápnika, zvyčajne lietajúci popol, sú bohaté na zlúčeniny SiO2 a Al2O3, zatiaľ čo hydratačným 

reakciám dominuje vysoký obsah CaO v prekurzoroch s vysokým obsahom vápnika. 

Alkalickou aktiváciou prekurzora s nízkym obsahom vápnika sa získa amorfný 

hlinitokremičitanový gél, ktorý pripomína štruktúru zeolitu. Gél tiež obsahuje malé množstvo 

minerálov, ako je kremeň prítomný v pôvodnom popolníku. Atómy hliníka a kremíka sú 

usporiadané v zosieťovanej kostre tetraedrickej štruktúry gélu. Záporný náboj skupín silikátov 

a aluminátov je vyvážený alkalickými iónmi, ako je napríklad sodík. Voda v nízko vápnikovom, 

alkalicky aktivovanom popolníku sa nezúčastňuje hydratačných reakcií, pretože nedochádza k 

tvorbe Ca(OH)2 na aktiváciu puzolánových reakcií. Produkty alkalickej aktivácie BFS sú 

ovplyvňované chemickými zložkami trosky a aktivátorom, ako je vápnik, horčik, kremík, 

hliník, sodík, síra, okrem pH, pomeru kvapalina/spojivo a vytvrdzovaním. Dominantnou 

hydratačnou fázou je hydrát kremičitanu vápenatého (C-S-H), ktorý je zhruba podobný 

tobermoritovému gélu vytvorenému v hydratovanom portlandskom cemente. Nižší obsah 

vápnika v troske v porovnaní s portlandským cementom a vyššia substitúcia hliníka v 

tetraedrickej štruktúre vedie k zosieťovaniu medzi tobermoritovými reťazcami. Komplexný 

hydratačný systém troskami aktivovaných alkáliami možno zjednodušiť do týchto kategórií:  

N-A-S-H gél je tvorený v alkalicky aktivovaných troskách s nízkym obsahom vápnika a 

horčíka. Je tiež prítomná sekundárna fáza kryštalických zeolitov. Gél C-A-S-H sa tvorí v 

troskách aktivovaných alkáliami s vysokým obsahom vápnika. Ióny sú tiež prítomné v gély v 
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miestach vyrovnávania náboja a gél môže byť definovaný ako (C/N)-A-S-H. AFm (monosulfát) 

v kryštalickej forme sa javí ako sekundárna fáza, ak je k dispozícii dostatočné množstvo hliníka.  

N-A-S-H gél existuje ako sekundárny produkt s gélom C-A-S-H vo väčšine chemických zložení 

trosiek a v hybridných spojivách obsahujúcich prekurzory s vysokým a nízkym obsahom 

vápnika. Hlavný rozdiel vo vyššie uvedených hydratačných reakciách alkalicky aktivovaných 

spojív a bežného portlandského cementu je v tom, že v poslednom prípade sa chemické reakcie 

hydratácie aktivujú vodou. Hlavnými produktmi hydratácie sú tobermoritový gél C-S-H a 

hydroxid vápenatý, pričom ako sekundárne fázy sú AFm (monosulfát) a AFt (ettringit). [20] 

2.7 Hybridné cementy 

Doplnkové cementové materiály (SCM) sa v súčasnosti bežne používajú v hybridných 

cementoch na zníženie faktora slinku cementu. Tieto materiály môžu zlepšovať betónové 

vlastnosti, ako je pevnosť v tlaku, trvanlivosť a nepriepustnosť prostredníctvom hydraulickej 

alebo puzolánovej aktivity. Hlavnou zložkou prísady SCM je zvyčajne aktívny amorfný Si02.  

Jeden typ hybridných cementov používa kaolinitické íly, sú bežne dostupné v zemskej kôre a 

tepelné spracovanie týchto ílov medzi 600 a 800 °C vedie k dehydroxylácii kryštalickej 

štruktúry kaolinitu za vzniku metakaolínu. Metakaolin (Al2Si2O7), je do značnej miery amorfný 

dehydratačný produkt kaolinitu (Al2(OH)·4Si2O5), ktorý vykazuje silnú puzolánovú aktivitu. 

Hlavnými dôvodmi použitia pucolánov na báze hliny v malte a betóne boli dostupnosť 

materiálov a zvýšenie trvanlivosti. Okrem toho je v závislosti od teploty kalcinácie a typu ílu 

možné dosiahnuť zvýšenie pevnosti, najmä v počiatočných fázach vytvrdzovania. Veľmi rýchle 

zvýšenie pevnosti je výsledkom kombinácie plniva a zrýchlenej hydratácie cementu. Následne 

sú tieto účinky zosilnené pucolánovou reakciou medzi metakaolínom a hydroxidom vápenatým, 

ktorá sa vytvára hydratáciou cementu. [22] Hybridné alkalické popolčekové cementy sú novou 

generáciou spojív, hydratácia sa vyznačuje vlastnosťami, ktoré sa vyskytujú pri bežnej 

hydratácii portlandského cementu (OPC) a alkalickou aktiváciou popolčeka (AAFA). Hybridné 

alkalické popolčekové cementy majú typicky vysoký obsah popolčeka a nízky obsah slinku. 

