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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem cementářských bypassových odprašků na fyzikálně-

mechanické vlastnosti alkalicky aktivované strusky, a vlivem vybraných sloučenin 

cementářských bypassových odprašků na alkalicky aktivovanou strusku. Použití alkalicky 

aktivované strusky je limitováno smršťováním. Byla sledována doba tuhnutí past s různými 

dávkami cementářských bypassových odprašků a vybraných sloučenin (CaO, KCl a K2SO4) 

a její stanovení pomocí izotermické a izoperibolické kalorimetrie, dále byla stanovena pevnost 

v tlaku vzorků s různými dávkami odprašků a jejich délkové změny. Vzorky byly podrobeny 

rentgenové difrakční analýze a analýze skenovací elektronové mikroskopie. Bylo zjištěno, že  

s rostoucím přídavkem odprašků klesá doba tuhnutí past, pevnost v tahu za ohybu i v tlaku 

a smrštění. Jednou z příčin rychlého tuhnutí byla shledána přítomnost volného CaO. KCl 

a K2SO4 tuhnutí naopak prodlužují, avšak vliv volného CaO i při nižším obsahu převládá. 

Vývoj dlouhodobých vlastností je silně závislý na typu ošetřování kvůli potenciální objemové 

expanzi. 

 

 

ABSTRACT 

This masters thesis deals with influence of cement bypass kiln dust on physico-mechanical 

properties of alkali activated slag and influence of chosen compounds of cement bypass kiln 

dust on alkali activated slag. Using alkali activated slag is limited by its shrinkage. The setting 

time with different amount of cement bypass kiln dust and its chosen compounds (CaO, KCl 

and K2SO4) were measured by isotermal and isoperibolic calorimetry too. The strength and 

length changes of the mixtures with different amount of cement bypass kiln dust were 

measured. Samples were analysed by X-Ray diffraction analysis and scanning electron 

microscopy. It has been found that the increasing addition of dust reduce setting time, flexural 

and compresive strength and shrinkage. Presence of free CaO was found being one of the 

reasons for accelerated setting. KCl and K2SO4 have retarding effect but influece of free CaO 

prevails even for its lower contents. Long-term properties evolution is strongly dependent on 

curing regime due to potential volume expnasion 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Cementářské bypassové odprašky, hydratační produkty, smrštění, doba tuhnutí, pevnosti 

KEYWORDS 

Cement bypass kiln dust, products of hydratation, shrinkage, setting time, strength 
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1. ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem cementářských bypassových odprašků na alkalicky 

aktivovanou strusku. Její využití se jeví z ekologického hlediska šetrnější, než je použití 

portlandského cementu. Při jeho výrobě totiž dochází ke značné spotřebě energie na rozklad 

vápence a tedy k produkci CO2. Vysokopecní struska, jakožto vedlejší produkt výroby železa, 

tento problém nemá, lze ji tedy využít jako vhodnou alternativu. Vysokopecní struska je 

aktivovaná alkalickým aktivátorem, nejčastěji hydroxidem sodným nebo vodním sklem. 

Hydratačními procesy vznikají stálé produkty obdobné CSH gelům vznikající v důsledku 

hydratace portlandského cementu. Výhodami alkalicky aktivované strusky jsou vyšší 

trvanlivost, odolnost vůči agresivnímu prostředí i vůči vysokým teplotám. Naopak u nich 

dochází ke smrštění, což bývá příčinou praktického uplatnění.  

Cementářské bypassové odprašky jakožto sekundární produkt výroby cementu se jeví jako 

jedna z možností kompenzací těchto negativních vlastností alkalicky aktivované strusky. Díky 

svému složení je možné je použít jako alkalický aktivátor, nebo v kombinaci s jiným 

alkalickým aktivátorem. Vzhledem k jejich složení mohou cementářské bypassové odprašky 

ovlivnit pevnost v tlaku, dobu tuhnutí i smrštění alkalicky aktivované strusky. Použití 

cementářských bypassových odprašků by tedy mohlo nalézt širšího uplatnění v tomto oboru, 

třebaže v současnosti je jejich využití jen omezené.  

Tato diplomová práce se zabývá vlivem cementářských bypassových odprašků na fyzikálně-

mechanické vlastnosti alkalicky aktivované strusky, vlivem vybraných sloučenin obsažených 

v cementářských odprašcích a jejich vhodnou kombinací na alkalicky aktivovanou strusku 

a dále podložením a objasněním pozorovaných trendů pomocí izotermické a izoperibolické 

kalorimetrie, rentgenové difrakce XRD a skenovací elektronové mikroskopie SEM. 

