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ABSTRAKT 
 
Jedním z nejmarkantnějších měřitelných parametrů vývoje fází a fázových přeměn 

v anorganických systémech jsou bezesporu změny objemu silikátových matric.  
Studium objemových změn má zásadní význam z hlediska užitné trvanlivosti výsledného 

produktu. Projevují se smršťováním nebo roztažností hmoty a mohou vést k výraznému 
poklesu technologických i ekologických parametrů a často až k úplné destrukci těchto hmot. 

Nejčastěji můžeme pozorovat objemové změny v případě použití  cementu jako pojiva a to  
v betonech, maltách, umělém kamenivu a dalších podobných materiálech. 

Existuje celá řada metod, jak tyto objemové změny rozpoznat, definovat a kvantitativně či 
kvalitativně stanovit.  

V rámci disertační práce byl testován vývoj fází a tedy i objemových změny z pohledu, 
který se co nejvíce blíží reálným podmínkám ve stavebnictví. Byly vytipovány suroviny a 
přísady, které simulují obsah rizikových složek přítomných v běžných surovinách (jak 
přírodních tak druhotných) používaných ve stavebnictví a byla hledána a prokazována 
souvislost s objemovými změnami. 

Byla vyrobena zkušební tělesa osazená kontakty pro měření objemových změn a byly 
provedeny fyzikálně – mechanické zkoušky (objemové změny, fázové změny, pevnosti atd.), 
chemický rozbor a zkoušky ekotoxicity v závislosti na délce hydratace. 

 
 
ABSTRACT 
 
One of the most prominent measurable parameters of the development of phases and phase 

transformations in inorganic systems are undoubtedly the volume changes of silicate matrix. 
The study of volume changes is crucial in the terms of usable durability of final product. 

They represent shrinkage or expansion of the material and may lead to significant decrease of 
technological and ecological parameters and often to complete destruction of these materials. 

Most often the volume changes can be observed when cement is used as a binder and in 
concretes, mortars, artificial aggregates and other similar materials. 

There are many methods to detect, define and determine the volume changes qualitatively 
or quantitatively. 

The development of phases was investigated as a part of the dissertation thesis and hence 
the volume changes were observed under the conditions closest to the real state in the 
construction industry. The raw materials and admixtures were selected which model the 
content of hazardous components present in conventional materials (both natural and 
secondary), used in construction and the relationship with volume changes was searched and 
demonstrated. 

The contacts for measuring the volume changes were attached to test surfaces of specimens 
and the physical - mechanical tests (volume changes, phase changes, strength, etc.), chemical 
analysis and ecotoxicity tests depending on the length of hydration were performed. 
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1 ÚVOD  

Cementářský průmysl nabízí možnost využití odpadů z různých průmyslových, těžebních a 
také zemědělských technologií. Využívání odpadů je trendem, který by neměl být opomíjen a 
měla by mu být věnována značná pozornost a to nejen v odvětví cementářského průmyslu. Ve 
všech vyspělých zemích světa je snaha o maximální využití surovin vysoká. Cementářský 
průmysl přispívá významnou měrou k využití druhotných surovin především z energetiky a 
metalurgie. Tyto suroviny lze přidávat buď do cementové směsi s již vypáleným slínkem 
(směsné cementy, snížení spotřeby cementu), nebo do surovinové moučky před výpalem 
slínku (suroviny a korekční složky pro výrobu cementového slínku). Norma ČSN EN 197-1 
přesně definuje maximální množství přídavku alternativních přísad k portlandskému slínku. 
V České republice jsou nejčastěji využívány vysokopecní strusky, vysokoteplotní popílky, 
fluidní popílky a energosádrovce.  

 
V průběhu procesu hydratace cementového tmelu dochází k objemovým změnám, které 

mají za následek vznik napětí v těchto typech materiálů. Sledování objemových změn má 
zásadní význam z hlediska užitné trvanlivosti výsledného produktu. Projevují se smršťováním 
nebo roztažností hmoty a mohou vést k výraznému poklesu původně dosažených 
technologických, ale i ekologických parametrů a často až k úplné destrukci těchto hmot. 
Nejčastěji můžeme pozorovat objemové změny v případě použití portlandského cementu jako 
pojiva nebo při použití dalších anorganických pojiv na bázi cementu a to v betonech, maltách, 
umělém kamenivu a dalších podobných materiálech. Vedle vlastního chemismu zúčastněných 
surovin se na objemových změnách podílí i jejich fyzikálně-chemické a fyzikálně-mechanické 
vlastnosti, jakož i celý technologický proces a dále prostředí, ve kterém je stavební hmota 
umístěna. Důležitým faktorem je i technologie výroby dané výsledné hmoty, tj. zejména 
způsob a podmínky její homogenizace za sucha či za mokra, formování, tuhnutí a tvrdnutí.  

 
Na základě zjištěných poznatků a výsledků předchozích studií byly vytipovány suroviny a 

přísady, které simulují obsah rizikových složek přítomných v běžných surovinách (jak 
přírodních tak druhotných) používaných ve stavebnictví a byla hledána a prokazována 
souvislost s objemovými změnami. Byla připravena základní popílkocementová směs tvořená 
portlandským cementem CEM I 52,5N a vysokoteplotním popílkem. Do této směsi pak bylo 
přidáváno definované množství rizikových komponent ve formě volného CaO a MgO, složky 
obsahující dvojmocné Fe a S, kovové Fe a Al a organický podíl a to vždy v několika 
odstupňovaných koncentracích, které mohou být ve vstupních surovinách reálně dosažitelné. 
Riziková komponenta pak ve směsi nahradila část přídavku popílku. Dále bylo použito 9 typů 
iontů těžkých kovů či rizikových složek (Cr6+, Cd2+, V5+, Sb3+, Zn2+, Mo6+, As3+, Ni2+, Co2+), 
které byly v malém množství formou roztoku přidávány do jednotlivých receptur. Důvodem 
bylo stanovení mechanizmu fixace jednotlivých složek do struktury materiálu, a to ihned nebo 
po definované době hydratace. 
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Pro ověřování objemových změn u testovaných hmot byla zvolena dilatometrická zkouška 
na Graf-Kaufmanově přístroji. Měření probíhala po 28, 90, 180, 360, 540 a 720 dnech 
hydratace. Současně byla sledována souvislost objemových změn směsí s dalšími testovanými 
parametry a byly provedeny související zkoušky a měření, jako kvantitativní a kvalitativní 
mineralogické složení pomocí RTG, popř. DTA, stanovení pevností v tlaku a v tahu ohybem, 
porozita a chemická analýza.  

 
 

2 CÍL PRÁCE 

 
Tato disertační práce se věnuje vývoji fázového složení v silikátových systémech a jeho 

aspekty vzhledem k objemovým změnám a dalším fyzikálním parametrům. Ke studiu bylo 
využito dostupných měřících technik, kterými disponuje CMV na FCH VUT v Brně a další 
spolupracující výzkumné i průmyslové subjekty. 

Důraz byl kladen zejména na popis fázového složení a hledání jeho souvislostí 
s objemovými změnami v systémech na bázi silikátů. Byly stanoveny tyto dílčí cíle: 

• popis a experimentální ověření vývoje fázového složení modelových matric,  
• návrh možností eliminace tvorby fází, které mají vliv na objemovou stálost silikátových 

pojivových systémů (např. smrštění portlandského cementu při hydrataci), 
• popis hlavních fází vznikajících ve vybraných silikátových systémech s obsahem uměle 

přidaných polutantů a druhotných surovin produkovaných zejména energetickým či 
metalurgickým průmyslem. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

 
Jak již bylo řečeno je využívání odpadů světovým i tuzemským trendem v různých 

odvětvích průmyslu. Konkrétně cementářský průmysl pak velice efektivně využívá druhotné 
suroviny energetického a metalurgického původu. Tyto suroviny lze přidávat buď do 
cementové směsi s již vypáleným slínkem nebo do surovinové moučky před výpalem slínku. 
Norma ČSN EN 197-1 přesně definuje maximální množství přídavku alternativních přísad 
k portlandskému slínku. V České republice jsou nejčastěji využívány vysokopecní strusky, 
klasické vysokoteplotní (křemičité, vápenaté) popílky, fluidní popílky a energosádrovce.  

 

3.1 Popílky 
 
Popílky jsou odpady vzniklé při spalování uhlí v elektrárnách a teplárnách. Podle typu 

spalování uhlí rozlišujeme popílky z vysokoteplotního spalování a z fluidního spalování. 
 

3.1.1 Vysokoteplotní popílky 

 
Tradiční vysokoteplotní spalování uhlí probíhá při teplotách 1200°C až 1700°C. V tomto 

procesu vznikají z anorganických látek obsažených v uhlí tzv. popeloviny, které mají dvojí 
původ. Jednak byly obsaženy již ve hmotě, z níž uhlí vzniklo (vnitřní popeloviny), jednak se 
do uhlí mohly dostat v procesu prouhelňování a při těžbě (vnější popeloviny). Popeloviny 
obsahují především křemičitany, uhličitany, fosforečnany, sírany, oxidy a chloridy 
alkalických kovů, kovů žíravých zemin, železa, hliníku atd. Dále mohou být přítomny sulfidy 
jako pyrit, některé toxické minoritní složky (sloučeniny arsenu, germania apod.). Na rozdíl od 
fluidních popílků obsahují skelnou fázi a mullit (díky vysoké teplotě spalování) a neobsahují 
volné měkce pálené vápno. Tento proces je spojen s uvolňováním značného množství oxidů 
síry a oxidu uhličitého.  

