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Abstrakt 

Teoretická část práce se bude zabývat nejznámějšími materiály z kterých  

se vyrábějí geopolymery, jejich alkalickou aktivací a vlastnostmi. Dále se práce bude 

věnovat sklu jako takovému a alkalické aktivaci skla. Práce bude zkoumat možnosti 

vytvoření geopolymerů z tohoto materiálu, či směsného geopolymeru s přídavkem 

skla. V experimentální části budou vyrobeny geopolymery a jejich základní surovina 

se nahradí částí skla. Budou se zkoumat mechanické vlastnosti a mikrostruktura 

těchto směsných geopolymerů a jak ovlivňuje sklo výsledné vlastnosti těchto 

geopolymerů. 

 

Klíčová slova 

Alkalická aktivace, sklo, struska, metakaolin, popílek, geopolymer, mechanické 

vlastnosti, mikrostruktura 

 

Abstract 

Theoretical part of this work will be examine the most common materials from which 

geopolymers are produced and their alkaline activation and properties. In addition, 

the work will be examine glass itself and alkaline activation of glass. This paper also 

will be investigate possibilities of making geopolymers from glass or geopolymers 

with the addition of glass. In the experimental part geopolymers will be made and 

their basic material will be replaced with part of the glass. The mechanical properties  

and microstructure of these mixed geopolymers will be examined and how the glass 

influence the properties of these geopolymers. 

 

Key words 

Alkali activation, glass, slag, metakaolin, fly ash, geopolymer, mechanical 

properties, microstructure  
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Úvod 

V posledních letech, kdy je ve světě brán ohled na ekonomickou náročnost  

a snižování spotřeby při výrobě cementu, začínají pokusy o vytváření 

geopolymerních látek jako náhrada za cement. Pro výrobu cementu je potřeba velké 

množství energie, proto se hledají alternativní materiály, na jejichž vyrobení by bylo 

spotřebováno méně energie a zároveň aby měly podobné či lepší vlastnosti jako 

cement. 

 Geopolymery či alkalicky aktivované aluminosilikáty se začínají čím dál více 

zkoumat. Byly provedeny studie zaměřené na přípravu a využití těchto materiálů. 

V současné době se hledají další materiály, které by byly schopny procesu 

geopolymerizace. Mezi takovéto materiály patří právě odpadní sklo. Geopolymery 

mají srovnatelné či lepší mechanické vlastnosti než cement. V některých 

vlastnostech dokonce cement převyšují. Ve speciálních případech se geopolymery 

používají už v dnešní době, avšak širšímu rozšíření geopolymerů zatím brání 

nedostatečná hloubka výzkumu. Zatím neexistuje žádný jednotný způsob zkoušení 

a přípravy těchto materiálů. Nevýhodou geopolymerů zatím zůstává nestálost při 

vysoké vlhkosti či při působení vody.  

 Tato práce se zabývá využitím odpadního skla u alkalicky aktivovaných 

aluminosilikátů za cílem snížit cenu těchto materiálů, úspěšně recyklovat sklo 

a zlepšit vlastnosti geopolymerů. Dále zkoumá mechanické vlastnosti 

a mikrostrukturu těchto geopolymerních materiálů s přídavkem mletého skla a vliv 

mletého skla na výsledné vlastnosti geopolymeru. 
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Teoretická část 

1. Alkalická aktivace 

 Chemická technologie alkalické aktivace je pokročilá a efektivní technika pro 

zpracování mnoha tuhých průmyslových odpadů jako je struska, popílek atd. 

Alkalicky aktivované materiály obvykle vykazují vynikající mechanické vlastnosti  

a jsou šetrné k životnímu prostředí, proto se tyto materiály dostávají stále více 

do popředí zájmu.  

 Podobně jako kalciumsilikátové hydráty, (C–S–H) gely, které dávají klíčové 

vlastnosti na cementu založeným materiálům, jsou alkalické aluminosilikátové 

hydráty, (N, C–A–S–H) gely produktem alkalicky aktivovaných materiálů, které jsou 

klíčovými nositeli pevností.  Materiály s vysokým obsahem vápníku tvoří C–A–S–H 

gely, zatímco materiály s nízkým obsahem vápníku tvoří N–A–S–H gely. [1] 

Alkalická aktivace je ale komplikována tím, že většina používaných materiálů jsou 

strukturně neuspořádané nebo mohou obsahovat skelnou strukturu např. (popílky, 

granulovaná vysokopecní struska) anebo tepelně narušenou vrstevnatou strukturu 

(např. metakaolin nebo jiné kalcinované jíly). Nanostruktura alkalicky aktivovaných 

materiálů je silně závislá na dostupném vápenatém obsahu v prekurzorech. Vysoce 

vápenaté systémy jako jsou např. granulovaná vysokopecní struska, tvoří  

(C–A–S–H) gely se strukturou připomínající tobermorit, zatímco systémy,  

kde je nízký obsah vápníku jako např. metakaolin nebo popílky tvoří (N–A–S–H) 

gely s vysoce zesítěnými neuspořádanými pseudozeolitickými strukturami. Tyto 

gely mohou koexistovat v pojivech na bázi směšováni vysokých a nízkých obsahů 

vápníku v systémech. [2] 

1.1. Geopolymery 

 První rozsáhlejší laboratorní studii pojiv bez portlandského slinku provedl  

už v roce 1940 Purdon, který navazoval na předchozí pokusy o zjištění reaktivity 

strusky. K aktivaci strusky použil alkálie, což vedlo k obecnému názvu „alkalicky 

aktivované materiály“. Na Purdonovy pokusy navázal v roce 1957 Glukhovsky, který 

jako první navrhl funkční pojivo na bázi aluminosilikátů s nízkým obsahem vápníku 

aktivovaných roztokem alkalických kovů. [3] Geopolymery jsou anorganické 

polymerní materiály které byly vyvinuty Josephem Davidovitsem v 80. letech  

19. století. [4] Geopolymerizace je geosyntéza (reakce která chemicky váže 
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minerály), a zahrnuje přirozeně se vyskytující aluminosilikáty. Každá pucolánová 

složka, zdroj silikátu anebo aluminátu, která je schopná se rozpouštět v alkalickém 

roztoku, je zdroj geopolymerních prekurzorů, a tedy je schopná geopolymerizace. 

Alkalické složky jako aktivátory jsou sloučeniny z prvků první skupiny periodické 

tabulky, proto jsou tyto materiály také nazývány jako alkalicky aktivovaná 

aluminosilikátová pojiva nebo alkalicky aktivované materiály. Anorganické 

polymerní materiály mohou být považovány za amorfní ekvivalenty geologických 

živců, ale syntetizují se podobným způsobem jako termosety organických polymerů. 

Pro tento důvod jsou tyto materiály nazývány geopolymery. Tyto materiály  

se podstatně liší od portlandského cementu, protože reakční kinetika při získávání 

strukturální integrity je úplně jiná. Pucolánové cementy jsou závislé  

na přítomnosti kalciumsilikátového hydrátu, avšak geopolymery se tvoří 

polykondenzací silikátových a aluminátových prekurzorů (popílek, kaolin, 

metakaolin) s vysoce alkalickým prostředím a tím se dosáhne strukturální pevnosti. 

[5] 

 Geopolymery mají výborné fyzikálně-chemické a mechanické vlastnosti jako 

je nízká hustota, mikroporozita a nanoporozita, zanedbatelné smršťování, vysoká 

pevnost, teplotní stabilita, vysoká povrchová tvrdost, požární a chemická odolnost. 

Díky těmto vlastnostem jsou tyto materiály vhodné pro širokou škálu použití. 

Některé průmyslové odpady jako například popílek či vysokopecní struska poskytují 

dostatečné množství reaktivního aluminátu a silikátu a lze je tedy použít jako zdroje 

pro geopolymerizační proces. Díky tomu může být geopolymerizace považována  

za ekenomicky výhodnou technologii pro přeměnu průmyslových odpadů anebo 

vedlejších produktů pro výrobu aluminosilikátových kompozitů. [4] 

 Geopolymerizace zahrnuje chemickou reakci mezi aluminosilikátovými oxidy 

a roztoky silikátů alkalických kovů za vysoce alkalických podmínek, kterou 

se tvoří amorfní až semi – krystalické trojrozměrné polymerní struktury, které  

se skládají ze Si–O–Al vazeb. Navzdory intenzivnímu výzkumu geopolymerů  

na různých bázích aluminosilikátových materiálů a vývoji široké škály 

geopolymerních materiálů nebyl dosud zjištěn přesný průběh tohoto 

geopolymerizačního procesu. Nejvíce zastávaný názor pro popis geopolymerizace 

se skládá z těchto 4 stádií, z nichž některé probíhají současně: 

a) rozklad Si a Al z pevných aluminosilikátových materiálů v silně alkalických 

roztocích 
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b) vznik oligomerů (prekurzory geopolymerů), které se skládají z polymerních 

vazeb Si–O–SI a/nebo Si–O–Al 

c) polykondenzace oligomerů, které následně vytvoří trojrozměrnou 

aluminosilikátovou mřížku (geopolymerní mřížku) 

d) navázání nezreagovaných pevných částic do geopolymerní struktury 

a vytvrzování celého systému do finální polymerní struktury [4] 

Mechanismus geopolymerů zahrnuje polykondenzační reakci geopolymerických 

prekurzorů, např. aluminosilikátové oxidy s alkalickými polysialáty vytváří  

Si–O–Al vazby: Mn [ (Si  O2)z  Al  O]n ∙ wH2O 

Kde M je alkalický prvek, z je 1, 2, nebo 3 a n je stupeň polykondenzace.  

