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Abstrakt 

Geopolymery jsou amorfní až semikrystalické aluminosilikátové polymery, které vznikají 

z anorganických polykondenzačních reakcí pevného aluminosilikátového prekurzoru 

s alkalickým roztokem hydroxidu nebo křemičitanu. Takto vzniklé materiály vykazují větší 

trvanlivost, odolnost agresivnímu prostředí, odolnost vysokým teplotám a mnoho dalších 

pozitivních vlastností, díky kterým se jim v posledních letech věnuje velká pozornost nejen 

v oblasti stavebnictví. Tato práce se zabývá vlivem přísad běžně používaných do betonů a 

malt (plastifikační, superplastifikační, provzdušňující, napěňovací, odpěňovací, 

protismršťující, stabilizační) na chování metakaolinového geopolymeru v čerstvém i 

ztvrdlém stavu. Popisuje jejich vliv na reologické vlastnosti čerstvé směsi, pevnost v tlaku a 

tahu za ohybu po 28 dnech a objemovou hmotnost v čerstvém i ztvrdlém stavu. 

Klíčová slova 

Geopolymerace, geopolymer, metakaolin, alkalická aktivace, přísady, plastifikační, 

superplastifikační, provzdušňující, napěňovací, odpěňovací, protismršťující, stabilizační 

 

Abstract 

Geopolymers are amorphous to semi-crystalline aluminosilicate polymers which are formed 

from inorganic polycondensation reaction of a solid aluminosilicate precursor with an 

alkaline sodium hydroxide or silicate. The resulting materials exhibit high durability, 

resistance to aggressive environments, high temperature resistance and many other 

properties that make them have received much attention in recent years, not only in 

construction. This thesis describes the influence of additives commonly used in concrete and 

mortar (water reducing, superplasticizer, air-entraining, foamer and defoamer, anti-

shrinkage, stabilization) on the behavior of metakaolin in geopolymer fresh and hardened 

state. It describes metakaolin geopolymer effect on rheological properties of fresh mixtures, 

compressive strength and flexural strength after 28 days and a density in the fresh and 

hardened state. 

Key words 

Geopolymeration, geopolymer, metakaolin, alkali activation, admixtures, water reducing, 

superplasticizers, air-entraining, foamers, defoamers, anti-shrinkage, stabilization 
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I Úvod 

Oblast stavebnictví, průmyslu a technologií je základním stavebním kamenem moderní 

civilizace. Téměř každý den jsou uváděny do praxe nové možnosti, jak vytvářet ekonomicky 

a v současné době hlavně ekologicky přínosnější varianty zejména v oblasti výroby 

a zpracování. Ať se jedná o recyklaci, šetrné využívání surovin či náhradu materiálů, když 

se zaměříme na vše dohromady, dokážeme zachovat úroveň naší společnosti i pro další 

generace. 

Obor stavebnictví a hlavně stavebních materiálů prošel za celá staletí velkým rozvojem. 

V posledních letech je kladen důraz zejména na vysokou ekologickou stopu materiálů na 

bázi cementu, jehož výroba je i velmi energeticky náročná. Jeden směr výzkumu poukazuje 

na možnost kombinace cementu s reaktivními příměsemi, mezi něž patří například popílek, 

metakaolin či jíly, čímž se sníží potřebné množství cementu, a tím i výsledné množství 

produkce CO2. Mechanické vlastnosti takto kombinovaného pojiva mohou být v řadě 

případů nižší než při použití pouhého cementu, ale pro méně náročné konstrukce jsou 

dostačující. Druhý směr výzkumu a vývoje stavebních materiálů se věnuje alkalické aktivaci 

materiálů s vysokým obsahem hliníku a křemíku v reaktivní formě, jako jsou popílek, 

struska a metakaolin. Tyto materiály vytvořené polykondenzačními reakcemi alkalického 

aktivátoru a aluminosilikátového prekurzoru dosahují vysokých pevností v tlaku i tahu za 

ohybu, odolávají vysokým teplotám, expozičním a chemickým vlivům, a jsou 

perspektivnější i z ekologického hlediska, zejména z důvodu využívání druhotných 

suroviny. 

Již v 60. letech 20. století se začaly alkalicky aktivované systémy používat ve stavebnictví, 

zejména na Ukrajině. Dnes se můžeme setkat s těmito materiály v oblasti restaurování, 

u méně náročných konstrukcí, např. podlahových desek, či speciálních aplikací 

geopolymerního betonu jako na Toowoomba Wellcamp Airport, kde je z něj postavená 

runway. 

Problémem, který koreluje s omezeným využíváním těchto materiálů v praxi, je nedostatek 

nebo úplná absence norem ČSN a EN. V současné době může tyto materiály v praxi používat 

Rusko, Ukrajina a Čína, které mají vhodné legislativní podmínky. Překážkou není ale pouze 

legislativa. Technologie zpracování a dostatečná dostupnost některých surovin spolu 

s vyšším ekonomickým hlediskem jsou také důvody bránící velkovýrobě, nehledě na velký 

ekonomický význam výroby cementu, jehož absence zatím není možná. 

Tato práce se zabývá možností zlepšení technologie zpracování metakaolinového 

geopolymeru pomocí běžně vyráběných přísad do betonů a malt. Zjišťuje, zda tyto přísady 

budou mít vliv na reologické vlastnosti, zejména na snížení viskozity, což by ulehčilo 

energetickou zátěž při míchání, a také na chování v čase, které je důležité z hlediska doby 

zpracovatelnosti. Zlepšení reologických vlastností takto upraveného materiálu může ovlivnit 

i další vlastnosti, jako pevnost v tlaku a tahu za ohybu, které by v ideálním případě měly být 

srovnatelné nebo lepší než u vzorku referenčního, tedy bez těchto přísad. 
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II Teoretická část 

1. Geopolymery 

1.1 Historie a vývoj 

Novodobá historie vývoje alternativní skupiny anorganických pojiv – alkalicky 

aktivovaných systémů – spadá do první poloviny 20. století. V roce 1934 byla 

v keramických závodech Olsen zaznamenána první aplikace směsi na bázi kaolinu 

a uhličitanu sodného. Ve třicátých letech zjistil belgický vědec Purdon, že přidáním alkálií 

k vysokopecní strusce vznikne rychle tvrdnoucí pojivo [1]. 

V 50. letech se na Ukrajině zabýval výzkumem alkalicky aktivovaných strusek 

prof. Gluchovskyj, který se v 60. a 70. letech podílel i na identifikaci produktů solidifikace. 

Betony, které byly vytvořeny na bázi alkalicky aktivované strusky, nazval „gruntocementy“, 

které popsal v roce 1959 v knize „Gruntosilikáty“, a v roce 1969 získal na jejich přípravu 

patent. Na základě těchto výzkumů byla v 60. letech postavena první budova 

z prefabrikovaných bloků připravených dle jeho receptury. Později byly tyto receptury 

upraveny a použití struskoalkalických betonů se rozšířilo na výstavbu kanalizací, dalších 

prostředím namáhaných prvků a také na výstavbu masivních konstrukcí, díky menšímu 

vývinu hydratačního tepla [1,20]. 

V 70. letech se největší pozornost na výzkum přesunula do Francie, kde se jím zabývali 

Besson, Caillere, Henin, Latapie, Legrand a Davidovits. Právě Legrand a Davidovits 

rozvinuli technologii geosyntézy. Následně v roce 1979 prof. Joseph Davidovits popsal 

proces geopolymerace a poprvé použil pro alkalicky aktivovaný systém na bázi metakaolinu 

název „geopolymer“. V současné době není ucelená terminologie pro alkalicky aktivované 

systémy, a tak je možné setkat se s názvy geopolymer, alkalicky aktivovaný materiál, 

zeokeramika, minerální či anorganické polymery, a to vše bez ohledu na materiálovou bázi 

prekurzoru [1,20]. 

V Československu se první zmínky o bezcementových pojivech objevily v 90. letech. V roce 

1984 prof. Ing. Jiří Bradštetr, DrSc., který působil na Fakultě stavební VUT v Brně, vydal 

článek o struskoalkalických betonech. Zkušenosti s těmito materiály nasbíral především při 

pobytu na Ukrajině a v Rusku, kde se tyto materiály již aktivně využívaly [2]. 

Od roku 2003 se podařilo doc. Škvárovi a doc. Svobodovi z Fakulty stavební na ČVUT 

vytvořit bezcementový beton, ve kterém byl použit výhradně úletový popílek, 

tzv. POPbeton®. Největší výhodou tohoto materiálu je využití druhotné suroviny při jeho 

výrobě, s čímž je spojená nižší ekonomická náročnost. Správně aktivovaný popílek dosahuje 

pevnosti až 60 MPa v tlaku, je odolný vůči působení solí, vysokým teplotám, a také 

umožňuje solidifikaci některých nebezpečných odpadních látek. POPbeton® je v současnosti 

stále optimalizován a jsou zkoumány jeho další vlastnosti [3]. Na trhu jsou dostupné i další 

výrobky jako např. pojivo Baucis, GEOPOL® nebo prototypy geopolymerních výrobků 

v malosériových linkách imitujících zejména cihly, kámen, dokonce i dřevo a kovy. 

Vývojem alkalicky aktivovaných systémů se v celé Evropě, ale i USA nebo Austrálii, zabývá 

mnoho institucí, které posouvají možnosti alkalicky aktivovaných systémů vpřed, a snaží se 

je co nejvíce aplikovat do praxe [1]. 
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V kombinaci pevností, odolnosti a trvanlivosti lze předpokládat rozšíření těchto materiálů 

i do jiných oborů než jen stavebnictví, základem však bude zavedení legislativy. 

1.2 Geopolymerace 

Proces geopolymerace metakaolinu byl ve své podstatě popsán profesorem Davitovitsem již 

v roce 1979. Následně 14. září 1982 byl podán US patent 4,349,386: Mineral polymers 

and methods of making them, který popisuje chemické procesy vzniku alkalicky 

aktivovaného Metakaolinu MK-750 s poměrem Si:Al = 2:1. Tento patent se stal milníkem 

v oblasti vývoje geopolymerů [4]. 

Výzkum, který je vždy základem, a jemuž je dnes věnována velká pozornost, se však rozšířil 

i na jiné alkalicky aktivované systémy s různými materiálovými bázemi. Objevuje se zde 

více vstupujících faktorů jako vlastnosti použitých surovin, receptura, postup dávkování, 

doba a rychlost míchání, teplota, podmínky při zrání a mnoho dalších, které mají vliv na 

samotný proces geopolymerace, a zejména pak na výsledné vlastnosti. Z těchto důvodů není 

možné přesně popsat veškeré probíhající reakce při vzniku alkalicky aktivovaných systémů 

a geopolymerů, a je proto nutné opírat se o obecný postup vzniku těchto materiálů popsaný 

Davidovitsem. 

1.2.1 Proces geopolymerace metakaolinu 

Chemický mechanismus geopolymerace metakaolinu aktivovaného NaOH nebo KOH lze 

obecně popsat v několika krocích: 

Krok 1: Alkalizace. Připojení hydroxylových skupin –OH na atomy hliníku. 

Následná alkalická hydrolýza struktury metakaolinu za vzniku jednoduchých sialátových 

skupin O3-Si-O-Al-(OH)3
−

 Na+ (Obr. 1,2,3). 

 

 

Obr. 1 - Připojení hydroxylových skupin –OH na atomy Al [4 – str. 171] 

 

Obr. 2 – Připojení hydroxylových skupin –OH na atomy Al [4 – str. 172] 
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Obr. 3 - Alkalická hydrolýza struktury metakaolinu [4 – str. 172] 

Krok 2: Kondenzace sialátových skupin za vzniku cyklických struktur, které se dále spojují 

do větších celků za vzniku trojrozměrné struktury geopolymeru (Obr. 4). 

 

Obr. 4 - Vznik struktury geopolymeru [4 – str. 176] 

Při aktivaci vodním sklem se polykondenzační reakce účastní rovněž silikátové jednotky 

z vodního skla. Výsledkem jsou pak 3D struktury odvozené od poly-sialát-siloxo a poly-

sialát-disiloxo strukturních motivů (Obr. 5). 

 

Obr. 5 - Vznik struktury geopolymeru při aktivaci vodním sklem [4 – str. 178] 
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1.3 Reologie 

1.3.1 Historie 

Již v roce 1678 byla objevena Robertem Hookem teorie elasticity. Při studiu pevných látek 

zjistil, že při zvýšení napětí se úměrně zvýší i deformace tělesa, a tento jev publikoval jako 

„True Theory of Elasticity“ a nyní je znám jako Hookův zákon. Následně v roce 1687 Isaac 

Newton publikoval svou práci „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica“, ve které 

byly popsány výsledky jeho práce včetně studia kapalin. Newton zjistil, že odpor, který 

vzniká z nedostatku kluzkosti kapaliny, za jinak stejných podmínek, je úměrný rychlosti, 

s níž jsou části kapaliny odděleny od sebe navzájem. Tento nedostatek kluzkosti nazýváme 

„viskozita“ neboli „vnitřní tření“ či „odolnost k toku“ [5]. 

V 19. století představili pánové Navier a Stokes 3D teorii pro kapaliny, jejichž chování 

označujeme jako Newtonovská viskózní kapalina. Také Wilhelm Weber přišel v roce 1835 

s převratnými výsledky zkoušení hedvábných nití, kdy zjistil, že tento materiál není 

dokonale elastický, a tak nemohlo být jeho chování popsáno Hookovým zákonem, i když se 

jednalo o pevnou látku. Dnes tyto látky nazýváme viskoelastické, které se dále dělí na 

viskoelastické pevné látky a viskoelastické kapaliny [5]. 

V současnosti umíme popsat téměř veškeré reologické chování. Základními reologickými 

modely dle Sobotky, které popisují skutečné chování látek, jsou pevná látka, tekutá kapalina, 

elastická pevná látka, plastická látka, viskózní kapalina, tuhnoucí látka a tuhnoucí kapalina. 

V oblasti stavebních materiálů se však nejčastěji setkáváme s reologií zředěných 

a koncentrovaných disperzních systémů, nejčastěji definovanými jako Newtonská 

a NeNewtonská kapalina, jejíž chování může být pseudoplastické, plastické nebo dilatantní, 

a v časové závislosti pak tixotropní či reopektické [5,6]. 

1.3.2 Základní principy reologie 

V oblasti stavebních materiálů se nejčastěji setkáváme se třemi mezními typy chování: 

 

Elastické 

Deformace elastické látky je vratná. Energie vynaložená na deformaci se ukládá, ale po 

relaxaci se uvolní. 

 

Viskózní 

Deformace viskózní látky je nevratná. Energie vynaložená na deformaci je rozptýlena ve 

formě tepla. 

 

Viskoelastické 

Odezva látky na působící energii je závislá na době, po kterou tato energie na látku působí. 

Mohou nastat 3 charakteristická chování viskoelastických látek, která jsou vyhodnocována 

pomocí frekvenční modulace měření. Může se jednat o viskoelastickou pevnou látku, gel 

nebo viskoelastickou kapalinu. 
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Newtonská kapalina 

 

Obr. 6 - Tečné napětí mezi vrstvami tekutiny způsobující vnitřní tření [6] 

Zředěné disperzní systémy se nejčastěji chovají jako Newtonské kapaliny, jejichž chování 

je charakterizováno Newtonovou rovnicí (1). Tato rovnice vyjadřuje, že tečné napětí je 

přímo úměrné gradientu rychlosti deformace a viskozita η je tedy konstantní [7]. 