 

3.1.2 Fluidní popílky 

 
Z dalších typů spalování uhlí byla nejlépe přijata technologie fluidního spalování. Mleté 

uhlí se spaluje ve fluidním loži při teplotách kolem 850 °C společně s mletým vápencem, 
který má funkci sorbentu oxidu siřičitého a reaguje s ním za vzniku anhydritu (CaSO4). 
Dalším produktem je volné měkce pálené vápno, které vzniká z přebytku vápence. Ostatní 
složky jsou obdobou klasického spalování. Vznikají dva tuhé produkty hrubý ložový popel a 
jemný létavý popílek separovaný elektrickými odlučovači.  
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Spalovací proces je spojen s uvolňováním velkého množství oxidů síry SOx a oxidu 

uhličitého. Jemně mleté uhlí se spaluje ve fluidním loži při teplotách kolem 850°C společně s 
mletým vápencem. V průběhu disociačního procesu se váže z paliva uvolňovaný SO2 na 
CaSO4. Při těchto podmínkách SOx vzniklé při spalovacím procesu zůstávají v popelu a další 
postupy čištění kouřových plynů od SOx není potřebné.  

3.2 Strusky 
 
Strusky jsou pevné nekovové doprovodné produkty hutní výroby. Jedná se o přetavené 

silikáty vznikající převážně ve vysokých pecích a konvertorech. Čím rychleji strusky 
chladnou, tím více obsahují amorfních sklovitých podílů a jsou energeticky bohatší, tzn. 
reaktivnější. Pro potřeby ve stavebnictví se využívají zejména 3 typy strusek – vysokopecní, 
ocelárenské a slévárenské. 

 

3.3 Odpadní sádrovce 

Odpadní sádrovce lze rozdělit podle jejich původu vzniku na sádrovce z odsiřování spalin 
(energosádrovce) a sádrovce z průmyslových výrob (chemosádrovce). První skupina vzniká 
při odsiřování kouřových plynů ze spalovacích procesů a druhá skupina chemickými procesy. 

 

3.3.1 Energosádrovce  

 
Pro odsiřování kouřových plynů se používá vodní suspenze vápence nebo hašeného vápna. 

Produktem tohoto procesu je síran vápenatý nazvaný energosádrovec. V dnešní době je již 
energosádrovec vyčleněn z evropského katalogu odpadů s tím, že je klasifikován jako ceněná 
surovina. Hlavní uplatnění energosádrovce v cementářském průmyslu je jako regulátor 
tuhnutí, popř. jako přídavek do surovinové směsi na vázání většího množství alkálií kvůli 
úpravě síranového modulu.  

 

3.3.2 Chemosádrovce 

 
Chemosádrovce vznikají jako odpad v chemickém, potravinářském a sklářském průmyslu. 

Většinou se jedná o suroviny chemicky velmi čisté, s obsahem sádrovce a anhydritu nad 90%. 
Základní složkou chemického sádrovce je dihydrát síranu vápenatého, popř. hemihydrát nebo 
anhydrit. Mezi chemosádrovce řadíme fosfosádrovec, fluoro-sádrovec, titano-sádrovec, boro-
sádrovec, citro-sádrovec, fenol-sádrovec a další. 
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3.4 Anorganická pojiva 
 
Anorganická pojiva jsou látky, které lze upravit do tekuté nebo kašovité formy a které pak 

z této formy relativně snadno přecházejí do formy pevné. V důsledku tohoto procesu mají 
pojiva schopnost spojit nesoudržná zrna nebo kusy různých látek v soudržnou, kompaktní  
hmotu. Proces zpevňování lze rozdělit na dvě na sebe navazující stadia - tuhnutí a tvrdnutí. Ve 
fázi tuhnutí ztrácí tekutá nebo kašovitá hmota svoji původní zpracovatelnost a postupně 
nabývá charakteru pevné látky. Ve fázi tvrdnutí pak vzniklá pevná látka postupně získává 
vyšší pevnost, která je potřebná při praktickém použití pojiva ve stavebnictví. [12] 

 
Při výrobě hydraulických pojiv se často uplatňují speciální příměsi, které upravují 

požadované vlastnosti maltovin. Jsou to zejména latentně hydraulické látky – anorganické 
látky, které samy rozdělány s vodou netuhnou ani netvrdnou, ale po přidání určitého množství 
aktivátoru (např. CaO) vykazují s vodou hydraulické vlastnosti (vysokopecní granulovaná 
struska) nebo pucolány – křemičité nebo hlinitokřemičité anorganické látky, které nemají 
žádné nebo jen velmi slabé pojivové vlastnosti. V přítomnosti hydroxidu vápenatého však  
vytvářejí hydratační produkty, které jsou podobné produktům hydratace portlandského 
cementu. Jedná se buď o přírodní pucolány (pemzu, tufy, tras a křemelinu) nebo o pucolány 
umělého původu (elektrárenské popílky, kalcinované břidlice a metakaolín). [12] 

 
Chemické složení základních druhů vzdušných a hydraulických pojiv se dá vyjádřit 

ternárním diagramem soustavy SiO2 – (CaO + MgO) – Al2O3 (tzv. Rankin – Wrightovým 
diagramem, obr. 1). 

 

 
 

Obrázek 1  
Chemismus hlavních typů anorganických pojiv v soustavě SiO2 – (CaO + MgO) – Al2O3. [16] 



10 
 

 

3.4.1 Portlandský cement 

 
Portlandské cementy jsou v současnosti nejpoužívanějším pojivem ve stavebnictví. Podle 

ČSN EN 197-1 (72 2101) je cement hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka, 
která po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne v důsledku hydratačních reakcí a 
procesů. Po zatvrdnutí zachovává svoji pevnost a stálost také ve vodě. Hydraulické tvrdnutí 
cementu je důsledkem hydratace vápenatých silikátů (křemičitanů) a aluminátů (hlinitanů). 
Účinnými hydraulickými složkami cementů jsou tedy sloučeniny CaO s SiO2, Al2O3 a Fe2O3, 
popřípadě jiné sloučeniny podobného typu. Celkový obsah aktivního oxidu vápenatého (CaO) 
a aktivního oxidu křemičitého (SiO2) musí být v cementu nejméně 50 % hmotnosti.  

 
Jednotlivé druhy vyráběných cementů se od sebe liší vstupními surovinami, obsaženými 

v surovinové směsi nebo poměrem těchto surovin a tím pádem složením slínku a průběhem 
procesu tvrdnutí, pomocnými látkami, které se přidávají ke slínku při mletí cementu apod. 
Z hlediska používání cementů ve stavebnictví se cementy dají rozdělit na cementy pro obecné 
použití a cementy speciální. Cementy pro obecné použití definuje v současnosti technická 
norma ČSN EN 197-1 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro 
obecné použití, platná od 1.4.2002. Pod označením „cement pro obecné použití“ se rozumí 
osvědčené a vyzkoušené cementy, které jsou dlouhodobě vyráběny a používány. Tato norma 
uvádí celkem 27 jmenovitých cementů pro obecné použití (označovaných jako CEM), které 
jsou rozděleny do pěti hlavních skupin cementu: 

 
CEM I  Portlandský cement  
CEM II  Portlandský cement směsný  
CEM III  Vysokopecní cement 
CEM IV  Pucolánový cement 
CEM V Směsný cement 

 

3.4.2 Portlandský slínek  

 
Slínek vzniká výpalem připravené surovinové směsi v cementářské peci při teplotě zhruba 

1450oC. Jako slinování se v oblasti technologie silikátů označuje proces, kterým se zpevňují 
disperzní systémy za zvýšené teploty. Obvykle je doprovázeno objemovou kontrakcí a 
zhutňováním, tj. snížením pórovitosti. Vzniká tak hutná polykrystalická hmota, v níž jsou 
původní částice pevně spojeny. 
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Tabulka 1  
Přehled hlavních složek portlandského slínku a jejich vlastností [27] 

 

Název Vzorec Označení Zastoupení 
(%) 

Hydratační 
teplo (kJ.kg-1) 

Rychlost 
hydratace 

 trikalciumsilikát C3S alit 37 - 75 500 rychlá 

 dikalciumsilikát C2S belit 5 - 40 250 střední 

 trikalciumaluminát C3A amorfní fáze 3 - 15 910 velmi rychlá 

 tetrakalciumaluminát ferit C4AF brownmillerit 
(celit) 

9 - 14 420 rychlá 

 oxid vápenatý CaO volné vápno < 4 1160 pomalá 

 oxid hořečnatý MgO periklas < 6 - pomalá 

 

3.5 Objemové změny hmot na bázi cementu 
 
Sledování objemových změn má zásadní význam z hlediska užitné trvanlivosti výsledného 

produktu. Projevují se smršťováním nebo roztažností hmoty a mohou vést k výraznému 
poklesu původně dosažených technologických, ale i ekologických parametrů a často až 
k úplné destrukci těchto hmot. Nejčastěji můžeme pozorovat objemové změny v případě 
použití cementu jako pojiva a to v betonech, maltách, umělém kamenivu a dalších podobných 
materiálech. Mechanizmy působící změny délky a objemu: 

 
Hydratační resp. chemické smrštění, které souvisí s úvodní chemickou reakcí, při které 

reaguje záměsová voda se slínkovými minerály za vzniku většinou amorfních 
kalciumsilikáthydrátových fází. Důsledkem těchto chemických reakcí je kontrakce, která 
souvisí se vznikem mimořádně pestrého pórového systému. Změna probíhající při hydrataci 
trvá zhruba 1 rok a nejvíce se projevuje v prvních 28 dnech.  

Nabývání na objemu ve vodě se může vyskytnout u malt a betonů tvrdnoucích ve vodě a 
je přibližně lineární s množstvím pohlcené vody.  

