
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta chemická

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Brno, 2017 Matej Dzurov



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
FACULTY OF CHEMISTRY

ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ
INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE

MOŽNOSTI VYUŽITÍ CIHELNÉHO OBRUSU V ALKALICKY
AKTIVOVANÝCH SYSTÉMECH
UTILIZAZION POSSIBILITIES OF BRICKS GRINDING WASTE IN ALKALI ACTIVATED SYSTEMS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Matej Dzurov

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.

BRNO 2017



Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání bakalářské práce

Číslo práce: FCH-BAK1059/2016
 

Ústav: Ústav chemie materiálů
 

Student: Matej Dzurov
 

Studijní program: Chemie a chemické technologie
 

Studijní obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 

Vedoucí práce: doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.
 

Akademický rok: 2016/17
 
 
Název bakalářské práce:
Možnosti využití cihelného obrusu v alkalicky aktivovaných systémech

Zadání bakalářské práce:

Diplomová práce si klade za cíl prověřit možnosti využití cihelného obrusu jako součásti alkalicky
aktivovaných pojivových systémů.

Termín odevzdání bakalářské práce: 19.5.2017

Bakalářská práce se odevzdává v děkanem stanoveném počtu exemplářů na sekretariát ústavu. Toto
zadání je součástí bakalářské práce.

 

       

 
Matej Dzurov
student(ka)  

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.
vedoucí práce  

prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
vedoucí ústavu  

 

       

 V Brně dne 31.1.2017    
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan  



 

ABSTRAKT 

 V bakalárskej práci je riešená problematika využitia tehlového prachu, vznikajúceho pri brúsení 

moderných tehál, ako súčasť alkalicky aktivovaných spojív. Cieľom práce je overenie vlastností 

tehlového prachu a testovanie mechanických vlastností zmesí s rôznymi pomermi tehlového prachu 

a granulovanej vysokopecnej trosky, aktivovaných bežne dostupnými hydroxidmi a kombináciami 

hydroxidov a vodných skiel. Ďalej boli skúmané účinky zvýšenia teploty na vlastnosti pripravených 

testovacích vzoriek a pozorovanie tvorby uhličitanového výkvetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 The bachelor’s thesis deals with usage of brick grinding waste, arising from the grinding process of 

modern bricks, as a constituent od alkali activated binders. The aim of the thesis is to verify the 

properties of brick grinding waste and to test mechanical properties of mixtures with different 

proportions of brick grinding waste and ground-granulated blast furnace slag, activated by commonly 

available hydroxides and combinations of hydroxides and water glasses. Furthermore, the effects of 

temperature increase on properties of prepared test samples were investigated and formation of 

carbonate effluent was observed. 
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1 ÚVOD 

 Výroba stavebných materiálov, ako sú portlandský cement, železo, oceľ a ďalšie materiály 

s veľkým významom pre priemysel, patrí k jedným z najviac energeticky náročných odvetví 

priemyslu, pričom vzniká mnoho sekundárnych surovín a odpadu, ktoré končia väčšinou na skládkach 

odpadu alebo v spaľovniach, čím zaťažujú životné prostredie popolom a zvýšenými emisiami. 

V dnešnej dobe je ale možné využitím špeciálnych technológií niektoré z týchto sekundárnych surovín 

a odpadov použiť na ďalšie priemyselné aplikácie či už v stavebníctve, poľnohospodárstve, 

energetickom priemysle alebo iných odvetviach. Firmy zaoberajúce sa výrobou stavebných materiálov 

produkujú okrem výsledných produktov rovnako sekundárne produkty väčšinou v práškovej forme 

zmesí. Tieto práškové materiály nachádzame v dnešnej dobe najmä v tehliarskych závodoch, kde 

vznikajú ako odpad z brúsenia tehál. Tehlový prach je preto využívaný v tejto bakalárskej práci ako 

surovina a prímes pre alkalicky aktivované materiály. 

 S rastúcim trendom dbania o životné prostredie nachádzame alternatívy k výrobe cementu vo 

forme bezslinkových stavebných spojív založených napríklad na alkalickej aktivácií sekundárnych 

surovín s vhodnými vlastnosťami. Tak vzniká takzvaný ekologický alebo “green“ cement, ktorého 

vstupné suroviny vznikajú v ostatných priemyselných odvetviach, ako napríklad vznik vysokopecnej 

trosky pri výrobe železa, ktorá bola do 50-tych rokov minulého storočia skladovaná na skládkach 

odpadu. Trosky z metalurgického priemyslu najmä vysokopecné, ale aj oceliarske alebo zlievarenské 

môžu mať po spracovaní vhodné vlastnosti pre alkalickú aktiváciu. Alkalickou aktiváciou, 

rozpúšťaním sklenej fázy a následnou reorganizáciou štruktúry, takýchto surovín pritom dokážeme 

získať spojivá s porovnateľnými vlastnosťami ako majú bežné cementové spojivá. Takto sú 

redukované energetické náklady na výrobu stavebných materiálov čím sú znížené emisie CO2, využité 

sekundárne suroviny, ktoré nemusia byť uložené na skládkach a celková ekologická záťaž je tak 

minimalizovaná. Dnes je vysokopecná troska bežne pridávaná do cementových zmesí pre zníženie 

ceny. Alkalicky aktivované materiály majú preto veľký potenciál pre stavebný priemysel, bohužiaľ 

normy pre samotné alkalicky aktivované materiály ešte neexistujú, preto by bolo dobré zamerať sa 

na ďalší výskum týkajúci sa tejto problematiky. Predmetom výskumu by mohla byť napríklad 

dlhodobá stálosť pri vystavení poveternostným podmienkam, potlačenie tvorby nežiadúcich výkvetov, 

korózie povrchu či testovania zdravotnej a ekologickej nezávadnosti. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

Teoretická časť bakalárskej práce predstavuje problematiku a základné poznatky potrebné pre 

vyhodnotenie nameraných výsledkov a vyvodenie výsledkov meraní. 

2.1. Keramika 

2.1.1. Základy keramiky 

 Keramika resp. keramické materiály sú súdržné, vo vode nerozpustné polykryštalické látky získané 

z anorganických nekovových surovín najmä na báze silikátov, ktoré sa po spracovaní do 

požadovaného tvaru výrobku vypália pri vysokých teplotách, kde prebehne spekanie za vzniku novej 

mikroštruktúry s požadovanými fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami. Kryštalickými fázami 

keramiky sú najmä prírodné minerály, ktoré sú známe svojimi výbornými mechanickými 

vlastnosťami, chemickou odolnosťou a stálosťou pri vysokých teplotách. V dnešnej dobe sa však 

využívajú aj umelé kryštalické materiály so špecifickými vlastnosťami hlavne z hľadiska elektrických, 

magnetických a iných vlastností. Keramické materiály môžeme ďalej deliť z rôznych hľadísk a to 

podľa štruktúry, podľa obsahu pórov, podľa využitia výrobkov a podľa chemického a fázového 

zloženia [1][2]. 

Tabuľka 1: Rozdelenie keramiky podľa jednotlivých vymenovaných aspektov [1] 

Rozdelenie 

keramiky 
Keramika Charakteristika 

Štruktúra 

Jemná 

tenký a jemnozrnný črep (porcelán, biele kamenivo, 

obkladačky, laboratórne, zdravotnícke a technické 

pomôcky) 

Hrubá 
silnostenný a hrubozrnný črep (tehliarsky 

a žiaruvzdorný materiál, hrubé kamenivo) 

Obsah pórov 

Pórovitá hmotnostná nasiakavosť nm - nm > 10 % 

Polohutná hmotnostná nasiakavosť nm - 10 % > nm > 6 % 

Hutná hmotnostná nasiakavosť nm - 6 % > nm > 3 % 

Polospekaná hmotnostná nasiakavosť nm - 3 % > nm > 1,5 % 

Spekaná hmotnostná nasiakavosť nm - 1,5 % > nm 

Využitie 

výrobkov 

Stavebná tehliarsky materiál, kamenivo, pórovité obkladačky 

Zdravotnícka stomatologická a zdravotnícka technika 

Technická elektrotechnická a konštrukčná keramika 

Žiaruvzdorná 
šamot, dinas, horečnatá, horečnatovápenatá, oxidová, 

siliciumkarbidová, uhlíková keramika 

Chemické 

a fázové zloženie 

Oxidová 

SiO2 – dinas, Al2O3 – korund, ZrO2 – zirkoničitá, 

Al2O3 - SiO2 – šamot, Al2O3 - SiO2 - K2O (Na2O) – 

porcelán, BaO - TiO2  - špeciálna elektrokeramika 

(skupina tzv. feroelektrických dielektrík), MeO – 

Fe2O3 -  feritová  (magnetická) keramika (kde Me je 

buď Mn, Ni, Zn, Co, Cu, Mg u tzv. magneticky 

mäkkých feritov nebo Me = Ba, Sr, Pb 

Neoxidová 

keramika na báze SiC (karbidu kremíku), 

Si3N4   (nitridu kremíku), B4C (karbidu bóru), BN 

(nitridu bóru) 

Grafitová keramika na báze uhlíku 
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2.1.2. História keramických materiálov a tehál 

 Keramika je jedným z prvých človekom vyrobených materiálov. Počiatky keramiky siahajú až do 

24 000 rokov pred naším letopočtom, kde boli nájdené rôzne sošky používané pri obradoch, ktoré boli 

vyrobené z živočíšneho tuku, kostnej múčky a ílovitého materiálu, následne vypálene pri teplotách 

okolo 800 °C. Najstaršia takáto pamiatka o keramike patrí Věstonickej Venuši (Dolní Věstonice – 

1925), ktorá je stará asi 25 000 rokov. Okolo roku 10 000 p. n. l. sa na území južnej Číny objavujú 

prvé nádoby z hliny používané na úschovu potravín, obilia, vody [3][4]. 

 Prvé nepálené tehly sušené slnečným žiarením boli nájdené na území dnešného južného Turecka 

a v okolí Jericha v Palestíne. Tieto tehly patria medzi najstarší umelo vytvorený stavebný materiál. Už 

staroveký Egypťania zobrazovali na stenách Tébskej hrobky prípravu tehál. Egypťania sú taktiež 

vynálezcami známeho pomeru strán tehly 4:2:1 čo umožnilo jednoduchú manipuláciu pri práci. Časom 

bolo zistené, že výpalom tehly vznikne odolnejší materiál, ktorý lepšie znáša poveternostné 

podmienky. Rimania zdokonalili technológiu výroby o mobilné pece na výpal čo umožnilo distribúciu 

tehál po celej rímskej ríši. Antické Grécko považovalo pravouhlé tehlové múry za odolnejšie  proti 

rozpadu a erózii oproti mramorovým múrom. Po páde rímskej ríše však nastal úpadok tejto 

technológie [5]. 

2.1.3. Keramické suroviny 

 Keramické suroviny je možné podľa pôvodu deliť na prírodné suroviny – voľne ťažené z ložísk, 

syntetické suroviny – vyrábané masovo chemickým priemyslom (Al2O3, ZrO2, TiO2 a pod.), 

sekundárne (odpadné) suroviny – využité v iných chemických odvetviach (vysokopecná troska, 

popolček, kaly a pod.). Následne je možné ďalej deliť suroviny podľa funkcie. 

Tabuľka 2: Rozdelenie surovín podľa funkcie 

Suroviny Funkcia Zástupcovia 

Plastické 

prídavkom vody umožňujú tvarovanie 

cesta, spôsobuje vysoký rozptyl častíc, 

umožňuje iónová výmena na povrchu častíc 

ílových materiálov 

Kaolinit, Halloysit, 

Montmorillonit, Illit 

Neplastické – Ostrivá 

ovplyvňujú zmršťovanie materiálu, 

spracovateľnosť, plastickú pevnosť, 

mechanické vlastnosti, pórovitosť, teplotu 

výpalu 

Kremeň, Kalcinovaný kaolín – 

Šamot, Vápenec - Kalcit, 

Dolomit, Wollastonit, 

Magnezit 

Neplastické – Tavivá 

tvoria taveninu, spájajú kryštalické fázy 

črepov, tvorba nových kryštalických fáz, po 

výpale tvoria nekryštalickú (sklenú) fázu - 

matrix 

Alkalické živce – Sanidin, 

Ortoklas, Mikroklin, Adular 

 

2.1.3.1. Plastické suroviny 

 K najvýznamnejším plastickým surovinám patrí kaolinit, illit, a montmorillonit. Z dôvodu ich 

jednoduchej vrstevnatej štruktúry ich radíme k štruktúrnej skupine fylosilikátov (od gréckeho slova 

phyllos – list), kde základnú mriežku tvoria vrstvy tetraédrov SiO4 a oktaédrov AlO6, ktoré spolu 

zdieľajú jednu stenu. Tetraédre a oktaédre su medzi sebou pevne viazané iónovou väzbou, zatiaľ čo 

jednotlivé vrstvy sú spájane Van der Waalsovými silami. Kryštály kaolinitu sú zväčša triklinickej 

alebo pseudomonoklinickej sústavy, čo poukazuje na ich doštičkovitý charakter. Kaolinit sa vyznačuje 

ako dvojvrstvový ílový minerál, zatiaľ čo illit a montmorillonit radíme k trojvrstvovým ílovým 

minerálom. Chemické zloženie týchto minerálov spolu s teoretickým zložením kaolinitu je uvedené 

v tabuľke 3. Granulometrické zloženie kaolínu leží na hranici medzi hlinami a ílmi, pričom 
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ílovina ( < 0,002 mm) predstavuje 45 až 65 %, prachovina (0,002 – 0,05 mm) a pieskovina (0,05 – 

2,0 mm) 0 až 55 % [3]. 