  



9 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST  

2.2. Vysokopecní struska  

Vysokopecní struska je podle Americké společnosti pro testování a materiály (American 

Society for Testing and Materials, ASTM) definovaná jako nekovový produkt složený 

z křemičitanů a hlinitokřemičitanů, který vzniká v roztaveném stavu současně se železem ve 

vysoké peci.[1] 

Železná ruda je redukována pomocí koksu v surové železo, zatímco SiO2, Al2O3 s CaO a MgO 

přechází do roztavené strusky, která se nachází na povrchu roztaveného železa na dně pece. [2] 

Teplota roztavené strusky se blíží teplotě roztaveného železa a pohybuje se v rozmezí 1400 až 

1600 °C. [3]  

Vysokopecní strusku lze využít při stavbě silnic, jako aditivum při výrobě cementu a ve výrobě 

skla. Její využití závisí na vlastnostech strusky a na tepelném zpracování. Strusku 

produkovanou z výroby železa je možné rozdělit na strusku vysokopecní a ocelárenskou. [3, 5] 

 

Obrázek 1: Schématické zobrazení vysoké pece. Převzato [3] a upraveno. 
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Chlazení strusky může probíhat dvěma způsoby. Jedním z nich je pomalé chladnutí, při kterém 

dochází ke krystalizaci. Takto chlazená struska je vhodná jako kamenivo do betonu nebo 

asfaltu, nelze ji však použít jako náhradu cementu. Charakteristická je pro ni také tmavší barva. 

Druhou možností chlazení je skrápění horké strusky vodou, kdy struska tuhne ve skelném stavu. 

Chlazení strusky vodou lze provádět třemi různými způsoby: 

 vypuštěním do vodního bazénu za vzniku granulované strusky, 

 hašením přímo tekoucí vodou za vzniku granulované strusky, 

 hašením kombinací vody a vzduchu za vzniku peletizované strusky. 

Takto chlazená struska má světle žlutou, béžovou nebo šedou barvu. [4] 

Při výrobě peletizované strusky vzniká několik frakcí. V případě větší frakce (> 10 mm) mají 

pelety porézní strukturu, která je částečně krystalická. Menší frakce (< 10 mm) se vyskytuje 

zejména ve sklovitém stavu a využívá se jako hydraulická složka cementů. [2] 

Granulovaná struska se po ochlazení zbavuje vody v sušárnách nebo filtračních nádržích. 

Využívá se jako hydraulické pojivo pro cement, maltu nebo beton. [2] 

2.2.1. Chemické složení vysokopecní strusky  

Majoritní podíl vysokopecní strusky tvoří oxid vápenatý (CaO), oxid hořečnatý (MgO), oxid 

křemičitý (SiO2) a oxid hlinitý (Al2O3). Tento podíl činí 95 % složení vysokopecní strusky. 

Minoritní podíl tvoří síra, železo, mangan, alkalické hydroxidy a další látky. [1]  

Tabulka 1: Složení vysokopecních strusek [4] 

 Obsah ve strusce  

SiO2 25–45 % 

Al2O3 4–15 % 

CaO 26–45 % 

Fe2O3 < 1,5 % 

MgO 4–15 % 

S2- < 3 % 

Chemické složení vysokopecní strusky je významným faktorem potenciálního výkonu 

granulované strusky při použití v cementu. Ovlivňuje přímo viskozitu strusky a rychlost 

krystalizace během chlazení, čímž ovlivňuje pórovitost, charakter a velikost krystalů strusky. 

[1] 
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Chemické složení vysokopecní strusky je podobné Portlandskému cementu. Oba obsahují jako 

hlavní složky CaO, SiO2, Al2O3 a MgO, nicméně jejich zastoupení se liší, jak lze vidět 

v tabulce 2. Zatímco portlandský cement je hydraulický, tedy hydratuje při styku s vodou, 

vysokopecní struska je latentně hydraulická, kdy dochází k tvorbě nepropustného gelu na 

povrchu částic strusky. Tento gel bývá překonán vysokou alkalinitou roztoku, kterou lze zajistit 

použitím alkalického aktivátoru. [6] 

Tabulka 2: Srovnání složení portlandského cementu a strusky [6] 

 Portlandský cement [hm. %] Struska [hm. %] 

CaO 65 40 

SiO2 20 35 

Al2O3 5 10 

MgO 2 10 

Krystalizovaná struska obsahuje jako hlavní složku melilit, což je izomorfní směs gehlenitu 

a akermanitu. Mezi další přítomné minerály patří pseudowollastonit (CS), rankinit (C3S2), 

mervinit (C3MS2), monticellit (CMS), oldhamit (CaS), fosterit (M2S), enstatit (MS), perovskit 

(CaO), TiO2 nebo spinel (MA). [1, 7] 

2.2.2. Hydratace vysokopecní strusky  

Strusku je možné označit za latentně hydraulickou látku, protože sama s vodou tvrdne velmi 

pomalu, naopak v přítomnosti i nepatrného množství Ca(OH)2 se tvrdnutí urychlí a rozvinou se 

také hydraulické vlastnosti. [8] 

Hlavním hydratačním produktem vysokopecní strusky je kalcium silikát hydrát (C-S-H gel) 

s nízkým poměrem Ca/Si a to bez ohledu na použitý aktivátor. Morfologie a složení 

hydratačních produktů se naopak mění s aktivátorem a dalšími hydratačními podmínkami. 

Důležitou roli v hydratačním procesu a při určování povahy tvorby C-S-H gelu má pH roztoku. 

