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Diplomová práce je zaměřena na vývoj kompozitů z alkalicky aktivovaných 

materiálů (AAM) a jejich odolnost vůči působení extrémních teplot. V teoretické 

části je popsána alkalická aktivace a prekurzory pro výrobu AAM. Dále je 

popsána problematika působení extrémních teplot na tyto materiály. 

V experimentální části byl postupně stanoven optimální silikátový modul 

s ohledem na vlastnosti AAM, dále bylo ověřeno působení extrémních teplot na 

matrici z AAM. V další etapě byl testován vliv plniva s ohledem na chování při 

extrémních teplotách a poté byla optimalizována finální receptura. 

Alkalicky aktivované materiály, popílek, struska, vodní sklo, extrémní teploty, 

fyzikálně-mechanické vlastnosti AAM, fyzikálně-chemické analýzy 

 

The diploma thesis is focused on the development of composites from alkali 

activated materials (AAM) and their resistance to extreme temperatures. The 

theoretical part describes alkaline activation and precursors for the production 

of AAM. Furthermore, the problem of the effect of extreme temperatures on 

these materials is described. In the experimental part, the optimal silicate 

modulus with respect to the properties of AAM was gradually determined, and 

the effect of extreme temperatures on the AAM matrix was verified. In the next 

stage, the effect of the filler with respect to the behavior at extreme 

temperatures was tested and then the final formulation was optimized.  

Alkali activated materials, fly ash, slag, water glass, extreme temperatures, 

physical-mechanical properties of AAM, physico-chemical analyzes 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá výzkumem a vývojem alkalicky 

aktivovaných materiálů (dále AAM) a komplexní analýzou jejich chování při 

expozici extrémním teplotám. AAM mají specifické vlastnosti, díky kterým se dají 

velmi úspěšně použít jako matrice stavebních materiálů odolných proti 

působení extrémních teplot. Za extrémní teploty jsou v této práci považovány 

teploty do 1000 stupňů Celsia.  

AAM jsou uměle vyráběné materiály na bázi vhodného alumino-

silikátového prekurzoru, vhodného alkalického aktivátoru a vody, tento výrobní 

proces se označuje jako geosyntéza. Velmi známý je pojem 

geopolymer/geopolymerizace, jenž zavedl profesor Davidovits pro označení 

alkalicky aktivovaného metakaolinu. Pro výrobu alkalicky aktivovaných 

materiálů budou jako prekurzory použity popílky a strusky.  

Alkalicky aktivované materiály nabízejí celou řadu výhod oproti 

konvenčním stavebním materiálům, přičemž jedním z nejdůležitějších faktorů 

je jejich výrazně nižší dopad na životní prostředí. Například při porovnání 

s použitím cementu ve stavebnictví se jeví jako mnohem ekologičtější varianta, 

to vše při obdobných pevnostních charakteristikách.  

Co se týče dopadu na životní prostředí, použití AAM je výrazně šetrnější. 

Ocel a cement jsou dvě hlavní komodity, jež vedou ke vzniku 90 % celkových 

emisí skleníkových plynů u železobetonových konstrukcí. Výroba cementu má 

za následek vznik 7 % celkových globálních emisí CO2. Naproti tomu výroba AAM 

sníží vznik emisí až o 80 % [1]. 

 Důraz na používání druhotných surovin a alternativních udržitelných 

materiálů se zvyšuje, ovšem úplné nahrazení cementu je v blízké budoucnosti 

nemožné. 
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V teoretické části diplomové práce budou shrnuty současné poznatky o 

principech degradace alkalicky aktivovaných materiálů vystavených působení 

extrémních teplot, a to především fyzikální a fyzikálně-chemické procesy, ke 

kterým dochází při vystavení těmto vysokým teplotám. 

V experimentální části budou sestaveny základní receptury testovaných 

směsí (matric); tyto receptury budou obsahovat pouze alkalický aktivátor, pojivo 

a vodu. Nejprve budou analyzovány vlastnosti samostatných kompozitních 

matric, především fyzikálně-mechanické vlastnosti – pevnostní charakteristiky a 

zpracovatelnost směsi. Tyto receptury budou upravovány vzhledem ke 

snadnému použití a využitelnosti v praxi. Jako další budou analyzovány účinky 

působení extrémních teplot. Výsledkem bude nejvhodnější receptura pro další 

použití. 
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2. Cíl práce 

Tato diplomová práce má za cíl rešeršním způsobem zpracovat a objasnit 

problematiku alkalické aktivace a výrobu alkalicky aktivovaných materiálů. Dále 

se zabývá působením extrémních teplot na kompozitní materiály s matricí na 

bázi alkalicky aktivovaných materiálů.  

V experimentální části bude cílem práce vyvinout matrici z alkalicky 

aktivovaných materiálů na bázi popílku a strusky. Tyto matrice budou 

podrobeny zkouškám fyzikálně-mechanických parametrů, na základě výsledku 

těchto zkoušek bude dále provedeno zakomponování plniva do matric. Podle 

výsledků odolnosti proti působení extrémních teplot proběhne výběr ideální 

varianty a sestavení finální receptury, která bude podrobena spektru zkoušek. 

V rámci diplomové práce budou provedeny následující zkoušky a 

zjišťovány následující vlastnosti: rentgenová difrakční analýza, modul pružnosti, 

pevnost v tahu za ohybu a v tlaku, reologické vlastnosti, objemová hmotnost, 

snímkování elektronovým rastrovacím mikroskopem, zkouška vlivu extrémních 

teplot – porovnání pevnostních charakteristik před a po vystavení extrémním 

teplotám. 
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3. Teoretická část 

Teoretická část se zabývá rešeršním zpracováním problematiky alkalické 

aktivace, především použitím alkalicky aktivovaných popílků a strusky pro 

výrobu AAM. Alkalicky aktivované materiály patří do relativně mladé skupiny 

stavebních hmot, ovšem jejich výzkumem se vědecká komunita zabývá již delší 

dobu. Nejvíce angažovaným v této problematice je profesor Joseph Davidovits, 

jenž například předpokládá, že alkalicky aktivované materiály mohly být poprvé 

použity již při stavbě pyramid. 

Teoretická část se také zabývá působením extrémních teplot na AAM, 

vlivy na mikrostrukturu po expozici těmto teplotám a jejich výsledným 

vlastnostem a odolností. 

 

3.1. Alkalicky aktivované aluminosilikáty 

Pro alkalicky aktivované aluminosilikáty se používá mnoho názvů, 

například gruntocement, anorganický polymer, zeocement, hydrokeramika, 

geopolymer. Označení geopolymer se ovšem nejčastěji používá pří výrobě AAM 

na bázi metakaolinu. AAM jsou uměle vyráběné materiály na bázi vhodného 

hlinitano-křemičitého prekurzoru v kombinaci s alkalickým aktivátorem a 

vodou. V minulosti bylo zkoumáno velké množství potenciálně vhodných 

materiálů pro výrobu AAM.  

Mezi hlavní prekurzory patří elektrárenský a fluidní popílek, metakaolin, 

struska. Dále lze využít některé další materiálové zdroje, např. křemelinu, tufy, 

tufity, vulkanické sklo, cihelný prach, sopečný popel, lupek, křemičité úlety, 

mikrosiliku a další. Pro výrobu AAM lze použít také kombinaci některých 

prekurzorů.  
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Obr. č. 1, AAM na bázi popílku, strusky, metakaolinu a jejich kombinací [11] 

 

AAM se vyrábí aktivací hlinito-křemičitanů rozpouštěním 

aluminosilikátových prekurzorů, následnou hydrolýzou Al3+ a Si4+, 

polykondenzací [SiO4] a [AlO4] tetraedrů v roztocích alkalických aktivátorů, těmi 

můžou být uhličitany alkalických kovů, hydroxidy a silikáty, to vše při teplotách 

20–90 °C. Materiály na bázi alkalické aktivace byly známy již dříve, ale teprve 

v 70. letech minulého století je představil Davidovits. Vstupní suroviny pro jejich 

výrobu jsou relativně levné a dostupné.  

Při porovnání s běžně používaným portlandským cementem mají 

podobné mechanické pevnosti, zároveň vynikají mnohem lepší odolností proti 

korozi, chemikáliím. Mají mnohem lepší odolnost proti působení vysokých 

teplot a ohni, a především mají daleko menší ekologický dopad. V současné 

době se AAM využívají jako materiály pro lepidla, povlaky, pojiva do betonu a 

pro výrobu různých kompozitů [12]. 

U portlandského cementu je hlavní vazebnou fází hydrát kalcium-silikátu 

(C-S-H gel), u AAM je naproti tomu hlavní produkt gel hydrátu hlinito-

křemičitanu sodného (N-A-S-H gel) [13]. 
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Obr. č. 2, Reakce podílející se na geopolymerizaci [2] 
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Obr. č. 3, Výrobní proces geopolymerizace [14] 

 

Pro výrobu AAM se používá velké množství alkalických aktivátorů, jsou to 

především hydroxid sodný, hydroxid draselný, K2SO4, Na2SO4, vodní sklo a 

uhličitan sodný. Je možno také použít malé množství cementového tmele. Vodní 

sklo (křemičitan sodný) bylo používáno dlouhou dobu na výrobu komerčních 

stavebních materiálů, jako jsou například speciální cementy, katalyzátory, 

lisované výrobky a nátěry. Jako alternativu vodního skla lze také použít křemičité 

úlety, které většinou tvoří součást roztoku aktivátoru. Rozpustný křemičitan se 

smíchá spolu s cementem, vápnem, struskou, popílkem nebo jiným materiálem 

obsahujícím vícemocné kovové ionty. Tyto ionty podporují gelační proces a 

přispívají tak ke srážení silikátů [11]. 
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Obr. č. 4, Koncepční model geopolymerizace [14] 
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Čím větší je množství NaOH, který reaguje s prekurzorem pevného 

materiálu, tím větší je pak následné uvolnění alumino-silikátových monomerů 

[2].  

 

Obr. č. 5, Počítačová grafika molekulární struktury geopolymerů [2] 

 

AAM bývají označovány jako prekurzory zeolitů díky podobnému 

chemickému složení. AAM se skládají z 3D sítí silikátových a hlinitanových 

tetraedrů, ovšem mikrostruktura AAM a zeolitů je velmi rozdílná. Zatímco AAM 

mají z velké části amorfní strukturu, zeolity jsou typické svojí krystalickou 

strukturou [14]. 
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Obr. č. 6, Mikrostruktura zeolitu [15] 

 

Zeolity vznikají při daleko vyšším poměru mezi vodou a pevnou fází, pro 

jejich vznik je také důležitá teplota ošetřování, například při vystavení zvýšeným 

teplotám a tlakům (podmínky v autoklávu) mají výrazný vliv na zvýšenou tvorbu 

krystalické struktury, která je typická pro zeolity.  

Co se týče krystalických fází, vyskytují se v průběhu reakce především fáze 

hydroxysodalitu a herschelitu. Při reakci AAM, které se používají pro výrobu 

cementových materiálů, lze popsat proces jako zeolitizace, kdy posledního 

stádia krystalizace není plně dosaženo nebo není vůbec dokončeno. To vše vede 

k závěru, že AAM nejsou plně krystalizované zeolity [14]. 

 

3.2. Popílek 

Popílek je celosvětově jedním z nejvíce používaných materiálů pro výrobu 

AAM, takzvaných prekurzorů. Jeho celosvětové zásoby jsou poměrně velké a je 

k dispozici téměř v každé zemi. Popílek je surovina, která vzniká spalováním uhlí 

v elektrárnách. Nejznámější typy popílků jsou vysokopecní a fluidní, záleží na 

typu spalování uhlí. Uhlí může být spalováno v kotlích na suché dno, nebo ve 

fluidních kotlích. Nejběžnější je produkce vysokoteplotních popílků. V roce 2010 

byla celosvětová roční produkce uhlí přibližně 800 milionů tun, z tohoto 
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množství je produkováno až 500 milionů tun popílku. Další využití najde 

přibližně 16 % celkového množství vyrobeného popílku [14, 15]. 

Závažným problémem s dopadem na životní prostředí se stala likvidace 

nepoužitého zbytku popílku. Jeho použití pro výrobu AAM je jedním z velmi 

slibných řešení tohoto problému [14, 15].  

Zpracování uhlí v elektrárnách probíhá následujícím způsobem: před 

spalováním se uhlí mele a poté se vyfouká do spalovny, kde se zahřeje na 1600 

°C. Většina uhlíku je během tohoto procesu spálena. Ovšem většina ložisek uhlí 

je často znečištěna množstvím dalších přírodních minerálů, například 

břidlicemi, pískovci nebo různými jílovými minerály. Ty se pak při spalování 

roztaví a díky minimalizaci povrchové energie vytvoří malé kulové částice. Po 

procesu spalování se spaliny rychle ochladí, což má za následek tvorbu 

sklovitých sférických částic popílku, ty se poté elektrostatickým odlučováním 

odseparují od spalin. Velikost těchto popílkových částic je 1–150 μm, jejich 

průměrná velikost pak činí 7–12 μm [14, 15]. 

 

Obr. č. 7, Výrobní schéma popílku [16] 
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Obr. č. 8, Detail částice popílku z elektronového rastrovacího mikroskopu [14] 

 

Co se týče chemického složení popílku, je ovlivněno minerálním složením 

uhlí, ze kterého je popílek produkován, zejména anorganickou částí uhlí. 

Zastoupení oxidů se u popílku pohybuje v těchto rozmezích: oxid křemičitý 40–

60 % a oxid hlinitý 20–30 %. Obsah železa v popílku se značně liší. To je dáno 

tím, že již uhlí má velmi různorodé složení, proto i popílky mají velmi různé 

chemické složení [14].  

Dle normy ASTM C 618 se popílky třídí podle obsahu vápna na třídu C 

(celkový obsah SiO2, Al2O3 a Fe2O3 50–70 % hmotnosti, obsah CaO je pak více 

než 20 % hmotnosti). Třída F je pak následovně definována obsahy SiO2, Al2O3 a 

Fe2O3, ty jsou vyšší než 70 % hmotnosti, obsah CaO je nižší než 10 % [14]. 

Popílky také dle zdroje uhlí obsahují různé množství kovů, jsou to vanad, 

titan, chrom, kobalt a mangan [15]. 

Popílky se také řadí do tříd dle evropského klasifikačního systému normy 

EN 450, tato norma rozlišuje popílky na křemičité a vápenaté. Kritéria jsou 

následující: křemičitý popílek má obsahovat méně než 10 % reaktivního CaO, 

obsah SiO2 má být vyšší než 25 % a celkový součet SiO2, Al2O3 a Fe2O3 má být 

větší než 70 %. Pro výrobu AAM se nejlépe hodí popílky třídy F dle ASTM C 618 

a křemičitý popílek dle normy EN 450 [2, 14]. 

