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1 ÚVOD 

Beton je v současné době vzhledem k ekonomické i surovinové dostupnosti zdaleka 

nejpouţívanějším stavebním materiálem. Základním pojivem běţných betonů je 

portlandský cement (OPC), jehoţ výroba je bohuţel velmi energeticky náročná 

(přibliţně 4 900 MJ/t) a je téţ spjata s vysokými emisemi oxidu uhličitého, neboť na 

jednu tunu portlandského cementu připadá v průměru přibliţně jedna tuna 

uvolněného CO2. To činí z celkové roční světové produkce CO2 přibliţně 7 %. 

Kromě portlandského cementu pochopitelně spotřebovává výroba betonů i další 

suroviny, zejména pak písek, drť a štěrk (cca 10 miliard tun ročně) a vodu (přes 1 

bilion litrů ročně) [1]. 

Vzhledem ke zmíněným číslům a nepopiratelnému dopadu výroby cementu a 

potaţmo betonu na ţivotní prostředí je třeba hledat cesty, které by zajistily těmto 

oblastem stavebnictví co nevyšší míru trvalé udrţitelnosti. Je třeba co nejvíce 

prodluţovat ţivotnost betonových konstrukcí a zlepšovat jejich mechanické 

vlastnosti, coţ umoţní sníţení jejich produkce, vyuţívat sekundárních a odpadních 

surovin, pouţívat méně vody atd. 

Pokud jde o sniţování emisí skleníkových plynů, nabízejí se namísto portlandského 

cementu různá alternativní pojiva. Mezi ně patří alkalicky aktivované materiály 

(AAM) a zejména pak materiály na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS). AAM 

se obvykle vyznačují obdobnými mechanickými vlastnostmi jako materiály na bázi 

portlandského cementu, mohou mít vyšší trvanlivost a odolnost vůči agresivnímu 

prostředí, ale také vůči vysokým teplotám. Mezi nejslabší stránky naopak patří velké 

autogenní a vysoušení smrštění, to je někdy povaţováno za jejich vůbec největší 

překáţku pro jejich praktické uplatnění. 

Nejpodstatnější část ceny AAM tvoří nákladný aktivátor. Náhrada původního 

aktivátoru odpadní či druhotnou surovinou by proto mohla produkované alkalicky 

aktivované materiály výrazně zlevnit, došlo by k výrazným úsporám energie. 

A právě tato pozitiva potenciálně přinášejí technologické kaly z výroby vodního 

skla, které dosud nenalézají smysluplné vyuţití a jejichţ skládkování zatěţuje 

ţivotní prostředí. Tyto kaly jsou totiţ vysoce alkalické, resp. tvoří je v podstatě 

znečistěné vodní sklo. Právě takové sloţení je ale předurčuje k pokusu uplatnit je 

pro výrobu alkalicky aktivovaných betonů. 

Je tedy velkou výzvou tyto technologické kaly pro výrobu AAM vyuţít a prorazit 

s tím do praxe. K tomu je však zapotřebí jednak sledovat stejnoměrnost sloţení 

tohoto odpadu, ale také eliminovat zmiňované nevýhody AAS, zejména pak vysoké 

smrštění a s ním související vznik trhlin v materiálu. Disertační práce tedy bude dále 

věnována právě studiu smrštění a moţnostem jeho sniţování. Získané výsledky pak 

poslouţí jako podklad pro návrh a testování betonů na bázi strusky aktivované 

technologickými kaly s aplikačním potenciálem. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Cílem teoretické části je souhrn dosavadních poznatků z oblasti alkalické aktivace 

(kap. 2.1), zejména alkalické aktivace vysokopecní strusky vodním sklem. Pouţití 

vodního skla (kap. 2.2) není náhodné, ale bylo vybráno vzhledem k jisté podobnosti 

se zmiňovaným odpadním alkalickým aktivátorem, ale také proto, ţe právě v jeho 

případě dochází k vysokému smrštění, jehoţ sniţování je pro širší uplatnění 

studovaného odpadního aktivátoru zásadní. 

2.1 Alkalicky aktivovaná struska 

Úvodní podkapitoly se věnují představení vysokopecní strusky z hlediska jejího 

původu a sloţení, dále jsou zmiňovány nejčastěji pouţívané aktivátory pro její 

alkalickou aktivaci a závěrem je rozebírán samotný proces alkalické aktivace strusky 

a vznikající hydratační produkty s důrazem na aktivaci vodním sklem.  

2.1.1 Vysokopecní struska 

Vysokopecní struska, původně odpad z výroby ţeleza, dnes však cenná druhotná 

surovina, vzniká, jak jiţ sám název napovídá, ve vysokých pecích, kde umoţňuje 

odstraňovat z ţeleza SiO2, Al2O3, MgO, CaO, sloučeniny síry a další nečistoty. Díky 

své niţší hustotě plave struska na povrchu ţeleza, odkud je čas od času odpichována.  

2.1.2 Aktivátory pro alkalickou aktivaci 

Jako alkalické aktivátory pro aktivaci vysokopecní strusky se obvykle pouţívají 

hydroxidy a soli alkalických kovů [2]. Nejčastěji se pouţívá hydroxid sodný nebo 

vodní sklo. 

2.1.3 Hydratace alkalicky aktivované strusky 

Právě v závislosti na pouţitém aktivátoru popsal Shi a Day [3] v zásadě tři typy 

kalorimetrických křivek (Obr. 1). Struska aktivovaná vodním sklem odpovídá 

třetímu modelovému typu, kde nalézt dva píky v předindukční periodě (rozpouštění 

strusky, tvorba primárního CSH gelu) a jeden pík po indukční periodě (tvorba 

sekundárního CSH gelu). 

 

Obr. 1. Schéma modelů hydratace AAS, vytvořeno podle [3] 



8  

2.1.4 Hydratační produkty AAS 

Hlavním produktem vznikajícím při alkalické aktivaci strusky je rentgenově 

amorfní, nebo slabě krystalický CSH, resp. CASH gel, jehoţ struktura bývá podobně 

jako u CSH gelu vzniklého hydratací portlandského cementu odvozována od 

různých tobermoritických a jennitových struktur.  

Kromě jiţ zmíněného CASH gelu můţe vznikat při alkalické aktivaci strusky také 

celá řada dalších vedlejších produktů, z nichţ některé jiţ byly zmíněny výše. Mezi 

nejběţnější patří hydrotalcit, hydrogranát s příměsí ţeleza, ettringit, monosulfát, 

C4AH13, a strätlingit (C2ASH8) [4]. Tvorba těchto produktů závisí nejen na pouţitém 

aktivátoru a na sloţení pouţité strusky, ale i na podmínkách zrání [5]. Zajímavé je, 

ţe vzhledem k jeho daleko vyšší rozpustnosti ve srovnání s CSH, CAH a CASH 

nedochází k tvorbě portlanditu Ca(OH)2 [3]. 

2.2 Vodní sklo a jeho výroba 

Termínem vodní sklo se označuje koloidní roztok křemičitanu alkalického kovu, 

resp. systémů s obecným vzorcem M2O ∙ nSiO2. 

Tradiční způsob výroby vodního skla (a) spočívá v utavení skloviny ze sklářského 

písku a příslušného bezvodého alkalického uhličitanu při teplotách 1 400–1 600 °C, 

která se po prudkém ochlazení drtí a následně rozpouští ve vodě v autoklávu při 

zvýšeném tlaku a teplotách přibliţně 140–160 °C [6]. Druhý způsob výroby vodního 

skla (b) spočívá v působení příslušného alkalického hydroxidu na čistý křemičitý 

písek. Toto probíhá, podobně jako výše uvedený způsob, v autoklávu za zvýšené 

teploty a tlaku [6]. Nezreagovaný pevný podíl se od získaného produktu oddělí 

filtrací. Právě tento zbytek po filtraci jsou v této práci pouţívané technologické kaly. 