Komponent slinku podporuje vytvrdzovanie pri teplote okolia. Mechanizmus hydratácie sa 

navrhuje na základe výskumu autorov týchto hybridných spojív za posledných päť rokov. V 

hybridných systémoch je aktivita popolčeka viditeľná vo veľmi ranom veku, keď sa tvoria dva 

typy gélov: C–S–H z portlandského cementu a N–A–S–H z popolčeka. Tieto gély sa vo 

vzájomnej prítomnosti zvyčajne vyvíjajú na C–A–S–H a (N, C)–A–S–H. Použitie aktivátorov 

s rôznymi stupňami zásaditosti má priamy vplyv na reakčnú kinetiku, ale nemodifikuje hlavné 

konečné produkty, zmes C–A–S–H a (N, C)–A–S–H gélov. Podiel každého gélu v zmesi však 

závisí od zásaditosti generovanej v médiu. [23] 
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Obrázok 4: Nanoštruktúrny mechanizmus tvorby gélu v hybridných alkalických cementoch; 

a) rozpustenie iónových druhov zo zdroja kremičitanov hlinitého a vápenatého, 

b) zrážanie gélov s vysokým obsahom hliníka (typ I) N–A–S–H a gélov C–S–H, 

c) absorpcia oxidu kremičitého obidvoma gélmi so zväčšením strednej dĺžky reťazca gélu C–S–H a 

vznik gélov typu N–A–S–H s vysokým obsahom kremíka, 

d) difúzia hliníka a vápnika v matrici a ich absorpcia v géloch C–S–H a N–A–S–H na gély (N, C)–A–

S–H, 

e) skreslenie gélu (N, C)–A–S–H v dôsledku polarizačného účinku vápnika, ktorý vedie k jeho 

prasknutiu, zatiaľ čo gély C–A–S–H naďalej zachytávajú druhy hliníka v premosťovacích polohách, 

pričom sa uprednostňuje sieťové zosieťovanie a tým aj viac polymerizovaný [49] 
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3 Experimentálna časť 

Kapitola bude zameraná na použité skúšky, suroviny stanovenými normou ČSN EN 196-1 

a ČSN 196-3 + A1. 

3.1 Prehľad požitých surovín 

portlandský cement CEM I 42,5 R,  

vysokopecná troska,  

voda (H2O),  

3 druhy piesku (PG I, II, III), 

Aktivátor (Ca(CO3)). 

 3.1.1 Cement 

Českomoravský cement od firmy a.s., závod Mokrá. 

(LE) prvky s nižším atómovým číslom než Mg. 

 

Prvok hm % 

Ba 0,156 

Sr 0,029 

As 0,017 

LE 41,31 

Mg 0,801 

Ti 0,165 

Al 0,889 

Si 6,345 

P 0,038 

S 2,162 

K 0,760 

Ca 44,66 

Zn 0,059 

V 0,017 

Cr 0,013 

Mn 0,050 

Fe 1,759 

Cu 0,015 

Tabuľka 4: Zloženie Cementu (Mokrá) 
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Obrázok 5: Distribúcia veľkostí častíc v cemente
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3.1.2 Troska 

Troska od firmy LB Cemix s.r.o., Kotouč Štramberk (vysokopecná granulovaná troska). 

(LE) prvky s nižším atómovým číslom než Mg. 

 

Prvok hm % 

Ba 0,058 

Sr 0,051 

Zr 0,012 

LE 45,815 

Mg 4,0515 

Ti 0,1695 

Al 3,099 

Si 15,7115 

S 0,544 

K 0,0705 

Ca 29,7935 

Mn 0,4105 

Fe 0,191 

Tabuľka 5: Zloženie Trosky (Štramberk) 
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Obrázok 6: Distribúcia veľkostí častíc v troske
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3.1.3 Piesky 

Ako stanovila norma ČSN EN 196-1 boli požité 3 piesky rôznych jemností. PG I piesok jemný. 

PG II stredne jemný a PG III Hrubý piesok. 

3.1.4 Aktivátor 

Požitý bol kaustifikacný aktivátor uhličitanu vápenatého od firmy DEZA a. s. 

(LE) prvky s nižším atómovým číslom než Mg. 

 

Prvok  Ca  Si  S  P  Fe  LE  

hm%  38,38  0,21  0,02  0,02  0,03  61,31  

Tabuľka 6: Zloženie Aktivátora (DEZA) 
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Obrázok 7: Distribúcia veľkostí častíc v aktivátore 
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3.1.5 Voda 

Použitá voda bola z laboratória kde boli experimenty realizované. Nebola nijak špeciálne 

upravovaná a ani destilovaná. 

3.3 Príprava cementových mált, pást a zhotovenie skúšobných telies 

Kapitola bude popisovať postupy príprav cementových mált, pást a skúšobných telies 

použitých v experimentoch. 

3.3.1 Príprava cementových mált 

Množstvá surovín na prípravu zmesí boli po diskusii s vedúcim bakalárskej práce upravené. 

Postup miešania bol nasledujúci: Do nádoby bola vnesená troska, cement a aktivátor. Spolu 

boli dôkladne premiešané približne 10 sekúnd. Potom bolo pridané určené množstvo vody. 

Miesiaci stroj bol uvedený do prevádzky na nízky stupeň na 30 sekúnd. Po uplynutí 30 sekúnd 

bol po dobu 30 sekúnd pridaná zmes piesku (PG I, II, III), boli zvýšené otáčky na dobu ďalších 

30 sekúnd. Po uplynutí stanovenej doby bolo miešanie prerušené na 90 sekúnd kedy sa 

pomocou stierky bol zotretý materiál pripevnený na stenách nádoby a miešadla, v miešaní sa 

po zotrení pokračovalo 60 sekúnd vysokou rýchlosťou.  

3.3.2 Príprava cementovej pasty 

Množstvá surovín na prípravu pást boli po diskusii s vedúcim bakalárskej práce upravené. 

Postup bol nasledovný: Do nádoby bola vnesená troska, cement a aktivátor. Spolu boli 

dôkladne premiešané približne 10 sekúnd. Potom bolo pridané určené množstvo vody. Miesiaci 

stroj bol uvedený do prevádzky na nízky stupeň na 90 sekúnd. Po uplynutí doby bol prístroj 

zastavený na 60 sekúnd a pomocou stierky  bol zotretý materiál pripevnený na stenách nádoby 

a miešadla. Po zotrení sa pokračovalo v miešaní po dobu 90 sekúnd na vysokej rýchlosti. 