Typy fází, které se vytvoří v popílku, závisí na procesu spalování uhlí a 

rychlosti chlazení spalin. Popílek je tvořen především z amorfní hlinito-křemičité 

skelné fáze 50–90 %, tato fáze v popílku je reaktivní. Při chlazení se však část 
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minerální fáze krystalizuje anebo se odseparuje po chlazení, také se pak tvoří 

fáze mullitu a nižší množství fáze křemene, nacházejí se tady také fáze 

s vysokým obsahem železa a vápníku. Křemičitany a hlinitany v těchto fázích 

jsou převážně inertní [14].  

 

3.2.1. Alkalická aktivace popílku 

 

Alkalickou aktivací popílku se již zabývalo mnoho výzkumníků, jde o 

nejčastěji používanou vstupní surovinu pro výrobu AAM. 

 

Obr. č. 9, Schéma procesu alkalické aktivace popílku [20] 

 

Pro alkalickou aktivaci popílku se používá kombinace hydroxidu sodného 

a draselného, křemičitan sodný a další [20].  

U alkalické aktivace popílku je zásadní teplota zrání, ta může výrazně 

ovlivnit výsledné pevnosti, zejména pevnosti v raném stádiu zrání. Ovšem 

faktorů, které ovlivňují celkové výsledné vlastnosti AAM na bázi popílku, je 

daleko více.  

Jsou to zejména druh vstupní suroviny, měrný povrch pevných fází, obsah 

skelné fáze ve vstupní surovině, množství hliníku a reaktivního křemíku, 
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přítomnost železa, vápníku a inertních částic v popílku, již zmíněná teplota a tlak 

při vytvrzování, doba zrání, typ vytvrzování (konvenční nebo mikrovlnný ohřev), 

typ a koncentrace aktivátoru, poměr aktivátoru ku prekurzoru, molární poměr 

H2O : Na2O, poměr vody ku pevné fázi, poměr Na2O : SiO2 a poměr SiO2 : Al2O3 

[20]. 

 

Obr. č. 10, Interakce zrna popílku s alkalickým aktivátorem [20] 

 

Při reakci popílku s alkalickým aktivátorem a procesu vytváření struktury 

AAM dochází k naleptání a korozi povrchu zrna popílku a vznikají amorfní 

reakční produkty, díky kterým je struktura výsledného AAM hutná. 

Obecně se zlepšují vlastnosti výsledných AAM s dobou a teplotou 

vytvrzování, a to až do 90 °C. Výsledné vlastnosti také pozitivně ovlivňuje vyšší 

koncentrace alkalického aktivátoru, vliv má také druh aktivátoru. Negativně 

ovlivňují proces aktivace zvyšující se poměry mezi H2O : Na2O, vodou ku 

prekurzoru a poměrem mezi Na2O : SiO2. To vše má za následek nižší pevnostní 

charakteristiky [20].  
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Obr. č. 11, Vliv poměru SiO2 : Na2O a Al2O3 : Na2O na výsledné pevnosti 

popílkového AAM [20] 

 

Bylo zjištěno, že nejlepší poměry mezi Na2O : SiO2, H2O : Na2O a SiO2 : 

Al2O3, které zajistí nejvýhodnější výsledné vlastnosti AAM, jsou 0,25; 10,0 a 3,3 

[20]. 

 

3.3. Struska 

Vysokopecní struska je druhotná surovina, jež vzniká při výrobě surového 

železa. Roztavená struska se velmi rychle ochladí, tím vznikne materiál, který se 

skládá z hlinito-křemičitého skla s vysokým obsahem vápníku a hořčíku. Takto 

získaný materiál se pomele a výsledkem je mletá granulovaná vysokopecní 

struska (GGBS). Ta má mnoho využití, nejčastěji se však přidává do cementových 

betonů na bázi portlandského cementu.  
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Struska jako taková má latentně hydraulické vlastnosti, přičemž běžně 

používanými aktivátory jsou portlandský cement, sádra a vápno. Alkalická 

aktivace strusky byla poprvé vyzkoušena kolem roku 1955, pro alkalickou 

aktivaci strusky se nejčastěji používá hydroxid sodný nebo vodní sklo [17]. 

 

 

Obr. č. 12, Struktura granulované vysokopecní strusky [18] 

 

Z terminologického hlediska je třeba upřesnit, že AAM na bázi strusky 

nejsou označovány jako geopolymery. Obecně se pod pojmem geopolymer 

rozumí materiál, který byl vytvořen alkalickou aktivací metakaolinu. 

AAM na bázi strusky jsou materiály bohaté na vápník; v systémech 

s vysokým obsahem vápníku vzniká jiný typ reakčních produktů, jedná se zde o 

hydráty křemičitanu vápenatého. U tohoto typu fáze se křemičitanový tetraedr 
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vyskytuje hlavně v jednorozměrných řetězcích, naproti tomu u geopolymerů je 

to ve 3D strukturách, v tomto je hlavní rozdíl [14]. 

 

 
Obr. č. 13, Rozdílné struktury silikátových tetraedrů [14] 

 

3.3.1. Alkalická aktivace strusky 

 

Alkalicky aktivovaná struska při výrobě vykazuje také několik problémů. 

Jedná se zejména o relativně velké smrštění vysýcháním v průběhu zrání, vyšší 

korozivní povahu alkalického roztoku a teplo uvolňované rozpuštěním 

alkalických sloučenin, především alkalických hydroxidů. Také zde dochází 

k výkvětům, ty ovšem nemají nijak zásadní vliv na výsledné vlastnosti a jedná se 

spíše o vizuální vadu. Materiály na bázi alkalicky aktivované strusky ale mají také 

několik výhod, mezi něž patří především vysoké počáteční pevnosti a výborná 

odolnost proti chemikáliím a vysokým teplotám [19]. 

 

3.4. Alkalické aktivátory 

Pro alkalickou aktivaci se používá relativně obsáhlé spektrum různých 

aktivátorů. Pro výrobu AAM jsou vhodné především sloučeniny alkalických kovů, 
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a to sodíku, draslíku a dalších. Aktivátory mohou být použity ve formě 

uhličitanů, křemičitanů, hydroxidů nebo jejich vzájemnou kombinací. Použití 

kombinace křemičitanů a hydroxidů nabízí možnost úpravy poměru SiO2 : Me2O 

na požadovanou hodnotu. V praxi se k aktivaci AAM nejčastěji používá roztok 

sodného vodního skla, hydroxid draselný a hydroxid sodný [7].  

 

3.4.1. Vodní sklo 

Vodní sklo popisuje soustava SiO2 – Me2O, kde Me udává druh 

obsaženého alkalického kovu, kterým může být sodík, draslík nebo lithium. 

Vyrábí se ve formě roztoku, nebo ve formě pevné látky (sušené vodní sklo). 

Vlastnosti vodního skla udává několik parametrů. Nejdůležitějším je silikátový 

modul, jenž udává molární poměr mezi SiO2 a Me2O; tato hodnota se normálně 

pohybuje v rozmezí od 1,6 do 3,7 [7].  

Tuto hodnotu lze ovšem laboratorně upravit přídavkem určitého 

množství příslušného hydroxidu. 

 Mezi další důležité parametry vodního skla se řadí viskozita, hodnota pH 

a hustota. Hustota vodního skla udává hodnotu jeho koncentrace a složení. 

Viskozita vodního skla je silně závislá na molárním poměru; při měření hodnoty 

viskozity záleží na způsobu měření, jelikož se vodní sklo chová jako 

nenewtonovská kapalina. Při použití vodního skla je také třeba brát v potaz jeho 

složení. Vzhledem k tomu, že jsou to roztoky silných zásad a slabých kyselin, 

jsou i vodní skla silně zásaditá a vykazují vysokou dráždivost kůže a sliznic, 

způsobují vážné poškození očí a při práci s nimi je nutno dodržovat bezpečnost 

práce a používat ochranné pomůcky [7]. 

 

3.4.1.1. Vodní sklo – roztok 

Vodní sklo se vyrábí dvěma způsoby, a sice pomocí autoklávů za zvýšené 

teploty a tlaku (varianta A) a hydrotermálním způsobem (varianta B).  
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Obr. č. 14, Schéma výroby vodního skla [8] 

 

3.4.1.1.1. Výroba vodního skla – varianta A 

Pro výrobu vodního skla pomocí autoklávů za zvýšené teploty a tlaku se 

používají dva typy autoklávů, a to stacionární nebo rotační. Dávkování vstupních 

surovin určuje žádaná výsledná měrná hmotnost a silikátový modul. Podle toho 

se odvíjí potřebné množství vody a příslušné frity – sodné, draselné. Po 

nadávkování vstupních surovin je autokláv natlakován vodní parou na hodnotu 

0,6 MPa. Tento tlak je v autoklávu udržován po dobu přibližně 3–4 hodin, kdy 

dojde k úplnému rozvaření vodního skla, tato doba se ovšem může lišit 

v závislosti na objemu použitého autoklávu. Pak je za pomocí zbytkového tlaku 

vodní sklo přepuštěno do zásobníků; může být také dekantováno, 

odstřeďováno nebo filtrováno [7]. 
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3.4.1.1.2. Výroba vodního skla – varianta B 

Další možností výroby vodního skla je hydrotermální metoda, při které 

dochází k reakci křemičitého písku s vysoce koncentrovaným roztokem 

hydroxidu sodného (koncentrace hydroxidu sodného se pohybuje v rozmezí 

30–50 %).  Při výrobě vodního skla touto metodou se používají autoklávy 

vyrobené ze speciální oceli, které odolávají silně koncentrovaným alkalickým 

roztokům. Výroba probíhá rozpuštěním křemičitého písku v hydroxidu při tlaku 

1–2 MPa a v přítomnosti vodní páry. Hlavní surovinou je běžně křemičitý písek, 

a to buď slévárenský, nebo sklářský. Při použití těchto typů písku lze dosáhnout 

silikátového modulu od 2,0 do 2,5. Pro výrobu vodního skla s vyšším silikátovým 

modulem je nutné použít suroviny o vhodné jemnosti s vysokým měrným 

povrchem; při použití diatomitu nebo tripolitu lze dosáhnout silikátového 

modulu až 3,22. 

Z fyzikálně-chemického hlediska se vodní sklo řadí mezi koloidní systémy; 

jde o roztok alkalických křemičitanů, jenž obsahuje částice o velikosti 1–150 nm 

[7].  

 

3.4.1.2. Pevné vodní sklo 

Pevné vodní sklo se vyrábí sušením tekutého vodního skla 

v rozprachových sušárnách. Stejně jako u tekutého vodního skla je i u pevného 

vodního skla základním parametrem silikátový modul [7]. 

 

3.4.2. Skupina hydroxidů 

Hydroxidy lze samostatně použít jako alkalické aktivátory, ovšem 

nejčastěji se používají pro modifikaci silikátového modulu u vodních skel [7]. 
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3.4.2.1. NaOH – hydroxid sodný 

Jedná se o silně zásaditou anorganickou sloučeninu. Vyrábí se ve formě 

roztoku nebo bílé pevné látky (tablety, pecičky, lístky, granule). Je silně 

hygroskopický, pohlcuje oxid uhličitý ze vzduchu, a proto musí být uchováván 

v hermeticky uzavíratelném obalu. Při kontaktu se vzdušnou vlhkostí rychle 

přechází do stavu koncentrovaného roztoku [9].  

 

 

Obr. č. 15, Lístky hydroxidu sodného [10] 

 

Hydroxid sodný se vyrábí elektrolytickým rozkladem přesyceného 

roztoku chloridu sodného (NaCl), zároveň vzniká jako vedlejší produkt plynný 

chlor. Hydroxid sodný je dobře rozpustný ve vodě, ethanolu a methanolu. Je 

nerozpustný v diethyletheru. Pokud se nachází ve vodném roztoku, pak je 

disociován na hydroxylové anionty a sodné kationty. Ve formě vodného roztoku 

je to čirá bezbarvá kapalina a při teplotě pod 10 °C krystalizuje. Rozpouštění 

provází silná exotermická reakce, při níž se uvolňuje značné množství tepla. 

Použitím hydroxidu sodného jako alkalického aktivátoru se může zvýšit tvorba 

výkvětů [7]. 
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3.5. Kombinace prekurzorů pro výrobu AAM 

Pro dosažení lepších výsledných vlastností AAM nebo pro eliminaci 

některých nevhodných vlastností se velmi často používá kombinace více 

prekurzorů. Nejčastěji se používá kombinace strusky a popílku. Lze však také 

použít velké množství materiálů, které velmi pozitivně ovlivňují výsledné 

vlastnosti AAM.  

 

3.5.1. Kombinace popílku a metakaolinu pro 

výrobu AAM 

 

Geopolymery na bázi metakaolinu vykazují při normální teplotě velmi 

dobré mechanické vlastnosti, ale při působení vysokých teplot dochází 

k rychlému vývoji trhlin a výraznému snížení pevností. Naproti tomu popílkové 

AAM mají mnohem lepší mechanickou odolnost i při vysokých teplotách, avšak 

počáteční pevnosti zdaleka nedosahují takových hodnot jako u geopolymerů na 

bázi metakaolinu či klasického betonu. Částice popílku nemusejí být při procesu 

alkalické aktivace dokonale rozpuštěny, což může vést ke vzniku pórovitější 

struktury, jež má přímý vliv na pevnosti. Metakaolinové geopolymery vykazují   

mnohem hutnější strukturu, tím pádem dosahují větších pevností. Z tohoto lze 

predikovat, že jejich vzájemnou kombinací je možné eliminovat nepříznivé 

vlastnosti [6].  
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4. Chování AAM při expozici extrémním teplotám 

 

AAM mají oproti cementovým matricím výrazně lepší odolnosti proti 

působení vysokých teplot. Materiály vyrobené na bázi cementu vykazují 

nevratný pokles pevností již při působení teplot okolo 200 °C, oproti tomu AAM 

bez většího vlivu na mechanické vlastnosti odolají působení teplot až 500 °C.  