2.3 Smrštění silikátových pojiv 

Smrštění je definováno jako sniţování objemu materiálu za konstantní teploty bez 

vnějšího zatěţování. Je to velmi důleţitá materiálová vlastnost, která výrazně 

ovlivňuje chování materiálu z dlouhodobého hlediska. U betonů v praxi často vede 

ke vzniku trhlin, čímţ negativně ovlivňuje jak jejich mechanické vlastnosti, tak i 

trvanlivost. Pro co moţná nejdelší ţivotnost betonových konstrukcí je tedy potlačení 

smrštění zcela zásadní.  

U silikátových pojiv se na základě běţného makroskopického pozorování rozlišují 

tři základní typy smrštění [2]: 

 autogenní a chemické smrštění (kap. 2.3.1), 

 smrštění vysycháním (kap. 2.3.2), 

 dekalcifikační smrštění (kap. 2.3.3). 
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2.3.1 Autogenní a chemické smrštění 

Autogenní deformace lze definovat jako makroskopické objemové změny 

uzavřeného systému za izotermických podmínek, který současně není vystaven 

působení vnějších sil [7]. Autogenní smrštění je výsledkem působení dvou 

příspěvků: chemického smrštění a smrštění samovysycháním [2]. Chemické 

smrštění je dáno tím, ţe objem výchozích látek, např. cementu a vody, je větší neţ 

objem hydratačních produktů [8]. 

2.3.2 Smrštění vysycháním 

Dalším samostatným typem smrštění je tzv. smrštění vysycháním. Na rozdíl 

samovysychání zde cementová pasta netvoří uzavřený systém, nýbrţ dochází 

k migraci vody mimo těleso. Nejčastěji skloňované mechanismy smrštění/rozpínání 

vlivem změn ve vlhkosti materiálu jsou uvedeny v kapitole 2.4. 

2.3.3 Dekalcifikační smrštění 

A konečně posledním základním typem smrštění ať uţ pojiv na bázi OPC či AAS je 

smrštění dekalcifikační. Nejznámějším dekalcifikačním procesem cementové pasty 

je její karbonatace, která vede ke karbonatačnímu smrštění. Mezi další procesy 

chemické degradace patří například vyluhování nebo síranovou korozi, které vedou 

ke ztrátě vápenatých iontů z pojivové fáze [9].  

2.4 Příčiny smrštění při vysychání silikátových materiálů   

Smrštění (samo)vysycháním se nejčastěji vysvětluje těmito čtyřmi koncepty: 

 koncept kapilárního tlaku [10], 

 koncept povrhcové energie [11], 

 koncept rozpojovacího tlaku [12] 

 a koncept Helmholtzovy volné energie [10; 13]. 

Smrštění AAS lze ovlivnit celou řadu faktorů, které jsou podrobně rozebírány 

v úplné verzi disertační práce. Jedná se především o: 

 dobu a typ ošetřování, 

 typ a dávka aktivátoru, 

 křemičitý modul vodního skla, 

 vodní součinitel, 

 minerální příměsi, 

 látky organického původu 

 a rozptýlenou vláknovou výztuţ. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Tuto kapitolu lze formálně rozdělit na tři jednotlivé celky. První část uvádí stručný 

přehled pouţitých surovin, druhá část této kapitoly se zabývá přípravou a testováním 

past, malt a betonů jednoduchými laboratorními metodami, zatímco poslední třetí 

část popisuje sloţitější instrumentální analytické metody často se specifickými 

nároky na testovaný vzorek. 

3.1 Přehled použitých surovin a jejich vlastností 

 Hlavní pojivová sloţka 

 Vysokopecní granulovaná struska (Kotouč Štramberk, spol. s r. o.) 

 Minerální příměsi 

 Úletový popílek z klasického způsobu spalování (elektrárna Počerady) 

 Úletové popílky z fluidního spalování (elektrárna Ledvice a Poříčí) 

 By-passové odprašky (cementárna Mokrá) 

 Organické přísady 

 Komerčně dostupné přísady pro redukci smrštění 

 Organické látky (zejména alkoholy) 

 Kamenivo 

 Malty: normalizovaný křemičitý písek o velikosti částic 0–2 mm 

 Betony: přírodní těţené kamenivo ve frakcích 0–4 mm, 4–8 mm a 8–16 mm 

 Alkalické aktivátory 

 Malty: vodní sklo 

 Betony: technologické kaly po výrobě vodního skla 

3.2 Jednoduché laboratorní metody 

 Stanovení doby tuhnutí (na základě ČSN EN 196-3) 

 Posouzení konzistence čerstvých malt a betonů (na základě ČSN EN 13395-1 a 

ČSN EN 12350-5)  

 Stanovení mechanických vlastností  

 U malt nejčastěji ošetřováno ve vodě, u betonů na vzduchu v laboratorních 

podmínkách 

 Stanovení rozměrových změn při vysychání 

 Malty: po vodním uloţení od 4. dne obvykle na vzduchu v lab. podmínkách 

 Betony: po odformování (24 hodin) obvykle na vzduchu v lab. podmínkách 

 Stanovení rozměrových změn v autogenních podmínkách 

 Primárně metoda zaloţená na Archimedově zákoně (v latexové membráně) 
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3.3 Instrumentální metody 

 Skenovací elektronová mikroskopie 

 Pozorování lomové plochy vzorků ve formě zatvrdlé pasty 

 Mód sekundárních elektronů 

 Rtuťová intruzní porozimetrie 

 Nařezání vzorku ve formě zatvrdlé pasty na  rozměry přibliţně 

6 mm × 6 mm × 22 mm, zastavení hydratace, vysušení a měření 

 Izotermická kalorimetrie 

 Kapalné a pevné sloţky odděleně vytemperovány na poţadovanou teplotu  

 Hydratace měřena při 20 °C, nebo 25 °C ihned od smíchání sloţek 

 Rentgenová difrakce 

 Zdrobění vzorku ve formě zatvrdlé pasty, zastavení hydratace, vysušení a 

samotné měření 

 Analýzy pórového roztoku 

 Získání pórového roztoku filtrací, nebo vytlačením 

 Po naředění měření koncentrací prvků prostřednictvím ICP-OES 

 



12  

4 VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 

V této kapitole jsou uvedeny a diskutovány výsledky z plnění jednotlivých cílů 

práce. Vzhledem k souvislostem s kapitolou minulou je zde jako první komentována 

stálost, nebo chcete-li proměnlivost, sloţení technologických kalů po výrobě 

vodního skla. Dále následují kapitoly studující vliv různých modifikací sloţení na 

vlastnosti AAS, ať uţ jde o dávku aktivátoru, vodní součinitel nebo aplikaci 

anorganických příměsí či organických přísad. Tyto kapitoly slouţí jako základ pro 

návrh sloţení betonů, které bylo snahou optimalizovat pro praktické pouţití. 

4.1 Stejnoměrnosti složení technologických kalů po výrobě vodního skla 

Protoţe je výroba vodního skla proces diskontinuální, mohou se jednotlivé šarţe ve 

sloţení vzájemně lišit, ale liší se také produkované technologické kaly. Odběry 

technologických kalů byly prováděny nepravidelně, a to zejména podle jejich 

potřeby pro plnění projektu TG1010054. Získané výsledky z dílčích odběrů shrnuje 

Obr. 2, odkud je patrné, ţe se obsah sušiny (Na2O, SiO2 a pevný podíl) pohybuje 

přibliţně mezi 73–80 % a zároveň se vzájemně mění zastoupení pevného podílu a 

dalších sloţek. Zastoupení Na2O se obvykle pohybuje v hodnotách mírně nad 7 % a 

více se odklání jen v extrémních případech. Jedním takovým je vzorek z července 

2016 (2), u nějţ to bylo patrné na první pohled a který byl i podle pracovníků 

společnosti nejsušší minimálně za uplynulý měsíc. 