Smrštění spojené se změnou vlhkosti - vysychání. Beton pokud je exponován trvale pod 
vodou má tendenci k nabývání (kladným objemovým změnám) naopak při postupném 
vysychání se cementová matrice smršťuje, přičemž konečné hodnoty smrštění mohou 
závislosti na objemu cementové fáze dosahovat až tři promile (3 mm/m). [11,16] 

Klasická teplotní dilatace související se změnami teploty. Jde o změny vyvolané tepelnou 
roztažností materiálů. [11] 

Dotvarování značí objemové změny vyvolané pružně plastickou deformací související se 
silovými účinky. 
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Objemové změny vyvolané degradačními procesy Pochody vyvolávající poškození 

stavebních hmot mohou být povahy chemické, fyzikální nebo biologické. Beton se za 
normálních podmínek vyznačuje velkou stabilitou vůči okolí, přesto však mohou nastat 
podmínky, kdy dojde k jeho narušení [17]. Nejsnadněji napadnutelnou složkou betonu je 
cementový tmel. K úplné hydrataci cementu je zapotřebí asi 30% vody a dalších 10% vody je 
vázáno fyzikálně (při w = 0,4). Fyzikálně vázaná voda vyvolává po zatvrdnutí vznik pórů. 
Čím více jí je, tím je cementový kámen pórovitější, tím větší je jeho vnitřní povrch schopný 
reakce a tím snadněji betonem pronikají agresivní roztoky a plyny. Platí tedy - nízký vodní 
součinitel a vysoký stupeň hydratace → malá pórovitost → malá propustnost pro vodu → 
vysoká odolnost proti korozi. O rozpínání betonu mluvíme, když některé reaktivní látky 
vnikají do nitra betonu a vytvářejí s cementovým tmelem nebo plnivem produkty, které svým 
objemem beton rozpínají. [6] 

 
 

3.5.1 Síranové (ettringitové) rozpínání  

 
Ettringit C3ACs3H32, tzv. trisulfát, jako produkt interakce sádrovce s trikalcium aluminátem 

(C3A) v hydratujícím cementu je významnou komponentou při regulaci tuhnutí portlandského 
cementu (PC). Běžně vzniká při tuhnutí cementu krátce po smíchání s vodou, a to reakcí C3A 
se síranovými ionty a s vodou. Protože pevná cementová matrice dosud není vytvořena, není 
vznik ettringitu na závadu, naopak přispívá k nárůstu pevností v procesu tuhnutí. Jeho 
expanze při tuhnutí se využívá ke kompenzaci smrštění betonů. [12, 19] Vznik ettringitu lze 
zjednodušeně vyjádřit následujícím vztahem (rovnice 1):  

 
3CaO·Al2O3 + 3(CaSO4·2 H2O) + 26 H2O → 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32 H2O              (1) 

 
Jiná situace nastává v již zatvrdlém cementu (resp. betonu), který je ve styku se síranovými 

ionty a vodou. Vznikající ettringit výrazně zvětšuje objem asi 8x (až o 227 %), což 
v kapilárách betonu způsobí tak silný tlak, že se vrstva betonu napadená síranovými ionty 
rozpadne [6, 19]. Ettringitového rozpínání je v praxi využíváno při výrobě tzv. expanzivních 
cementů. Struktura ettringitu má též vhodné parametry pro substituce. Odolává mírným 
změnám ve složení, aniž by došlo k zásadním strukturním změnám. Vhodnými ionty pro 
substituce jsou Ca2+, Al3+, SO4

2- a OH-. Této skutečnosti je možno využít při imobilizaci 
některých potencionálně ekologicky nebezpečných kationů a anionů. 
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3.5.2 Sádrovcové rozpínání, sulfatace  

 
Procesem, který vede k naprostému rozpadu betonu je sulfatace. Vzdušný SO2 reaguje s 

hydratovanými produkty cementu, resp. kalciumhydrosilikáty. Při krystalizaci rozpuštěného 
síranu vápenatého na dihydrát dochází ke zvětšení objemu (až o 196%). Tento jev může nastat 
i při působení vody s vysokým obsahem síranu vápenatého. Rozklad kalciumsilikátů i kalcitu 
probíhá v několika stupních. Významným meziproduktem je zde hemihydrát siřičitanu 
vápenatého, který se během dalšího postupu reakce oxiduje buď přímo nebo sekundárně na 
sádrovec. Rozhodující přitom je přítomná vlhkost. Konečným produktem reakce betonu s 
oxidem siřičitým je vždy sádrovec, který vytváří novou krystalickou strukturu značného 
objemu. [2] 

 

3.5.3  Alkalické rozpínání  

 
Jestliže kamenivo obsahuje reaktivní oxid křemičitý (SiO2) a cement obsahuje určité 

množství alkálií (> 0,6 %) nastane tzv. alkalicko-křemičitá reakce (AKR) působící rozpínání. 
Zjednodušeně lze chemickou reakci vyvolávající alkalické rozpínání kameniva v betonu 
popsat následujícím vztahem: 

 
SiO2 + Na2O + nH2O →  Na2 . SiO3 . nH2O                 (3) 

 
Reakčním produktem alkalicko-křemičité reakce je tmavší alkalickosilikátový gel, jehož 

objem je mnohonásobně větší než objem výchozích složek. V důsledku toho vzniká uvnitř 
struktury betonu silné napětí, které v okamžiku, kdy překoná tahovou pevnost betonu, 
vyvolává vznik trhlin, které hustě a poměrně rovnoměrně prostupují celý objem betonového 
konstrukčního prvku [8].  

 

3.5.1 Vápenaté rozpínání 

 
Vápenaté rozpínání je způsobeno zvětšováním objemu částic oxidu vápenatého CaO (tzv. 

volného vápna) obsaženého v cementu při jeho hydrataci. V běžném vápně, které bylo páleno 
při teplotách do cca 1200 °C, je CaO dobře reaktivní a hydratuje poměrně rychle. V cementu, 
který byl vyroben při teplotách 1450 °C i více (tvrdě pálené vápno), je CaO v málo reaktivní 
formě, hydratuje tudíž pomalu a k hydrataci dochází až po vytvoření pevné cementové 
matrice. Vzhledem k tomu, že objem hydroxidu vápenatého je podstatně větší než CaO, ze 
kterého vznikl, dochází při obsahu CaO nad 2 % k rozpínání, které působí zvětšení objemu 
1,7 krát a může mít za následek vznik trhlin a porušení konstrukce [6]. 
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3.5.2 Karbonatace  

 
Degradace betonu způsobená vzdušným CO2 se nazývá karbonatace. Reakce je 

doprovázena snížením pH až na 8,4 a objemovými změnami v mikrostruktuře ovlivňujícími 
pevnost betonu. Karbonatace probíhá pouze za určité relativní vlhkosti (nejrychleji mezi 75-
92 %). Při vlhkosti menší než 30% se karbonatace zastavuje. CO2 napadá zejména hydratační 
produkty cementu obsahující větší množství Ca2+. Vzniklý CaCO3 může vystupovat v 
různých modifikacích, přičemž nestabilní modifikace postupně přecházejí na stabilní kalcit za 
objemových změn [6]. Propustnost betonu pro plyny a páry (tedy i CO2) je závislá na počtu, 
velikosti, tvaru, uspořádání jednotlivých pórů. Pro běžný propustnější beton je hloubka 
karbonatace po jednom roce za příznivých vlhkostních podmínek až 9 mm a po 10 letech asi 
20 mm [2].  

 
Ca(OH)2 + CO2 + H2O → CaCO3 + 2H2O                   (4) 

 
 

3.5.3 Hořečnaté rozpínání 

 
Hořečnaté (periklasové) rozpínání vzniká reakcí přítomného oxidu hořečnatého s vodou na 

hydroxid hořečnatý. MgO (periklas) je málo reaktivní, hydratuje tudíž pomalu a k hydrataci 
dochází až po vytvoření pevné cementové matrice. Vzhledem k tomu, že objem hydroxidu 
hořečnatého (brucitu) je podstatně větší než MgO, ze kterého vznikl, dochází při hydrataci 
k rozpínání, které může mít za následek vznik trhlin a porušení konstrukce. Vzniku rozpínání 
lze zabránit udržováním obsahu MgO v cementu na optimální hodnotě, tj. na obsahu nižším 
než 5 (popř. 6)% MgO.  

 

3.5.4 Hlinitanové rozpínání 

 
Hlinitanové rozpínání je způsobeno reakcí trikalciumaluminátu (C3A) s vodou za vzniku 

velmi objemného gelu. Proto je snaha udržovat obsah C3A v portlandském cementu na 
hodnotách pod 5 %. Hlinitanovému rozpínání se dá zamezit optimálním dávkováním 
sádrovce, který s C3A tvoří bezprostředně po rozmíchání s vodou ettringit. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Simulace obsahu rizikových složek 
 
Na základě zjištěných poznatků a doprovodných měření byly vytipovány suroviny a 

přísady, které simulují obsah rizikových složek přítomných v běžných surovinách 
používaných ve stavebnictví a byla hledána a prokazována souvislost s objemovými 
změnami.  

 

4.1.1 Výběr vstupních surovin 

Ve výsledných hmotách obsahujících jako vstupní suroviny druhotné materiály je nutné 
sledovat obsah rizikových složek podle jednotlivých vstupních surovin, a to ihned po výrobě, 
a také v časových závislostech. Vhodné je současně sledovat i změny v mineralogickém 
složení u těchto hmot. Možné rizikové komponenty obsažené v jednotlivých vstupních 
surovinách ukazuje tabulka 2. Suroviny a přísady, které simulují obsah rizikových složek 
přítomných v běžných surovinách (jak přírodních tak druhotných) požívaných ve stavebnictví 
(tabulka 3). Dále bylo použito 9 typů iontů těžkých kovů či rizikových složek, které byly 
v malém množství formou roztoku přidávány do jednotlivých receptur (tabulka 4). Důvodem 
bylo stanovení mechanizmu fixace jednotlivých složek do struktury materiálu, a to ihned nebo 
po definované době hydratace. 