Bylo potvrzeno, že s poklesem pH dochází k odvápňování C-S-H gelu a pod pH 9 se C-S-H gel 

rozkládá.  [9, 10] 

Hydratace vysokopecní strusky v porovnání s hydratací Portlandského cementu je pomalá, což 

způsobuje nízkou počáteční pevnost a vysokou pevnost v pozdějším měření. Během hydratace 

vysokopecní strusky se uvolňuje méně tepla v porovnání s hydratací portlandského cementu. 

Díky pomalé reakci se tvoří struskový cement s hustou mikrostrukturou a vysokou odolností 

vůči chemickému napadení. Vysokopecní struska neobsahuje v porovnání s portlandským 

cementem takové množství CaO a během reakce tedy nedochází ke vzniku hydroxidu 

vápenatého. Mezi hydratační produkty patří také hydrotalcit, ettringit nebo AFm. [11] 
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Ke studiu raných fází hydratace cementu lze využít izotermickou kalorimetrii. Kalorimetrickou 

křivku lze rozdělit na část iniciační (I), indukční (II), urychlovací (III), zpomalovací (IV) 

a difuzní (V). Pro alkalicky aktivovanou strusku se sleduje vývoj tepla v čase. V závislosti na 

použitém aktivátoru lze rozdělit křivky na tři typy (obrázek 2). [3, 12] 

 

Obrázek 2: Typy kalorimetrických křivek [12] 

Křivka typu I je charakteristická pro směs vysokopecní strusky a vody, a také strusky 

a Na2HPO4 (25–50 °C). Počáteční vývoj tepla je malý, následně k vývoji tepla nedochází. 

U těchto směsí nedochází k tuhnutí. [3, 12] 

Křivka typu II je charakteristická jak pro portlandský cement, tak pro směs strusky a NaOH. 

K vývoji tepla dochází v indukčním období, kde se objeví jeden počáteční pík, který je 

způsoben smáčením a rozpouštěním částic strusky. Po indukčním období dochází ke vzniku 

jednoho zrychleného píku, který odpovídá zrychlené hydrataci strusky. Pozice a výška píku 

ovlivňuje povaha, množství aktivátoru a teplota hydratace. [3, 12] 

Křivka typu III obsahuje v indukční periodě dva píky a jeden pík v urychlovací části. Jejich 

velikost závisí na povaze aktivátoru a hydratační teplotě. První z těchto píků je způsoben 

smáčením a rozpouštěním částic strusky, druhý pík představuje reakci mezi rozpuštěným Ca2+ 

z částic strusky a anionty z aktivátorů. Dochází k tvorbě primárního C-S-H gelu. Tato reakce 

a její produkty hrají důležitou roli při určování doby tuhnutí a pevnost cementových past. Třetí 
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pík se nachází v urychlovací periodě, kde souvisí se zrychlením reakce, při které dochází ke 

srážení hydratačních produktů, zejména sekundárního C-S-H gelu. Tomuto typu křivky 

odpovídá struska aktivovaná Na2SiO3 a Na2CO3 při 25 °C, Na3PO4 při 50 °C a NaF při 25 °C 

i 50 °C. Při použití aktivátorů Na2SiO3 a Na2CO3 při 50 °C dochází k splynutí obou píků 

v indukční části křivky. [3, 12, 13] 

Hydrataci alkalicky aktivované strusky ovlivňuje pH na začátku a v průběhu alkalické aktivace. 

Pro konstantní obsah Na2O má nejvyšší pH hydroxid sodný. Struska aktivovaná NaOH 

vykazuje nejkratší indukční periodu a nejvyšší hlavní hydratační pík. Ve srovnání Na2CO3 

a vodního skla má vyšší pH vodní sklo a vykazuje delší indukční periodu. Pro aktivaci lze také 

využít NaF, jehož roztok má pH přibližně 10. Důležitější roli než pH pro vývoj hydratačního 

tepla hraje povaha aniontu nebo aniontové skupiny v aktivátoru. [3]  

2.3. Alkalická aktivace  

Alkalická aktivace představuje komplexní proces, který nebyl dosud plně popsán. Reakcí 

hlinitokřemičitanů v silně alkalickém prostředí dochází k rozpadu vazeb Si-O-Si a následně ke 

vzniku nových fází, kde významnou roli hraje vázání atomu hliníku do struktury Si-O-Si. 

Vzniká alumino-silikátový gel, jehož složení lze charakterizovat vzorcem: 

𝑀𝑛[−(𝑆𝑖 − 𝑂)𝑧 − 𝐴𝑙 − 𝑂]𝑛 ⋅ 𝑤𝐻2𝑂. 

V závislosti na složení výchozích materiálů a podmínek reakce vznikají také C-S-H a C-A-H 

fáze. [14,15] 

Existují dvě možnosti produkce alkalicky aktivovaných pojiv. První možností je smíchání 

suchého prášku s vodou, druhou možností je pak dvousložkový systém s tekutým aktivátorem. 