 

Obr. 2. Proměnlivost složení jednotlivých odběrů technologických kalů po 

výrobě vodního skla v dlouhodobém horizontu 
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Průměrné hodnoty obsahu jednotlivých sloţek ze všech uvedených stanovení udává 

Tab. 1. Zde je patrné, stejně jako z Obr. 2, ţe proměnlivost sloţení v absolutních 

hodnotách je nejmarkantnější pro obsah pevného podílu (vyjádřeno jako směrodatná 

odchylka), ovšem relativní proměnlivost sloţení (variační koeficient) je vzhledem 

k niţším absolutním hodnotám výraznější pro všechny ostatní sloţky. Vůbec 

nejvyšší variační koeficient (11,1 %) odpovídá obsahu SiO2. 

Tab. 1. Průměrné složení technologických kalů z jednotlivých odběrů ve sledovaném 

období (leden 2015–červenec 2016) 

veličina Na2O SiO2 
pevný 

podíl 
voda 

MS 

(bezrozměrný

) 

obsah sloţky (%) 7,2 14,6 55,7 22,5 2,1 

sm. odch. (%) 0,5 1,6 2,9 2,0 0,1 

var. koef. (rel. %) 7,0 11,1 5,1 8,7 6,8 

4.2 Vliv dávky aktivátoru a vodního součinitele na vlastnosti AAS 

Podle výsledků z předcházející kapitoly mají technologické kaly poměrně stabilní 

sloţení, avšak můţe dojít i k výjimečným případům, kdy se jejich sloţení od 

průměrných hodnot výrazně odkloní. Pokud by ovšem byly kaly při výrobě betonu 

dávkovány do míchačky na základě průměrných hodnot sloţení, mohlo by zvláště u 

těchto výjimečných případů dojít k tomu neţádoucímu ovlivnění výsledných 

vlastností vyrobeného betonu. Mezi jinými by se tím měnila dávka aktivátoru, která 

je jedním z nejzásadnějších parametrů ovlivňujících mechanické, ale i další 

vlastnosti AAS. Cílem této kapitoly je tedy nalézt vhodnou dávku aktivátoru 

(vyjádřenou jako procentuální zastoupení Na2O vzhledem k dávce strusky) tak, aby 

ani výrazný odklon od průměrného sloţení kalů nevedl k diametrálně odlišným 

vlastnostem výsledného betonu. 

Výsledky z této kapitoly jsou podrobně kometnovány v plné verzi disertační práce. 

Nejvíce se sledované parametry měnily s nárůstem dávky aktivátoru ze 4 % Na2O na 

6 % Na2O, a to ve smyslu velmi výrazného zvýšení zpracovatelnosti i tlakových 

pevností a mírného prodlouţení doby tuhnutí. Naopak u smrštění vysycháním těchto 

dvou malt při stejném vodním součiniteli výrazné rozdíly pozorovány nebyly, coţ 

ostatně platí i pro většinu malt s dávkou vodního skla vyšší neţ 6 % Na2O. Větší vliv 

neţ dávka aktivátoru při konstantním vodním součiniteli tak ve vztahu k pevnostem 

i smrštění mají spíše podmínky při míchání a uloţení vzorků. 

Avšak zaměříme-li se na malty s obdobnou konzistencí, můţeme pozorovat, ţe 

smrštění vysycháním těchto malt se zvyšující se dávkou aktivátoru klesá, a to díky 

souběţnému poklesu vodního součinitele. Je třeba podotknout, ţe toto tvrzení je 

opět zatíţeno rozdílnými podmínkami při míchání a uloţení, avšak vzhledem k 

výrazně vyšším rozdílům hodnot smrštění jednotlivých malt je trend sniţování 
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smrštění vysycháním s rostoucí dávkou aktivátoru pravděpodobný. Ostatně dle zde 

uváděných výsledků při zvýšení dávky vodního skla ze 4 % Na2O na 10 % Na2O u 

malt obdobné konzistence smrštění vysycháním pokleslo takřka o 50 %. 

Jako nejoptimálnější dávka aktivátoru byla vybrána ta odpovídající 8 % Na2O, 

neboť právě tato hodnota, přihlédneme-li dopředu k vyuţívání technologických kalů 

po výrobě vodního skla, zaručuje nejlépe, ţe i v případě výrazného výkyvu ve 

sloţení kalů na jednu či druhou stranu zůstanou vlastnosti vyrobeného betonu do 

značné míry zachovány. Zejména pro výzkumné účely byly ale dále studovány také 

směsi se 4 % Na2O, neboť ty se v přítomnosti některých příměsí a zvláště přísad 

nezřídka chovaly neočekávaným způsobem. 

4.3 Vliv minerálních příměsí na vlastnosti AAS 

Ve zkrácené verzi je pozornost věnována pouze popílkům z vysokoteplotního 

způsobu spalování a také by-passovým odpraškům, s nimiţ bylo provedeno nejvíce 

experimentů. 

4.3.1 Zpracovatelnost 

Vliv popílku na zpracovatelnost AAS malt je patrný z Obr. 3. Je zřejmé, ţe jeho 

rostoucí dávka vede i navzdory navyšování vodního součinitele k prudkému poklesu 

zpracovatelnosti, a to jak po rozlití, tak po 15 rázech střásacího stolku.  

  

Obr. 3. Vliv popílku z vysokoteplotního způsobu spalování na zpracovatelnost 

AAS malt s dávkou vodního skla odpovídající 4 % Na2O a 8 % Na2O 

Odprašky zpracovatelnost neovlivňují tak jednoznačným směrem jako popílky 

(Obr. 4), neboť při rostoucích náhradách strusky do 20 % včetně se zpracovatelnost 

zlepšuje, ovšem poté se trend obrací. Při dávce vodního skla odpovídající 4 % Na2O 

sice ještě má malta s 30% náhradou lepší zpracovatelnost neţ malta referenční, 

nicméně ve srovnání s 20% náhradou je jiţ patrný zřetelný pokles a u vyšších dávek 

odprašků zpracovatelnost prudce klesá. Při 8 % Na2O pak byla zpracovatelnost 

malty s 30 % odprašků dokonce horší neţ u reference a zlepšení zpracovatelnosti při 

niţších dávkách bylo jen minimální. 
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Obr. 4. Vliv cementářských  odprašků na zpracovatelnost AAS malt s dávkou 

vodního skla odpovídající 4 % Na2O (vlevo) a 8 % Na2O (vpravo) 

4.3.2 Doba tuhnutí 

Vliv odprašků na rychlost tuhnutí AAS byl studován pomocí Vicatova přístroje. 

Výsledky prezentované na Obr. 5 potvrdily pozorovaný trend, totiţ ţe s rostoucí 

dávkou odprašků na úkor strusky dochází k výraznému urychlování objevení 

počátku i konce tuhnutí. 

 

Obr. 5. Vliv částečné až úplné náhrady strusky cementářskými odprašky na 

rychlost tuhnutí AAS s dávkou vodního skla odpovídající 4 % Na2O 

4.3.3 Pevnost v tlaku 

Při rostoucí náhradě strusky popílkem je třeba počítat s postupným poklesem 

tlakových pevností (Obr. 6), a to jak při dávce vodního skla odpovídající 4 % Na2O, 

tak i 8 % Na2O. Tlakové pevnosti AAS aţ na jednu výjimku postupně klesaly také 

s rostoucí náhradou strusky cementářskými odprašky (Obr. 7). 
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Obr. 6. Vliv částečné náhrady strusky vysokoteplotním popílkem na tlakové 

pevnosti AAS malt se 4 % Na2O (vlevo) a 8 % Na2O (vpravo) 

  

Obr. 7. Vliv cementářských odprašků na tlakové pevnosti AAS malt při dávce 

vodního skla odpovídající 4 % Na2O (vlevo) a 8 % Na2O (vpravo) 

4.3.4 Smrštění vysycháním 

Vysokoteplotní, zdá se, mají slušný potenciál pro sniţování smrštění AAS, ačkoli, 

jak jiţ bylo uvedeno, je zde třeba počítat s poklesem tlakových pevností. Náhrady 

strusky ovšem se mohou, či spíše musí pohybovat řádově v několika desítkách 

procent. Jak je patrné z Obr. 8, při 25% náhradě strusky popílkem ještě nelze 

s dramatickým poklesem smrštění počítat, nicméně při vyšším zastoupení popílku se 

jeho účinnost při sniţování smrštění výrazně odvíjí také od dávky aktivátoru. 