3.3.3 Zhotovenie skúšobných telies 

Skúšobné telesá boli pripravované hneď po namiešaní mált. Do formy sa pomocou stierky 

v niekoľkých dávkach plnili jednotlivé oddiely. V každom oddiely bola malta rovnomerne 

rozprestretá pomocou špachtle. Potom bola prvá vrstva sklepaná na zhutňovacom stole. Vniesla 

sa druhá vrstva a bol zaistený jej prebytok a postup bol zopakovaný. Prebytočná vrstva malty 

bola okamžite po sklepaní zrezaná. Formy so skúšobnými telesami boli zakryté fóliou 

a odložené. 

3.4 Použité experimentálne metódy 

Metódami boli pevnosť v tlaku a v ohybe, doba tuhnutia, XRD, EDS, SEM a rozlev. 

3.4.1 Stanovenie pevnosti v tlaku 

Skúška bola vykonávaná na skúšobných telesách tvaru trámčeku s rozmermi 40 mm × 40 mm 

× 160 mm. Na trámčeky bola vykonaná skúška tlakom pomocou pohyblivého piestu, kedy sa 

merala tlaková sila potrebná pre porušenie štruktúry materiálu na určitú plochu. 

3.4.2 Stanovenie pevnosti v ohybe 

Skúška bola vykonávaná na skúšobných telesách tvaru trámčeku s rozmermi 40 mm × 40 mm 

× 160 mm. Na trámčeky bola vykonaná skúška tlakom pomocou pohyblivého piestu, kedy sa 

merala tlaková sila potrebná na prelomenie trámčeka v jeho strede. 
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3.4.3 Stanovenie doby tuhnutia 

Skúška bola vykonaná pomocou ručného Vicatovho prístroja. Pri stanovení začiatku tuhnutia 

sa do Vicatovho prístroja vložila ihla pre stanovenie začiatku tuhnutia a do Vicatovho prstenca 

cementová kaša pripravená spôsobom popísaným v kapitole 3.3.2 Príprava cementovej pasty. 

Do prstenca s kašou bola v rovnakých časových intervaloch púšťali ihla tak dlho, až bola 

hodnota na stupnici 6 ± 3 mm. Táto vzdialenosť určovala počiatok tuhnutia. 

Stanovenie konca tuhnutia sa vykonávalo na pripravených kašiach použitých pre stanovenie 

začiatku tuhnutia, kedy sa naplnený Vicatov prstenec otočil dnom hore a bola vymenená ihla 

za ihlu s nadstavcom pre koniec tuhnutia. Vpichy ihly sa prevádzali po vhodných časových 

intervaloch do doby, kedy sa vpich do cementovej kaše rovnal 0,5 mm, teda koniec tuhnutia 

nastal vtedy, keď nástavec pre koniec tuhnutia už nezanechal obrys na cementové kašu. 

3.4.4 Rozlev 

Skúška prebiehala na prístroji na meranie rozlevu, kedy sa do formy pridala malta pripravená 

spôsobom popísaným v 3.3.1. Forma sa položila na terč a odčítali sa hodnoty kolmíc šírky 

a výšky koláča. Zmes sa potom sklepala 15krát a meralo sa znova. Veľkosť rozlevu sa vypočítal 

spriemerovaným rozdielom počiatočných a konečných šírok a dĺžok koláča. 

3.4.5 Stanovenie objemovej stálosti 

Objemová stálosť je jednou zo základných podmienok k dosiahnutia optimálnych technických 

parametrov cementových mált. Na priebeh objemových zmien pôsobia vplyvy vonkajšie, ako 

teplota, tlak, a aj vplyvy vnútorné, ako cementové zloženie malty. 

3.4.6 Analýza XRD 

Ide o metódu využívanú pre štrukturálnu analýzu pevných kryštalických látok, pri ktorej sa 

uplatňuje interakcia röntgenového žiarenia s časticami mriežkových rovín kryštalických látok. 

Kryštalické látky sú definované ako pravidelne sa opakujúce roviny atómov, ktoré tvoria 

kryštálovú mriežku. Ak dopadne röntgenový lúč na túto mriežku, dôjde v malej miere k jeho 

čiastočnému pohltenie, odrazu a rozptýlenie. Pri charakteristickom dopadovom uhle 

röntgenového žiarenia dochádza k interferencii rozptýleného žiarenia a vzniku difrakčných 

maxím, ktorých poloha, intenzita a tvar nám opisuje, o aký druh a usporiadanie atómov sa jedná. 

3.4.7 Analýza EDS 

Energicky disperzná spektroskopia (EDS) umožňuje využitie skenovacieho elektrónového 

mikroskopu pre prvkovú analýzu študovaných preparátov. Urýchlený zväzok elektrónov 

dopadá na povrch študovanej vzorky a interaguje s atómami. Pri tejto interakcií môže dôjsť k 

vyrazeniu niektorého elektrónu z vnútorných šupiek atómu. Atóm sa týmto spôsobom dostáva 

do excitovaného stavu. Deexcitácia, prechod do pôvodného stavu, prebieha preskokom 

elektrónu z niektorej energeticky vyššie hladiny na hladinu s chýbajúcim elektrónom. Tento 

preskok je sprevádzaný vyžiarenie kvanta elektromagnetického žiarenia, teda fotónu o energii 

presne určené rozdielom energetických hladín. Tieto energie sa pohybujú v pomerne širokom 

rozsahu energiou. 

3.4.8 Analýza SEM 

Je metóda analýzy textúry povrchu, chemického zloženia a kryštálovej štruktúry. Využíva 

zväzok vysoko energetických elektrónov, ktoré dopadajú na vzorku, kde strácajú energiu 

a vyvolávajú odozvu vo forme niekoľkých druhu merateľného signálu. Využitá bola k analýze 

povrchu kryštálovej štruktúry. 
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4 Diskusia výsledkov 

Kapitola zaoberajúca sa výsledkami analýz a skúšiek popísaných vyššie. 

4.1 Stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností 

Úlohou bolo zistiť vhodnú koncentráciu aktivátora pomocou pevností. Zmes s vhodnou 

koncentráciou aktivátora potom bola použitá ako základ pre zámesi s prímesou portlandského 

cementu. 