 
Tabulka 2  
Možné rizikové složky obsažené ve vstupních surovinách. 
 

Vstupní suroviny  Rizikové složky 

Vysokoteplotní popílky  Fe2+, S2-, celk. obsah SO3 

Fluidní popely a popílky volné CaO, celk. obsah SO3, S
2-, MgO 

Škvára (kotelní struska) Fe kovové, Fe2+, S2-, celk. obsah SO3 

Pecní strusky Fe kovové, Fe2+, S2-, celk. obsah SO3, volné CaO, MgO, MnO 
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Tabulka 3 
Simulace obsahu rizikových složek provedená v laboratoři. 

 

Simulující komponenta  Riziková složka Obsah ve směsi 

CaCO3 (vypálený při 1250°C, mletý) Volné CaO 3%, 6%, 10% 

MgCO3 (vypálený při 1250°C, mletý) Volné MgO 3%, 6%, 10% 

Hnědé uhlí (mleté) Organická složka (nedopal) 3%, 6%, 10% 

FeSO4.7H2O, zelená skalice (roztok) Fe2+, SO4
2- 2,5%, 5% 

FeS2, pyrit  (mletý) Fe2+, S2- 1%, 3% 

Kovový práškový Al Al kovové 0,25%,0,5%, 1% 

Kovové Fe3Si Fe kovové 0,5%, 1%, 3% 

 
Tabulka 4 
Forma a označení těžkých kovů či rizikových složek přidávaných do zkušebních směsí. 

 

Složka Výchozí sloučenina obsahující rizikovou složku Vzorec 
Cr6+ chroman draselný K2CrO4 

Cd2+ síran kademnatý oktahydrát CdSO4.8H2O 

V5+ vanadičnan amonný NH4VO3 

Sb3+ vínan antimonylo draselný trihydrát C8H4K2O12Sb2
.3H2O 

Zn2+ chlorid zinečnatý ZnCl2 

Mo6+ molybdenan amonný tetrahydrát (NH4)6Mo7O24.4H2O 

As3+ arzenitan sodný Na3AsO3 

Co2+ dusičnan kobaltnatý hexahydrát Co(NO3)2.6H2O 

Ni2+ dusičnan nikelnatý hexahydrát Ni(NO3)2.6H2O 
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4.1.2 Příprava směsí a zkušebních těles 

 
Byla připravena základní směs obsahující portlandský cement CEM I 52,5N a 

vysokoteplotní popílek v poměru 1 : 1. Do této směsi pak bylo přidáváno definované 
množství rizikových komponent ve formě volného CaO a MgO, dvojmocného Fe a S, 
kovového Fe a Al a organické složky, a to vždy ve 2-3 odstupňovaných koncentracích, které 
mohou být ve vstupních surovinách reálně dosažitelné. Riziková komponenta pak ve směsi 
nahradila část přídavku popílku, obsah složky se pohyboval dle typu suroviny od 0,5 do 10%.  
Dále bylo použito 9 typů iontů těžkých kovů či rizikových složek (Cr6+, Cd2+, V5+, Sb3+, Zn2+, 
Mo6+, As3+, Ni2+, Co2+), které byly v malém množství formou roztoku přidávány do 
jednotlivých receptur. Seznam a označení směsí pak ukazuje tabulka 5. 

Smícháním popílkocementových směsí s vodou byly vytvořeny pasty. Množství vody bylo 
stanoveno tak, aby byly konečné konzistence past stejné. Připravené pasty byly hutněny do 
normovaných forem. Zkušební trámečky byly odformovány po 24-48 hod a byla provedena 
měření objemových změn. Následně byly trámečky ponechány normálnímu zrání při 
laboratorní teplotě a další měření byla provedena po 28, 90, 180, 360 popř. 540 a 720 dnech 
hydratace. 

 

4.2 Použité laboratorní a instrumentální metody 
 

Pro ověřování délkových změn u testovaných hmot byla zvolena dilatometrická zkouška na 
Graf-Kaufmanově přístroji. Podstatou zkoušky je měření podélné deformace v ose trámečku 
v různých časových intervalech po dobu tvrdnutí betonu. Pokud se délka trámečku zmenšuje, 
jde o smršťování, pokud se délka zvětšuje, jde o roztažnost. Měření probíhala po 28, 90, 180, 
360 (popř. 540 a 720) dnech hydratace [15]. Současně byla sledována souvislost objemových 
změn směsí s dalšími testovanými parametry a byly provedeny doprovodné zkoušky a měření, 
jako stanovení pevností v tlaku a v tahu ohybem a stanovení porozity na rtuťovém tlakovém 
porozimetru - zkoušky mají za úkol odhalit a stanovit případný vznik a mechanismus vzniku 
nových struktur, trhlin a pórů ve stavebním materiálu zodpovědných za objemové a pevnostní 
změny. Ke stanovení mechanismu vzniku hydratačních produktů zodpovědných za objemové 
změny přispělo velkou měrou mineralogické složení hmot pomocí rentgenové difrakce, popř. 
DTA a chemická analýza.  
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Tabulka 5 
Receptury cementopopílkových směsí se simulovaným obsahem rizikových složek. 
 

Označení směsi 
podle složení 

CEM I 
52,5N 

Popílek 
vysokoteplotní 

(Klasický) 
Riziková složka 

Roztok 
těžkých 
Kovů 

Obsah 
% 

Obsah  

% 

Typ složky Obsah 
% 

Obsah  
ml 

PK 50 50 - - - 

PKK 50 50 - - 35 

PKC1 50 47 

CaO 

3 35 

PKC2 50 44 6 35 

PKC3 50 40 10 35 

PKM1 50 47 

MgO 

3 35 

PKM2 50 44 6 35 

PKM3 50 40 10 35 

PKU1 50 47 
Organická 

složka (Uhlí) 

3 35 

PKU2 50 44 6 35 

PKU3 50 40 10 35 

PKS1 50 47,5 
Zelená Skalice 

2,5 35 

PKS2 50 45 5 35 

PKP1 50 49 
Pyrit 

1 35 

PKP2 50 47 3 35 

PKA1 50 49,5 

Kovový Al 

0,25 35 

PKA2 50 49 0,5 35 

PKA3 50 47 1 35 

PKF1 50 49,5 

Kovový Fe 

0,5 35 

PKF2 50 49 1 35 

PKF3 50 47 3 35 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE  

Následující kapitoly se věnují hodnocení vlivu rizikových komponent na vývoj fázového 
složení a objemové změny ve sledovaných systémech. Testovány byly směsi bez přídavku 
rizikových složek a současně směsi s přídavkem rizikové komponenty v odstupňovaném 
množství v časových intervalech 28 dnů až 1 rok (popř. 2 roky).  

 

5.1 Testování popílkocementové směsi bez přídavku rizikové složky PK 
 
 
Po 28 dnech hydratace byly v popílkocementové směsi bez přídavku veškerých rizikových 

složek identifikovány nehydratované slínkové minerály, portlandit, křemen, ettringit, kalcit, 
C-S-H fáze, C-A-H fáze, mullit, hematit, magnetit. V čase pak dominuje stabilní křemen, dále 
dochází k úbytku portlanditu a mírnému nárůstu ettringitu. V časové etapě nad 28 dní se příliš 
nemění obsah kalcitu. Jistě jsou přítomny produkty hydratace (CSH gel apod.) a pod hranicí 
rozlišitelnosti jsou zbytky původních slinkových minerálů. Z hlediska posouzení chemických 
procesů je nejvýznamnější pokles obsahu portlanditu patrný z grafu 1. Zajímavý je také vývoj 
obsahu ettringitu při hydrataci směsi PK, který uvádí graf 2. Je zřejmé, že vysoké pH, které 
ještě převažuje v roztoku po 28 dnech hydratace, ovlivňuje reakci ve směru na monosulfát 
aluminát hydrát a obsah ettringitu ve sledovaném systému klesá.  Po 90 dnech dochází 
v souvislosti s úbytkem portlanditu k poklesu obsahu volných vápenatých iontů a za těchto 
podmínek je opět umožněna tvorba ettringitu a tím může být také částečně vysvětlena jedna 
z možností úbytku portlanditu. Nárůst obsahu ettringitu v zísaných diagramech je dále 
pravděpodobně navýšen rekrystalizací rtg. amorfního „colloid like“ ettringitu do jeho „rtg 
visible“ formy.  

U objemových změn je maximum počátečního smrštění zapříčiněno jednak fyzikálním 
pronikáním roztoku do pórů materiálů a zejména pak počátečními reakcemi, kdy dochází 
k prorůstání zrn vznikajících produktů hydratačních reakcí a dále formování produktů, které 
mají vazné vlastnosti. Analýza vycházející ze srovnání pevností v různých časech hydratace 
prozrazuje, že v systému v období od 28 do 90 dní se vápenaté ionty  pravděpodobně podílely 
na formování mikrostruktury zejména na rentgenamorfní úrovni. Jedná se zejména o 
hydratace slinkových minerálů. Nárůst pevností, jak ukazuje graf 3, se výrazně zpomalil po 
90 dnech hydratace, což také odpovídá obsahu portlanditu v získaných rtg. záznamech. 
Hodnoty porozity se u standardu bez přídavku rizikové složky v čase téměř nemění. 
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Graf 1 
Vývoj obsahu portlanditu v čase 28 – 360 dnů. 
 