Zatímco při dávce vodního skla odpovídající 4 % Na2O bylo 50% a 75% náhradou 

strusky popílkem smrštění vysycháním po 28 dnech stáří vzorků sníţeno o více neţ 

55 % a téměř o 80 %, stejné náhrady strusky popílkem při 8 % Na2O vedly 

k poklesu smrštění pouze o 20, resp. 37 %. Se vzrůstajícím zastoupením popílku 

také zkušební vzorky během vysychání více a více ztrácely na hmotnosti. 
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Obr. 8. Vliv vysokoteplotního popílku na smrštění a hmotnostní úbytky při 

vysychání AAS malt s dávkou vodního skla odpovídající 4 % Na2O (nahoře) a 

8 % Na2O (dole) 

Moţnosti sniţování smrštění při vysychání AAS byly zkoumány také v souvislosti 

s částečnou náhradou strusky odprašky, a to opět při 4 i 8 % Na2O (Obr. 9). Ačkoli 

se zdá, ţe dávka vodního skla má zásadní vliv na smrštění AASCBPD malt, není 

jejich vzájemné porovnání zcela na místě, poněvadţ obě sady vzorků dělí přibliţně 

tři roky a byly připraveny s odlišnými odprašky, struskou i vodním sklem. Z obou je 

však patrné, ţe výrazné sníţení smrštění vysycháním odprašky nelze očekávat. 

Zejména u malt s 8 % Na2O byl navíc pozorován opačný efekt, kdy rostoucí dávka 

odprašků smrštění velmi výrazně navyšovala. Hlavním důvodem zde patrně byla 

objemová expanze, k níţ došlo zejména během vodního uloţení před vystavením 

vzorků suchému vzduchu. Zatímco referenční malta se během tohoto období velmi 

mírně smrštila (o 0,02 %), u malt s 10, 20 a 30 % odprašků docházelo k čím dál 

výraznější expanzi (o 0,02, 0,78 a 1,90 %). 
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Obr. 9. Vliv cementářských odprašků na smrštění a hmotnostní úbytky při 

vysychání AAS malt s dávkou vodního skla odpovídající 4 a 8 % Na2O 

(hmotnostní úbytky nebyly u malt se 4 % Na2O zaznamenávány) 

4.3.5 Objemové změny v autogenních podmínkách 

Krom rozměrových změn při vysychání byla věnována pozornost také vlivu 

cementářských odprašků na objemové změny v autogenních podmínkách. Dosaţené 

výsledky shrnuje Obr. 10, odkud je patrné, ţe se vliv odprašků během sledovaného 

období výrazně odvíjí od jejich mnoţství v pastě:  Při 10% náhradě strusky nemají 

odprašky výrazný vliv na objemové změny, při 20% náhradě strusky odprašky jiţ 

jistý pokles v autogenním smrštění AAS patrný je, ale jinak vývoj rozměrových 

změn probíhá obdobně. Pokud dávka odprašků dále vzrůstá, začíná se objevovat 

objemová expanze, která při 30% náhradě strusky mizí, avšak při 50% náhradě jiţ 

během prvních pěti dní přetrvává a činí přibliţně 3 %. Úplná náhrady strusky 

odprašky pak vede k obrovské objemové expanzi – aţ o 25 %. 
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Obr. 10. Vliv cementářských odprašků na objemové změny AAS (4 % Na2O) 

v autogenních podmínkách při 25 °C 

4.3.6 Izotermická kalorimetrie 

Kalorimetrické křivky AAS v přítomnosti minerálních příměsí byly měřeny pouze 

pro vysokoteplotní popílek (Obr. 11) s dávkou vodního skla odpovídající 4 i 8 % 

Na2O a cementářské odprašky (Obr. 12 a Obr. 13) s dávkou vodního skla 

odpovídající 4 % Na2O. 

 

Obr. 11. Vliv částečné náhrady strusky vysokoteplotním popílkem na vývoj 

tepelného toku při hydrataci AAS 

Z Obr. 11 je zřejmé, ţe se při obou dávkách aktivátoru výška druhého píku 

s rostoucím mnoţstvím popílku postupně sniţovala, přičemţ míra tohoto jevu 

přibliţně odpovídala procentuální náhradě strusky popílkem. To je pravděpodobně 

způsobeno tím, ţe s klesajícím obsahem strusky na úkor popílku klesá také mnoţství 
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vápenatých iontů, které se mohou ze skelné fáze strusky uvolňovat do roztoku a 

spolu s křemičitany obsaţenými ve vodním skle tvořit primární CSH gel. Třetí pík 

pozorovatelný pouze u past aktivovaných vodním sklem o dávce odpovídající 4 % 

Na2O je pak přítomností popílku ovlivněn snad ještě výrazněji, kdy nejen 

s rostoucím zastoupením popílku opět klesá jeho výška, ale současně se také velmi 

výrazně prodluţuje doba do objevení jeho maxima. 

Přítomností odprašků jsou kalorimetrické křivky ovlivněny ještě výrazněji neţ 

popílky, a to dokonce ihned po smíchání pojivové směsi s aktivačním roztokem, kdy 

odprašky způsobují, ţe hydratující pasta zprvu teplo spotřebovává (Obr. 12). Po 

tomto endotermickém píku následují u past s odprašky těsně za sebou další dva píky, 

resp. pík s ramínkem pro pasty s dávkami odprašků vyššími neţ 25 %. 

Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, ţe se na prvním z těchto píků podílí zejména 

hydratace volného oxidu vápenatého přítomného v odprašcích, zatímco druhý 

charakterizuje tvorbu primárního CSH gelu. Je evidentní, ţe tyto píky nabývají na 

intenzitě s rostoucím mnoţstvím odprašků, coţ by bylo moţné vysvětlit narůstajícím 

obsahem volného CaO v pastě, a ve výsledku tedy i zvýšenou tvorbu primárního 

CSH gelu. Rostoucí dávka odprašků vede k tomu, ţe se doba mezi oběma procesy 

zkracuje, aţ se oba píky vzájemně překrývají. S rostoucím obsahem odprašků se 

zvyšující intenzita druhého píku má za následek rychlé překonání ztráty celkově 

uvolněného tepla zapříčiněné prvním endotermickým píkem (Obr. 13). Rostoucí 

dávka odprašků také výrazně zkracuje indukční periodu a velmi výrazně zesiluje 

třetí hydratační pík, coţ dále zvyšuje celkově uvolněné teplo. 