4.1.1 Stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností prvých zámesí 

Koncentrácia 

aktivátoru 

Priemer bez 

oklepov (mm) 

Priemer po 15 

oklepoch (mm) 

Rozdiel (mm) 

0,0% 80,0 80,0 0,0 

0,5% 80,0 92,5 12,5 

1,5% 80,0 95,0 15,0 

3,0% 80,0 100,0 20,0 

5,0% 80,0 117,5 37,5 

Tabuľka 7: Rozlev prvých zámesí 

V danom meraní boli požité vzorky zámesí s koncentráciou aktivátora 0%; 0,5%; 1,5%; 3,0% 

a 5,0%. U všetkých vzoriek boli pozorované nárasty pevnosti počas 2, 7 a 28 dní, kde po 28 

dňoch mala každá vzorka svoju najväčšiu pevnosť či už v tlaku alebo v ohybe. Ako môžeme 

vidieť v grafe (Obrázok 8: Graf pevností v tlaku po 2, 7 a 28 dňoch) po prvých 2 dňoch boli 

pevnosti v ohybe a tlaku najvyššie u vzorky s koncentráciou 1,5%. Vzorky 0% a 0,5% sa hneď 

rozpadali v ruke preto im bola pridelená hodnota pevnosti 0 N/mm2. U všetkých vzoriek okrem 

vzorky 0% a 0,5% bol pozorovaný priemerný nárast pevnosti 45% v ohybe a priemerný nárast 

38% v tlaku medzi druhým a siedmim dňom. Medzi siedmim a dvadsiatym ôsmym dňom bol 

pre všetky vzorky až na vzorku 0% a vzorku 0,5% pozorovaný priemerný nárast pevnosti 2% 

v ohybe a 26% v tlaku. Čo bolo prekvapivé, bol 100% nárast pevnosti vzorky 0,5% medzi 

druhým a siedmym dňom tuhnutia. Ďalším prekvapivím úkazom bolo, že aj po 7 a aj po 28 

dňoch prevýšila vzorka 0,5% pevnosti vzorky 1,5%. Prevýšnie je pozorovateľné taktiež v grafe 

(Obrázok 8: Graf pevností v tlaku po 2, 7 a 28 dňoch). Vzorka 0,5% dosahoval po 28 dňoch 

najväčšiu pevnosť a to 3,38 N/mm2 v ohybe a 13,09 N/mm2 v tlaku. Pomocou tohto merania 

bolo teda usúdené, že je potrebné pripraviť ešte jednu sériu vzoriek ale s menšími rozdielmi 

koncentrácii aktivátora. Na základe predchádzajúceho merania boli vybrané pevnosti 

v rozmedzí 0,2% až 1,6% s krokom 0,2%. 

V Tabuľka 7: Rozlev prvých zámesí vidíme rozlevy prvých zámesí kde sa koncentrácia 

aktivátoru pohybovala od 0% po 5%. Pozorovateľné je, že rozdiely priemerov jednotlivých 

vzoriek zmesí sa líši, čo hovorí o ich rozdielnej tekutosti. Podľa hodnôt môžeme určiť, že 

vzorka s 0% koncentráciou aktivátoru bola pomerne tuhou maltou, zatiaľ čo vzorka s 5% 

koncentráciou aktivátora bola najtekutejšia. Viditeľné je aj to, že rozlev sa zväčšoval úmerne, 

so zväčšujúcou sa koncentráciou aktivátora. 
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Koncentrácia aktivátoru Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0,0% 0,00 0,00 

0,5% 0,00 0,00 

1,5% 1,81 0,10 

3,0% 1,38 0,10 

5,0% 1,29 0,09 

Tabuľka 8: Pevnosti v ohybe po 2 dňoch 

 

 

Koncentrácia aktivátoru Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0,0% 0,00 0,00 

0,5% 0,00 0,00 

1,5% 4,61 0,23 

3,0% 2,73 0,12 

5,0% 2,47 0,05 

Tabuľka 9: Pevnosti v tlaku po 2 dňoch 

 

Koncentrácia aktivátoru Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0,0% 0,00 0,00 

0,5% 3,10 0,21 

1,5% 3,07 0,23 

3,0% 2,60 0,18 

5,0% 2,36 0,23 

Tabuľka 10: Pevnosti v ohybe po 7 dňoch 

 

Koncentrácia aktivátoru Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0,0% 0,00 0,00 

0,5% 8,54 0,40 

1,5% 7,27 0,37 

3,0% 4,55 0,08 

5,0% 3,97 0,06 

Tabuľka 11: Pevnosti v tlaku po 7 dňoch 

 

Koncentrácia aktivátoru Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0,0% 0,00 0,00 

0,5% 3,38 0,19 

1,5% 3,06 0,16 

3,0% 2,52 0,08 

5,0% 2,48 0,15 

Tabuľka 12: Pevnosti v ohybe po 28 dňoch 

 

 

 

 



 

28 

 

 

Koncentrácia aktivátoru Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0,0% 0,00 0,00 

0,5% 13,09 0,42 

1,5% 10,18 0,28 

3,0% 6,83 0,36 

5,0% 5,92 0,16 

Tabuľka 13: Pevnosti v tlaku po 28 dňoch 

 

 

 

Obrázok 8: Graf pevností v tlaku po 2, 7 a 28 dňoch 

4.1.2 Stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností druhých zámesí 

Koncentrácia 

aktivátoru 

Priemer bez 

oklepov (mm) 

Priemer po 15 

oklepoch (mm) 

Rozdiel(mm) 