Tato možnost je preferovaná. [16] 

Alkalickou aktivaci strusky je možné popsat jako heterogenní proces, který se řídí čtyřmi 

hlavními mechanismy: 

1) rozpouštění skelné fáze, 

2) nukleace a růst pevných hydratačních produktů, 

3) interakce a reakce na fázovém rozhraní, 

4) pokračování reakcí, při kterých se uplatňují chemické rovnováhy a difuze reaktantů přes 

vytvořenou vrstvu reakčních produktů. [17] 

Rozpouštění skelné fáze při vysokém pH lze popsat jako porušování vazeb Me-O (Me = Ca, 

Mg), Si-O-Si, Al-O-Al a Al-O-Si. Protože vazby Me-O jsou značně slabší oproti vazbám Al-O 

a Si-O, dochází k uvolnění do roztoku více vápenatých a hořečnatých iontů, čímž dochází 

k obohacení povrchové vrstvy zrna strusky o křemík a hliník.  Současně dochází k hydrolýze 

vazeb Si-O-Si (1) a Si-O-Me-O-Si (2) za vzniku silanolových skupin, které následně reagují 

s hydroxidem alkalického kovu za vzniku alkalických křemičitanů (3). Obdobně vystupuje 
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i hliník, který může být přítomen ve formě hydroxohlinitanů [Al(OH)4]
- nebo povrchových 

skupin Al-OH. [18]  

Si − O − Si + H2O ⟶ 2 Si − OH     (1) 

Si − O − Me − O − Si + 2 H2O ⟶ 2 Si − OH +  Me2+ + OH−   (2) 

Si − OH + NaOH ⟶ Si − ONa +  H2O    (3) 

2.3.1. Produkty alkalické aktivace  

Shi, Wang a Scrivener uvedli jako hlavní reakční produkt alkalické aktivace vysokopecní 

strusky C-S-H gel s nízkým poměrem C/S. Dále uváděli tvorbu hydrotalcitu v případě použití 

hydroxidu sodného nebo vodního skla.  [15, 19–22] Struktura C-S-H gelu bývá odvozována od 

tobermoritu a jennitu. [19, 20] Na obrázku 4 je znázorněna struktura tobermoritu 1,4 nm, kde 

jsou křemičitanové řetězce tvořeny opakujícími se trojicemi tetraedrů, které jsou tvořeny 

jedním můstkovým (B) a dvěma párovými (P) křemičitanovými tetraedry. Řetězce mohou být 

spojeny sdílením O-O hran párových tetraedrů s vrstvou Ca-O, která je mezi nimi.  

 

Obrázek 3: Schematické znázornění struktury tobermoritu 1,4 nm: světle modrá – vrstva CaO,  tmavě 

modrá – křemičitanové tetraedry, červená – kyslíkové atomy [19] 

2.4. Alkalické aktivátory  

Alkalické aktivátory lze podle Glukhovského (1980) [3] rozdělit do šesti skupin na základě 

jejich chemického složení, kde M představuje alkalický ion:  

 Alkalické hydroxidy: MOH; 

 Soli slabých kyselin: M2CO3, M2SO3, M3PO4, atd.;  

 Soli silných kyselin: M2SO4; 

 Křemičitany: M2O·nSiO2; 

 Hlinitany: M2O·nAl2O3; 

 Hlinitokřemičitany: M2O·Al2O3·(2-6)SiO2; 
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Mezi nejrozšířenější a ekonomicky výhodné alkalické aktivátory patří NaOH, Na2CO3, 

Na2O·nSiO2, K2O·nSiO2 a Na2SO4. [3, 23] 

2.4.1. Alkalické hydroxidy  

Mezi alkalické hydroxidy používané jako alkalické aktivátory patří nejčastěji hydroxid sodný 

a draselný. Hydroxid lithia, rubidia a cesia se z ekonomických důvodů nepoužívají. Ze srovnání 

hydroxidu sodného a draselného je patrné, že obě látky jsou rozpustné ve vodě do koncentrací 

vyšších než 20 mol/kg H2O při 25 °C a při koncentraci vyšší 5 mol/kg H2O se využívají při 

alkalické aktivaci. Brough a Atkinson ve své práci uvádí, že použitím KOH jako alkalického 

aktivátoru došlo k rychlejší reakci, nicméně mikrostruktura byla méně homogenní a pevnost 

byla rovněž nižší v porovnání s vodním sklem. [24] 

2.4.1.1. Hydroxid sodný  

Hydroxid sodný je nejpoužívanějším aktivátorem, a to zejména proto, že je nejlevnější 

a nejrozšířenější z alkalických hydroxidů. Komerční druhy hydroxidu sodného se vyrábí 

elektrolýzou solanky. Při vysoké koncentraci hydroxidu dochází k tvorbě výkvětů, bílých 

krystalů Na2CO3 nebo NaHCO3, reakcí alkálie s atmosférickým CO2. [3, 25] 

2.4.2. Vodní sklo  

Jedná se o sloučeniny, které lze popsat vzorcem Na2O∙nSiO2. Jednotlivé sloučeniny se od sebe 

liší v závislosti na n, tedy na tzv. křemičitém modulu udávajícím molární poměr SiO2 a Na2O. 