Tabuľka 3: Chemické zloženie ílovitých minerálov (podľa [3]) 

Druh 
Obsah (hmotnostné %) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO ostatné H2O 

Kaolinit - teoreticky 46,5 39,5 - - - 14,0 

Kaolinit 45 – 49 38 – 35 0,02 – 2 0,1 – 1 5 – 1 12 – 15 

Montmorillonit 50 – 55  20 – 16  0,006 – 6  0,5 – 3  4 – 6  8 – 23  

Illit 54 – 58  21 – 35  3 – 8  1 – 2 4 – 7 4 – 10   

 

 Kaolinit (1), illit (2) a montmorillonit (3) vznikali rozkladom hornín s vysokým obsahom 

alkalických živcov či už zvetrávaním, hydrotermálnymi procesmi alebo sedimentáciou. Faktory 

ovplyvňujúce vlastnosti a kvalitu vzniknutého minerálu sú napríklad dostatočný prísun vo vode 

rozpusteného CO2, prítomnosť humínových kyselín, ktoré redukujú železo z Fe3+ na Fe2+, odvod 

kyseliny orthokremičitej z ložiska minerálu a iné. 

 

452244

-

32283 (OH)OSiAlSiOH2HCO2KO11H2COO2KAlSi  
  (1) 

4207444

-

32283 (OH)Al)O(SiKAlSiO8H4HCO4KO20H4COO5KAlSi  
 (2) 

4208344283

2 (OH)OMgSiNaAlSiOH2NaO4HO3NaAlSiMg  
  (3) 

 

 Kaolín sa v technológiách keramiky využíva ako rozplavovaný produkt, ktorý obsahuje viac ako 

80 % minerálu kaolinitu sprevádzaného prímesami illitu, montmorillonitu, kremeňa a rôznych oxidov 

a hydroxidov trojmocného železa. Rozplavovaním sa cielene znižuje obsah hematitu – Fe2O3,  goethitu 

– Fe2O3·H2O, hnedeľa  – Fe2O3·n H2O a iných farebných zložiek. Pre dosiahnutie dostatočnej bielosti 

kaolínu je možné jeho chemické alebo magnetické bielenie [3][6]. 

 

  

Obrázok 1: Schéma vrstevnatej štruktúry kaolinitu [7] 

2.1.3.2. Ostrivá 

 Ostrivá sú do keramiky pridávane predovšetkým z dôvodu ovplyvnenia reologických vlastností pri 

spracovaní hmoty. Môžeme ich deliť na tri základné skupiny – kremičité, hlinito-kremičité 

a špeciálne. 

 Kremeň sa vyskytuje v troch základných polymorfných modifikáciách a to kremeň, cristobalit 

a tridymit, pričom tridymit nie je čistá modifikácia SiO2 pretože obsahuje taktiež nevlastné ióny. Pri 

dostatočnej čistote SiO2 prechádza α-kremeň pri teplote 1025 °C priamo na α-cristobalit. Teplotnými 

zmenami je možné docieliť vzájomnú zmenu týchto polymorfných modifikácii. Premeny znázornené 

na obrázku v horizontálnom smere sú pomerne pomalé a nazývajú sa rekonštrukčné, pretože v nich 
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nastáva zmena v sekundárnom koordinačnom čísle a v usporiadaní tetraédrov SiO4. Vertikálne 

premeny nazývane displacívne premeny, ktoré prebiehajú veľmi rýchlo, nastávajú len malé zmeny 

v štruktúre – najmä väzbový uhol tetraédrov. Všetky tieto premeny sú sprevádzané zmenou molárneho 

objemu kryštálu, pri premene α-kremeňa na α-cristobalit dochádza až k 15 % objemovej expanzii, 

preto pri výpale obmedzujeme účinok tohto javu voľbou priaznivej veľkosti zŕn ostriva. SiO2 existuje 

vo viacerých kryštalických sústavách pričom najbežnejšie sú β-kremeň v trigonálnej sústave, α-

kremeň v hexagonálnej sústave, α-cristobalit v kubickej sústave a β-cristobalit v tetragonálnej sústave. 

 

 

Obrázok 2: Sled polymorfných modifikačných premien SiO2, Premena a) β-kremeňa na b) α-kremeň a na c) α-

cristobalit [2][3] 

 K hlinito-kremičitanovým ostrivám radíme hlavne kalcinovaný kaolín – šamot. Šamot je drvený, 

mletý a kalcinovaný v rotačnej peci na teplotu 1380 °C. Ílovec je ďalšou horninou, ktorá sa využíva na 

výrobu šamotu vďaka vysokému obsahu kaolínu, čo zaručuje po kalcinácii jeho dobré žiaruvzdorné 

vlastnosti, obsahuje priemerne 55 % SiO2, 40 % Al2O3 a rôzne pomery farebných oxidov ako Fe2O3 

a TiO2. Kalcinácia prebieha pri teplotách 1200 °C v šachtových alebo rotačných peciach a hmotnostná 

nasiakavosť takto vypáleného ílovca sa pohybuje od 0 až 5 %. 

 Zvláštne ostrivá a plnivá zahŕňajú napríklad karbid kremíku, korund, vápenec, dolomit a iné. 

Korund sa využíva z dôvodu lepších elektrických vlastností v špeciálnej elektrotechnickej keramike. 

SiC – karbid kremíku bol pôvodne využívaný v žiaruvzdorných materiáloch namiesto šamotu. Do 

skupiny zvláštnych ostrív patria aj spáliteľné ostrivá, takzvané ľahčivá, ktoré pri výpale vyhoria 

a vytvárajú pórovitú štruktúru výrobku. Patria sem drevené piliny, kaly, uhlie a iné. Dôležitou 

surovinou pri výrobe niektorých keramických zmesí sú aj vápenec, dolomit a magnezit, uhličitany 

s vysokým podielom CaO a MgO. Wollastonit (4) – β-CaSiO3, je podstatnou surovinou pri výrobe 

obkladačiek a glazúr. Výhodou wollastonitu je jeho vysoká bielosť a fakt, že pri výpale neuvoľňuje 

žiadnu plynnú fázu a nedochádza rozkladu [3]. 

 

3

C1125

3 CaSiOCaSiO   
        (4) 

2.1.3.3. Tavivá 

 Pri výpale keramického materiálu tavivá znižujú teplotu potrebnú na výpal a vytvoria taveninu, 

ktorá vyplní medzery v keramickom črepe. Po ochladení tvoria nekryštalickú sklenú fázu – matrix. 

Tavivá delíme na dve hlavné skupiny – prírodné tavivá, sklá a eutektické tavivá. K prírodným tavivám 

radíme alkalické živce, fonolity a iné. Eutektické tavivá vytvárajú taveninu reakciou zložiek 

keramického črepu pri nižšej teplote za vzniku nízko viskóznej taveniny vo vypaľovanom materiáli. K 

vzniku takýchto tavív slúžia rovnovážne fázové diagramy [3]. 

 Živce sú názov podstatnej horninotvornej skupiny tektosiliátových minerálov obsahujúcich 

tetraédre SiO4 kde Si4+ je nahradené katiónom Al3+. Stechiometrické pomery nachádzame zväčša 

v rozmedzí Si:Al 3:1 alebo 1:1. Tetraédre v štruktúre živcov tvoria trojdimenzionálnu mriežku, ktorá 

obsahuje dutiny do ktorých vstupujú katióny kovov ako Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Sr2+. Na základe 
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katiónov, ktoré sa v mriežke vyskytujú delíme živce na draselné, sodné a vápenaté. Keďže je zámena 

katiónov jednoduchá, živce sa nachádzajú aj v zmesovom stave t.j. sú znečistené katiónmi iného kovu. 

 

Obrázok 3: Kryštalická mriežka draselného živca [8] 

 Živce vznikali vyvieraním z roztavenej horniny – magmy. V závislosti od teploty, pri ktorej živce 

z magmy vykryštalizovali ich delíme na rôzne kryštalické modifikácie, pričom sanidin vykryštalizoval 

pri najvyššej teplote preto má najmenší stupeň organizácie, ortoklas kryštalizoval pri nižšej teplote 

preto má vyšší stupeň usporiadanosti ako sanidin, mikroklin je usporiadanou formou draselného živca 

a adular je najdokonalejšie usporiadaná forma draselného živca. Všetky tieto draselné živce sú zhodne 

v ich vzorci KAlSi3O8. Sodné živce sú reprezentované dvoma kryštalickými modifikáciami, albit – 

NaAlSi3O8 a nefelin – NaAlSiO4. Vápenatý živec anortit – CaAl2Si2O8 sa v prírode ako keramická 

surovina nevyskytuje. Vyskytuje sa vo forme tuhých roztokov spolu s anortitom a malou prímesou 

draselných živcov. Túto kategóriu delíme na oligoklasy – sodno-vápenaté živce s obsahom anortitu do 

30 % a plagioklasy s obsahom anortitu nad 30 %. Živce sa v prírode vyskytujú najmä v jemno 

a stredne zrnitých horninách, z ktorých je náročné získať dostatočne čistú surovinu pre keramický 

priemysel. Preto majú veľký význam horniny kde sa živce vyskytujú vo veľkých kryštáloch ako sú 

pegmatity, kaolínové zvyšky alebo živcové štrky [3]. 

2.2. Hrubá stavebná keramika 

 Tehliarske výrobky zastupujú skupinu pórovitých keramických výrobkov s charakteristickou 

červenou farbou, ktorá je dôsledkom prítomnosti oxidov železa v surovinách. Hlavnými surovinami sú 

tehliarske íly a hliny, ostrivá ako piesok, popolček a iné spáliteľné látky - ľahčivá. Surovina sa 

pripravuje spojením jednej až troch zložiek s predpísaným obsahom vody, ktorý sa pohybuje 

v rozmedzí 18 až 25 %. Následne je zmes spracovaná v šnekovom lise pod tlakom 0,6-1,5 MPa, 

sušená 24 až 96 hodín a vypálená pri teplote 900 až 1100 °C. Tehly sú pritom najbežnejšie používaný 

viacúčelový stavebný materiál, ktorý sa pri stavbe spája maltou alebo iným vzdušným spojivom ako 

sú stavebné lepidlá [1]. 

 

Obrázok 4: Názorná ukážka modernej brúsenej tehly [9] 
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2.2.1. Výroba tehál 

2.2.1.1. Ťažba a charakterizácia surovín  

 Základom celej výroby tehál je ťažba tehliarskej hliny a ílu, ktoré sa spravidla nachádzajú 

v blízkosti tehliarskych závodov. Tieto suroviny obsahujú relatívne nízke množstvo ílovitých 

materiálov a vyšší podiel prachových zŕn kremeňa, sľudy a úlomkov rôznych hornín s veľkosťou 

častíc od 0,002 do 0,05 milimetra. V horninách často nachádzame rozptýlený železitý pigment Fe2O3, 

ktorý po výpale charakteristicky zafarbuje tehly na oranžovo-červenú farbu. Plastickosť suroviny je 

ovplyvnená zväčšujúcim sa pomerom ílovitých zložiek, merným povrchom a schopnosťou iónovej 

výmennej kapacity. Surovina by avšak nemala obsahovať  rozpustné soli – MgSO4, Na2SO4, ktoré 

podliehajú hydratácii a expandujú čím narušujú výrobok, pyrit – FeS2 – ktorý následkom oxidácie 

vytvára plyny, ktoré sa prejavujú ako síranové výkvety, a voľné vápno, CaO, ktoré vlhkosťou 

a pôsobením oxidu uhličitého expanduje za vzniku CaCO3 a naruší tak štruktúru výrobku. Vlastnosti 

a kvalita tehliarskych surovín sa vyhodnocuje viacerými analýzami ako napríklad granulometrické 

stanovenie veľkosti častíc, titračné stanovenie obsahu CaCO3, chemický rozbor a stanovenie straty 

žíhaním, stanovenie reologických vlastností zmesi, diferenčná termická analýza a stanovenie 

škodlivosti cicvárov, čo sú nepravidelné zhluky CaCO3 v sprašových usadených horninách 

[3][10][11].  

 

 

Obrázok 5: Winklerov trojuholníkový diagram - poukazuje na optimálne zloženie zmesi na výrobu: I - plných 

tehál, II - dierovaných tehál, III - krytiny, IV - tenkostenných výrobkov, A – vyznačuje oblasť najhutnejšieho 

zloženia suroviny, B – oblasť najväčšieho zmrštenia, C - oblasť nízkej pevnosti črepu, D – oblasť nízkej pevnosti 

plastického cesta [3] 

 Najčastejšie dobývacie stroje používané pri ťažbe surovín sú korčekové, kolesové a lyžicové 

rýpadla. Korčekové rýpadlo pracuje kontinuálne, kvalitne homogenizuje surovinu ešte pred samotným 

procesom homogenizácie a pracuje pri ťažbe do hĺbky aj pri hornej ťažbe. Toto rýpadlo však 

prekonáva vysoké trenie, jeho efektivita je značne znížená a neumožňuje selektívnu ťažbu. Kolesové 

rýpadlo je oproti korčekovému rýpadlu vhodné pre selektívnu ťažbu surovín z hornej vrstvy zeminy 

a podstupuje značne nižšie trenie o horninu. Lyžicové rýpadla radíme medzi univerzálne rýpadla, sú 

mobilné, no pracujú diskontinuálne. Vyťažená surovina je následne dopravníkom dopravená na haldu 

[11]. 

2.2.1.2. Príprava surovín a výroba tehál 

 Z haldy je hlina dozérom presunutá do kladivového mlynu, neskôr do guľového mlynu a nakoniec 

je upravená dvakrát v mlecích valcoch. Takto spracovaná hlina je uložená do odležanie do boxov. 