 Geopolymerické aluminosilikáty se tvoří ve třech skupinách, záleží  

na atomových poměrech Si/Al které mohou být 1,2 nebo 3. Na obrázku č. 1 lze 

potom vidět reakce, které probíhají při geopolymerizaci. [5] 

 

Obrázek č. 1 – reakce probíhající při geopolymerizaci [5] 
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 Geopolymery jsou složeny z aluminátových a silikátových tetraedrů, které 

sdílejí všechny kyslíkové atomy. Polymerní struktura Al–O–Si představuje hlavní 

stavební prvek geopolymerní struktury. Alkalické kovové soli a/nebo hydroxidy jsou 

nezbytné pro vyloučení silikátu a aluminátu, a také pro katalýzu kondenzační 

reakce. Gelová fáze je považována za vysoce reaktivní a je produktem 

koopolymerizace individuálních aluminátů a silikátů z jejich zdrojů, rozložených 

alkalickými kovy. Na obrázku č. 2 je potom graficky znázorněna struktura polymeru. 

Některé kationty musí být přítomny, aby zachovaly strukturální neutralitu (hliník  

je čtyřvazný) Na, K, Ca a další kovové kationty udržují tuto neutralitu. Stále není 

jasné, zda tyto ionty jenom vyrovnávají neutralitu nebo jsou aktivně zakomponovány  

do matrice. [5] 

 

Obrázek č. 2 – struktury základních prvků geopolymeru [5] 
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2. Aluminosilikátové materiály 

2.1. Popílek 

 Vysokoteplotní popílek je vedlejší produkt spalování uhlí v tepelných 

elektrárnách. Do pece je vháněno jemně mleté uhlí společně s horkým vzduchem  

a za vstupních teplot kolem 1500 °C okamžitě dochází ke spálení této suspenze. 

Nespalitelné anorganické látky, nazývané popeloviny (nejčastěji jílovité materiály), 

jsou roztaveny a rychle ochlazeny během jejich únosu spalinami.  

Vzniká tak práškovitý materiál, složený především z kulovitých amorfních částic, 

který je zachycován na mechanických či elektrostatických odlučovačích. Tento typ 

popílku je nazýván létavý. Kromě něj v peci vzniká také ložový popel, který  

po spálení uhlí padá na dno. Celý proces je znázorněn na obr. č. 3. Velikost částic 

létavého popílku velmi závisí na zachycovacím systému a jemnosti namletí 

spalovaného uhlí. Může nabývat hodnot od desetin mikrometru až do 150 μm. 

Obecně je popílek jemnější než portlandský cement. [3] 

 

Obrázek č.3 – schéma produkce popílku [3] 

 Chemické složení závisí na mineralogickém složení uhelné hlušiny 

(anorganická část uhlí). Křemík je obvykle zastoupen v 40 – 60 % a hliník  

je zastoupen v 20 – 30 %. Obsah železa se liší podle druhu uhlí. Alkálie jsou 

přítomné ve značném množství a draslík převažuje nad sodíkem. [5] 

 Norma ASTM dělí pucolány a létavé popílky do tří kategorií. Třída N zahrnuje 

přírodní pucolány jako například křemelinu, pemzu, tufy, sopečný popel, 
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kalcinované břidlice, laterit a další. Ve třídě F jsou zařazeny létavé popílky  

ze spalování antracitu a černého uhlí. Poslední třída C obsahuje létavé popílky  

ze spalování jiných typů uhlí (hnědé, lignit, hnědo-černé). Tyto popílky jsou bohaté 

na vápník a vykazují nejen pucolánové, ale částečně i pojivové vlastnosti díky 

přítomnosti již dříve zmíněných hydraulických fází. Vyšší obsah vápníku je činí i více 

reaktivnějšími. [3] 

 Při alkalické aktivaci popílku se skelná fáze rozpouští a vytváří 

aluminosilikátové gely. Není nezbytné dokončit tento rozklad skelné fáze, aby mohl 

pokračovat proces geopolymerizace. Tuto reakci ovlivňuje mnoho další faktorů jako 

je: velikost a rozložení částic, chemické složení, množství skelné fáze v popílku, 

druh, koncentrace a pH aktivátoru. Na vývoj pevností a mechanických vlastností 

mají vliv: teplota, doba zrání, relativní vlhkost prostředí, ve kterém je vzorek uložen. 

[6] Při popisování reakčního mechanismu alkalické aktivace popílku lze u počáteční 

fáze vycházet z modelu syntézy zeolitů. Kontaktem částic popílku s alkalickým 

aktivátorem dochází k rozpouštění výchozích amorfních aluminosilikátů (první část 

nukleace). Rozpouštění probíhá depolymerizací kovalentních vazeb Si–O–Si  

a Al–O–Al, přičemž vznikají monosilikátové a aluminátové částice: 

≡Si–O–Si≡ + 3OH– → (SiO(OH)3) –      

≡Si–O–Al≡ + 7OH– → (SiO(OH)3) – + (Al(OH)4) –     

V druhé části nukleace vznikají zárodky, které po dosažení určité velikosti začnou 

přerůstat ve vyšší útvary. V praxi alkálie vytvoří v částici popílku otvor, kterým 

proniknou dovnitř a působí na vnitřní stěnu (pokud je částice dutá), nebo na další, 

zde přítomné menší částice popílku. Dochází tedy k tvorbě produktů uvnitř i vně 

částice popílku až do stádia, kdy je částice rostoucími produkty pohlcena. [3] 

2.2. Struska 

Struska je pevný nekovový vedlejší produkt hutní výroby především surového 

železa a oceli ve vysokých pecích. [7] 

 Při výrobě železa je do vysoké pece nepřetržitě dávkována vsázka složená 

z železné rudy, paliva a struskotvorných přísad. Jako palivo slouží hutnický koks, 

který má vysokou výhřevnost a redukční schopnosti. Struskotvorné přísady tvoří 

vápenec, dolomitický nebo přechodný dolomitický vápenec. Při teplotách kolem 

2000 °C vzniká vyredukované železo a struska. Díky rozdílu hustot surové 

roztavené železo klesá ke dnu, zatímco struska zůstává na hladině.  
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Schéma popsaného procesu je znázorněno na obr. č. 4. Princip vzniku strusky 

spočívá v navázání nežádoucích látek z železné rudy (především křemíku) oxidem 

vápenatým, který vzniká rozkladem struskotvorných přísad. Kromě odstraňování 

nečistot také struska chrání vyredukované železo před opětovnou oxidací 

atmosférickým kyslíkem. Při kontinuálním dávkování vsázky je nutno strusku  

i surové železo souvisle odvádět. Roztavená struska dosahuje výstupní teploty 

překračující 1500 °C. [3] 

 

Obrázek č.4 – schéma produkce vysokopecní strusky [3] 

 Po chemické stránce je u strusky důležitý poměr tzv. kyselých a zásaditých 

oxidů, tedy poměr CaO : SiO2. Tento ukazatel jakosti strusek nazýváme modul 

bazicity (modul zásaditosti) Mz  

𝑀𝑧 =
𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂

𝑆𝑖𝑂2 + 𝐴𝑙2𝑂3
=

𝑧á𝑠𝑎𝑑𝑖𝑡é 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑦

𝑘𝑦𝑠𝑒𝑙é 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑦
 

U vysokopecních strusek je tento modul Mz ukazatelem vhodnosti použití strusky. 

[7] 

 Složení vysokopecní strusky závisí na vstupních surovinách (především 

železné rudě) a typu vyráběného železa. V rámci jedné produkce je však složení 

strusky v podstatě konstantní. [3] Typické obsahy majoritních oxidů jsou  



17 
 

27 – 40 % SiO2, 30 – 50 % CaO, 5 – 15 % Al2O3 a 1 – 10 % MgO. [8] Chemické 

vlastnosti vysokopecní strusky jsou závislé na způsobu chlazení. Při pomalém 

chlazení, například vzduchem, vznikají stabilní krystalické Ca–Al–Mg silikáty. 

Pomalu chlazená struska nemá téměř žádné hydraulické vlastnosti, tudíž ji nelze 

využít v pojivových systémech. 

Při rychlém chlazení je většina vzniklé strusky amorfní a má latentně hydraulické 

vlastnosti. Struktura amorfní strusky může být znázorněna pomocí dvourozměrné 

křemičitanové sítě podobně jako u skla. [3] 

 V granulované vysokopecní strusce se nejvíce vyskytuje amorfní melilit,  

ve kterém můžeme dále rozeznávat gehelenit a akermanit. Jako geopolymerní 

prekurzor lze brát především gehelenit, protože akermanit neobsahuje hliník. 