𝜏𝑥𝑦 =
𝐹𝑥

𝐴
= 𝜂 ∙ �̇� = 𝜂 ·

𝑑𝑢𝑥

𝑑𝑦
    (1) 

kde:  ux = deformace ve směru působení síly F 

 gradient rychlosti deformace �̇� =  
𝑑𝛾

𝑑𝑡
=

𝑑𝑢𝑥

𝑑𝑦
  

Viskozita η je také závislá na dalších fyzikálně-mechanických vlastnostech daného systému 

a jeho okolí, zejména na efektivním objemu částic, teplotě, tvaru a povrchovém náboji 

dispergovaných částic [7]. 

NeNewtonská kapalina 

NeNewtonská kapalina definuje nejčastěji koncentrované disperzní systémy, u kterých 

dochází k viskozitním anomáliím. Viskozita těchto systémů je závislá na hodnotě 

rychlostního gradientu, tedy není konstantní, a proto se označuje často jako „zdánlivá 

viskozita“. Dle časově nezávislého chování je neNewtonská kapalina dále charakterizována 

jako jeden ze tří systémů [7]. 

Pseudoplastický systém může obsahovat nesouvislé asociační struktury, které se vlivem 

zvýšení střižného napětí rozbíjejí, tím se jejich počet snižuje, a proto zdánlivá viskozita 

klesá. Chování těchto systémů, nejčastěji makromolekulárních roztoků a některých 

lyofobních solů, je znázorněno na obrázku 7a [7]. 

Plastický systém se při malém napětí chová elasticky, protože asociační spoje dokáží odolat 

napětí, které je menší než statická mez toku τs. Po překročení τs se systém začne chovat jako 

Newtonská kapalina, zpočátku velice viskózní, při větších napětích dobře tekutá (Obr. 7b). 

Charakteristickou látkou jsou asociativní gely [7]. 

Dilatantní systém se při malých napětích chová jako Newtonská kapalina, u které je zdánlivá 

viskozita konstantní, ale při rostoucím napětí se zvýší skokově. Takového chovaní je 

charakteristické pro koncentrované suspenze. Při klidovém stavu jsou částice obaleny 

tenkou vrstvou kapaliny, a při malých rychlostech deformace se uspořádání látky stačí 

obnovovat, proto látka zůstává tekutá. Pokud ale deformaci zvýšíme, uspořádání se poruší, 
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vzroste počet vzduchových mezer mezi částicemi, takže částice přichází do těsného styku, 

nedostává se kapaliny jako lubrikantu a viskozita prudce narůstá (Obr. 7c) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (a)        (b)    (c) 

Obr. 7 a, b, c - Tokové křivky a průběh viskozity (a) pseudoplastického (b) plastického 

(c) dilatantního systému v porovnání s Newtonskou kapalinou [7] 

Reologické chování látek při konstantním napětí se v čase mění. U pseudoplastických 

a plastických systémů se projevuje chování tixotropní, kdežto u dilatantních systémů se 

setkáme s chováním reopektickým. 

Tixotropie se projeví vysokou počáteční viskozitou, která s konstantním napětím klesá 

v čase, ale po odstranění smykového napětí asymptoticky roste na původní hodnotu. 

Tixotropní chování pseudoplastických a plastických systémů ukazuje obrázek 8a [7]. 

Reopexie je opakem tixotropního chování, tedy viskozita s konstantním napětím roste, a po 

odstranění smykového napětí asymptoticky klesá na původní hodnotu (Obr. 8b) [7]. 

Tixotropní i reopektické chování vykazuje hysterezní smyčku, u tixotropní křivky se projeví 

ve směru hodinových ručiček, kdežto u reopektické v opačném směru. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 a  - Průběh tokové křivky a časová závislost pro tixotropní systém v porovnání 

s Newtonskou kapalinou [7] 
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Obr. 8 b - Průběh tokové křivky a časová závislost pro reopektický systém v porovnání s 

Newtonskou kapalinou [7] 

1.3.3 Reologické modely 

Tab. 1 - Přehled nejpoužívanějších časově nezávislých reologických modelů pro oblast stavebních 

materiálů 

Reologický model Rovnice Vysvětlivky 

Časově nezávislé reologické modely 

Newton 𝜎 = 𝜂�̇� 

smykové napětí 𝜎, dynamická 

viskozita 𝜂, gradient rychlosti 

deformace �̇� 

Bingham 𝜎 − 𝜎0 = 𝜂′�̇� 

statická mez kluzu 𝜎0, 

Binghamova plastická 

viskozita 𝜂′ 

Mocninný model 𝜎 = 𝐾�̇�𝑛 
koeficient konzistence K, 

bezrozměrný index n 

Herschel-Bulkley 𝜎 − 𝜎0𝐻 = 𝐾𝐾�̇�𝑛𝐻 

index chování toku nH, 

koeficient konzistence KK, 

statická mez kluzu 𝜎0𝐻, 

 

Reologie studuje látky a jejich tokové vlastnosti jako závislost míry smyku, času 

a prostorové orientace částic. Dalšími faktory ovlivňujícími chování látek je teplota, tlak 

a rychlost i doba trvání smyku. 

Reologické modely jsou typicky rozdělené na Newtonovské a neNewtonovské. 

NeNewtonské modely zahrnují proměnné, které charakterizují nelineární závislost mezi 

mírou smyku a gradientem rychlosti. Dále je můžeme definovat jako časově závislé nebo 

časově nezávislé. Mnoho látek se však nechová podle jednoho modelu, ale nejčastěji dochází 

k jejich kombinaci [8]. 



18 

 

 

Obr. 9 - Tokové křivky - závislost smykového napětí na smykové rychlosti dle reologických 

modelů [8] 

Newtonův model 

Podle definice Newtonovské kapaliny, kterou charakterizuje rovnice 2, jsou smykové 

napětí 𝜎 a gradient rychlosti deformace �̇� úměrné, přičemž dynamická viskozita η je 

charakterizující parametr. U těchto látek dochází k okamžitému zvyšování míry napětí. 

Křivka, která vznikne vynesením hodnot 𝜎 a �̇� do grafu se nazývá Newtonova neboli 

dynamická viskozita. Používanou jednotkou viskozity je Pa·s, ale dříve rozšířenou byl Poise, 

který je desetkrát menší. Mezi látky chovající se dle tohoto modelu patří zejména voda, olej, 

benzín, alkohol a glycerin [7, 8]. 

𝜎 = 𝜂�̇�      (2) 

Binghamův model 

Binghamův model (3) je odvozen od modelu dle Newtona. Jedná se o lineární model, který 

charakterizuje plastické látky vykazující statickou mez kluzu 𝜎0. Jakmile dojde k překročení 

této meze, smykové napětí se úměrně zvyšuje se smykovou rychlostí. Viskozita dle tohoto 

modelu se nazývá Binghamova nebo plastická viskozita [7, 8]. 

𝜎 − 𝜎0 = 𝜂′�̇�      (3)

      

Mocninný model 

Závislost napětí a smykové rychlosti vynesená do grafu se u mnoha kapalin jeví jako 

lineární, pokud ji vyneseme do dvojitě logaritmických souřadnic. Mocninný model (4) 

popisuje chování látek, u kterých dochází k tzv. „shear-thinning“ (neúměrné snižování 

smykového napětí při zvyšování smykové rychlosti), charakteristické pro pseudoplastický 

systém, nebo „shear-thickening“ (smykové napětí se neúměrně zvyšuje při zvyšování 

smykové rychlosti), charakteristický pro dilatantní systém. Koeficient konzistence K může 

být ve specifických případech Newtonské kapaliny, kde index n = 1, rovný viskozitě η. 
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Pokud bude index n < 1, bude se jednat o látku pseudoplastickou, v opačném případě, tedy 

n > 1, o látku s dilatantním chováním [7, 8]. 

     𝜎 = 𝐾�̇�𝑛      (4) 

 

Obr. 10 - Neúměrné zvyšování smykového napětí při zvyšování smykové rychlosti – 

pseudoplastické chování (vlevo), neúměrné snižování smykového napětí při zvyšování smykové 

rychlosti – dilatantní chování (vpravo) [9] 

 

Obr. 11 - Závislost smykového napětí na smykové rychlosti – tokové křivky [9] 

Herschel-Bulkley 

Reologický model Herschel-Bulkley kombinuje efekt Binghamova a mocninného modelu. 

Popisuje látky, které vykazují počáteční statickou mez kluzu a zároveň se u nich projevuje 

neúměrná závislost mezi smykovým napětím a smykovou rychlostí [8]. 

     𝜎 − 𝜎0𝐻 = 𝐾𝐾�̇�𝑛𝐻      (5) 
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1.4 Studie zabývající se reologií metakaolinového geopolymeru 

Předmětem mnoha studií metakaolinového geopolymeru jsou vlivy zrání, teploty, alkalické 

koncentrace aktivátoru, vliv množství a druhu příměsí i dalších faktorů, a to zejména na 

mechanické vlastnosti či mikrostrukturu. Důležitým parametrem, který je také ovlivňován 

všemi výše zmíněnými vlivy, je reologie látky v čerstvém stavu. Tuto problematiku však 

řeší mnohem méně prací. 

Jednu z velmi rozsáhlých měření provedli Pacheco-Torgal, Moura, Ding a Jalali. Jedná se 

o studii [10], která zhodnocuje vliv koncentrace NaOH (10–16 mol·l ̶ 1), vliv přidaného 

množství Ca(OH)2 (0–10 %) a superplastifikační přísady  (0–3 %), to vše v jednotlivých 

kombinacích, na tokové chování metakaolinového geopolymeru. Základní směs byla 

připravena z písku, metakaolinu a aktivátoru v poměru 2,2:1:1, a destilované vody. 

Vyhodnocovanými parametry byla zpracovatelnost, pevnost v tlaku a pevnost v tahu za 

ohybu. Obrázky 12 a 13 ukazují vlastnosti směsi, která měla nejlepší zpracovatelnost při 

zachování vysokých pevností. Jednalo se o kombinaci metakaolinu s 10 % Ca(OH)2 při 

koncentraci NaOH 10 mol·l ̶ 1 za současného přídavku 3 % superplastifikační přísady 

MAISOL – FPR. Tato směs vykazovala pevnost v tlaku po 28 dnech 40 MPa a 7 MPa v tahu 

za ohybu za současného zlepšení zpracovatelnosti přes 90 % vůči referenční směsi. 

Obr. 12 - Tokové vlastnosti metakaolinového geopolymeru v závislosti na koncentraci NaOH 

a Ca(OH)2 při dávce superplastifikační přísady 3 % (vlevo); Pevnost v tlaku po 7 dnech a tokové 

vlastnosti metakaolinového geopolymeru v závislosti na dávce superplastifikační přísady (vpravo) 

Na obrázku 12 vlevo je pozorovatelné, že se s přibývající koncentrací NaOH 

v metakaolinovém geopolymeru, za současného přídavku 3 % superplastifikační přísady, 

zhoršují tokové vlastnosti směsi. Z tohoto grafu můžeme také usoudit, že s přibývajícím 

množstvím Ca(OH)2 se tokové vlastnosti naopak zlepšují, a to nejvíce s přídavkem 10 %.  

Obrázek 12 vpravo zobrazuje závislost toku a pevnosti v tlaku po sedmi dnech na množství 

přidané superplastifikační přísady, za současného obsahu 10 % Ca(OH)2 a koncentraci 

NaOH 10 mol·l ̶ 1. S rostoucím množstvím přidané superplastifikační přísady se zlepšovala 

i zpracovatelnost, a to až o 90 % vůči rozlití referenční směsi, kdežto pevnost v tlaku byla 

u všech zkoušených směsí okolo 40 MPa. 
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V průběhu 28 dní zrání byly porovnány pevnosti vzorků obsahující 3 % superplastifikační 

přísady s 10 % Ca(OH)2 v závislosti na změně koncentrace NaOH (Obr. 13). Nejlepších 

pevností dosáhla směs s 16 mol·l ̶ 1 NaOH a to přibližně 48 MPa v tlaku a 11 MPa v tahu za 

ohybu, kterých bylo dosaženo již po 5denním zrání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 - Pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu metakaolinového geopolymeru v průběhu 28 dní zrání 

Vliv množství přidaného CaCO3 a teploty na změnu statické meze kluzu můžeme sledovat 

i na obrázku 14 ze studie [14]. Na základě těchto měření lze usoudit, že větší obsah  CaCO3 

zvyšuje statickou mez kluzu, stejně jako rostoucí teplota.  

 

 

Obr. 14 – Změna statické meze kluzu v závislosti na změně (a) obsahu CaCO3 (b) teploty [14] 

Další studií, která zhodnocuje vlivy teploty, času a koncentrace deflokulantu na reologické 

vlastnosti metakaolinového geopolymeru aktivovaného NaOH, se zabývali Romagnoli, 

Leonelli, Kamse a Lassinantti Gualtieri [11]. 
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V průběhu geopolymerace se také mění tokové chování, zejména v závislosti na čase. 

Výsledky studie publikované Poulesquenem a kol. [13] ukazují rychlejší změnu elastického 

modulu G' ve srovnání s modulem G'', což charakterizuje téměř okamžité interakce mezi 

pevnými složkami. Oba moduly se v průběhu geopolymerace mění, a konec měření nastává 

v okamžiku, kdy G' je konstantní a G'' se blíží k nule, což charakterizuje vytvoření pevné 

látky. Vrcholný pík na obrázku 15 je prekurzorem změny reologického stavu systému. 

 

Obr. 15 – Změna elastického a viskózního modulu (G',G'') v průběhu geopolymerace [13] 

Také Favier a kol. podrobně hodnotili viskozitu soustavy, zejména vliv koloidních interakcí 

v závislosti na působení elektrostatických van der Waalsových sil, hydrodynamických sil, 

kontaktního působení částic mezi sebou a chemických reakcí. Pro charakteristiku 

reologického chování metakaolinového geopolymeru byla experimentálně stanovena 

rovnice 6, kde je τ0 je statická mez kluzu,  η zdánlivá viskozita, �̇� smyková rychlost a β, n 

jsou konstantní parametry charakterizující studovaný systém [15]. 

     𝜏 = 𝜏0 +  𝜂�̇� + 𝛽�̇�𝑛     (6) 

Zhodnocení sledovaných parametrů metakaolinové směsi bylo porovnáno s vlastnostmi 

cementové pasty. Výsledky uvedené na obrázku 16 ukazují, že statická mez kluzu je 

u cementové pasty přibližně o 20 Pa vyšší, ale následná viskozita je mnohem nižší. Viskozita 

geopolymeru je ihned ovlivňována probíhajícími rekcemi, kdežto u cementu pozorujeme 

počáteční interval, ve kterém nedochází k žádným reakcím. 