Při působení extrémních teplot dochází ke změnám v mikrostruktuře, 

jsou to zejména změny mineralogie, pórovitosti a dalších, důsledkem čehož jsou 

změny mechanických parametrů hodnoceného materiálu. Mikrostrukturální 

změny se sledují komplexem fyzikálně-chemických analýz (rentgenová difrakční 

analýza, vysokotlaká rtuťová porozimetrie, snímkování struktury elektronovým 

mikroskopem apod.). Z fyzikálně-mechanických parametrů se jedná především 

o změny pevnostních charakteristik, objemové změny apod. V následujícím 

textu jsou rešeršním způsobem shrnuty poznatky výzkumů prováděných v této 

oblasti.  

 

4.1. Působení extrémních teplot na AAM na bázi 

popílku 

Působení extrémních teplot má na AAM výrazný vliv již při sledování změn 

zbarvení před a po expozici. Vzorky pasty vyrobené z AAM vykazují změny barvy 

z černé (před expozicí) na růžovou (po expozici 800 °C). Tyto barevné změny 

jsou podobné změnám pozorovaným u vzorků z portlandského cementu po 

vystavení vysokým teplotám. To primárně vyplývá z postupné dehydratace 

alkalicky aktivovaných pojiv a mikrostrukturálních transformací, ke kterým 

v matrici dochází v průběhu zahřívání. Dále je to také ovlivněno změnou 

valenčního stupně železa [6]. 
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Obr. č. 16, Změna struktury AAM před a po expozici teplotě 800 °C [6] 

 

4.1.1. Pevnostní charakteristiky AAM na bázi 

popílku při působení zvýšených teplot 

 

Na pevnostní charakteristiky AAM na bázi popílku má vliv řada činitelů, 

ovšem mezi rozhodující aspekty patří především teplota při zrání, typ 

aktivátoru, jeho koncentrace a optimální množství aktivátoru. Je známo, že při 

vhodném nastavení složení směsi a následném ošetřování lze dosáhnout 

pevností v tlaku až 120 MPa a pevností v ohybu až 15 MPa. Například teplota při 

prvních dnech zrání může být zvýšena až na hodnoty okolo 100 °C, při použití 

tohoto zvýšení teplot v kombinaci s aktivací vodním sklem lze dosáhnout 

pevností okolo 60 MPa [5].  

 

Některé nepříznivé vlastnosti AAM lze eliminovat kombinací prekurzorů. 

Například vhodným poměrem popílku a metakaolinu. Čistě metakaolinové 
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geopolymery mají velmi nízkou odolnost proti působení vyšších teplot; už při 

působení 500 °C tyto materiály ztrácí většinu pevnosti. Při použití 0 % a 20 % 

popílku ještě pořád nedochází k výraznějšímu zvýšení pevností, ovšem vyšší 

poměr popílku již velmi pozitivně ovlivní výsledné pevnosti. 

Zvýšením obsahu popílku na 50 % a více už lze pozorovat vyšší pevnosti i 

po vystavení působení vysokých teplot [6].  

 

Obr. č. 17, Pevnost v tlaku u AAM s různým obsahem popílku (FA) / 

metakaolinu (MK), normální teplota a 500 °C [6] 

 

4.1.2. Hodnocení mikrostruktury popílkových AAM 

komplexem fyzikálně-chemických analýz  

V následujících kapitolách bude popsána problematika fyzikálně-

chemických analýz, zejména stanovení mineralogického složení pomocí XRD 

analýzy a detailní analýza mikrostruktury pomocí snímkování elektronovým 

rastrovacím mikroskopem. 
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4.1.2.1. XRD analýza AAM na bázi popílku při 

působení zvýšených teplot – stanovení 

mineralogického složení  

 

Změny mineralogického složení při expozici teplotám jsou ilustrovány na 

následujícím obrázku. 

 

Obr. č. 18, XRD analýza AAM na bázi popílku při zvýšených teplotách [3] 

 

 Na obrázku č. 18 jsou vidět výsledky XRD analýzy provedené na 

popílkovém AAM pro normální teplotu a teploty 300 °C a 800 °C. Při normální 

teplotě nejsilnější píky dokazují přítomnost křemene, mullitu a goethitu. Mullit 

je jedinou stabilní krystalickou fází systému Al2O3 – SiO2 v atmosférických 

podmínkách a je žáruvzdorný. Mullit si zachovává svoji pevnost jak při 

normálních podmínkách, tak při zvýšených teplotách a má vysokou teplotní 

stabilitu s nízkou tepelnou roztažností. 
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 Při zvýšení teploty na 300 °C jsou vrcholy křemene stále stabilní, vrcholy 

mullitu postupně zesilují. Při teplotě 300 °C dochází k fázovému přechodu 

z goethitu na hematit, také dochází k uvolnění většiny vázané vody. Tento 

pokles obsahu OH skupin a současné přeskupení struktury zrn může vést 

k lokálnímu zvýšení vnitřního napětí, které může dokonce deformovat zrna 

hematitu. Hematit má při této teplotě stejnou velikost i tvar zrn jako původní 

goethit. 

 Po zvýšení teploty na 800 °C se ukazuje, že množství hematitu začíná 

výrazně klesat a začíná se objevovat fáze krystalického křemičitanu sodno-

hlinitého (AlNaSiO4). Hlavní fází i nadále zůstává křemen a mullit [3]. 

 

4.1.2.2. Detailní analýza mikrostruktury 

popílkového AAM pomocí elektronového 

rastrovacího mikroskopu 

 

 Obr. č. 19, Snímek mikrostruktury povrchu popílkového AAM při 

normální teplotě, zvětšeno 500x [3] 
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Obr. č. 20, Snímek mikrostruktury povrchu popílkového AAM při teplotě 500 

°C, zvětšeno 530x [3] 

 

Obr. č. 21, Snímek mikrostruktury povrchu popílkového AAM při teplotě 800 

°C, zvětšeno 500x [3] 

 

Obrázek č. 19 zachycuje mikrostrukturu popílkového AAM při normální 

teplotě, je na něm patrný výskyt malého počtu mikrotrhlin a nezreagovaných 

částic popílku. Popílek obsahuje duté kulovité částice, jež po částečném 

rozpuštění vytvářejí v matrici rozptýlené póry malé velikosti. Tyto kulovité 

částice popílku mají dobrý vliv na zpracovatelnost směsi [3]. 
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Popílkové AAM díky tvaru částic vykazují nejvýhodnější reologické 

vlastnosti v porovnáním s ostatními typy geopolymerů; například geopolymery 

na bázi metakaolinu vyžadují mnohem větší množství záměsové vody pro 

dosažení podobné zpracovatelnosti. 

  Nižší obsah vody u popílkových AAM má také vliv na odolnost proti 

působení vysokých teplot; díky nižšímu množství vody se snižuje dehydratační 

smršťování při zahřívání. Poměr pevných látek ku kapalným také přímo 

ovlivňuje objem dutin a pórovitost, což má přímý vliv na pevnost AAM. 

Při působení teploty 500 °C je patrné, že je matrice kompaktnější, i když 

má drsnější povrch. Tvorba pórů úzce souvisí také s poměrem mezi křemičitany 

a hlinitany; vyšší obsah Si v AAM snižuje počáteční teplotu tvorby pórů, jež je 

způsobena vypuzováním hydratační vody ve formě pórů.  Obrázek č. 21 ukazuje 

na růst průměrné velikosti pórů při zvýšení teploty na 800 °C; to může být 

způsobeno částečným rozkladem matrice, snížením hmotnosti a fázovými 

změnami. Pórovitost těchto popílkových AAM také napomáhá úniku vlhkosti při 

zahřívání. Při teplotě 800 °C také již nejsou patrné nezreagované částice [3]. 

 

4.2. Působení extrémních teplot na AAM na bázi 

strusky 

 

Na obrázcích č. 22–24 je znázorněn vliv působení teplot na struskové 

AAM. Je patrné, že u všech vzorků došlo vlivem zvýšení teplot k mírnému 

zesvětlení barvy v souvislosti s odpařením volné a chemicky vázané vody.  

Po působení teploty 1000 °C na vzorcích není patrné poškození vznikem 

trhlin, ovšem při působení teploty 1200 °C již dochází k úplné destrukci vlivem 

velkých trhlin napříč celým vzorkem [4]. 
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Obr. č. 22, Struktura struskového AAM po expozici teplotě 600 °C [4] 

 

Obr. č. 23, Změna struktury struskového AAM po expozici teplotě 1000 °C [4] 

 

Obr. č. 24, Změna struktury struskového AAM po expozici teplotě 1200 °C [4] 
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4.2.1. Pevnostní charakteristiky AAM na bázi 

strusky při působení zvýšených teplot 

 

Na následujícím obrázku jsou popsány pevnosti v tlaku u AAM na bázi 

strusky a metakaolinu v různých poměrech a tyto pevnosti jsou porovnány 

s referenčními hodnotami cementových matric. 

 

Obr. č. 25, Pevnost v tlaku u AAM s různým obsahem strusky (BFS) / 

metakaolinu (MK), 60 °C, 600 °C, 800 °C, 1000 °C a 1200 °C [4] 

 

AAM na bázi strusky mohou dosahovat pevností až 90 MPa; po působení 

teploty 600 °C dochází ke ztrátě 20 % pevnosti. Po působení teploty 800 °C u 

čistě struskového AAM nedochází k dalšímu poklesu pevnosti, to může souviset 

s aktivací reakčních procesů v pevné fázi zbytků nezreagovaných částic a také to 

může ovlivnit hutnější mikrostruktura. Při vystavení teplotě 1000 °C dochází 

k největším poklesům pevnosti, a to až o 86 %. Při teplotě 1200 °C již dochází 

k částečnému roztavení matrice [4].  
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4.2.2. Hodnocení mikrostruktury struskových AAM 

komplexem fyzikálně chemických analýz  

 

V následujících kapitolách bude popsána problematika fyzikálně-

chemických analýz provedených na struskových AAM, zejména stanovení 

mineralogického složení pomocí XRD analýzy a detailní analýza mikrostruktury 

pomocí snímkování elektronovým rastrovacím mikroskopem. 

 

4.2.2.1. XRD analýza AAM na bázi strusky při 

působení zvýšených teplot – stanovení 

mineralogického složení  

 

Změny mineralogického složení struskového AAM při expozici vysokým 

teplotám jsou ilustrovány na následujícím obrázku. 

 

Obr. č. 26, XRD analýza AAM na bázi strusky při zvýšených teplotách [4] 
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Na obrázku č. 26 je znázorněna XRD analýza struskového AAM po 

působení teplot 600 °C, 1000 °C a 1200 °C. Před působením zvýšených teplot 

jsou hlavními krystalickými fázemi struskového AAM hydrát křemičitanu 

vápenatého (C-S-H); v této fázi je křemík částečně substituovaný hliníkem (C-A-

S-H). Dále jsou obsaženy fáze hydrotalcitu (Mg6Al2(CO3)16 ∙ 4H2O), kalcitu 

(CaCO3) a byla také pozorována přítomnost krystalického akermanitu 

(Ca2Mg(Si2O7)) z nezreagované strusky. Po zahřátí na 600 °C byly pozorovány 

znatelné strukturální změny, došlo k poklesu intenzity píků C-S-H a hydrotalcitu, 

zastoupení akermanitu zůstalo stejné. Při této teplotě se postupně uvolňuje 

chemicky vázaná voda v C-S-H gelu, a to má za následek postupnou ztrátu 

pevností. Po působení teploty 1000 °C již není patrná přítomnost C-S-H fáze, 

dochází k reorganizaci mikrostruktury, došlo ke spojení křemíku a vápníku 

s hořčíkem a vzniká merwinit (Ca3Mg(SiO4)), jenž po působení teploty 1200 °C 

ztrácí stabilitu a dále vznikají krystaly akermanitu [4].  
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4.2.2.2. Detailní analýza mikrostruktury 

struskového AAM pomocí elektronového 

rastrovacího mikroskopu 

 

 

Obr. č. 27, Snímek mikrostruktury povrchu struskového AAM po vystavení 

různým teplotám, zvětšeno 500x [4] 

 

Na obrázku č. 27 je patrná barevná změna částic strusky, přičemž před 

zvýšením teplot byly částice strusky čistě šedé a měly nepravidelnou morfologii 

homogenně rozptýlenou v husté matrici. Po působení zvýšených teplot pak 

barva zrn strusky přechází z šedé na světlejší barvy díky snížení obsahu vody. 

Při teplotách 1000 °C a 1200 °C dochází vlivem degradace C-(A)-S-H gelu a 

tvorbou kapalných fází ke vzniku strukturních deformací. Při zvyšování působící 

teploty se pak postupně zvyšuje tvorba pórů o větších průměrech, tím dochází 

k oslabení mikrostruktury a následné ztrátě mechanických vlastností [4]. 
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5. Experimentální část 

5.1. Úvod 

Experimentální část analyzuje chování AAM při expozici extrémním 

teplotám, tj. teplotám do 1000 °C. Hodnocení vlivu extrémních teplot na tyto 

materiály bude realizováno na základě komplexu fyzikálně-mechanických a 

fyzikálně-chemických metod. Konkrétně budou prováděna následující 

stanovení: 

- Reologické vlastnosti  

- Pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu 

- Objemová hmotnost 

- Modul pružnosti 

- Rentgenová difrakční analýza (XRF analýza) 

- Snímkování elektronovým rastrovacím mikroskopem 

- Zkouška vlivu extrémních teplot – porovnání pevnostních charakteristik 

před a po vystavení extrémním teplotám 

 

5.2. Detailní popis prováděných analýz 

V následujících kapitolách budou detailně popsány veškeré prováděné 

analýzy v rámci celé diplomové práce. 

 

5.2.1. Reologické vlastnosti 

Reologické vlastnosti budou stanoveny pomocí metody střásacího stolku. 

Metoda zkoumá rozlivové schopnosti vzorku. Dle normy ČSN EN 1015-3 máme 

střásací stolek a kovový kužel o výšce (60 ± 0,5) mm, vnitřním průměru (100 ± 

0,5) mm ve spodní části a (70 ± 0,5) mm v horní části. Pro jeho plnění lze využít 

násypku. Kužel se naplní zkoumaným vzorkem a zarovná se až s horní hranou 

kužele, následně se kužel lehce zvedne kolmo vzhůru a je změřen průměr 
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rozlitého koláče ve dvou na sebe kolmých směrech. Dále je provedeno 15 

svislých pádů s konstantní frekvencí jeden pád za sekundu z předepsané výšky 

10 mm a opět se měří průměr rozlitého vzorku [23]. 