Davidovits popisuje aktivaci vysokopecní strusky následujícím způsobem. 

Po smíchání s aktivátorem dochází v gehlenitické strusce k porušení vazeb Si–O,  

Al–O, a Ca–O vlivem OH- skupin. Do roztoku se uvolní hydratované molekuly  

(K, Ca) – ortho – sialátu a s nimi zároveň Al(OH)3. Z akermanitu vzniká hydratovaný  

Ca – di – siloxonát (C-S-H) a hydroxid hořečnatý. Podobně jako akermanit reaguje 

i merwinit (C3MS2), který ještě navíc uvolňuje hydroxid vápenatý. V druhém kroku 

může dojít ke kondenzaci hydratovaných ortho-sialátů s Ca–di–siloxonáty a vzniku 

čtvercových ortho-(sialát-disiloxo) molekul, v cementové chemii nazývaných C3AS3. 

Hlavním produktem nicméně zůstává C–S–H gel, který vzniká z roztoku. Vzniklé 

volné hydroxidy (hlinitý, hořečnatý, vápenatý) jsou vysráženy a po kontaktu  

s atmosférickým CO2 vytváří jednoduché uhličitany a hydrotalcit. [3] 

 Navzdory tomu, že granulovaná vysokopecní struska je používaná pro 

výrobu betonu s tradičním portlandským cementem a pro výrobu alkalicky 

aktivovaných past, atomové struktury granulované vysokopecní strusky a hlavní 

reakční produkty které tvoří v obojích typech systémů, jsou založeny na hliníkové 

substituci kalciumsilikát  hydrátu, nejsou plně pochopeny. V systémech, které jsou 

založeny na tradičním portlandském cementu většinou struska tvoří C–A–S–H gely, 

zatímco v systémech obsahujících alkalicky aktivovanou granulovanou 

vysokopecní strusku obsahovaly gely určité množství alkálií (většinou N) a tudíž 

jsou gely určeny jako C–(N)–A–S–H. Je důležité, že uspořádání vazeb C–A–S–H  

a C–(N)–A–S–H gelů je rozdílné, C–A–S–H gel vykazoval mikrostrukturní 

uspořádání (mikrokrystalinitu), zatímco C–(N)–A–S–H je většinou amorfní. Atomová 

struktura C–(N)–A–S–H gelu se liší podle aktivačních a zracích podmínek  
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a chemické složení je závislé na druhu použité strusky. V alkalicky aktivovaných 

pastách s granulovanou vysokopecní struskou je C–(N–A–S–H gel skoro vždy 

doprovázen sekundárními hydratačními produkty (například vrstevnaté dvojité 

hydroxidy se strukturou podobnou hydrotalcitu, AFm typové fáze, strätlingit, zeolit. 

Odlišnosti v těchto složeních sekundárních hydratačních produktů jsou obvykle 

spojovány s typem aktivace a zracích podmínek.  [9] 

2.3. Metakaolin 

 Metakaolin je tepelně aktivovaný aluminosilikát s vysokou pucolánovou 

aktivitou, kterého lze využít jako aktivní příměs do betonů i malt. Pomocí alkalické 

aktivace lze vytvořit matrici s velmi dobrou mechanickou i tepelnou odolností. [10] 

Metakaolin, na rozdíl od strusky nebo popílku, není vedlejším produktem 

průmyslové výroby, ale vyrábí a prodává se cíleně jako přísada do betonů, 

maltových směsí nebo tmelů a pro další aplikace nejen ve stavebnictví. [11] 

 Metakaolin se získává tepelnou úpravou (výpalem, kalcinací) přírodních 

surovin – kaolinu Al2O3.2SiO2.2H2O a kaolinitických jílů. Dalším možným zdrojem 

pro výrobu jsou odpadní kaly z recyklace papíru. Optimální kalcinační teplota  

je 700°C, při těchto teplotách vzniká tzv. vysoce reaktivní metakaolin, obsahující 

oxid křemičitý a oxid hlinitý v aktivní formě. Kalcinací pod 700 °C dochází ke vzniku 

méně reaktivního metakaolinu s obsahem většího množství zbytkového kaolinitu. 

Naopak, při teplotách nad 850 °C dochází ke krystalizaci a reaktivita výsledného 

metakaolinu rovněž klesá. Na výslednou pucolánovou aktivitu metakaolinu má vliv 

také doba výpalu [12] Pokud teplota výpalu přesáhne 900 °C, vznikne defektní 

spinel (Si3Al4O12), který se dále přemění na krystalický mullit (Al6Si2O13) a cristobalit 

(SiO2) a v tomto případě reaktivita metakaolinu klesá. [13] 

 Předpokladem pro vznik struktury v alkalicky aktivovaném metakaolinu  

je přítomnost Al a Si, které mají schopnost vytvářet řetězce. Celá síť je pak tvořena 

tetraedry SiO4
4− a AlO4

5−. Vyrovnání náboje v tetraedru AlO4
5− probíhá ve struktuře 

pomocí Na+ (K+), které jsou obsaženy v alkalickém aktivátoru. Propojení mezi 

tetraedry vytváří kyslíkové můstky Si–O–Si(Al). [10] Přibližné složení metakaolinu 

pak ukazuje tabulka č. 1. 
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Tab. Č. 1: Informativní hodnoty chemického složení metakaolinu KM 60 (Keramost, a. s.). [10] 

složení SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO 
K2O + 
Na2O 

% 50‒55 min. 40 
max. 
1,45 

max. 0,8 0,05‒0,5 0,20‒0,45 
max 
1,5 

 

 Vlastnosti metakaolinu, jakožto aluminosilikátu a primárního vstupu při 

výrobě geopolymerů, mají významný vliv na průběh geopolymerizace a na konečné 

vlastnosti geopolymerů. Na obr. č. 5 lze potom vidět proces geopolymerizace 

metakaolinu. Mezi faktory determinující průběh geopolymerizace  

a výsledné vlastnosti geopolymeru patří složení metakaolinu (poměr Si:Al, resp. 

SiO2:Al2O3), míra amorfní povahy, obsah pentakoordinovaného hliníku Al (V)  

a jemnost mletí atd. [13] 

 

Obrázek č.5 proces geopolymerizace metakaolinu [14] 

3. Sklo 

 Mezi všemi neuspořádanými systémy v přírodě sklo patří mezi nejvíce 

zajímavé materiály. Přírodní skla jako vulkanická obsidiánová skla byla využívána 

lidmi již od dob pravěku. [15] 

 Sklo se skládá z prvků, které tvoří strukturu (SiO, BO, AlO, atd.) a z prvků 

které modifikují strukturu (NaO, KO, LiO, atd.) Prvky, které modifikují strukturu jsou 

důležité přísady, protože otevírají strukturu skla a snižují teplotu tavení pří výrobě 

skla. Alkalické ionty jsou přítomny ve struktuře skla a jsou více či méně pohyblivé  

a mohou cestovat skrze mřížku skla. [16] Sklo je amorfní pevná látka, která nemá 

krystalickou strukturu. Vzniká ztuhnutím taveniny bez krystalizace. Na obrázku  

č. 6 pak lze vidět strukturu sodno – křemičitého skla. Sklo má za pokojové teploty 

takovou viskozitu, že se jeví jako pevná látka svým chováním i vlastnostmi. Sklům 

chybí zákonitá pravidelnost stavby krystalické mřížky, ale mají poměrně pravidelné 

uspořádání. Neobsahují krystaly, ale koordinační útvary ve tvaru trojúhelníků nebo 

čtyřstěnů jsou poměrně pravidelně uspořádány. Mezi látkami ve skelném stavu  

a přechlazenými kapalinami je značný rozdíl. Skla vykazují mechanické vlastnosti 
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pevných látek, to je dáno vysokou viskozitou, zhruba 1013 dPa ∙ s, kdy se pohyb 

atomů a molekul prakticky zastaví. [17] Sklo může vytvářet celá řada anorganických 

látek. Nejběžnější jsou skla oxidická a z nich, podle převažující složky, skla 

křemičitá a borokřemičitá. Pro speciální účely se používají skla fluoridová, 

fosforečná nebo chalkogenidová (tj. na bázi S – Se – Te). Nejrozšířenějším sklem 

používaným ve stavebnictví je sklo soustavy SiO2 – CaO – Na2O. Z chemického 

hlediska jsou běžná skla tuhým roztokem různých křemičitanů, tj. sodných, 

draselných, vápenatých, případně olovnatých nebo barnatých, které jsou 

doprovázeny dalšími sloučeninami, zejména oxidy kovů. [18] 

 

obrázek č. 6 – struktura sodno – křemičitého skla [16] 
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3.1. Výroba skla 

 Z hlediska fyzikálního je podstatou procesu výroby skla ochlazování 

taveniny. Vytváří se tak homogenní, amorfní, křehká, obvykle průhledná hmota.  