 

Obr. 16 - Porovnání reologických vlastností metakaolinového geopolymeru s cementem [15] 
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Detailněji jsou tyto rozdíly popsané ve studiích [12] a [16]. Při porovnání statické meze 

kluzu a viskozity se výsledky shodují se studií [15], ale lépe popisují tokové křivky 

i reologické chování past v čase. Na obrázku 17 vlevo je pozorovatelné, že při nižší smykové 

rychlosti je viskozita metakaolinového geopolymeru vyšší než u cementové pasty, kdežto od 

rychlosti přibližně 30 s ̶ 1 je tomu naopak. Pokud vyneseme závislost smykového napětí 

a smykové rychlosti, toková křivka geopolymeru vykazuje nižší hodnoty než standartní 

cementová pasta (Obr. 17). V grafu je pro porovnání ještě znázorněna křivka roztoku 

křemičitanu sodného, která může být popsána Newtonským modelem, kdežto obě pasty 

vykazují statickou mez kluzu, a proto jsou popisovány Binghamovým modelem nebo 

modelem Herschel-Bulkley. 

Obr. 17 - Tokové chování metakaolinového geopolymeru (H2O/Na2O = 15) a cementu 

(w/c = 0,35) [12] 

1.5 Vstupní látky 

1.5.1 Metakaolin 

Metakaolin je růžový prášek se zrnitostí 0,5–20 µm, získávaný řízenými procesy tepelné 

a granulometrické úpravy jílovců a plavených kaolinů stabilního chemického složení. Při 

teplotách 550–900 °C přechází minerál kaolinit v tzv. metakaolinit (7), který má málo 

výraznou krystalickou strukturu s vysokou pucolánovou aktivitou, a díky svému složení je 

dobrým prekurzorem pro reakci s alkalickým aktivátorem. Pokud teplota výpalu 

kaolinitických jílů přesáhne 900 °C, vzniká defektivní spinel (Si3Al2O12), který je dále 

přeměňován na krystalický mullit (Al6Si2O13) a cristobalit (SiO2). Takovýto metakaolin je 

poté méně reaktivní a negativně ovlivňuje výsledné vlastnosti geopolymeru [17, 18]. 

 

 

 

 Al2O3‧2SiO2 + 2 H2O         (7)  [17] Al2(Si2O5)(OH)4

       kaolinit          metakaolinit 
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1.5.2 Alkalické aktivátory 

Alkalický aktivátor je základní složkou potřebnou k průběhu geopolymerace. Působí jako 

katalyzátor reaktivity, kde reakce rozpouštění, srážení a krystalizace probíhá v roztoku 

s vysokou koncentrací OH ̶  (pH > 12), při které kation kovu vyplní negativní část tetraedru 

[AlO4]
5 ̶ (viz. 1.2.1) [21, 23]. Jak je uvedené v literárním přehledu [21], prof. Gluchovskyj 

rozdělil aktivátory do šesti základních skupin, kde M reprezentuje alkalický ion (Na+, K+, 

Li+ a jiné kovy alkalických zemin) : 

 Hydroxidy   MOH 

 Soli slabých kyselin  M2CO3, M2SO3, M3PO4, MF 

 Silikáty (křemičitany) M2O·nSiO3 

 Alumináty   M2O·nAlO3 

 Aluminosilikáty  M2O·nAl2SO3·(2–6)SiO2 

 Soli silných kyselin  M2SO4 

Alkalická koncentrace 

Důležitým a kritickým faktorem pro výsledné mechanické a reologické vlastnosti alkalicky 

aktivovaných systémů je koncentrace použitého aktivátoru. Se zvyšující se koncentrací roste 

hodnota pH, která ovlivňuje rychlost rozpouštění reaktivních aluminosilikátů. Optimální 

koncentrace aktivátoru závisí na druhu prekurzoru, pro geopolymeraci metakaolinu je 

optimální hodnota 5–10 mol·l ̶ 1 NaOH (~8 %). Příliš nízká koncentrace pH neumožňuje 

dostatečné rozpouštění a příliš vysoké pH brání následné kondenzaci, což znamená, že se 

rozpustí aluminosilikáty, ale nejsou schopny následně vytvořit strukturu. V závislosti na 

typu a koncentraci aktivátoru je ovlivněna rychlost reakce, stupeň polymerace a zejména 

výsledná struktura matrice ovlivňující mechanické vlastnosti [21]. 

Silikátový modul Ms 

Dalším důležitým parametrem aktivátoru je silikátový modul, který je dán poměrem 

SiO2/M2O, kde M reprezentuje alkalický ion. Hodnota tohoto modulu výrazně ovlivňuje 

stupeň polymerace rozpuštěných látek a má tedy vliv zejména na vlastnosti alkalicky 

aktivovaných systémů v čerstvém stavu. S rostoucí koncentrací a zvyšujícím se Ms roste 

i viskozita, což ovlivňuje zpracovatelnost směsi a její reologické vlastnosti (Obr. 18). Vyšší 

procento rozpustného oxidu křemičitého zpomaluje rozpouštění (pozorováno zejména 

u popílků) vlivem většího nasycení roztoku velkými molekulami. Následkem je pak silnější 

gel s vyšší hustotou, která ovlivňuje reologické chování [20,21]. 

Mezi používané alkalické aktivátory patří zejména hydroxidy a křemičitany sodné 

či draselné, nejčastěji je využívána jejich kombinace. Jak uvádějí některé zdroje, 

geopolymery aktivované pomocí KOH dosahují lepších mechanických vlastností, jelikož 

ionty K+ jsou větší než Na+, dochází k husté polykondenzační reakci, která lépe 

zakomponuje ionty do sítí. Záleží však i na dalších faktorech jako vlastnostech aktivovaného 

prekurzoru, koncentraci aktivátoru, podmínek při zrání a případné kombinaci těchto faktorů 

[19, 21]. 
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Obr. 18 - Efekt koncentrace a molárního poměru roztoku křemičitanu sodného na viskozitu 

při 20 °C [22] 

1.5.3 Přísady 

Plastifikační a superplastifikační 

Plastifikační a superplastifikační přísady jsou používány nejčastěji u betonů a maltových 

směsí pro zlepšení zpracovatelnosti za současného snížení množství vody ve směsi. 

Požadavek na redukci vody je u plastifikačních přísad min. 5 % a u superplastifikačních 

přísad 12 %. Současně se má přidáním přísady zvýšit pevnost v tlaku vůči referenční směsi, 

a to nejméně na 110 % (po 7 a 28 dnech) při použití plastifikační přísady, při použití 

superplastifikační přísady na nejméně 140 % po 1 dni a 115 % po 28 dnech. Výsledný beton 

tak dosahuje vyšší hutnosti a lepší odolnosti zejména proti vlivům vnějšího prostředí. 

Snížením množství reologické vody je také sníženo dotvarování a smrštění betonu při zrání 

[23, 24]. 

Nejpoužívanější plastifikační přísady jsou soli nebo deriváty lignosulfonanů , sulfonované 

naftalenformaldehydové kondenzáty a sulfonované melaminformaldehydové kondenzáty. 

Superplastifikační přísady jsou nejčastěji na bázi polykarboxylátů, kopolymerů akrylové 

kyseliny s akrylesterem nebo polyfosfonátů. Jejich účinnost závisí zejména na 

mineralogickém složení cementu, dávce a typu [23]. 

Lignosulfonany a naftalensulfonany jsou povrchově aktivní látky, které beton dobře 

plastifikují, ale mohou provzdušňovat, při větším dávkování i zpomalovat tvrdnutí. 

Melaminové pryskyřice mají dispergující účinek, nezpomalují hydrataci, a při vyšších 

dávkách dobře plastifikují. Superplastifikační přísady na bázi polykarboxylátů se vyznačují 

nižším dávkováním, zpravidla delší dobou působení a možností měnit svoji strukturu 

v různých kombinacích, čímž lze regulovat i požadované vlastnosti. Přehled základních 

vlastností jednotlivých přísad je uvedený na obrázku 19 [23, 24]. 
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Obr. 19 - Základní vlastnosti plastifikačních a superplastifikačních přísad 

Napěňovací 

Napěňovací neboli pěnotvorná přísada je určena zejména pro výrobu lehkých 

nekonstrukčních betonů metodou vmíchání pěny do směsi. Pěna se vytváří odděleně a poté 

se vmíchává do směsi, nebo při míchání dostává do betonu fyzikální cestou vzduchové 

bubliny, které jsou dostatečně stálé [23, 24, 26]. 

Mezi nejpoužívanější báze přísad patří zmýdelněné pryskyřice, oleje, tuky, hydrolyzáty 

bílkovin nebo látky na bázi tenzidů.  

Odpěňovací 

Odpěňovací přísady jsou povrchově aktivní látky používané často při výrobě tekuté 

mikrosiliky, lepidel, samonivelačních stěrek a pohledových betonů. Přísady jsou do směsi 

přidané v nepatrném přebytku, takže lamela pěny či bubliny ztratí svoji stabilitu a zbortí se. 

Dochází tak k vytěsnění vzduchu ze směsi, sdružení bublin ve větší celky a jejich následné 

zhroucení, i ke snížení pěnivosti při vysokorychlostním míchání. Pokud odstraníme ze směsi 

vzduch, dojde ke zhutnění struktury, větší kluzkosti samotných zrn, a tím ke zlepšení 

reologických i mechanických vlastností [23, 24, 26]. 

Tyto přísady bývají na bázi esterů minerálních kyselin, alkoholů, tributylfosfátu nebo 

organo-křemičitých sloučenin, a jejich dávkování se pohybuje v řádu setin až tisícin 

procenta.  

Provzdušňovací 

Provzdušňovací přísada se používá nejčastěji ve vodním, silničním a mostním stavitelství, 

kde je vyžadována zvýšená odolnost proti mrazu a rozmrazovacím solím. Přísada vytvoří 

v mikrostruktuře jemně distribuované uzavřené póry, které přeruší síť kapilár, a také tvoří 

expansní prostor pro krystaly ledu a solí. Velikost těchto pórů se pohybuje v rozmezí 50 až 

300 μm, tyto póry tak snižují vzniklý hydrostatický tlak v pórové struktuře a deformace 

způsobené mrazem. Kritériem účinnosti provzdušňovací přísady je součinitel prostorového 

rozložení pórů tzv. spacing factor, který popisuje vzdálenost pórů od sebe navzájem, a jehož 

hodnota má být menší než 0,250 mm. Přídavkem těchto přísad lze dosáhnout 

i plastifikačního účinku. Na 1 % pórů se snižuje množství vody přibližně o 2 % při stejné 
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zpracovatelnosti, je však nutné předpokládat i snížení výsledných pevností v tlaku přibližně 

o 5 MPa. U běžných betonů je pórovitost ~2 %, s provzdušňovací přísadou však 5–6 %. 

Provzdušňovací přísady jsou nejčastěji na bázi syntetických a přírodních tenzidů, mezi něž 

patří přírodní pryskyřice (abietát sodný), sodné soli vyšších mastných kyselin (mýdla), 

sulfonanové deriváty mastných kyselin a organické třísloviny. Tyto látky jsou povrchově 

aktivní, tedy snižují povrchovou energii nebo napětí na rozhraní vzduch-voda. Velikost 

vytvořených pórů a provzdušnění je tak ovlivněno zejména dávkou přísady, způsobem 

dávkování, dobou a intenzitou míchání, teplotou, podílem frakce 0,5–1,0 mm, hodnotou 

vodního součinitele a také intenzitou i dobou vibrace [23, 24, 26]. 

Stabilizační 

Stabilizační přísady redukují odmísení vody v suspenzi tzv. bleeding, která nastává 

sedimentací tuhých částic. Využití našly zejména při výrobě samozhutnitelných betonů. 

Důležitým kritériem je redukce odloučení vody, která musí být nejméně 50 % za 

předpokladu, že pevnost betonu po 28 dnech neklesne pod 80 % referenční pevnosti stejného 

betonu bez přísady. Čím více dojde ke snížení volné reologické vody, tím více se zvýší 

kontaktní povrch tuhých částic a stabilita čerstvé směsi [24, 26]. 

Báze těchto přísad jsou organické látky jako kasein, karboxymetylcelulóza a polysacharidy 

v celulózovém a škrobovém éteru, které se nejdříve adsorbují na povrchu zrn, proniknou do 

struktury látky, a následně způsobí její bobtnání. Při předávkování je možné zaznamenat 

zhoršení zpracovatelnosti, případně zvýšení obsahu vzduchu v čerstvé směsi [23, 24]. 

Protismršťující 

Protismršťující přísady se používají zejména u vysokohodnotných betonů, u kterých je třeba 

zajistit vysokou odolnost vůči agresivnímu prostředí, vodě a mrazu, současně s požadavkem 

na minimální změnu rozměrů v průběhu tvrdnutí. Přidáním přísady do směsi můžou být 

potlačeny negativní vlivy smrštění, nikoliv však jeho úplné zamezení [28]. 

Přísady jsou nejčastěji sloučeniny glykolu (neo-pentyl glykol, propylen-glykol atd.). Účinek 

je přisuzován snížení povrchového napětí vody při stejném poloměru, tím dochází k poklesu 

tlaku, který je vyvolán tvorbou menisků v kapilárních pórech, a omezení smrštění [28]. 
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III Experimentální část 

2. Metodika práce 

2.1 Receptury 

Experimentální část práce se zabývá vlivem různých typů a dávek přísad běžně používaných 

do betonu na mechanické a reologické vlastnosti metakaolinového geopolymeru. Dávkování 

přísad přehledně uvedené v tabulce 2 bylo zvoleno na základě doporučení výrobců, 

zkušebních měření i stanovené experimentálně. Pokud není uvedeno jinak, dávka přísady 

v hmotnostních procentech je počítána z množství naváženého metakaolinu. V případě 

kapalných přísad nebylo redukováno množství vody v receptuře, pokud není uvedeno jinak. 

Tab. 2 - Receptury - typy a dávky použitých přísad 

referenční receptura: metakaolin 1 254 g; vodní sklo 1 128,6 g; voda 501,6 g 

Přísada Dávka Přísada Dávka 

Plastifikační a superplastifikační Provzdušňující 

Stachement NN 1,2 % Poralan STA 0,4 % 

Melamin 2 % Poralan STA 50 % (viz. Pozn.) 

Masterrheobuild 1111 2 obj. % (25 ml) Microporan LP 0,4 % 

Melment F10 1 % Microporan LP 50 % (viz. Pozn.) 

Napěňovací Odpěňovací 

Dodecylsulfát sodný 0,5 % Agitan P841 0,008 % 

Dodecylsulfát sodný 1 % Lukosan S 1 obj. % (12,5 ml) 

MasterCell 285 0,5 % Surfynol 1 % 

MasterCell 285 1 % Entschäumer T 1 % 

Protismršťovací Stabilizační 

MasterLife  

SRA 150 
1 % Castament FS 10 1 % 

Peramin SRA 40 1 % Stabilan 300F 0,5 % 

Stachement 

AC 600 
2 obj. % (25 ml) Stabilan 300F 0,8 % 

  Stabilizátor SPP 0,5 % 

Poznámka: Dávka provzdušňující přísady Poralan a Microporan 50 % byla z celkového množství 

vody, dávka vody byla redukována na 50 % (250,8 g vody; 250,8 g přísady); 

provzdušňovací přísady jsou neomezitelně mísitelné s vodou, mají malý obsah sušiny a tato dávka 

měla ověřit, zda by bylo možné z části nahradit reologickou vodu touto přísadou 
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2.2 Míchání 

Příprava vzorku probíhala pomocí vysokootáčkové míchačky od společnosti Heidolph. Tato 

míchačka umožňuje přesné nastavení otáček, čímž je možné dodržet stejný režim míchání 

u všech vzorků. Použitý nástavec (Obr. 20) byl ideální pro míchání, jelikož nepřiváděl 

vzduch do směsi a měl dostatečnou míchací sílu i při nižších otáčkách. Tyto nástavce se 

používají u směsí různých viskozit. 