0,2% 80,0 95,0 15,0 

0,4% 80,0 100,0 20,0 

0,6% 80,0 100,0 20,0 

0,8% 80,0 105,0 25,0 

1,0% 80,0 105,0 25,0 

1,2% 80,0 105,0 25,0 

1,4% 80,0 105,0 25,0 

1,6% 80,0 105,0 25,0 

Tabuľka 14: Rozlev druhých zámesí 

V danom meraní boli použité vzorky s 0,2%; 0,4%; 0,6%; 0,8%; 1,0%; 1,2%; 1,4% 

a 1,6% koncentráciou aktivátora  U všetkých vzoriek boli pozorované nárasty pevnosti počas 

2, 7 a 28 dní, kde po 28 dňoch mala každá vzorka svoju najväčšiu pevnosť či už v tlaku alebo 

v ohybe. U všetkých vzoriek bol pozorovaný priemerný nárast pevnosti 61% v ohybe 

a priemerný nárast 51% v tlaku medzi druhým a siedmim dňom. Medzi siedmim a dvadsiatym 

ôsmym dňom bol pre všetky vzorky pozorovaný priemerný nárast pevnosti 30% v ohybe a 34% 
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v tlaku. Podobne ako v predchádzajúcej kapitole je znateľné z grafu (Obrázok 9: Graf pevností 

v tlaku po 2, 7 a 28 dňoch) postupné pravidelné zvyšovanie pevnosti jednotlivých zmesí 

s narastajúcim počtom dní tuhnutia. Najväčšie pevnosti po 2 dňoch vykazovali vzorky 0,4% 

a 1,4%, ale po 7 a 28 dňoch to boli vzorky 1,2% a 1,6%. Vzorka 1,2% vykazovala pevnosti po 

28 dňoch 3,58 N/mm2 v ohybe a 8,51 N/mm2 v tlaku. Vzorka 1,6% vykazovala pevnosti po 28 

dňoch 3,57 N/mm2 v ohybe a 8,13 N/mm2 v tlaku. Obe vzorky 1,2% a 1,6% boli vhodnými 

kandidátmi pre finálne zámesi s prímesou cementu, avšak vzorka 1,6% bola vylúčená a to 

z dôvodu väčšej chybovosti v meraniach.  

V Tabuľka 14: Rozlev druhých zámesí vidíme rozlevy druhých zámesí kde sa koncentrácia 

aktivátoru pohybovala od 0,2% po 1,6%. Pozorovateľné je, že rozdiely priemerov jednotlivých 

vzoriek zámesí sa líši a u vzoriek 08% až 1,6% sú rovnaké, čo hovorí o ich podobných 

konzistenciách.. Podľa hodnôt môžeme určiť, že vzorka s 0,2% koncentráciou aktivátoru bola 

pomerne tuhou maltou v porovnaní s ostatnými.  

 

 

Koncentrácia aktivátoru Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0,2% 1,01 0,08 

0,4% 0,88 0,02 

0,6% 0,78 0,05 

0,8% 0,77 0,04 

1,0% 0,75 0,13 

1,2% 0,93 0,06 

1,4% 0,80 0,03 

1,6% 0,84 0,09 

Tabuľka 15: Pevnosti v ohybe po 2 dňoch 

 

Koncentrácia aktivátoru Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0,2% 2,07 0,11 

0,4% 2,43 0,18 

0,6% 2,27 0,12 

0,8% 2,05 0,08 

1,0% 1,87 0,06 

1,2% 2,27 0,12 

1,4% 2,43 0,08 

1,6% 2,16 0,09 

Tabuľka 16: Pevnosti v tlaku po 2 dňoch 

 

Koncentrácia aktivátoru Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0,2% 2,15 0,06 

0,4% 1,71 0,15 

0,6% 2,19 0,13 

0,8% 2,13 0,19 

1,0% 2,11 0,13 

1,2% 2,72 0,23 

1,4% 2,45 0,04 

1,6% 2,34 0,32 

Tabuľka 17: Pevnosti v ohybe po 7 dňoch 
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Koncentrácia aktivátoru Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0,2% 3,67 0,15 

0,4% 3,58 0,13 

0,6% 4,09 0,22 

0,8% 4,28 0,06 

1,0% 4,49 0,13 

1,2% 5,65 0,23 

1,4% 5,40 0,20 

1,6% 5,69 0,25 

Tabuľka 18: Pevnosti v tlaku po 7 dňoch 

Koncentrácia aktivátoru Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0,2% 3,16 0,11 

0,4% 2,58 0,12 

0,6% 2,98 0,05 

0,8% 3,22 0,30 

1,0% 2,99 0,09 

1,2% 3,58 0,07 

1,4% 3,31 0,28 

1,6% 3,57 0,23 

Tabuľka 19: Pevnosti v ohybe po 28 dňoch 

Koncentrácia aktivátoru Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0,2% 5,34 0,16 

0,4% 5,27 0,14 

0,6% 6,15 0,22 

0,8% 7,13 0,26 

1,0% 7,20 0,14 

1,2% 8,51 0,39 

1,4% 8,00 0,20 

1,6% 8,13 0,20 

Tabuľka 20: Pevnosti v tlaku po 28 dňoch 
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Obrázok 9: Graf pevností v tlaku po 2, 7 a 28 dňoch 

4.1.3 Stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností zámesí s prídavkom cementu 

V danom meraní boli použité zámesi vytvorené zo vzorky s 1,2% obsahom aktivátora 

z predchádzajúcej kapitoly a prídavkom cementu s percentuálnymi obsahmi 0%; 1%; 5%; 10%; 

15% a 20% portlandského cementu typu CEM I. Znova boli merané pevnosti v ohybe a tlaku. 

U všetkých vzoriek bol pozorovaný priemerný nárast pevnosti 59% v ohybe a priemerný nárast 

56% v tlaku medzi druhým a siedmim dňom. Medzi siedmim a dvadsiatym ôsmym dňom bol 

pre všetky vzorky pozorovaný priemerný nárast pevnosti 37% v ohybe a 43% v tlaku. 

