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SOUHRN 
 

Tato práce se zabývá studiem možností přípravy lehkých kompozitů na bázi tuhých zbytků 
z vysokoteplotního spalování. Důraz je kladen především na možnosti alkalické aktivace 
vodním sklem a 50% roztokem hydroxidu sodného. Dále se práce zabývá hledáním vhodných 
příměsí, které po záměsu v alkalickém prostředí reakce s alkáliemi uvolňují plyn a tím dávají  
možnost vzniku lehkým pórovitých kompozitům. Výsledným zjištěním práce je návrh jedné 
nebo několika receptur pro přípravu lehkých kompozitů z tuhých zbytků vysokoteplotního 
spalování cestou alkalické aktivace.  
Jako analytické metody bylo užito XRD rentgenové difrakční analýzy především ke zjištění 
totožnosti produktů hydratace a alkalicko-křemičité reakce (fází) alkalické aktivace. 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 

This thesis studies possibilities of preparation light composite materials based on solid 
residues from high-temperature burning. The main focus is put on potential alkaline activation 
by water glass and 50% sodium hydroxide solution. Further on, the thesis analyzes suitable 
additions which when added into alkaline environment with alkali release gas and thus enable 
to create light porous composites. The aim of this work is to suggest one or several recipes for 
preparation of light composites made from solid residues from high-temperature burning 
through alkaline activation. 
To method of XRD diffraction analysis will be used to identify the products of hydration and 
alkaline-siliceous reaction (phases) of alkaline activation. 
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1. ÚVOD 
 
 

Součastným trendem vyspělých zemí je snaha o co nejefektivnější využití velkoobjemově 
produkovaných  odpadních materiálů jako druhotných surovinových zdrojů. Nedostatečné 
využívání druhotných surovin v České republice bylo v nedávné době bylo dáno především 
nízkou cenou za ukládání vzniklého odpadu na skládky v porovnání s možnostmi jeho 
recyklace a využití. 
V dnešní době je společnost  nucena nejen zvyšujícími se poplatky deponování těchto 
materiálů ale i nedostatkem vhodných a kapacitně dostačujících ploch určených pro skládky, 
hledat možnosti využití vznikajících velkoobjemově produkovaných  odpadů. Jednou 
z možných oblastí využití průmyslových odpadních materiálů je oblast stavebnictví, v našem 
případě především oblast výroby stavebních hmot.1 
Jedná se převážně o produkty metalurgického průmyslu a  energetiky (struska, popílky, 
škvára a v posledních letech také energosádrovec). Vzrůstají požadavky na užitné vlastnosti 
betonů, zejména na jejich dlouhodobou stálost. 

Při  vývoji stavebních hmot hrají zásadní roli vlastnosti vstupních materiálů- surovin, které 
mají být k přípravě určité konkrétní stavební hmoty použity. V širší mířeno platí pro případy, 
kdy vstupní surovinou je netradiční materiál z různých průmyslových odvětví, který má být 
ve funkci druhotné suroviny použit jako náhrada za surovinu klasickou, nebo je přímo do 
technologií používán cíleně  pro některé své mimořádné vlastnosti, které mohou dokonce 
zlepšit výsledné parametry vytvářené stavební hmoty ve srovnání se stavem, kdy byly použity 
pouze suroviny klasické.  

V zemích třetího světa, kde požadavky na rozvoj urbanismu se stále ještě dlouho 
nedostatečnou infrastrukturou jsou rapidně vyšší, dochází v současnosti k podstatně 
rychlejšímu růstu objemu výroby netradičních  pojiv, což v těchto zemích lze zajistit pouze 
důslednějším využíváním druhotných eventuálně odpadních minerálních surovin a to 
samozřejmě s ohledem na jejich nízkou cenu. Tato opatření řeší ekonomické a ekologické 
problémy zároveň a potvrzují nezbytnost uceleného přístupu k úsilí o řešení problémů trvale 
udržitelného rozvoje společnosti, v současnosti neúnosně plýtvající surovinami na úkor 
budoucích generací a zahlcující se odpady. Započatá restrukturalizace cementářského 
průmyslu proto směřuje k systému jež bude recyklovat nejen odpady, ale i energii. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Druhy spalování 
 

Existují několik technologií spalování tuhých paliv, které jsou využívány především 
v energetickém průmyslu. Nejrozšířenějším způsobem je klasické vysokoteplotní spalování, 
avšak v posledním desetiletí fluidního spalování, která na rozdíl od vysokoteplotního způsobu 
nevyžaduje výstavbu  a nákladný provoz odsiřovacích stanic spalin. O technologiích 
spalování pojednávají následující kapitoly.     
 
 

2.1.1 Fluidní spalování  
 

Termín ,,fluidní spalování“ je značně široký. Obecně je možno pod tento termín zařadit 
každou oxidační reakci uskutečněnou ve fluidní vrstvě. Užší význam spalování je vždy 
chápán v souvislosti s hořením hmoty–paliva, přičemž finálním účelem je přeměna chemické 
energie paliva v energii tepelnou a celý spalovací proces je řízen za účelem dosažení 
nejpříznivější účinností této energetické přeměny 2.  

Tuhé zbytky fluidního spalování uhlí (hrubý ložový popel jemné popílky z odlučovačů) 
mají vzhledem k přítomnému odsiřovacímu materiálu jiné složení než zbytky tradičního 
spalování uhlí bez příměsi. Při fluidním spalování se mleté tuhé palivo spaluje společně s 
vápencem při relativně nízké teplotě 850 °C, která je optimální pro sorpci oxidu siřičitého 
vzniklým vápnem. Konečným produktem odsíření je anhydrit II (bezvodý síran vápenatý), 
který zůstává spolu s minerálními složkami paliva  (popelovinami) v ložovém popelu a v 
popílcích. V důsledku přítomnosti anhydritu vápna jsou fluidní materiály samy o sobě 
hydraulicky aktivní a tuhnou a tvrdnou již po rozmísení s vodou i bez dalších příměsí. Při 
fluidním spalování vzniká hrubší ložový popel a jemnější popílek z odlučovačů (cyklonů, 
filtr ů), poměr obou produktů se různí podle podmínek spalování. Jejich chemické a fázové 
složení se obecně může měnit v relativně širokém rozmezí podle kvality a poměru mísení 
používaných surovin a způsobu spalování. Vzhledem k jejich proměnlivému složení a též 
nedostatku informací je využití těchto perspektivních fluidních materiálů hluboko pod naše 
možnosti. Pro fluidní spalování jsou používány všechny druhy uhlí: černé, hnědé, lignit a 
dokonce i tuhé odpady nebo kal z těžby  uhlí. V Holandsku jsou odpady z těžby uhlí běžně 
spalovány a vzniklé popílky jsou používány jako náhrada cementu  v maltách a betonech, 
elektřina je vedlejším produktem. Složení ložových popelů a létavých popílků ze separátorů 
vzniklých technologií fluidního spalování uhlí se liší od konvenčních ,,vysokoteplotních“ 
létavých popílků především ve fázovém složení. 
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2.1.2 Vysokoteplotní spalování  

 
Při tradičním vysokoteplotním spalování je spalováno uhlí hnědé, černé nebo lignit při 

teplotách 1200°C–1700°C. Tato technologie spalování tuhých paliv však vyžaduje následné 
odsiřování spalin, což se provádí vápnem nebo vápencem a produktem je nejčastěji dihydrát 
síranu vápenatého–sádrovec (energosádrovec). V naší republice se produkuje zhruba 10 mil. 
tun ročně. Část popílku se využívá ve stavebnictví, zbytek se ukládá na odkalištích, jejichž 
kapacita je omezena. Některé technologie  produkují též siřičitan vápenatý, který není 
žádanou druhotnou surovinou, proto je zpravidla oxidován na síran. 