 

 
 
Graf 2 
Vývoj obsahu ettringitu vztažený na jeho obsah po 28 dnech. 
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Graf 3  
Pevnosti v tlaku a v tahu ohybem směsí bez přídavku roztoku těžkých kovů  po 28-360 dnech 
hydratace. 
 
 

5.2 Testování těles s přídavkem směsi těžkých kovů PKK 
 
Hlavní pozornost práce byla soustředěna na změny  ve vlastnostech  pojiv v přítomnosti 

kontrolovaných přídavků rizikových složek, jak uvádí tabulka 4. 
 
Srovnání difraktogramů (graf 4) uvádí vývoj hydratačních produktů u vzorku standardu po 

definovanou dobu hydratace. Byly identifikovány fáze jako dominantní křemen, portlandit, 
ettringit, kalcit, dále je obsažena C-S-H fáze, C-A-H fáze, mullit, hematit a magnetit. Obsah 
portlanditu klesá v čase velmi výrazně a obsah ettringitu v čase klesá nepatrně. Podle 
očekávání podobně jako u standardu s časem ubývá portlandit a vzrůstá obsah kalcitu. Ze 
získaných diagramů vyplývá, že v přítomnosti rizikové složky ve srovnatelných dobách 
hydratace se v produktech nachází více portlanditu, stejně tak i produkty karbonatace - kalcit 
a vaterit. To znamená, že s obsahem rizikových složek se zpomalil vývoj fází obsahujících 
vápník a ten se hromadil ve směsi. Ve vzorcích získaných po 180 dnech hydratace docházelo 
k dočasnému nárůstu obsahu portlanditu. V počáteční fázi docházelo k rychlému rozpouštění 
přítomných fází a rostl obsah vápenatých iontů, přičemž tvorba produktů ještě nebyla 
dostatečně rychlá a tak nadbytečné vápenaté ionty krystalizovaly ve formě kalcitu (graf 5). 
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 V období po 28 dnech hydratace docházelo ke tvorbě hydratačních produktů a vápenaté 
ionty přecházely do roztoku a obsah portlanditu klesl. V závěrečné etapě se tvorba produktů 
zpomalila, na čem se podílel nejen pokles reakční rychlosti, ale také zhoršování transportních 
vlastností. Rozpouštění výchozích látek obsahujících vápník dále pokračovalo. Můžeme tedy 
konstatovat, že po 180 dnech byla rychlost rozpouštění vyšší, než rychlost tvorby produktů.  
Závěrečný pokles obsahu portlanditu souvisel s tím, že se zastavil i proces přechodu 
vápenatých iontů do roztoku a v důsledku toho nastal i relativní pokles obsahu kalcitu. 

 
Také hodnoty pevností jsou vlivem přídavku roztoku kovů sníženy asi o 20%., u PKK pak 

dochází s časem ke zvyšování hodnot pevností v tlaku. U standardu s přídavkem kovů (PKK) 
ionty kovů pravděpodobně blokovaly tvorbu standardních hydratačních produktů cementu. 
Počáteční smrštění bylo o polovinu nižší než u čistého standardu (PK), mezi 28. a 90. dnem 
došlo ale k dalšímu smrštění, které se již PK vyrovnalo a stejně tak hodnota po 180 až 720 
dnech byla s PK srovnatelná (graf 6). Výsledky měření rtuťové tlakové porozimetrie 
prokázaly, že přídavek těžkých kovů způsobil s časem snížení hodnot porozity (graf 7). Jedná 
se o zhutňování struktury. V případě směsi s obsahem rizikových kovů je pokles výraznější, 
což koresponduje s výsledky měření objemových změn. 

 
 

 
 

Graf 4 
Srovnání difraktogramů vzorku standardu s obsahem těžkých kovů (PKK) po 28, 90 a 180 
dnech ve vodním uložení. 
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Graf 5 
Vznik kalcitu v čase u vzorků s přídavkem těžkých kovů PKK. 
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Graf 6 
Objemové změny směsí s přídavkem roztoku těžkých kovů po 28 dnech až 2 letech hydratace. 



24 
 

 
 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

28 dnů 90 dnů 180 dnů 360 dnů

P
or

oz
ita

 (
cm

3/
g)

PK

PKK

 
 
Graf 7 
Porozita směsí bez a s přídavkem těžkých kovů po 28-360 dnech hydratace. 
 

5.3 Testování těles s přídavkem 3 %, 6 % a 10 % volného vápna (CaO) 
 
Výsledky studia hydratace směsí s přídavky rizikové složky ukázaly, že se proces vzniku 

hydratačních produktů zpomalí a tak pro povzbuzení reakce a dosažení dostatečného množství 
hydratačních produktů se problém řešil intenzifikací reakce pomocí zvýšení obsahu 
vápenatých iontů ve směsi. Do popílkocementových směsí bylo přidáno 3 %, 6 % a 10 % 
volného vápna (PKC1, PKC2, PKC3). To bylo připraveno vypálením CaCO3 při 1250 °C a 
jeho pomletím. Přídavek CaO měl simulovat přebytek volného vápna ve směsi. Předpokládalo 
se, že když stoupne obsah vápenatých iontů v roztoku, poroste i pH. Překročení rozpustnosti 
se může projevit dočasným nárůstem obsahu portlanditu, případně i kalcitu v konečných 
 produktech. Obsah portlanditu se tak stal v experimentech nepřímým indikátorem pH.  
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Graf 8 
Vývoj složení směsí s přídavkem 3% CaO (PKC1) po 28 – 360 dnech hydratace. 
 

 

 
 
Graf 9 
Srovnání vývoje (poklesu) portlanditu v čase u směsí s a bez přídavku CaO. 
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Graf 10 
Srovnání vývoje (nárůstu) kalcitu v čase.  
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Graf 11 
Pevnosti v tlaku směsí s přídavkem CaO po 28-360 dnech hydratace. 
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Graf 12 
Objemové změny směsí s různým obsahem CaO po 28 dnech až 2 letech hydratace. 
 

Vyhodnocením difraktogramů směsí s rostoucím obsahem přídavku CaO byly již po 28 
dnech identifikovány nehydratované slínkové minerály, portlandit, křemen, ettringit, kalcit, 
C-S-H fáze, C-A-H fáze, mulite, hematit a magnetit. Oproti standardu bylo ve vzorcích se 
méně ettringitu a více portlanditu, jehož množství rostlo s obsahem CaO. Po 90 dnech byl 
patrný další nárůst portlanditu a objevuje se vaterit. Od 180 dnů pak dále narůstal obsah 
portlanditu, přičemž ve standardu již touto dobou nebyl obsažen téměř žádný portlandit a bylo 
zde zjištěno větší množství kalcitu, standard též obsahuje vaterit. Difroktogram směsi s 3% 
přídavkem CaO ukazuje graf 8. S rostoucím přídavkem CaO podle očekávání roste obsah 
portlanditu ve směsích (graf 9). Zatímco u směsí PK a PKK, obsah portlanditu klesá až 
prakticky vymizí. U maximálního přídavku 10 % (PC3) od 28 dnů hydratace také mírně klesá, 
ale obsah krystalického portlanditu se ustálí na přibližně poloviční hodnotě oproti stavu po 28 
dnech. Graf 10 poukazuje na skutečnost, že i přesto, že u směsi s maximálním přídavkem 
CaO (PKC3) je udržován poměrně vysoký obsah portlanditu, obsah kalcitu je právě u této 
směsi nejnižší. Tento paradox můžeme vysvětlit tím, že směs PKC3 vytváří vhodnější 
podmínky pro zabudovávání vápenatých iontů do struktury hydratačních produktů  reakcí 
slínkových fází s vodou, než je tomu u soustav, kde je obsah vápenatých iontů nižší. A tak 
pronikání oxidu uhličitého a karbonatace probíhá rychleji než hydratační reakce. Samozřejmě 
významnou úlohu hraje také skutečnost, že portlandit jako krystalická fáze představuje jistou 
akumulaci (zásobník) vápenatých iontů i v podmínkách, že klesá obsah roztoku v tuhnoucím 
tělese.  
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S rostoucí koncentrací přídavku CaO i s časem došlo k pozvolnému nárůstu pevností, nebo 

jsou alespoň srovnatelné se standardem, graf 11. Z obrázku je zřejmé, že přídavky vápenatých 
iontů do hydratujícího systému se na pevnostech projevily nárůstem pevností v tlaku v čase 
cca 40 %, avšak pevnosti srovnávacího vzorku PK dosaženo nebylo. Rostoucí koncentrace 
přídavku CaO způsobila nárůst objemových změn. Počáteční smrštění je dáno vznikem 
hydratačních produktů cementu - portlandit, hydrosilikáty (CSH fáze), hydroalumináty, 
ettringit a monosulfát, což je doprovázeno tuhnutím. Následná roztažnost po 90 dnech uložení 
je pak pravděpodobně způsobena opožděnou tvorbou portlanditu Ca(OH)2 z tvrdě páleného 
vápna (které je málo reaktivní) a roste s rostoucím přídavkem CaO. [2] Hodnoty objemových 
změn uvádí graf 12. Výsledky měření rtuťové tlakové porozimetre opět prokázaly pozitivní 
vliv přídavků volného CaO, zvláště při nejnižších koncentracích a především pokles vzniku 
porézních systémů s rostoucí dobou hydratace. 

 

5.4 Testování těles s přídavkem 3 %, 6 % a 10 % volného MgO 
 
Přídavek MgO měl v našem případě simulovat nadbytek volného MgO ve stavební směsi. 

Do popílkocementových směsí bylo přidáno 3 %, 6 % a 10 % volného MgO (PKM1, PKM2, 
PKM3). Volné MgO bylo připraveno vypálením MgCO3 při teplotě 1250 °C a jeho pomletím. 