Nasleduje presun hliny do skriňového podávača a potom homogenizácia, ktorá je dôležitým krokom 
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pri výrobe tehál, pretože zaručuje jednotnosť vlastností jednotlivých tehál. K surovine sú pridané 

všetky potrebné prímesi, pričom rôzne charakteristické vlastností tehál docielime zmenou pomeru 

vstupných surovín. Často je do zmesi pridávaná aj druhotná surovina ako popolček, vysokopecná 

troska a organické plnivá takzvané ľahčivá ako napríklad drevené piliny, polystyrénové guľôčky, 

uhoľné kaly, ktoré znižujú energetickú náročnosť na výrobu. Tieto ľahčivá pri výpale vyhoria 

a zanechajú po sebe póry, znižujú taktiež objemovú hmotnosť tehly a zlepšujú tepelnoizolačné 

vlastnosti. Následne nastáva miesenie zmesi a samotná homogenizácia. Pri homogenizácií sa do 

komory privádza vodná para, ktorá zlepšuje celkovú homogenitu, znižuje spotrebu energie a skracuje 

dobu sušenia o 20 až 30 %. Počas zhomogenizovania prebieha vákuovanie zmesi, čo znižuje obsah 

vzduchu a strednú veľkosť pórov. Pre optimálne výsledky je výhodne vysoké vakuum  (nad -90 kPa). 

So zvyšujúcim počtom zložiek zmesi je potreba homogenizovať dlhšiu dobu [10][11]. 

2.2.1.3. Sušenie a výpal 

 Po homogenizácii zmesi pokračuje materiál do šnekového lisu, kde je pretlačovaná cez formu 

a vytvára súvislý pás vytvarovanej hmoty. Oceľovou strunou je následne tento súvislý pás rezaný na 

požadované rozmery tehál. Následne je tehla prevedená do sušiarne, kde trávi tridsať až tridsaťpäť 

hodín v závislosti od požiadaviek výrobku. V praxi sa využívajú sa najmä komorové alebo tunelové 

sušiarne. Sušenie prebieha podľa predpísaného režimu kde sa odstráni až 99 % vlhkosti, tehla sa 

taktiež zmrští o 4-6 %. Toto zmrštenie môže mať nepriaznivé účinky ako vznik mikrodefektov a trhlín, 

ktoré znehodnocujú výsledný produkt. Celý proces sušenia prebieha na povrchu tehly odkiaľ sa 

odparuje voda a zanecháva za sebou póry, ktorých objem sa s zväčšuje s ubúdajúcim množstvom 

vody. Dôraz pri sušení je kladený hlavne na energetickú náročnosť procesu [10]. 

 Suché tehly sa po vysušení navrstvia pomocou automatického prekladača na šamotové tvarovky 

a presunú na pecne vozy, ktoré pokračujú do pece na výpal. Vysušené tehly stále obsahujú fyzikálne, 

stechiometricky a chemicky viazanú vodu, ktorá je pri výpale odstránená za zmeny chemického 

a fázového zloženia jednotlivých minerálov. Tento proces sa nazýva dehydratácia a pre fyzikálne 

viazanú vodu prebieha v rozmedzí 80 °C až 150 °C, zatiaľ čo pre stechiometricky viazanú vodu 

prebieha do teplôt 250 °C a štruktúrne viazanú vodu od 250 °C až do 750 °C. Typickým príkladom 

liberácie chemicky viazanej vody je premena kaolinitu na metakaolinit (5).Teplotné zmeny sú taktiež 

sprevádzané zmenou modifikácie a fázového zloženia minerálov. To platí pre mnoho surovín, 

najdôležitejšia je však premena kremeňa na cristobalit, kde sa uplatňuje objemová zmena. Termická 

disociácia je typická pre uhličitany, kde sa z kalcitu, magnezitu a dolomitu uvoľňuje CO2. Priebeh 

termického rozkladu je odlišný pre jednotlivé uhličitany. Organické látky vyhorievajú typicky pri 

teplotách okolo 350 °C v prítomnosti kyslíka a zanechávajú po sebe póry. V prípade prítomnosti pyritu 

prebieha jeho termický rozklad a vznik SO2 čo zapríčiňuje nadúvanie výrobku pri výpale. Pri výpale 

prebiehajú taktiež reakcie v tuhej fáze pred spekaním, čo má na svedomie premena metakaolinitu na 

spinel a cristobalit (6) a následná reakcia spinelu spojená s premenou na mullit a cristobalit (7). 

Tavenie a tvorba sklenej fázy je spätá s tvorením eutektických tavív. Z dôvodu relatívne nízkej teploty 

výpalu je vznik sklenej fázy značne obmedzený, uplatňujú sa najmä systémy na Na2O-Al2O3-SiO2 pri 

teplotách 767 °C. Redukčný výpal prevádza oxidy železa na Fe3O4 v atmosfére oxidu uhoľnatého, 

ktorý vzniká spaľovaním zemného plynu v nedostatočne okysličenej atmosfére. Tento výpal ma za 

následok zafarbenie keramického črepu do čiernej farby [11]. 

 

OH2SiO2OAlOH2SiO2OAl 2232

C750250

2232   
     (5) 

2232

C1025900

232 SiOSiO3OAl2SiO4OAl2   
     (6) 

    2232

C1200

232 SiO5SiO2OAl2SiO3OAl23   
     (7) 
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  Samotný výpal začína na teplote 160 °C a zvyšuje sa s pohybom tehál do vnútra pece. Tunelová pec 

je rozdelená na tri základné pásma a to zahrievacie pásmo, žiarové pásmo a chladiace pásmo. 

V zahrievacom pásme sa vyskytuje podtlak, čo je dôsledkom odsávania vzduchu z chladiaceho pásma 

a znižuje potrebnú efektívnu dĺžku pece. Teploty sa pohybujú do hodnoty 573 °C, kde nastáva 

premena α-kremeňa na β-kremeň. V žiarovom pásme je nadobudnutá teplota potrebná pre výpal, 

dôležitým faktorom je zachovať rovnomerný prestup tepla do celej tehly. V chladiacom pásme sa 

teplota pomaly znižuje a teplý vzduch je odťahovaný do sušiarne, kvôli zníženiu energetickej 

náročnosti. Dôraz sa kladie na rešpektovanie modifikačných premien minerálov. Celý proces výpalu 

trvá 24 až 35 hodín. V dnešnej dobe je ako palivo používaný najmä zemný plyn. Zmrštenie črepu po 

opustení pece dosahuje hodnôt 0,5 až 1 %. Pece v tehelniach značne znečisťujú okolité životné 

prostredie, pri procesoch vznikajú zlúčeniny fluóru – HF, síry – SO2, karbonizačné plyny, tuhé emisie, 

oxidy dusíka a chlór. Tieto nečistoty spravidla pochádzajú zo surovín, no je ich možné odstrániť 

využitím “scrubberov“, kde sa plyny absorbujú na CaO, Ca(OH)2 alebo CaCO3 [10][11]. 

2.2.1.4. Brúsenie tehál 

 Tehly sú po ukončení výpalu naložené na dopravník a pripravené na brúsenie. Brúsenie tehál je 

dôležité z dôvodu normalizácie veľkosti pre stavebný priemysel. Tehly sú tak prevedené sériou dvoch 

brúsok, kde každá brúska odoberie 2 milimetre materiálu. Tento postup sa opakuje dvakrát a docielime 

tak zmenšenie celkového rozmeru tehly z 253 na 249 milimetrov. Brúsením vzniká takzvaný tehlový 

prach, ktorý je spracovávaný v bakalárskej práci ako sekundárna surovina. Tieto brúsené tehly sú 

výborným materiálom pre stavebný priemysel, pretože pri stavbe výrazne urýchľujú proces 

murovania, minimalizujú množstvo prasklín a znižujú celkové množstvo spotrebovanej malty a nároky 

na stavbu. Po ukončení brúsneho procesu sú tehly skontrolované, naložené na paletu, zabalené 

a expedované [10][12]. 

 

 

Obrázok 6: Schéma usporiadania tehliarskej výrobnej linky (podľa [3]) 

2.3. Alkalicky aktivované materiály 

 Alkalicky aktivované materiály tvoria rozhranie medzi klasickými hydratovanými, keramickými 

a sklenými spojivami. Vznikajú reakciou alkalického aktivátoru a anorganickej látky, ktorá vykazuje 

pucolánové vlastnosti. K týmto pucolánom patria predovšetkým silikáty a alumino-silikáty, či už 

prírodného alebo odpadného pôvodu. Takto vznikajúce alkalicky aktivované materiály sú v mnoho 

aspektoch podobné zeolitom. Suroviny pre alkalickú aktiváciu sú takzvané latentné hydraulické látky, 

ktoré netvoria pôsobením vody pevnú štruktúru – nehydratujú. Hydratáciu je preto potrebné iniciovať 

vhodným aktivátorom o vhodnom zložení a dostatočnej koncentrácii. V zmesových cementoch je 

aktivátorom Ca(OH)2 alebo CaSO4·2H2O. 
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2.3.1. Alkalická aktivácia 

 Alkalická aktivácia je chemický proces, pri ktorom je hlinito-kremičitá surovina ako fluidný 

popolček alebo vysokopecná troska zmiešaná s alkalickým aktivátorom za vytvorenia tvárnej zmesi, 

z ktorej je následne pripravený produkt prevedením do formy. Zmes tak naberá na pevnosti 

v dostatočnom časovom intervale. Alkalická aktivácia prebieha vo vodnom prostredí v prítomnosti 

roztoku s pH > 12. Proces sa líši od bežnej hydratácie anorganických spojív – portlandského cementu. 

 Celý proces prebieha v troch krokoch, pričom všetky kroky prebiehajú v podstate súčasne, a každý 

krok môže postupovať rôznymi spôsobmi čo vedie k vzniku rôznych finálnych produktov. V prvej 

fáze sa sklená alumino-silikátová fáza rozpúšťa za pôsobenia silne alkalického roztoku, kde zanikajú 

Si-O-Si a Al-O-Al väzby. Atómy hliníka následne narušujú pôvodnú Si-O-Si väzbu, pričom vznikajú 

zeolitické prekurzory a nukleačné miesta. Nastáva zmena orientácie iónov za vzniku malých molekúl, 

ktoré pri dosiahnutí kritickej veľkosti zapríčiňujú rast kryštálov. Malé molekuly, ktoré sa nachádzajú 

v roztoku sa pri vyššej koncentrácií spájajú do väčších útvarov, ktoré sa zrážajú vo forme C-S-H gélu 

a pri vyšších koncentráciách alkálii v roztoku M-C-S-H gélu (M – Na, K), pričom pomer C/S je nižší 

ako u portlandského cementu, s minoritnou kryštalickou fázou. V závislosti od použitej pucolánovej 

suroviny, teploty a koncentrácie pevných zložiek v roztoku môžu predominantne vznikať kryštalické 

fázy zeolitov (pri w > 1-10) alebo amorfné fázy (pri w < 1). Takto vzniká dvojrozmerný alebo 

trojrozmerný alkalicky aktivovaný systém charakterizovaný empirickým vzorcom Mn {-(SiO-O)z-Al-

O}n·wH2O kde M korešponduje atómu kovu ako Na, K alebo Ca, n vyjadruje stupeň polykondenzácie 

a z sa pohybuje v hodnotách 1 a viac. Systém sa skladá z SiO4 a AlO4 tetraédrov spojených atómom 

kyslíka, kde je viditeľný vznik Si-O-Al väzby. Katióny kovov kompenzujú náboj atómu hliníka, ktorý 

je prítomný s koordinačným číslom 4 [13][14][15]. 

 

 

Obrázok 7: Ukážka procesov prebiehajúcich počas alkalickej aktivácie, Súčasný pohľad na štruktúru alkalicky 

aktivovaného materiálu [14][15] 

2.3.2. História alkalicky aktivovaných materiálov a geopolymérov 

 Počiatky alkalicky aktivovaných materiálov a geopolymérov pravdepodobne siahajú až do obdobia 

starovekého Egyptu, kde Egypťania dokázali pripravovať kvádre na stavbu pyramíd pomocou 

alkalicky aktivovaných materiálov. Základnými surovinami na prípravu tohto materiálu bol vápenec 

s vysokým obsahom kaolinitu a hydroxid sodný pripravovaný z uhličitanu sodného a vápna získaného 

zo spáleného rastlinného materiálu ako napríklad akáciového popolčeka. Chemickou reakciou tak 

mohol vznikať čistý vápenec a alkalicky aktivované systémy na báze hydrosodalitu. Túto hypotézu 

o vzniku stavebných blokov vyslovil v 80-tych rokoch minulého storočia profesor Davidovits 

z francúzskeho Geopolymer Institute. Davidovits naďalej prispieval k výskumu takýchto materiálov 
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definíciou a patentom pojmu “geopolymér“, čo predstavuje alkalicky aktivované materiály na báze 

metakaolínu – dehydroxylovaného kaolinitu. Poznatky zo skúmania reakcii v týchto systémoch 

aplikoval na vývoj názvoslovia anorganických polysilikátov, kde je základom pomer Si-O-Al 

a štruktúrneho modelu geopolyméru o ktorom bola dodatočne potvrdená jeho nedostatočná presnosť, 

pretože geopolyméry a alkalicky aktivované materiály obsahujú v póroch a géle vodu, ktorá slúži ako 

nosič aktivátoru [13][16]. 

 

 

Obrázok 8: Ukážka názvoslovia a štruktúrneho modelu geopolyméru vyvinutého Davidovitsom [14][16] 

 Ďalším priekopníkom alkalicky aktivovaných materiálov patrí ukrajinský profesor Gluchovskij 

s jeho publikáciou “Gruntosilikaty“, ktorá sa zaoberala problematikou vytvorenia nových materiálov 

z alumino-silikátových prekurzorov ako vysokopecná troska, fluidný popolček a rôzne íly reakciou 

s roztokmi alkálií. Profesor Gluchovskij tak pripravil betón z odpadových surovín z priemyselnej 

výroby, ktorý bol využitý na stavbu bytov v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu [14][17]. 

2.3.3. Alkalické aktivátory 

  K bežným alkalickým aktivátorom patria najmä hydroxidy alkalických kovov a ich príslušné 

vodné sklá, kremičitany a hlinitany. V tabuľke nižšie je uvedený detailný prehľad rôznych aktivátorov 

a kompatibilných surovín [18]. 