Běžné popílky vysokoteplotního spalování uhlí se liší zejména obsahem CaO, vyšší obsah 
nalézáme po spalování hnědého uhlí. Právě podle obsahu CaO rozlišují evropské normy 
popílky křemičité (V) (pocházející převážně z černého uhlí, obsahují do 5 % aktivního CaO) a 
vápenaté (W) (převážně z hnědého uhlí, obsahují na 5 %  aktivního CaO). Jejich charakter 
určuje kvalita uhlí spalovací zařízení. Obsah nespáleného uhlíku kolísá v rozmezí 2 až 20 % , 
je přítomno 70 až 95 % skelné fáze a také některé krystalické složky (mullit, zbortit, spinel 
atd.). Vzhledem k vysokému obsahu SiO2  (40 až 65 %) mají tyto popílky kyselý charakter a 
jejich pucolanické vlastnosti, tj. schopnost  reagovat s vápenným hydrátem, se mohou značně 
lišit 3. K posouzení vhodnosti popílků pro stavební účely slouží tzv. pucolánová aktivita, což 
je schopnost reakce amorfního (nekrystalického) SiO2 s hydroxidem vápenatým za vzniku 
hydratovaných křemičitanů vápenatých, které mají pojivové vlastnosti. Běžné popílky 
obsahují 2 až 3 % CaO. Pro vznik vápenatých hydrosilikátů je třeba přídavek vápna nebo 
cementu. Popílky, které vznikly spalováním mladého hnědého uhlí, především lignitu, 
obsahují až 20 % CaO. Po smísení s vodou reagují za vzniku vápenatých hydrosilikátů i bez 
přídavku aktivátorů 4.  Obsahuje-li uhlí karbonáty, pak se při klasickém spalování vytváří 
oxid vápenatý a jeho reakcí s SO2 síran vápenatý, který se při teplotách kolem 1100°C 
rozkládá na CaO, SO2 a O2. Avšak vzhledem k vysoké teplotě spalování je zde CaO málo 
reaktivní. Jedná se o tzv. tvrdě pálené vápno, jehož obsah není žádoucí pro aplikace ve 
stavebnictví, protože dochází ke zpožděné hydrataci, což může být důvodem objemové 
nestability kompozitů vyrobených z těchto materiálů. 5 
 
 

Tabulka 1 
 Průměrné chemické složení popílku: 

 
Sloučenina Obsah [ %] 

SiO2 40 - 50 

CaO 2 - 20 

Al 2O3 19 - 30 

MgO 0,3 - 3 

Fe2O3 5 - 16 

SO3 0,1 – 1,9 
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2.1.2.1 Odsiřování  
 
 Spalování uhlí produkuje oxid uhličitý spolu s proměnným množstvím oxidu siřičitého v 

závislosti na kvalitě. Oxid siřičitý reaguje s vodou za tvorby kyseliny siřičité. Jestliže se 
dostane do atmosféry, reaguje s vodní párou a vrací se na zem ve formě kyselých dešťů. 
Emise z uhelných elektráren představují největší umělý zdroj oxidu uhličitého a tím výrazně 
přispívají ke globální oteplování. 
 
U vysokoteplotního spalování tuhých paliv je nutné provést následné odsiřování spalin. 

Metod odsíření je více, dělí se podle způsobu zachycování SO2 na: 

-mokré - SO2 se zachycuje v kapalině nebo vodní suspenzi aktivní látky  

-polosuché - aktivní látka je ve formě vodní suspenze vstřikována do proudu horkých 
spalin, kapalina se poté odpaří a produkt reakce se zachycuje v tuhém stavu  

-suché - SO2 reaguje s aktivní látkou v tuhém stavu  

České elektrárny používají  pro odsíření spalin převážně mokrou  vápencovou metodu. 
Pracuje až s 96% účinností. 6 
 
Mokrá vápencová vypírka spalin 

Tato metoda patří v současné době k nejrozšířenějším jak v Evropě, tak v USA i Japonsku. 
Reakčním činidlem, na který se oxid siřičitý (SO2) zachycuje, je vodní suspenze jemně 
mletého vápence a produktem odsíření je i hydrát síranu vápenatého (CaCO4 . 2 H2O),        
tzv. energosádrovec. 
Účinnost zachycení SO2 je vysoká dosahuje až 96 % při současně vysokém využití reakčního 
činidla vápence. Produkt odsíření, energosádrovec, je velmi dobře využitelný zejména ve 
stavební výrobě, kde plně nahradí používaný přírodní sádrovec. Energosádrovec je využíván 
jako přísada při výrobě cementu a sádry. 7 

Chemické reakce probíhající při mokré vápencové metodě odsíření spalin 
 
1. Rozklad vápence (uhličitanu vápenatého) 
CaCO3 → CaO + CO2 
- jedním z produktů je CO2, způsobující skleníkový efekt 
 
2. Vznik siřičitanu vápenatého reakcí oxidu vápenatého s oxidem siřičitým 
CaO + SO2 → CaSO3 
 
3. Oxidace siřičitanu vápenatého na těžko rozpustný bezvodý síran vápenatý 
CaSO3  + ½O2 → CaSO4 
 
4. Hydratace síranu vápenatého, vznik energosádrovce 
CaSO4 + 2 H2O → CaSO4 · 2H2O 



 

 10 

 
Celková bilance procesu 
CaCO3   +  SO2   +  ½O2   +  2 H2O   →  CaSO4 · 2H2O  +  CO2 

 
-na 1 mol SO2 je potřeba 1 mol CaCO3 a vznikne 1 mol CaSO4 · 2H2O   (energosádrovce) a 
1mol CO2 

 

 

 

 
 Obr.1  
 Odsiřovací stanice typu NIRO; odsíření reakcí s vápenným mlékem – Elektrárna Chugoku , 
 Japonsko 
 
 

2.2 Technologie vysokoteplotního spalování na příkladu elektrárny 
Dětmarovice 

 
Největším producentem popílku získaného vysokoteplotního spalování v České Republice 

jsou uhelné elektrárny a teplárny.  
Největší uhelnou elektrárnou na Moravě je elektrárna Dětmarovice. Spaluje černé uhlí        

s obsahem síry pod 0,5 %. Používá se výlučně uhlí z Ostravsko - karvinské pánve. 
V elektrárně jsou instalovány 4 výrobní bloky. Průměrná denní spotřeba paliva na jeden blok 
je cca 1600 tun uhlí, což představuje cca 32 železničních vagonů. 

Uhlí se po rozemletí na velmi jemnou frakci spaluje v kotlích. Kotle jsou průtlačné, 
dvoutahové, s granulační spalovací komorou, účinnost se pohybuje okolo 90 %, nejvyšší 
teplota v kotli je 1400 °C. Každý kotel má mlecí zařízení. Pro najíždění kotlů se používá 
zemní plyn, k zapálení elektrická jiskra. V zadní části kotle na samostatné konstrukci jsou 
instalovány regenerační ohříváky. Kotle vyrábí páru a jsou opatřeny elektrostatickými 
odlučovači a kouřovými ventilátory. 
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Pára je vedena do turbogenerátorů. Turbogenerátor zajišťuje přeměnu tepelné energie páry 
na energii mechanickou.  