Pro výrobu je třeba značného množství surovin, které během tavení vytvářejí sklo 

požadované kvality a barvy. Základem jsou sklotvorné suroviny, jejichž směs  

se nazývá sklářský kmen. Jsou jimi především sklářský písek, soda nebo potaš  

a vápenec. Co se týká písku, v současné době se v Čechách sklářské písky těží  

a upravují pouze ve třech lokalitách – ve Střelči (u Jičína), v Provodíně a Srní  

(u České Lípy). Soda se dříve získávala spalováním mořských rostlin, v současné 

době se využívá soda uměle vyrobená. Potaš se získávala z popelu spáleného 

dřeva. Vápenec se podílí na zlepšení tavitelnosti skla a díky němu se výsledná 

sklovina dá lépe a déle tvarovat.  Pokud se do sklářského kmene přidají střepy, říká 

se tomu sklářská vsázka. Střepy se ve sklárnách užívají k tavbě už od starověku. 

Jejich význam nespočíval ani tak v rovině ekonomické (tj. úspora sklářských 

surovin), jako spíš kvalitativní. Podíl střepů v kmenu zlepšuje proces tavby  

a zajišťuje kvalitnější sklovinu. Podmínkou samozřejmě je, aby užívané střepy byly 

čisté a současně aby jejich složení bylo identické s kmenem, do něhož se přidávají. 

V běžné sklářské výrobě nelze zpracovávat libovolné střepy, ale každá sklárna  

si shromažďuje vlastní „odpadní“ střepy, u nichž má zaručené složení skla.  

V posledních letech se zavedla i výroba obalového skla z recyklovaných střepů, 

tedy ze střepů různorodé kvality, sbíraných především od obyvatel. Tyto střepy  

se ovšem před tavbou ještě upravují.  Sklářský kmen se taví při teplotě  

1420 – 1470 °C. Tavba trvá 12 – 16 hodin. Pokud se však využijí střepy určené  

k recyklaci, tavba trvá při nižší teplotě podstatně kratší dobu.  Z vyseparovaného 

skla ze zelených kontejnerů se vytřídí nečistoty (100 kg střepů může obsahovat  

max. 10 g keramického materiálu, 6 g kovového odpadu a žádný netavitelný 

materiál) a čisté sklo se drtí na velikost od 3 mm do 2 cm. [18] 

3.2. Dělení skla dle složení 

3.2.1. Sodno – vápenatá skla 

 Jedná se o nejběžnější chemickou soustavu skla. Sodno − vápenaté sklo  

je ternární systém oxidu Na2O, CaO a SiO2. Jedná se o alkalicko − křemičitý systém, 

kdy do binárního systému Na2O−SiO2 přidáme CaO. Ca2+ má větší náboj, ionty jsou 
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tedy ve struktuře skla pevněji vázány a jsou pevnější než vazba Na−O.   

Typické sodnovápenaté sklo je složeno ze 71 − 75 % oxidu křemičitého (SiO2 

většinou z písku), 12 − 16 % oxidu sodného (Na2O), 10 − 15 % oxidu vápenatého 

(CaO) a z malého množství dalších složek určených k ovlivnění specifických 

vlastností skla. V některých sklech je část oxidu vápenatého nebo sodného 

nahrazena oxidem horečnatým (MgO), resp. draselným (K2O). Oxid sodný  

a vápenatý se do systému vnáší ve formě Na2CO3 a CaCO3, při reakcích  

ve sklářském kmeni tedy uvažujeme kvarterní systém, neboť se ze skloviny uvolňuje 

CO2. Sodno − vápenaté sklo se převážně používá na výrobu lahví, sklenic, běžného 

stolního skla a k výrobě plochého skla. [19] 

3.2.2. Olovnatá skla 

 Jestliže se použije oxid olovnatý jako náhrada velké části oxidu vápenatého  

ve kmeni, vznikne sklo známé jako olovnatý křišťál. Jeho typické složení  

je 54 − 65 % SiO2, 25 − 30 % PbO, 13 – 15 % Na2O nebo K2O plus další různé 

minoritní příměsi. Takový typ složení, kde je obsah oxidu olovnatého nad 24 %, 

dává sklu velkou hustotou a index lomu, tedy sklo s vynikající brilancí (vysokým 

leskem), zvukem a opracovatelností, díky níž je umožněna výroba celé škály tvaru 

a dekoru. Podle současné mezinárodní konvence se pojmem křišťálové sklo 

omezuje pouze na olovnaté sklo s více než 24 % PbO a s indexem lomu vyšším 

než 1, 545. Mezi typické výrobky lze zařadit vysoce kvalitní nápojové sklo, karafy, 

mísy a dekorované zboží. Oxid olovnatý lze částečné nebo úplně nahradit oxidem 

barnatým, zinečnatým nebo sodným. Tím vznikne sklo, které má menší brilanci než 

olovnatý křišťál. [19] 

3.2.3. Boro – silikátová skla 

 Boro-silikátové sklo je složeno z oxidu boritého (B2O3) a vyššího procenta 

oxidu křemičitého.  Boro – silikátová skla se vyznačují vysokou chemickou 

odolností, tedy odolnosti vůči chemické korozi, a nízkým koeficientem teplotní 

roztažnosti menším než 5,1 − 6 K−1. Jsou odolná při vysoké teplotě a mají vynikající 

propustnost světla. Jejich typické složení bývá přibližně 75 − 80 % SiO2, 8 − 13 % 

B2O3, 4 − 8 % Na2O nebo K2O a 2 − 7 % Al2O3. Jejich použití zahrnuje komponenty 

pro chemické procesy, laboratorní zařízení, farmaceutické obaly, svítidla, nádobí  

a okénka pro sporáky, tedy všude tam, kde je potřeba vysoká odolnost proti teplotě. 

Řada  
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boro – silikátových skel určených v malém rozsahu pro technické účely spadá spíše 

do kategorie speciálního skla. Dále se boro – silikátové sklo též používá  

k výrobě skleněného vlákna – jak spřadatelného nekonečného vlákna, tak 

izolačního vlákna. Pro skleněné vlákno začíná být důležité nové složení s nízkým 

obsahem boru, případně úplně bez něj. Systém složení těchto skel je velmi podobný 

ternárnímu systému, který neobsahuje Al2O3. Při tavení tohoto systému  

se při teplotě 100 °C začíná uvolňovat voda vázaná slabými van der Walsovými 

interakcemi, při teplotě 450 °C se uvolňuje i voda vázaná chemicky uvnitř sloučenin 

(hydrátu). Tavením přechází Na2O na Na2CO3 a ten pak vstupuje do vzájemné 

reakce s ostatními složkami. V kvarterním systému tato reakce při teplotě 500 °C 

ještě neprobíhá. V teplotním intervalu 500 − 600 °C je možné pozorovat urychlení 

reakce mezi Na2CO3 a SiO2. Tato reakce končí mezi 700 – 800 °C úplným 

rozkladem uhličitanu sodného. Rozpouštěním zbytku křemičitého písku ve vzniklé 

tavenině začíná již od teploty 700 °C a je dokončeno při teplotách okolo 1200 °C. 

Zároveň s rozpouštěním křemičitých zrn dochází k rozpouštění částic Al2O3  

ve vzniklé sklovině. [19] 

3.2.4. Speciální skla 

 Jsou vyráběná v malém objemu, jejichž složení se výrazně mění podle 

požadovaných vlastností konečného výrobku. Případně sem také patří skla, která 

se jen těžko dají zařadit do některé z výše uvedených skupin, ale objem jejich výroby 

není zanedbatelný, např. vodní sklo. Některé z častých aplikací jsou speciální 

boritokřemičité výrobky, optická skla, skla pro elektrotechnologii a elektrotechniku, 

obrazovky, výrobky z taveného křemene, rentgenky, pájkové sklo, sintrované sklo, 

elektrody, sklokeramika a další. [19] 

3.3. Alkalická aktivace skel 

 V celém světě se ročně vyprodukují milióny tun skla. Jenom v USA je za rok 

vyprodukováno 12 miliónů tun odpadního skla, ale pouze čtvrtina této masy  

je recyklována. Jemně namleté sklo má přitom pucolánové vlastnosti a betony 

s částečným nahrazením cementu sklem jsou srovnatelné s betony, kde bylo 

použito popílkových příměsí. Je ale třeba porozumět tvorbě reakčního produktu 

v pojivech, které obsahují jemně mleté sklo jako hlavní složku a jejich vlastnosti tak, 

aby bylo prospěšné využití tohoto materiálu. Alkalicko  křemičité gely, pokud jsou 

vystaveny vodnímu prostředí, mohou vylouhovat alkalické ionty, které přispívají 
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k destabilizaci struktury gelu. Toto je důležité kritérium, které musí být studováno 

s ohledem na životnost aktivovaných skleněných práškových pojiv. [20] 

 Recyklované směsné sklo se také používá pro materiály na bázi cementu, 

avšak sklo, použité v těchto materiálech, může vést ke dvěma protichůdným jevům. 