Míchací proces spolu s postupem dávkování jednotlivých složek je přehledně uvedený 

v tabulce 3. 

 

Obr. 20 - Vysokootáčková míchačka s míchacím nástavcem 

 

Tab. 3 - Postup přípravy vzorků 

přísada kapalná prášková 

otáčky 

čas míchání 
navážka metakaolinu 

  + přísada 

  homogenizace 

 
+ 50 % vody  

+ 50 % vodního skla 

+ 50 % vody  

+ 50 % vodního skla 

500 ot·min̶ 1   

0,5 min  
míchání 

500 ot·min̶ 1   

0,5 min 

+ 50 % vody  

+ 50 % vodního skla  

+ přísada 

+ 50 % vody  

+ 50 % vodního skla 

750 ot·min̶ 1   

1 min 
míchání 

1000 ot·min̶ 1   

1 min 
míchání 

0 ot·min̶ 1   

13 min 
klidový stav 

reometrické měření 
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2.3 Reometrické měření 

Reometrické měření probíhalo v reometru Discovery HR-1 od výrobce TA Instruments. 

Na tomto reometru lze dosáhnout velmi přesných měření, jelikož má optické snímače 

s vysokým rozlišením, magnetická ložiska, které snižují tření až o 70 %, a dvě vzduchová 

ložiska. Jak uvádí výrobce, lze přesně měřit pevné látky v krutu i nízkoviskózní kapaliny. 

Příslušenství pro Discovery HR-1 závisí na druhu materiálu i požadovaných výstupech. Pro 

reologii stavebních materiálů se nejčastěji používá systém válec-válec nebo měřící cely. 

V rámci experimentální části této práce byla použita sestava měřící cely (Obr. 21). Pro 

vyhodnocení byl použitý originální systém TRIOS od TA Instruments [25]. 

 

Obr. 21 - Reometr Discovery HR-1, měřící cela pro stavební materiály 

 

Tab. 4 - Průběh reometrického měření 

 čas [min] proces parametry 

Flow sweep 

1 
předmíchání 

stabilizace teploty 

smyková rychlost  

150 s ̶ 1 

teplota 25 °C 

1 klidový stav  

~10 měření Flow sweep 1 

smyková rychlost  

0,1–100 s ̶ 1 

10 bodů v dekádě  

~10 měření Flow sweep 2 

smyková rychlost 

100–0,1 s ̶ 1 

10 bodů v dekádě 

Time sweep 

1 předmíchání 
smyková rychlost  

150 s ̶ 1 

30 oscilační měření 

namáhání 0,01 % 

frekvence 1 Hz 

měřící interval 60 s 
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Samotný proces měření začal vždy 15 minut od smíchání první části složek s navážkou 

metakaolinu (Tab. 3). Nejprve byl měřený vzorek předmíchaný smykovou rychlostí 150 s ̶ 1 

po dobu 1 minuty a zároveň temperován na 25 °C, poté byl ponechán 1 minutu v klidovém 

stavu a následovalo přibližně 20minutové měření tokových vlastností (Flow sweep). Po 

ukončení měření Flow sweep byl vzorek opět zamíchán smykovou rychlostí 150 s ̶ 1 po dobu 

1 minuty a následovalo měření komplexní viskozity v závislosti na čase po dobu 30 minut 

(Time sweep). Celý proces byl kontinuální. Podrobný popis reometrického měření je 

uvedený výše v tabulce 4. 

 

2.4 Příprava vzorků 

Pro zjištění fyzikálně-mechanických vlastností jednotlivých vzorků metakaolinového 

geopolymeru s přísadami bylo vytvořeno vždy 6 trámců 40 × 40 × 160 mm. Vyplněné formy 

byly zhutněny po dobu ~10 s na vibračním stole, následně přikryty PE sáčkem a uloženy při 

laboratorní teplotě. Po pěti dnech byly vzorky odformovány a celé vloženy do PE sáčku, kde 

po dobu 28 dní zrály při laboratorní teplotě. 

 

Obr. 22 - Vzorky po 28 dnech zrání (REF – referenční, přísady: PO – Poralan STA 0,5 %, 

DS – Dodecylsulfát sodný 0,5 %, AG – Agitan P841, ST 600 – Stachement AC 600, 

CA10 – Castament FS 10) 

Po 28 dnech zrání byly na všech vzorcích pozorovatelné výkvěty (Obr. 22). Tyto výkvěty 

nemohly být způsobeny přísadami, jelikož se objevily i u referenčního vzorku a lze tedy 

usoudit, že vznik výkvětů je zapříčiněn recepturou, kdy došlo k nezakomponování 

nadbytečných iontů sodíku do struktury metakaolinového geopolymeru. Na tvorbu výkvětů 

a jejich množství mohl mít vliv i způsob uchování vzorků. 



32 

 

3. Vstupní materiál 

3.1 Metakaolin Mefisto K05 

Mefisto K05 je narůžovělý metakaolinový prášek se zrnitostí D50 = 6,3 µm a D90 = 11,6 µm. 

Složení uvedené výrobcem je zobrazeno v tabulce níže. Výrobcem jsou České lupkové 

závody a.s. [17, 18]. 

Al2O3 Fe2O3 TiO2 SiO2 CaO MgO 

40,94 % 0,55 % 0,55 % 55,01 % 0,14 % 0,34 % 

 

3.2 Vodní sklo VS 1,6 

Vodní sklo VS 1,6 je obchodní název pro kapalný křemičitan sodný vyráběný z pevného 

křemičitanu sodného. Jedná se o slabě zakalenou viskózní kapalinu našedlé barvy 

s pH 11,0 – 12,0, neomezeně mísitelnou s vodou. Vodní sklo obsahuje 44–46 % sušiny 

(Na2O + SiO2), má molární poměr SiO2/Na2O 1,55–1,75 a hustotu ~1 570 kg·m ̶ 3. Výrobcem 

je Vodní sklo, a.s. [28, 29]. 

3.3 Voda 

Ve všech recepturách byla použita voda z vodovodního řadu. 

3.4 Přísady 

3.4.1 Plastifikační a superplastifikační 

Stachement NN 

Tmavohnědý vodný roztok organických kondenzátů – naftalensulfonany. Přísada 

má pH 8,0 – 11,0, relativní hustotu 1,2 a je neomezeně mísitelná s vodou i jinými 

rozpouštědly. Obsahuje 42 ± 1 hm. % sušiny, ≤ 0,1 hm. % chloridů a alkálií ≤ 8 % ekv. Na2O. 

Výrobcem je STACHEMA CZ s.r.o. [30, 31]. 

MasterRheobuild 1111 

Tmavohnědá kapalina s objemovou hmotností 1 180 kg·m ̶ 3. Obsahuje < 0,1 hm. % chloridů, 

obsah alkálií je < 7,0 hm. % ekv. Na2O. Uvedené doporučené dávkování u betonů je 

v rozmezí 0,5–2,4 % z hmotnosti cementu. Výrobcem je BASF Construction Polymers 

GmbH [32]. 

Melamin 

Čirá viskózní kapalina. 100% 2,4,6-triamino-1,3,5-trianzin, sumární vzorec C3H6N6.  
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Melment F10 

Bílý prášek na bázi vodorozpustné melaminformaldehydové pryskyřice s obsahem 

formaldehydu ≤ 0,1 %. Obsah sušiny v přísadě je 30 ± 1,5 hm. %, chloridů  ≤ 0,1 hm. % 

a alkálií ≤  5 % ekv. Na2O. Přísada má pH 9,5–11,0, relativní hustotu 1,15 a je neomezeně 

mísitelná s vodou. Výchozí dávkování pro betony je doporučené 0,5–2 % z hmotnosti 

cementu. Výrobcem je BASF Contruction Polymers GmbH [33, 34]. 

3.4.2 Provzdušňující 

Poralan STA 

Nažloutlý vodný roztok se slabým charakteristickým zápachem, obsahující kyselinu sírovou, 

mono-C10-14-alkylestery a sodné soli celkem 5 hm. %, ethanolaminovou sůl kyseliny 

alkylbenzensulfonové v množství 3–3,4 hm. % a (karboxymethyl)dimethyl-3-[(1-

oxododecyl)amino]propylammonium hydroxid ~0,1 %. Přísada má pH 6,0–8,0, relativní 

hustotu 1,003–1,013 a je neomezitelně mísitelná s vodou. Obsahuje 7,0–9,0 hm. % sušiny, 

≤ 0,1 hm. % chloridů a alkálií ≤ 1,5 % ekv. Na2O. Výrobcem je STACHEMA CZ s.r.o. 

[35, 36, 37]. 

Mikroporan LP 

Čirý až slabě zakalený vodný roztok na bázi abietanu sodného se slabým charakteristickým 

zápachem. Přísada má pH 9,0–11,0, hustotu 1015 ± 2 kg·m ̶ 3 a je neomezeně mísitelná 

s vodou i jinými rozpouštědly. Obsah sušiny je 4,5 ± 0,5 hm. %, obsah chloridů ≤ 0,1 hm. % 

a alkálií ≤ 8 % ekv. Na2O. Výchozí dávkování pro betony je doporučeno 0,03 % z hmotnosti 

cementu. Výrobcem je BASF Construction Polymers GmbH [38, 39]. 

3.4.3 Napěňovací 

Dodecyl-sulfát sodný 

Bílý prášek bez zápachu. 100% čistý dodecyl-sulfát sodný (dodecyl-síran sodný), sumární 

vzorec NaC12H25SO4. Jedná se o iontovou povrchově aktivní látku s hustotou 1 100 kg·m ̶ 3, 

sypnou měrnou hmotností 490–560 kg·m ̶ 3 a pH 6,0–9,0. Výrobcem je Merck KGaA [40]. 

MasterCell 285 

Světle žlutý čirý roztok s obsahem 7–50 hm. % polyethoxyethylu dodecylsulfátu sodného, 

5 – 25 hm. % sírové kyseliny, mono-C12–14-alkylesterů a sodných solí a 1–5 hm. % 

dodecyldimethylamid-oxidu. Maximální obsah chloridů je 0,1 hm. %. Objemová hmotnost 

přísady je 1 120 kg·m ̶ 3. Povolená dávka uvedená výrobcem je 5 ml·kg ̶ 1 cementu. Výrobcem 

je BASF Construction Polymers GmbH [41, 42]. 
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3.4.4 Odpěňovací 

Agitan P841 

Bílý prášek s rozpustností ve vodě 550 g·l ̶ 1. Doporučené dávkování je dle aplikace 

0,01 – 1 % z celkové hmotnosti suché směsi. Výrobcem je MÜNZING CHEMIE GmbH 

[43]. 

Lukosan S 

Bílá vodná emulze dispergovatelná v teplé i studené vodě, obsahující min. 25 hm. % sušiny 

a 30 hm. % silikonové složky. Přísada má hustotu 1000–1050 kg·m ̶ 3, viskozitu 

100 – 150 mPa·s a pH 5–7. Doporučené dávkování je 2 g·l ̶ 1. Výrobcem jsou Lučební 

závody a.s. Kolín [44]. 

Surfynol 

Mírně zapáchající jantarově zbarvená tekutina obsahující etoxylované doily (> 65 hm. % 

ethoxylovaného 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diolu a > 25 hm. % 2,4,7,9-tetramethyl-5-

decyne-4,7-diolu, 2, 4, 7, 9). Přísada má hustotu 940 kg·m ̶ 3 a pH 8. Výrobcem je společnost 

Air Products and Chemicals, Inc. [45]. 

Entschäumer T 

Bezbarvá až světle žlutá kapalina bez zápachu obsahující > 99 % tributylfosfátu, sumární 

vzorec C12H27O4P, s hustotou 940–970 kg·m ̶ 3 [46]. 

3.4.5 Prostismršťovací 

MasterLife SRA 150 

Šedý prášek obsahující křemičitan vápenatý, hlinitany, železité hlinitany a sírany. Relativní 

hustota je 0,900–1,100 g·ml při 20 °C. Doporučené dávkování je 20–40 kg·m ̶ 3 dle 

konkrétních požadavků. Výrobcem je BASF Construction Polymers GmbH [47]. 

Peramin SRA 40 

Bílý prášek částečně rozpustný ve vodě, obsahující 5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methanol 

a syntetický amorfní oxid křemičitý. Objem aktivní matrice je 58–64 %, relativní objemová 

hmotnost 0,55–0,75 a pH v 5% roztoku 6,0–8,0. Výrobcem je PERAMIN AB [48, 49]. 

Stachement AC 600 

Čirá bezbarvá a kapalina se slabým charakteristickým zápachem neomezeně mísitelná 

s vodou. Obsahuje 5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methanol v množství 25–60 hm. %. Přísada má 

pH 5,5–7,5, relativní hustotu 1,1 a viskozitu 200 mPa·s. Doporučené dávkování u betonů je 

1,0–3,0 % z hmotnosti cementu. Výrobcem je STACHEMA CZ s.r.o. [50, 51]. 
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3.4.6 Stabilizační 

Stabilan 300F 

Bezbarvá až mírně zakalená kapalná přísada na bázi syntetických kopolymerů. Přísada má 

pH 6,0–9,0, hustotu 1010 ± 10 kg·m ̶ 3. Obsah sušiny je 3 ± 0,2 hm. %, chloridů ≤ 0,1 hm. % 

a alkálií ≤ 1,5 % ekv. Na2O. Doporučené dávkování u betonu je 0,3–0,6 % z hmotnosti 

cementu. Výrobcem je STACHEMA CZ s.r.o. [52, 53]. 

Castament FS 10 

Bílý prášek na bázi polyethylen glykolu s obsahem < 5 hm. % sulfamidové kyseliny a 10 % 

reaktivního hliníku.  Přísada má objemovou hmotnost 400–600 kg·m̶ 3 a hodnotu pH 20% 

roztoku 6,5–8,5. Výrobcem je BASF Construction Polymers GmbH [54, 55]. 

Stabilizátor SPP 

Šedohnědý prášek na bázi syntetických kopolymerů. Přísada obsahuje v 98 ± 2 hm. % sušiny 

< 50 hm. % 2-hydroxyetyl metyl éter celulózy, < 7 hm. % SiO2 a < 0,5 hm. % glyoxalu. 

Hodnota pH je 7,5–9,5 v 1% roztoku. Obsah chloridů je ≤ 3 hm. %, alkálií ≤ 2 % ekv. Na2O. 

Obvyklé dávkování u betonu je 0,5–1 kg·m̶ 3. Výrobcem je STACHEMA CZ s.r.o. [56, 57]. 

4. Výsledky měření 
 

Vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností 

Výsledky měření fyzikálně-mechanických vlastností (objemová hmotnost, pevnost v tlaku, 

pevnost v tahu za ohybu) byly zpracovány v programu STATISTICA 12, výsledky rtuťové 

porozimetrie v programu Microsoft Excel 2010. 