Všechny spaliny elektrárny procházejí několika zařízeními pro snižování emisí - jedná se o 
odstranění oxidů dusíku, oxidů síry a popílku. 
Elektrárna Dětmarovice vyprodukuje ročně cca 400 000 tun vedlejších energetických 
produktů.  Z tohoto množství je 90% popelovin, které jsou certifikovány a využívány ve 
stavebnictví především jako přísada do cementu, betonu či pórobetonu. Zbylých 10 % 
představuje energosádrovec, který je produktem odsíření z mokré vápencové vypírky. 8 
 
 
 
 
 

 
              Obr. 2 
              Schéma tepelné elektrárny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12 

2.3 Tuhé zbytky spalování 
Popílky jsou minerální zbytky po spalování tuhých paliv a jsou unášeny kouřovými plyny 

z ohniště. Popílek je heterogenní materiál složený z částic rozdílného fyzikálního, 
mineralogického a chemického složení.  
Popílek je produkován při spalování uhlí v elektrárnách, teplárnách.  
 

2.3.1 Rozdělení produktů spalování tuhých paliv 

2.3.1.1 Podle použitého typu paliva 

 
- černouhelné (bituminous) 
- hnědouhelné (subbituminous) 
- lignitické 

2.3.1.2 Podle způsobu spalování 

 
- vysokoteplotní : podle obsahu CaO:  -  křemičité (do 5  % aktivního  CaO)  
                                                              -  vápenaté  (nad 5  % aktivního CaO) 
                                                    
- fluidní : podle místa odběru:     - ložové 

                           - úletové 
 

Popílky třídy V (křemičité) pocházejí převážně z černého uhlí, obsahují do 5 % aktivního 
CaO reaguje s alkalicko–vápenatými sloučeninami. Popílek třídy W (vápenatý) převážně z 
hnědého uhlí obsahuje nad 5 % aktivního CaO a vykazuje hydraulické vlastnosti již při 
samotném smísení s vodou.  
 
 
 

 

                                     Obr.3 
                                     Elektrárenský popílek 
 
V ČR se nejčastěji spaluje černé uhlí dovezené z Polska a černé i hnědé uhlí domácí 
produkce.  
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Tabulka 2 
Obsah popelovin a síry v nejčastěji spalovaných tuhých palivech v ČR9 
 

Palivo Popeloviny (%hm) Síra (%hm) 
Černé uhlí Polsko 18,8 0,58 
Černé uhlí ČR 17,6 0,55 
Hnědé uhlí ČR 8,31 0,95 
 

2.3.2 Tuhé zbytky fluidního spalování  

 
Tuhé zbytky fluidního spalování lze považovat za směs minerálních složek uhlí a složek 

odsíření vzniklých reakcí sorbetu (CaCO3) s oxidem siřičitým, eventuelně ostatními plyny 
vznikajícími hořením daného paliva. 

Složení ložových popelů a létavých popílků z odlučovačů vzniklých technologií fluidního 
spalování uhlí se liší od konvenčních „vysokoteplotních“ popílků v chemickém a především 
ve fázovém složení. 

Ve vysokoteplotních popílcích je hlavní složkou skelná fáze a mullitt ve fluidních tuhých 
zbytcích je to amorfní reaktivní aluminosilikát, měkce pálené vápno a anhydrit. Tyto fáze jsou 
příčinnou hydraulických vlastností této kvalitní druhotné suroviny10 . 

 
 
 

 
Tabulka 3 

        Složení typická pro popílky dle normy ČSN EN 196-2 
 

 
Sloučenina 

Teol Lož. 
AFBC  hm % 

Teol Filtr. 
AFBC hm % 

SiO2 25,13 41,07 

Fe2O3 2,99 5,38 

Al 2O3 12,86 23,12 

CaO 34,87 15,50 

MgO 1,33 2,18 

Na2O 0,05 0,07 

K2O 0,66 0,90 

SO3 18,73 6,88 
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2.3.3 Tuhé zbytky vysokoteplotního spalování  

 
Popílky z „klasického“ způsobu spalování paliva při teplotách cca 1300 až 1600oC se 

vyznačují obsahem hlavně β - křemene a mullitu (3Al2O3.2SiO2). Rovněž obsahují mullit,  
jejíž množství je zpravidla vyšší než 50%, která zásadním způsobem ovlivňuje reaktivitu 
těchto tuhých zbytků s CaO nebo cementem jak za normální, tak za zvýšené teploty. Mullit se 
zúčastňuje reakce pouze ve velmi malé míře výhradně za hydrotermálních podmínek. 

Konvekční (vysokoteplotní) popílek sám o sobě nemá hydraulické vlastnosti, to znamená, 
že není schopen reagovat s vodou. Je-li však mísen s hydroxidem vápenatým - např. 
z cementu - reaguje a vytváří obdobné produkty jako při reakci cementu s vodou. Tato reakce 
se liší dle typu a druhu popílku a označuje se jako pucolanita. V popílku který byl skladován 
delší dobu ve vlhku může být pucolánový účinek porušen. 

Základními požadovanými technickými parametry jsou tedy nízká hodnota ztráty sušením, 
které by neměla být vyšší než 1%, ztráta žíháním pod 4%, obsah SiO2 nejméně 40%, obsah 
celkové síry do 3% a chloridů maximálně 0,1%, dodržení limitní hranice obsahu 
radioaktivních nuklidů < 150 Bq/kg a přítomnosti toxických látek a těžkých kovů ve vodních 
výluzích. 

Jestliže za normální teploty (30 °C – 40 °C) se reakcí Ca(OH)2 nebo cementu s popílkem z 
„klasické“ technologie spalování zúčastňují pouze ionty obsažené v jeho skelné fázi, za 
hydrotermálních podmínek reaguje s Ca(OH)2 rovněž přítomný α-křemen a v malé míře 
mullit (3Al2O3.2SiO2). Hlavní pojivovou fází, která vzniká v průběhu autoklávovaného 
procesu je zpravidla C-S-H(I) vedle 11,3 Ă – tobermoritu. 

Vhodné chemické a mineralogické složení popílku a jeho jemnost dávají možnost využít 
jeho pucolánových a latentně hydraulických vlastností při výrobě cementu. Nejlépe se 
uplatňují popílky, jejichž jemnost je přibližně shodná s jemností cementu. 

Pro spolehlivé posouzení popílků je experimentální ověření možnosti výroby cementu a 
zkoušky jeho vlastností v maltě a betonu nezbytné11. 

 
 

2.4 Současný stav využití tuhých zbytků spalování 
 

Mineralogické složení popílků je dáno obsahem a druhem přirozených minerálů v uhlí a 
stupněm jejich tepelné přeměny (kaolinit, halloysit, pyrit, markazit, magnezit, dolomit, 
křemen, hematit, hnědel, vápenec, siderit, anhydrit ).  
Z hlediska hydraulicity lze mineralogické složky popílků rozdělit na aktivní a neaktivní. 
 