 

5.2.2. Pevnost v tahu za ohybu 

Pro tuto zkoušku se používají zkušební tělesa tvaru hranolu o rozměrech 

40 mm × 40 mm × 160 mm. Zkušební postup pak vychází z ustanovení normy 

ČSN 1015-11, Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti 

zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku. Tělesa jsou zatěžována trojbodovým 

ohybem do porušení a hodnota pevnosti v tahu ft za ohybu se vypočte podle 

následujícího vzorce: 𝑓𝑡 =
3

2
∙
𝐹∙𝑙

𝑏∙ℎ2
 [MPa] 

Kde:  F – maximální síla při porušení [N] 

l – rozpětí podpor    [mm] 

b – šířka zkušebního tělesa  [mm] 

h – výška zkušebního tělesa  [mm] 

 

5.2.3. Pevnost v tlaku 

Zkouška pevnosti v tlaku následuje po zkoušce pevnosti v tahu za ohybu. 

Pro tuto zkoušku se využijí zkušební tělesa použitá pro stanovení pevnosti 

v tahu za ohybu. Výsledkem zkoušky je pevnost v tlaku fc udávaná v MPa, 

vypočte se podle následujícího vzorce: 

𝑓𝑐 =
𝐹𝑐

𝐴
 [MPa] 

Kde: Fc – maximální síla při porušení [N] 

A – tlačná plocha    [mm2] 
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5.2.4. Objemová hmotnost 

Objemová hmotnost byla stanovena vždy před provedením zkoušek 

pevností, vypočte se podle následujícího vzorce: 

𝐷𝑍 =
𝑚

𝑉
=

𝑚

𝑙∙𝑏∙ℎ
 [kg/m3]  

 

Kde: l, b, h – rozměry vzorku      [mm] 

m – hmotnost vzorku      [g] 

DZ – objemová hmotnost ztvrdlého AAM  [kg/m3] 

 

5.2.5. Modul pružnosti 

Pro AAM nejsou platné normy, proto se bude pro zjištění modulu 

pružnosti postupovat podle normy pro správkové malty. Modul pružnosti 

správkových malt se určuje podle normy ČSN EN 13 412 „Výrobky a systémy pro 

ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – stanovení 

modulu pružnosti v tlaku“. Podstatou zkoušky je měření sečnového modulu 

pružnosti při působení řízené osové tlakové síly. Jako zkušební tělesa se 

používají trámce o rozměrech 40 mm x 40 mm x 160 mm. Tlaková deformace 

v podélném směru zkušebního tělesa se vztáhne k tlakovému napětí, které ji 

vyvolává. 

 

5.2.6. Rentgenová difrakční analýza (XRF analýza) 

Difrakční metody strukturální analýzy jsou založeny na interferenci 

rentgenového záření a vycházejí z toho, že se v pevné, krystalické látce nacházejí 

vzájemně rovnoběžné roviny, které jsou od sebe vzdáleny o tzv. mezimřížkovou 

vzdálenost (d). Na těchto rovinách za určitých podmínek dochází k interferenci 

(zesílení) rentgenova záření. Každá krystalická látka obsahuje mnoho různých 

rovin o mezimřížkových vzdálenostech d, na kterých vzrostou hodnoty intenzit 
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záření. Tyto hodnoty jsou zcela charakteristické pro každou krystalickou látku. 

Identifikace přítomných krystalických fází se provádí porovnáním hodnot 

odečtených z difraktogramu s hodnotami uvedenými v knihovnách (databázích) 

jednotlivých minerálů.  

 

5.2.7. Snímkování elektronovým rastrovacím 

mikroskopem 

Rastrovací elektronový mikroskop (Scanning electron microscope) 

dovoluje pozorovat a charakterizovat organické i neorganické materiály. 

Mikroskop zfokusuje svazek do co nejmenší stopy a po vzorku se pohybuje v 

pravoúhlém rastru, což generuje signály. Používané urychlovací napětí je 50 V–

30 kV. Maximální rozlišovací schopnost při užití termo-autoemisní trysky je 0,4 

nm. Jeho popularita souvisí s nižší cenou a jednoduchou přípravou vzorků [25]. 

 

5.2.8. Zkouška působení vlivu extrémních teplot – 

porovnání pevnostních charakteristik před a po 

vystavení extrémním teplotám 

Zkouška byla prováděna na zkušebních tělesech tvaru trámce o 

rozměrech 40 mm × 40 mm × 160 mm. Tělesa byla po dobu 28 dní uložena v 

podmínkách normálního zrání (teplota 20±2 °C a relativní vlhkost více než 95 

%). Následně byla klimatizována po dobu 12 hodin v normálním laboratorním 

prostředí (t = 21±2 °C a φ = 60±10 %). Následně byla tělesa umístěna do pece a 

zahřívána na určené teploty bez teplotní výdrže. Hned po dosažení dané teploty 

byl vzorek ochlazen na teplotu okolo 20 °C. Zahřívání i chlazení probíhalo s 

gradientem nárůstu, respektive poklesu 10 °C∙min-1.  

Poté byla tělesa podrobena zkouškám pevností v tahu za ohybu a v tlaku. 

Naměřené výsledky byly porovnány s referenčními hodnotami těles. 



50 
 

5.3. Použité materiály 

Jako prekurzory pro výrobu AAM byly použity popílek a struska 

z elektrárny Dětmarovice. Chemické složení popílku a strusky je uvedeno 

v následujících tabulkách. 

Tab. č. 1, 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 

 

Tab. č. 2, Chemické složení strusky 

Al2O3 SiO2 K2O Fe2O3 Na2O MgO CaO Stotal 

30,23 26,58 0,71 2,41 4,26 3,99 38,36 1,24 

 

V návaznosti na poznatky uvedené v práci kolektivu autora Fenghong 

Fana [21] bylo testováno použití vodních skel se silikátovými moduly 1,3, 1,6 a 

3,2. 

Jako alkalický aktivátor bylo použito sodné vodní sklo od společnosti 

Vodní sklo a. s., chemické složení vodního skla je popsáno v tabulce č. 3, vodní 

sklo použité pro namíchání výchozích zkušebních těles mělo hodnotu 

silikátového modulu 1,3, 1,6 a 3,2.  

 

Tab. č. 3, Chemické složení vodního skla 

hustota 

[kg/m3] 
SiO2 [%] Na2O [%] 

Molární poměr 

SiO2/ Na2O  

Sušina (%Na2O + 

%SiO2) 

1560–1570 38,4 13,83 1,55–1,75 44–46 

 

Pro účely záměsové vody bude použita pitná voda z vodovodního řadu. 

V dalších etapách bude postupně jako plnivo zapracováno lehčené kamenivo 

Liapor 1–4/500, dále bude jako plnivo použit písek Žabčice frakce 0–4. Liapor je 



51 
 

lehké kamenivo z expandovaného jílu, jeho charakteristiky a chemické složení 

jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 4 a č. 5. 

Tab. č. 4, Charakteristiky Liaporu [22] 

Liapor 1–4/500 

frakce 0/4 

sypná hmotnost 500 kg/m3 

objemová hmotnost zrna 925 kg/m3 

nasákavost w60 5 % 

odolnost proti drcení 3 MPa 

součinitel tepelné vodivosti  0,11 W∙m-1∙K-1 

 

Tab. č. 5, Chemické složení Liaporu [22] 

Liapor 1–4/500 

Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO stopové prvky 

24 ± 5 55 ± 5 14 ± 5 5 ± 5 2 ± 2 
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5.4. Metodika práce 

Experimentální část bude rozdělena do čtyř na sebe navazujících etap.  

5.4.1. Metodika práce – vývojový diagram 

 

Tento vývojový diagram znázorňuje chronologickou posloupnost prací, 

které budou v experimentální části prováděny. Detailní popis průběhu 

jednotlivých etap je obsažen v následujících kapitolách. 

 

5.5. Etapa 1 – Optimalizace silikátového modulu na 

vlastnosti AAM matrice  

V této etapě se bude vývoj zabývat optimalizací silikátového modulu 

s ohledem na vlastnosti AAM matrice, a to jak v čerstvém, tak ztvrdlém stavu. 

Nejdříve budou pro každý silikátový modul stanoveny reologické vlastnosti na 

střásacím stolku, budou měřeny hodnoty rozlivu a roztřesu. Silikátový modul se 

bude korigovat v návaznosti na zjištěné fyzikálně-mechanické vlastnosti. V této 

etapě budou experimenty prováděny na pastách, tedy kombinaci prekurzoru, 

Etapa 1 – Optializace silikátového 
modulu na vlastnosti AAM

Etapa 2 – Ověření účinku vysokých 
teplot na matrici AAM 

Etapa 3 – Testování kompozitů ve 
vysokých teplotách

Etapa 4 – Optimalizace finální 
receptury
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alkalického aktivátoru a záměsové vody, použité ke korekci reologických 

vlastností v čerstvém stavu. U směsí AAM na bázi popílku bude prověřen také 

vliv proteplování při zrání zkušebních těles na výsledné fyzikálně-mechanické 

vlastnosti. Zvýšené teploty zrání u popílkových AAM mohou až dvojnásobně 

zvýšit výsledné pevnosti, jak uvedl autor C. D. Atis a kolektiv [5]; podle jeho 

publikace budou teploty proteplování zvoleny na 40 °C a 60 °C. Tato etapa bude 

probíhat podle následujícího vývojového diagramu. 

 

 

5.5.1. Etapa 1 – Výchozí receptury 

Výchozí receptury použité v etapě 1 jsou uvedeny v následující tabulce. 

Složení výchozích receptur bylo navrženo v návaznosti na předchozí výzkum 

kolektivu autora Fredericciho [24]. Všechny receptury jsou udávány 

v procentech hmotnosti. 

 

 

 

Sestavení výchozích receptur

Výroba zkušebních těles 

Stanovení reologických vlastností

Ověření fyzikálně-mechanických 
parametrů

Vyhodnocení a závěr etapy 1
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Tab. č. 6, Složení výchozích receptur 

receptura 1/1 receptura 2/1 

popílek 70,3 % struska 73,3 % 

vodní sklo (1,3; 1,6; 3,2) 28,1 % vodní sklo (1,3; 1,6; 3,2) 14,7 % 

voda 1,6 % voda 12,0 % 

 

 

5.5.2. Etapa 1 – Homogenizace směsi 

Homogenizace směsi byla prováděna vzhledem k objemu ručně 

v mísách. Nejdříve bylo odváženo potřebné množství vstupních surovin, poté 

bylo k popílku/strusce přidáno vodní sklo. Tato směs byla řádně promíchána 

tak, aby došlo k dokonalé homogenizaci směsi. Poté bylo přidáno určené 

množství záměsové vody pro zlepšení zpracovatelnosti. Doba míchání byla 

přibližně 2–3 minuty.  

 

5.5.3. Etapa 1 – Výroba zkušebních těles  

Z této homogenizované směsi byly vyrobeny zkušební tělesa tvaru 

trámce o rozměrech 20 mm × 20 mm × 100 mm, postupně byly vyrobeny 3×3 

sady struskových AAM a 3×3 sady popílkových AAM, pro každý silikátový modul 

3 sady zkušebních těles. Formy byly plněny ve dvou vrstvách s hutněním na 

vibračním stolku pro vypuzení vzduchových pórů vzniklých mícháním směsi. Pro 

každou záměs byly vyrobeny 3 sady, každá sada obsahuje 3 trámce. Směsi 

obsahující strusku byly na jeden den ponechány ve formách přikryté 

navlhčenou textilií pro zabránění smrštění vysýcháním. Po 24 hodinách zrání 

byly odformovány, trámce byly následně uloženy do prostředí o teplotě 20 ± 2 
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°C a relativní vlhkosti vyšší než 90 % po dobu 28 dní. Směsi obsahující popílek 

byly po vyhotovení vystaveny působení zvýšeným (20 °C, 40 °C, 60 °C) teplotám 

pro posouzení vlivu teploty na výsledné vlastnosti. Po 24 hodinách byly tyto 

trámce odformovány a uloženy do prostředí o teplotě 20 ± 2 °C a relativní 

vlhkosti vyšší než 90 % po dobu 28 dní.  

Označení vzorků je pak následující: každá záměs byla použita na výrobu 

jedné trojformy, pro první záměs je tedy označení následující – 1/1, 1/2, 1/3. 

 

  

Obr. č. 28, Snímek struktury povrchu struskového (vlevo) a popílkového 

(vpravo) AAM po naplnění do forem 

 

5.5.4. Etapa 1 – Stanovení reologických vlastností 

V této etapě bylo provedeno měření rozlivu a rozlivu po setřesení na 

střásacím stolku, pro každou recepturu byla provedena 3 měření. Celkově bylo 

provedeno měření na každé záměsi u struskových i popílkových AAM (pro 

každou hodnotu silikátového modulu jedno měření), připravených v předchozí 

kapitole. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. č. 7, Naměřené hodnoty reologických měření 

záměs 
silikátový 

modul 

průměr koláče [mm] 

rozliv 
rozliv po 

setřesení 

Struska 

1,3 111 166 

1,6 108 163 

3,2 106 162 

Popílek 

1,3 124 186 

1,6 119 180 

3,2 116 175 

 

 

Graf č. 1, Hodnoty rozlití a rozlití po setřesení pro struskové a popílkové AAM  
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5.5.5. Etapa 1 – Ověření fyzikálně-mechanických 

parametrů 

Tab. č. 8, Naměřené a vypočtené hodnoty objemových hmotností a pevností 

v tlaku a v tahu za ohybu pro AAM, silikátový modul MS = 1,3 

MS=1,3 Vzorek DZ [kg/m3] 
Ft 

[kN] 
ft [MPa] 

FC1 

[kN] 

FC2 

[kN] 

fc1 

[MPa] 

fc2 

[MPa] 
фfc [MPa] 

Struska 

1/1 

2050 

0,20 

2,5 

10,6 8,0 26,50 20,00 

24,1 1/2 0,10 9,9 6,7 24,75 16,75 

1/3 0,20 11,3 11,3 28,25 28,25 

2/1 

1980 

0,25 

3,8 

9,7 7,4 24,25 18,50 

21,4 2/2 0,30 8,4 6,1 21,00 15,25 

2/3 0,20 10,2 9,5 25,50 23,75 

3/1 

2040 

0,20 

3,0 

8,5 8,4 21,25 21,00 

25,3 3/2 0,20 7,9 8,3 19,75 20,75 

3/3 0,20 12,2 15,5 30,50 38,75 

Popílek 

[60 °C] 

1/1 

1900 

0,20 

4,3 

11,1 11,0 27,75 27,50 

28,4 1/2 0,40 14,2 11,8 35,50 29,50 

1/3 0,25 11,5 8,5 28,75 21,25 

Popílek 

[40 °C] 