Vyhodnocení reometrických měření 

Při měření reologických vlastností v rámci experimentální části byly vyhodnocovány tři 

křivky. Tokové chování charakterizuje křivka dynamické viskozity η a křivka napětí σ, 

charakteristikou chování v čase je křivka komplexní viskozity η*.  

Při vyhodnocování výsledků měření pro získání požadovaných parametrů, díky nimž je 

možné porovnat vlastnosti jednotlivých směsí, tedy statické meze toku a plastické viskozity, 

je třeba zvolit vhodný reologický model, který bude nejlépe charakterizovat průběh 

reologického chování dané látky. V kapitole 1.3.3 jsou popsány obecně používané 

reologické modely pro oblast stavebních materiálů. Nejčastěji se setkáme 

s vyhodnocováním pomocí modelu dle Binghama nebo modelu Herschel-Bulkley.  

Výsledné hodnoty statické meze kluzu a plastické viskozity metakaolinového geopolymeru 

s obsahem různých druhů přísad byly v této práci stanoveny dle modelu Herschel-Bulkley, 

který lépe vystihuje tokové chování tohoto materiálu. Při korektním vyhodnocování by měl 

model vyhodnocovat body pouze z lineární oblasti křivky, jenže tato oblast je u každého 

měření jiná, a zejména u modelu Herschel-Bulkley můžeme i v rámci vyhodnocení jednoho 
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vzorku dosáhnout velmi odlišných výsledků, právě v závislosti na zvolené oblasti. Tímto 

postupem se tak vnáší velká chyba a porovnávané výsledky nejsou zcela korektní. Z těchto 

důvodů je při vyhodnocování křivek v experimentální části této práce brána celá oblast, 

proto jsou výsledky porovnatelné. 

Obrázek 23 ukazuje proložení křivky napětí referenčního vzorku pomocí Binghamova 

modelu, kdežto obrázek 24 dle modelu Herschel-Bulkley. V případě použití lineárního 

modelu dosáhneme hodnoty statické meze toku, která je výrazně pod křivkou měření a tak 

u některých vzorků vychází tato hodnota záporná, což není reálně možné, kdežto při použití 

modelu Herschel-Bulkley je statická mez toku sice vyšší, ale celá křivka mnohem lépe 

vystihuje reologické chování geopolymeru. Dalším zjišťovaným parametrem je plastická 

viskozita, jejíž hodnota je u lineárního modelu mnohem vyšší. Tento parametr můžeme však 

brát spíše jako orientační, jelikož viskozita je charakterizována samostatnou křivkou měření 

jak při měření tokového chování, tak v závislosti na čase. 

Obr. 23 - Vyhodnocení tokového chování referenčního vzorku dle Binghamova modelu 

Obr. 24 - Vyhodnocení tokového chování referenčního vzorku dle modelu Herschel-Bulkley 
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4.1 Plastifikační a superplastifikační přísady 

4.1.1 Fyzikálně-mechanické vlastnosti 

Objemová hmotnost v čerstvém a ztvrdlém stavu zkoušených past je zaznamenána na 

obrázku 25. V čerstvém stavu byla objemová hmotnost referenční směsi 1 660 kg·m ̶ 3. Po 

přidání přísad se tato hmotnost zvýšila až o 40 kg·m ̶ 3. K opačnému jevu došlo po zatvrdnutí, 

kdy se u všech zkoušených vzorků, v porovnání s referenční hodnotou, snížila. Největší 

pokles byl zaznamenán po přidání Melaminu, Masterrheobuildu 1111 a Melmentu F10. 

Výsledná objemová hmotnost těchto vzorků byla průměrně 1 600 kg·m ̶ 3, což je o 60 kg·m ̶ 3 

méně než u referenčního vzorku. 

Na obrázku 26 vlevo je možné vyhodnotit změnu pevnosti v tlaku po přidání plastifikačních 

a superplastifikačních přísad v porovnání s referenčním vzorkem. Průměrná pevnost v tlaku 

referenčního vzorku byla 35,7 MPa. Vyšší pevnosti přibližně o 5 % dosáhl pouze vzorek 

s 1,2 % Stachementu NN. Přísady Melamin a Masterrheobuild 1111 neměly vliv na pevnost 

v tlaku. Tyto vzorky dosáhly srovnatelných hodnot s referenční směsí, kdežto Melment F10 

snížil pevnost v tlaku po 28 dnech zrání o 8 %. 

U pevností v tahu za ohybu lze pozorovat opačný vliv. Po přidání Stachementu NN, 

Melaminu a Masterrheobuild 1111 se pevnosti mírně snížili, ale u směsi s Melmentem F10 

byly naměřeny srovnatelné hodnoty (Obr. 26 vpravo) jako u referenčního vzorku. 

Z výsledků měření lze usoudit, že přísady Stachement NN, Melamin a Masterrheobuild 1111 

neovlivňují pevnost v tlaku metakaolinového geopolymeru, ale pevnost v tahu za ohybu 

mírně snižují. Přísada Melment F10 naopak snižuje pevnost v tlaku a u pevnosti v tahu za 

ohybu lze dosáhnout nepatrně vyšších hodnot v porovnání s referenčním vzorkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 - Závislost objemové hmotnosti geopolymeru na typu použité plastifikační 

a superplastifikační přísady 
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Obr. 26 - Závislost pevnosti geopolymeru v tlaku a v tahu za ohybu na typu použité plastifikační 

a superplastifikační přísady 

 

4.1.2 Reologické vlastnosti 

Dynamická viskozita η, Pa·s, a napětí σ, Pa, jsou důležitými parametry, které charakterizují 

reologické chování látek. Při tomto měření se obě veličiny zaznamenávaly v závislosti na 

měnícím se gradientu rychlosti deformace (shear rate) ve směru zvyšování a snižování 

gradientu rychlosti v rozmezí 0,1–100 s ̶ 1 při teplotě 25 °C. 

Podle výsledného tvaru křivek, který je u všech vzorků stejný jako u referenčního (Obr. 23) 

lze usuzovat, že se ve všech případech jedná o plastický systém s tixotropním chováním. Pro 

vyhodnocení počáteční viskozity byla hodnocena křivka s rostoucím gradientem rychlosti  

0,1–100 s ̶ 1, z klesající křivky se dle reologického modelu počítaly hodnoty meze toku 

a plastické viskozity.  

Z vlastností zobrazených v tabulce 5 lze usuzovat, že po přidání plastifikačních 

a superplastifikačních přísad se sníží počáteční viskozita metakaolinového geopolymeru, 

nejvíce po přidání Melaminu, téměř o polovinu. Při přechodu z elastického do plastického 

chování stanovujeme statickou mez toku (yield stress), která se u všech měřených vzorků 

pohybovala okolo 10 Pa, tedy byla nižší než u referenční směsi. Výsledná plastická viskozita 

byla srovnatelná s referenční hodnotou, což lze pozorovat i z průběhu křivek na obrázku 27. 
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Obr. 27 - Tokové chování geopolymeru v závislosti na typu použité plastifikační 

a superplastifikační přísady 

Chování látek v čase je také důležitou charakteristikou, podle které lze usuzovat zejména 

rychlost změny viskozity (změnu konzistence) a dobu zpracovatelnosti, případně sledovat 

procesy tuhnutí. Měření komplexní viskozity η*, Pa·s, probíhalo oscilačním měřením za 

konstantní frekvence 1 Hz po dobu 30 min při teplotě 25 °C. 

Obr. 28 - Změna komplexní viskozity v čase v závislosti na použitém typu plastifikační 

a superplastifikační přísady 

Na obrázku 28 jsou zaznamenány výsledky měření jednotlivých geopolymerních past. 

Vyhodnocení lineární části křivky velmi dobře znázorňuje, že pouze přídavek Melaminu 

snížil viskozitu vůči referenční hodnotě v průběhu celého měřícího intervalu a lze tedy 

usuzovat, že pouze za přídavku této plastifikační přísady bude doba zpracovatelnosti delší 

než u referenčního vzorku při nižší viskozitě, za předpokladu stejných podmínek jako při 

měření, tedy při teplotě 25 °C bez vlivu míchání. Naopak po přidání Stachementu NN, 

Melmentu F10 a Masterrheobuild 1111 viskozita výrazně vzroste. U všech měřených vzorků 

byl po čase měření cca 6 min pozorován lineární nárůst komplexní viskozity.  
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Na základě výsledků fyzikálně-mechanických a reologických měření lze usoudit, že zvolené 

plastifikační a superplastifikační přísady minimálně ovlivňují reologické vlastnosti 

metakaolinového geopolymeru. Pouze způsobují snížení počáteční viskozity a malé snížení 

meze toku, ale mají negativní vliv na mechanické vlastnosti. 

 

Tab. 5 - Reologické vlastnosti geopolymeru v závislosti na typu použité plastifikační 

a superplastifikační přísady 

Přísada Referenční 
Stachement 

NN 
Melamin 

Masterrheobuild 

1111 
Melment F10 

počáteční 

viskozita 

[Pa·s] 

113,251 72,1397 64,0293 65,2777 64,1768 

Napětí σ [Pa] - reologický model Herschel-Bulkley 

koeficient 

determinace 

R2 

0,999487 0,999565 0,999748 0,999793 0,999789 

statická mez 

toku [Pa] 
15,9352 11,9347 9,47389 9,97094 9,73599 

plastická 

viskozita 

[Pa·s] 

2,45886 3,29807 2,74376 3,34848 2,77982 

4.2 Provzdušňující přísady 

4.2.1 Fyzikálně-mechanické vlastnosti 

Stejně jako u betonu, provzdušňující přísady významně ovlivňují objemovou hmotnost 

směsi. V čerstvém stavu došlo po přidání Poralanu i Microporanu v dávce 0,4 % překvapivě 

ke zvýšení objemové hmotnosti v porovnání s referenční hodnotou. Naopak při dávce 50 % 

došlo k výraznému snížení, až o 80 kg·m ̶ 3 (Obr. 29). U všech vzorků došlo ve ztvrdlém 

stavu po 28 dnech zrání k předpokládanému poklesu hmotnosti. S přísadami v dávce 0,4 % 

o 50–80 kg·m ̶ 3, kdežto při dávce 50 % až o 160 kg·m ̶ 3. 

Při porovnání pevností v tlaku je zřejmé, že provzdušňující přísady působí negativně 

a pevnost klesá nezávisle na druhu přísady, jak je možné pozorovat na obrázku 30 vlevo. 

V případě dávky 0,4 % došlo u obou směsí k poklesu pevnosti přibližně o 1 MPa, při dávce 

50 % byla pevnost ještě nižší až o 5,2 MPa v porovnání s referenční hodnotou. 

Jinak je tomu u pevností v tahu za ohybu, které se výrazně liší. Přidáním Poralanu 

i Microporanu v dávce 0,4 %, u kterých došlo k nepatrnému snížení pevnosti v tlaku, 

se pevnost v tahu za ohybu snížila výrazně, až o 1,5 MPa, kdežto při dávce 50 % nebyl 

pokles tak patrný a pohyboval se v rozmezí 0,3–0,6 MPa. 
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Obr. 29 - Závislost objemové hmotnosti geopolymeru na typu a dávce použité provzdušňující 

přísady 

 

Obr. 30 - Závislost pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu na typu a dávce použité 

provzdušňující přísady 
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4.2.2 Reologické vlastnosti 

Přidání provzdušňujících přísad do  metakaolinového geopolymeru velmi ovlivní nejen 

mechanické, ale i reologické vlastnosti. Zda se jednalo o přísadu Poralan nebo Microporan 

nebylo při dávce 0,4 % rozhodující, jelikož u obou směsí došlo ke stejnému poklesu 

počáteční viskozity téměř na polovinu referenční hodnoty (Tab. 6). Při dávce 50 % 

Poralanu se počáteční viskozita zvýšila, kdežto u směsi s Microporanem zůstala srovnatelná 

s referenčním měřením. Statická mez toku byla u všech měřených vzorků srovnatelná, 

kdežto plastická viskozita se lišila. Nejvyšší hodnoty plastické viskozity dosáhla směs 

s 50 % Poralanu, tudíž lze usoudit, že tato dávka přísady velmi negativně ovlivňuje 

zpracovatelnost metakaolinového geopolymeru.  

Časový průběh komplexní viskozity se také liší v závislosti na typu a dávce provzdušňovací 

přísady. Na obrázku 32 je pozorovatelné, že křivky s 0,4 % přísad se téměř překrývají 

s křivkou referenční, takže i doba zpracovatelnosti při zachování stejné viskozity bude 

srovnatelná, kdežto při dávce 50 % má metakaolinový geopolymer výrazně vyšší viskozitu, 

která ještě v průběhu 30 minut vzrůstá. Zpracovatelnost takovéhoto geopolymeru bude velmi 

obtížná. 

Obr. 31 - Tokové chování geopolymeru v závislosti na typu a dávce použité provzdušňující 

přísady 

 

Dle výsledků fyzikálně-mechanických a reometrických měření lze konstatovat, že 0,4% 

přídavek provzdušňujících přísad Poralan a Microporan zlepšuje počáteční viskozitu, ale 

negativně ovlivňuje pevnost v tlaku i pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech zrání, kdežto 

50% dávka přísady negativně ovlivní jak mechanické, tak reologické vlastnosti. 
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Obr. 32 - Změna komplexní viskozity v čase v závislosti na typu a dávce použité provzdušňovací 

přísady 

 

Tab. 6 - Reologické vlastnosti geopolymeru v závislosti na typu a dávce použité provzdušňující 

přísady 

Přísada Referenční 
Poralan STA  

(0,4 %) 

Microporan LP 

(0,4 %) 

Poralan STA  

(50 %) 

Microporan 

LP (50 %) 

počáteční 

viskozita 

[Pa·s] 

113,251 66,7957 64,2941 140,384 114,272 

Napětí σ [Pa] - reologický model Herschel-Bulkley 

koeficient 

determinace 

R2 

0,999487 0,999836 0,999280 0,999967 0,999946 

statická mez 

toku [Pa] 
15,9352 9,91534 11,5477 13,3817 15,9149 

plastická 

viskozita 

[Pa·s] 

2,45886 3,34618 2,85861 24,2047 10,5616 

 

4.3 Napěňovací přísady 

4.3.1 Fyzikálně-mechanické vlastnosti 

Stejně jako u provzdušňujících přísad by měly napěňovací přísady snížit objemovou 

hmotnost zkoušených past. V čerstvém stavu měl tento efekt pouze dodecylsulfát sodný, 

který snížil objemovou hmotnost nejvíce, a to o 100 kg·m−3 v porovnání s referenční směsí, 

kdežto při použití přísady MasterCell 285 došlo k nárůstu o 20 kg·m−3. Jak je vidět na 
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obrázku 33, ve ztvrdlém stavu se efekt napěňovacích přísad projevil u všech vzorků. 

Největšího poklesu hmotnosti dosáhl metakaolinový geopolymer s dodecylsulfátem sodným 

a to 130–140 kg·m−3, s MasterCell 285 se pak hmotnost snížila o 70 kg·m−3. V rámci 

vyhodnocení objemové hmotnosti nebyl pozorován rozdíl mezi dávkou přísad 0,5 % a 1,0 %. 