Aktivní složky : 
 
-      hydraulické amorfní (amorfní bazické popílky s vysokým obsahem Al2O3, převážná      
           část sklovité fáze mullit, aktivní SiO2), 
- hydraulické krystalické (metakaolinit, hlinitany vápenaté), 
- nehydraulické (anhydrit, CaO, MgO) 
- budiče, retardéry (sírany, alkalické soli). 
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Neaktivní složky: 
 
- nespálené uhlí 
- popílky s vysokým podílem SiO2 
- krystalické složky (křemen, magnezit, mullit). 
- organický nedopal v přídavku alternativních paliv 
 

Popílek nalézá široké uplatnění ve stavebnictví, a při výrobě stavebních hmot. Ve 
stavebnictví při přípravě betonů a malt, přičemž popílek může působit jako aktivní či 
neaktivní složka (přispívá či nepřispívá k procesu tvrdnutí). Při výrobě stavebních hmot v 
největší míře při výrobě cementu, dále pak pórobetonu, ale také při výrobě umělého kameniva 
(za studena, nebo při vysokých teplotách spékáním). 
Některé vlastnosti cementu po přídavku popílku: 

- zpomaluje tuhnutí  
- zlepšuje objemovou stálost  
- u portlandského cementu zlepšuje odolnost proti tlakovým vodám 
- zpomaluje a zmenšuje vývoj hydratačního tepla 12 
 

2.4.1 Pórobeton 

Výroba pórobetonových tvárnic 
Vyrábí se z cementu nebo vápna , jemnozrnného nebo jemně namletého křemičitého písku, 

záměšové vody a přísady, která vyvolá vznik pórů. Namíchaná směs se plní do forem. 
Záměšová vody hasí vápno a přísady z jemného hliníkového prášku, která vyvolá vznik pórů 
reakcí a slučování s vodou (alkalickou) obsahující vápno. Přitom vzniká vodík, který za 
přítomnosti tepla vyvolá bobtnání čerstvého betonu a vznik pórů o průměru 1,5 mm. Tvárnice 
jsou formovány do požadovaného tvaru a v autoklávech jsou vytvrzovány pomocí vodní páry 
při 190 °C a tlaku 1,2 MPa. Potom lze již tvárnice dále zpracovávat. 13 Objemová hustota je 
do 1,2 g/cm3. 

 
                Obr. 4 
                Pórobetonové stavební dílce 
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2.5 Alkalická aktivace 
     Podstatou aktivace popílku je využití geopolymerní reakce působením roztoku vodního 
skla a hydroxidu sodného s následným temperováním na určitou teplotu případně při použití 
dalších přísad s možností aktivace bez dodatečného ohřevu směsi. Takto aktivovaný popílek 
při minimálním množství vody, tedy s nízkým vodním součinitelem vytváří kaši podobnou 
cementové, ovšem s pomalou viskozitou.14 
 
 
 

2.5.1 Alkalické aktivátory 

Polymerní kompozity (geopolymery) vznikají především z roztoku polykondenzací 
křemičitanových a hlinitanových tetraedrů - monomerů či oligomerů. 
Nejčastěji se používá koncentrovanějších roztoků hydroxidu sodného a vodního skla, méně 
často uhličitanů. Osvědčilo se mletý aluminosilikát nejprve předupravit mícháním  s 12-15 M 
roztokem NaOH za chladu, poněvadž při vyšší teplotě dochází k předčasné polymerizaci 
vytvořených monomerů. Ve zředěnějších roztocích se základní aluminosilikát rozkládá 
podstatně pomaleji neúplně. K připravené vlhké směsi se podle potřeby přidá vodní sklo. Tak 
vznikají amorfní produkty- hydráty alkalických a/nebo alkalicky-vápenatých hlinitanů a 
hlinitokřemičitanů. Koncentraci sodných (draselných) kationů nutno přizpůsobit obsahu 
hlinité složky, ovšem je nutné počítat s neúplným rozpuštěním hlinité složky základního 
aluminosilikátu. Ve ztvrdlých kompozitech zůstává proto téměř vždy jistá koncentrace volné 
sodné složky, která je pak zdrojem nepříjemných výkvětů, což lze do jisté míry  blokovat 
přídavkem vhodné kyselé složky (mikrosiliky, metakaolinu). 
Použitím vodního skla se dosáhne vyšších pevností, avšak tento aktivátor zpravidla způsobuje 
vznik nepříjemných mikrotrhlinek v tvrdnoucím kompozitu. 
Zajímavých výsledků lze dosáhnout aktivací pomocí roztoku KOH a draselným vodním 
sklem, kde nedochází k tvorbě výkvětů, avšak draselné komponenty jsou značně dražší. 
Za pevnosti vzniklých amorfních kompozitů je zde odpovědný zejména nízkovápenatý CSH 
gel, zpravidla převládající obsahem nad alkalickými hlinitokřemičitany (geopolymery) 
zeolitického charakteru15. 
 
 

2.6 Modifikující p řísady a příměsi 
 

2.6.1 Kamenivo 

 
Kamenivo obvykle zaujímá 75 až 85 % objemu betonu a jeho hlavní funkcí je vytvoření 

pevné kostry v betonu s minimální mezerovitostí. Proto obsahuje různě velká zrna ve 
vhodném poměru. Kamenivo je přírodní, umělá, nebo průmyslová druhotná surovina 
převážně anorganická, zrnitá látka určená pro stavební účely do velikosti zrna 125 mm. 
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Kamenivo rozdělujeme podle původu (petrografie), velikosti největšího zrna v množině zrn, 
vzniku (těžené nebo drcené) a podle pórovitosti. Drcené kamenivo vzniklo drcením lomového 
kamene. Těžené kamenivo vzniklo přirozeným rozpadem hornin, zrna má zaoblena 
transportem zvětralé horniny. Předdrcené kamenivo obsahuje 40 – 80% drcených zrn, ostatní 
jsou přirozeně zvětralá zrna16. 

 
Podle velikosti zrn a jejich skladby rozdělujeme: 

1. hrubé kamenivo s velikostí zrn 4 – 125 mm (štěrk,drť) 
2. drobné kamenivo s velikostí zrn do 4 mm (písek) 
3. jemné kamenivo do velkosti zrnek 0,25 – 0,125 mm (moučka, filér) 
4. mikrokamenivo a velikost zrnek pod 0,125 mm 

 
V současné době platí ČSN Kamenivo pro stavební účely – 72 1510: 1998 Názvosloví a 

klasifikace, 72 1511:1992 Základní ustanovení, 72 1512:1992 Technické požadavky a 
připravuje se EN 12620 Kamenivo do betonu. 
 

2.6.2 Rozptýlené vláknové výztuže 

K dosažení vyšších pevností zejména v ohybu se používá příměsi vláken o malých 
průměrech, která jsou drobně nasekána na kousky nejčastěji do velikosti 10 mm. Takto 
vyztužené kompozity vykazují velmi vysoké pevnosti v ohybu, přičemž pevnosti v tlaku jsou 
rovněž pozitivně ovlivněny, avšak ne tak výrazně jako pevnosti v ohybu. 

Běžně jsou používána vlákna skleněná, ocelová, polypropylenová, uhlíková ale také 
speciální minerální vlákna, například čedičová. 17 

 
 
 

2.6.3 Mikrosilika 

 
V důsledku reakce alkálií s kamenivem dochází k rozpínání, při kterém vznikají v betonu 

nežádoucí trhliny, které negativně ovlivňují významným způsobem jak fyzikální, tak 
mechanické vlastnosti betonu. Jedním způsobem, jak tuto reakci kontrolovat, je přidání 
určitého množství mikrosiliky. 