 

2-Theta - Scale

17 18 19 20

brucit

                   2-Theta - Scale

42 43 44

periklas

 
— PKK, — PKM3 180 dnů, — PKM3 360 dnů            — PKK, — PKM3 180 dnů, — PKM3 360 dnů 
 

Graf 13 
Píky difraktogramů znázorňují pomalý vznik Mg(OH)2 (brucitu) a množství nezreagovaného 
MgO (periklasu) u směsi s přídavkem 10 % MgO po 180 a 360 dnech uložení.  
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Graf 14 
Pevnosti v tlaku směsí s různým přídavkem MgO po 28-360 dnech hydratace. 
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Graf 15  
Objemové změny směsí s obsahem 3, 6 a 10 % MgO po 28 dnech až 2 letech hydratace. 
(pro lepší přehlednost grafu byl zvolen výřez hodnot do 2 mm/m, u hodnot 10% MgO po 540 
a 720 dnech hydratace byla hodnota změny popsána číselnou hodnotou vedle sloupce).  
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Graf 16 
Porozita směsí s přídavky MgO po 28-360 dnech hydratace. 

 
Přídavek MgO způsobil pokles smrštění v porovnání se standardem, nejvýrazněji u 

nejvyšší koncentrace 10% MgO. Také hodnoty počátečních pevností rostly s přídavkem MgO. 
Jde o podobný trend jako u CaO, zde však Mg(OH)2, tzv. brucit, začíná vznikat až po 90. dni 
zrání. To je způsobeno malou rozpustností periklasu. MgO pravděpodobně reaguje i s 
pucolánovými složkami obsaženými v popílku. Nárůst objemu je patrný od 90 dne hydratace, 
avšak velice výrazný je až od 180. dne hydratace a dále roste i s koncentrací přidaného MgO 
(graf 15). Je zde patrné výrazné opoždění hydratačních reakcí vlivem přídavku MgO, ještě po 
360 dnech je ve směsi stále obsaženo velké množství volného MgO, jak je patrné z 
difraktogramu (graf 13). Zde lze předpokládat i přeměnu vzniklého brucitu na magnezit 
(MgCO3) vlivem působení vzdušného CO2. Tato reakce bude s velkou pravděpodobností 
doprovázena smrštěním, avšak až po znatelně delší době (v řádu let). Tyto reakce jsou řízeny 
rozpustností a transportem složek v systému s vysokým obsahem MgO, což odpovídá 
rychlosti vzniku identifikovaných fází a s tím spojenými objemovými změnami. Mírný nárůst 
pevností je zaznamenám u vyšších přídavků MgO (6 a 10 %) oproti směsi PKK, což bude 
pravděpodobně způsobeno výměnnou dvojmocných kationtů (graf 14). U všech vzorků je 
však pozorován pokles pevností po 180 dnech zrání. To koresponduje se 
zjištěnými objemovými změnami, kdy po 180 dnech zrání jsou identifikovány první nárůsty 
objemů, které jsou způsobeny vznikem fází s -OH skupinami či krystalovou vodou, které se 
podílejí na snižování mechanických vlastností, tedy i pevností. Se vzrůstajícím časem 
docházelo k vyplňování pórů nově vznikajícími fázemi a z toho důvodu se zjištěná porozita 
adekvátně k času a množství nově vzniklých fází snižovala, jak ukazuje graf 16. 
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5.5 Testování těles s přídavkem 3 %, 6 % a 10 % organické složky (hnědé uhlí, 
nedopal) 

 
Mleté hnědé uhlí (organická složka) simuluje obsah možného nedopalu v používaných 

přídavcích vysokoteplotních popílků do stavebních směsí. Byl testován přídavek 3 %, 6 % a 
10 % mletého uhlí do popílkocementových směsí (PKU1, PKU2, PKU3). Hodnoty 6 % a 10 
% nedopalu jsou velmi nadhodnoceny a do experimentů byly zařazeny z důvodu lepší 
možnosti odhalení případného vlivu nespáleného uhlí v přidávaném popílku. 

 

 
 
Graf 17 
Srovnání difraktogramů směsi PKU3 (10% organické složky) po 28-360 dnech hydratace. 
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Graf 18 
Pevnosti v tlaku směsí s přídavkem organické složky  po 28-360 dnech hydratace. 
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Graf 19  
Objemové změny směsí se 3, 6 a 10 % organické složky po 28 - 720 dnech hydratace. 
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Přídavek jemně mletého hnědého uhlí výrazně zvýšil objemové změny (smrštění), hlavně u 

max. přídavku (10 %). S dobou hydratace se již smrštění téměř nezměnilo (graf 19). Jemně 
mleté hnědé uhlí je příměsí s velkým povrchem, která váže snadno větší množství vody. 
Výrazné smrštění trámečků je pak způsobeno úbytkem vázané vody. V našem případě lze 
velmi jemně mleté uhlí považovat za mikrokamenivo, což se projevuje vyššími pevnostmi než 
u standardu, které s časem stále rostou. (graf 18). Tento jev si lze vysvětlit vhodnou 
granulometrií přidávaného uhlí, kdy došlo k vyplnění mikropórů, jež by mohly být nositeli 
nižších pevností. Naměřené hodnoty porozit korespondují s hodnotami mírně vyšších 
pevností, lze tedy říci, že vhodná granulometrie přidávaného uhlí vyplní póry a mimo mírného 
zvýšení pevností dojde rovněž k efektivnímu vyplnění pórů. Se vzrůstajícím přídavkem uhlí 
porozita klesá. Klesání porozity v čase je dáno odchodem vody z velkého povrchu přidaného 
uhlí. Je pravděpodobné, že aktivní povrch uhlí vázal i těžké kovy z přidaných roztoků a 
nedošlo tak ke zpomalení hydratace. Graf 17 ukazuje na fázové složení směsi PKU3 
s maximálním přídavkem 10% simulovaného nedopalu (uhlí). Zjištěné fáze odpovídají složení 
připravené směsi, jsou identifikovány nehydratované slínkové minerály, produkty hydratace 
portlandského cementu, standartní složky a vysokoteplotního popílku. V grafu lze sledovat 
úbytek portlanditu, který je v čase spotřebovávám na reakci s popílkem – pucolánem a malá 
část je karbonatována za vzniku kalcitu.  

 

5.6 Testování těles s přídavkem 2,5 % a 5% FeSO4.7H2O (zelené skalice) 
 
Zelená skalice byla použita ve vodném roztoku a měla simulovat obsah iontů Fe2+ a SO4

2-, 
které mohou být obsaženy v odpadních či rizikových složkách využívaných běžně ve 
stavebnictví. Zvolen byl obsah 2,5 % a 5 % této složky (PKS1, PKS2). 
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Graf 20 
Porovnání difraktogramů vzorků s přídavkem 2,5 % zelené skalice PKS1 v čase. 
 

 
 
Graf 21 
Porovnání difraktogramů vzorků s přídavkem 5 % zelené skalice PKS2 v čase. 
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Graf 22  
Objemové změny směsí s obsahem 2,5 a 5 % zelené skalice po 28 dnech až 2 letech 
hydratace. 

 
 

Přídavek příměsi nejprve snížil objemové změny v porovnání se standardem, ty se ale 
časem standardu vyrovnaly a po 360 dnech bylo u obou vzorků s přídavkem zelené skalice 
detekováno větší smrštění, než u standardu, tento trend v čase pokračoval. Pevnosti v tlaku 
byly mírně vyšší, porozita naopak v důsledku tvorby novotvarů monosulfátu, které vyplnily 
póry byla nižší. Ettringit v počátečních fázích působí pozitivně na vývoj pevností, což měření 
prokázala, pevnosti jsou dokonce mírně vyšší, než u standardu. Lze také konstatovat, že 
množství přidaných síranů je přímo úměrné rychlosti vzniku ettringitu reakcí s přítomným 
portlanditem. U vyššího přídavku lze pozorovat, že téměř všechen portlandit je zreagován na 
ettringit již po 90 dnech. U vzorku PKS1 je to až po 180 dnech., graf 20 a 21. Hodnoty 
porozity klesaly s časem i s množstvím přidané zelené skalice. Mírně nižší hodnoty porozity 
po 360 dnech hydratace jsou pravděpodobně důsledkem tvorby malých částic monosulfátu, 
jež vyplnily část pórů. 

 

5.7 Testování těles s přídavkem 1 % a 3 % pyritu (FeS2) 
 
Pyrit (FeS2) byl do zkušebních směsí přidáván v pomleté formě v množství 1% a 3 % 

(PKP1, PKP2) a to za účelem simulace obsahu Fe2+ a S2- iontů, které mohou být v odpadních 
či rizikových příměsích přidávaných do cementů a stavebních směsí rovněž použity.  
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Graf 23 
Vývoj ettringitu po 90 dnech hydratace u vzorku s přídavkem 1 % pyritu (PKP1) ve  srovnání 
se standardem PKK. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

28 dnů 90 dnů 180 dnů 360 dnů

P
ev

no
st

 v
 tl

ak
u 

(M
P

a)

PK

PKK

PKP1

PKP2

 
Graf 24 
Pevnosti v tlaku směsí s přídavkem pyritu po 28-360 dnech hydratace. 
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Graf 25 
Porozita směsí s přídavky 1 a 3 % pyritu po 28-360 dnech hydratace. 