Alkalicko – křemičitá reakce (ASR), která je pro beton škodlivá a pucolánová reakce, 

která je naopak velmi prospěšná pro betony. Tyto jevy jsou způsobeny hrubými  

a jemnými podíly částic skla. Další problém pro znovupoužití skleněných střepů 

v betonech je velmi vysoká alkalita, která může narušit potenciální reaktivní procesy 

a upřednostňující bobtnání kvůli ASR – gelům. Přítomnost takových alkálií  

ve skleněných střepech ale může být výhoda při výrobě geopolymerů. [21] 

 Sklo může vykazovat dva různé typy chování při tuhnutí a tvrdnutí. Jedna  

je pucolanita a druhá je alkalicko-křemičitá reakce. Alkalicko – křemičitá reakce  

je nežádoucí děj, který se týká převážně hrubších zrn a vede k tvoření gelů, které 

jsou složeny z Na a K s malým množstvím vápníku (který se zvyšuje s časem). 

Výsledkem je zvětšování objemu. Výsledky ukazují, že kritická velikost částic je nad 

1 mm. Částice menší než 1 mm neměly efekt na změnu objemu. Nicméně v tomto 

případě není absence expanze dostačující, abychom prokázali nepřítomnost  

alkalicko – křemičité reakce. [22] Hamed Maraghechi dokázal, že sklo je schopné 

pucolánově reagovat s portlanditem za tvorby C–S–H gelu. [23] 

 Pro výrobu geopolymerů je třeba sklo alkalicky aktivovat. Přestože je sklo 

často považováno za inertní materiál a většina skel má vysokou odolnost vůči 

korozi, lze tyto materiály částečně rozpustit. Tohoto je možné dosáhnout, protože 

všechny skleněné produkty jsou chemicky reaktivní v určitém ohledu. Navzdory 

tomu, že silikátová skla jsou odolná vůči vodě a kyselinám, jsou částečně 

rozpustitelná při pH okolo 9 – 10. K rozpouštění dochází, protože silně alkalické 

roztoky rozkládají a rozpouštějí silikátovou mřížku samotnou. [24] Díky vysokému 

obsahu oxidu křemičitého obsaženého ve sklovité fázi jsou odpadní skla velmi 

zajímavým materiálem. Díky chemické nestabilitě v alkalickém prostředí má 

odpadní sklo tendenci se rozkládat a poskytovat tak své silanolové skupiny (Si–OH), 

které vedou k tvoření uskupení na křemičitany bohaté gely a mající vliv na finální 

produkty. [25] 

 Alkalicky aktivované sklo se používá do geopolymerů nebo také do alkalicky 

aktivovaných cementů. Procesy, které probíhají v těchto systémech jsou alkalicky 

zprostředkované rozpouštěcí a srážecí reakce ve vodním prostředí.  
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Cyrovi M. se podařilo vytvoření geopolymeru alkalickou aktivací skleněné drti 

sodného skla se sodným nebo draselným hydroxidem ve zrací teplotě 40 – 60°C. 

Díky vysokému poměru Si/Al (okolo 20) potřebují tyto materiály dlouhou aktivační 

dobu (minimálně 7 dní) za vysokých teplot (40 – 60 °C), aby dosáhly dobrých 

mechanických vlastností (50 MPa). Druhou nevýhodou je malá odolnost, pokud jsou 

uloženy ve vodním prostředí. [26] 

3.3.1. Vliv teploty, doby zrání 

 A. I. BĂDĂNOIU ve článku „Syntéza a vlastnosti alkalicky aktivovaných 

materiálů“ uvádí, že pokud se sklo aktivuje 5 moly NaOH za vodního součinitele  

0,3, tak zvýšením zrací doby při 60 °C z jednoho na tři dny se zvýší i pevnost v tlaku 

v brzkých stádiích zrání. Pokud se vzorek umístí pod mikroskop, lze vidět skleněné 

částice a písek, které jsou spojeny relativně celistvou strukturou skládající  

se převážně z obdélníkových elementů a hranolových krystalů. Tato morfologie 

může být spojována se sodno-křemičitými (hlinitými) hydráty. Pro vzorky, které zrály 

první tři dny při 60 °C a následujících 25 dní při 20 °C byla zaznamenána přítomnost 

amorfního filmu. Tento film se pravděpodobně skládá ze sodno – křemičitých 

hydrátů a je částečně popraskaný v důsledku procesu sušení, ke kterému dochází 

během vytvrzování vzorků po dlouhou dobu na vzduchu. Mikrostruktura, která 

vznikne při tuhnutí a tvrdnutí vzorku při 60 °C během 3 dní je podobná té, která 

vznikla u vzorků, které zrály při teplotě 60 °C jenom jeden den. [26] 

 Zrací teplota má také silný vliv na vývoj pevností, vyšší teploty umožňují lepší 

počáteční pevnosti.  Za zmínku také stojí, že pevnost vzorků s vysokým obsahem 

skla byla po 180 dnech podobná vzorkům s granulovanou vysokopecní struskou, 

což znamená, že odpadní sklo potřebuje delší dobu zrání pro dosažení vysokých 

mechanických vlastností. [14] Je pravděpodobné, že nižší teplota (20 °C) nestačí 

na to, aby se sklo alkalicky aktivovalo a nezáleží na koncentraci aktivátoru.  

Pár výzkumů zaznamenalo, že při dlouhodobé zvýšené zrací teplotě se může 

struktura kompozitu oslabit kvůli dehydrataci její gelové struktury a tím dochází  

ke smršťování gelové struktury. Nižší pevnosti, kterých vzorky dosahovaly při 60 °C 

mohou být způsobeny tím, že kvůli velmi rychlé reakci skla při vysoké teplotě  

se vytvoří na povrchu zrna vrstva zreagovaného gelu, která brání další reakci 

částice do hloubky. Výsledky ukazují, že geopolymery ze skleněných střepů mohou 

dosáhnout dobré pevnosti v tlaku v krátkém časovém období (až 50 MPa za 7 dní). 
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Avšak vzorky musejí být uloženy v teplotě, která je vyšší než laboratorní  

(40 – 60 °C), aby dosáhly pevností vyšších než 6 MPa. Prodloužení zrací doby při 

zvýšené teplotě na dobu delší jak 7 dní má už omezený účinek na vzorky a nárust 

pevností není tak významný, jako při prvních 7 dnech. [21] 

3.3.2. Druh a koncentrace použitého aktivátoru 

 Pro aktivaci se nejčastěji používají 2 druhy aktivátorů. KOH a NaOH. Přičemž 

záleží na koncentraci použitých roztoků. Při nízké koncentraci (1 M) je NaOH lepší 

než KOH. Bez ohledu na to, zda je aktivace alkalická nebo termická se zdá,  

že pokud je aktivace nízká (C = 1 M, T = 40 °C), vykazuje sklo lepší aktivitu 

v přítomnosti NaOH. Pro střední koncentraci 5 M bylo lepší aktivace dosaženo 

s KOH. Ale vzorky, které byly ještě k tomu vystaveny teplotě 40 °C při aktivaci byly 

více aktivovány v přítomnosti NaOH. Pro nejvyšší koncentraci 10 M byl efekt opačný 

jak při nízké koncentraci, KOH byl lepší aktivátor vždy, a protože je rozdíl v alkalitě 

i velikosti Na+ a K+ iontů, tak KOH a NaOH obsahující roztoky vedou k vytvoření 

různých geopolymerů s odlišnými vlastnostmi z hlediska mechanické stránky. [21] 

 Zvyšováním koncentrace aktivátoru za určitou mez už není efektivní. Toto  

je dáno tím, že velmi málo hliníku v mletém skle vytváří N–A–S–H gel, ale primární 

reakční produkt je sodno – křemičitý gel. Toto se potvrzuje, pokud se provede 

elektronová mikrografie a EDX a FTIR spektroskopická analýza. Se zvyšující  

se koncentrací aktivátoru (v tomto případě NaOH) se zvyšuje dostupnost křemíku 

z mletého skla a je tvořen další sodno – křemičitý gel, který je vytvrzen vnějším 

působením tepla, to má za následek zvýšení pevnosti. Avšak tento gel má v tomto 

případě nižší SiO2/Na2O poměr, což má za následek zhoršení mechanických 

vlastností. Sodno – křemičitý gel pak také vykazuje vyšší míru smrštění a praskání. 

Největších pevností lze dosáhnout, pokud jsou vzorky proteplovány delší dobu,  

ale za nižších teplot, nebo pokud jsou proteplovány krátkou dobu za vyšších teplot.  

Je dobře známo, že proteplování a ztráta vody usnadňuje polymerizační reakci  

a následně vytvrzování gelu. Předpokládá se, že fyzikálně vázaná voda silanových 

skupin na povrchu sodno – křemičitého gelu, která se bere jako podstatná část vody, 

obsažená v sodno – křemičitém gelu, může být z části odstraněna, pokud je teplota 

při proteplování vyšší a doba vytvrzování delší, což má ale za následek smršťování 

a praskání gelu. Křemík z mletého skla reaguje s alkáliemi a tvoří sodno – křemičitý 

gel. Vyšší množství prvků modifikujících mřížku, jako např. Na, které snižuje modul 
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gelu, zvyšují množství prvků, které neváží kyslík. Tyto změny ve složení SiO4 

tetraedrické mřížky mají za následek strukturní změny v amorfní sodno – křemičité 

fázi. [27] 

 Bylo zaznamenáno, že kompozity s vysokým obsahem odpadního skla 

vykazují lepší vlastnosti, pokud jsou alkalicky aktivovány za přítomnosti Na2CO3.  