2/1 

1980 

0,30 

4,5 

6,0 5,8 15,00 14,50 

20,8 2/2 0,40 10,0 9,1 25,00 22,75 

2/3 0,20 8,0 11,0 20,00 27,50 

Popílek 

[20 °C] 

3/1 

1950 

0,30 

5,3 

3,2 3,2 8,00 8,00 

14,3 3/2 0,45 6,8 6,5 17,00 16,25 

3/3 0,30 7,8 6,9 19,50 17,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

Tab. č. 9, Naměřené a vypočtené hodnoty objemových hmotností a pevností 

v tlaku a v tahu za ohybu pro AAM, silikátový modul MS = 1,6 

MS=1,6 Vzorek 
DZB 

[kg/m3] 

Ft 

[kN] 

ft 

[Mpa] 

FC1 

[kN] 

FC2 

[kN] 

fc1 

[MPa] 

fc2 

[MPa] 
фfc [MPa] 

Struska 

1/1 

2120 

0,55 

9,0 

19,4 21,3 48,50 53,25 

50,0 1/2 0,65 17,9 23,3 44,75 58,25 

1/3 0,60 18,3 19,8 45,75 49,50 

2/1 

2120 

0,55 

7,3 

24,7 23,7 61,75 59,25 

55,8 2/2 0,70 19,2 21,5 48,00 53,75 

2/3 0,20 22,6 22,3 56,50 55,75 

3/1 

2130 

0,40 

9,5 

23,2 23,6 58,00 59,00 

57,8 3/2 0,85 23,8 22,7 59,50 56,75 

3/3 0,65 21,8 23,6 54,50 59,00 

Popílek 

[60 °C] 

1/1 

1930 

0,30 

5,3 

14,3 13,8 35,63 34,25 

35,5 1/2 0,30 14,2 14,3 35,50 35,63 

1/3 0,45 18,4 18,2 46,75 45,25 

Popílek 

[40 °C] 

2/1 

1930 

0,30 

7,3 

10,3 9,3 25,75 23,50 

24,2 2/2 0,45 13,7 12,9 34,00 31,00 

2/3 0,70 13,0 13,5 31,50 33,75 

Popílek 

[20 °C] 

3/1 

1940 

0,65 

9,5 

7,0 7,4 13,25 18,13 

21,8 3/2 0,85 6,5 11,2 16,25 28,00 

3/3 0,40 11,6 10,3 29,50 25,75 
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Tab. č. 10, Naměřené a vypočtené hodnoty objemových hmotností a pevností 

v tlaku a v tahu za ohybu pro AAM, silikátový modul MS = 3,2 

MS=3,2 Vzorek 
DZ 

[kg/m3] 

Ft 

[kN] 

ft 

[MPa] 

FC1 

[kN] 

FC2 

[kN] 

fc1 

[MPa] 

fc2 

[MPa] 
фfc [MPa] 

Struska 

1/1 

1920 

0,20 

3,1 

13,4 14,5 33,50 36,25 

32,6 1/2 0,22 14,5 10,8 36,25 27,00 

1/3 0,20 12,0 13,0 30,00 32,50 

2/1 

1970 

0,20 

3,1 

15,0 6,8 37,50 17,00 

27,5 2/2 0,20 10,3 8,5 25,75 21,25 

2/3 0,22 14,3 11,2 35,75 28,00 

3/1 

1990 

0,40 

6,5 

15,7 13,0 39,25 32,50 

34,7 3/2 0,40 11,1 14,7 27,75 36,75 

3/3 0,50 13,4 15,4 33,50 38,50 

Popílek 

[60 °C] 

1/1 

1960 

0,15 

1,8 

10,3 9,7 25,63 24,25 

28,8 1/2 0,10 10,2 10,3 25,50 25,63 

1/3 0,10 14,7 14,1 36,75 35,25 

Popílek 

[40 °C] 

2/1 

1870 
0,10 

1,5 
6,3 5,4 15,75 13,50 

19,9 2/2 0,10 9,6 8,4 24,00 21,00 

2/3 0,10 8,6 9,5 21,50 23,75 

Popílek 

[20 °C] 

3/1 

1930 
0,10 

1,8 
1,3 3,3 3,25 8,13 

11,8 3/2 0,15 2,5 7,2 6,25 18,00 

3/3 0,10 7,8 6,3 19,50 15,75 

 

 

Graf č. 2, Pevnostní charakteristiky pro AAM o silikátovém modulu 1,3 
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Graf č. 3, Pevnostní charakteristiky pro AAM o silikátovém modulu 1,6 

 

 

Graf č. 4, Pevnostní charakteristiky pro AAM o silikátovém modulu 3,2 
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5.5.6. Etapa 1 – Vyhodnocení a závěr 

Výstupem z této etapy bude stanovení optimálního silikátového modulu 

a výběr ideální receptury, popřípadě její korekce. V této etapě byly postupně 

sledovány parametry AAM na bázi popílku a strusky se třemi různými 

silikátovými moduly (1,3; 1,6; 3,2). Celkově se dle fyzikálně-mechanických 

parametrů jeví jako nevýhodnější varianta s použitím silikátového modulu o 

hodnotě 1,6, a to především z parametrů u AAM na bázi strusky, které 

dosahovaly největších pevností. Ovšem i u popílkových AAM došlo k nárůstu 

pevností oproti jiným silikátovým modulům.  

Tyto výsledky korespondují s výsledky práce kolektivu autora Fenghong 

Fana [21]. 

Měření reologických vlastností ukazuje, že popílkové AAM mají nižší 

viskozitu než struskové AAM. Celkově lze konstatovat, že s klesajícím silikátovým 

modulem dochází ke snížení meze kluzu a zvýšení viskozity. Co se týče 

zpracovatelnosti směsí, u popílkových AAM je zapotřebí mnohem nižší množství 

záměsové vody pro dosažení podobné zpracovatelnosti. To je dáno především 

rozdílem tvaru zrn popílku a strusky; částice popílku jsou kulovitého tvaru, 

snadno po sobě kloužou a je mnohem snazší je rozpohybovat.  

Z výsledků je patrné, že u popílkových AAM má výrazný vliv na výsledné 

fyzikálně-mechanické charakteristiky proteplování při zrání, nejvyšších hodnot 

dosahovaly vzorky, které byly při zrání vystavené teplotě 60 °C, v dalších částech 

experimentální práce budou AAM na bázi popílku při zrání vždy proteplovány 

na 60 °C. 

Z naměřených hodnot pevností v tahu u struskových AAM je patrné, že 

použitím silikátového modulu (MS = 1,6) dosahují pevnosti téměř trojnásobných 

hodnot, než je tomu v případě silikátových modulů 1,3 a 3,2. Pro silikátový 

modul MS = 1,6 se hodnoty pevnosti v tahu pohybují okolo 8 MPa, naproti tomu 

pro moduly MS = 1,3 je to přibližně 3 MPa a pro modul MS = 3,2 pak 3,5 MPa. 
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U pevností v tlaku je pak pozorován stejný trend vývoje pevností – pro MS 

= 1,3 (24MPa), pro MS = 3,2 (31 MPa) a pro MS = 1,6 (55 MPa). 

 Co se týče výsledků objemových hmotností, na ty nemá hodnota 

silikátového modulu žádný vliv, drobné rozdíly lze přičíst spíše vlivu hutnění, 

menším rozměrům zkušebních těles a pórovitosti. Lze pouze poznamenat, že 

popílkové AAM dosahují průměrných hodnot 1950 kg/m3 a struskové AAM pak 

2000 kg/m3. 

 Pro další etapy byl vzhledem k výše uvedeným výsledkům vybrán 

silikátový modul MS = 1,6. V následující tabulce jsou vybrány receptury pro 

použití v navazujících etapách.  

 

Tab. č. 11, Výsledné receptury pro další etapy 

receptura 1/1 receptura 2/1 

popílek 70,3 % struska 73,3 % 

vodní sklo MS = 1,6 28,1 % vodní sklo MS = 1,6 14,7 % 

voda 1,6 % voda 12,0 % 
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5.6. Etapa 2 – Ověření účinku vysokých teplot na 

matrici AAM 

Tato etapa bude zaměřena na hodnocení vysokých teplot na matrice 

tvořené alkalicky aktivovanými popílky a struskami. Hodnocení bude založeno 

především na hodnocení pevnostních parametrů vyvíjených materiálů po 

expozici v prostředí vysokých teplot a jejich komparaci s hodnotami zjištěnými 

na tělesech referenčních (tzn. tělesech, která byla po dobu experimentu uložena 

v laboratorních podmínkách).  

Tato etapa probíhala podle následujícího vývojového diagramu. 

 

5.6.1. Etapa 2 – Aplikace finálních receptur z 1. 

etapy 

V této etapě budou použity finální receptury vybrané v etapě 1, tyto 

receptury budou obsahovat vodní sklo o hodnotě silikátového modulu MS = 1,6. 

Receptury pro etapu 2 jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 

Aplikace finálních receptur z 1. etapy 

Výroba zkušebních těles 

Ověření fyzikálně-mechanických 
parametrů před a po působení 

extrémních teplot

Vyhodnocení a závěr etapy 2
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Tab. č. 12, Receptury použité v etapě 2 

receptura 1/2 receptura 2/2 

popílek 70,3 % struska 73,3 % 

vodní sklo MS = 1,6 28,1 % vodní sklo MS = 1,6 14,7 % 

voda 1,6 % voda 12,0 % 

 

5.6.2. Etapa 2 – Homogenizace směsi 

Homogenizace směsi byla prováděna identickým způsobem jako v etapě 

1, homogenizace probíhala vzhledem k objemu ručně v mísách. Nejdříve bylo 

odváženo potřebné množství vstupních surovin, poté bylo k popílku/strusce 

přidáno vodní sklo. Tato směs byla řádně promíchána tak, aby došlo k dokonalé 

homogenizaci směsi. Poté bylo přidáno určené množství záměsové vody pro 

zlepšení zpracovatelnosti. Doba míchání byla přibližně 2–3 minuty. 

 

5.6.3. Etapa 2 – Výroba zkušebních těles  

Z této homogenizované směsi byly vyrobeny zkušební tělesa tvaru 

trámce o rozměrech 40 mm × 40 mm × 160 mm, postupně byly vyrobeny 

zkušební sady těles pro vystavení těmto teplotám: 200 °C, 400 °C, 600 °C, 800 

°C, 1000 °C. Pro každou teplotu byla vyrobena jedna sada struskových AAM a 

jedna sada popílkových AAM, z každé směsi byla také vyrobena jedna sada, 

která byla ponechána v laboratorním uložení pro účely referenčních hodnot. 

Formy byly plněny ve dvou vrstvách s hutněním na vibračním stolku pro 

vypuzení vzduchových pórů vzniklých homogenizací směsi. Směsi obsahující 

strusku byly na jeden den ponechány ve formách přikryté navlhčenou textilií 

pro zabránění smrštění vysýcháním. Po 24 hodinách zrání byly odformovány, 

trámce byly následně uloženy do prostředí o teplotě 20 ± 2 °C a relativní vlhkosti 

vyšší než 90 % po dobu 28 dní. Směsi obsahující popílek byly po vyhotovení 
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proteplovány teplotou 60 °C dle výsledků z etapy 1, po 24 hodinách byly tyto 

trámce odformovány a uloženy do prostředí o teplotě 20 ± 2 °C a relativní 

vlhkosti vyšší než 90 % po dobu 28 dní. 

 

 

Obr. č. 29, Snímek struktury povrchu popílkového AAM po odbednění (ve 

směru hutnění) 

 

Obr. č. 30, Snímek struktury povrchu popílkového AAM po odbednění (kolmo 

na směr hutnění) 

 

U struktury popílkových AAM je vidět, že i po zhutnění na vibračním stolku 

se na povrchu vytváří póry. To může být způsobeno zrychleným odpařením 

vody při proteplování nebo nedokonalým zhutněním při výrobě. 
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Obr. č. 31, Snímek struktury povrchu struskového AAM po odbednění (ve 

směru hutnění) 

 

Obr. č. 32, Snímek struktury povrchu struskového AAM po odbednění (kolmo 

na směr hutnění) 

 

U struskových AAM jsou patrné rozdíly ve zbarvení struktury na povrchu 

trámce, to může být způsobeno nedokonalou homogenizací mezi aktivátorem 

a struskou, také to může být ovlivněno stářím vzorku a neúplným dozráním 

vzorku. To ovšem nemá zásadní vliv ani na odbedňovací pevnosti, ani na 

výsledné pevnosti naměřené po 28denním zrání. 