Tabuľka 4: Zhrnutie rôznych alkalických aktivátorov a surovín vhodných na aktiváciu (podľa [18]) 

Príslušná surovina 
Alkalický aktivátor (M – Li, Na, K) 

MOH M2O·rSiO2 M2CO3 M2SO4 iné 

Vysokopecná troska akceptovateľné žiadané vhodné akceptovateľné  

Fluidný popolček žiadané žiadané slabé  
NaAlO2 

vhodné 

Kalcinované íly a 

hliny 
akceptovateľné žiadané slabé   

Pucolány 

a vulkanické 

horniny 

akceptovateľné 

žiadané 
žiadané    

Štruktúrne 

hlinitokremičitany 
akceptovateľné akceptovateľné    

Syntetické sklené 

prekurzory 

akceptovateľné 

žiadané 
žiadané    

Oceliarska troska  žiadané    

Fosforová troska  žiadané    

Feronikelová troska  žiadané    

Medená troska  akceptovateľné    

Odpad zo spaľovní  akceptovateľné    
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Klasifikácia hodnotení:  

• žiadané – použitím príslušného aktivátoru je možné dosiahnuť vzniku vysokopevnostných 

spojív s výbornými vlastnosťami  

• vhodné – použitím príslušného aktivátoru dosahujeme uspokojivé výsledky   

• akceptovateľné – použitím príslušného aktivátoru dosahujeme pomerne uspokojivé výsledky 

s obmedzenými vlastnosťami v obore pevností a odolnosti voči poveternostným podmienkam  

• slabé – použitím príslušného aktivátoru vznikajú materiály s nedostatočnými vlastnosťami 

• prázdne – výsledky nie sú dostupné v odbornej literatúre  

 K najkomerčnejším aktivátorom patria pravé NaOH, Na2O·nSiO2, Na2CO3, Na2SO4 z dôvodu 

relatívne nízkej ceny. Ďalej sa stretávame s príslušnými aktivátormi na báze draslíku, ktoré sú ale 

z vyššej ceny menej dostupné. Vodné sklá sú pravdepodobne najuniverzálnejšími aktivátormi. 

Charakterizuje ich silikátový modul Ms čo je molárny pomer SiO2 k zastúpeniu M2O, pričom M 

reprezentuje katión alkalického kovu ako Li+, Na+, K+ a podobne. So zvyšujúcim silikátovým 

modulom je zastúpenie M2O nižšie a vodné sklo ma preto slabšie aktivačné vlastnosti. Bežné moduly 

pre sodné vodné sklo sa pohybujú v rozmedzí 1,6 až 3,3. Sodné ióny sú vhodnou alternatívou na 

rozpúšťanie sklenej fázy, zatiaľ čo draselné ióny podporujú vznik gélu a tak vznik pevnejšej štruktúry. 

Celková pevnosť v tlaku je preto pre draselné aktivátory všeobecne vyššia ako pre sodné aktivátory 

[19]. Z dôvodu väčšieho atómového polomeru, draselné ióny taktiež potlačujú tvorbu uličitanových 

výkvetov, čo sú uhličitanové hydráty na povrchu výrobku. Tieto výkvety sú z estetického hľadiska 

nežiadúce a môžu negatívne ovplyvňovať pevnosť výrobku, pretože viažu vodu a tak zväčšujú svoj 

objem. Vznik uhličitanových hydrátov pozorujeme aj na omietkach, v tomto prípade ide o takzvané 

“vysoľovanie“ [20]. Pre alkalickú aktiváciu je možné použiť taktiež odpadové suroviny z rôznych 

výrob ako sú alkalické odpady z morenia kovov, odpadový síran sodný z výroby hliníku, alkalické 

roztoky z oxidačných úprav kovov a rôzne iné netoxické alkalické roztoky. Vápenaté aktivátory 

nachádzajú uplatnenie pri pucolánovej reakcii čo je obdoba alkalickej aktivácie [21]. 

2.3.4.  Suroviny pre alkalickú aktiváciu 

 Alkalicky aktivované materiály sú dvojzložkové spojivá. Skladajú sa z alkalického aktivátoru 

a suroviny, ktorá sa má aktivovať. Z vyššie uvedenej tabuľky 4 je možné zistiť, že o suroviny pre 

alkalickú aktiváciu nie je núdze. Je však dôležité použiť pre jednotlivé suroviny vhodný aktivátor pre 

dosiahnutie najlepších výsledkov. Hlinito-kremičitany, ktoré sa využívajú ako vstupné materiály, sa 

podľa obsahu CaO delia na bohaté – železiarske a oceliarske trosky a ochudobnené – pucolány 

a popolčeky.  

2.3.4.1. Vysokopecná troska 

 Pri výrobe surového železa je potreba železo previesť z oxidickej formy na surové železo. Túto 

reakciu docielime redukčným procesom vo vysokej peci za prítomnosti koksu ako paliva a redukčného 

činidla. Nečistoty, ktoré sa v železe nachádzajú sa odstraňujú pomocou takzvaných troskotvorných 

prísad ako sú prímesi vápenca a kremeňa. Vápenec sa vo vysokej peci rozloží na CO2 ktorý systém 

opúšťa a CaO, ktorý adsorbuje na povrchu prebytočný uhlík a nečistoty obsiahnuté v roztavenom 

železe a kokse. Pôsobením vysokej teploty reaguje CaO spolu s SiO2 za vzniku kremičitanov. Vysoká 

teplota umožňuje tavenie trosky, ktorá na základe gradientu hustôt pláva na hladine roztaveného 

železa vo vysokej peci. Chráni tak surové železo pred spätnou oxidáciou. 

 Rýchlosť chladenia ovplyvňuje zastúpenie kryštalických a sklených fáz, všeobecne platí, že so 

zvyšujúcim pomerom sklenej fázy sa vlastnosti trosky zlepšujú. V závislosti od chladenia trosky ju 

delíme na tri kategórie – vzduchom chladenú trosku, granulovanú trosku a penenú trosku. 

Granulovaná troska sa vyrába následným prevedením roztavenej trosky z vysokej pece cez systém 

trysiek s vodou, kde sa rýchlo ochladí a stuhne. Vznikajú pritom produkty na báze CaO-SiO2-MgO-

Al2O3 ako sú gehlenit - 2CaO·Al2O3·SiO2, akermanit 2CaO·MgO·2SiO2 a hlinito-kremičité sklá. 
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 Všeobecne sa vysokopecná troska skladá z 30-50 % CaO, 28-40 % SiO2, 8-24 % Al2O3, 1-18 % 

MgO a obsahuje viac než 40 rôznych minerálov. S vyšším pomerom oxidu hlinitého oproti oxidu 

kremičitému a vyšším pomerom zásaditých oxidov oproti kyselinotvorným oxidom sa zvyšuje 

reaktivita trosky. Tieto pomery sú definované modulmi aktivity (8) a zásaditosti (9). Pre docielenie 

požadovaných vlastností, zväčšenie povrchu a tak aj reaktivity sa troska ďalej melie, vzniká tak 

latentne hydraulický materiál s veľkým povrchom a aktívnymi centrami vhodný pre aplikáciu do 

stavebných spojív a prímesí do cementov [22][23][24]. 

)SiO(n

)OAl(n
M

2

32

a            (8) 

)OAl(n)SiO(n

)MgO(n)CaO(n
M

322

z



          (9) 

2.3.4.2. Popolčeky 

 Ďalším vedľajším produktom, ktorý má vhodné vlastnosti pre výrobu alkalicky aktivovaných 

materiálov je elektrárenský popolček. Elektrárenský popolček vzniká ako vedľajší produkt v tepelných 

elektrárňach. Na základe spaľovacej metódy je možné získať rôzne druhy popolčekov. 

 Pri vysokoteplotnom spaľovaní vznikajú dva druhy popolčeku a to popolček lietavý (fly ash), ktorý 

sa zachytáva elektrostatických separátoroch a lóžový popolček (bottom ash), ktorý zostáva na dne 

kotla. Vysokoteplotné spaľovanie dosahuje teplôt 1200-1700 °C, čo je z energetického hľadiska 

náročnejšie ako fluidné spaľovanie. Lietavý popolček je surovina, ktorá vďaka svojim vlastnostiam 

nachádza uplatnenie v stavebnom priemysle, v dnešnej dobe je využívaný ako náhrada cementu pri 

výrobe betónu. Lóžový popolček disponuje oproti lietavému popolčeku odlišným chemickým 

a mineralogickým zložením a väčšou veľkosťou zrna, čo má za príčinu rozdielne mechanické 

vlastnosti. Druhou metódou spaľovania je fluidné spaľovanie kde sa uhlie najprv rozomelie, prevedie 

do fluidnej vrstvy a následne spaľuje v prítomnosti adsorbentu ako vápenec. Teploty potrebné na 

fluidné spaľovanie sa pohybujú okolo 850 °C. Pri tomto postupe vznikajú fluidné lietavé a lóžové 

popolčeky. Z dôvodu vyššej hmotnosti častíc a prídavku vápenca má fluidný lóžový popolček dobré 

hydraulické vlastnosti. Pri oboch typoch spaľovania je potrebné dbať na ekológiu a škodlivé zlúčeniny 

obsiahnuté v uhlí, ktoré sa po spálení uvoľnia ako oxidy dusíka, odstrániť DeNOx metódou a oxidy 

síry odstrániť v scrubberoch kde vzniká energosádrovec, ktorý nachádza uplatnenie v stavebnom 

priemysle pre spomalenie tuhnutia cementu a pri výrobe pórobetónov [16][25][26]. 

2.3.4.3. Metakaolín 

 Metakaolín je dehydratovaný kaolín, ktorý vzniká pri kalcinácií kaolinitických ílových minerálov 

pri teplotách 650-800 °C. Takto pripravený metakaolín vykazuje pomerne vysokú pucolánovú aktivitu 

čo je podstatný faktorom pre alkalickú aktiváciu. Metakaolín je taktiež možné získať kalcináciou 

odpadových papierenských kalov obsahujúcich dostatočné zastúpenie kaolínu. Je význačný svojou 

pórovitou štruktúrou, ktorá je dôsledkom odštiepenej vody, čo výrazne zväčšuje povrch a tak aj 

aktivitu. Ako dostatočne čistá surovina nachádza uplatnenie najmä pri výrobe geopolymérov a ich 

analógov [16]. 

2.3.5. Aplikácie alkalicky aktivovaných materiálov 

 Drvivú väčšinu aplikácií tvoria ekologické stavebné spojivá a stavebné materiály. Výhodou týchto 

materiálov je ich nízka energetická náročnosť na prípravu, pretože suroviny potrebné na výrobu 

pochádzajú väčšinou z iných priemyselných odvetví ako sekundárne suroviny a odpadové látky. 

V špeciálnych aplikáciách sú využívané najmä ich žiaruvzdorné vlastnosti a schopnosť fixovať ťažké 

kovy ako ortuť a zinok bez väčšieho obmedzenia ich mechanických vlastností [21][27]. 
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Experimentálna časť sa zaoberá charakterizáciou použitých surovín, prípravou vzoriek pre merania 

a metódami analýz, ktoré vzorky podstúpili. 

3.1. Charakterizácia vstupných surovín 

Pri príprave zmesí určených na testovanie mechanických vlastností boli v rôznych pomeroch 

využívane tieto suroviny: 

• Tehlový prach – obdŕžaný z brúsenia tehál HELUZ FAMILY 

• Vysokopecná troska – dodaná spoločnosťou Kotouč Štramberk, spol. s.r.o.   

• Alkalické aktivátory –  sodné a draselné hydroxidy a vodné sklá 

• Demineralizovaná voda 

Pre definovanie charakteristických vlastností a zloženia vstupných surovín boli uskutočnené tieto 

analýzy: 

• Röntgenová difrakčná analýza (XRD) 

• Röntgenová fluorescenčná spektrometria (XRF) 

• Brunauer-Emmett-Teller (BET) analýza 

• Laserová difrakčná analýza veľkosti častíc 

• Analýza povrchu a prvkového zloženia pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu 

Na testovanie výsledných mechanických vlastností jednotlivých pripravených trámikov boli využívané 

tieto prístroje: 

• Hydraulický lis – testovanie pevnosti v ťahu pri ohybe a pevnosti v tlaku 

• Graf-Kaufamnov prístroj – stanovenie zmrštenia a hmotnostných zmien 

3.1.1. Röntegenová difrakčná analýza (XRD) 

 Pri interakcií röntgenového žiarenia s hmotou môže dochádzať k difrakcií žiarenia bez vzájomnej 

výmeny energie. Tento jav pozorujeme na mriežke kryštalickej štruktúry materiálu, či už 

anorganického alebo organického pôvodu. Dopadom monochromatického žiarenia s určitou vlnovou 

dĺžkou na anorganický kryštál so vzdialenosťami iónov rádovo 0,1 nm sa môžu tieto lúče v určitom 

smere zosilniť – vlny sú vo fáze, prípadne zoslabiť – vlny nie sú vo fáze. Konštruktívnu interferenciu 

definuje takzvaná Braggová podmienka (10) čo umožňuje detekciu zosilneného žiarenia. Difrakcia je 

preto pozorovateľná pri určitých vlnových dĺžkach λ a vhodnom uhle dopadu Θ [28]. 

 

 sind2n           (10) 

 

 

Obrázok 9: Názorná ukážka konštruktívnej a deštruktívnej interferenice žiarenia v závislosti od Braggovej 

podmienky [28] 
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 Z experimentálnej röntgenovej difrakčnej analýzy boli obdŕžané výsledky fázového zloženia 

a percentuálneho zastúpenia jednotlivých fáz v tehlovom prachu a vysokopecnej troske. Pre 

vysokopecnú trosku sú hodnoty z difraktogramu prepočítané pre elimináciu zastúpenia fluoritu, ktorý 

bol k troske pridávaný pre potreby inej záverečnej práce. K odpočítaným hodnotám v tabuľkách 5 a 6 

sú v prílohách priložené korešpondujúce röntgenogramy na obrázkoch 36 a 37. 