 
Srovnáním difraktogramů směsí obsahující rostoucí množství pyritu (1% a 3%) byly  

identifikovány nehydratované slínkové minerály, portlandit, křemen, ettringit, kalcit, C-S-H 
fáze, C-A-H fáze, mulite, hematit, magnetit, vaterit a pyrit. Oproti standardu bylo ve vzorcích 
s pyritem identifikováno více ettringitu, méně vateritu a více C-S-H a C-A-H fází. Graf 23 
dokládá skutečnost, že ve směsích s přídavkem pyritu vzniká ettringit rychleji a jeho obsah je 
vyšší již po 90 dnech. Přídavek pyritu nejprve snížil počáteční smrštění v porovnání se 
standardem, v delším časovém horizontu se zvolna smrštění zvyšovalo až za úroveň standartu. 
Pevnosti byly vyšší než u vzorku PKK bez příměsi a byly na úrovni standartu (graf 24). 
Mechanismus je pravděpodobně stejný jako u zelené skalice. V případě pyritu je 
pravděpodobná i výraznější tvorba CSH fází, což také podporuje vývoj pevností. Hodnoty 
porozity klesaly jak s časem, tak s rostoucím přídavkem rizikové složky (pyritu). 
Mechanismus zde bude obdobný jako v předchozích případech, tj. zarůstání pórů nově 
vznikajícími fázemi nebo navyšováním množství fází stávajících vlivem pokračujících 
hydratačních procesů (graf 25). 

 

5.8 Testování těles s přídavkem 0,25 %, 0,5 % a 1 % kovového Al 
 
Do popílkocementových směsí byl přidáván kovový hliník v malých množstvích 0,25 %, 

0,5 % a 1 % (PKA1, PKA2, PKA3). Kovový hliník byl upraven do jemně mleté práškové 
formy (Al0). 
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Graf 26 
Spotřeba portlanditu a nárůst obsahu kalcitu po přídavku práškového Al roste s časem i 
s rostoucím přídavkem Al (0,25 %, 0,5 % a 1 %) po 90 dnech hydratace. 
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Graf 27 
Pevnosti v tlaku směsí s přídavkem kovového Al po 28-360 dnech hydratace. 
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Graf 28  
Objemové změny směsí s obsahem 0,25, 0,5 a 1 % kovového Al po 28 dnech až 2 letech 
hydratace. 
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Graf 29 
Porozita směsí s přídavky kovového Al (0,25, 0,5 a 1% Al) po 28-360 dnech hydratace. 
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Objemové změny (smrštění) rostly jak s rostoucím množstvím Al, tak s dobou uložení. 
Pevnosti naopak s vyššími přídavky Al a s časem výrazně klesaly (graf 28). Již při samotném 
míchání směsí a před vlastním odformováním se ze směsi uvolnilo velké množství H2, který 
způsobil vznik pórů. Porozita pak podporuje průběh karbonatace ( tj. přeměnu portlanditu na 
kalcit), jak ukazuje difraktogram (graf 26). Toto potvrdilo stanovení porozity, jejíž hodnoty 
jsou vysoké a s časem i koncentrací přidaného Al výrazně narůstají (graf 29). V souvislosti s 
tím jsou pevnosti výrazně nižší oproti standardu a s časem i množstvím Al stále klesají (graf 
27). K výraznému smrštění vzorků docházelo až mezi 28. a 90. dnem uložení a k dalšímu 
mírnému smrštění docházelo i nadále mezi 90. a 360. dnem hydratace. Smrštění, jež bylo 
naměřeno u vzorků s přídavkem hliníku, není až tak zcela vhodně interpretováno grafem, 
neboť ihned po přidání Al do směsi se vlivem jeho reakce v alkalickém prostředí začal 
uvolňovat vodík, který způsobil expanzi. Protože čerstvá směs byla ihned dána do forem a 
vznikající plyn odcházel horní volnou stranou, došlo v počátečních fázích tuhnutí a tvrdnutí 
k mírné expanzi směrem nahoru (obrázek 13). Po ztuhnutí a v průběhu tuhnutí je objem 
v tomto směru již téměř stálý a jsou zaznamenávány změny pouze v podélném směru. Vzniklé 
póry a reakce v nich probíhající velice negativně ovlivňují pevnosti. Je též pravděpodobné, že 
vlivem zásaditého pH roztoku kovů (kolem 12) vznikaly tetraedrické struktury [Al(OH)4]

-, 
které mohly polykondenzovat, avšak tato reakce nebyla v tomto systému dostatečná pro vznik 
pevnějších polykondenzovaných struktur tvořených tetraedry [Al(OH)4]

-.[7] 
 

 

 
 
Obrázek 2 
Trámečky s obsahem kovového hliníku, nejvyšší přídavek vlevo, vpravo bez přídavku Al. 
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5.9 Testování těles s přídavkem 0,5 %, 1 % a 3 % ferosilicia s obsahem 
kovového Fe 

 
Do popílkocementových směsí bylo přidáno kovové Fe v odstupňovaných množstvích 0,5 

%, 1 % a 3 % (PKF1, PKF2, PKF3). Kovové železo bylo použito v jemně mleté práškové 
formě Fe3Si (ferosilicium). Z RTG difrakce je patrné, že přidávané ferosilicium obsahuje ještě 
cca 8 % hmot. kovového železa. Složení samotného ferosilicia dle stechiometrie je 82 % Fe a 
18 % Si. Tento způsob přídavku kovového železa byl zvolen z důvodu snahy eliminovat 
reakci železa s alkáliemi a vývoj vodíku. 
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Graf 30 
Srovnání difraktogramů směsí s rostoucím obsahem Fe3Si (0,5 %, 1 % a 3 %) a standardu po 
90 dnech hydratace. 
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Graf 31 
Pevnosti v tlaku směsí s přídavkem kovového Fe po 28-360 dnech hydratace. 
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Graf 32  
Objemové změny směsí s rostoucím obsahem kovového Fe po 28 dnech až 2 letech hydratace. 



43 
 

 
Graf 30 zachycuje vývoj fází ve směsích obsahující rostoucí množství kovového Fe po 90 

dnech hydratace. Identifikovány byly opět nehydratované slínkové minerály, portlandit, 
křemen, ettringit, kalcit, C-S-H fáze, C-A-H fáze, mulite, hematit, magnetit a vaterit. Oproti 
standardu bylo ve vzorcích s Fe3Si více ettringitu, méně vateritu a více C-S-H a C-A-H fází. 
Objemové změny byly zpočátku nižší nebo srovnatelné se standardem, po 180 dnech byla 
smrštění všech vzorků dotovaných Fe-složkou vyšší než smrštění standartu a dále se již 
výrazně neměnilo. Počáteční smrštění je dáno vznikem hydratačních produktů cementu. Po 90 
dnech pak dochází k zastavení dalšího smršťování a objem trámečků mírně vzroste, což je 
dáno pravděpodobně vznikem železitých sloučenin v zásaditém prostředí. Dále se již smrštění 
téměř nemění a v konečných časech jsou hodnoty smrštění trámečků vůči standartu cca o 1/3 
nižší, mezi sebou jsou téměř srovnatelné (graf 32). Zvláště u vyšších přídavků příměsi pak 
dochází ke snížení počátečních pevností, které jsou nižší než u standardu (graf 31). Dále 
dochází k mírnému nárůstu pevností a současně ke zvětšování smrštění u dopovaných vzorků. 
To je dáno rozpadem Fe- metastabilních fází pravděpodobně amorfních – nebyly 
identifikovány na XRD. V čase i s rostoucí koncentrací přídavku kovového Fe docházelo ke 
snížení porozity. Zvláště maximální přídavek Fe-složky vykazoval obdobné nebo nižší 
hodnoty porozit. Porozita se tak jako v předchozích experimentech snižovala s časem s růstem 
novotvarů, jež vyplňovaly volné póry. Při skladbě přidaného Fe3Si (82 % Fe a 18 % Si) a 8% 
Fe se příměs chová pravděpodobně částečně jako mikrokamenivo. 
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6 ZÁVĚR  

Hlavní pozornost práce byla soustředěna na změny ve vlastnostech pojiv v přítomnosti 
kontrolovaných přídavků rizikových složek uvedených v tabulce 3 a 4. Byl prokázán vliv 
iontů z roztoku kovů na průběh hydratace – pozastavily ji nebo zpomalily a po jejich navázání 
hydratace pokračovala. Kationty, hlavně jednomocné, uvolněné ve směsi roztoků kovů působí 
jako dobré transportní médium. Jde zejména o Na+, K+, NH4

+, které se mohou dále vázat.  
S obsahem rizikových složek se zpomalil vývoj fází obsahujících vápník a ten se hromadil 

ve směsi. V počáteční fázi docházelo k rychlému rozpouštění přítomných fází a rostl obsah 
vápenatých iontů, přičemž tvorba produktů ještě nebyla dostatečně rychlá a tak nadbytečné 
vápenaté ionty krystalizovaly ve formě kalcitu. V období po 28 dnech hydratace docházelo ke 
tvorbě hydratačních produktů a vápenaté ionty přecházely do roztoku a obsah portlanditu 
klesl. V závěrečné etapě se tvorba produktů zpomalila, na čem se podílel nejen pokles reakční 
rychlosti, ale také zhoršování transportních vlastností. Rozpouštění výchozích látek 
obsahujících vápník dále pokračovalo. Můžeme tedy konstatovat, že po 180 dnech byla 
rychlost rozpouštění vyšší, než rychlost tvorby produktů. Závěrečný pokles obsahu 
portlanditu souvisel s tím, že se zastavil i proces přechodu vápenatých iontů do roztoku a 
v důsledku toho nastal i relativní pokles obsahu kalcitu. Také hodnoty pevností jsou vlivem 
přídavku roztoku kovů sníženy asi o 20%., u PKK pak dochází s časem k nárůstu hodnot 
pevností. Počáteční smrštění bylo o polovinu nižší než u čistého standardu (PK), mezi 28. a 
90. dnem došlo ale k dalšímu smrštění, které se již PK vyrovnalo a stejně tak hodnota po 180 
až 720 dnech byla s PK srovnatelná.  