Zaujímavosťou bola ale situácia v grafe (Obrázok 10: Graf pevností pre všetky vzorky po 2, 7 

a 28 dňoch) kedy po dvoch dňoch mali najväčšie pevnosti vzorka 0% v ohybe a vzorka 20% 

v tlaku. Po 7 a 28 dňoch už ale dominuje vzorka s 20% obsahom cementu, z čoho môžeme 

usúdiť, že väčšia koncentrácia cementu v malte spôsobila výrazné zlepšenie pevností betónu. 

V ohybe to činilo 6,65 N/mm2 a v tlaku 22,95 N/mm2. Ďalej je pozorovateľné, že po 7 a 28 

dňoch prevláda trend, a to že so zvyšujúcim sa obsahom cementu sa zvyšuje aj pevnosť medzi 

jednotlivými vzorkami. Z daných vzoriek boli vybrané vzorky 0%; 5%; a 15% a to z dôvodu 

ich pravidelnej rozdielnosti v pevnostiach jednotlivo od seba. Tieto vzorky boli ďalej 

podrobované analýzam XRD, SEM a EDS o ktorých sa píše v kapitolách nižšie a taktiež sa na 

nich stanovovala doba tuhnutia, ktorá je pozorovateľná v Tabuľka 27: Doby tuhnutia Zmesí 

CEM 0%, CEM 5%, CEM 15%. Meranie doby tuhnutia je popísané v kapitole 3.4.3 Stanovenie 

doby tuhnutiaVzorka 0% mala dobu tuhnutia od začiatku tuhnutia až po koniec 30 minút 

a vzorky 5% a 15% 60 minút. Tento rozdiel bol pravdepodobne spôsobený samotnou prímesou 

cementu. 

 

Percentuálny obsah CEM Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0% 1,35 0,03 

1% 1,05 0,04 

5% 0,52 0,04 

10% 0,47 0,03 

15% 0,78 0,01 

20% 1,19 0,02 

Tabuľka 21: Pevnosti v ohybe po 2 dňoch 
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Percentuálny obsah CEM Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0% 2,89 0,08 

1% 2,76 0,16 

5% 1,62 0,10 

10% 1,56 0,13 

15% 2,33 0,10 

20% 3,65 0,17 

Tabuľka 22: Pevnosti v tlaku po 2 dňoch 

 

Percentuálny obsah CEM Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0% 2,72 0,10 

1% 2,84 0,02 

5% 2,65 0,06 

10% 2,51 0,10 

15% 3,21 0,15 

20% 3,64 0,05 

Tabuľka 23: Pevnosti v ohybe po 7 dňoch 

 

 

Percentuálny obsah CEM Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0% 5,05 0,13 

1% 5,64 0,23 

5% 6,22 0,58 

10% 6,97 0,30 

15% 9,05 0,41 

20% 11,67 0,48 

Tabuľka 24: Pevnosti v tlaku po 7 dňoch 

Percentuálny obsah CEM Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0% 5,05 0,13 

1% 5,64 0,23 

5% 6,22 0,58 

10% 6,97 0,30 

15% 9,05 0,41 

20% 11,67 0,48 

Tabuľka 25: Pevnosti v ohybe po 28 dňoch 

Percentuálny obsah CEM Pevnosť (N/mm2) Odchýlka 

0% 5,05 0,13 

1% 5,64 0,23 

5% 6,22 0,58 

10% 6,97 0,30 

15% 9,05 0,41 

20% 11,67 0,48 

Tabuľka 26: Pevnosti v tlaku po 28 dňoch 
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Percentuálny obsah 

CEM 

Doba začiatku 

tuhnutia (min) 

Doba konca tuhnutia 

(min) 

Celková doba 

tuhnutia (min) 

0% 420 450 30 

5% 540 600 60 

15% 461 521 60 

Tabuľka 27: Doby tuhnutia Zmesí CEM 0%, CEM 5%, CEM 15% 

 

Obrázok 10: Graf pevností pre všetky vzorky po 2, 7 a 28 dňoch 

 

 

4.2 Röntgenová difrakčná analýza (XRD) 

XRD analýza bola prevedená na vzorkách betónov zámesí s obsahom cementu 0%; 5% a 15%. 

V Tabuľka 28: Približné kryštalické zloženie vzoriek 0%, 5% a 15% je možné vidieť približné 

zastúpenie fáz v jednotlivých vzorkách.  

(+++) fáza je majoritne zastúpená 

(++) fáza je zastúpená v stredne veľkom množstve 

(+) fáza je zastúpená v malom množstve 

(-) fáza nie je prítomná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,89 2,76
1,62 1,56

2,33
3,65

5,05
5,64

6,22
6,97

9,05

11,67

7,31
8,50

12,01
12,94

18,36

22,95

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0% 1% 5% 10% 15% 20%

P
ev

n
o

sť
 (

N
/m

m
2 )

Percentuálny obsah CEM

2 dni tuhnutia

7 dní tuhnutia

28 dní tuhnutia



 

34 

 

Zlúčenina Vzorec 0% vzorka 5% vzorka 15% vzorka 

Kalcit CaCO3 +++ +++ +++ 

Akermanit Ca2Mg(Si2O7) +++ ++ +++ 

Portlantid Ca(OH)2 - - + 

Kremeň SiO2 + + + 

Larnit Ca2(SiO4) - + + 

Hatrurit Ca3(SiO5) - + + 

Hydrotalcit Mg6Al2CO3(OH)16·4(H2O) + + + 

Merwinit Ca3Mg(SiO4)2 + + + 

Ettringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O - - + 

Gypsum CaSO4·2H2O - - + 

Brownmillerit Ca2AlFeO5 - + + 

Tabuľka 28: Približné kryštalické zloženie vzoriek 0%, 5% a 15% 

Vo všetkých vzorkách boli prítomné tieto fáze: Kalcit, Akermanit, Kremeň, Hydrotalcit 

a Merwinit. Boli detekované kryštalické fáze Vysokopecnej trosky a to akermanit a merwinit, 

čo je aj logické, keďže základnou bázou je granulovaná vysokopecná troska. Vo vzorkách 5% 

a 15% boli detekované fáze portlandského cementu, týmito fázami boli larnit a hatrurit, čo je 

tiež logické pretože v daných vzorkách bol portlandský cement prímesou. Kalcit sa vo vzorkách 

vyskytoval ako majoritná fáza, čo mohlo byť pravdepodobne zapríčinené reakciou vápenatých 

iónov so vzdušným oxidom uhličitým (CO2). Vo vzorke 15% sa vytvárali fáze ettringit, gypsum 

a portlantid na rozdiel od ostatných vzoriek, ale len v malých množstvách. Výskyt ettringitu si 

môžeme vysvetliť pravdepodobne reakciou hlinitanov vápenatých so síranom vápenatým. 