Ruiz – Santaquiera zjistil, že rozpustnost skla je vyšší, pokud použijeme aktivaci 

pomocí NaOH/Na2CO3 v poměru 50:50 a že se uhličitan sodný (Na2CO3) chová jako 

pH stabilizátor v alkalickém prostředí. Pro alkalickou aktivaci jenom pomocí NaOH, 

je pH sníženo rozpouštěním oxidu křemičitého, zatímco přídavek Na2CO3 

umožnuje, aby pH zůstalo poměrně konstantní v čase, což umožňuje narušení více 

Si–O vazeb. Velmi hustá struktura reakčních produktů a nízký obsah 

nezreagovaného odpadního skla naznačuje, že směs NaOH/Na2CO3 je velmi silný 

aktivátor. EDS spektrální analýza zjistila vysoký obsah Si což naznačuje tvorbu 

silika gelu jako hlavní reakční produkt. Odpadní sklo vykazuje zvýšenou pevnost 

kvůli příspěvku zkondenzovaného silika  gelu i když je smíchaný s menšími 

frakcemi C–S–H.  Kompozity s vysokým obsahem skla vyžadují obsah Na2O vyšší 

jak 8 % s použitím aktivátoru NaOH/Na2CO3 [14] 

3.3.3. Jemnost mletí 

 Z výzkumu vyplývá, že jemnost mletí má výrazný vliv na vývoj mechanických 

vlastností geopolymerů. Čím vyšší je jemnost mletí, tím vyšší je výsledná pevnost 

vzorků a nezáleží na době, teplotě zrání či typu a koncentraci aktivátoru. Z obrázku 

č. 7 vidíme, že pokud aktivujeme sklo stejnými roztoky se stejnou koncentrací  

(zde 5 M), tak nejvyšších pevností dosahuje sklo s největším měrným povrchem, 

tedy nejjemněji mleté. 
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Obrázek č. 7 – graf závislosti tlakové síly na měrném povrchu [25] 

3.3.4. Chování ve vodním prostředí 

 Odolností těchto materiálů vůči působení vlhkosti se zabýval autor  

A. I. BĂDĂNOIU a kol. ve článku „Vlastnosti materiálů s alkalicky aktivovaným 

sklem“. Jejich vzorky byly ponořeny v demineralizované vodě po různě dlouho dobu  

a odolnost materiálu proti působení vody byla vyjádřena váhovými a pevnostními 

změnami. Ztráta hmotnosti je s největší pravděpodobností způsobena kvůli 

postupnému rozpouštění hydrátů, které byly vytvořeny při alkalické aktivaci.  

Je zajímavé, že úbytek hmotnosti u vzorku, který zrál při 60 °C jenom 1 den,  

je menší než u vzorku, který zrál 3 dny při 60°C. Ztráty pevnosti v tlaku jsou  

okolo 30 – 45 %. Tento pokles pevností je pravděpodobně způsoben postupným 

rozkladem vazné struktury systému, která se skládá převážně  

ze sodno – křemičitých (hlinitých) hydrátů. Menší pevnostní ztráty byly u vzorků, 

které zrály 3 dny při 60 °C, a to může být vysvětleno tím, že obsahují vyšší obsah 

hydrátů. Navzdory vyššímu váhovému úbytku zůstává víc vazných částic ve vzorku, 

který zrál 3 dny při 60°C. [26] Nedostatek hydrolytické stability sodno – křemičitých 

gelů vytvořených s použitím mletého skla má za následek drastickou ztrátu pevnosti 

za vlhkých zracích podmínek. Depolymerace oxidu křemičitého  

v sodno – křemičitých gelech s nižším modulem by mohla být příčinou ztráty 
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pevnosti. Pokud je sodno – křemičitý gel vystaven vodnímu prostředí, sodík  

se vylouhuje podle rovnice: 

Si–O–Na + H2O  Si–O–H + Na+ + OH-, a další rozklad záleží na hydrolýze 

Si–O–Si vazeb.  

 Pokud jsou vzorky uloženy ve vlhkém prostředí s velkou vlhkostí,  

pH prostředí se významně nezmění s narůstajícím časem, ačkoliv můžeme 

očekávat lehké zvýšení pH ve vzorku kvůli vylouhování OH- iontů. Povrch gelu  

se začne alkalicky vyčerpávat a vrstva bohatá na oxid křemičitý se může vytvořit  

na povrchu. Toto zabraňuje dalšímu rozkladu. Pokud jsou ale vzorky uloženy  

ve vodním prostředí (ponořeny ve vodě), pH vodního prostředí se začne zvyšovat 

kvůli alkalické reakci, jak je uvedená výše. Alkalické prostředí pak napadá Si–O–Si 

vazby a dále rozkládá oxid křemičitý podle rovnic: 

Si–O–Si + OH-   Si–OH- + Si–O- 

Si–OH + OH-   Si–O- + H2O  

Pokud se do geopolymeru na bázi skla přidá více Ca a Al (použitím granulované 

vysokopecní strusky a metakaolinu) bylo zjištěno že se odolnost vůči vodě zvýší  

a ztráta pevnosti není tak drastická. Reakční produkty jsou pak směsí C–A–S–H  

a N–A–S–H gelů. Bylo dokázáno, že pokud vybereme správné materiály  

ve správném množství, a přitom zachováme sklo jako hlavní složku, lze uspokojivě 

zlepšit odolnost těchto geopolymerů proti působení vody a zlepšit taky jejich 

mechanické vlastnosti.  [27] 

Experimentální část 

1. Cíle a metodika práce 

 Experimentální část práce měla za cíl vyrobit geopolymery s různým 

množstvím příměsi, odpadního skla. Základní materiály, do kterých se přidávalo 

sklo byly: popílek, struska a metakaolin. U těchto vzorků se měly popsat 

 a vyhodnotit mechanické vlastnosti a mikrostruktura. Základní surovina byla vždy 

nahrazena odpadním sklem z 25, 50, a 75 %. 
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1.1. Použité materiály 

1.1.1. Popílek 

 Pro přípravu vzorků byl použit popílek z tepelné elektrárny Dětmarovice, 

jehož chemické složení je uvedeno v tabulce č. 2. 

Tab. č. 2 - chemické složení popílku 

Složení SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Stotal Na2O K2O 

% 49,82 24,67 7,50 3,91 2,68 0,91 0,70 2,78 

 

1.1.2. Struska 

 Pro přípravu vzorků byla použita struska SMŠ 380, od výrobce KOTOUČ 

ŠTRAMBERK, spol. s. r. o. Měrný povrch strusky byl 384 m2 ∙ kg-1 (Blaine). 

Chemické složení strusky je uvedeno v tabulce č. 3. 

Tab. č. 3 – chemické složení strusky 

Složení SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 SO3 MnO Na2O K2O 

% 39,66 40,12 9,50 6,45 0,47 0,72 0,65 0,33 0,55 

 

1.1.3. Metakaolin 

 Pro přípravu vzorků byl použit metakaolin Mefisto K05. Jehož chemické 

složení je uvedeno v tabulce č. 4. 

Tab. č. 4 – chemické složení metakaolinu 

Složení SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Stotal Na2O K2O 

% 55,01 40,94 0,55 0,55 0,14 0,34 0,09 0,60 
 

1.1.4. Sklo 

 V případě skla bylo použito odpadní směsné sklo z láhví (zelené + hnědé). 

Sklo bylo podrceno na čelisťovém drtiči a následně pomleto v segmentovém třecím 

mlýnu. Velikost částic takto namletého skla pak ukazuje graf č.1. Z grafu vyplývá, 

že nejvíce byly zastoupeny částice kolem velikosti 100 µm. 
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Graf č. 1 – velikost a rozložení částic skla 

 

1.1.5. Vodní sklo 

 Vodní sklo bylo použito jako alkalický aktivátor. V tomto případě bylo použito 

sodné vodní sklo VS 1,6 společnosti Vodní sklo a. s. Toto vodní sklo  

je charakteristické křemičitým modulem Ms = 1,64 a hustotou ρ = 1,5483 g ∙ cm-3. 

Složení vodního skla je potom uvedeno v tabulce č. 5 

Tab. č. 5 – složení vodního skla 

Složení SiO2 Na2O H2O 

% 26,43 16,61 56,96 
 

1.2. Složení směsí pro výrobu geopolymerů 

 Zkušební tělesa byla vyrobena z čistých past s přidaným odpadním sklem. 

Záměsová voda pro dosažení vhodné konzistence byla přidávána dle potřeby. 

Konzistence všech vzorků byla stejná. Množství přidaných materiálů je uvedeno 

v tabulkách č. 6, 7 a 8. 