Obecně platí, že se hodnota n pohybuje v rozmezí 1,60–3,85. [3] 

Vodní sklo bylo poprvé objeveno v roce 1640 Van Helmontem, který nechal reagovat oxid 

křemičitý v přítomnosti alkálie. V roce 1818 tento objev znovu potvrdil Johann Nepomuk von 

Fuchs. Nechal reagovat oxid křemičitý v hydroxidu sodném za vzniku sklu podobnému roztoku, 

odtud název vodní sklo. Vodní sklo bylo používáno zejména ve výrobě mýdla. Až později bylo 

zjištěno, že křemičitan sodný je nejefektivnější aktivátor pro většinu alkalicky aktivovaných 

materiálů. [3] 

Obrázek 5 zobrazuje dva základní způsoby výroby vodního skla. Křemičitan sodný se vyrábí 

tavením písku a uhličitanu sodného při teplotách 1350–1450 °C, následně se produkt rozpouští 

v autoklávu při teplotě 140–160 °C pod tlakem. Dále se využívá rozstřikování pro snížení 

vlhkosti v kapalném křemičitanu sodném na požadovanou hodnotu. Rozstřikování lze nahradit 

mikrovlnným sušením. Takto připravený křemičitan se lépe rozpouští než křemičitan vyrobený 

rozstřikováním. [3] 

SiO2 + Na2CO3  Na2SiO3 + CO2    (4) 

Další možností výroby vodního skla je hydrotermální reakce. Dochází k rozpouštění 

křemičitého písku v hydroxidu a vodě taktéž za zvýšené teploty a tlaku. [12] 
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Křemičitan sodný se využívá jako urychlovač betonů, využívá se v adhezivech, speciálních 

cementech, apod. [3] 

Alkalická aktivace vodním sklem způsobuje rychlé tuhnutí a vysokou pevnost v tlaku. 

Nevýhodou je vysoce korozivní vlastnost této látky. [24] 

 

Obrázek 4: Schéma výroby vodního skla [26] 

2.5. Cementářské odprašky  

Cementářské bypassové odprašky představují jemný cementový prášek, který vzniká jako 

vedlejší produkt při výrobě Portlandského cementu. Cementářské odprašky se skládají zejména 

z oxidovaných, bezvodých částic o velikosti nejčastěji jednotek mikrometrů, avšak vyskytují 

se také částice s velikostí desítek až stovek mikrometrů. S lišící se velikostí částic se mění také 

jejich složení. Hrubé částice například obsahují vyšší podíl volného CaO, naopak jemné částice 

vykazují vyšší koncentraci síranů a alkálií a nižší obsah volného CaO. [27–29] 

Cementářské odprašky je možné rozdělit na dva typy. První typ vzniká únikem mikročástic se 

spalovacími plyny na začátku předehřívacího pásma. Mikročástice se zachytávají na 

elektrostatických filtrech. Tento typ odprašků má obdobné složení jako portlandský cement se 

zvýšeným obsahem volného CaO, alkálií a sloučenin síry. [30] 

Druhým typem cementářských odprašků jsou odprašky označované jako bypassové, které 

souvisí se zařazením tzv. bypassu mezi rotační pec a výměníky. Horké plyny směřují do 
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bypassu, kde těkavé látky kondenzují a jsou spolu s dalšími pevnými látkami zachyceny [31]. 

Podrobněji je bypass cementářské rotační pece pospán v následující kapitole. 

Bypassové odprašky jsou charakteristické významným obsahem chloridů oproti pecním 

odpraškům. Obsah draslíku je u obou typů odprašků srovnatelný. Chemické složení 

cementářských odprašků a cementářských bypassových odprašků se odvíjí od technologie 

výroby slínku, použitých surovin a typech paliv. Oba typy odprašků mají díky významnému 

zastoupení sloučenin draslíku a sodíku vysokou alkalitu. Pro cementářské odprašky se hodnota 

pH pohybuje od 12 do 14. V důsledku přítomnosti CaO, draselných a sodných sloučenin 

dochází při kontaktu s vodou k silným exotermním reakcím, kdy dochází k odpařování vody. 

[32] 

2.5.1. Bypass cementářské pece 

V surovinách nebo v palivu se nacházejí sloučeniny chloru nebo jiné těkavé látky, které mohou 

vstoupit do systému pece a během vypalování reagovat s alkáliemi vsázkové pece za vzniku 

chloridů alkalických kovů. Tyto sloučeniny se zkoncentrují za vzniku usazenin. Z toho důvodu 

se instaluje bypass, který odvádí část plynů s vyšší koncentrací sloučenin alkálií, chloru a síry, 

následně je protlačen filtrem. Proto dochází ke vzniku většího množství odprašků, což 

představuje problém s jeho likvidací. [30] 

Vysoký obsah chloru v cementářských odprašcích může vést k různým problémům při jejich 

dalších užití. Maximální obsah chloridů v cementu je podle normy ČSN EN 197-1 0,10 %, 

u cementářských odprašků v závislosti na surovinách může obsah chloridů vzrůst až na  

0,35–15,4 %. [33, 34] 

Pro výrobu cementu se využívaly dva typy procesů v cementářských pecích, a to pece 

s mokrým procesem, které přijímají vstupní suroviny ve formě kalu, a pece se suchým 

procesem, které přijímají vstupní suroviny suché. V obou případech lze shromažďovat 

odprašky dvěma způsoby: 

a) část prachu lze separovat a navrátit do pece z cyklon 

b) celkové množství prachu lze recyklovat nebo zlikvidovat.  