 

 

 

Obr. 12. Vliv částečné až úplné náhrady strusky cementářskými odprašky na 

tepelný tok v průběhu hydratace AAS (vpravo detail prvních 30 minut) při 

dávce vodního skla odpovídající 4 % Na2O a teplotě 20 °C 
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Obr. 13. Vliv částečné až úplné náhrady strusky cementářskými odprašky na 

celkově uvolněné teplo v průběhu hydratace AAS při dávce vodního 

skla odpovídající 4 % Na2O a teplotě 20 °C 

4.3.7 Rentgenová difrakce 

Více světla do hydratačních procesů AASCBPD a potaţmo jejich expanzivních 

projevů měla vnést metoda XRD, a to konkrétně u pasty s 50% náhradou strusky 

odprašky. Aby mohly být jednotlivé píky získaných spekter v různých časech 

vzájemně porovnány, byly ze získaných spekter vybrány za všechny pouze určité 

oblasti (Obr. 14 a Obr. 15), v nichţ lze pozorovat vše důleţité, co bylo ve spektrech 

pozorováno. Kromě fází přítomných ve výchozích surovinách, ať uţ jde o kalcit, 

merwinit a akermanit-gehlenit ve strusce či chlorid draselný, -dikalciumsilikát, 

volný CaO a stopy křemene (není ve spektrech vyznačen) v odprašcích, byly 

v připravené pastě nalezeny také další fáze jako portlandit, aphthitalit, hydrocalumit 

a chlorid sodný. Z fází s expanzivním potenciálem má zajímavý vývoj v čase 

hydrocalumit, který nebyl během prvních dní detekován, ale jeho přítomnost je 

zřejmá po 7 i 28 dnech. Na rozdíl od hydrocalumitu obecně není pochyb o 

expanzivních účincích portlanditu, ovšem jeho zastoupení se v AASCBPD s časem 

pastě prakticky neměnilo, a to ani navzdory tomu, ţe prakticky jiţ od smíchání 

ubývalo volného CaO. Tento oxid se patrně reakcemi s vodou a křemičitanovými 

ionty v roztoku spotřebovával na tvorbu CSH fáze. 
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Obr. 14. Porovnání vybrané části XRD spekter (8–26°2) pasty s 50% 

náhradou strusky odprašky při dávce vodního skla odpovídající 4 % Na2O 

 

Obr. 15. Porovnání vybrané části XRD spekter (27–38°2) pasty s 50% 

náhradou strusky odprašky při dávce vodního skla odpovídající 4 % Na2O 
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4.4 Vliv organických přísad na vlastnosti AAS 

Posledním z důkladněji studovaných faktorů ovlivňujících nejen smrštění AAS, ale i 

celou řadu dalších vlastností, je přítomnost organických přísad, jejich dávka i 

struktura. V počátečním stádiu byl výzkum omezen na komerčně dostupné přísady 

omezující smrštění pro běţné betony, nicméně vzhledem k dosaţeným výsledkům 

nebylo moţné odolat zkoušení čistých chemikálií, zejména pak jejich vlivu na 

kalorimetrické výstupy AAS. 

4.4.1 Pevnost v tlaku 

V rámci této kapitoly byl nejprve studován vliv komerčně dostupných přísad na 

tlakové pevnosti malt na bázi AAS. Vývoj tlakových pevností AAS malt 

s komerčními přísadami byl měřen při uloţení ve vodě a případně v autogenních 

podmínkách (Obr. 16). Výsledky na obrázku Obr. 16  vystihují obecně pozorované 

trendy při dávce vodního skla odpovídající 4% Na2O. Je patrné, ţe trend vývoje 

pevností byl stejný jako při ošetřování ve vodě, kdy byl během prvních sedmi dnů 

pozorován obrovský retardační účinek přísady v dávkách 1 a 2 %, avšak mezi 7. a 

28. dnem opět u těchto malt došlo ke zdaleka nejvyššímu nárůstu pevností. 

  

Obr. 16. Vliv hexylenglykolu na pevnosti AAS malt s dávkou vodního skla 

odpovídající 4 % Na2O v autogenních podmínkách 

4.4.2 Smrštění a hmotnostní úbytky vlivem vysychání 

Nejprve byl studován vliv komerčně dostupných organických přísad na vysoušecí 

smrštění AAS a odpovídající hmotností úbytky při 4 % Na2O. Za všechny je uveden 

příklad s přísadou Chryso Serenis (Obr. 17). Pro ostatní přísady byly při dávce 

vodního skla odpovídající 4 % Na2O naměřeny podobné výsledky. Při malých 

dávkách přísady smrštění příliš neovlivňují, ale další zvýšení jejich dávky, typicky 

z 0,5 na 1 %, najednou působí skokové sníţení smrštění. Další navyšování dávky 

přísady však má na smrštění opět jen malý vliv, pokud tedy vůbec nějaký. Současně 

s rostoucí dávkou přísady se zvyšují také hmotnostní úbytky během vysychání, a to 

opět nejvíce po překročení dávky 0,5 aţ 1,0 %. 
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Obr. 17. Vliv protismršťovací přísady Chryso Serenis na smrštění a hmotnostní 

úbytky AAS malt s dávkou vodního skla odpovídající 4 % Na2O 

4.4.3 Autogenní smrštění 

Vliv organických látek byl studován také v souvislosti se smrštěním autogenním. 

Obdobně jako u doby tuhnutí, také zde byl jako reprezentant za všechny přísady 

vybrán hexylenglykol, hlavní účinná látka přísady Chryso Serenis. (Obr. 18). Byla 

pozorována jednoznačná souvislost mezi hlavním hydratačním píkem AAS past a 

rychlostí autogenního smršťování, kdy vzrůstající dávka hexylenglykolu vedla 

vlivem jeho retardačních účinků na hydrataci AAS (budou rozebírány v kap. 4.4.4) 

ke zpoţdění vývoje autogenního smrštění. Jeho rozsah však hexylenglykolem 

výrazně ovlivněn nebyl, tedy alespoň ne v případě dávek do 0,75 % u měření 

vztlakovou metodou. V případě dávek vyšších pak bylo měření ukončeno dříve, neţ 

se vzhledem k retardačním účinkům hexylenglykolu mohlo autogenní smrštění ve 

větší míře objevit. 

 

Obr. 18. Vliv hexylenglykolu na autogenní smrštění AAS past 
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4.4.4 Izotermická kalorimetrie 

Prvotním podnětem pro studium hydratace AAS za přítomnosti organických přísad 

na izotermickém kalorimetru byly výsledky z dříve uváděných kapitol pro přísadu 

Chryso Serenis, zejména pak specifický vývoj mechanických vlastností v čase u 

směsi s dávkou vodního skla odpovídající 4 % Na2O. Právě tato přísada také 

poslouţila jako ilustrativní příklad získaných výsledků pro zkrácenou verzi 

(Obr. 19), studován byl však vliv řady dalších chemikálií. U přísady ChS, ale i u 

řady dalších byl pozorován výrazný vliv na druhý hydratační pík, kdy se tento 

v přítomnosti některých přísad dělil na dva menší. Současně s tím docházelo také 

k oddálení hlavního hydratačního píku, a to takřka aţ o 400 hodin pro 2% dávku 

ethanolu. Celkový přehled retardačních účinků je souhrnně uveden Obr. 20. 

Na základě těchto dat však nebyl nalezen ţádný jednoznačný trend, v jakém 

k takovému oddálení s ohledem na vlastnosti studovaných látek dochází. Za zmínku 

stojí alespoň to, ţe výrazný vliv na tvar druhého píku a dobu objevení píku třetího 

nemají polymerní látky (PEG a PPG) s relativní molekulovou hmotností vyšší neţ 

400. 

 

Obr. 19. Vliv přísady Chryso Serenis na tepelný tok během hydratace AAS 

s dávkou vodního skla odpovídající 4 % Na2O při 25 °C 
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Obr. 20. Přehled retardačních účinků 2 % zkoumaných organických molekul 

jako doba do objevení maxima hlavního hydratačního píku AAS (vodní sklo, 

4 % Na2O) 
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4.4.5 Mikrostruktura 

U snímků ze SEM je během prvních dnů hydratace patrný markantní rozdíl mezi 

lomovou plochou AAS pasty bez přísady a s 1 %přísady Chryso Serenis (Obr. 21), 

kdy v prvním případě vzniká jiţ po prvních 24 hodinách poměrně hutná matrice 

CASH fáze pojící zrna strusky. Naproti tomu u pasty s přísadou matrice takřka 

chybí, jednotlivá zrna strusky mají jen slabou vrstvu hydratačních produktů na svém 

povrchu a pasta je velmi porézní. Podobná je situace i po třech dnech, nicméně po 

14 a zejména po 28 dnech jsou oba vzorky na pohled elektronovým mikroskopem 

k nerozeznání. 