Tabuľka 5: Percentuálne zastúpenie a fázové zloženie tehlového prachu HELUZ FAMILY 

Fáza Chemické zloženie Percentuálne zastúpenie [%] 

Kremeň SiO2 55 

Augit (CaMg0,74Fe0,25)Si2O6 8 

Albit Na(AlSi3O8) 11 

Muskovit (K0,82Na0,18)(Fe0,03Al1,97)AlSi3O10(OH)2 11 

Akermanit-Gehlenit Ca2(Mg0,5Al0,5)(Si1,5Al0,5O7) 5 

Ortoklas (K0,94Na0,06)(AlSi3O8) 8 

Hematit Fe2O3 1 
 

Tabuľka 6: Percentuálne a fázové zloženie vysokopecnej trosky spoločnosti Kotouč Štramberk, spol. s.r.o. [29] 

Fáza Chemické zloženie Percentuálne zastúpenie [%] 

Sklená fáza  69,1 

Kalcit CaCO3 17,3 

Melilit (Ca,Na)2(Al,Mg,Fe2+)[(Al,Si)SiO7] 1,2 

Merwinit Ca3Mg(SiO4)2 6,4 

Akermanit Ca2MgSi2O7 6 

 

3.1.2. Röntgenová fluorescenčná spektrometria (XRF) 

 Röntgenová fluorescenčná spektrometria je založená na detekcií sekundárneho (fluoresčenčného) 

žiarenia, ktoré emituje elektrón prechádzajúci z vonkajšieho orbitálu na vnútorný. Röntgenové 

žiarenie má silné ionizačné schopnosti, a preto môže ionizovať elektróny na vnútorných vrstvách 

atómu. To spôsobí momentálnu poruchu stability atómu, preto elektrón z vyššej energetickej hladiny 

nahradí defekt vo vnútornom orbitále. Pritom sa uvoľňuje žiarenie charakteristické pre určitý prvok, 

ktoré je detegované na detektore. Je to metóda so širokým využitím, je nedeštruktívna, schopná 

identifikovať prvky od Al po U a pri použití vákua je možné zlepšiť citlivosť až pre Be [30][31]. 

 Tabuľka 7 poukazuje na exportované hodnoty zo spektrometra. Vyjadruje percentuálne zloženie 

vysokopecnej trosky z oxidového hľadiska. 

Tabuľka 7: Oxidové zloženie vysokopecnej trosky spoločnosti Kotouč Štramberek, spol. s.r.o. 

Oxid hmotnostné percentá [%] 

SiO2 56,9 

CaO 16,6 

Al2O3 13,5 

MgO 11,7 

SO3 0,4 

K2O 0,2 

TiO2 0,2 

MnO 0,3 

Fe2O3 0,2 
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3.1.3. Brunauer-Emmett-Teller (BET) analýza 

 BET teória je založená na adsorbcií molekúl plynu na povrchu pevnej látky. Teória funguje na 

základoch Langmuirovej teórie, kde Langmuir tvrdil že všetky molekuly plynu sa na povrchu pevnej 

látky adsorbujú na jednej vrstve. BET teória, a korešpondujúca analýza, rozširuje tento model 

o viacvrstvovú adsorbciu. Ako adsorbát sa využíva dusík. Pre dosiahnutie detekovateľných výsledkov 

je potrebné vzorku najprv schladiť tekutým dusíkom, následne je do zariadenia vpustený plynný N2, 

ktorý sa adsorbuje na povrchu vzorky v závislosti od jej merného povrchu a sleduje sa zmena tlaku 

v sústave. Po vzniku adsorbovaných vrstiev dusíka na povrchu častíc je vzorka odstránená z N2 

atmosféry a ohriata, pričom sa adsorbovaný N2 uvoľní. Takto obdržíme výsledky vo forme BET 

izoteriem, ktoré znázorňujú množstvo adsorbovaného plynu ako funkciu tlaku. Stanovenie merného 

povrchu je dôležitou charakteristikou pre určenie potrebného množstva vody na prípravu trámikov 

[32]. 

 BET analýzou tehlového prachu HELUZ FAMILY boli získané hodnoty merného povrchu, ktoré 

sa pohybovali okolo hodnoty 18 m2·g-1. Z informácií poskytnutých vedúcim bakalárskej práce bola 

stanovená hodnota merného povrchu vysokopecnej trosky na 320 m2·g-1. 

3.1.4. Laserová difrakčná analýza veľkosti častíc 

 Laserová difrakčná analýza známa aj ako laserová difrakčná spektroskopia je technika, ktorá 

využíva difrakčné obrazce laseru prechádzajúceho materiálom a tak  rýchlo vyhodnocuje geometrické 

dimenzie častíc. Celá technika je založená na Fraunhoferovej difrakcií, ktorá vraví že intenzita 

rozptýleného svetla je proporčná k veľkosti individuálnych častíc. V inštrumentalizácii sa často 

stretávame s He-Ne laserom s vlnovou dĺžkou 632,8 nm. Technika dokáže analyzovať častice 

s rozmedzím veľkostí od 0,1 μm po 8750 μm, či už suchého alebo vlhkého práškovitého materiálu, 

suspenzie, emulzie alebo spreja [33][34]. 

 Analýzou na laserovom difrakčnom spektroskope HELOS boli získané výsledky distribúcie 

veľkostí častíc rôznych frakcií tehlového prachu HELUZ FAMILY. Distribučné diagramy 

jednotlivých frakcií sú znázornené na obrázkoch 12, 13 a 14. Štatistické veličiny veľkosti častíc ako 

medián, modus a aritmetický priemer nájdeme uvedené v tabuľke 8. 

Tabuľka 8: Štatisticky významné veličiny jednotlivých frakcií tehlového prachu HELUZ FAMILY 

Frakcia Medián [μm] Modus [μm] Aritmetický priemer [μm] 

200-105 μm 232,43 229,13 243,62 

105-63 μm 66,51 79,69 59,29 

pod 63 μm 4,03 1,64 11,56 

 

 

Obrázok 10: Integrálna a diferenciálna distribúcia veľkosti častíc tehlového obrusu HELUZ FAMILY frakcie 
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Obrázok 11: Integrálna a diferenciálna distribúcia veľkosti častíc tehlového obrusu HELUZ FAMILY frakcie 

105-63μm 

 

Obrázok 12: Integrálna a diferenciálna distribúcia veľkosti častíc tehlového obrusu HELUZ FAMILY frakcie 

pod 63μm 

3.1.5. Skenovací elektrónový mikroskop (SEM) 

 Skenovací elektrónový mikroskop produkuje obrázky skenovaním vzorky pomocou sústredeného 

zväzku elektrónov. Elektróny tak interagujú s atómami vo vzorke vyrážajú valenčné elektróny, 

vnútorné elektróny alebo interagujú s nábojom jadra atómu a produkujú tak sekundárne elektróny, 

spätne odrazené elektróny, fotóny a charakteristické röntgenové žiarenie, ktoré sú zachycované na 

detektoroch a poskytuje informácie o topografii vzorku. K aparatúre je možné pripojiť röntgenový 

mikroanalyzátor pomocou, ktorého je možné získať informácie o zložení vzorky na základe 

zachycovania charakteristického röntgenového žiarenia a vyhodnotenia jeho energetickej hodnoty. 

Aparatúra pracuje pri vysokom, nízkom vákuu a dokáže spracovať vlhké vzorky [35][36]. 

 Analýzou na skenovacom elektrónovom mikroskope boli získane informácie o prvkovom zložení, 

hmotnostný zlomok označený wm a atómové percento označené watom.. a obrázky znázorňujúce 

mikroštruktúru vzoriek. Jednotlivé výsledky a exportované hodnoty zo spektier sú znázornené na 

príslušnom obrázku 15 a tabuľke 9. 
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Tabuľka 9: Prvkové zloženie jednotlivých spektier obdŕžaných z analýzy tehlového prachu HELUZ FAMILY 

Prvok 
Spektrum 9 Spektrum 10 Spektrum 11 Spektrum 12 

wm [%] watom. [%] wm [%] watom. [%] wm [%] watom. [%] wm [%] watom. [%] 

C 6,27 10,65 5,11 8,75 4,88 8,73 7,38 12,42 

O 46,04 57,82 44,44 57,09 40,69 54,7 45,85 57,96 

Mg 1,63 1,37 1,92 1,63 3,88 3,43 3,21 2,67 

Al 10,45 7,90 13,63 10,38 11,66 9,29 8,99 6,74 

Si 17,9 13,00 21,53 15,76 18,89 14,47 16,36 11,78 

K 1,74 0,91 7,27 3,82 3,61 1,98 1,81 0,94 

Ca 8,32 2,50 0,00 0,00 4,36 2,34 8,64 4,36 

Fe 6,84 4,24 5,46 2,01 10,84 4,17 7,13 2,58 

Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,22 0,00 0,00 

 

 

Obrázok 13: Detail pohľadu na tehlový prach HELUZ FAMILY so znázornenými miestami získaných spektier 

3.1.6. Použité alkalické aktivátory 

 V bakalárskej práci boli využívané sodné a draselné hydroxidy a vodné sklá. Pri práci boli použité 

hydroxidy o koncentrácií 16 mol·dm-3 pripravované rozpustením vypočítaného množstva 

kryštalického hydroxidu vo forme šupín alebo perál v potrebnom množstve demineralizovanej vody. 

Pre hydroxid sodný (11) navážka činila 1280 g na 2 litre vody a pre hydroxid draselný (12) táto 

navážka činila 1795 g na 2 litre vody. 
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 Sodné a draselné vodné sklo bolo použité vo forme roztoku. Silikátové moduly a percentuálne 

zastúpenie jednotlivých komponentov je udané v tabuľke 10. 

Tabuľka 10: Chemické zloženie a silikátový modul jednotlivých vodných skiel 

Vodné sklo M2O (M = Na, K) [%] SiO2 [%] Ms 

Na2O·SiO2 16,50 30,70 1,86 

K2O·SiO2 8,68 20,98 2,42 
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3.2. Príprava vzoriek a testovanie mechanických vlastností 

3.2.1. Pracovný postup 

 Skúšobné trámiky boli pripravované zmiešaním všetkých potrebných surovín ako tehlový prach, 

vysokopecná troska a alkalický aktivátor v nádobe a následne miešané. Miešanie prebiehalo 

v miešačke pri nízkom výkone dve minúty, potom bolo miešanie pozastavené a pomocou stierky bola 

zmes znova ručne premiešaná. Následne bol pridaný prvý prídavok destilovanej vody, ktorý činil asi 

polovicu z objemu celkového obsahu vody a postup bol opakovaný. Po pridaní celého objemu 

destilovanej vody bol zvýšený výkon miešačky a zmes bola miešaná ďalšie tri minúty. Po ukončení 

miešania bola získaná dostatočne homogenizovaná zmes, ktorej konzistencia bola vhodná na 

prevedenie do oceľových foriem, či už veľkosti 20×20×100 mm alebo 40×40×160 mm. V prípade 

potreby boli formy vybavené kontaktmi na meranie dilatácie na Graf-Kaufmanovom prístroji. Oceľová 

forma naplnená zmesou bola a uložená na vibračný stôl, kde podstúpila posledné miesenie 

a odstránenie bublín po dobu 30 sekúnd. Po ukončení vibračného cyklu bol nožom odstránený 

prebytočný materiál. Forma bola ďalej prenesená do uzatvárateľného polyetylénového vrecúška, do 

ktorého bola okrem formy vložená aj navlhčená špongia pre zlepšenie hydratácie zmesi vo forme. Po 

24 hodinách bola forma z vrecúška vybratá a rozložená. Dôraz bol kladený na zachovanie testovacieho 

trámiku a obmedzenie jeho poškodenia. Prebytočný materiál bol pomocou špachtle odstránený, trámik 

patrične označený písmenom, ktoré reprezentovalo pomer jednotlivých surovín v zmesi a číslom, ktoré 

označovalo poradové číslo trámiku. Trámik bol uložený buď do komory s ohrevom a vysokou 

vlhkosťou vzduchu, alebo ponechaný na vzduchu. Jednotlivé merania mechanických vlastností 

prebiehali v intervaloch 1, 7 a 28 dní a na jedno meranie boli spotrebované 3 trámiky pre dosiahnutie 

dostačujúcich štatistických výsledkov a obmedzenie náhodnej chyby. Receptrúry na prípravu zmesí sú 

uvedené v kapitole výsledky a diskusia. 

3.3.2.Testovanie mechanických vlastností 

 Pre meranie mechanických vlastností bol použitý hydraulický lis s možnosťou merania pevnosti 

v ťahu pri ohybe a pevnosti v tlaku. Tieto mechanické vlastnosti sú dôležité pre špecifikáciu 

pripraveného kompozitu a možnosť uplatnenia v priemysle. Najprv je meraná pevnosť v trojbodovom 

ohybe, po zlomení trámiku približne v jeho polovici je meraná pevnosť v tlaku oboch zlomených 

kusov trámiku. V bakalárskej práci boli merania vykonávané na hydraulickom lise DESRREST 3310. 

Pretože pre alkalicky aktivované materiály ešte neexistuje platná norma, merania boli vykonávane 

podľa normy ČSN EN 196-1 Metódy skúšania cementu – Časť 1: Stanovenie pevnosti. Jednotlivé 

merania prebiehali v intervaloch 1, 7, 28 dní. 

 Na stanovenie hmotnostných zmien bola použitá laboratórne váhy s presnosťou na dve desatinné 

miesta. Objemové zmeny boli sledované na trámikoch o veľkosti 40×40×160 mm vybavených 

kontaktmi pre možnosť použitia Graf-Kaufmanovho prístroja. Pri zmenšovaní dĺžky trámiku sa jedná 

o zmršťovanie, naopak, pri zväčšovaní dĺžky ide o rozťažnosť. Hodnoty sú merané približne každé 2 

dni po dobu 28 dní od odformovania trámikov.  