 
Výsledky studia hydratace směsí s přídavky rizikové složky ukázaly, že se proces vzniku 

hydratačních produktů zpomalil a tak za účelem povzbuzení reakce a dosažení dostatečného 
množství hydratačních produktů, byl ve směsi uměle navýšen obsah vápenatých iontů. Do 
popílkocementových směsí bylo přidáno volného vápno ve třech rostoucích koncentracích, jež 
mělo zároveň simulovat přebytek volného vápna ve směsi. Předpokládalo se, že s obsahem 
vápenatých iontů v roztoku, poroste i pH. Překročení rozpustnosti se může projevit dočasným 
nárůstem obsahu portlanditu, případně i kalcitu v konečných  produktech. Obsah portlanditu 
se tak stal v experimentech nepřímým indikátorem pH.  

Měření prokázala, že přídavky 3 a 6 % CaO nebyly dostatečné a ke kompenzaci účinků 
těžkých kovů došlo až v intervalu 6 - 10 %. Rostoucí koncentrace přídavku CaO způsobila 
nárůst objemových změn (roztažnosti). Počáteční smrštění je dáno vznikem hydratačních 
produktů cementu, následná roztažnost po 90 dnech uložení je pak pravděpodobně způsobena 
opožděnou tvorbou portlanditu. Při výpalu nad 1200 °C a obsahu CaO nad 2 % je volné CaO 
málo reaktivní, hydratace je tudíž pomalá, a dochází k ní až po vytvoření pevné matrice, 
dochází tak k rozpínání způsobené Ca(OH)2 (tzv. vápenaté rozpínání). Obsah portlanditu 
nepříznivě ovlivňuje objemovou stálost, což je způsobeno dalšími reakcemi přítomných 
pucolánů s portlanditem (vznik kalcitu).  
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Dosažené pevnosti jsou srovnatelné se standardem a s časem rostou. Porozity směsí 
s nižšími přídavky CaO jsou mírně vyšší nebo srovnatelné se standardem PKK, maximální 
přídavek CaO porozitu zvyšoval. 

 
Přídavek MgO způsobil nárůst objemu v porovnání se standardem, velmi výrazně pak u 

nejvyšší koncentrace složky (10% MgO). Také hodnoty počátečních pevností rostly 
s přídavkem MgO. Jde o podobný trend jako u CaO, zde však Mg(OH)2, tzv. brucit, začíná 
vznikat až po 90. dni hydratace. To je způsobeno velice malou rozpustností periklasu. Volné 
MgO je málo reaktivní, hydratuje pomalu a to až po vytvoření pevné matrice, pak dochází 
k tzv. hořečnatému rozpínání, optimální obsah MgO v materiálu je pod 5 %. MgO 
pravděpodobně reaguje i s pucolánovými složkami obsaženými v popílku. Nárůst objemu je 
patrný od 90 dne hydratace, avšak velice výrazný je až od 180. dne hydratace a dále roste i s 
koncentrací přidaného MgO. Je zde patrné výrazné opoždění hydratačních reakcí vlivem 
přídavku MgO, ještě po 360 dnech je ve směsi stále obsaženo velké množství volného MgO, 
jak je patrné z difraktogramu. Zde lze předpokládat i přeměnu vzniklého brucitu na magnezit 
(MgCO3) vlivem působení vzdušného CO2. Tato reakce bude s velkou pravděpodobností 
doprovázena smrštěním, avšak až po znatelně delší době (pravděpodobně v řádu let), než je 
tomu u vzniku kalcitu (CaCO3). Tyto reakce jsou řízeny rozpustností a transportem složek v 
systému s vysokým obsahem MgO, což odpovídá rychlosti vzniku identifikovaných fází a 
s tím spojenými objemovými změnami. 

 
Přídavek jemně mletého hnědého uhlí přidávaný za účelem simulace vysokého podílu 

nedopalu v popílku výrazně zvýšil objemové změny (smrštění), hlavně u max. přídavku (10 
%). Naopak pevnosti byly oproti standardu vyšší. Jemně mleté hnědé uhlí je příměsí s velkým 
povrchem, která váže snadno větší množství vody. Výrazné smrštění trámečků je pak 
způsobeno úbytkem vázané vody. V našem případě lze velmi jemně mleté uhlí považovat za 
mikrokamenivo, což se projevuje vyššími pevnostmi než u standardu, které s časem stále 
rostou. Je pravděpodobné, že aktivní povrch uhlí vázal i těžké kovy z přidaných roztoků a 
nedošlo tak ke zpomalení hydratace. 

 
Velmi důležitou roli sehrál vznik a rozklad ettringitu, tzv. ettringitové rozpínání (opožděný 

vznik ettringitu po hydrataci z H2O, CaSO4 a C3A), rozklad ettringitu a reakce na monosulfát, 
který je rovněž nositelem objemových změn. Opožděná tvorba ettringitu je v praxi využívána 
u expanzivních cementů a substituce iontů Ca2+, Al3+, SO4

-, OH- je využitelná k imobilizaci 
potencionálně nebezpečných iontů (Sr2+, Pb2+, Cd2+, Co2+, NO3

- atd.) 
Přídavek roztoku zelené nejprve snížil objemové změny (smrštění) v porovnání se 

standardem, ty se ale časem standardu vyrovnaly a po 360 dnech bylo u obou vzorků 
s přídavkem zelené skalice detekováno větší smrštění než u standardu, tento trend v čase 
pokračoval. Pevnosti v tlaku byly mírně vyšší, porozita naopak v důsledku tvorby novotvarů 
monosulfátu, které vyplnily póry, byla nižší. Ettringit v počátečních fázích působí pozitivně 
na vývoj pevností, což měření prokázala, pevnosti jsou dokonce mírně vyšší než u standardu. 
Lze také konstatovat, že množství přidaných síranů je přímo úměrné rychlosti vzniku 
ettringitu reakcí s přítomným portlanditem. 
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Stejně tak přídavek pyritu nejprve snížil počáteční smrštění v porovnání se standardem, 
v delším časovém horizontu se smrštění zvolna zvyšovalo a to až za úroveň standardu. 
Pevnosti byly vyšší než u vzorku bez příměsi PKK a byly na úrovni standardu. Mechanismus 
reakcí je pravděpodobně stejný jako u směsí s obsahem zelené skalice. V případě pyritu je 
pravděpodobná i výraznější tvorba CSH fází, což také podporuje vývoj pevností.  

 
Karbonatace je dlouhodobý proces probíhající zejména v pórech reakcí CO2, vody a Ca2+ 

až na stabilní kalcit, doprovázený změnou objemu. Již od velmi malých přídavků Al byl 
zaznamenán výrazný nárůst porozity podporující karbonataci (přeměnu portlanditu na kalcit), 
přičemž docházelo k výraznému smrštění a snížení pevností s časem i s rostoucí koncentrací 
Al. Smrštění, jež bylo naměřeno u vzorků s přídavkem hliníku, není až tak zcela vhodně 
interpretováno grafem, neboť ihned po přidání Al do směsi se vlivem jeho reakce 
v alkalickém prostředí začal uvolňovat vodík, který způsobil expanzi. Protože čerstvá směs 
byla ihned dána do forem a vznikající plyn odcházel horní volnou stranou, došlo 
v počátečních fázích tuhnutí a tvrdnutí k mírné expanzi směrem nahoru. Po ztuhnutí a 
v průběhu tuhnutí je objem v tomto směru již téměř stálý a jsou zaznamenávány změny pouze 
v podélném směru. Vzniklé póry a reakce v nich probíhající velice negativně ovlivňují 
pevnosti. Je též pravděpodobné, že vlivem zásaditého pH roztoku kovů (kolem 12) vznikaly 
tetraedrické struktury [Al(OH)4]

-, které mohly polykondenzovat, avšak tato reakce nebyla 
v tomto systému dostatečná pro vznik pevnějších polykondenzovaných struktur tvořených 
tetraedry [Al(OH)4]

-. 
 
Při skladbě přidaného Fe3Si (82 % Fe a 18 % Si) a 8% Fe se příměs chovala z větší části 

jako mikrokamenivo. Objemové změny byly zpočátku nižší nebo srovnatelné se standardem, 
po 180 dnech byla smrštění všech vzorků dotovaných Fe-složkou vyšší než smrštění standartu 
a dále se již výrazně neměnilo, což je dáno pravděpodobně vznikem železitých sloučenin v 
zásaditém prostředí. Pevnosti byly po přídavku Fe3Si sníženy. Zvláště u vyšších přídavků 
příměsi pak docházelo ke snížení počátečních pevností, které byly nižší než u standardu. To je 
dáno rozpadem Fe-metastabilních pravděpodobně amorfních fází. V čase i s rostoucí 
koncentrací přídavku kovového Fe docházelo ke snížení porozity. Zvláště maximální přídavek 
Fe-složky vykazoval obdobné nebo nižší hodnoty porozit. Porozita se tak jako v předchozích 
experimentech snižovala s časem s růstem novotvarů, jež vyplňovaly volné póry. 

 
V průběhu řešení této disertační práce, byla provedena řada experimentů s cílem objasnit 

chování rizikových složek v popíkocementových pastách. Práce se věnovala především 
popisu vnitřní struktury a fázového složení těchto materiálů v souvislosti s objemovými 
změnami v průběhu hydratace. Objemová stálost je jedním ze základních parametrů při 
hodnocení stavebních materiálů. V budoucnu se předpokládá využití stále většího objemu 
produkovaných popílků, úměrně tenčícím se zásobám přírodních surovin. Z toho důvodu je 
řešení této problematiky velice aktuální a do budoucna by se ve výzkumu těchto 
alternativních surovin a možnostech jejich využití mělo pokračovat. 
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