 

Obr. 21. Porovnání lomových ploch AAS past v závislosti na přítomnosti 

přísady Chryso Serenis při dávce vodního skla odpovídající 4 % Na2O 

4.4.6 Složení pórového roztoku 

Změny ve sloţení pórového roztoku (Obr. 22) sice problematiku retardačních 

účinků hexylenglykolu, a potaţmo také dalších přísad s podobným vlivem na 

hydrataci AAS, dokonale neosvětlují, nicméně některé zajímavé údaje dokreslující 

pozorovaný trend vývoje ostatních vlastností AAS patrné jsou. Během úvodních 

30 minut, kdy dochází zejména k rozpouštění strusky, se výrazně zvyšují 

koncentrace v ní obsaţených kationtů prvků, ať uţ se jedná o Ca, Mg, Al nebo Mn, a 

to jak u pasty s hexylenglykolem, tak u pasty referenční. Po prvních 30, resp. 

45 minutách, kdy v pórovém roztoku zastoupení prvků obsaţených ve strusce 
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narůstá, dochází k poklesu jejich koncentrací. Souběţně s tím klesá také koncentrace 

křemíku přítomného zejména ve formě křemičitanů vnesených do systému zejména 

vodním sklem, coţ odpovídá tvorbě primárního CASH gelu. Tento pokles probíhá 

výrazně pomaleji u pórového roztoku pasty s hexylenglykolem, čímţ je potvrzeno, 

ţe přítomnost hexylenglykolu potlačuje tvorbu primárního CASH gelu. 

 

 

 

 

Obr. 22. Vliv hexylenglykolu na koncentrace vybraných prvků v pórovém 

roztoku AAS (4 % Na2O, uložení v autogenních podmínkách při 25 °C)
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4.5 Poloprovozní zkoušky 

Cestu od prvních namíchaných betonů k recepturám vyrobeným v poloprovozních 

podmínkách ve společnosti ŢPSV, konkrétně v závodu v Uherském Ostrohu je ve 

zkrácené verzi patrná z Obr. 23 ve společnosti ŢPSV, konkrétně v závodu 

v Uherském Ostrohu. Pro tento účel byly jako nejvhodnější vybrány dva betony, 

jeden s náhradou strusky popílkem (FA beton) a jeden odprašky (CKD beton). Jejich 

receptury uvádí Tab. 2. 

 

Obr. 23 Omezení tvorby okem viditelných trhlin na povrchu betonových trámců 

částečnou náhradou strusky popílkem a dalšími změnami ve složení 

Dluţno podotknout, ţe reálné sloţení betonů bylo v obou případech od hodnot 

uvedených v Tab. 2 odlišné, coţ mělo zvláště u FA betonu fatální následky na jeho 

výsledné vlastnosti. Výzkumný tým tím však získal velmi cenné zkušenosti stran 

úskalí výroby betonů v praxi a nový náhled na řešenou problematiku. A o co vlastně 

šlo? Pes byl zakopán v rozdílném postupu míchání v laboratoři a v průmyslu. 

Ukázalo se totiţ, ţe v laboratoři obvyklý postup přídavku pojiva do kapalné fáze na 

počátku míchání není z důvodu netěsností míchačky se spodní výpustí moţný. 

Konkrétně to u FA betonu, jenţ byl míchán jako první, znamenalo, ţe při snaze 

připravit aktivační suspenzi rozmícháním technologických kalů ve vodě došlo 

k úniku značného mnoţství kapalné fáze. 
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Výsledný beton tak obsahoval výrazně méně aktivátoru, neţ bylo navrţeno, 

v důsledku čehoţ byl vývoj jeho tlakových pevností příliš pomalý. Bez dalšího 

ošetřování tedy došlo k vyschnutí FA betonu dříve, neţ mohly hodnoty jeho 

tlakových pevností narůst, takţe se z dlouhodobého hlediska pohybovaly pouze 

kolem 10 MPa, jak je patrné z Obr. 24, zatímco tlakové pevnosti odpovídajícího 

betonu připraveného v laboratoři a uloţeného taktéţ na vzduchu v laboratorních 

podmínkách dosahovaly po 28 dnech přibliţně 22 MPa. 

Tab. 2. Receptury betonů (1 m
3
) určených k míchání v poloprovozních 

podmínkách za předpokladu nasyceného povrchově suchého kameniva (NPSK) 

parametr/označení betonu 

CBPD beton FA beton 

hmotnost 

(kg) 
poznámka 

hmotnost 

(kg) 
poznámka 

pojivo 

struska 297 75 % 233 50 % 

popílek 0 0 % 233 50 % 

odprašky 99 25 % 0 0 % 

aktivátor technol. kaly 415 8 % Na2O 487 8 % Na2O 

kamenivo 

0/4 387 poměr 

k pojivu 

4 : 1 

212 poměr 

k pojivu 

3 : 1 

4/8 420 395 

8/16 585 550 

kapalné sloţky 

voda 109 w/b = 0,49 148 
w/b = 

0,52 

ChrysoPlast460 0,79 0,2 % 0,93 0,2 % 

Stachement 

AC600 
1,98 0,5 % 4,65 1,0 % 

V případě CBPD betonu jiţ byl postup míchání upraven tak, aby k úniku aktivátoru 

nedošlo. K mírné odchylce od napočítaných hodnot došlo pouze vlivem toho, ţe 

bylo do míchačky obsluhou omylem přisypáno o 40 kg písku více, takţe byl 

následně o toto mnoţství poníţen přídavek frakce 4/8. S tím souvisel také malý 

přídavek vody za účelem zlepšení zpracovatelnosti. Tyto vzniklou situací vynucené 

úpravy však nebyly zásadního charakteru a i díky tomu se tlakové pevnosti 

pohybovaly okolo očekávaných hodnot, nebo těsně pod nimi ve všech zkoušených 

stářích (Obr. 24), ačkoli svého maxima dosáhly jiţ po sedmi dnech, aby následně 

mírně poklesly. Tento pokles je pravděpodobně spojen se smrštěním, jeţ mohlo být 

zvýšeno mírně zvýšeným vodním součinitelem, třebaţe na povrchu laboratorně 

ošetřovaných vzorků nebyly na první pohled trhlinky patrné. 
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Obr. 24. Vývoj vybraných vlastností vyvinutých AASFA a AASCBPD betonů 

v čase a v závislosti na místě jejich přípravy 

Z obou těchto betonů byly v rámci poloprovozních zkoušek vyrobeny prvky dělících 

stěn (Obr. 25). Z výše popsaných důvodů se nepodařilo prvek na bázi FA betonu 

zcela úspěšně odformovat, avšak lze předpokládat, ţe v případě správného 

míchacího postupu by jeho výroba byla úspěšná. Dokládá to prvek na bázi CBPD 

betonu, jehoţ mechanické vlastnosti byly pro úspěšné odformování dostatečně 

vysoké, a to i přes malé úpravy v receptuře při navaţování do míchačky. Na prvku 

vyrobeném z FA betonu lze pozorovat četné výkvěty, coţ je další z negativních 

vlastností AAM. Jak bylo během experimentů pozorováno, k jejich tvorbě dochází 

nejvíce právě u vzorků s nízkými mechanickými parametry, coţ je i případ FA 

betonu vyrobeného v poloprovozu. Oba prvky dělících stěn byly ponechány na 

pospas přírodním vlivům k dalšímu zkoumání jejich vlastností z dlouhodobého 

hlediska. 
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Obr. 25. Celkový pohled na prvky dělících stěn vyrobených z betonů na bázi 