Spolu s etrringitom sa vytváral aj portlantid, keďže patria do skupiny minerálov vyskytujúcich 

sa pri hydratácii portlandského cementu. 
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Obrázok 11: Graf XRD analýzy vzorky CEM 0% 
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Obrázok 12: Graf XRD analýzy vzorky CEM 5% 
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Obrázok 13: Graf XRD analýzy vzorky CEM 15%
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4.3 Pozorovanie mikroštruktúry pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu (SEM) 

a analýza energicky disperznou spektroskopiou (EDS) 

V štúdii, ktorou sa zaoberali Shi a Lotenbachová [49] sa skúmala úloha vápnika pri tvorbe ASR 

na základe rôzneho pomeru Ca/Si, K/Si a Na/Si. Z ich výsledkov sa zistilo, že vápnik hrá 

dôležitú rolu vo výslednej štruktúre a to pomocou pomeru Ca/Si. Pri nižšom pomere (menej 

ako 0,5) mal kryštalický gél štruktúru rozet a pri vyššom pomere (viac ako 0,5) dochádzalo 

k destabilizácii kryštalického gélu na amorfný gél, ktorý je typický pre štruktúru C-S-H gélu. 

Bola prevedená analýza EDS na vzorkách betónu s obsahom portlandského cementu 0%, 5% 

a 15%. Na obrázkoch 14-22 môžeme vidieť oblasti analýz na jednotlivých mikroštruktúrach. V 

Tabuľka 29: Prvkové zastúpenie pomocou analýzy EDS pri urýchľovacom napätí 15kV sú 

vyobrazené výsledky analýz jednotlivých oblastí každej vzorky. Prvky z najväčším zastúpením 

v každej analýze boli uhlík (C), kyslík (O), kremík (Si) a vápnik (Ca), avšak v spectrách 10 a 16 

nebol uhlík v mikroštruktúre detekovaný. Ostatné prvky v tabuľke boli zastúpené len v malých 

percentách alebo neboli detekované niekedy vôbec. Pomer Ca/Si uvedený v Tabuľka 29: 

Prvkové zastúpenie pomocou analýzy EDS pri urýchľovacom napätí 15kV bol vo všetkých 

prípadoch väčší ako hodnota 0,5, z čoho sa dá usúdiť že daná štruktúra je podobná tej C-S-H 

gélu. Zloženie gélu a aj teda pomer Ca/Si nám teda hovorí, že prítomný vápnik je hlavne 

využívaný v tejto štruktúre na tvorbu C-S-H gélu. Čiže môžeme povedať že v štruktúre 

prebiehajú alkalicky aktivované reakcie a aj hydratácia cementu. 

 

 

 

Obrázok 14: Mikroštruktúra CEM 0% pri zväčšení 1000x, EDS analýza prebehla v oblasti Spectrum 1 
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Obrázok 15: Mikroštruktúra CEM 0% pri zväčšení 1000x, EDS analýza prebehla v oblasti Spectrum 2 

 

 

 

Obrázok 16: Mikroštruktúra CEM 0% pri zväčšení 2000x, EDS analýza prebehla v oblasti Spectrum 3, 

5, 6 
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Obrázok 17: Mikroštruktúra CEM 5% pri zväčšení 1000x, EDS analýza prebehla v oblasti Spectrum 7 

 

 

Obrázok 18: Mikroštruktúra CEM 5% pri zväčšení 1000x, EDS analýza prebehla v oblasti Spectrum 8 



 

41 

 

 

Obrázok 19: Mikroštruktúra CEM 5% pri zväčšení 2000x, EDS analýza prebehla v oblasti Spectrum 9, 

10, 12 

 

Obrázok 20: Mikroštruktúra CEM 15% pri zväčšení 1000x, EDS analýza prebehla v oblasti Spectrum 

13 
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Obrázok 21: Mikroštruktúra CEM 15% pri zväčšení 1000x, EDS analýza prebehla v oblasti Spectrum 

14 

 

Obrázok 22: Mikroštruktúra CEM 15% pri zväčšení 2000x, EDS analýza prebehla v oblasti Spectrum 

15, 16, 17, 18, 19 
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Pomocou SEM analýzy, ktorá bola vykonaná na vzorkách CEM 0%, 5% a 15% môžeme vidieť 

mikroskopickú nepravidelnú štruktúru. Na Obrázok 24: Mikroštruktúra CEM 5% pri zväčšení 

500x (hore) a 10000x (dole a Obrázok 25: Mikroštruktúra CEM 15% pri zväčšení 500x (hore) 

a 10000x (dole), sú pozorovateľné kryštalické ihličky ettringitu, ktorých výskyt bol potvrdený 

XRD analýzou.  