 
Alkalicko-křemičitá reakce (dále jen AKR) je jednou z chemických reakcí, které probíhají 

v betonu. AKR se rozumí komplex fyzikálně chemických reakcí mezi částicemi reaktivního 
SiO2, obsaženého v kamenivu a alkalickými roztoky v betonu. Při těchto reakcích vzniká 
alkalicko-křemičitý gel, který za současného zvětšování objemu způsobuje vysoké tlaky 
vedoucí k roztržení struktury betonu. Vlivem dodání alkálií z vnějšího prostředí se podmínky 
pro AKR zlepší.  
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2.6.3.1 AKR  je popsána jako dvoustupňový proces: 

1. Alkálie + reaktivní SiO2 --> gel 
 
    2. Gel + vlhkost --> rozpínání 

Množství gelu utvořeného v betonu závisí na množství a typu SiO2 a koncentraci 
alkalických hydroxidů.  

 
Faktory ovlivňující AKR 
Pro vznik alkalicko-křemičité reakce jsou nezbytné tři podmínky: 
- reaktivní forma SiO2 v kamenivu 
- vysoce alkalické prostředí ve struktuře pórů 
- dostatečná vlhkost 

 
     Mikrosilika je minerální příměs, která vzniká jako odpad některých hutnických provozů. 
Vyznačuje se velkým měrným povrchem (17000 až 30000 m2/kg) a dobrými pucolánovými 
vlastnostmi. Obsahuje kolem 90 % amorfního SiO2 ve tvaru kulových zrn o průměru 0,1 až 
0,3 mm (100-150 krát menší než částice cementu). Měrná hmotnost se pohybuje kolem         
2100 kg/m3. 
    S pojivovými materiály mikrosilika působí na dvou úrovních, první je popisována 
chemickou reakci, která se nazývá pucolánová reakce. Hydratace portlandského cementu 
vytváří mnoho složek, včetně hydrosilikátu C-S-H a hydroxidu vápenatého C-H. 
Hydrosilikátový gel je znám jako zdroj pevností v betonu. Když přidáme mikrosiliku do 
čerstvého betonu vzniká chemická reakce při které z C-H vzniká další C-S-H. Výhoda této 
reakce je jednak ve vyšší pevnosti betonu a jednak ve zvýšené chemické odolnosti. Spojení 
mezi cementovou pastou a kamenivem získá vyšší pevnost. Dodaný C-S-H vytvořená 
mikrosilika je odolnější proti chemické agresivitě než slabší C-H. 
    Druhou funkcí MS v pojivových materiálech je fyzikální funkce. Protože MS je 100 až 150 
krát menší než cementové částice je schopna vyplnit prázdná místa vytvořená volnou vodou 
ve struktuře betonu. Tato funkce zlepšuje mikro-strukturu betonu vytvořením mnohem hustší 
struktury pórů. Nepropustnost se dramaticky zvýší v důsledku snížení počtu a velikosti 
kapilár. Takto tedy MS modifikuje beton nejen po stránce pevnosti, ale také po stránce 
trvanlivosti, neboť beton získává vyšší odolnost proti agresivnímu prostředí. 
 
 

2.6.4 Metakaolin 

 
Přídavek metakaolinu povětšinou kladným způsobem ovlivňuje výsledné fyzikální a 

mechanické vlastnosti betonu a zároveň jeho aplikací dochází k úspoře spotřeby cementu, 
jehož výroba je energeticky náročná a má značné ekologické dopady (emise CO2, těžba 
surovin ). 
   Použitím metakaolinu dochází ke zlepšení (zjemnění) pórové struktury a s tím 
souvisejícímu snížení propustnosti betonu a rychlosti pronikání škodlivých iontů. To se odráží 
ve zvýšené trvanlivosti betonu. Přídavek metakaolinu má rovněž vliv na zvýšení pevnosti 
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betonu a lze jím částečně nahradit nákladnější mikrosiliku. Zapracováním metakaolinu do 
směsi se také významně snižuje objemová expanze betonu v důsledku alkalické reakce, 
potlačuje se tvorba výkvětů a roste odolnost proti agresivním roztokům typu síranů a 
chloridů.18 
     Částice metakaolinu jsou téměř 10krát menší než částice cementu, což má za následek 
možnost produkce hutnějších, vůči korozi více odolných betonů. Metakaolin má velice 
vysoký specifický povrch (>12,000 m2/kg)19. Použitím metakaolinu v betonech roste jejich 
dlouhodobá stálost. V cementu působí tato přísada jako aktivní plnivo a vázáním vznikajícího 
portlanditu přispívá k hydratačním reakcím. To má za následek významné zvyšování 
pevností. Dále snižuje propustnost pro roztoky a plyny a náchylnost k alkalicko- křemičitým 
reakcím a tvorbě výkvětů, což je různé u alkalických přísad Na+ a K+.  
 

2.6.4.1 Chování systému obsahující metakaolin 

 
Metakaolin patří mezi pucolány. Je-li minerální náhrada cementu aktivním pucolánem, potom 
rychle odstraní ze systému Ca(OH)2 pocházející z hydratace cementu a zrychlí hydrataci 
cementu. Zpracovatelské problémy lze překonat použitím plastifikátoru. 
Důležitý je poměr rychlosti reakce hydratace cementu a reakce metakaolinu s Ca(OH)2. 
Předpokládá se, že brzké zvýšení pevnosti je hlavní důsledek počátečního zrychlení hydratace 
cementu20. 
 
 
2(Al2O3.2SiO2) + 9 Ca(OH)2 + 12H2O→ 
   → 2CaO.Al2O3.SiO2.8H2O + 4CaO.Al2O3.13H2O + 3C-S-H 
 
 
2CaO.Al2O3.SiO2.8H2O + 4CaO.Al2O3.13H2O → 2(3 CaO.Al2O3.½SiO2.5 H2O) + 11 H2O 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

3.1 Použité suroviny, přísady a příměsi 
 
 
POPÍLEK  

- jemně mletý křemičitý popílek z vysokoteplotního spalování z teplárny Dětnarovice 
 
 
STRUSKA 

- jemně mletá vysokopecní struska Nová Huť 
 

 
METAKAOLIN 

- metastar 402, Sedlec 
 
 
AVAS 

- křemičité úlety Plzeň s obsahem Si 
 
 
MIKROSILIKA NORSKO 

- mikrosilika Norsko 
 
 
SRÁŽENÁ MIKROSILIKA 

- velmi jemný srážený SiO2 

 
 
HLINÍK 

- velmi jemný hliníkový prášek 
 

 
HYDROXID SODNÝ 

- alkalická aktivační přísada (50% roztok) 
 
 
VODNÍ SKLO 

- alkalická aktivační přísada (sodné) 
         roztok křemičitanu sodného (Na2SiO3) 
 
DESTILOVANÁ VODA 
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3.2 Příprava zkušebních vzorků 
 
   Zkušebními vzorky byly trámečky o rozměrech 20x20x100 mm. Směsi byly 
homogenizovány v míchačce a následně pak vpraveny do forem na vibračním stole.  

Trámečky byly následně ošetřovány dvěma způsoby: a to normální zrání při laboratorní 
teplotě (NZ) a proteplování (urychlené tuhnutí betonu UTB) v sušárně při jedné teplotě a po 
dobu 24 hodin.  