Dávka přísady měla vliv pouze v případě čerstvé metakaolinové směsi s dodecylsulfátem. 

Jak lze pozorovat na obrázku 34 vlevo, stejně jako u provzdušňujících přísad, napěňovací 

přísady mají negativní vliv na pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání. Nejnižších pevností 

dosáhly vzorky s přídavkem dodecylsulfátu i MasteCellu 1,0 %, pevnosti klesly o 20 % vůči 

referenční hodnotě. Nízké pevnosti byly také naměřeny při použití MasterCell 0,5 %, kdežto 

přidání dodecylsulfátu v množství 0,5 % nemělo výrazný vliv. Pevnost tohoto vzorku byla 

srovnatelná s referenční hodnotou. 

Obrázek 34 vpravo srovnává pevnosti v tahu za ohybu. Nejnižších pevností dosáhl vzorek 

s přísadou MasterCell 0,5 %, u kterého pevnosti klesly o přibližně 34 % v porovnání 

s referenční hodnotou. Výrazné snížení nastalo i po přidání obou přísad v množství 1,0 %. 

Stejně jako u pevnosti v tlaku, dodecylsulfát v množství 0,5 % nejméně ovlivnil pevnosti 

v tahu za ohybu. 

Na základě měření lze usoudit, že metakaolinový geopolymer s přídavkem 0,5 % 

dodecylsulfátu sodného má jediný ze zkoušených směsí srovnatelné vlastnosti s referenční 

směsí. 

 

 Průměr  Průměr±SmCh  Rozsah neodleh.  Odlehlé

Ref = referenční DS = Dodecylsulfát sodný MC = MasterCell 285

(č) = čerstvý stav (0,5) = 0,5 % (1,0) = 1,0 %
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Obr. 33 - Závislost objemové hmotnosti geopolymeru na typu a dávce použité napěňovací přísady 
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Obr. 34 - Závislost pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu na typu a dávce použité napěňovací 

přísady 

4.3.2 Reologické vlastnosti 

Přídavek napěňovacích přísad významně ovlivnil tokové chování metakaolinového 

geopolymeru. Jak lze usoudit z obrázku 35, tokové vlastnosti se vůči referenční křivce, která 

je nejníže, výrazně zhoršily. Tabulka 5 ukazuje hodnoty počáteční viskozity i statické meze 

toku, které po přidání všech přísad velmi vzrostly v porovnání s referenčním měřením, 

nejvíce s přidáním MasterCell 285 v množství 1,0 %. Stejně tak výsledná plastická viskozita 

byla několikanásobně vyšší než u referenční směsi.  

Obr. 35 - Tokové chování geopolymeru v závislosti na typu a dávce použité napěňovací přísady 
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Vliv přísad na změnu komplexní viskozity v čase (Obr. 36) je stejně negativní jako 

u tokových vlastností. Všechny směsi vykazují několikanásobně vyšší komplexní viskozitu 

než referenční směs. Nejvyšší viskozity dosáhl metakaolinový geopolymer s přídavkem 

1,0 % MasterCell 285. Tyto výsledky ukazují, že zpracovatelnost metakaolinového 

geopolymeru s přídavkem napěňovacích přísad bude velmi obtížná, jelikož vykazují 

vysokou viskozitu v porovnání s referenční směsí. 

Dle výsledků fyzikálně-mechanických a reometrických měření lze usoudit, že přídavek 

napěňovacích přísad negativně ovlivňuje reologické vlastnosti i pevnosti metakaolinového 

geopolymeru.  

Obr. 36 - Změna komplexní viskozity v čase v závislosti na typu a dávce použité napěňovací 

přísady 

Tab. 7 - Reologické vlastnosti geopolymeru v závislosti na typu a dávce použité napěňovací 

přísady 

Přísada Referenční 

Dodecylsulfát 

sodný  

(0,5 %) 

Dodecylsulfát 

sodný  

(1 %) 

MasterCell 285  

(0,5 %) 

MasterCell 

285 

(1 %) 

počáteční 

viskozita 

[Pa·s] 

113,251 194,022 406,908 419,442 2985,86 

Napětí σ [Pa] - reologický model Herschel-Bulkley 

koeficient 

determinace 

R2 

0,999487 0,999776 0,999949 0,998153 0,999870 

statická mez 

toku [Pa] 
15,9352 27,2984 39,3360 55,3825 125,180 

plastická 

viskozita 

[Pa·s] 

2,45886 21,4689 54,9514 23,0640 233,781 
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4.4 Odpěňovací přísady 

4.4.1 Fyzikálně-mechanické vlastnosti 

Objemová hmotnost metakaolinového geopolymeru se liší v závislosti na druhu použité 

odpěňovací přísady. Jak ukazuje obrázek 37, v čerstvém stavu se objemová hmotnost 

jednotlivých směsí velmi liší. Po přídavku Agitanu, Lukosanu a Entschäumeru T se zvýší 

o 30–70 kg·m ̶ 3 v porovnání s referenční hodnotou. Jediný Surfinol nepatrně snížil 

objemovou hmotnost. Ve ztvrdlém stavu dosáhly všechny vzorky nižší objemové hmotnosti 

než referenční směs. Po přidání Agitanu, Lukosanu a Entschäumeru T byl úbytek mezi 

30 – 50 kg·m ̶ 3, kdežto se Surfinolem až 80 kg·m ̶ 3. 

Při porovnání pevností v tlaku (Obr. 38 vlevo) zjistíme, že přísady Agitan a Lukosan 

nepatrně sníží pevnost, přibližně o 1–2 MPa, kdežto Surfinol a Entschäumer T až o 6 MPa, 

tedy přibližně 17 % v porovnání s referenční pevností. 

Na obrázku 38 vpravo jsou zaznamenány pevnosti v tahu za ohybu. Je zde vidět velký 

rozptyl naměřených hodnot, zejména u vzorků s Agitanem a Surfynolem. Při porovnání 

průměrných pevností lze konstatovat, že pouze po přidání Agitanu došlo k nepatrnému 5% 

poklesu, kdežto u ostatních přísad až 20 % vůči referenční hodnotě. 

Na základě měření fyzikálně-mechanických vlastností metakaolinového geopolymeru 

s přídavkem odpěňovacích přísad vyplývá, že pouze geopolymer s Agitanem P841 dosáhl 

srovnatelných pevností v tlaku i tahu za ohybu s referenční směsí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37 - Závislost objemové hmotnosti geopolymeru na typu použité odpěňovací přísady 

 Průměr  Průměr±SmCh  Rozsah neodleh.  Odlehlé

Ref = referenční  Ag = Agitan P841  Lu = Lukosan  Sur = Surfynol 
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Obr. 38 - Závislost pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu na typu použité odpěňovací přísady 

4.4.2 Reologické vlastnosti 

Pokud porovnáme tokové chování geopolymeru s přidáním odpěňovacích přísad (Obr. 39) 

zjistíme, že velmi záleží na druhu použité přísady. Po přidání Agitanu a Entshäumeru T 

můžeme pozorovat zlepšení reologických vlastností již na počáteční viskozitě, kterou obě 

přísady sníží, v porovnání s referenční směsí. Celý průběh křivky i výsledná plastická 

viskozita je velmi podobná chování referenční směsi, a tak lze usoudit, že tyto přísady nemají 

negativní vliv na reologické chování metakaolinového geopolymeru, kdežto při použití 

Lukosanu a Surfynolu dojde k opačnému vlivu. Již počáteční viskozita se s Lukosanem 

zvýší přibližně 3×, kdežto u Surfynolu až téměř 8×. Spolu se zvýšením počáteční viskozity 

souvisí i celkový průběh křivky a několikanásobně vyšší plastická viskozita, tudíž lze 

konstatovat, že tyto přísady mají negativní vliv na reologické vlastnosti metakaolinového 

geopolymeru. 

Jak je patrné z obrázku 40, který ukazuje průběh komplexní viskozity v čase, geopolymer 

s Agitanem a Entshäumerem T vykazuje stejné tokové vlastnosti jako referenční směs. 

Velký rozdíl, stejně jako při měření bez časové závislosti, nastává s přidáním Lukosanu 

a Surfynolu. Průběh křivek je srovnatelný jako u všech ostatních směsí, ale křivky jsou 

v grafu posunuté mnohem výš než křivka referenční, což znamená, že přidání těchto přísad 

zhorší zejména zpracovatelnost směsi. 
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Obr. 39 - Tokové chování geopolymeru v závislosti na typu použité odpěňovací přísady 

 

 

Obr. 40 - Změna komplexní viskozity v čase v závislosti na typu použité odpěňovací přísady 

 

 

Na základě vyhodnocení fyzikálně-mechanických a reologických vlastností 

metakaolinového geopolymeru s přídavkem odpěňovacích přísad lze usoudit, že pouze 

odpěňovací přísada Agitan P841 částečně zlepšuje tokové chování geopolymeru při velmi 

nízkých rychlostech deformace a zároveň nemá negativní vliv na mechanické vlastnosti, 

v porovnání s referenční směsí. Ostatní druhy odpěňovacích přísad negativně ovlivnili 

reologické chování i mechanické vlastnosti. 
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Tab. 8 - Reologické vlastnosti geopolymeru v závislosti na typu použité odpěňovací přísady 

Přísada Referenční Agitan P841 Lukosan S Surfynol 
Entschäumer 

T 

počáteční 

viskozita 

[Pa·s] 

113,251 79,6198 350,384 842,346 97,6335 

Napětí σ [Pa] - reologický model Herschel-Bulkley 

koeficient 

determinace 

R2 

0,999487 0,999609 0,999599 0,999352 0,999763 

statická mez 

toku [Pa] 
15,9352 12,2772 26,3915 73,5039 14,5426 

plastická 

viskozita 

[Pa·s] 

2,45886 3,13736 10,6674 30,6829 4,26418 

 

4.5 Protismršťující přísady 

4.5.1 Fyzikálně-mechanické vlastnosti 

Na obrázku 41 jsou vyhodnoceny objemové hmotnosti metakaolinového geopolymeru 

s přídavkem protismršťujících přísad a referenční směsi v čerstvém i ztvrdlém stavu. Po 

přidání přísad se objemová hmotnost v čerstvém stavu zvýšila o 30 kg·m ̶ 3, zajímavé však 

je, že u všech směsí byla objemová hmotnost stejná. Ve ztvrdlém stavu následně došlo ke 

snížení hmotnosti vůči referenční hodnotě o 20–40 kg·m ̶ 3. 

Jak ukazuje obrázek 42 vlevo, protismršťující přísady minimálně ovlivňují pevnosti v tlaku. 

Všechny zkoušené vzorky vykazovaly mírně nižší, avšak statisticky srovnatelné pevnosti 

v tlaku 34–36 MPa. Pouze přidání Peraminu snížilo průměrné pevnosti na 32 MPa, což je 

pokles ~11 %. Je možné tedy usoudit, že protismršťující přísady mírně snižují, avšak výrazně 

neovlivňují, pevnost v tlaku metakaolinového geopolymeru. 

Jinak je tomu při porovnání pevností v tahu za ohybu, kde velmi záleží na druhu použité 

přísady. Největší 40% pokles pevnosti nastal s přísadou MasterLife SRA 150, stejný účinek 

je pozorovatelný u směsi s Peraminem, u kterého ale poklesla pevnost pouze o 7 %. Jediný 

vzorek, který vykazoval vyšší pevnosti než referenční, byl geopolymer se Stachementem 

AC600, který zvýšil pevnost o 10 %. 

Pokud porovnáme fyzikálně-mechanické vlastnosti, zjistíme, že pouze Stachement AC600 

má srovnatelné pevnosti v tlaku i tahu za ohybu s referenční směsí, za současné nižší 

objemové hmotnosti. 
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 Průměr  Průměr±SmCh  Rozsah neodleh.  Odlehlé

Ref = referenční ML = MasterLife SRA 150 

Per = Peramin SRA 40 AC600 = Stachement AC600 (č) = čerstvý stav

Ref (č)

Ref

ML (č)

ML

Per (č)

Per

AC600 (č)

AC600

1580

1600

1620

1640

1660

1680

1700

O
b
je

m
o
v
á 

h
m

o
tn

o
st

 [
k
g

·m
-3

]

 

Obr. 41 - Závislost objemové hmotnosti geopolymeru na typu použité protismršťující přísady 

Obr. 42 - Závislost pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu na typu použité protismršťující 

přísady 
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4.5.2 Reologické vlastnosti 

Při sledování tokového chování geopolymeru s protismršťujícími přísadami (Obr. 43) jsou 

vidět rozdíly mezi měřenými vzorky. Počáteční viskozitu téměř o polovinu snížily přísady 

Peramin i Stachement AC600, kdežto po přidání MasterLife došlo ke zvýšení viskozity 

a tudíž i zhoršení zpracovatelnosti v průběhu celého měření. Stejně jako u počáteční 

viskozity byla i statická mez toku nižší u směsi s Peraminem a Stachementem AC600, kdežto 

plastická viskozita byla srovnatelná s referenční směsí. 

Obr. 43 - Tokové chování geopolymeru v závislosti na typu použité protismršťující přísady 

I graf závislosti komplexní viskozity na čase (Obr. 44) ukazuje, že směs s Peraminem má 

shodnou křivku s referenční směsí, a také stejný průběh reologického chování v čase, kdežto 

po přidání Stachementu AC600 došlo k výraznému snížení komplexní viskozity, a tudíž 

i prodloužení doby zpracovatelnosti při nižší viskozitě než má referenční směs. Při měření 

směsi s přísadou MasterLife došlo po přibližně 8 minutách vlivem velmi malé vnější 

mechanické vibrace ke zkreslení výsledků, které dále nebyly zaznamenány do grafu. Lze 

však předpokládat, že průběh křivky bude stejný jako u ostatních směsí, pouze s vyššími 

hodnotami komplexní viskozity. 

Na základě vyhodnocení fyzikálně-mechanických a reometrických měření lze konstatovat, 

že u metakaolinového geopolymeru s přísadou Stachement AC600 dojde ke zlepšení 

reologických vlastností při velmi nízkých rychlostech deformace bez negativního vlivu na 

pevnost v tlaku i tahu za ohybu po 28 dnech zrání, za současné nižší objemové hmotnosti 

než u referenční směsi. 
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Obr. 44 - Změna komplexní viskozity v čase v závislosti na typu použité protismršťující přísady 

 

 

Tab. 9 - Reologické vlastnosti geopolymeru v závislosti na typu použité protismršťující přísady 

Přísada Referenční MasterLife SRA 150 Peramin SRA 40 
Stachement  

AC 600 

počáteční 

viskozita 

[Pa·s] 

113,251 139,051 64,7870 70,1622 

Napětí σ [Pa] - reologický model Herschel-Bulkley 

koeficient 

determinace 

R2 

0,999487 0,999424 0,999775 0,999608 

statická mez 

toku [Pa] 
15,9352 19,2993 10,3813 12,1801 

plastická 

viskozita 

[Pa·s] 

2,45886 5,08949 2,94193 3,63246 
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4.6 Stabilizační přísady 

4.6.1 Fyzikálně-mechanické vlastnosti 

V čerstvém stavu přidání stabilizačních přísad zvýší objemovou hmotnost o 10–70 kg·m ̶ 3 

v porovnání s referenční směsí. K největšímu nárůstu dojde po přidání Stabilanu 300F 

v množství 0,8 % a Stabilizátoru SPP. Naopak po 28 dnech zrání vykazují všechny vzorky 

nižší objemovou hmotnost o 20–50 kg·m ̶ 3 než referenční, nejnižší hmotnosti 1 590 kg·m ̶ 3 

dosáhl geopolymer s přísadou Castament FS10, tedy pokles 70 kg·m ̶ 3 (Obr. 45). 