Odprašky z pecí na mokré zpracování mají nižší obsah vápníku oproti prachu z pecí na suché 

zpracování. V současné době se mokrý způsob výroby cementu již nevyužívá. [32]  

2.5.2. Vlastnosti cementářských bypassových odprašků  

Složení cementářských bypassových odprašků je variabilní vzhledem k surovinám a procesu 

výroby. Jsou tvořeny jemně kalcinovanými a nekalcinovanými vstupními materiály, slínku, 

vedlejšími produkty spalování paliva a alkalickými sloučeninami. [35, 36] 

Hlavní složkou cementářských bypassových odprašků je CaO, dále pak Al2O3, SiO2 a Fe2O3 

obsažených v Portlandském cementu, a mohou obsahovat také významná množství alkálií 

a sulfidů. Vysoká koncentrace alkálií, chloru a síry limituje možné použití cementářských 
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odprašků. Hlavními fázemi, které se vyskytují v těchto odprašcích, jsou sylvit, halit, anhydrit, 

kalcit, křemen, Ca(OH)2 a belit. [38, 39] 

Cementářské bypassové odprašky se vyskytují ve formě bělavé, šedé až hnědavé hrudkující 

nebo práškové hmoty bez zápachu. Hodnota pH suspenze odprašků ve vodě je vysoce alkalická. 

[31] 

S vyšším přídavkem bypassových odprašků dochází k poklesu pevnosti v tlaku pojiva, např. 

s přídavkem 10 % odprašků dochází k poklesu až o 30 %. Vliv na pevnost má obsah volného 

CaO v odprašcích. Volné vápno se vyznačuje vysokou reaktivitou reakcí s vodou. Hydratace 

CaO vede ke vzniku Ca(OH)2, čímž dochází ke změně molárního objemu a dochází k vnitřnímu 

pnutí. Důsledkem může být nižší mechanická pevnost a destruktivní změny. [39] 

CaO + H2O  Ca(OH)2     (5) 

Možností zpracování bypassových cementářských odprašků jsou alkalicky aktivované 

materiály. Díky obsahu volného vápna a alkalických sloučenin je možné odprašky použít jako 

alkalický aktivátor. Reakcí volného vápna s aktivovaným materiálem vzniká křemičitan 

vápenatý, nicméně hodnota pH alkalického roztoku s odprašky není dostatečně vysoká pro 

rozklad surovin, proto se přidává ještě alkalický aktivátor, jako např. hydroxid sodný. [28] 

V současné době se na stabilizaci půd využívá vápno, popílek nebo portlandský cement. Tyto 

stabilizátory je možné efektivně nahradit levnějšími bypassovými odprašky Cementářské 

odprašky lze také využít jako minerální plnivo v asfaltovém betonu [40]. S ohledem na složení 

cementářských bypassových odprašků je lze podle různých studií použít v alternativních 

pojivech, jako jsou alkalicky aktivované materiály. Tomuto je věnována následující kapitola 

a tato diplomová práce.  

2.6. Cementářské odprašky v alkalicky aktivovaných materiálech  

Díky vysokému obsahu alkálií a síranů jsou bypassové odprašky vhodným aktivátorem pro 

pucolánové materiály. Použití cementářských odprašků jako aktivátoru strusky závisí na 

chemických a fyzikálních vlastnostech odprašků, zejména na obsahu alkálií, volného vápna, 

uhličitanů a síranů. Vysoký obsah volného vápna v cementářských odprašcích urychluje 

hydrataci a tvorbu krystalických produktů. [41]  

Hlavní hydratační produkty při použití cementářských odprašků v alkalicky aktivované strusce 

tvoří C-S-H gel a ettrignit. [41] Tvorbu ettringitu i hydratační proces urychlují síranové ionty. 

[41]  

Pevnost v tlaku u směsi roste s dobou vytvrzování. Bylo zjištěno, že nadměrné množství 

volného vápna má nepříznivý účinek na vývoj pevnosti. [42] Kromě tohoto vykazují vzorky 

s určitým poměrem vysokopecní strusky, cementářských odprašků a aktivátoru NaOH odolnost 

proti napadení sírany. [43] Konsta-Gdoutos a Shan [44] ve své práci potvrdili, že pevnost 

v tlaku se zvyšovala s dobou vytvrzování. Nejvyšší pevnosti dosáhla směs strusky v 56denní 
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pevnosti,  a to zejména díky jemné a stejnoměrné struktuře odprašků, což poskytovalo vyšší 

specifický povrch. [44] 

Další vlastností alkalicky aktivované strusky, které cementářské bypassové odprašky ovlivňují, 

je doba tuhnutí materiálu, kdy s rostoucí dávkou odprašků dochází ke zkrácení doby tuhnutí. 

To lze přisuzovat vyššímu obsahu volného CaO v odprašcích, což naznačuje následnou tvorbu 

portlanditu, některé studie uvádí také tvorbu ettringitu. Cementářské odprašky je možné využít 

také jako expanzivní činidla. [45] 

Vliv přídavku cementářských odprašků na dobu tuhnutí analyzovalo hned několik studií. 