Formy pro zhotovení zkušebních trámců musí být vyrobeny z oceli minimální tvrdosti 
podle Brinella HB = 140 tak, aby v nich mohla být vyrobena současně tři zkušební tělesa. Ke 
kovové podložce musí být formy pevně přichyceny. Při plnění se musí zabránit unikání vody 
mezi formou a podložkou (např. zatmelením plastelínou). 

 
 

 

 
Obr.5 
Forma pro přípravu zkušebních trámečků 20x20x100 mm 
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3.3 Přístroje použité k měření 
Jednotlivé vzorky byly podrobeny zkoušce pevnosti v tlaku a rentgenové difrakční analýze. 
 

3.3.1 Přístroj pro měření pevnosti v tlaku 

Zařízení pro zkoušení pevnosti v tlaku se sestává ze dvou broušených ploch z oceli o 
nejmenší tvrdosti uspořádaných tak, že během zkoušky jsou osově přesně nad sebou. 
Odchylka rovinosti obou plošek nesmí být větší než ± 0,1 mm. Každá ploška musí mít jednu 
stranu o rozměru 62,5 mm s největší povolenou úchylkou ± 0,1 mm, druhá strana je 
vymezena pouze rozměrem zkušebního trámečku, tj. 40 mm. Lisovací plocha je tedy        
2500 mm2. Obě plochy jsou umístěny ve stativu. Zatímco spodní plocha je pevná, horní 
plocha je kulově uložena v pohyblivé části stativu, vedené kolmo na spodní plochu a pomocí 
per držena tak, aby v klidové poloze byla vzdálenost mezi oběma plochami asi 45 mm. 
Pohyblivá část stativu musí být snadno posuvná. Zarážka vymezující uložení trámečku na 
zkušební plošky musí být (3,0 ± 1,5) mm za spodní ploškou. 

Pro zkušební trámečky o rozměrech 20x20x100 mm bylo použito obdobné zařízení. Lišilo 
se pouze tím, že obě broušené plochy byly pevně umístěny ve stavivu a jejich velikost byla 
přizpůsobena velikostem trámečků, tj. měly rozměr 20x20 mm. Lisovací plocha tedy byla  

400 mm2. Zkušební lis musí vyvinout sílu 20 až 600 kN s přesností 3 %. Každé dva roky 
musí být úředně prověřen12.  
   Pevnost v tlaku se zkouší na zlomcích trámečků. Očištěné zlomky se položí bočními 
plochami mezi obě destičky, přičemž se rovnou čelní stranou dorazí k zarážce. Po kontrole 
uložení a nastavení ploch jsou zlomky trámečky zatěžovány. Nárůst tlaku musí být  3,7 kN.s-1 
na plochu 2500 mm2 zlomku. Nárůst síly musí být plynulý a zatěžování nesmí být ukončeno 
dříve než za 10 s. 
 
Pevnost v tlaku se vypočte ze vzorce: 

Pro trámečky 40x40x16 mm: σPd = 0,4 . F 
Pro trámečky 20x20x10 mm: σPd = 2,5 . F 

 
kde  σPd je pevnost v tlaku v MPa (1MPa = 1 N.mm-2) 
      F síla nutná k porušení zlomku trámečku v MPa 
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                      Obr.6 
                     Lis na měření pevnosti v tlaku 
 

3.3.2 Rentgenová difrakční analýza 

Při dopadu monochromatického rentgenového záření na krystal dojde k difrakci v případě, 
že je splněna Braggova podmínka. 

Při otáčení monokrystalu by záření difraktované od určité soustavy rovin dhkl vytvořilo 
difrakční kužel o vrcholovém úhlu 4θ. Místo otáčení jedním krystalem je možné použít velmi 
jemně rozpráškovaný vzorek umístěný v kapiláře. Ve velkém množství malých krystalků se 
budou vyskytovat všechny směry natočení rovin vzhledem k dopadajícímu záření. Ve 
směrech kde je splněna Braggova podmínka dojde k difrakci záření. 

Rentgenová difrakce je schopna analyzovat pouze krystalické komponenty, poněvadž tyto 
materiály nejsou tvořeny pouze krystalickými složkami, může být stanovení v některých 
případech obtížné21. 
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Braggova podmínka: 
 
n · λ = 2dhkl · sin θ 
 
λ vlnová délka rentgenového záření 
n celé číslo 
dhkl vzdálenost dvou sousedních rovin v krystalu 
θ úhel difrakce rentgenového záření 
 
 

 
 
 

 
                           Obr.7 
                           Přístroj na měření rentgenové difrakční analýzy Siemens D 500 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 
V této kapitole je popsáno složení směsí připravených tuhých zbytků vysokoteplotního 

spalování s dalšími přísadami, které byly alkalicky aktivované. Cílem experimentů bylo 
připravit lehké kompozity s co možná nejlepšími užitnými vlastnostmi na bázi výše 
uvedených materiálů. 
 
 
Vysvětlivky k tabulkám:  
 
A,B,C,D,E                  označení jednotlivých směsí 
 
NZ                              normální zrání při laboratorní teplotě 
 
UTB                           urychlené tuhnutí betonu při vyšších teplotách 
 
85/24                          sušení při 85°C po dobu 24 hodin 
 
σPd                       pevnost vzorku v tlaku MPa 
 
ρ                           objemová hmotnost vzorku v kg · m-3 

 
n                           nasákavost v %, množství vody pojmuté vzorkem po 24h uložení pod  
                                   vodní hladinou 
 
m                                hmotnost vzorku v gramech 
 
w /c                             vodní součinitel, podíl vody v ml k obsahu pojiva v gramech 
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4.1 Příprava směsí 
 
      K následným měřením bylo připraveno pět různých směsí, dále označených písmeny A, 
B, C, D a E.  
      Směs A byla připravena smícháním dětmarovického popílku, strusky, metakaolinu, Avasu 
a následně homogenizována po dobu 10-ti minut. Poté bylo ke směsi přidáno vodní sklo a 
50% roztok hydroxidu sodného jako alkalický aktivátor. Směs byla opět homogenizována 
dalších  5 minut. Během  druhé homogenizace (míchání) byla přidána dest. voda 
v optimálním množství vzhledem k požadované konzistenci (rozliv 16 cm). Následně se směs 
plnila do forem na vibračním stole. Některé naplněné formy byly ponechány NZ volně při 
laboratorní teplotě, jiné byly podrobeny UTB při teplotě 85°C po dobu 24 hodin. 
 
  Ostatní směsi byly připraveny stejným způsobem jako směs  A, avšak místo Avasu bylo pro 
směs B použito mikrosiliky Norsko, ve směsi C srážené mikrosiliky (SiO2) a ve směsích D a 
E jemně mletý práškový hliník. 
 
K testování  byly použity trámečky 20x20x100 mm.  
 