Mechanické vlastnosti metakaolinového geopolymeru jsou stabilizačními přísadami 

negativně ovlivněny. Jak lze pozorovat na obrázku 46 vlevo, u všech směsí došlo po 

28 dnech zrání ke snížení pevností v tlaku v rozmezí 2–4 MPa, tedy 6–11 %. Pouze přídavek 

Stabilizátoru SPP mírně snížil, ale výrazně neovlivnil pevnost v tlaku v porovnání 

s referenční hodnotou. 

Obrázek 46 vpravo ukazuje vyhodnocené pevnosti v tahu za ohybu. U všech směsí byly 

naměřeny výrazně nižší pevnosti než u referenčního vzorku, pokles byl v rozmezí 

0,9 – 1,5 MPa, tedy 19–30 %. 

Na základě výsledků fyzikálně-mechanických měření můžeme usoudit, že stabilizační 

přísady negativně ovlivňují pevnost v tlaku i tahu za ohybu metakaolinového geopolymeru 

po 28 dnech zrání. 

 Průměr  Průměr±SmCh  Rozsah neodleh.  Odlehlé

Ref = referenční  St = Stabilan 300F 0,8 %  Ca10 = Castament FS10

300F = Stabilan 300F 0,5 %

SPP = Stabilizátor SPP (č) = čerstvý stav
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Obr. 45 - Závislost objemové hmotnosti geopolymeru na typu a dávce použité stabilizační přísady 
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Obr. 46 - Závislost pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu na typu a dávce použité stabilizační 

přísady 

4.6.2 Reologické vlastnosti 

Reologické chování metakaolinového geopolymeru se po přidání stabilizačních přísad 

výrazně nemění. Jak ukazuje obrázek 47 a tabulka 8, počáteční viskozita směsi se vůči 

referenční hodnotě mírně zvýší pouze s přídavkem Stabilanu 300F v množství 0,8 %, kdežto 

u směsi se Stabilizátorem SPP byla naměřena přibližně o třetinu nižší hodnota. Stejně jako 

počáteční viskozita i hodnota statické meze toku byla vyšší po přídavku Stabilanu 300F 

0,8 % a mírně nižší se Stabilizátorem SPP. Castament FS10 ani Stabilan 300F při dávce 

0,5 % neměly vliv na tyto vlastnosti v porovnání s referenční směsí. Jinak je tomu při 

porovnání plastické viskozity. Referenční metakaolinový geopolymer má stejnou plastickou 

viskozitu i po přidání Stabilizátoru SPP, kdežto u všech ostatních směsí je viskozita přibližně 

dvojnásobná. 

Křivky komplexní viskozity v čase jsou zobrazeny na obrázku 48. Jak lze pozorovat, 

komplexní viskozita všech směsí byla výrazně vyšší než u směsi referenční, jejíž křivka je 

položena v grafu nejníž. Na základě tohoto měření je možné tedy usoudit, že použité 

stabilizační přísady zhoršují zpracovatelnost metakaolinového geopolymeru v čase, a že 

žádná z přísad neprodlouží dobu zpracovatelnosti při porovnání s referenční směsí. 

 Průměr  Průměr±SmCh  Rozsah neodleh. 

 Odlehlé

Ref = referenční  St = Stabilan 300F 0,8 %  

Ca10 = Castament FS10

300F = Stabilan 300F 0,5 %

SPP = Stabilizátor SPP (č) = čerstvý stav
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Obr. 47 - Tokové chování geopolymeru v závislosti na typu a dávce použité stabilizační přísady 

 

Obr. 48 - Změna komplexní viskozity v čase v závislosti na typu a dávce použité stabilizační 

přísady 

Po vyhodnocení fyzikálně-mechanických a reometrických měření je zřejmé, že zvolené 

stabilizační přísady negativně ovlivňují reologické i mechanické vlastnosti metakaolinového 

geopolymeru.  
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Tab. 10 - Reologické vlastnosti geopolymeru v závislosti na typu a dávce použité stabilizační 

přísady 

Přísada Referenční 
Castament 

FS 10 

Stabilan 300F 

(0,5 %) 

Stabilan 300F 

(0,8 %) 

Stabilizátor 

SPP 

počáteční 

viskozita 

[Pa·s] 

113,251 104,598 103,810 135,270 77,8500 

Napětí σ [Pa] - reologický model Herschel-Bulkley 

koeficient 

determinace 

R2 

0,999487 0,999288 0,999333 0,999092 0,999555 

statická mez 

toku [Pa] 
15,9352 17,4413 16,9895 21,3007 12,4676 

plastická 

viskozita 

[Pa·s] 

2,45886 4,09816 4,11566 4,92775 2,98413 

 

4.7 Rtuťová porozimetrie 

Měření pórů v mikrostruktuře metakaolinového geopolymeru s přídavkem různých druhů 

přísad bylo stanoveno rtuťovou porozimetrií. Měřeno bylo 12 náhodně vybraných vzorků.  

Jak je vidět na obrázcích 49 a 50, kumulativní i diferenční objem pórů byl u všech vzorků 

velmi podobný. 

Na mikrostruktuře se nejvíce podílely póry velikosti 0,05–0,005 μm. Dle předpokladů byl 

největší objem pórů naměřený při použití provzdušňujících přísad Poralan a Microporan 

v množství 50 % a dodecylsulfátu sodného v množství 0,5 %. U všech ostatní vzorků, kromě 

směsi se Stachmentem NN, u které byl celkový objem pórů nejnižší, byly křivky srovnatelné 

s křivkou referenční. 

Graf diferenčního objemu pórů (Obr. 50) ukazuje podrobněji velikost a množství pórů 

v mikrostruktuře jednotlivých vzorků. U referenční směsi, stejně jako s přídavkem 

Stabilanu 300F v množství 0,8 %, Agitanu P841, Poralanu, Lukosanu S a dodecylsulfátu 

sodného, bylo převážné množství pórů průměru 0,01–0,04 μm. Přísady Peramin SRA 40, 

Castament FS10, Melamin, Masterrheobuild 1111 a Microporan vytvořily větší póry 

průměru 0,02–0,05 μm. Jediný Stachement NN v porovnání s ostatními vzorky měl póry 

menší, více rozložené v rozmezí 0,01–0,02 μm. 

Na základě vyhodnocení kumulativního a diferenčního objemu pórů lze usoudit, že všechny 

zvolené přísady vytváří v mikrostruktuře póry velikosti 0,005–0,01 μm. Rozložení 

a množství daných pórů však záleží na druhu použité přísady. Nelze jednoznačně říci, které 

přísady tvoří větší či menší póry, jelikož i v rámci jedné skupiny přísad dochází k vytvoření 

různých typů pórů. 
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Obr. 49 - Kumulativní objem pórů metakaolinového geopolymeru v závislosti na typu a dávce 

použité přísady 

 
 

Obr. 50 - Diferenční objem pórů metakaolinového geopolymeru v závislosti na typu a dávce 

použité přísady 
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4.8 Snímky z elektronového mikroskopu 

V rámci vyhodnocení mikrostruktury metakaolinového geopolymeru byly pořízeny snímky 

z elektronového mikroskopu při zvětšení 50×, 500×, 1000×. Snímky byly pořízeny ze 

stejných vzorků, u kterých se stanovovalo množství pórů rtuťovou porozimetrií. 

Při zvětšení mikrostruktury 50× jsou vidět rozdíly pouze s použitím provzdušňovacích 

přísad, které vytvořily větší množství pórů, jež není možné analyzovat metodou rtuťové 

porozimetrie. Dle snímků zvětšených 500× (Obr. 52) lze pozorovat, že mikrostruktura 

metakaolinového geopolymeru se nezmění ani po přidání odlišných druhů přísad. Lépe je to 

pozorovatelné při zvětšení 1000× na obrázku 53, na němž nejsou vidět žádné rozdíly mezi 

referenčním vzorkem a ostatními vzorky s přísadami.  

Z těchto důvodů není nutné uvádět a porovnávat snímky všech vzorků, protože jsou všechny 

velmi podobné vzorku referenčnímu a lze tedy konstatovat, že žádná použitá přísada neměla 

vliv na změnu mikrostruktury metakaolinového geopolymeru, pouze se lišilo množství pórů, 

které bylo ve vzorku obsaženo. Dle předpokladu vytvořily největší množství pórů přísady 

provzdušňovací – Poralan a Microporan. 

 

 

 

Obr. 51 - Mikrostruktura metakaolinového geopolymeru po zvětšení 50× 
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Obr. 52 - Mikrostruktura metakaolinového geopolymeru po zvětšení 500× 

 

Obr. 53 - Mikrostruktura metakaolinového geopolymeru po zvětšení 1000× 
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Diskuze výsledků 

Na základě vyhodnocení vlivu plastifikačních a superplastifikačních, provzdušňovacích, 

napěňovacích, odpěňovacích, protismršťujících a stabilizačních přísad byla z každé skupiny 

vybrána jedna přísada, která nejlépe vyhovovala požadavku na zlepšení reologických 

vlastností metakaolinového geopolymeru bez negativního vlivu na pevnosti v tlaku a tahu 

za ohybu po 28 dnech zrání. V rámci daných skupin nejlépe zlepšily reologické vlastnosti 

Melamin, Microporan v dávce 0,4 %, dodecylsulfát sodný v dávce 0,5 %, Agitan P841, 

Stachement AC600 a Stabilizátor SPP. 

Na obrázku 54 jsou uvedené objemového hmotnosti geopolymeru v čerstvém stavu. Jediný 

dodecylsulfát sodný, napěňovací přísada, snížil hmotnost o 50 kg·m−3, jelikož vnesl do 

geopolymeru velké množství malých vzduchových bublinek, což bylo pozorovatelné i na 

konzistenci směsi. Naopak provzdušňující přísada Microporan navzdory předpokladům 

hmotnost v čerstvém stavu zvýšil o 30 kg·m−3, dokonce více než plastifikační přísada 

Melamin. Provzdušňující přísady vytváří větší vzduchové póry než napěňovací, mohlo dojít 

ke spojení menších bublinek s většími, k jejich rozbití mícháním a tím zvýšení hutnosti 

směsi. Největší nárůst objemové hmotnosti nastal při použití odpěňovací a stabilizační 

přísady. Dle principu odpěňovacích přísad Agitan P841 sdružil i velmi malé bublinky ve 

větší celky, které byly následně vymíchány, kdežto Stabilizátor SPP zřejmě zredukoval 

množství volné reologické vody, tím zvýšil kontaktní plochu tuhých částic a také objemovou 

hmotnost směsi. 

 Průměr  Průměr±SmCh  Rozsah neodleh.  Odlehlé

Ref = Referenční Me = Melamin M 0,4 = Microporan 0,4 % Ag = Agitan P841 

DS 0,5 = Dodecylsulfát sodný 0,5 % AC600 = Stachement AC600 

SPP = Stabilizátor SPP
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Obr. 54 - Objemová hmotnost čerstvého metakaolinového geopolymeru v závislosti na typu 

a dávce použité přísady 

Po 28 dnech zrání došlo k poklesu objemové hmotnosti u všech vzorků s použitím přísad 

více než u referenčního (Obr. 55), navzdory vyšším hmotnostem v čerstvém stavu. Během 

zrání dochází k polykondenzačním reakcím, které uvolňují nepotřebné molekuly vody, které 
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se dále odpařují. Práce byla zpracovávána v průběhu jednoho roku, což znamená, že 

jednotlivé sady vzorků byly míchány v různém ročním období. Zrání probíhalo v laboratoři 

při laboratorní teplotě, ale jeho proces mohlo ovlivnit zahřívání vzduchu při letním počasí 

i topení v zimě. Nestejnoměrné zabalení do PE sáčků mohlo být také příčinou rychlejšího 

odpařování vody. 

 Průměr  Průměr±SmCh  Rozsah neodleh.  Odlehlé

Ref = Referenční Me = Melamin M 0,4 = Microporan 0,4 %  Ag = Agitan P841 

DS 0,5 = Dodecylsulfát sodný 0,5 % AC600 = Stachement AC600 

SPP = Stabilizátor SPP
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Obr. 55 - Objemová hmotnost ztvrdlého metakaolinového geopolymeru v závislosti na typu 

a dávce použité přísady 

Obrázek 56 porovnává pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání. Při použití přísad klesly průměrné 

pevnosti o 0,5–1 MPa vůči referenční hodnotě. Ze statistického hlediska jsou tyto hodnoty 

srovnatelné a můžou korelovat s nižší objemovou hmotností ve ztvrdlém stavu. Tento 

předpoklad však nepotvrzuje geopolymer s dodecylsulfátem sodným, u kterého výrazně 

klesla objemová hmotnost, kdežto pevnosti v tlaku byly srovnatelné s referenčním vzorkem. 

Tyto anomálie mohly být stejně jako v případě objemové hmotnosti ovlivněny ročním 

obdobím. 

Na rozdíl od pevností v tlaku se efekt přísad na pevnosti v tahu za ohybu výrazně lišil. Jediná 

protismršťující přísada Stachement AC600 zvýšila pevnost ~5% při porovnání s referenční 

hodnotou. Předpokládaně došlo ke snížení kapilárního tlaku kapaliny v kapilárách vzniklých 

při tvorbě struktury geopolymeru, což zamezilo vzniku mikrotrhlin a tím došlo k nárůstu 

pevnosti. U všech ostatních vzorků došlo k poklesu pevností, což také může korelovat 

s objemovou hmotností, jedině u dodecylsulfátu sodného byly naměřeny pouze o 10 % nižší 

pevnosti, tedy mohl nastat stejný efekt jako u pevnosti v tlaku. Jak je vidět na obrázku 57, 

nejnižší pevnosti byly naměřeny s přísadami Microporan s Stabilizátor SPP. U vzorku 

s Microporanem pevnost zřejmě ovlivnila velikost přísadou vytvořených pórů, které jsou 

větší než u vzorku s dodecylsulfátem sodným, což mohlo mít vliv na vytvoření mikrotrhlin 

v jejich okolí a snížení pevností. U Stabilizátoru SPP mohl pokles souviset s velkou změnou 

objemové hmotnosti, tím vytvoření sítě kapilár a mikrotrhlin. 
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 Průměr  Průměr±SmCh  Rozsah neodleh.  Odlehlé

Ref = Referenční Me = Melamin M 0,4 = Microporan 0,4 %  Ag = Agitan P841 

DS 0,5 = Dodecylsulfát sodný 0,5 % AC600 = Stachement AC600 

SPP = Stabilizátor SPP
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Obr. 56 - Pevnost v tlaku v závislosti na typu a dávce použité přísady 

 

 Průměr  Průměr±SmCh  Rozsah neodleh.  Odlehlé

Ref = Referenční Me = Melamin M 0,4 = Microporan 0,4 %  Ag = Agitan P841 

DS 0,5 = Dodecylsulfát sodný 0,5 % AC600 = Stachement AC600 
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Obr. 57 - Pevnost v tahu za ohybu v závislosti na typu a dávce použité přísady 

Všechny posuzované přísady, kromě dodecylsulfátu sodného, pozitivně ovlivnily počáteční 

viskozitu. Tento efekt zřejmě souvisí s vlivem přísad na objemovou hmotnost. Při zvýšení 

objemové hmotnosti v čerstvém stavu došlo k vytěsnění většiny vzduchových bublin, což 

mohlo zvětšit kontaktní plochu mezi pevnými částicemi a kapalinou, a mít vliv na snížení 

viskozity celé směsi. Dodecylsulfát sodný naopak výrazně snížil objemovou hmotnost 
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geopolymeru, protože vnesl do směsi velké množství vzduchu, její chování bylo podobné 

pěně, a povrchové napětí mezi jednotlivými bublinami tak mohlo zhoršit tokové vlastnosti, 

jak je vidět na obrázku 58. Plastická viskozita i mez toku však jsou u všech přísad prakticky 

srovnatelné s referenční směsí. 