 

5.6.4. Etapa 2 – Ověření fyzikálně-mechanických 

parametrů před a po působení extrémních teplot 

V následujících tabulkách jsou ilustrovány výsledky měření fyzikálně-

mechanických vlastností zkušebních těles a výsledky jsou porovnány 

s hodnotami referenčních zkušebních těles. Dále jsou také uvedeny výsledky 

měření modulu pružnosti, ten byl stanoven na referenčních směsích. 
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Tab. č. 13, Hodnoty objemových hmotností a pevností pro různé teploty – 

popílkové AAM 

Popílek Vzorek 
DZB 

[kg/m3] 

Ft 

[kN] 

ft 

[MPa] 

FC1 

[kN] 

FC2 

[kN] 

fc1 

[MPa] 

fc2 

[MPa] 

фfc 

[MPa] 

REF 

1 

1950 

2,0 

5,6 

70,6 72,0 44,1 45,0 

44,3 2 1,9 65,0 70,9 40,6 44,3 

3 2,1 67,7 68,6 42,3 42,9 

200 °C 

1 

1945 

2,0 

5,7 

61,8 64,5 38,6 40,3 

40,2 2 2,1 68,2 65,9 42,6 41,2 

3 2,1 61,6 63,8 38,5 39,9 

400 °C 

1 

1945 

1,9 

5,3 

40,6 41,6 25,4 26,0 

24,3 2 2,2 36,3 38,1 22,7 23,8 

3 1,7 39,4 39,7 24,6 24,8 

600 °C 

1 

1930 

1,2 

3,2 

33,3 33,9 20,8 21,2 

21,8 2 1,0 35,7 36,6 22,3 22,9 

3 1,2 33,8 35,0 21,1 21,9 

800 °C 

1 

1920 

0,8 

2,4 

21,0 16,5 13,1 10,3 

13,2 2 0,8 22,9 23,7 14,3 14,8 

3 0,9 24,5 21,8 15,3 13,6 

1000 °C 

1 

1900 

0,5 

1,5 

13,3 8,3 8,3 5,2 

6,7 2 0,6 7,8 9,0 4,9 5,6 

3 0,5 12,0 11,5 7,5 7,2 

 

 

Graf č. 5, Pevnostní charakteristiky pro popílkové AAM, zvýšené teploty 
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Tab. č. 14, Hodnoty objemových hmotností a pevností pro různé teploty – 

struskové AAM 

Struska Vzorek 
DZB 

[kg/m3] 

Ft 

[kN] 

ft 

[MPa] 

FC1 

[kN] 

FC2 

[kN] 

fc1 

[MPa] 

fc2 

[MPa] 

фfc 

[MPa] 

REF 

1 

2130 

3,3 

9,5 

80,6 80,5 50,4 50,3 

51,2 2 3,1 83,7 80,8 52,3 50,5 

3 3,3 85,1 83,0 53,2 51,9 

200 °C 

1 

2120 

3,3 

9,3 

78,7 76,2 49,2 47,6 

46,8 2 3,2 69,1 74,4 43,2 46,5 

3 3,3 74,7 77,3 46,7 48,3 

400 °C 

1 

2110 

2,7 

7,6 

35,4 35,2 22,1 22,0 

24,3 2 2,6 42,7 41,3 26,7 25,8 

3 2,7 40,5 39,2 25,3 24,5 

600 °C 

1 

2090 

2,0 

5,3 

16,5 17,3 10,3 10,8 

12,6 2 1,7 18,4 21,4 11,5 13,4 

3 1,9 22,2 20,3 13,9 12,7 

800 °C 

1 

2085 

1,2 

3,2 

13,1 8,5 8,2 5,3 

6,7 2 1,0 11,7 11,8 7,3 7,4 

3 1,2 7,8 9,0 4,9 5,6 

1000 °C 

1 

2070 

0,6 

2,0 

3,7 3,7 2,3 2,3 

2,4 2 0,9 3,0 3,2 1,9 2,0 

3 0,7 4,2 3,4 2,6 2,1 

 

 

Graf č. 6, Pevnostní charakteristiky pro struskové AAM, zvýšené teploty 
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Graf č. 7, Procentuální úbytek pevností pro zvýšené teploty u popílkových AAM  

 

Graf č. 8, Procentuální úbytek pevností pro zvýšené teploty u struskových AAM 
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Tabulka č. 15, Hodnoty modulu pružnosti pro referenční směsi etapy 2  

 Vzorek G [GPa] 
фG 

[MPa] 

Popílek 

REF 

1 36,2 

35,9 2 35,7 

3 35,8 

Struska 

REF 

1 37,4 

37,6 2 37,5 

3 37,8 

 

 

Graf č. 9, Modul pružnosti popílkových a struskových AAM z etapy 2 

 

5.6.5. Etapa 2 – Vyhodnocení a závěr 

V rámci této etapy byl zjišťován vliv působení zvýšených teplot na AAM 

matrice. Tyto AAM matrice na bázi popílku a strusky byly připraveny dle finálních 

receptur z etapy 1. V této etapě byly analyzovány účinky těchto teplot: 200 °C, 

400 °C, 600 °C, 800 °C a 1000 °C, parametry zjištěné po působení těchto teplot 

byly porovnány s hodnotami referenčních vzorků. Výstupem této etapy bude 

ověření odolnosti AAM matric vůči působení zvýšených teplot. 

Při vyhodnocení byl brán zřetel zejména na procentuální úbytek pevností 

oproti referenčním vzorkům. Celkově lze konstatovat, že matrice z popílkových 
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i struskových AAM mají dobrou odolnost vůči působení vysokých teplot, i po 

působení teploty 1000 °C byly zjištěny u obou typů AAM residuální pevnosti. 

Konkrétně u pevností v tlaku pro popílkové AAM byla u referenční sady 

těles naměřena pevnost 44,3 MPa. Po působení teploty 200 °C byl naměřen 

úbytek 9,3 % (40,2 MPa), po 400 °C následoval velký úbytek o 45,1 % (24,3 MPa), 

dále po 600 °C byl naměřen úbytek 50,8 % (21,8 MPa), při teplotě 800 °C pak 

70,2 % (13,2 MPa) a po působení teploty 1000 °C byl úbytek 84,9 %, pevnost 

v tlaku po působení 1000 °C byla 6,1 MPa. Nejzásadnější pokles pevností byl 

zaznamenán po působení teploty 400 °C, zde došlo ke ztrátě téměř poloviny 

pevnosti v tlaku. U struskových AAM byl pozorován podobný trend poklesu 

pevností, u referenční sady byla naměřena pevnost 51,2 MPa. Ovšem po 

působení teploty 400 °C již byl pokles 52,5 % (24,3 MPa). Dále pak již pevnosti 

klesaly více než u popílkových AAM, po teplotě 1000 °C byl zjištěn úbytek 

pevnosti o 95,3 % (2,4 MPa). 

U pevností v tahu za ohybu byl sledován velmi podobný trend poklesu 

pevností. Průběh poklesu byl většinou lineární a největší pokles byl zaznamenán 

u popílkových AAM (teplota 600 °C, pokles 42,9 %). U teploty 200 °C (popílkový 

AAM) byl dokonce zaznamenán nárůst pevnosti v tahu o 1,8 %. Tento nárůst 

pevností není neobvyklý, u AAM na bázi metakaolinu lze tento mírný nárůst 

pevností sledovat i při působení vyšších teplot, to je dáno částečným slinutím 

matrice. 

U objemových hmotností dochází také k poklesu hodnot, ovšem ty nejsou 

nijak významné. 

Moduly pružnosti byly stanovovány na sadě referenčních trámců. U 

popílkových AAM vyšel průměrný modul pružnosti 35,9 GPa a u struskových 

AAM 37,6 GPa, tyto výsledky korespondují s pevnostními charakteristikami.  

Celkově jsou výsledky etapy 2 dobré, ovšem u nejvyšších teplot (1000 °C) 

se především u struskových AAM již začínaly vyskytovat trhlinky ve struktuře. 
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5.7. Etapa 3 – Testování kompozitů ve vysokých 

teplotách 

V této etapě bude sledováno chování již vyvinuté matrice s plnivem při 

vystavení vysokým teplotám. Expoziční teploty budou stejné jako v etapě 2, a to 

200 °C, 400 °C, 600 °C, 800 °C, 1000 °C. V rámci této etapy bude analyzován vliv 

plniva na vlastnosti kompozitu vystaveného působení extrémních teplot. Jako 

plnivo bude zkoušen písek Žabčice frakce 0–4 mm a lehčené kamenivo Liapor 

1–4/500. Hodnocení bude probíhat na základě reologických vlastností, 

především pak na hodnocení pevnostních parametrů vyvíjených kompozitů po 

expozici v prostředí vysokých teplot a jejich komparaci s hodnotami zjištěnými 

na tělesech referenčních (tzn. tělesech, která byla po dobu experimentu uložena 

v laboratorních podmínkách). Dále bude taky stanoven modul pružnosti, pro 

každou recepturu na referenčních vzorcích. Výstupem z této etapy pak bude na 

základě výsledků analýz vybrána receptura s plnivem s lepšími výslednými 

vlastnostmi.  
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Tato etapa probíhala podle následujícího vývojového diagramu. 

 

5.7.1. Etapa 3 – Sestavení receptur s plnivy 

V této etapě budou upraveny receptury z etapy 2 v závislosti na 

zpracovatelnosti směsi. Do receptur bude zakomponováno plnivo (písek 

Žabčice frakce 0–4 mm, lehčené kamenivo Liapor 1–4/500). Receptury pro tuto 

etapu jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tab. č. 16, Receptury použité v etapě 3 

receptura 1/3 receptura 2/3 

popílek 47,7 % struska 54,8 % 

Liapor 1–4/500 31,8 % Liapor 1–4/500 21,9 % 

vodní sklo MS = 1,6 19,1 % vodní sklo MS = 1,6 10,9 % 

voda 1,4 % voda 12,4 % 

 

Sestavení receptur s plnivy

Výroba zkušebních těles 

Stanovení reologických vlastností 

Ověření fyzikálně-mechanických 
parametrů před a po působení 

extrémních teplot

Vyhodnocení a závěr etapy 3
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Tab. č. 17, Receptury použité v etapě 3 

receptura 3/3 receptura 4/3 

popílek 47,7 % struska 54,8 % 

písek Žabčice 0–4 31,8 % písek Žabčice 0–4 21,9 % 

vodní sklo MS = 1,6 19,1 % vodní sklo MS = 1,6 10,9 % 

voda 1,4 % voda 12,4 % 

 

5.7.2. Etapa 3 – Homogenizace směsi 

Homogenizace směsí probíhala tak jako v předešlých etapách ručně 

v mísách. Nejdříve bylo naváženo potřebné množství vstupních surovin.  Dále 

se postup liší v závislosti na typu plniva, u směsí s použitím písku se postupovalo 

následovně: nejdříve byl smíchán popílek/struska s pískem, poté bylo přidáno 

vodní sklo, po řádném promíchání byla přidána záměsová voda. U směsí 

s Liaporem bylo nutné plnivo předem namočit. Nejdříve bylo smícháno vodní 

sklo s popílkem/struskou, pak bylo přidáno navlhčené kamenivo a nakonec byla 

přidána záměsová voda. Doba homogenizace činila 3–4 minuty. 

 

5.7.3. Etapa 3 – Výroba zkušebních těles 

Z těchto zhomogenizovaných směsí byly vyrobeny zkušební tělesa tvaru 

trámce o rozměrech 40 mm × 40 mm × 160 mm, postupně byly od každé 

receptury vyrobeny zkušební sady těles pro vystavení těmto teplotám: 200 °C, 

400 °C, 600 °C, 800 °C, 1000 °C. Pro každou teplotu byla vyrobena jedna sada 

struskových AAM a jedna sada popílkových AAM, z každé směsi byla také 

vyrobena jedna sada, která byla ponechána v laboratorním uložení pro účely 

referenčních hodnot. Formy byly plněny ve dvou vrstvách s hutněním na 

vibračním stolku pro vypuzení vzduchových pórů vzniklých homogenizací 
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směsi. Směsi obsahující strusku byly na jeden den ponechány ve formách 

přikryté navlhčenou textilií pro zabránění smrštění vysýcháním. Po 24 hodinách 

zrání byly odformovány, trámce byly následně uloženy do prostředí o teplotě 

20 ± 2 °C a relativní vlhkosti vyšší než 90 % po dobu 28 dní. Směsi obsahující 

popílek byly po vyhotovení proteplovány teplotou 60 °C dle výsledků z etapy 1, 

po 24 hodinách byly tyto trámce odformovány a uloženy do prostředí o teplotě 

20 ± 2 °C a relativní vlhkosti vyšší než 90 % po dobu 28 dní. 

 

5.7.4. Etapa 3 – Stanovení reologických vlastností 

V této etapě bylo provedeno měření rozlivu a rozlivu po setřesení na 

střásacím stolku, pro ověření reologických vlastností matric s plnivem, pro 

každou recepturu bylo provedeno 1 měření. Výsledky jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tab. č. 18, Naměřené hodnoty reologických měření etapy 3 

MS = 1,6 receptura 

Průměr koláče [mm] 

rozliv 
rozliv po 

setřesení 

Popílek 
1/3 Liapor 121 185 

3/3 písek 118 184 

Struska 
2/3 Liapor 103 154 

4/3 písek 96 148 
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Graf č. 10, Hodnoty rozlití a rozlití po setřesení pro etapu 3  

 

5.7.5. Etapa 3 – Ověření fyzikálně-mechanických 

parametrů před a po působení extrémních teplot 

V následujících tabulkách jsou zobrazeny výsledky měření fyzikálně-

mechanických vlastností zkušebních těles. Výsledky jsou porovnány s 

hodnotami referenčních zkušebních těles. 
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Tab. č. 19, Hodnoty objemových hmotností a pevností pro různé teploty – 

receptura 1/3 (popílek/Liapor) 

Popílek 

Liapor 
Vzorek 

DZB 

[kg/m3] 

Ft 

[kN] 

ft 

[MPa] 

FC1 

[kN] 

FC2 

[kN] 

fc1 

[MPa] 

fc2 

[MPa] 

фfc 

[MPa] 

REF 

1 

1300 

3,8 

7,5 

36,8 36,5 23,0 22,8 

20,3 2 3,8 30,9 26,7 19,3 16,7 

3 2,0 30,4 34,1 19,0 21,3 

200 °C 

1 

1295 

3,2 

7,7 

34,1 31,2 21,3 19,5 

20,7 2 3,3 34,2 33,0 21,4 20,6 

3 3,3 37,4 29,1 23,4 18,2 

400 °C 

1 

1295 

3,1 

7,3 

25,4 26,9 15,9 16,8 

16,3 2 3,0 25,6 25,8 16,0 16,1 

3 3,1 22,9 29,4 14,3 18,4 

600 °C 

1 

1285 

1,8 

4,2 

18,9 18,9 11,8 11,8 

11,8 2 1,9 21,6 21,4 13,5 13,4 

3 1,8 15,7 17,1 9,8 10,7 

800 °C 

1 

1280 

0,9 

2,6 

13,4 16,5 8,4 10,3 

8,7 2 1,3 13,0 13,6 8,1 8,5 

3 1,2 13,1 14,2 8,2 8,9 

1000 °C 

1 

1270 

0,7 

1,5 

12,8 9,4 8,0 5,9 

6,4 2 0,6 9,4 10,4 5,9 6,5 

3 0,3 9,8 9,9 6,1 6,2 

 

 

Graf č. 11, Pevnostní charakteristiky pro popílkové AAM s Liaporem, receptura 

1/3, zvýšené teploty 
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Tab. č. 20, Hodnoty objemových hmotností a pevností pro různé teploty – 

receptura 2/3 (struska/Liapor) 

Struska 

Liapor 
Vzorek 

DZB 

[kg/m3] 

Ft 

[kN] 

ft 

[MPa] 

FC1 

[kN] 

FC2 

[kN] 

fc1 

[MPa] 

fc2 

[MPa] 

фfc 

[MPa] 