Maslehuddin a kol. [46] ve své práci zmiňuje urychlení doby tuhnutí klesající trend doby 

tuhnutí s rostoucí dávkou cementářských odprašků. Další studie Taylora [47] tento klesající 

trend doby tuhnutí potvrdila.  

Nežádoucím jevem při použití cementářských odprašků v alkalicky aktivovaných materiálech 

je tvorba výkvětů (uhličitany alkalických kovů a jejich hydráty). Jako výkvět se označuje bílý 

prášek, který vzniká na povrchu porézních materiálů. Tvorba výkvětu je ovlivněna 

mikrostrukturou materiálu, vysokou koncentrací alkálií a do jisté míry také slabou vazbou 

sodíku ve struktuře. Podle některých studií je možné snížit výkvět použitím KOH namísto 

NaOH jako aktivátoru, jelikož draslík je vázán pevněji a současně krystaly uhličitanu 

draselného nejsou tolik viditelné[48, 49]. S tvorbou výkvětů souvisí vyluhování, které je možné 

charakterizovat jako proces přenosu složek z pevného materiálu do kontaktní kapaliny nebo 

vodné fáze. Odprašky obsahují bezvodé fáze, jako je CaO, arcanit (K2SO4) nebo sylvit (KCl), 

které jsou nestabilní nebo vysoce rozpustné. Při styku s vodou může docházet k rozpouštění 

těchto fází nebo k jejich vysrážení. Výluhy jsou značně alkalické. Hodnoty pH výluhu se 

pohybují v rozmezí 6–13. [50] 

2.7. Smrštění  

Problematice smršťování alkalicky aktivovaných materiálů se zabývalo již mnoho 

laboratorních studií, ze kterých vyplynulo, že malty z alkalicky aktivované strusky mají oproti 

maltám z portlandského cementu vyšší smrštění. Smrštění je možné definovat jako snížení 

objemu při konstantní teplotě bez vnějšího zatížení. Jedná se o důležitou vlastnost materiálu, 

která má vliv na jeho využití. Smrštění lze rozdělit na autogenní smrštění, karbonatační 

smrštění, plastické smrštění a smrštění vysycháním. Autogenní smršťování způsobuje změny 

objemu způsobené hydratací cementu. Karbonatační smrštění nastává při reakci hydratačních 

produktů malty s CO2 v okolním prostředí. Smrštění vysycháním nastává při vysychání malty, 

z toho důvodu záleží na relativní vlhkosti. [3, 51] 

2.7.1. Smrštění vysycháním  

Smrštění vysycháním je velmi důležitý jev, neboť může způsobit popraskání materiálu. 

Přičinou smrštění je ztráta vlhkosti. Vztah mezi smrštění vysycháním a relativní vlhkostí 

(obrázek 6) lze rozdělit do tří stupňů. V první etapě dochází ke ztrátě kapilární vody, druhá 
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etapa vyplývá ze ztráty adsorbované vody na povrchu C-S-H gelu a třetí etapa představuje ztrátu 

vody ze struktury C-S-H gelu. [3] 

 

Obrázek 5: Vliv smrštění na relativní vlhkosti. Převzato a upraveno podle [3] 

Alkalicky aktivované struskové pasty vykazují výrazně vyšší smrštění vysycháním v porovnání 

s portlandským cementem. Tento rozdíl se ještě zvyšuje s poklesem relativní vlhkosti. 

Současně je možné pozorovat také vliv použitého aktivátoru. Shi [3] uvádí, že struskové pasty 

aktivované vodním sklem vykazují vyšší smrštění vysycháním než u struskových past 

aktivovaných NaOH, Na2CO3 nebo Na3PO4. [3] 

2.7.2. Plastické smrštění  

K plastickému smrštění dochází před počátkem tuhnutí betonu. V případě, že plastické smrštění 

neprobíhá rovnoměrně, může docházet k vyvolání tahového napětí, což může vyvolat 

popraskání betonu. Tyto trhliny mohou narušit integritu betonu i jeho vzhled. [3] 

Hlavní příčinou plastického smrštění je vysoká rychlost odpařování vody z povrchu betonu, 

čímž dochází k rychlému nárůstu kapilárního tlaku. K plastickému smrštění nastává krátce po 

růstu kapilárního tlaku, dochází k vývoji dostatečného podtlaku, který způsobí povrchové 

i hloubkové kontrakce. [52] 

2.7.3. Karbonatační smrštění  

Karbonatací je možné označit reakce hydratovaného cementu, jak alkalicky aktivovaného 

materiálu, tak portlandského cementu, s oxidem uhličitým z ovzduší za vzniku uhličitanu 

vápenatého a dalších látek. Důsledek karbonatačního smrštění může být i vznik trhlin. 