Tab. č. 6 -  receptury popílkových geopolymerů 

Označení vzorků P – ref P – sb – 25 P – sb – 50 P – sb – 75 

Popílek [g] 200 150 100 50 

VS 1,6 [g] 80 

Sklo barevné [g] - 50 100 150 

Voda [ml] 15 15 13 13 
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Tab. č. 7 - receptury struskových geopolymerů 

Označení vzorků S – ref S – sb – 25 S – sb – 50 S – sb – 75 

Struska [g] 200 150 100 50 

VS 1,6 [g] 80 

Sklo barevné [g] - 50 100 150 

Voda [ml] 24 25 25 23 
 

Tab. č. 8 - receptury geopolymerů z metakaolinu 

Označení vzorků M – ref M – sb – 25 M – sb – 50 M – sb – 75 

Metakaolin [g] 200 150 100 50 

VS 1,6 [g] 160 

Sklo barevné [g] - 50 100 150 

Voda [ml] 85 65 32 4 
 

1.3. Příprava a ošetřování vzorků 

 Pasty se připravovaly ručně. Nejprve se do nádoby navážilo vodní sklo,  

do něho se nasypaly ostatní suroviny a následně se rozmíchaly. Voda byla 

přidávána až nakonec dle potřeby tak, aby bylo dosaženo optimální konzistence. 

Takto rozmíchanou směsí byla ručně naplněna trojforma na trámce o rozměru 

trámce  

20 x 20 x 100 mm. Vzorky byly poté lehce zhutněny poklepáním formy a přikryty  

PE fólií, aby se zabránilo úniku vlhkosti. Metakaolinové vzorky byly po namíchání 

uloženy na 2 hodiny do sušárny při 40 °C a potom vytaženy a uloženy ve stejném 

prostředí jako ostatní vzorky, tj. na vzduchu při laboratorní teplotě. Po dostatečném 

zatuhnutí byly vzorky odformovány a uloženy v laboratorním vlhkém prostředí. 

1.4. Provedené zkoušky a zkušební metody 

 Trámce se po 28 dnech nejprve změřily a zvážily. Poté na nich byly 

provedeny tyto zkoušky: pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku a z rozměrů byla 

vypočtena objemová hmotnost. Dále bylo na jednom z úlomků sady zjišťováno 

rozložení a velikost pórů a struktura pomocí snímkování elektronovým rastrovacím 

mikroskopem (SEM). 
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1.4.1. Zkouška pevnosti v tahu za ohybu 

 Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena pomocí zkušebního lisu. Způsob 

zatěžování byl tříbodovým ohybem. Trámec se uložil na 2 podpory vzdálené 80 mm 

kolmo na směr hutnění. Zatěžovací síla působila uprostřed vzorku skrze válcové 

těleso. Pevnost v tahu za ohybu byla vypočtena dle vztahu: 

𝑅𝑓 =
3 ∙ 𝐹 ∙ 𝑙

2 ∙ 𝑏 ∙ ℎ2
 

Kde: 

 Rf pevnost v tahu za ohybu 

 F nejvyšší síla dosažené při porušení vzorku 

 l vzdálenost podpor 

 b šířka zkušebního tělesa 

 h výška zkušebního tělesa 

 

1.4.2. Zkouška pevnosti v tlaku 

 Pevnost v tlaku byla zkoušená pomocí stejného zkušebního lisu jako pevnost 

v tahu za ohybu, pouze se vyměnil zkušební prostředek pro stanovení pevnosti  

v tlaku. Zkušební těleso bylo uloženo kolmo na směr hutnění a bylo namáháno 

tlakem o dané zatěžovací ploše 400 mm2. Pevnost v tlaku poté bylo vypočtena  

ze vztahu: 

𝑅𝑐 =
𝐹

𝐴
 

Kde: 

 Rc pevnost v tlaku [MPa] 

 F nejvyšší dosažené zatížení při porušení [N] 

 A zatěžovací plocha [mm] 

 

1.4.3. SEM snímkování 

 Mikrostruktura byla zjišťována na vysušených vzorcích pomocí 

elektronového rastrovacího mikroskopu značky Tescan Mira.  
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1.4.4. Vysokotlaká rtuťová porozimetrie 

 Pórovitost vzorků byla zjišťována vysokotlakou rtuťovou porozimetrií. Vzorky 

byly opět vysušeny v sušárně. Princip této zkoušky spočívá v tom, že se nejprve  

za nízkého tlaku ze vzorku odstraní vzduch, a potom se do vzorku nechá vnikat rtuť 

za určitého tlaku. 

2. Diskuze a výsledky 

2.1. Objemová hmotnost 

 Objemová hmotnost vzorků byla určována po 28 dnech zrání. Hodnoty 

objemových hmotností všech vzorků jsou uvedeny v tabulce č. 9. Nejvyšší 

objemovou hmotnost ze všech vzorků měl vzorek S – ref, tudíž struska bez přídavku 

skla, naopak úplně nejmenší objemovou hmotnost měl vzorek M – ref, tudíž vzorek 

z metakaolinu bez přidaného skla.  

 Pokud srovnáme vzorky vždy ze stejných materiálů s přídavky skla, lze 

z tabulky vidět, že u popílku a metakaolinu objemová hmotnost s přidaným sklem 

roste. Tento jev může být způsoben tím, že metakaolin a popílek mají více 

otevřenou a pórovitou strukturu a sklo zde vyplňuje tyto póry. U struskových vzorků 

naopak objemová hmotnost klesá s přidaným sklem, to může být způsobeno tím, 

že struskový geopolymer má hutnou strukturu, tudíž se zde neuplatňuje sklo jako 

plnivo.  

Tab. č. 9 – objemové hmotnosti vzorků 

označení vzorku 
objemová hmotnost [kg∙m-3] 

Popílek Struska Metakaolin 

ref 1670 2030 1400 

sb - 25 1770 2010 1500 

sb - 50 1870 1990 1600 

sb - 75 1850 1960 1750 

 

2.2. Pevnost v tahu za ohybu 

 Pevnosti v tahu za ohybu jsou uspořádány v tabulce č. 10. Nejvyšší pevnosti 

v tahu za ohybu absolutně dosáhl vzorek S – ref, tudíž vzorek, který byl vyroben  

ze strusky bez přídavku skla. Nejnižší pevnosti ze všech vzorků, dosáhl vzorek  

P – sb – 75, tudíž vzorek vyrobený z popílku s přídavkem 75 % skla. Pokud budeme 

srovnávat vzorky vyrobené z jednoho materiálu, tak lze vidět. že u popílkových  
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a struskových vzorků (grafy č. 1, 2), pevnost v tahu za ohybu s přídavkem skla 

klesá. Naopak u metakaolinových vzorků, které jsou znázorněny v grafu č. 3,  

se pevnost v tahu za ohybu s přídavkem skla zvyšuje, ale pouze do určité meze.  

Pouze u metakaolinu lze vidět zlepšení pevností při přidání určitého množství skla, 

to může být způsobeno tím, že metakaolin má hodně pórovitou strukturu a sklo  

se lépe zakomponuje do struktury metakaolinu. 

Tab. č. 10 – pevnosti v tahu za ohybu 

označení vzorku 

pevnost v tahu za ohybu 
[MPa] 

Popílek Struska Metakaolin 

ref 3,4 8,7 2,5 

sb - 25 1,5 6,3 2,8 

sb - 50 1,1 6,6 5,1 

sb - 75 0,7 4,6 2,2 

 

Graf č 1 – Vliv množství skla na pevnost v tahu za ohybu u popílkových vzorků 
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Graf. č. 2 – Vliv množství skla na pevnost v tahu za ohybu u struskových vzorků 

 

Graf č. 3 – Vliv množství skla na pevnost v tahu za ohybu u metakaolinových vzorků 

2.3. Pevnost v tlaku 

 Všechny pevnosti v tlaku jsou uspořádány v tabulce č. 11. Z tabulky vidíme, 

že nejvyšší pevnosti v tlaku dosáhl vzorek S – ref, tedy struskový bez přídavku skla, 

který má i nejvyšší objemovou hmotnost a pevnost v tahu za ohybu. Nejnižší 

pevnost v tlaku měl vzorek P – sb – 75, což je popílkový vzorek s přídavkem 75 % 

skla. Tento vzorek měl také nejnižší pevnost v tahu za ohybu. Pokud budeme 

srovnávat vzorky se stejným základním materiálem, pak lze vyčíst z tabulky i grafů 

(č. 4 a 5), že u struskových i popílkových vzorků dochází k poklesu pevnosti 

s rostoucím množstvím přidaného skla, jako tomu bylo u pevnosti v tahu za ohybu. 

Naopak u metakaolinových vzorků při určitém množství přidaného skla dochází  

ke zlepšování pevnosti v tlaku, jak lze vidět na grafu č. 6. 