REF 

1 

1390 

2,3 

5,3 

24,0 23,8 15,0 14,9 

15,0 2 2,2 23,2 24,8 14,5 15,5 

3 2,2 24,2 24,0 15,1 15,0 

200 °C 

1 

1385 

2,4 

5,3 

23,4 25,6 14,6 16,0 

15,4 2 2,1 23,2 25,9 14,5 16,2 

3 2,2 25,0 24,5 15,6 15,3 

400 °C 

1 

1385 

2,1 

5,1 

12,2 13,3 7,6 8,3 

7,9 2 2,2 13,6 11,8 8,5 7,4 

3 2,2 11,7 13,0 7,3 8,1 

600 °C 

1 

1380 

2,0 

4,7 

9,6 10,1 6,0 6,3 

6,5 2 2,1 10,4 10,2 6,5 6,4 

3 1,9 11,2 10,9 7,0 6,8 

800 °C 

1 

1370 

1,2 

2,9 

10,4 10,2 6,5 6,4 

5,9 2 1,3 8,5 8,8 5,3 5,5 

3 1,2 9,1 9,4 5,7 5,9 

1000 °C 

1 

1365 

0,8 

2,0 

5,4 5,4 3,4 3,4 

4,0 2 0,9 8,0 6,7 5,0 4,2 

3 0,9 6,4 6,1 4,0 3,8 

 

 

Graf č. 12, Pevnostní charakteristiky pro struskové AAM s Liaporem, receptura 

2/3, zvýšené teploty 
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Tab. č. 21, Hodnoty objemových hmotností a pevností pro různé teploty – 

receptura 3/3 (popílek/písek) 

Popílek 

Písek 
Vzorek 

DZB 

[kg/m3] 

Ft 

[kN] 

ft 

[MPa] 

FC1 

[kN] 

FC2 

[kN] 

fc1 

[MPa] 

fc2 

[MPa] 

фfc 

[MPa] 

REF 

1 

1935 

3,6 

8,3 

68,0 69,0 42,5 43,1 

40,4 2 3,3 61,8 63,5 38,6 39,7 

3 3,5 62,6 62,7 39,1 39,2 

200 °C 

1 

1930 

3,4 

8,3 

66,1 65,0 41,3 40,6 

39,0 2 3,4 63,4 61,9 39,6 38,7 

3 3,5 57,4 60,3 35,9 37,7 

400 °C 

1 

1930 

3,4 

7,9 

41,8 40,5 26,1 25,3 

25,3 2 3,3 40,6 40,8 25,4 25,5 

3 3,5 38,7 40,0 24,2 25,0 

600 °C 

1 

1920 

2,0 

5,3 

24,6 24,0 15,4 15,0 

14,5 2 2,4 25,9 23,7 16,2 14,8 

3 2,3 20,2 20,8 12,6 13,0 

800 °C 

1 

1910 

1,3 

3,1 

14,7 12,0 9,2 7,5 

6,8 2 1,0 9,6 9,8 6,0 6,1 

3 1,5 9,4 10,1 5,9 6,3 

1000 °C 

1 

1900 

0,4 

1,3 

8,2 7,8 5,1 4,9 

3,9 2 0,9 5,4 5,0 3,4 3,1 

3 0,5 4,6 6,1 2,9 3,8 

 

 

Graf č. 13, Pevnostní charakteristiky pro popílkové AAM s pískem, receptura 

3/3, zvýšené teploty 
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Tab. č. 22, Hodnoty objemových hmotností a pevností pro různé teploty – 

receptura 4/3 (struska/písek) 

Struska 

Písek 
Vzorek 

DZB 

[kg/m3] 

Ft 

[kN] 

ft 

[MPa] 

FC1 

[kN] 

FC2 

[kN] 

fc1 

[MPa] 

fc2 

[MPa] 

фfc 

[MPa] 

REF 

1 

2025 

5,3 

12,3 

97,6 99,8 61,0 62,4 

61,2 2 5,1 93,3 95,7 58,3 59,8 

3 5,3 100,8 99,8 63,0 62,4 

200 °C 

1 

2025 

5,3 

12,4 

93,4 93,3 58,4 58,3 

57,8 2 5,3 95,8 88,3 59,9 55,2 

3 5,2 91,2 92,5 57,0 57,8 

400 °C 

1 

2020 

2,9 

6,8 

43,0 42,2 26,9 26,4 

26,4 2 3,0 40,0 40,8 25,0 25,5 

3 2,7 44,2 43,4 27,6 27,1 

600 °C 

1 

2010 

1,8 

4,3 

19,2 21,0 12,0 13,1 

12,5 2 1,7 19,8 20,2 12,4 12,6 

3 1,8 19,0 20,5 11,9 12,8 

800 °C 

1 

2000 

0,9 

2,1 

6,7 7,7 4,2 4,8 

4,1 2 1,0 7,8 8,2 4,9 5,1 

3 0,7 6,9 7,2 4,3 4,5 

1000 °C 

1 

1995 

0,4 

0,9 

1,4 2,4 0,9 1,5 

1,3 2 0,6 2,1 1,9 1,3 1,2 

3 0,2 2,2 1,9 1,4 1,2 

 

 

Graf č. 14, Pevnostní charakteristiky pro struskové AAM s pískem, receptura 

4/3, zvýšené teploty 
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Graf č. 15, Procentuální úbytek pevností pro zvýšené teploty u receptury 1/3 

(popílek/Liapor) 

 

 

Graf č. 16, Procentuální úbytek pevností pro zvýšené teploty u receptury 2/3 

(struska/Liapor) 
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Graf č. 17, Procentuální úbytek pevností pro zvýšené teploty u receptury 3/3 

(popílek/písek) 

 

 

Graf č. 18, Procentuální úbytek pevností pro zvýšené teploty u receptury 4/3 

(struska/písek) 
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Tabulka č. 23, Hodnoty modulu pružnosti pro referenční směsi etapy 3  

Receptura Vzorek G [GPa] фG [MPa] 

1/3 

Popílek + 

Liapor 

1 30,9 

30,2 2 29,8 

3 30,0 

2/3 

Struska + 

Liapor 

1 28,2 

28,2 2 28,2 

3 28,3 

3/3 

Popílek + 

písek 

1 35,8 

35,3 2 35,0 

3 35,0 

4/3 

Struska + 

písek 

1 39,4 

39,3 2 39,0 

3 39,6 

 

 

Graf č. 19, Modul pružnosti popílkových a struskových AAM z etapy 3 
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5.7.6. Etapa 3 – Vyhodnocení a závěr 

V rámci této etapy byl pozorován vliv působení zvýšených teplot na 

kompozitní materiály vyvinuté z receptur z předchozí etapy. V první fázi bylo do 

receptur zakomponováno plnivo – lehčené kamenivo Liapor 1–4/500 a písek 

Žabčice frakce 0–4. Výsledkem byly 4 receptury, přičemž z každé receptury bylo 

vyrobeno 6 zkušebních sad pro další zkoušky. V této etapě byly analyzovány 

účinky teplot 200 °C, 400 °C, 600 °C, 800 °C, 1000 °C. Z každé receptury byla 

vyrobena také jedna zkušební sada pro účely referenčních vzorků.  

Zároveň byly také sledovány reologické vlastnosti, u každé receptury bylo 

provedeno jedno měření. Výsledkem této etapy bude porovnání dvou typů plniv 

a následný výběr ideální receptury. Hodnocení probíhalo obdobně jako 

v předchozí etapě, tedy na základě porovnání procentuálních úbytků pevností 

oproti referenčním vzorkům.  

Měření reologických vlastností potvrzuje výsledky z etapy 1, popílkové 

AAM mají nižší viskozitu než struskové AAM. Použitím plniva se parametry meze 

kluzu i viskozity snížily. Celkově lze konstatovat, že se zakomponováním plniva 

do matrice dochází k částečnému zhoršení zpracovatelnosti, především 

v počátcích homogenizace směsi. AAM s použitím písku vykazují horší 

zpracovatelnost, to je dáno tvarovým indexem zrn písku; Liapor má zrna 

výhradně kulovitého tvaru, tím pádem je i zpracovatelnost lepší. Ovšem rozdíly 

nejsou nikterak výrazné, jde pouze o malé rozdíly. 

Výsledky měření jsou pak následující: u popílkových AAM s použitím 

Liaporu (receptura 1/3) měla referenční sada pevnost v tlaku 20,3 MPa. Poklesy 

pevností byly pak u zvýšených teplot tyto: při teplotě 200 °C byl zaznamenán 

nárůst pevnosti o 2,7 % (20,7 MPa), při teplotě 400 °C činil pokles 19,7 % (16,3 

MPa), u teploty 600 °C pak 41,9 % (11,8 MPa), u teploty 800 °C byl pokles 57,1 % 

(8,7 MPa) a nakonec po působení teploty 1000 °C činil pokles 68,5 % (6,4 MPa). 
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Hodnoty pro recepturu 2/3 jsou pak následující: u referenční sady byla 

naměřena pevnost v tlaku 40,4 MPa, u teploty 200 °C byl pokles 3,5 % (39,0 

MPa), pro teplotu 400 °C byl naměřen významný pokles o 37,4 % (25,3 MPa), u 

teploty 600 °C pak pokles činil 64,1 % (14,5 MPa), u teploty 800 °C pak 83,2 % 

(6,8 MPa) a po vystavení teplotě 1000 °C byla naměřena zbytková pevnost 3,9 

MPa při poklesu o 90,4 %. Z výsledků receptur 1/3 a 3/3 je jasně patrné, že při 

použití plniva (písku) lze dosáhnout velmi dobrých počátečních pevností, ovšem 

v průběhu zahřívání pevnosti značně klesají již po působení teplot 400 °C. Při 

dalším zvyšování teplot pak pevnosti klesají daleko rychleji při porovnání 

s recepturou 1/3, nakonec při působení teploty 1000 °C činí pokles 90,4 %. U 

receptur s použitím Liaporu (receptura 1/3) není dosaženo tak vysokých 

výchozích pevností, ovšem pokles pevností při zahřívání je daleko nižší než u 

receptur s použitím písku. 

Toto zjištění koresponduje i se zjištěnými rozdíly poklesů pevností u 

receptur se struskou (2/3 Liapor a 4/3 písek). U těchto receptur byly výsledky 

následující: u receptury 2/3 (struska + Liapor) byla naměřena pevnost referenční 

sady 15,0 MPa, pro teplotu 200 °C byl zaznamenán nárůst pevnosti o 2,7 % (15,4 

MPa), u teploty 400 °C byl pak naměřen relativně velký pokles 47,3 % (7,9 MPa). 

Tento pokles je způsoben částečně autogenním smrštěním struskových AAM 

v kombinaci s velkým odpařením vody, dále pak byl při teplotě 600 °C pokles 

64,1 % (6,5 MPa), při teplotě 800 °C pak 83,2 % (5,9 MPa) a při teplotě 1000 °C 

byl pokles 90,4 % na konečnou pevnost 4 MPa. U receptury 4/3 (struska + písek) 

byla naměřena referenční pevnost 61,2 MPa, pro teplotu 200 °C byl naměřen 

pokles 5,6 % (57,8 MPa), u teploty 400 °C činil pokles 56,9 % (26,4 MPa), pro 

teplotu 600 °C byl pokles již 79,6 % (12,5 MPa), dále pro teplotu 800 °C pak 

pokles 93,3 % (4,1 MPa) a nakonec pro teplotu 1000 °C pak pokles 97,9 % (1,3 

MPa). U receptur se struskou jsou rozdíly dokonce výraznější. Referenční 

pevnost u receptury 4/3 (struska + písek) 61,2 MPa je mnohem vyšší než u 
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receptury s Liaporem (15 MPa), ovšem pokles pevností u pískových AAM je o to 

více výrazný, již při teplotě 400 °C ztrácí tato směs více než polovinu pevností, 

po působení teplot 800 °C a 1000 °C jsou pak pevnosti minimální. V tomto 

případě je to dáno i částečným porušením struskové matrice, ovšem hlavním 

důvodem je opět typ plniva. 

U hodnot pevností v tahu za ohybu byl pozorován velmi podobný trend 

poklesů pevností. Opět se jako lepší varianta jeví receptury s použitím Liaporu, 

ovšem je třeba poznamenat, že u receptury 1/3 (popílek + Liapor) byl pokles 

tahových pevností poněkud vyšší, to lze přičíst tvarovému indexu kameniva. 

Moduly pružnosti byly stanovovány na sadě referenčních trámců. U 

receptury 1/3 (popílek + Liapor) vyšel průměrný modul pružnosti 30,2 GPa, u 

receptury 2/3 (struska + Liapor) 28,2 GPa, u receptury 3/3 (popílek + písek) 35,3 

GPa a u receptury 4/3 (struska + písek) pak vyšel modul pružnosti 39,3 GPa. 

U objemových hmotností pak byl v průběhu zahřívání zaznamenán lehký 

pokles hodnot, ovšem bez výraznějšího vlivu na výsledné parametry.  

Referenční sady vzorků měly následující objemové hmotnosti: receptura 1/3 

(popílek + Liapor) 1300 kg/m3, receptura 2/3 (struska + Liapor) 1390 kg/m3, 

receptura 3/3 (popílek + písek) 1935 kg/m3 a receptura 4/3 (struska + písek) 2025 

kg/m3. 

Celkově se pak jako lepší varianta vzhledem k reologickým vlastnostem a 

naměřeným hodnotám poklesů pevností jeví použití Liaporu. Vzhledem 

k tomuto závěru jsou pro další etapu vybrány receptury 1/3 a 2/3 (popílek + 

Liapor a struska + Liapor). 
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Tab. č. 24, Receptury vybrané pro další etapu 

receptura 1/3 receptura 2/3 

popílek 47,7 % struska 54,8 % 

Liapor 1–4/500 31,8 % Liapor 1–4/500 21,9 % 

vodní sklo MS = 1,6 19,1 % vodní sklo MS = 1,6 10,9 % 

voda 1,4 % voda 12,4 % 

 

5.8. Etapa 4 – Optimalizace finální receptury 

V rámci této etapy budou provedena vyhodnocení fyzikálně-chemických 

analýz na směsích obsahujících plnivo – Liapor. Bude okomentována 

makrostruktura finálních směsí, hodnocení bude probíhat především na 

základě rentgenové difrakční analýzy a na základě hodnocení mikrostruktury 

pomocí snímkování elektronovým rastrovacím mikroskopem. Vyhodnocena 

budou zkušební tělesa z předchozí etapy, konkrétně receptury 1/3 a 2/3. Tyto 

receptury byly na základě výsledků z předchozích etap vybrány jako optimální a 

nejlépe vyhovující pro odolnosti vůči vysokým teplotám.  

 Tato etapa se bude řídit následujícím vývojovým diagramem. 