  



20 

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V tejto kapitole sú popísané jednotlivé zloženia zmesí a výsledky skúšok pevností v ťahu pri ohybe 

a v tlaku. Ďalej sú uvedené grafické závislosti pevností, objemových a hmotnostných zmien 

a fotografie trámikov pre názornú ukážku nežiadúceho uhličitanového výkvetu. Hodnoty sú patrične 

okomentované a poznatky diskutované. 

4.1. Alkalicky aktivované systémy na báze tehlového prachu a vysokopecnej 

trosky aktivované hydroxidmi  

 V tejto kapitole sú prezentované zloženia jednotlivých zmesí a výsledky mechanických vlastností 

rôznych zmesí aktivovaných roztokmi hydroxidov.   

4.1.1.Alkalicky aktivované systémy s rôznymi pomermi tehlového prachu 

a vyspokopecnej trosky aktivované hydroxidom sodným 

  Zloženie jednotlivých zmesí je uvedené v tabuľke 11. Zmesi boli pripravované do foriem 

o veľkosti 20×20×100 mm a 40×40×160 mm a to vždy do dvoch malých foriem a jednej veľkej formy. 

Priemerné hodnoty jednotlivých meraní pevností sú uvedené v tabuľkách 12 a 13, grafické závislosti 

sú uvedené na obrázkoch 14 a 15. V grafoch sú taktiež uvedené chybové úsečky obdržané 

z štatistického vyhodnotenia pevností jednotlivých meraní. 

Tabuľka 11: Zloženie zmesí s rôznymi pomermi TP a VPT aktivovaných hydroxidom sodným 

Označenie 

zmesi 

Pomer 

TP-VPT (hmot. %) 

m (TP) 

[g] 

m (VPT) 

[g] 

m (NaOH)  

[g] 

m (H2O)  

[g] 

A 90-10 1500 167 395 450 

B 80-20 1334 332 395 400 

C 70-30 1168 500 395 400 

D 60-40 1001 629 395 400 

E 50-50 833 833 395 350 

 

Tabuľka 12: Pevnosti v ťahu pri ohybe zmesí TP a VPT aktivovaných hydroxidom sodným 

t [dni] A 90-10 B 80-20 C 70-30 D 80-40 E 50-50 

1 0,20 2,04 3,42 3,57 3,80 

7 3,97 4,88 5,00 4,89 5,32 

28 3,79 4,32 4,47 4,28 4,70 

 

 

Obrázok 14: Grafická závislosť pevností v ťahu pri ohybe jednotlivých zmesí TP a VPT aktivovaných 

hydroxidom sodným v závislosti na čase 
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 So zvyšujúcim pomerom vysokopecnej trosky v zmesi sa pevnosti v ohybe zväčšovali pri meraní 

po 1. a 7. dňoch. Pokles pevnosti v ohybe nastal pri meraní po 28. dni. V bakalárskej práci nebola 

v trámikoch využívaná výstuž, preto sú hodnoty pevnosti v ťahu pri ohybe považované len za 

orientačné.  

Tabuľka 13: Pevnosti v tlaku zmesí TP a VPT aktivovaných hydroxidom sodným 

t [dni] A 90-10 B 80-20 C 70-30 D 80-40 E 50-50 

1 0,51 5,00 8,29 10,31 12,34 

7 12,07 16,19 19,91 21,06 23,22 

28 15,85 26,24 28,74 28,62 30,39 

 

 

 

Obrázok 15: Grafická závislosť pevností v tlaku jednotlivých zmesí TP a VPT aktivovaných hydroxidom sodným 

v závislosti na čase 

 Pre účely bakalárskej práce je dôraz kladený na pevnosti v tlaku. Pevnosti v tlaku sa so zvyšovaním 

pomeru vysokopecnej trosky pri testovaní pevností po 1. a 7. dňoch zvyšujú. Celkové pevnosti 

pripravených zmesí sú však priaznivé. 

 Sfarbenie trámikov sa po zlomení taktiež menilo. So zvyšujúcim sa pomerom vysokopecnej trosky 

prechádzalo z tehlovo oranžovej farby do tmavo zelenej. Tento jav je spôsobený rozpúšťaním sklenej 

fázy a následnou reorganizáciou štruktúry vysokopecnej trosky. Troska takto prechádza z šedo-bielej 

farby do tmavo zelenej. Toto zafarbenie avšak po dlhšom uložení voľne na vzduchu zaniklo. Na 

priloženom obrázku 16 je demonštrovaný tento úkaz, ktorý je pozorovaný pre všetky zmesi. 

 

      

Obrázok 16: Ukážka zafarbenia zlomených trámikov B 80-20 a D 60-40 
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4.1.2.Alkalicky aktivované systémy s rôznymi pomermi tehlového prachu 

a vyspokopecnej trosky aktivované hydroxidom draselným 

 Zloženie jednotlivých zmesí je uvedené v tabuľke 14. Zmesi boli pripravované do foriem 

o veľkosti 20×20×100 mm a 40×40×160 mm a to vždy do dvoch malých foriem a jednej veľkej formy. 

Priemerné hodnoty jednotlivých meraní pevností sú uvedené v tabuľkách 15 a 16, grafické závislosti 

sú uvedené na obrázkoch 17 a 18. V grafoch sú taktiež uvedené chybové úsečky obdržané 

z štatistického vyhodnotenia pevností jednotlivých meraní. 

Tabuľka 14: Zloženie zmesí s rôznymi pomermi TP a VPT aktivovaných hydroxidom draselným 

Označenie 

zmesi 

Pomer 

TP-VPT (hmot. %) 

m (TP) 

[g] 

m (VPT) 

[g] 

m (KOH)  

[g] 

m (H2O)  

[g] 

F 90-10 1500 167 381 450 

G 80-20 1334 332 381 400 

H 70-30 1168 500 381 400 

I 60-40 1001 629 381 400 

J 50-50 833 833 381 350 

 

Tabuľka 15: Pevnosti v ťahu pri ohybe zmesí TP a VPT aktivovaných hydroxidom draselným 

t [dni] F 90-10 G 80-20 H 70-30 I 80-40 J 50-50 

1 0,32 2,31 2,90 3,52 4,02 

7 3,73 4,51 4,44 5,07 5,76 

28 4,18 4,79 4,80 4,92 5,10 

 

 

Obrázok 17: Grafická závislosť pevností v ťahu pri ohybe jednotlivých zmesí TP a VPT aktivovaných 

hydroxidom draselným v závislosti na čase 

 Hodnoty pevnosti v ťahu pri ohybe zmesí obsahujúcich ako aktivátor hydroxid draselný sú mierne 

vyššie, prípadne porovnateľné ako pri aktivácií hydroxidom sodným. Znova je pozorovaný pokles 

pevností pri meraní mechanických vlastností po 28. dni. 
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Tabuľka 16: Pevnosti v tlaku zmesí TP a VPT aktivovaných hydroxidom draselným 

t [dni] F 90-10 G 80-20 H 70-30 I 80-40 J 50-50 

1 1,65 6,72 9,85 10,11 12,23 

7 11,61 16,82 21,53 21,76 27,85 

28 22,37 25,19 28,73 34,97 39,40 

 

 

Obrázok 18: Grafická závislosť pevností v tlaku jednotlivých zmesí TP a VPT aktivovaných hydroxidom 

draselným v závislosti na čase 

 Zmesi s vyšším obsahom vysokopecnej trosky naberajú vyšších pevností. Pevnosti v tlaku zmesí, 

kde bol použitý ako aktivátor hydroxid draselný sú taktiež mierne vyššie ako pevnosti zmesí, kde bol 

použitý hydroxid sodný. Aktiváciou draselnými iónmi pravdepodobne vznikalo rozpúšťaním amorfnej 

fázy vysokopecnej trosky väčšie množstvo K-C-S-H gélu, čo ma za následky vyššie pevnosti v obore 

pevností. Pevnosti po 28. dňoch sú priemerne o 5 MPa vyššie oproti zmesiam aktivovaných NaOH.  
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4.1.3.Alkalicky aktivované systémy s vysokým obsahom tehlového prachu aktivované 

hydroxidmi 

 V tejto kapitole sú skúmané alkalické vlastnosti samotného tehlového prachu figurovať ako 

surovina pre alkalickú aktiváciu. 

 Zloženie jednotlivých zmesí je uvedené v tabuľke 17. Zmesi boli pripravované do foriem 

o veľkosti 20×20×100 mm a 40×40×160 mm a to vždy do dvoch malých foriem a jednej veľkej formy 

Priemerné hodnoty jednotlivých meraní pevností sú uvedené v tabuľkách 18 a 19, grafické závislosti 

sú uvedené na obrázkoch 19 a 20. V grafoch sú taktiež uvedené chybové úsečky obdržané 

z štatistického vyhodnotenia pevností jednotlivých meraní. 

Tabuľka 17: Zloženie zmesí s vysokými pomermi TP aktivovaných hydroxidmi 

Označenie 

zmesi 

Pomer 

TP-VPT (hmot. %) 

m (TP) 

[g] 

m (VPT) 

[g] 

m (NaOH) 

[g] 

m (KOH)  

[g] 

m (H2O)  

[g] 

K 100-0 1667 0 - 381 450 

L 95-5 1584 84 - 381 400 

M 100-0 1667 0 395 - 400 

N 95-5 1584 84 395 - 400 

 

Tabuľka 18: Pevnosti v ťahu pri ohybe zmesí s vysokým obsahom TP aktivovaných hydroxidmi 

t [dni] K 100-0 L 95-5 M 100-0 N 95-5 

1 0,15 0,18 0,08 0,15 

7 0,15 2,05 1,29 2,73 

28 1,46 2,35 2,76 3,36 

 

 

Obrázok 19: Grafická závislosť pevností v ťahu pri ohybe jednotlivých zmesí s vysokým obsahom TP 

aktivovaných hydroxidmi v závislosti na čase 

 Pre zmesi s vysokým obsahom tehlového prachu pozorujeme nárast pevnosti v ťahu pri ohybe 

výrazne pomalšie. Najvyšších pevnosti znova dosahujú zmesi, kde bol použitý prídavok vysokopecnej 

trosky. Trámiky boli však veľmi krehké, s ceruzkou bolo možné vyryť príslušné označenie. Pevnosti 

v ťahu pri ohybe sú preto len orientačné. 
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Tabuľka 19: Pevnosti v tlaku zmesí s vysokým obsahom TP aktivovaných hydroxidmi 

t [dni] K 100-0 L 95-5 M 100-0 N 95-5 

1 0,00 0,44 0,00 0,17 

7 0,37 4,92 3,34 6,42 

28 6,29 13,18 8,54 14,84 

 

 

Obrázok 20: Grafická závislosť pevností v tlaku jednotlivých zmesí s vysokým obsahom TP aktivovaných 

hydroxidmi v závislosti na čase 

 Pevnosti v tlaku trámikov s vysokým pomerom tehlového prachu boli pomerne nízke. Tieto zmesi 

boli pripravované pre overenie vlastností tehlového prachu ako suroviny pre alkalickú aktiváciu. Pre 

zmesi, ktoré neobsahovali vysokopecnú trosku sú pevnosti najnižšie, pričom pri použití NaOH boli 

dosiahnuté vyššie pevnosti ako pri požití KOH. To môže byť spôsobené schopnosťou NaOH 

efektívnejšie rozpúšťať amorfnú fázu oproti KOH, ktorá bola v tehlovom prachu zastúpená minoritne. 

Prídavkom vysokopecnej trosky boli pevnosti zlepšené, avšak stále pomerne nízke.  
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4.2. Alkalicky aktivované systémy na báze tehlového prachu a vysokopecnej 

trosky aktivované kombináciou hydroxidov a vodných skiel 

V kapitole 4.2. sú overované vplyvy prídavku vodných skiel na celkové pevnosti pripravovaných 

zmesí s rôznymi pomermi tehlového prachu k vysokopecnej troske. 

4.2.1.Alkalicky aktivované systémy s rôznymi pomermi tehlového prachu 

a vysokopecnej trosky aktivované hydroxidom sodným a sodným vodným sklom 

 Zloženie jednotlivých zmesí je uvedené v tabuľke 20. Pripravené zmesi boli prevedené do foriem 

o veľkosti 20×20×100 mm. Priemerné hodnoty jednotlivých meraní pevností sú uvedené v tabuľkách 

21 a 22, grafické závislosti sú uvedené na obrázkoch 21 a 22. V grafoch sú taktiež uvedené chybové 

úsečky obdržané z štatistického vyhodnotenia pevností jednotlivých meraní. 

Tabuľka 20: Zloženie jednotlivých zmesí TP a VPT aktivovaných kombináciou hydroxidu sodného a sodného 

vodného skla 

Označenie 

zmesi 

Pomer 

TP-VPT (hmot. %) 

m (TP) 

[g] 

m (VPT) 

[g] 

m (NaOH) 

[g] 

m (Na2O·SiO2) 

[g] 

m (H2O) 

[g] 

A 90-10 500 56 126 50 100 

B 80-20 445 111 126 50 100 

C 70-30 390 167 126 50 100 

D 60-40 334 222 126 50 100 

E 50-50 278 278 126 50 100 
 

Tabuľka 21: Pevnosti v ťahu pri ohybe zmesí TP a VPT aktivovaných kombináciou hydroxidu sodného a sodného 

vodného skla 

t [dni] A 90-10 B 80-20 C 70-30 D 80-40 E 50-50 

1 0,00 0,57 2,68 3,06 4,94 

7 3,17 4,85 4,98 5,36 6,09 

28 4,53 6,10 6,01 6,30 6,80 

 

 

Obrázok 21: Grafická závislosť pevností v ťahu pri ohybe jednotlivých zmesí TP a VPT aktivovaných 

kombináciou hydroxidu sodného a sodného vodného skla v závislosti na čase 

 Priemerné hodnoty pevnosti v ťahu pri ohybe boli použitím sodného vodného skla pozitívne 

ovplyvnené. Sodné vodné sklo tak pravdepodobne dodalo zmesi potrebné množstvo amorfného SiO2, 

ktorý bol účinkom alkálií rozpustený a inkorporovaný do novovzniknutej reorganizovanej štruktúry 
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alkalicky aktivovaného materiálu. Priemerne bol pozorovaný nárast pevnosti v ťahu pri ohybe po 28. 

dňoch o 2 MPa oproti zmesiam aktivovaných len hydroxidom.  