Tabulka 4 
Složení směsí 
 

 A B C D E 
dětm. popílek 111 g 111 g 111 g 111 g 111 g 

struska 44 g 44 g 44 g 44 g 44 g 
metakaolin 22 g 22 g 22 g 22 g 22 g 
50% NaOH 44 g 44 g 104 g 44 g 44 g 
vodní sklo 22 g 22 g 22 g 22 g 22 g 

avas 33 g - - - - 
mikrosil. Norsko - 33 g - - - 

srážená mikrosilika - - 33 g - - 
hliník - - - 0,5 g 1 g 

destil. voda 22 ml 22 ml 47 ml 22 ml 22 ml 
w/c 0,34 0,34 0,68 0,43 0,43 

Pozn.: 
U směsi C byla větší spotřeba vody a hydroxidu sodného, proto aby bylo dosaženo obdobné 
konzistence jako u ostatních směsí.  
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Pozorování: 
 

Během homogenizace a plnění směsí do forem, směs A která obsahovala přísadu Avas 
výrazně zvyšovala svůj objem (kypěla). To bylo způsobeno přítomností elementárního 
křemíku (viz difraktogram-obr.8), který v alkalickém prostředí reagoval za vývinu vodíku. 
Směs A co byla podrobena UTB bezprostředně po naplnění do forem krátce po vložení do 
sušárny kypět přestala, to bylo způsobeno tím, že směs na povrchu ztuhla a vyvíjející se plyn 
procházel póry na zatuhlém povrchu, ale objem tělísek se již neměnil.  

U směsí s obsahem obou mikrosilik (srážená, Norsko) botnání pozorováno nebylo a to ani u 
směsi ponechané UTB a ani NZ. 

Směsi s obsahem práškového hliníku (D, E) botnaly, ale již ne tolik jako směsi s obsahem 
materiálu Avas. Botnání se ve větší míře projevilo u směsi E, kde bylo přidáno 1,0 g 
práškového hliníku. 

 

 
Obr. 8 
Difraktogram materiálu Avas, S – elementární křemík, K – kaolinit 



 

 28 

              
Obr.8                                                                        Obr.9 
Směs A  za NZ (lab. T)                                             Směs A, UTB 85 °C / 24 h 
 
 

4.2 Testování pevností v tlaku 
Pro testování pevností v tlaku, bylo použito testovacích tělísek 20x20x100 mm, vždy byly 
testovány 3 vzorky a hodnoty uvedené v tabulce jsou aritmetickým průměrem těchto hodnot. 
Naměřené hodnoty jsou uvedeny níže v tabulce a rovněž jsou graficky znázorněny po 28 
dnech zrání (NZ, UTB). 
 
 
Tabulka 5 
Pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání 
 

t (dny) směs m (g) σPd (MPa) σPd (MPa) ρ (kg /m3) 
  NZ UTB NZ UTB NZ UTB 

28 A 29 40 3,25 2,50 725 1000 

28 B 70 80 61,25 82,88 1737 2000 

28 C 68 53 22,75 31,00 1700 1325 

28 D 67 58 44,00 20,00 1681 1466 

28 E 54 45 36,63 23,25 1361 1138 
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Obr. 10 
Pevnosti v tlaku po 28 dnech normálního zrání při lab. teplotě (NZ) 
směs A - Avas, směs B - mikrosilika Norsko, směs C - srážená mikrosilika, směs D - 0,5 g Al, 
směs E – 1,0 g Al 
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Obr. 11 
Pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání (tělíska tepelně opracována UTB 85 °C / 24h 
směs A - Avas, směs B - mikrosilika Norsko, směs C - srážená mikrosilika, směs D - 0,5 g Al, 
směs E – 1,0 g Al 
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Vyhodnocení: 
 

Z výše uvedených grafů je patrné, že nejvyšší pevnosti vykazovaly směsi s přídavkem 
mikrosiliky Norsko. U této směsi byl dále prokázán pozitivní vliv UTB na pevnost v tlaku. 

Jako další vhodná přísada, která tvoří lehké kompozity s objemovými hmotnostmi kolem 
1500 kg/m3 se ukazuje práškový hliník (již se využívá k přípravě pórobetonu). Je však nutné 
si povšimnout zásadního vlivu způsobu ošetření připravených vzorků po naformování. 
Vzorky jež byly ponechány v sušárně UTB, vykazovaly o polovinu menší pevnosti v tlaku 
než vzorky ponechané NZ a to jak u 0,5 %-ního, tak u 1,0 %-ního přídavku.Vzorky 
připravené s přísadou materiálu Avas s obsahem elementárního Si, měly pevnosti v tlaku bez 
ohledu na úpravy po naformování velice nízké, avšak je nutné se zmínit o jejich velmi 
nízkých objemových hmotnostech (UTB – 1000 MPa, NZ – 725 MPa). 
 
 

4.3 Testování nasákavosti a objemové hmotnosti 
 

Vzorky směsi A, které měly nízké objemové hmotnosti a obsahovaly mnoho pórů, byly 
testovány na nasákavost. Měření bylo provedeno vždy se třemi testovacími tělísky. 
Experiment byl založený na množství vody, kterou bylo schopno testovací tělísko pojmout za 
časovou jednotku (28 dní).  
 

4.3.1 Nasákavost 

Předem zvážené úlomky směsi A (NZ i UTB), byly vloženy do nádoby pod hladinu 
destilované vody a po 28-ti dnech vyjmuty, osušeny a znovu zváženy. 
 
 
Tabulka 6 
Naměřené hodnoty při testech nasákavosti 
 

 NZ UTB 

 před [g] po [g] rozdíl [g] nasákavost [%] před [g] po [g] rozdíl [g] nasákavost [%] 

vzorek č.1 25,5 34,5 9,0 35,29 10,5 16,5 6,0 57,14 

vzorek č.2 21,5 29,0 7,5 34,88 6,0 9,5 3,5 58,33 

vzorek č.3 24,0 32,7 8,7 36,25 9 14,2 5,2 57,77 

PRŮMĚR                                                        35,47                                                          57,75 
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Obr.12                                                     Obr.13 
Směs A s obsahem Avasu při NZ              Směs A s obsahem Avasu při UTB 
 
 
 
Vyhodnocení: 
 

Z výsledků je patrné, že větší nasákavost vykazují vzorky tepelně ošetřené (UTB). To může 
být způsobeno tím, že po vložení trámečků ve formách do sušárny se na povrchu udělala 
krusta, která byla tuhá. Ta se již dalším vývojem plynu při alkalické reakci nedeformovala, 
avšak obsahovala malé množství pórů pro únik vznikajícího plynu. Proto se uvnitř trámečků 
tvořily větší „bubliny“, které následně byly schopny pojmout více vody při těchto testech.  
 
 
 

4.3.2 Objemová hmotnost 
 

Zvážené testovací tělísko směsi A se vpravilo do odměrného válce, kde byl změřen jeho 
objem z rozdílu výšky hladin. Měření bylo provedeno třikrát a následně byly porovnávány 
vypočtené hodnoty pro NZ i pro UTB. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 5 na straně 28. 
 
NZ 
m = 17 g  V = 300 ml                   =>  V = 320 ml   ∆ = 20 ml 
 

3.850
00002,0

017,0 −=== mkg
V

mρ  

 
UTB 
m = 17 g  V = 300 ml                   =>  V = 320 ml   ∆ = 20 ml 
 
 
Oba zkoušené vzorky měly stejnou objemovou hmotnost. Podmínky při kterých probíhalo 
zrání betonu neměly vliv na hustotu.  
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5. ZÁVĚR 
 

Tato bakalářská práce popisuje některé možnosti přípravy lehkých kompozitů, u nichž je 
jako základní suroviny využito tuhých zbytků vysokoteplotního spalování, v našem případě 
křemičitého popílku z teplárna Dětmarovice. 