 

Hodnocení makrostruktury před a po 
působení extrémních teplot na finální 

receptury

Ověření fyzikálně-chemických 
parametrů před a po působení 

extrémních teplot na finální receptury

Vyhodnocení a závěr etapy 4
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5.8.1. Etapa 4 – Hodnocení makrostruktury před a 

po působení extrémních teplot 

 

 

Obr. č. 33, Snímek struktury povrchu popílkového AAM s Liaporem po 

odbednění (ve směru hutnění), receptura 1/3 

 

Obr. č. 34, Snímek struktury povrchu popílkového AAM s Liaporem po 

odbednění (kolmo na směr hutnění), receptura 1/3 

 

Na struktuře popílkových AAM s Liaporem je zřetelné četné zastoupení 

zrn kameniva na povrchu vzorku; při hutnění má kamenivo tendenci stoupat 

skrze matrici k hornímu povrchu. Na bočním pohledu jsou naproti tomu vidět 

stopy zrn popílku, které mají tendenci klesat. Ovšem na lomu trámce lze 

pozorovat, že nehomogenity nejsou vůbec velké. 
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Obr. č. 35, Snímek struktury lomu popílkového AAM z receptury 1/3 před 

teplotním zatížením 

 

Na lomu trámce z popílkového AAM je jasně vidět, že soudržnost matrice 

a plniva je dostatečně velká. Většina zrn Liaporu je po zkouškách porušena, což 

značí ideální spolupůsobení zrn kameniva a matrice při namáhání. 

 

 

Obr. č. 36, Snímek struktury povrchu struskového AAM s Liaporem po 

odbednění (ve směru hutnění), receptura 2/3 
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Obr. č. 37, Snímek struktury povrchu struskového AAM s Liaporem po 

odbednění (kolmo na směr hutnění), receptura 2/3 

 

U struskových AAM s Liaporem lze pozorovat podobné chování 

kameniva, zdánlivé soustředění zrn kameniva na povrchu ovšem také nemá 

významný vliv na homogenitu tělesa, jak je patrné na lomu trámce. 

 

 

Obr č. 38, Snímek struktury lomu struskového AAM z receptury 2/3 před 

teplotním zatížením 

 

Na lomu trámce ze struskového AAM je naproti popílkovým AAM vidět, 

že soudržnost matrice a plniva již není tak velká, přibližně polovina zrn zůstala 

neporušena. 
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Obr č. 39, Snímek struktury lomu struskového AAM z receptury 2/3 po 

působení teploty 1000 °C 

 

Na obrázku č. 39 jsou patrné změny struktury struskového AAM po 

působení teploty 1000 °C. Nejvýraznější je změna zbarvení, a to jak samotné 

matrice, tak i zrn kameniva. Matrice po vystavení teplotě 1000 °C výrazně 

ztmavla z bílé (viz obrázek č. 39) na tmavě šedou, zrna kameniva pak přešly 

z tmavě šedé na okrový odstín. Ve struktuře lze také pozorovat vznik trhlinek 

(šipka) na rozhraní mezi kamenivem a matricí, trhlinky se objevují i v samotné 

matrici. 
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Obr. č. 40, Snímek struktury popílkového AAM z receptury 1/3 po působení 

teploty 1000 °C 

 

Na struktuře popílkového AAM je po působení teploty 1000 °C patrná 

především barevná změna samotné matrice, přechod z šedé na okrovou barvu 

je velmi výrazný. Lze předpokládat, že se tak děje především na základě změny 

valenčního stupně železa. Toto koresponduje s výsledky práce kolektivu Zhang 

Hai Yana [6]. Také je to zapříčiněno postupnou dehydratací fází AAM. Pozitivní 

zjištění je, že se na povrchu trámce nevyskytují žádné trhliny ani jiné typy 

porušení. 

 

5.8.2. Etapa 4 – Ověření fyzikálně-chemických 

parametrů před a po působení extrémních teplot 

V této kapitole bude vyhodnocen vliv extrémních teplot především na 

základě rentgenové difrakční analýzy a snímkováním elektronovým rastrovacím 

mikroskopem. 
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Obr. č. 41, SEM snímek mikrostruktury popílkového AAM z receptury 1/3 

 

Na tomto obrázku je vidět mikrostruktura popílkového AAM z receptury 

1/3, na obrázku je vidět prasklina v zrnu popílku (A) a samotná matrice (B). 

 

 

Obr. č. 42, SEM snímek mikrostruktury popílkového AAM z receptury 1/3 
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Na obrázku č. 42 je vidět mikrostruktura popílkového AAM z receptury 

1/3, na obrázku je jasně zřetelná krystalická struktura (A) a samotná matrice (B) 

před působením vysokých teplot. 

 

 

Obr. č. 43, SEM snímek mikrostruktury popílkového AAM z receptury 1/3 

 

Na obrázku č. 43 je patrná porozita v popílkovém AAM (B) a matrice AAM 

(A) po působení teploty 1000 °C. 

 

 

Obr. č. 44, SEM snímek mikrostruktury struskového AAM z receptury 2/3 
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Na obrázku č. 44 je mikrostruktura struskového AAM před působením 

vysokých teplot, (A) částice nezreagované strusky při aktivaci, (B) matrice AAM.  

 

 

Obr. č. 45, SEM snímek mikrostruktury struskového AAM z receptury 2/3 

 

Na obrázku je vidět krystalická fáze (A) po působení teploty 1000 °C, dále 

je vidět část neporušené matrice (B). 

Ze snímků pořízených elektronovým rastrovacím mikroskopem jsou 

patrné rozdíly v reakci obou typů AAM na zvýšené teploty. U struskových AAM 

je zřetelná hutná struktura. Naproti tomu u popílkových AAM je patrná vyšší 

porozita v samotné struktuře AAM. 

 

V další části je pak znázorněna tabulka obsahující výsledky z rentgenové 

difrakční analýzy v podobě zastoupení fází v AAM při působení zvýšených 

teplot. 
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Tab. č. 25, Výstup z rentgenové difrakční analýzy pro recepturu 1/3 

Zastoupení fází – receptura 1/3 
R

e
ce

p
tu

ra
 1

/3
 (

p
o

p
íl
e

k
 +

 L
ia

p
o

r)
 

REF křemen, mullit, goethit 

200 °C křemen, mullit, hematit 

400 °C křemen, mullit, hematit 

600 °C křemen, mullit, hematit 

800 °C křemen, mullit, křemičitan sodno-hlinitý (AlNaSiO4) 

1000 °C křemen, mullit, křemičitan sodno-hlinitý (AlNaSiO4) 
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Tab. č. 26, Výstup z rentgenové difrakční analýzy pro recepturu 2/3 

Zastoupení fází – receptura 2/3 
R

e
ce

p
tu

ra
 2

/3
 (

st
ru

sk
a

 +
 L

ia
p

o
r)

 

REF 
C-A-S-H gel, hydrotalcit (Mg6Al2(CO3)16 ∙ 4H2O), kalcit 

(CaCO3), akermanit (Ca2Mg(Si2O7)) 

200 °C 
C-A-S-H gel, hydrotalcit (Mg6Al2(CO3)16 ∙ 4H2O), kalcit 

(CaCO3), akermanit (Ca2Mg(Si2O7)) 

400 °C 
C-A-S-H gel, hydrotalcit (Mg6Al2(CO3)16 ∙ 4H2O), kalcit 

(CaCO3), akermanit (Ca2Mg(Si2O7)) 

600 °C kalcit (CaCO3), akermanit (Ca2Mg(Si2O7)) 

800 °C kalcit (CaCO3), akermanit (Ca2Mg(Si2O7)) 

1000 °C akermanit (Ca2Mg(Si2O7)), merwinit (Ca3Mg(SiO4)) 
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5.8.3. Etapa 4 – Vyhodnocení a závěr 

V rámci této etapy byly provedeny fyzikálně-chemické analýzy na 

recepturách vybraných v předchozích etapách. Konkrétně to byly receptury 1/3 

– AAM na bázi popílku a Liaporu, a receptura 2/3 – AAM na bázi strusky a 

Liaporu. Tyto receptury byly zvoleny jako finální díky zjištěným vlastnostem 

v rámci předchozích etap. Hodnocení probíhalo především na základě 

rentgenové difrakční analýzy, tato analýza byla doplněna o snímkování 

elektronovým mikroskopem a hodnocení makrostruktury, to vše před a po 

působení vysokých teplot. 

Jako první byla v rámci této etapy hodnocena makrostruktura těchto 

směsí před i po působení vysokých teplot. U každé receptury se na první pohled 

jeví povrch jako nehomogenní, ovšem na lomech trámců je zřetelné, že je 

dosaženo dobré homogenity. Hlavní změnou na obou typech AAM je patrný 

barevný přechod. U popílkových AAM je to zapříčiněno především změnou 

valenčního stupně železa a postupnou dehydratací. U struskových AAM je po 

působení teploty 1000 °C již patrný vývin trhlin. 

Při hodnocení mikrostruktury AAM pomocí elektronového rastrovacího 

mikroskopu jsou zřetelné rozdíly u obou typů směsí. U popílkových AAM je po 

působení vysokých teplot zřetelně vidět vznikající pórovitou strukturu, naproti 

tomu u struskových AAM je patrný vznik trhlin.  

Při vyhodnocení rentgenové difrakční analýzy pak byly výstupem tabulky 

analyzovaných fází při působení vysokých teplot (200 °C, 400 °C, 600 °C, 800 °C 

a 1000 °C). U popílkových AAM se před působením teplot vyskytují hlavně tyto 

fáze: křemen, mullit a goethit; při zahřátí na 200 °C je pak vidět přechod fáze 

goethit na hematit, v této podobě jsou fáze zastoupeny až do teploty 600 °C. 

Dále se pak při teplotě 800 °C mění hematit na křemičitan sodno-hlinitý 

(AlNaSiO4). Tyto fáze se vyskytují i při zahřátí na 1000 °C. Stabilními fázemi jsou 

tedy u popílkových AAM křemen a mullit. 
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U struskových AAM pak byly analyzovány tyto změny: před působením 

teplot byly obsaženy fáze C-A-S-H gelu, hydrotalcitu (Mg6Al2(CO3)16 ∙ 4H2O), 

kalcitu (CaCO3) a akermanitu (Ca2Mg(Si2O7)), v tomto složení jsou fáze 

zastoupeny až do teploty 600 °C, kdy již nebyla analyzována fáze C-A-S-H gelu. 

Do teploty 800 °C tedy zůstávají fáze kalcitu (CaCO3) a akermanitu 

(Ca2Mg(Si2O7)), po působení teploty 1000 °C již není přítomen kalcit ale začíná 

se objevovat fáze merwinitu (Ca3Mg(SiO4)). Jedinou stabilní fází ve struskových 

AAM tak zůstává akermanit. 
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6. Závěr 

V průběhu experimentální části a díky informacím obsaženým 

v teoretické části byly navrženy dvě finální receptury (receptura 1/3 a receptura 

2/3) pro kompozitní alkalicky aktivované materiály na bázi aktivátoru – vodního 

skla, prekurzorů – popílku a strusky, a záměsové vody.  

 

Tab. č. 27, Optimalizované receptury AAM 

receptura 1/3 receptura 2/3 

popílek 47,7 % struska 54,8 % 

Liapor 1–4/500 31,8 % Liapor 1–4/500 21,9 % 

vodní sklo MS = 1,6 19,1 % vodní sklo MS = 1,6 10,9 % 

voda 1,4 % voda 12,4 % 

 

Na základě fyzikálně-mechanických a fyzikálně-chemických analýz byly 

v průběhu experimentální části tyto receptury postupně upravovány. V první 

části se experiment zabýval nalezením vhodného silikátového modulu 

alkalického aktivátoru pro výrobu AAM matrice, tento modul byl stanoven na 

hodnotu 1,6. Tento silikátový modul byl vybrán především na základě 

pevnostních charakteristik, vzorky s použitím tohoto silikátového modulu 

dosahovaly téměř trojnásobných hodnot oproti ostatním. 

 V další části byl analyzován účinek vysokých teplot na tyto matrice, 

postupně byly analyzovány účinky teplot 200 °C, 400 °C, 600 °C, 800 °C a 1000 

°C. V rámci této etapy byla potvrzena velmi dobrá odolnost těchto materiálů 

vůči působení extrémních teplot. Tyto výsledky jsou v souladu s prací kolektivu 

autora Zhang Hai Yiana [6]. 

Cílem další etapy bylo zakomponovat do těchto matric plnivo (Liapor 1–

4/500 a písek Žabčice frakce 0–4), provést další analýzy a na základě jejich 
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výsledků vybrat vhodné plnivo. Poté byly stanoveny finální receptury a ty byly 

podrobeny spektru analýz pro optimalizaci a ověření jejich vlastností.  

Fyzikálně-mechanické analýzy probíhaly zejména na porovnání 

procentuálních úbytků pevností. V rámci třetí etapy byly zjištěny následující 

poznatky.  U AAM s použitím Liaporu dochází k mnohem nižším úbytkům 

pevností, zároveň je lehčené kamenivo Liapor mnohem stabilnější. Při 

teplotách, kde AAM s Liaporem ztratí 41,9 % pevnosti, pískové AAM ztratí o 10 

% pevnosti více.  

V další části pak byly tyto vybrané finální receptury hodnoceny fyzikálně-

chemickými analýzami. Pomocí těchto analýz byly přiblíženy strukturální změny 

probíhající v tomto materiálu při působení extrémních teplot. Výsledky 

rentgenové difrakční analýzy poukázaly na stabilní fáze v průběhu působení 

všech teplot. U popílkových AAM je stabilní fází křemen a mullit, u struskových 

AAM je pak stabilní fáze akermanit. Podobných výsledků dosáhly také výzkumy 

ostatních autorů, kolektivu Navida Ranjbara [3] u popílkových AAM a kolektivu 

Oswaldo Burciaga-Diaze [4] u struskových AAM. 

Celkově lze konstatovat, že tyto materiály mají velmi dobrou odolnost 

proti působení extrémních teplot. Ovšem i v jiných ohledech se jeví jako velmi 

dobrá volba stavebních materiálů. Při velmi dobrých fyzikálně-mechanických 

parametrech, dobré odolnosti vůči chemikáliím, a především nízkému dopadu 

na životní prostředí mají tyto materiály velký potenciál pro obsáhlé použití ve 

stavebním průmyslu, ale i jiných odvětvích. 

Vzhledem k informacím obsaženým v teoretické části a výsledkům 

získaným v experimentální části se jeví jako možná další cesta výzkumu 

kombinace popílku a strusky a stanovení jejich ideálního poměru k dosažení 

ještě lepších výsledných vlastností. Tato kombinace by mohla vést k pozitivnímu 

nárůstu pevností při nižších expozičních teplotách, ale i ke zlepšení vlastností 
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po působení vyšších teplot. Dále by mohlo být omezeno autogenní smršťování, 

které provází výrobu čistě struskových AAM. 
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