Obr. 58 - Tokové křivky v závislosti na typu a dávce použité přísady 

Při posouzení změny komplexní viskozity v časové závislosti je vidět, že dodecylsulfát 

sodný není vhodný pro zlepšení reologických vlastností. Nejen že směs vykazuje 

několikanásobně vyšší viskozitu v porovnání s referenční křivkou, ale tato viskozita ještě 

v čase roste. Negativně také působil Stabilizátor SPP, u kterého by mohlo být dosaženo nižší 

viskozity pouze za předpokladu míchání. Směsi s Melaminem a Stachementem AC600 

vykazovaly za stejných podmínek nižší viskozitu, tudíž se dá předpokládat, že by i doba 

zpracovatelnosti byla delší než u referenční směsi. Ostatní přísady neovlivnily komplexní 

viskozitu metakaolinového geopolymeru. 

Obr. 59 - Změna komplexní viskozity v závislosti na typu a dávce použité přísady 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem přísad běžně používaných do betonů a malt na 

vlastnosti metakaolinového geopolymeru. Cílem práce bylo zhodnotit, na základě fyzikálně-

mechanických a reometrických měření jednotlivých směsí, které přísady mají pozitivní vliv 

na reologii geopolymeru, a zároveň negativně neovlivňují jeho mechanické vlastnosti. 

Teoretická část popisuje geopolymery, jejich vývoj i proces vzniku alkalicky aktivovaného 

metakaolinu, poskytuje základní informace z oblasti reologie a uvádí literární rešerši 

důležitých studií v oblasti reologie metakaolinového geopolymeru. V experimentální části 

práce bylo vyhodnoceno vlastní měření fyzikálně-mechanických, reologických 

a mikrostrukturních změn geopolymerních past dle druhu přidaných přísad. Přísady byly 

vybrány ze skupin plastifikačních a superplastifikačních, provzdušňujících, napěňovacích, 

odpěňovacích, protismršťujících a stabilizačních, v největším zastoupení od výrobců 

STACHEMA CZ s.r.o. a BASF Construction Polymers GmbH. 

Pro posouzení fyzikálně-mechanických a reologických vlastností metakaolinového 

geopolymeru byla v experimentální části práce zvolena referenční směs, složená 

z metakaolinu, vodního skla a vody v poměru 0,43:0,39:0,18. Reologické chování této směsi 

je vhodné pro vytváření vzorků, dobře se s ní pracuje a výsledné pevnosti jsou srovnatelné 

s CEM I 32,5 R. Průměrná objemová hmotnost čerstvé směsi je 1 660 kg·m−3, ve ztvrdlém 

stavu 1 640 kg·m−3, pevnost v tlaku po 28 dnech zrání je 36 MPa a pevnost v tahu za ohybu 

4,8 MPa. Na základě reometrického měření byla zjištěna počáteční viskozita referenční 

směsi 113,251 Pa·s. Statická mez toku 15,93 Pa a plastická viskozita 2,45 Pa·s byly 

stanoveny pomocí reologického modelu Herschel-Bulkley. 

V kapitole 4.1 jsou vyhodnoceny vlastnosti metakaolinového geopolymeru s přídavkem 

plastifikačních a superplastifikačních přísad Stachement NN, Melamin, Melment F10 

a Masterrheobuild 1111. Všechny tyto přísady snížili objemovou hmotnost ve ztvrdlém 

stavu o 20–60 kg·m−3, nejvíce Masterrheobuild 1111. Po 28 dnech zrání dosáhla pouze směs 

se Stachementem NN o 5 % vyšších pevností v tlaku než referenční směs, u vzorků s 

Melaminem a Masterrheobuild 1111 byly pevnosti srovnatelné s referenční hodnotou, pouze 

Melment F10 měl negativní vliv. Při porovnání pevností v tahu za ohybu byly u všech 

vzorků naměřeny nižší hodnoty, pouze Melment F10 zvýšil pevnost o 4 %. Na základě 

reometrického měření bylo zjištěno, že všechny přísady sníží počáteční viskozitu směsi 

téměř na polovinu, stejně tak sníží i statickou mez toku, jediná plastická viskozita je u všech 

vzorků srovnatelná s referenční hodnotou. Dle výsledků fyzikálně-mechanických 

a reometrických měření lze usoudit, že zvolené plastifikační a superplastifikační přísady 

mají mírně pozitivní vliv na reologické vlastnosti metakaolinového geopolymeru, ale 

negativně ovlivní vlastnosti mechanické. 

Vliv provzdušňujících přísad popisuje kapitola 4.2. Zvolené přísady Poralan a Microporan 

byly dávkovány v množství 0,4 % z hmotnosti metakaolinu a 50 % z celkového množství 

vody. Dle předpokladu se ve ztvrdlém stavu objemová hmotnost výrazně snížila, při dávce 

50 % až o 160 kg·m−3. Snížení objemové hmotnosti mělo výrazný vliv na pevnosti po 

28 dnech zrání, stejně jako je tomu při použití v betonu. Při dávce přísad 0,4 % se dá říci, že 

pevnosti v tlaku jsou srovnatelné s referenční pevností, ale v tahu za ohybu jsou až o 17 % 

nižší, kdežto s dávkou 50 % je efekt opačný, pevnosti v tlaku u obou směsí klesly o 28 %, 

tedy výrazně, kdežto v tahu za ohybu pouze o 5–10 %. Výsledky reometrických měření 
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ukazují, že obě přísady při dávce 0,4 % snížily počáteční viskozitu téměř o polovinu vůči 

referenční směsi a také mírně klesla hodnota statické meze toku. Směsi s 50 % dávkou přísad 

měly srovnatelné vlastnosti s referenční směsí, pouze Poralan zvýšil počáteční viskozitu. Na 

základě výsledků fyzikálně-mechanických a reometrických měření lze usoudit, že zvolené 

provzdušňující přísady při dávce 0,4 % mírně zlepšují reologické vlastnosti 

metakaolinového geopolymeru, ale stejně jako při dávce 50 %, negativně ovlivňují pevnost 

v tlaku a tahu za ohybu po 28 dnech. 

Vliv napěňovacích přísad na fyzikálně-mechanické a reologické vlastnosti geopolymeru 

popisuje kapitola 4.3. Dodecylsulfát sodný a MasterCell 285 byly dávkovány v množství 

0,5 % a 1,0 %. Stejně jako u provzdušňujících přísad byla u těchto směsí výrazně ovlivněna 

objemová hmotnost, která po 28 dnech zrání klesla s přísadou MasterCell 285 o 70 kg·m−3, 

kdežto s dodecylsulfátem sodným až o 140 kg·m−3. Výsledné pevnosti v tlaku a tahu za 

ohybu měla mírně nižší, avšak srovnatelné s referenčním vzorkem, pouze směs 

s dodecylsulfátem sodným při dávce 0,5 %. U ostatních vzorků nastal výrazný pokles 

10 – 20 % u pevností v tlaku a 20–30 % u pevností v tahu za ohybu. Výsledky reometrických 

měření ukázaly, že napěňovací přísady velmi negativně ovlivňují reologické chování 

metakaolinového geopolymeru, několikanásobně zvyšují počáteční viskozitu, statickou mez 

toku i plastickou viskozitu. 

Kapitola 4.4 vyhodnocuje vlastnosti směsí s odpěňovacími přísadami Agitan P841, 

Lukosan S, Surfynol a Entschäumer T. Všechny tyto přísady snížily objemovou hmotnost 

geopolymeru o 20–80 kg·m−3, nejvíce přísada Surfynol. Pevnost v tlaku byla ovlivněna 

v závislosti na typu přísady. Velmi malý vliv měly přísady Agitan P841 a Lukosan S, u nichž 

byl zaznamenán pouze 4% pokles, tedy se dá říct, že vzorky vykazují srovnatelné pevnosti 

s referenčním, kdežto u směsi se Surfynolem a Entschäumerem T došlo k poklesu 

průměrných hodnot o 10–15 %. Pevnosti v tahu za ohybu se lišily výrazněji. Průměrná 

pevnost vzorku s Agitanem P841 byla sice o 7 % nižší, ale vzhledem k velkému rozptylu 

měření je možné usoudit, že tento vzorek je srovnatelný referenčním, kdežto u všech 

ostatních směsí klesly průměrné pevnosti o 20 %. Na základě výsledků reometrických 

měření bylo zjištěno, že Agitan P841 a Entschäumer T mají pozitivní vliv na tokové chování 

geopolymeru, což je charakterizováno snížením počáteční viskozity i statické meze toku 

a srovnatelnou plastickou viskozitou s referenční směsí. Lukosan S a Surfynol výrazně 

zvýšily všechny porovnávané hodnoty a měly tedy negativní vliv. Dle fyzikálně-

mechanických a reologických vlastností směsí lze tedy usoudit, že ze zvolených 

odpěňovacích přísad měl pouze Agitan P841 pozitivní vliv na tokové chování 

metakaolinového geopolymeru za srovnatelných mechanických vlastností s referenční 

směsí. 

Výsledky fyzikálně-mechanických a reometrických měření metakaolinového geopolymeru 

s protismršťujícími přísadami je uvedeno v kapitole 4.5. Přísady MasterLife SRA 150, 

Peramin SRA 40 a Stachement AC600 výrazně neovlivňují objemovou hmotnost. Pokles 

hodnot ve ztvrdlém stavu byl 20–40 kg·m−3. Při měření pevností v tlaku byl u vzorků 

s Peraminem SRA 40 a Stachementem AC600 pozorován velký rozptyl jednotlivých 

pevností. Ve výsledku lze usoudit, že vzorky s MasterLife SRA 150 a Stachementem AC600 

mají srovnatelné vlastnosti s referenčním, kdežto u Peraminu SRA 40 poklesla průměrná 

hodnota o ~10 %. Při porovnání pevností v tahu za ohybu měly přísady velmi rozdílný efekt. 

Peramin SRA 40 snížil pevnosti o 7 %, kdežto MasterLife SRA 150 velmi výrazně o 40 %. 
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Jediný Stachement AC600 dosáhl o 10 % vyšších pevností než vzorek referenční. Z hlediska 

reologických vlastností došlo u směsi s Peraminem SRA 40 a Stachementem AC600 ke 

snížení počáteční viskozity téměř na polovinu, mírně klesla i statická mez toku a plastická 

viskozita zůstala srovnatelná s referenční hodnotou, kdežto MasterLife SRA 150 měl na 

tokové chování geopolymeru negativní vliv. Na základě fyzikálně-mechanických 

a reometrických měření lze tedy konstatovat, že ze zkoušených přísad pouze 

Stachement AC600 zlepšil reologické vlastnosti metakaolinového geopolymeru, aniž by 

ovlivnil jeho mechanické vlastnosti za současné nižší objemové hmotnosti. 

Kapitola 4.6 uvádí výsledky zkoušených geopolymerních směsí s přídavkem stabilizačních 

přísad Castament FS10, Stabilizátor SPP a Stabilan 300F v dávce 0,5 % a 0,8 %. Stejně jako 

u ostatních směsí i stabilizační přísady snížily objemovou hmotnost geopolymeru ve 

ztvrdlém stavu po 28 dnech zrání. Hmotnosti klesly o 20–70 kg·m−3, nejvíce s přísadou 

Castament FS10. Kromě vzorku s přísadou Stabilizátor SPP, který je srovnatelný 

s referenčním vzorkem, všechny ostatní přísady snížily pevnost v tlaku o 5–10 %. U pevností 

v tahu za ohybu měly všechny přísady negativní vliv, pokles se pohyboval v rozmezí 

20 – 32 %. Pozitivně ovlivnil reologii pouze Stabilizátor SPP, který snížil počáteční 

viskozitu o třetinu a mírně klesla i hodnota statické meze toku, kdežto směsi se 

Stabilanem 300F a Castamentem FS10 měly počáteční viskozitu i statickou mez toku 

srovnatelnou s referenční směsí, ale zvýšily plastickou viskozitu téměř dvojnásobně. Dle 

výsledků fyzikálně-mechanických a reometrických měření metakaolinového geopolymeru 

se stabilizačními přísadami lze usoudit, že reologické chování směsi ovlivňuje pozitivně 

pouze Stabilizátor SPP, ale všechny přísady mají negativní vliv na mechanické vlastnosti. 

U náhodně vybraných 12 vzorků byla hodnocena mikrostruktura pomocí rtuťové 

porozimetrie a snímků z elektronového mikroskopu. Výsledky rtuťové porozimetrie 

ukázaly, že množství pórů v mikrostruktuře není ovlivněno jinými přísadami než 

provzdušňujícími a napěňovacími, což se dalo předpokládat. Snímky z elektronového 

mikroskopu potvrdily výsledky rtuťové porozimetrie. Jediný rozdíl v mikrostruktuře byl 

pozorovatelný u vzorků s Poralanem a Microporanem, u kterých bylo vidět velké množství 

makropórů. Na základě porozimetrie i snímků z elektronového mikroskopu lze usoudit, že 

žádná ze zvolených přísad neovlivnila matrici metakaolinového geopolymeru, lišil se pouze 

obsah vzduchových pórů v mikrostruktuře. 

Tato práce měla posoudit vliv přísad běžně používaných do betonů a malt na fyzikálně-

mechanické a reologické vlastnosti metakaolinového geopolymeru, a najít takové, které by 

zlepšily reologii čerstvé metakaolinové směsi a současně neměly negativní vliv na pevnosti 

v tlaku a tahu za ohybu. I přes fakt, že přísady nejsou určeny pro metakaolinový geopolymer 

se podařilo s Melaminen a Stachementem AC600 mírně zlepšit reologické chování čerstvé 

geopolymerní směsi bez výrazného zhoršení mechanických vlastností. Jelikož je na trhu 

mnohem více dostupných přísad, je možné, že některé upraví vlastnosti metakaolinového 

geopolymeru natolik, že budou vyhovovat požadavkům, které v současné době není možné 

splnit, aby je bylo možné použít v praxi. Z tohoto důvodu by bylo dobré se i nadále zabývat 

tímto problémem. 
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