Tabuľka 22: Pevnosti v tlaku zmesí TP a VPT aktivovaných kombináciou hydroxidu sodného a sodného vodného 

skla 

t [dni] A 90-10 B 80-20 C 70-30 D 80-40 E 50-50 

1 0,51 5,00 8,86 11,93 18,51 

7 11,06 18,35 20,25 27,49 25,60 

28 21,05 31,66 31,07 34,05 35,72 

 

 

Obrázok 22: Grafická závislosť pevností v tlaku jednotlivých zmesí TP a VPT aktivovaných kombináciou 

hydroxidu sodného a sodného vodného skla v závislosti na čase 

 V obore pevností v tlaku pozorujeme taktiež pozitívnu nárast pevností pri použití prídavku sodného 

vodného skla a zvyšovaní pomeru vysokopecnej trosky v zmesi. Nárast na pevnosti v tlaku zmesi 

s hydroxidom a vodným sklom oproti zmesi obsahujúcej len hydroxid činil po 28. dňoch priemerné 

zlepšenie o 5 MPa. Prídavok amorfného SiO2 obsiahnutého v sodnom vodnom skle má preto pozitívny 

vplyv na výsledné pevnosti. Obdržané výsledky sa stotožňujú s výsledkami z publikácie Alkali 

Activated Materials: State-of-the-art report, citovanej v tabuľke 4, kde autori definujú najoptimálnejšie 

alkalické aktivátory pre rôzne druhy surovín.  
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4.2.2.Alkalicky aktivované systémy s rôznymi pomermi tehlového prachu 

a vysokopecnej trosky aktivované hydroxidom draselným a draselným vodným 

sklom 

 Zloženie jednotlivých zmesí je uvedené v tabuľke 23. Pripravené zmesi boli prevedené do foriem 

o veľkosti 20×20×100 mm. Priemerné hodnoty jednotlivých meraní pevností sú uvedené v tabuľkách 

24 a 25, grafické závislosti sú uvedené na obrázkoch 23 a 24. V grafoch sú taktiež uvedené chybové 

úsečky obdržané z štatistického vyhodnotenia pevností jednotlivých meraní. 

Tabuľka 23: Zloženie jednotlivých zmesí TP a VTP aktivovaných kobmináciou hydroxidu draselného a 

draselného vodného skla 

Označenie 

zmesi 

Pomer 

TP-VPT (hmot. %) 

m (TP) 

[g] 

m (VPT) 

[g] 

m (KOH) 

[g] 

m (K2O·SiO2) 

[g] 

m (H2O) 

[g] 

F 90-10 500 56 126 50 100 

G 80-20 445 111 126 50 100 

H 70-30 390 167 126 50 100 

I 60-40 334 222 126 50 100 

J 50-50 278 278 126 50 100 

 

Tabuľka 24: Pevnosti v ťahu pri ohybe zmesí TP a VPT aktivovaných kombináciou hydroxidu draselného a 

draselného vodného skla 

t [dni] F 90-10 G 80-20 H 70-30 I 80-40 J 50-50 

1 0,00 2,09 2,37 2,55 2,61 

7 2,98 4,39 3,75 3,99 3,62 

28 4,54 5,22 4,80 4,18 3,83 

 

 

Obrázok 23: Grafická závislosť pevností v ťahu pri ohybe jednotlivých zmesí TP a VPT aktivovaných 

kombináciou hydroxidu draselného a draselného vodného skla v závislosti na čase 

 Hodnoty pevností v ťahu pri ohybe zmesí obsahujúcich roztoky draselného hydroxidu a vodného 

skla sú porovnateľné s pevnosťami zmesí, kde bol použitý len hydroxid. Trend nárastu či poklesu 

nepozorujeme. Dôraz je kladený na pevnosti v tlaku a hodnoty pevností v ťahu pri ohybe sú preto len 

orientačné.  
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Tabuľka 25: Pevnosti v tlaku zmesí TP a VPT aktivovaných kombináciou hydroxidu draselného a draselného 

vodného skla 

t [dni] F 90-10 G 80-20 H 70-30 I 80-40 J 50-50 

1 0,00 4,71 8,78 13,97 15,54 

7 9,64 19,51 23,62 29,43 32,17 

28 18,90 28,58 34,41 36,30 45,16 

 

 

Obrázok 24: Grafická závislosť pevností v tlaku jednotlivých zmesí TP a VPT aktivovaných kombináciou 

hydroxidu draselného a draselného vodného skla v závislosti na čase 

 Pevnosti v tlaku sa so zvyšujúcim obsahom vysokopecnej trosky zvyšujú. Prídavok draselného 

vodného skla zlepšil pevnosti pre zmesi H, I a J. Hydroxid draselný a draselné vodné sklo napomáhali 

vzniku K-C-S-H gélu rozpúšťaním amorfnej fázy vysokopecnej trosky. Vznikom väčšieho množstva 

K-C-S-H gélu a prídavku amorfného SiO2 obsiahnutého vo vodnom skle, bolo dosiahnuté najvyšších 

pevností, pričom celková najvyššia priemerná pevnosť pre vzorku J činila 45,16 MPa.  
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4.3. Vplyv zvýšenia teploty na tuhnutie alkalicky aktivovaných materiálov 

 Kapitola sa zaoberá urýchleným tuhnutia pripravených zmesí hydroxidov a vodných skiel 

zvýšením teploty. Zmesi s najoptimálnejšími pomermi TP a VPT a výsledkami v obore pevností boli 

po odformovaní prenesené do sušiarne a sušené pri teplote 40 °C, 60 °C a 100 °C po dobu dvoch 

hodín. Takto pripravené trámiky boli následne uložené na vzduchu a ďalej boli skúmané ich 

mechanické vlastnosti. 

4.3.1.Vplyv zvýšenia teploty na tuhnutie zmesí B 80-20 

 Zloženie zmesi je uvedené v tabuľke 26. Pripravené zmesi boli prevedené do foriem o veľkosti 

40×40×160 mm. Hodnoty jednotlivých meraní pevností sú uvedené v tabuľkách 27 a 28, grafické 

závislosti sú uvedené na obrázkoch 25 a 26. 

Tabuľka 26: Zloženie zmesí B 80-20 aktivovaných hydroxidom sodným a sodným vodným sklom 

Označenie 

zmesi 

Pomer 

TP-VPT (hmot. %) 

m (TP) 

[g] 

m (VPT) 

[g] 

m (NaOH) 

[g] 

m (Na2O·SiO2) 

[g] 

m (H2O) 

[g] 

B 80-20 950 237 270 108 300 

 

Tabuľka 27: Pevnosti v ťahu pri ohybe zmesí B 80-20 aktivovaných sodným hydroxidom a vodným sklom 

s rôznymi teplotami pri sušení 

t [dni] B 80-20 
B 80-20  

40 °C 

B 80-20 

60 °C 

B 80-20 

100 °C 

1 0,57 1,44 2,33 1,43 

7 4,85 3,02 2,86 2,96 

28 6,10 2,19 0,73 2,87 

 

c 

Obrázok 25: Grafická závislosť pevností v ťahu pri ohybe zmesí B 80-20, aktivovaných sodným hydroxidom 

a vodným sklom s rôznymi teplotami pri sušení, v závislosti na čase 

 Pevnosti v ťahu pri ohybe zmesí sú značne ovplyvnené teplotou sušenia. Pri sušení opúšťa materiál 

voda, čo má za následky jeho zmršťovanie a tvorenie prasklín. Tieto defekty sú hlavnou príčinou 

zníženia pevnosti v trojbodovom ohybe, čo pozorujeme na závislostiach z obrázku 25. Vznik defektov 

je náhodný, preto nepozorujeme žiaden trend nárastu ani poklesu pevností. Uloženie trámikov voľne 

na vzduchu podporuje vznik defektov z dôvodu straty vody a zmršťovania. 
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Tabuľka 28: Pevnosti v tlaku zmesí B 80-20, aktivovaných sodným hydroxidom a vodným sklom, s rôznymi 

teplotami pri sušení 

t [dni] B 80-20 
B 80-20 

40 °C 

B 80-20 

60 °C 

B 80-20 

100 °C 

1 5,00 4,67 7,45 11,51 

7 18,35 17,50 13,48 13,77 

28 31,66 27,75 21,36 16,36 

 

 

Obrázok 26: Grafická závislosť pevností v tlaku zmesí B 80-20, aktivovaných sodným hydroxidom a vodným 

sklom s rôznymi teplotami pri sušení, v závislosti na čase 

 Zvýšením teploty bolo docielené zlepšenie počiatočnej pevnosti trámikov v obore pevnosti v tlaku. 

Sušením pri 100 °C bol zaznamenaný počiatočný nárast pevnosti v tlaku o 6,5 MPa oproti bežnému 

uloženiu na vzduchu. Zvyšovaním teploty sušenia je eliminované väčšie množstvo vody, ktorá 

v alkalicky aktivovaných materiáloch solvatuje ióny Na+ a K+. Odstránením tejto vody je spomalené 

rozpúšťanie sklenej fázy vysokopecnej trosky, výsledkom je pomalé tuhnutie alkalicky aktivovaného 

materiálu a oslabenie pevnosti. Odstránením fyzikálne viazanej vody ostávajú v štruktúre materiálu 

trhliny a defekty, čo má za následok značné zníženie pevnosti po 7. a 28. dňoch. 
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4.3.2.Vpylv teploty na tuhnutie zmesí G 80-20  

 Zloženie zmesi je uvedené v tabuľke 29. Pripravené zmesi boli prevedené do foriem o veľkosti 

40×40×160 mm. Hodnoty jednotlivých meraní pevností sú uvedené v tabuľkách 30 a 31, grafické 

závislosti sú uvedené na obrázkoch 27 a 28. 

Tabuľka 29: Zloženie zmesí G 80-20 aktivovaných hydroxidom draselným a draselným vodným sklom 

Označenie 

zmesi 

Pomer 

TP-VPT (hmot. %) 

m (TP) 

[g] 

m (VPT) 

[g] 

m (NaOH) 

[g] 

m (Na2O·SiO2) 

[g] 

m (H2O) 

[g] 

G 80-20 950 237 270 108 300 

 

Tabuľka 30: Pevnosti v ťahu pri ohybe zmesí G 80-20, aktivovaných draselným hydroxidom a vodným sklom, 

s rôznymi teplotami pri sušení 

t [dni] G 80-20 
G 80-20 

40 °C 

G 80-20 

60 °C 

G 80-20 

100 °C 

1 2,09 0,92 0,86 0,74 

7 4,39 1,81 2,17 1,05 

28 5,22 2,07 1,24 2,22 

 

 

Obrázok 27: Grafická závislosť pevností v ťahu pri ohybe zmesí G 80-20, aktivovaných draselným hydroxidom 

a vodným sklom s rôznymi teplotami pri sušení, v závislosti na čase 

 Aj v prípade použitia draselných aktivátorov sú pevnosti v ťahu pri ohybe po sušení pri rôznych 

teplotách nízke. Voda, ktorá systém opustí po sebe zanecháva defekty, trámiky sa zmršťujú 

a vzniknuté trhliny majú negatívny vplyv na pevnosť v trojbodovom ohybe. Voľné uskladnenie 

trámikov na vzduchu ma taktiež negatívny vplyv na stratu vody a praskanie. 
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Tabuľka 31: Pevnosti v tlaku zmesí G 80-20, aktivovaných draselným hydroxidom a vodným sklom, s rôznymi 

teplotami pri sušení 

t [dni] G 80-20 
G 80-20 

40 °C 

G 80-20 

60 °C 

G 80-20 

100 °C 

1 4,71 3,70 5,60 9,75 

7 19,51 14,55 14,84 13,87 

28 28,58 15,53 16,65 21,08 

 

 

Obrázok 28: Grafická závislosť pevností v tlaku zmesí G 80-20, aktivovaných draselným hydroxidom a vodným 

sklom s rôznymi teplotami pri sušení, v závislosti na čase 

 Urýchlenie tuhnutia zvýšením teploty je najviac pozorovateľné pri testovaní mechanických 

vlastností po 1. dni. Pri sušení trámiku pri 100 °C je zaznamenaný nárast pevnosti približne o  5 MPa. 

Zvyšovaním teploty však opustilo systém čoraz viac vody, čo má za následok úpadok pevností pri 

testovaní po 7. a 28. dňoch. Trámiky boli uložené voľne na vzduchu, čo spôsobilo ďalšie straty vody a 

praskanie. Celkové pevnosti sú preto pomerne nízke. 
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4.4. Objemové a hmotnostné zmeny 

Kapitola sa zaoberá sledovaním zmien dĺžky – dilatácie, trámikov pomocou Graf-Kaufamnovho 

prístroja a zmenou mernej hmotnosti v závislosti na čase. 

4.4.1.Alkalicky aktivované systémy aktiované hydroxidmi a kombináciou hydroxidov 

a vodných skiel 

 Z vybraných zmesí C 70-30 a H 70-30 boli pripravené trámiky s veľkosťou 40×40×160 mm, 

vybavené kontaktmi pre možnosť merania dilatácie. Na priloženom obrázku 29 môžeme sledovať 

zmenu dĺžky závislú na uplynulom čase. Trámiky boli pritom uložené v komore s vysokou vlhkosťou 

vzduchu pre dosiahnutie priaznivejších výsledkov. 