Jako cesta k přípravě právě lehkých kompozitů byla zvolena cesta akalické aktivace, po níž 
dojde k alkalicko-křemičité reakci, ale také reakcí alkálií s přidaným kovovým prvkem se 
začne uvolňovat plyn, který tvoří ve vznikajícím kompozitu póry (pórobeton). 

Na základě prostudované literatury, byla sestavena výchozí receptura, kde dominantní 
složkou byl dětmarovický popílek. Směs sestávající se ze 60 % dětmarovického popílku, 
25 % jemně mleté vysokopecní strusky Nová huť a 15 % metakaolinu „Mefisto – Nové 
Strašecí“. K této základní surovinové směsi byly přidávány tři odlišné druhy mikrosiliky. 
Mikrosilika Avas obsahovala také elementární křemík, který reagoval v alkalickém prostředí 
velice živě. Dále byla přidávána norská mikrosilika, zde se již plyn nevyvíjel, jen došlo 
k nabotnání částic v kompozitu. Poslední přidávanou mikrosilikou byla srážená mikrosilika 
(čistý srážený SiO2). U této směsi nebylo zaznamenáno ani botnání a ani vývinu plynu.  

Další použitou přísadou byl jemně mletý práškový hliník a to v množství 0,5 g a 1,0 g na 
180 g výše popsané matrice. V obou případech došlo k hojnému vývinu plynu a dostatečnému 
nabotnání kompozitu využitelného při výrobě netradičního pórobetonu. 

U připravovaných kompozitů byl rovněž sledován vliv UTB (tělíska byla ponechána po 
dobu 24 hodin při teplotě 85 °C a to hned po naplnění do forem) na připravené směsi, jak 
dokládají výše uvedené hodnoty v grafech a popisy ve vyhodnocení výsledků na některé 
z připravovaných směsí mělo UTB nemalý vliv. Zejména u směsí s přimíseným práškovým 
hliníkem byly po UTB 28-ti denní pevnosti téměř o 50 % nižší v porovnání s NZ při 
laboratorní teplotě. Naopak u směsí s norskou mikrosilikou byly pevnosti v tlaku o 25 % vyšší 
oproti hodnotám naměřeným po NZ. Rovněž u srážené mikrosiliky lze mluvit o lepších 
pevnostech v tlaku po tepelném ošetření. 

Z materiálu Avas se podařilo připravit kompozity o objemových hmotnostech 700 -
 1000 kg/m3, které dosahovaly pevností v tlaku 2,5 MPa při UTB a 3,2 MPa při NZ. 
Nejlepších pevností v tlaku bylo dosaženo u směsí s norskou mikrosilikou a to 82 MPa při 
UTB a 61 MPa u NZ, avšak za cenu vyšších objemových hmotností, které se pohybovaly 
v rozmezí 1700 – 2000 kg/m3. Směsi se sráženou mikrosilikou vykazovaly rovněž dobré 
mechanické vlastnosti, bylo dosaženo pevností v tlaku 31 MPa při UTB a 22 MPa při NZ.     
U směsí s hliníkem bylo dosaženo pevností až 23 MPa při UTB a až 44 MPa při NZ. 

Celkově lze říci že ideální pro výrobu lehkých kompozitů je takový materiál, který 
obsahuje určité množství elementárního kovu, který je schopen reagovat s alkáliemi za vývinu 
plynu nebo takový materiál, jehož složení a charakter umožňuje takový kov přidávat. Je proto 
potřeba hledat nové zdroje vhodných druhotných surovin, které by bylo možné efektivně 
v tomto odvětví využít. 



 

 33 

 

6. POUŽITÁ LITERATURA 
 
                                                 
1 Lederová J.; Svoboda M.; Sedláková M.; Suchardová M.; Leder P.; Kněžek J.;  O základních 
aspektech ekologického a ekonomického využívání průmyslových odpadních materiálů 
(POM). Sborník přednášek X. Konference ,,Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky´´. 
VÚSTAH , Brno 2006, ISBN 80-239-7146-8, p. 8-9 
 
2 Mikulíková R.: Možnosti chemické aktivace tuhých zbytků fluidního spalování, Diplomová 
práce, p.11, FCH VUT Brno 2002. 
 
3 Růžičková Z., SRB J., Mazerová M.: Popílky – jejich úprava a využití. Knižnice Technika 
rudného hornictví a úpravnictví, svazek 27, Ústav pro výzkum rud. Oborové středisko 
technickoekonomických informací, Praha 1983 
 
4  Rovnalíková P., Rovnalík P.: Stavební chemie, přednášky, CERM Brno 1994, ISBN 
8085867397, p. 32 
 
5 Havlica J., Brandštetr J., Odler I.: Possibilities of Utilizizing Solid Rezidue from Pressurired 
Fluidized Bed Coal Combustion (PFCB) for the Production of Blended Cements. Cement and 
Concrete Research, vyd. 28, č. 2, p. 299-307, 1998. 
 
6 www.energ.cz 
 
7 www.simopt.cz/energyweb 
 
8 www.cez.cz 
 
9 Evidenční listy produktů Dalkia a.s, Divize Teplárna Olomouc 2004. 
 
10 Havlica J., Brandštetr J., Odler I.: Possibilities of Utilizizing Solid Rezidue from 
Pressurired Fluidized Bed Coal Combustion (PFCB) for the Production of Blended Cements. 
Cement and Concrete Research, vyd. 28, č. 2, p. 299-307, 1998. 
 
11 http://sborniky.energetik.cz/hlavni.html 
 
12 Vavřín Fr., Tomek J.: Využití létavých popílků ve stavebnictví 
 
13 Nestle H. a kolektiv: Moderní stavby pro školu i praxi, Evropa-Sobolátes, Praha 2005 
 
14 http://www.stavebnitechnologie.cz/view.php?cisloclanku=2002032804 
 
15 Branštetr, J.; Havlica, J.; Opravil, T.; Alkalicky aktivované kompozity (geopolymery)  
vybraných užitných vlastností. Brno, VUT – FAST 2006. p. 71 – 75.  ISBN 80-214-3322-1. 
 



 

 34 

                                                                                                                                                         
16 Sebık T.: Přísady a přídavky do malt a betonů, Praha, SNTL, 1985 
 
17 Opravil T.: Příprava kompozitů netradičního složení na bázi tuhých zbytků fluidního 
     spalování uhlí, Diplomová práce FCH VUT Brno, 2005 
 
18 Drottnerová, J.; Holešinský, R.; Faberová, J.; Možnosti využití metakaolinu ve stavebním 
průmyslu. Sborník přednášek VI. Konference „Nové stavební hmoty a výrobky”. VÚSTAH 
Brno, 2002. p. 185 – 190. 
 
19 Khatib, J.M.; Wild, S.; Pore size distribution of metakaolin paste. Cement and 
Concrete Research: Aug 1996, vol 26, no.10. p. 1545-1553. 
 
20 Wild, S.; Khatib, J.M.; Jones, A.; Relative strenght, pozzolanic aktivity and cement 
hydravion in superplasticised metakaolin concrete. Cement and concreta Research, 1996 vol. 
26, no.10. p. 1537-1544. ISSN 0008-8846. 
 
21 Mátl L.:Využití RTG difrakční části kombinovaného RTG analyzátoru při výrobě cementu. 
Diplomová práce, FCH VUT Brno, 2002. 
 