 Tab. č. 11 – pevnosti v tlaku 

označení vzorku 

pevnost v tahu za ohybu 
[MPa] 

Popílek Struska Metakaolin 

ref 28,1 61,6 15,2 

sb - 25 17,0 55,3 21,6 

sb - 50 11,0 57,0 29,7 

sb - 75 6,8 29,2 16,4 
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Graf č. 4 – Vliv množství skla na pevnost v tlaku u popílkových vzorků 

 

Graf č. 5 – Vliv množství skla na pevnost v tlaku u struskových vzorků 

 

Graf č. 6 – Vliv množství skla na pevnost v tlaku u metakaolinových vzorků 
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2.4. Mikrostruktura 

 Mikrostruktura se zkoumala pomocí snímků z rastrovacího elektronového 

mikroskopu. Vždy se porovnávaly dva vzorky mezi sebou se stejným základním 

materiálem, přičemž první vzorek byl referenční a druhý vzorek byl s přídavkem 

skla. Na všech vzorcích jsou vidět trhliny, avšak vzhledem k tomu, že vzorky  

se musí pro tuto zkoušku vysušit, nelze určit, zda to jsou trhliny způsobené 

smrštěním v důsledku zrání vzorku nebo trhliny vzniklé vysušením zbytkové vody. 

Trhlinám proto nebude věnována pozornost při vyhodnocení výsledků. 

2.4.1. Popílek 

 Na obrázku č. 8 lze vidět mikrostruktura popílkového vzorku bez přidaného 

skla. Lze vidět kulatá zrna popílku a mezi nimi vytvořenou matrici ze vzniklých 

reakčních produktů popílku. Na obr. č. 9 je potom zobrazen vzorek s 25 % 

přidaného skla. Lze vidět detail styku skleněného zrna a popílkové matrice. Na zrnu 

lze vidět že bylo na okraji částečně narušeno, to vypovídá o tom, že skleněná zrna 

jsou schopny reagovat, i když v tomto případě jenom velmi jemná zrna. Zbytek zrn 

je nezreagovaných a není spojeno žádnými reakčními produkty s okolní matricí. 

Obr. č. 8 mikrostruktura vzorku P – ref         Obr. č. 9 – mikrostruktura vzorku P – sb - 25 

Narušení skleněného 

zrna 
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2.4.2. Struska 

 U struskových vzorků, jak lze vidět na obr. č. 10, jsou výsledné reakční 

produkty více homogenní než u popílku, a mají o hodně menší pórovitost.  

Na obr. č. 11 pak lze vidět struskový vzorek s 50 % přidaného skla. Opět jako  

u popílku je zrno skla odděleno od okolích reakčních produktů, a tedy pouze 

vyplňuje strukturu. Z obrázku není patrné, zda jemněji mleté sklo vytváří reakční 

produkty spolu se struskou. 

 

Obr. č. 10 – mikrostruktura vzorku S ref         Obr. č. 11 - mikrostruktura vzorku S – sb - 50 

2.4.3. Metakaolin 

 Na obr. č. 12 lze vidět strukturu vzorku M – ref, tudíž vzorku z metakaolinu 

bez přídavku skla. Lze vidět že struktura toho vzorku je velmi pórovitá oproti 

vzorkům z popílku a strusky, což lze vidět i na objemových hmotnostech. Naopak 

jak vidíme na obr. č. 13 je vzorek M - sb – 50, tedy vzorek z metakaolinu  

a s přídavkem 50 % skla. Na tomto obrázku vidíme, že se sklo vyplňuje pórovitou 

strukturu metakaolinu a tím pádem přispívá ke snížení pórovitosti. Lze také vidět,  

že zrno skla je opět odděleno od okolní matrice, tudíž nezreagovalo a plní zde funkci 

mikroplniva. 
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Obr. č. 12 – mikrostruktura vzorku M – ref       Obr. č. 13 – mikrostruktura vzorku M – sb - 50 

2.5. Porozita 

 Porozita vzorků byla zjišťována vysokotlakou rtuťovou porozimetrií.  

U každého materiálu se bude porovnávat referenční vzorek se vzorkem 

s přídavkem skla a bude se určovat dopad skla na pórovitost, velikost a rozložení 

pórů. 

2.5.1. Popílek 

 U popílkových vzorků, jak lze vidět na grafu č. 7, se s přidaným sklem 

pórovitost snižuje. Toto může být způsobeno tím, že popílek, jak bylo uvedeno při 

vyhodnocení mikrostruktury, má poměrně velkou pórovitost, a tudíž sklo se chová 

jako plnivo a tím pádem snižuje pórovitost tohoto materiálu. Při pohledu na graf lze 

vidět, že oba dva vzorky mají přibližně stejnou velikost a rozložení těchto póru,  

ale u vzorku s přidaným sklem je celkový objem pórů nižší. 



41 
 

 
Graf č. 7 – rozložení a velikost pórů v popílkových vzorcích 

2.5.2. Struska 

 Z grafu č. 8 lze vidět že referenční vzorek strusky má menší objem pórů než 

vzorek s přídavkem skla. Velikost pórů je rovněž nižší u referenčního vzorku, ale  

u vzorku s přídavkem skla jsou póry větší. Tento jev může být způsoben tím,  

že reakční produkty strusky jsou velmi kompaktní a mají malou pórovitost, v tomto 

případě tedy přídavek skla zvyšuje výslednou pórovitost. 

 
Graf č. 8 – Velikost a rozložení pórů ve struskových vzorcích 
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2.5.3. Metakaolin 

 Na grafu č. 9 lze vidět, že referenční vzorek z metakaolinu má vyšší 

pórovitost než vzorek s přídavkem skla. Rovněž velikost je menší u vzorku 

s přídavkem skla. Celkový objem pórů je rovněž menší u vzorku s přídavkem skla. 

Tento jev je podobný jako u popílkových vzorků, lze tedy předpokládat, že sklo  

se chová stejně, tudíž vyplňuje mezerovitou strukturu metakaolinu a tím snižuje 

výslednou pórovitost materiálu. 

 
Graf č. 9 – velikost a rozložení pórů v metakaolinových vzorcích 

Závěr 

 Cílem této práce bylo zjistit možnosti využití odpadních skel u alkalicky 
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  Co se týče mikrostruktury, bylo při pohledu na snímky z elektronového 

mikroskopu patrné, že skleněné střepy byly odděleny od okolního prostředí, tudíž 

netvořily žádné reakční produkty. Ovšem na jednom obrázku je vidět povrchová 

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,3000

0,3500

0,4000

0,00100,01000,10001,000010,0000100,00001000,0000

K
u

m
u

la
ti

vn
í o

b
je

m
 p

ó
rů

 [
cm

3
/g

]

Velikost pórů [μm]

M - ref

M - sb - 50



43 
 

koroze skla, to vede k myšlence, že jemněji mletá skleněná zrna se mohou 

rozkládat a tvořit reakční produkty. 

 Při zjišťování pórovitosti bylo dosaženo závěru, že sklo je schopno vyplnit 

strukturu daných materiálů, pokud nemají samotné homogenní strukturu a malou 

pórovitost. U strusky dochází s přídavkem skla ke zvýšení pórovitosti, protože 

struska sama o sobě tvoří velmi kompaktní matrici s velmi malým množstvím pórů. 

Naopak u popílku a metakaolinu dochází s přídavkem skla k snížení pórovitosti. 

Tyto materiály mají totiž více narušenou strukturu, tudíž sklo je zde schopné 

vyplňovat mezery a tím dochází ke snižování pórovitosti.  

 Z dosažených výsledků je patrné, že odpadní sklo ve vzorcích plní hlavně 

funkci mikroplniva a částečně velmi jemné částice se podílejí na tvorbě reakčních 

produktů. Z toho vyplývá, že musíme zvýšit jemnost mletí odpadního skla, abychom 

dosáhli vyšších pevností. Další možností by bylo zvolit zrání za vyšších teplot  

po určitou dobu, protože jak je uvedeno v teoretické části, sklo se lépe rozpouští  

a reaguje za vyšších teplot (35 – 60 °C) než za běžných laboratorních (21 °C), toto 

by však nebylo možné při provádění v praxi s vyjímkou prefa výroben. Další 

možností je použití jiných druhů a koncentrací aktivátorů, protože jak bylo uvedeno 

v teoretické části, každý materiál vykazuje odlišné chování při aktivaci stejným 

aktivátorem. Je tedy potřeba zjistit, který aktivátor a jeho koncentrace by byla 

nejvhodnější pro aktivaci skla za normálních či zvýšených teplot. Jelikož na téma 

využití odpadního skla bylo zatím provedeno velmi málo výzkumů, a všechny 

výzkumy zkoumaly reakční schopnosti skla při zvýšených teplotách, lze  

do budoucna očekávat posun v této oblasti výzkumu. Odpadní sklo se už teď 

ukázalo jako slibná příměs do známých geopolymerů, v této práci bylo dokázáno, 

že u metakaolinu nezanedbatelně zvyšuje mechanické vlastnosti a snižuje 

pórovitost, avšak výzkum použití recyklovaného skla by měl být dostatečně 

prohlouben. Výhoda odpadního skla spočívá v jeho ekonomické výhodnosti  

a dostatečném množství. Sklo nepotřebuje žádné chlazení jako struska nebo výpal 

jako metakaolin, nejnáročnější operací je třídění a mletí. Lze tedy předpokládat 

rozšíření zájmu o tuto surovinu ať už pro využití do cementu, tak do geopolymerů. 

Nevýhodou skla je zatím nutnost zrání za zvýšených teplot pro dosažení vysokých 

pevností srovnatelných s jinými geopolymery. 
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