AAS (CBPD beton vlevo, FA beton vpravo) 

Krom prvků dělících stěn byla z betonů stejné receptury připravována také 

zatravňovací a zámková dlaţba včetně obrubníků (Obr. 26). Jednalo se sice o 

laboratorní práci, nicméně vzhledem k záměru doplnění obrazové galerie 

z poloprovozních zkoušek a vyrobených prvků dělících stěn jsou tyto laboratorně 

připravené produkty uvedeny v aktuální kapitole. Po vlastní přípravě, odformování a 

řádově několikaměsíčnímu vystavení rozmarům počasí při venkovním uloţení byly 

tyto prvky instalovány v místě trvalého bydliště autora disertační práce, coţ 

umoţňovalo jejich pozorování v reálných podmínkách. Ukázalo se, ţe jsou v zásadě 

pro svůj účel z dlouhodobého hlediska (tj. dle moţností práce minimálně jeden rok) 

pochůzné i pojízdné osobním automobilem bez výrazného porušení, lomu. Pravda, 

na většině vzorků je patrná přítomnost trhlinek, nicméně k jejich vzniku došlo ještě 

před samotnou pokládkou při venkovním uloţení. 

Úskalím větším neţ mechanické vlastnosti však můţe být mrazuvzdornost, která se 

velmi lišila kus od kusu zámkové dlaţby, kdy některé přečkaly zimu bez viditelných 

změn, zatímco jiné se výrazně drolily (Obr. 27). Je to patrně dáno tím, ţe pro 

přípravu dostatečného mnoţství dlaţby bylo nezbytné namíchat dlouhou řadu dávek 
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betonu. Vzhledem k vysoké spotřebě materiálu se tedy některé dávky od jiných 

lišily sloţením pouţitých odprašků i kalů. Navíc zde jiţ bylo pracováno 

s průměrným sloţením kalů namísto stanovení a uvaţování kaţdé jejich šarţe 

zvlášť. Tyto výsledky tedy naznačují, ţe výsledné vlastnosti vyvinutých betonů na 

bázi AAS jsou velmi závislé na sloţení celého systému, a proto bude do budoucna 

nezbytné najít takovou recepturu, kde se nevyhnutelné výkyvy ve sloţení vstupních 

surovin nepodepíší na výsledných vlastnostech připraveného betonu. Třebaţe to zde 

není podloţeno čísly, proměnlivost ve sloţení kalů má ve srovnání s proměnlivostí 

ve sloţení odprašků jen marginální vliv. 

 

Obr. 26. Prvky zatravňovací a zámkové dlažby připravené k pokládce 

 

Obr. 27. Stav zámkové dlažby po jednom zimním období 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této disertační práce bylo prostudovat moţnosti uplatnění technologických 

kalů z výroby vodního skla pro vývoj prakticky pouţitelných betonů na bázi AAS. 

To by mohlo otevřít cestu k uplatnění nebezpečného technologického odpadu, ale 

také by to znamenalo úsporu energií i přírodních surovin souvisejících s výrobou 

běţných betonů na bázi portlandského slínku. Mezi největší nevýhody materiálů na 

bázi AAS patří jejich vysoká cena daná především nákladným alkalickým 

aktivátorem a vysoké autogenní i vysoušecí smrštění, které zpravidla nabývá 

několikanásobně vyšších hodnot neţ u materiálů na bázi portlandského slínku. 

První zmiňovanou nevýhodu materiálů na bázi AAS mohou z velké části vyřešit 

studované technologické kaly z výroby vodního skla, kterými lze právě vodní sklo 

při aktivaci strusky plně nahradit. Jedná se však o odpad, jehoţ sloţení můţe 

vzhledem k technologii výroby do jisté míry kolísat. Na základě průběţně 

prováděných analýz lze říci, ţe se technologické kaly skládají z přibliţně 7,2 % 

Na2O, 14,6 % SiO2, 55,7 % pevného podílu (zejména nerozvařeného křemičitého 

písku) a vody (22,5 %). Variační koeficienty u těchto hodnot nepřevyšují 10 % (s 

výjimkou SiO2), a i proto kaly pro praktické uplatnění potenciál jistě mají. Pravdou 

ovšem je, ţe ve výjimečných případech můţe dojít k výraznějšímu výkyvu ve 

sloţení kalů, coţ můţe být jednak dáno extrémními podmínkami výroby a jednak 

historií skladování kalů před jejich pouţitím. Ve srovnání s proměnlivostí sloţení 

jiné pouţité suroviny, cementářských odprašků, se však výkyvy ve sloţení kalů 

nejeví jako problematické. Největší nevýhodu kalů spíše představuje jejich 

konzistence (hustá sedimentující suspenze), pročeţ je práce s nimi velmi 

nepříjemná, a tak bude pro praxi nutné vyřešit otázku jejich dávkování. Další 

nepříjemností s ohledem na jejich skladování a manipulaci s nimi, bez níţ by ovšem 

nebyly k alkalické aktivaci pouţitelné, je samozřejmě jejich vysoké pH. 

Před samotnou přípravou betonů na bázi AAS za pouţití technologických kalů se 

bylo nutné potýkat s vysokým smrštěním AAS. Za tímto účelem byla nejprve 

provedena literární rešerše orientovaná na původ a moţnosti sniţování smrštění 

AAS, na jejímţ základě byl navrţen postup výzkumných prací. Smrštění bylo 

studováno zejména s ohledem na dávku alkalického aktivátoru, vodní součinitel, 

částečnou náhradu strusky minerálními příměsmi a přítomnost organických přísad. 

Krom smrštění byly sledovány také další vlastnosti připravených směsí, např. 

zpracovatelnost, doba tuhnutí a vývoj pevností v tlaku i v tříbodovém ohybu. Pro 

hlubší pochopení vývoje těchto parametrů se změnami ve sloţení systému byla 

dostupnými instrumentálními metodami rovněţ studována hydratace a vývoj 

mikrostruktury AAS. Následující odstavce tedy shrnují, jakým způsobem a v jakém 

smyslu lze ovlivňovat zkoumané vlastnosti materiálů na bázi AAS. 

Zpracovatelnost AAS měřenou jako rozliv maltového koláče na střásacím stolku lze 

výrazně zvýšit navýšením dávky vodního skla ze 4 na 6 % Na2O a k dalšímu jiţ 
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méně výraznému zvyšování dochází aţ do 10 % Na2O. Zlepšují ji také cementářské 

odprašky, a to nanejvýš do 20–30% náhrad strusky, neboť dále dochází k velmi 

rychlému tuhnutí AAS. Naopak velmi nepříznivý vliv na zpracovatelnost mají 

popílky. Znatelně ji zhoršuje také většina studovaných organických přísad, avšak 

určité zlepšení bylo pozorováno u přísady Stachement AC600. 

Podobně jako zpracovatelnost, také tlakové pevnosti AAS lze výrazně zvýšit 

navýšením dávky aktivátoru, zejména pak opět mezi 4 a 6 % Na2O. Bohuţel je to 

v podstatě jediná cesta k vyšším pevnostem, nepočítáme-li prodlouţené ošetřování 

ve vodě. Částečná náhrada strusky minerálními příměsmi, ať uţ popílky či odprašky, 

nebo organickými přísadami totiţ vedla obvykle k velmi prudkému poklesu 

tlakových pevností, a to zejména při niţších dávkách vodního skla (4 % Na2O). U 

popílků z klasického způsobu spalování lze vyzdvihnout, ţe při dostatečných 

náhradách strusky (50 % a více) zabraňují poklesu tlakových pevností v čase 

pozorovaného při ošetřování v na vzduchu v laboratorních podmínkách. 