 

 

Obrázok 29:Dilatácia príslušných trámikov C1, C2, H1 a H2 

 Alkalicky aktivované materiály majú tendenciu k zmršťovaniu. Z obrázku 29 je možné pozorovať 

počiatočné zmrštenie zmesi H1, ktoré po štvrtom dni vymizlo. Zmesi obsahujúce ako aktivátory iba 

hydroxidy, sa v trendoch stotožňujú. Najväčšiu expanziu materiálu vykazuje zmes obsahujúca 

hydroxid sodný a sodné vodné sklo, najnižšie hodnoty patria zmesi s hydroxidom draselným 

a draselným vodným sklom. Obrázok teda poukazuje na fakt, že uloženie trámikov v komore malo 

pozitívny vplyv na obmedzenie zmršťovania. Uložením v komore bolo dokonca dosiahnuté 

rozťažnosti trámikov. Tieto hodnoty sú však nízke a významne neovplyvňujú výsledné vlastnosti 

pripraveného materiálu. Pre definitívne stanovenie pravdivosti nameraných objemových zmien je 

nutné experimenty opakovať, aby bolo možné štatistické porovnanie výsledkov. 

 Hmotnostné zmeny boli sledované vážením trámikov na laboratórnych váhach pri jednotlivých 

meraniach dilatácie. Na priloženom obrázku 30 je znázornená závislosť hmotnostných zmien na čase. 
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Obrázok 30: Zmeny mernej hmotnosti príslušných trámikov C1, C2, H1 a H2 

 Z obrázku 30 je možné vidieť počiatočný nárast mernej hmotnosti trámikov. Tento nárast je možné 

vysvetliť uložením trámikov v komore s vysokou vlhkosťou vzduchu, pričom trámik absorboval vodu 

do pórov tehlového prachu. Najvyšší nárast mernej hmotnosti je pozorovaný v zmesi C1 a pomalší 

nárast mernej hmotnosti zmesi H1. V zmesiach aktivovaných hydroxidmi pozorujeme podobnosť 

trendov. Po 7. dni sa tento nárast mernej hmotnosti ustálil a začala redukcia celkovej mernej 

hmotnosti, ktorú sledujeme až do ukončenia merania.  

4.4.2.Alkalicky aktivované systémy tuhnúce pri zvýšenej teplote aktivované 

kombináciou hydroxidov a vodných skiel 

 Z vybraných zmesí B 80-20 a G 80-20 aktivovaných kombináciou hydroxidu a príslušného 

vodného skla boli pripravené trámiky s veľkosťou 40×40×160 mm, vybavené kontaktmi pre možnosť 

merania dilatácie. Rôzne označené zmesi boli sušené pri rôznych teplotách. Pripravené trámiky boli po 

odformovaní zvážené, následne premiestnené do sušiarne a sušené na stanovené teploty. Po ukončení 

dvojhodinového procesu sušenia boli trámiky znova zvážené a vypočítaná strata hmotnosti Δm. 

V tabuľke 32 sú uvedené hodnoty straty hmotnosti a mernej hmotnosti sušením. Na priloženom 

obrázku 31 sledujeme zmenu dĺžky trámiku závislú na uplynulom čase. 

Tabuľka 32: Hmotnostné zmeny sušením v sušiarni 

Trámik m - pred sušením [g] m – po sušení [g] Δm [g] Δρ [g⸱dm-3] 

B3 80-20 40 °C 512,55 506,21 6,34 24,77 

B6 80-20 60 °C 504,10 493,66 10,44 40,78 

B9 80-20 100 °C 503,95 478,91 25,04 91,81 

G3 80-20 40 °C 489,88 475,22 14,66 57,27 

G6 80-20 60 °C 499,78 473,81 25,97 101,45 

G9 80-20 100 °C 499,88 456,17 43,71 170,74 

 

 Z tabuľky nameraných hmotností je viditeľné, že trámiky B3, B6 a B9 obsahujúce hydroxid sodný 

a sodné vodné sklo strácali na hmotnosti podstatne menej ako zmesi G3, G6 a G9 obsahujúce 

hydroxid draselný a draselné vodné sklo. Pre zmes G9 bolo pozorované najvyššia strata hmotnosti, čo 

malo za následok vysoké zmrštenie a popraskanie trámiku. 
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Obrázok 31: Dilatácia príslušných zmesí B a G pri rôznych teplotách sušenia 

 Zmrštenie trámikov sušených v sušiarni naberalo vysokých hodnôt, čo bolo sprevádzané tvorením 

prasklín a defektov. Na obrázku 31 je možné sledovať trendy v zmršťovaní pri použití sodných 

aj draselných aktivátorov. Trámiky obsahujúce sodné aktivátory sa zmršťovali podstatne menej oproti 

trámikom s draselnými aktivátormi. Najväčšia objemová zmena je najdominantnejšia pre trámik G3 

sušený pri teplote 40 °C, strata nadobúdala 3,655 mm.  

 Zmeny mernej boli sledované vážením trámikov na laboratórnych váhach pri jednotlivých 

meraniach dilatácie. Na priloženom obrázku 32 je znázornená závislosť hmotnostných zmien na čase. 

 

 

Obrázok 32: Zmeny mernej hmotnosti príslušných zmesí B a G pri rôznych teplotách sušenia 

 Zmeny mernej hmotnosti sušených trámikov aktivovaných sodnými aktivátormi sú približne 

rovnaké. Najväčšie straty na mernej hmotnosti podstúpil trámik G3, pretože po sušení obsahoval ešte 

veľké množstvo vody, ktoré bolo schopné opúšťať trámik počas merania dilatácie. Pre trámik G9 bola 

táto zmena nízka, pretože sušením opustilo systém veľké množstvo vody.  
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4.5. Pozorovanie tvorby výkvetu a vzniku defektov 

 Tvorba uhličitanového výkvetu bolo pozorovaná rozdelením trámikov určených na meranie 

mechanických vlastností na dve polovice, pričom jedna polovica bola ponechaná v komore s vysokou 

vlhkosťou vzduchu a druhá polovica uložená voľne na vzduchu pri laboratórnej teplote. 

 

      
 

       

Obrázok 33: Ukážka uhličitanového výkvetu trámikov v komore (naľavo) a trámikov na vzduchu (napravo) zmesí 

aktivovaných hydroxidmi 

 Vznik výkvetu je podmienený karbonatáciou a vysokým obsahom prebytočných alkálií vo vzorke, 

ktoré sa nepodieľajú na vzniku hydratačných produktov. Aj keď sa jedná prevažne o estetickú vadu, 

prítomnosť výkvetu môže mať v určitých prípadoch negatívne vlastnosti, pretože hydratáciou 

alkalických uhličitanov dochádza k expanzií, čo môže mať za následok oslabenie mechanických 

vlastností materiálu. Na fotografiách je vidieť tvorbu výkvetu na trámikoch A-E a M-N, kde bol ako 

aktivátor použitý hydroxid sodný. Taktiež pozorujeme, že so zvyšujúcim sa pomerom VPT vo 

vzorkách je výkvet dominantnejší. Pre trámiky F-J a K-L, aktivovaných hydroxidom draselným, 

výkvet nepozorujeme. Draselné ióny majú väčší atómový polomer oproti sodným iónom, to zabraňuje 

ich migrácií na povrch a neumožňuje tak vznik výkvetu. Výkvet bol pre stanovenie jeho zloženia 

z povrchu trámiku odstránený a analyzovaný pomocou röntgenovej difraktometrie. Analýzou bol 

potvrdený výskyt monohydrátu uhličitanu sodného. Príslušný röntgenogram je uvedený v prílohách na 

obrázku 38. 
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 Sušením pri rôznych teplotách odstupovala zo vzoriek voda. Strata vody zapríčinila vznik defektov, 

ktoré sa prejavujú na trámiku ako trhliny. V nižšie uvedených obrázkoch sú fotografie vybraných 

trámikov, u ktorých bol tento jav najviac pozorovaný. 

 

      

Obrázok 34: Ukážka trámikov určených na sušenie pri 100 °C, pred sušením (naľavo) a po sušení (napravo) 

 Po vysušení trámikov pri 100 °C, bol pozorovaný vznik prasklín na povrchu trámikov. Svedčí to 

o odparení veľkého množstva vody. 

 

      

Obrázok 35: Ukážka trámikov po sušení, 7 dní po vysušení (naľavo) a 28 dní po vysušení (napravo) 

 Po 7. dňoch vznikal na povrchu trámiku G9, sušeného pri 100 °C, výkvet. Trámik G9 bol 

aktivovaný hydroxidom draselným a draselným vodným sklom, pričom trámiky aktivované 

hydroxidom sodným a sodným vodným sklom výkvet nevykazovali. Výkvet a praskliny avšak po 28. 

dňoch zanikli, respektíve sa vyskytovali na povrchu trámikov len v malom množstve. 
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5 ZÁVER 

 Bakalárska práca sa zaoberala riešením problematiky využitia tehlového prachu v rôznych 

alkalických systémoch. Systémy sa skladali z tehlového prachu a vysokopecnej trosky v rôznych 

pomeroch, prídavku alkalického aktivátora, či už hydroxidu alebo kombinácie hydroxidu a príslušného 

vodného skla, a vody. Prídavky aktivátorov boli pre účely práce pomerovo k obsahu tehlového prachu 

a trosky rovnaké s zameraním na rovnaké množstvo alkálií vo vzorke, dôraz pri riešení bol kladený na 

množstvo využitého tehlového prachu. Z uvedených výsledkov boli vyvodené závery meraní. 

 Všeobecne sa so zvyšujúcim sa obsahom vysokopecnej trosky v zmesi zvyšovali aj pevnosti, 

pričom boli pozorované približne lineárne trendy zvyšovania pevnosti v tlaku.  

 Použitím samotného hydroxidu sodného ako aktivátora, boli dosiahnuté priemerne nižšie hodnoty 

ako pri použití hydroxidu draselného. Pripisujeme to faktu, že použitím hydroxidu draselného vzniká 

väčšie množstvo M-C-S-H gélu (M = Na, K), čo má za následok vyššie pevnosti. Avšak cena 

hydroxidu draselného je priemerne o 40 % vyššia oproti hydroxidu sodnému, čo má negatívny vplyv 

na celkovú cenu výsledného produktu. 

 Testy alkalickej aktivácie samotného tehlového prachu a alkalického aktivátoru neviedli k tak 

dobrým výsledkom ako ostatné experimenty, kde bola použitá vysokopecná troska vo väčšom 

množstve než 5 % hmotnosti celej zmesi. Pevnosti avšak neboli nulové, hodnota závisí od zvolenia 

príslušného aktivátora. Pre aktiváciu hydroxidom sodným bola hodnota pevnosti po 28. dňoch 

stanovená na 8,54 MPa a pri použití hydroxidu draselného 6,29 MPa. Výsledky vysvetľujeme 

schopnosťou NaOH efektívnejšie rozpúšťať amorfnú fázu, čo zapríčiňuje zlepšenie mechanických 

vlastností. Prídavkom 5% vysokopecnej trosky z hmotnosti celej zmesi nastalo približne dvojnásobné 

zlepšenie pevnosti. 

 Pri použití kombinácií hydroxidov a vodných skiel bol pozorovaný nárast pevností oproti 

samotným hydroxidom. Taktiež boli celkové pevnosti v tlaku zmesí aktivovaných KOH + K2O⸱nSiO2 

vyššie ako u NaOH + Na2O⸱nSiO2. V zmesi J 50-50 bolo dosiahnuté najvyššej pevnosti v tlaku, 

45,16 MPa. Zlepšenie pevností prisudzujeme faktu, že vodné sklá obsahujú amorfný SiO2, ktorý sa 

pomocou silne alkalických roztokov rozpúšťa, zabuduje do štruktúry alkalicky aktivovaného materiálu 

a zlepšuje tak pevnosti testovacích trámikov. 

  Z celkového hľadiska sú najlepšie hodnotenými vzorkami zmesi B 80-20 a G 80-20 z dôvodu ich 

vysokého pomeru tehlového prachu k vysokopecnej troske a priaznivými pevnosťami v tlaku, ktoré by 

svojimi vlastnosťami našli široké využitie v stavebnom priemysle. Cena tehlového prachu je 

v podstate nulová, materiál zatiaľ nie je využívaný pre komerčné účely, preto s vyšším pomerom 

tehlového prachu je možné redukovať celkovú cenu pripraveného produktu. 

 Sledovaním zvýšenia teploty tuhnutia alkalicky aktivovaných materiálov bolo dosiahnuté 

počiatočné zlepšenie mechanických vlastností v obore pevností v tlaku. Pre trámiky sušené pri 100 °C 

bolo viditeľné dvojnásobné zlepšenie pri testovaní po 1. dni. Avšak po 7. a 28. dňoch sušené trámiky 

vykazovali horšie mechanické vlastnosti. Rýchlym opusteným vody trámiky praskali, čo zapríčinilo 

zhoršenie mechanických vlastností. 

 Uloženie trámikov v komore s vysokou vlhkosťou zabránilo očakávanému vysokému zmršteniu, 

sušené trámiky uložené na vzduchu pri laboratórnej teplote vykazovali väčšie zmrštenie. Tvorba 

výkvetu bola najviac dominantná pre trámiky obsahujúce sodné aktivátory a zvyšovala sa 

so zvyšujúcim pomerom vysokopecnej trosky. Príčinou tak môze byť väčší atómový polomer 

draselných iónov, ktoré nemôžu migrovať na povrch, výkvet tak nepozorujeme. 

 Z nameraných dát je možné skonštatovať, že pripravené zmesi majú vhodné vlastnosti pre aplikácie 

v stavebnom priemysle. Využitím takýchto alkalicky aktivovaných materiálov, by tak mohla byť 

zredukovaná cena niektorých produktov. Napriek tomu, pre možnosť aplikácie takto pripravených 

zmesí v praxi je potreba dôkladne preskúmať ich stabilitu voči poveternostným podmienkam a ich 

ekologickú nezávadnosť. 
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8 PRÍLOHY 

 

Obrázok 36: RTG difraktogram tehlového prachu HELUZ FAMILY 
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Obrázok 37: RTG difraktogram vysokopecnej trosky spoločnosti Kotouč Štramberk, spol. s.r.o. s prímesou fluoritu 
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Obrázok 38: RTG difraktogram uhličitanového výkvetu 