 

 
 

 

Obrázok 23: Mikroštruktúra CEM 0% pri zväčšení 500x (hore) a 10000x (dole) 
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Obrázok 24: Mikroštruktúra CEM 5% pri zväčšení 500x (hore) a 10000x (dole 
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Obrázok 25: Mikroštruktúra CEM 15% pri zväčšení 500x (hore) a 10000x (dole) 
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Vzorka Spektrum 

 Atómové zloženie (%) 

C O Na Mg Al Si S K Ca Ti Mn Fe Ca/Si 

0% 

1 20,10 55,54 1,40 2,04 1,52 6,75 0,29 0,21 11,86 0,07 0,15 0,08 1,76 

2 20,24 55,75 1,48 1,98 1,51 6,68 0,29 0,20 11,62 0,05 0,15 0,07 1,74 

3 19,31 54,22 1,34 3,19 2,26 8,98 0,32 0,14 10,08 0,5 0,11 - 1,12 

5 24,85 51,87 0,60 0,23 0,25 19,79 - - 2,41 0,00 - - 0,12 

6 23,46 56,18 1,37 2,34 1,20 6,57 0,21 - 8,66 0,00 - - 1,32 

5% 

7 25,33 53,40 0,81 1,66 1,36 5,75 0,22 0,21 10,99 0,06 0,10 0,12 1,91 

8 20,70 56,13 0,69 1,80 1,40 6,09 0,25 0,17 12,44 0,00 0,15 0,18 2,04 

9 20,99 51,01 0,60 3,08 2,26 9,54 - 0,12 12,41 0,00 - - 1,30 

10 - 68,35 0,75 4,26 2,91 11,14 0,43 0,12 11,98 0,06 - - 1,08 

12 20,84 56,85 1,00 2,06 1,49 7,03 - 0,19 10,34 0,00 0,09 0,11 1,47 

15% 

13 22,62 56,96 0,65 1,72 1,44 5,92 0,36 0,17 9,94 0,00 0,08 0,13 1,68 

14 21,39 57,15 0,65 1,54 1,44 5,84 0,41 0,18 11,05 0,05 0,11 0,20 1,89 

15 14,79 65,89 0,47 0,51 1,95 3,11 2,25 0,10 10,83 0,00 - 0,11 3,48 

16 - 74,13 0,72 1,18 2,37 5,99 1,83 0,19 13,39 0,00 0,10 0,11 2,24 

17 21,95 56,07 0,68 2,34 1,71 7,15 0,37 0,16 9,31 0,06 0,13 0,08 1,30 

18 22,98 56,37 0,70 2,72 2,08 7,09 0,26 0,21 7,37 0,05 0,19 - 1,04 

19 22,20 57,17 0,80 1,57 1,53 6,32 0,40 0,20 9,64 0,00 0,08 0,08 1,53 

Tabuľka 29: Prvkové zastúpenie pomocou analýzy EDS pri urýchľovacom napätí 15kV 

 

 



 

47 

 

 

Záver 

Cieľom práce bolo vypracovať literárnu rešerš o vývoji hybridných cementov na báze strusky, 

premerať mechanické a štruktúrne vlastnosti, hlavne v ohybe a v tlaku, analyzovať štruktúru 

pomocou SEM a analyzovať fázové rozhranie pomocou XRD. Pomocou metód stanovenia 

pevnosti v tlaku a v ohybe som úspešne vyselektoval potrebnú vzorku bez prídavku cementu 

so zložením 1,2% aktivátora. Táto vzorka bola použitá na vznik mált s percentuálnymi 

prídavkami portlandského cementu: CEM 0%, CEM 5%, CEM 10%, CEM 15% a CEM 20%. 

Stanovením pevností som zistil že pevnosť v jednotlivých vzorkách vzrastala úmerne s počtom 

dní tuhnutia a pevnosti vzrastali postupne, s väčším percentuálnym obsahom Portlandského 

cementu. Vzorka CEM 20% dosiahla najväčšie pevnosti po 28 dňoch aj v tlaku aj v ohybe. 

Vzorky CEM 0%, CEM 5% a CEM 15% boli použité v analýzach a ostatných stanovovaniach. 

Stanovením doby tuhnutia môžeme povedať, že prídavkom portlandského cementu sa doba 

tuhnutia predĺžila a že počiatok tuhnutia sa oneskoril. Meranie objemovej stálosti prebehlo 

neúspešne a preto ani výsledky tejto metódy stanovovanie neboli spomenuté v kapitole 4 

Diskusia výsledkovPomocou rozlevu sme zistili, že prídavkom aktivátora sa zvyšovala tekutosť 

malty. XRD analýza nám odhalila rozdiely v obsahu fáz medzi jednotlivými vzorkami. 

Odhalila nám aj, že len pri vzorke CEM 15% vznikali minerály vyskytujúce sa pri hydratácii 

portlandského cementu. Analýza EDS spolu s analýzou SEM nám ukázali, že štruktúra 

všetkých vzoriek bola podobná štruktúre C-S-H gélu a vo vzorkách CEM 5% a CEM 15% 

vznikali ettringitové ihličkovité štruktúry. Pre zlepšenie mechanických vlastností by sa mohlo 

ešte uvažovať nad experimentovaním s vyššími percentuálnymi obsahmi portlandského 

cementu alebo jeho zámenou s inou prímesou. 
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Zoznam skratiek a symbolov 

CEM I  Portlandský cement  

XRD  Röntgenová difrakčná analýza 

SEM  Skenovací elektrónový mikroskop 

EDS  Energicky disperzná spektroskopia 

t.j.   To je  

CO2  Oxid uhličitý 

Ca(OH)2 Hydroxid vápenatý 

CaO  Oxid vápenatý 

GGBFS Granulovaná vysokopecná troska 

ACBFS Vzduchom chladená vysokopecná troska 

BFS  Vysokopecná troska 

SiO2  Oxid kremičitý 

Al2O3  Oxid hlinitý 

C-S-H  Kalcium silikátový hydrát 

C-A-H  Kalcium aluminátový hydrát 

C-A-S-H Kalcium aluminosilikátový hydrát 

N-A-S-H Sodium aluminosilikátový hydrát 

(N,C)-A-S-H Sodium, Kalcium aluminosilikátový hydrát 

SCM  Doplnkové cementové materiály 

AFt  Monosulfát 

AFm  Ettringit 

C3S  alit, trikalciumsilikát 

C2S  belit, dikalciumsilikát 

C3A  trikalciumaluminát 

C4AF  celit, tetrakalciumaluminoferit 