U počátku a konce tuhnutí byl pozorován výrazně odlišný vliv dávky vodního skla 

neţ u zpracovatelnosti a tlakových pevností. S rostoucí dávkou aktivátoru se doba 

do objevení počátku i konce tuhnutí stále prodluţovala, avšak rozdíly se mezi 

dávkami 4 a 6 i 6 a 8 % Na2O pohybovaly řádově spíše v jednotkách minut, zatímco 

další navyšování dávky vodního skla na 10 a 12 % jiţ vedlo k rozdílům v 

několika desítkách minut. Zajímavý byl také vliv vodního součinitele, jehoţ nárůst 

mezi hodnotami 4, 6 a 8 % Na2O znamenal spíše mírné oddálení počátku i konce 

tuhnutí, zatímco při dávkách vyšších se situace obracela. Naopak u částečné náhrady 

strusky cementářskými odprašky bylo při jejich obsahu nad 20 % pozorováno 

výrazné urychlování tuhnutí. Popílky z fluidního spalování pak prudce urychlovaly 

tuhnutí jiţ při 5–10% dávkách. U organických přísad nebyl výrazný vliv na počátek 

a konec tuhnutí AAS pozorován. 

Smrštění vysycháním AAS lze za podmínky obdobné konzistence sníţit zvýšením 

dávky aktivátoru. Bez ohledu na vodní součinitel jej velmi výrazně sniţuje částečná 

náhrada strusky popílky, ovšem zejména za cenu poklesu tlakových pevností, coţ 

ostatně platí i pro pouţití organických přísad, vzhledem k jejich zásadnímu vlivu na 

hydrataci AAS. Naopak částečná náhrada strusky cementářskými odprašky smrštění 

vysycháním AAS malt spíše zvyšuje, ovšem odprašky se jeví jako velmi zajímavá 

surovina z hlediska vývoje rozměrových změn v autogenních podmínkách či ve 

vlhku, kde lze díky jejich rozpínavému efektu v prvních dnech od namíchání sníţit 

tvorbu trhlin AAS ať uţ v důsledku autogenního smrštění či následnému smrštění 

vysycháním. Autogenní smrštění bylo měřeno také u organických přísad, kde se 

ukázalo být dobrým indikátorem hydratačních reakcí, neboť jeho období objevení 

jeho největšího nárůstu dobře korespondovalo s dobou objevení třetího hydratačního 

píku na kalorimetrické křivce. 
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Pokud jde o souběţně s vysoušecím smrštěním stanovované hmotnostní úbytky, 

nebyl u vlivu dávky vodního skla napříč vodními součiniteli nalezen jednoznačný 

trend. Obdobně jako smrštění je tento parametr také výrazně závislý na podmínkách 

uloţení vzorků, které se bohuţel v průběhu roku v laboratoři výrazně mění. Za 

zmínku zde snad ještě stojí fakt, ţe pokud byla malta stejného sloţení míchána 

vícekrát, bylo vyšší smrštění naměřeno u té sady vzorků, jeţ vykázala niţší 

hmotnostní úbytky, coţ lze vysvětlit vyšším hydratačním stupněm matrice v této 

maltě a tím jemnější porozitou, která je jedním ze základních důvodů smršťování. 

V souvislosti s distribucí velikosti pórů a celkovou porozitou pak ovlivňovaly 

hmotnostní úbytky AAS pouţité příměsi a přísady. S jejich rostoucím zastoupením 

hmotnostní úbytky AAS malt prudce rostly, avšak smrštění vysycháním velmi 

výrazně klesalo. 

Za účelem objasnění či podloţení zmiňovaných makroskopických pozorování byla 

pouţita řada instrumentálních metod, zejména tedy izotermická kalorimetrie, MIP, 

SEM a XRD. Nejzajímavější výsledky z hlediska základního výzkumu byly 

zaznamenány v těch méně probádaných oblastech, jimiţ je role cementářských 

odprašků a také organických látek v systému AAS. Zde je třeba poznamenat, ţe 

s kaţdým novým výsledkem zajímavých otázek spíše přibývá, neţ ubývá, a jejich 

potrvá to patrně ještě několik let, neţ se je podaří uspokojivě zodpovědět. Na jejich 

základě však byly podány a vysoutěţeny projekty, s jejichţ pomocí by se to mohlo 

podařit, ať uţ se v případě cementářských odprašků jedná o projekt HO16701001 a 

v případě organických látek o projekt GA17-03670S. 

Získané výsledky však neměly poslouţit pouze pro další výzkum, ale také přiblíţit 

uplatnění AAS v praxi. Proto byly připravovány také betony, kde bylo vodní sklo 

pouţívané pro přípravu malt nahrazováno technologickými kaly, a tyto betony byly 

s vyuţitím nových poznatků dále optimalizovány, aţ došlo k poloprovozním 

zkouškám dvou vybraných receptur a také k laboratorní přípravě těles pro zkoušení 

v reálných podmínkách. Tyto zkoušky ukázaly vysokou citlivost materiálů na bázi 

AAS na změny ve sloţení výchozích surovin, coţ se u „stejných“ vzorků projevilo 

zejména jejich výrazně odlišným sklonem ke tvorbě trhlin a s tím související 

rozdílnou trvanlivostí. 
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ABSTRAKT 

Tato disertační práce se zabývá zejména moţnostmi omezování smrštění alkalicky 

aktivované strusky (AAS), coţ by spolu s vyuţitím studovaných technologických 

kalů mohlo umoţnit širší praktické uplatnění tohoto perspektivního materiálu. Krom 

vlivu na rozměrové změny AAS byl studován vliv různých faktorů také na její 

zpracovatelnost, dobu tuhnutí a mechanické vlastnosti. Získané výsledky byly 

podloţeny instrumentálními technikami, jako jsou izotermická kalorimetrie, rtuťová 

intruzní porozimetrie, skenovací elektronová mikroskopie a rentgenová difrakce. 

Dosaţené výsledky ukazují, ţe lze smrštění vysycháním AAS a související tvorbu 

trhlin sníţit kombinací zvýšení dávky vodního skla a sníţeného vodního součinitele 

(w/b), částečnou náhradou strusky úletovým popílkem z vysokoteplotního spalování 

nebo by-passovými cementářskými odprašky a pouţitím organických přísad, u nichţ 

byl pozorován velmi významný vliv na hydrataci AAS. Na základě získaných 

poznatků byly navrţeny a s ohledem na smrštění, mechanické vlastnosti a cenu 

optimalizovány betonové záměsi, u nichţ byl aktivátor zcela nahrazen 

technologickými kaly po výrobě vodního skla. Vybrané betony pak byly zkoušeny 

také v poloprovozních podmínkách.  

ABSTRACT 

This doctoral thesis is focused on the possibilities of alkali-activated slag (AAS) 

shrinkage reduction, which would together with the use of waste sludge from 

waterglass production contribute to wider practical utilization of this interesting 

material. Besides the influence on AAS dimensional changes also effect of various 

factors on workability, setting time and mechanical properties was investigated. 

Obtained results were supported by the application of instrumental techniques like 

izotermal calorimetry, mercury intrusion porosimetry, scanning electron microscopy 

and X-ray diffraction. 

The results show the possibilities of reduction of AAS drying shrinkage related to its 

cracking tendency through the combination of increased dose of waterglass and 

reduced water to slag ratio (w/b), partial replacement of slag by pulverized fly ash or 

cement by-pass dust and application of organic admixtures, where significant effect 

on AAS hydration was observed. On the basis of the obtained results concrete 

mixtures, where the whole activator was replaced by the waste sludge form 

waterglass production, were designed and optimized in terms of shrinkage, 

mechanical properties and price. Selected concretes were also tested in semi-

operating conditions. 
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