Karbonatace betonu snižuje pH materiálu z původních přibližně 13 na 8, což má za následek 

korozi ocelové výztuže betonu. [3,53] 
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Při analýze betonů z alkalicky aktivované strusky byla pozorována výraznější karbonatace než 

u betonů z portlandského cementu. Rychleji se karbonatace projevuje u alkalicky aktivované 

strusky, a to zejména z důvodu vyššího smrštění vysycháním. To je příčinou trhlin, kterými 

může pronikat CO2 do hlubších vrstev materiálu. [3, 53] 

2.7.4. Autogenní smrštění  

Autogenní smrštění je úměrné stupni hydratace. Autogenní smrštění je možné definovat jako 

makroskopická změna objemu, při které nedochází k přenosu vlhkosti do ovzduší. Skládá se ze 

dvou složek – chemického smršťování a smrštění v důsledku samovysychání. [3, 54]  

Chemické smršťování je jedním z faktorů určujících stupeň hydratace. Je tedy výsledkem 

reakcí mezi cementem a vodou. Samovysychání se vyznačuje úbytkem volně přítomné vody, 

která je dále spotřebována na chemické reakce. [54] 

Autogenní smrštění je problémem u betonů s nízkým poměrem w/c, zvláště problematický je 

u alkalicky aktivovaného struskového betonu. U tohoto materiálu dochází v důsledku 

samovysychání ke snížení poréznosti a s rostoucí dávkou alkalického aktivátoru ke zvýšení 

objemu mezopórů. S tím souvisí i zvýšení stupně reakce a také zvýšení chemického 

smršťování. [56] Autogenní smrštění má za následek vysoké vnitřní napětí a praskání, což 

zhoršuje vlastnosti materiálu. [55, 56, 57]  

2.8. Smrštění alkalicky aktivované strusky  

Obecně platí, že alkalicky aktivovaná pojiva mají mnohem vyšší smrštění než pojiva 

portlandského cementu. Důvodem je, že na rozdíl od portlandského cementu se voda 

nezačleňuje v takové míře přímo do tvorby C-S-H gelu a malý objem vody zůstává ve formě 

intersticiální vody. Existuje tedy relativně velké množství vody, která není chemicky vázaná 

a je proto náchylná k odpařování. [58] 

U alkalicky aktivované strusky ovlivňuje smrštění vytvrzených past několik faktorů. Mezi 

vnitřní faktory patří povaha strusky, povaha aktivátoru, dávka aktivátoru nebo stupeň 

hydratace. Mezi vnější faktory se pak řadí teplota vytvrzování, přísady, relativní vlhkost, 

rychlost vysychání nebo doba vysychání. [3] 

Podle Collinse a Sanjayana [61] má alkalicky aktivované struskové pojivo oproti 

portlandskému cementu třikrát vyšší smrštění. Mechanismy smršťování jsou složité. Hlavním 

hydratačním produktem je v alkalicky aktivované strusce C-S-H gel s nízkým poměrem Ca/Si 

a nedochází ke vzniku fází jako CH, což je jedním z hlavních důvodů vysokého smrštění 

vysycháním. Rozhodující vliv na velikost smrštění vysychání mají distribuce velikosti pórů 

a vlastnosti C-S-H gelu. [58] 

Celkové smrštění alkalicky aktivované strusky zahrnuje zejména smrštění vysycháním 

a autogenní smrštění. Karbonatační smrštění nepřispívá k velkým deformacím. [58] 
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Autogenní smrštění alkalicky aktivované strusky je vyšší než u pojiv na bázi portlandského 

cementu. Současně platí, že struska aktivovaná vodním sklem má vyšší autogenní smrštění než 

struska aktivovaná NaOH. Autogenní smrštění dobře koreluje s průběhem hydratace strusky. 

Autogenní smrštění je makroskopickým účinkem chemického smrštění a ovlivňuje ho objem 

pórů. [3] 

Pojiva alkalicky aktivované strusky vykazují vyšší karbonatační smrštění než pojiva 

portlandského cementu. Současně platí, že tato degradace může vést ke snížení pevnosti v tlaku. 

[53] 

2.9. Možnosti snižování smrštění alkalicky aktivované strusky  

Smršťování je jedním z hlavních problémů u alkalicky aktivované strusky. Celkové smrštění 

zahrnuje zejména smrštění vysoušením a autogenní smrštění. Karbonatační smrštění k velkému 

smrštění nepřispívá. Jako účinné faktory redukující smrštění lze navrhnout typ a dávkování 

aktivátoru, podmínky vytvrzování nebo přídavkem expanzních přísad. [58] 

Podmínky vytvrzování mají vliv na smrštění alkalicky aktivované strusky. Smrštění ovlivňuje 

typ i doba ošetřování. Při vytvrzování za zvýšené teploty se snižuje smršťování vysoušením, 

zvyšuje se počáteční pevnost v tlaku, z dlouhodobého hlediska je ale pevnost v tlaku nižší než 

při vytvrzování za laboratorních podmínek. [58] 

Jak již bylo dříve uvedeno v kapitole 2.7.1., struskové pasty aktivované vodním sklem vykazují 

vyšší smrštění než při použití NaOH, Na2CO3 nebo Na3PO4. [3] Navýšením obsahu Na2O 

a SiO2 dochází ke zvýšení smrštění. Zvýšení obsahu křemičitanu sodného zvyšuje smrštění 

a snižuje celkovou porozitu [58] 

Jako postup pro snížení smrštění je možné využít vyztužení alkalicky aktivované strusky. [16] 

Další možností je použití organických látek, zejména polypropylenglykolu, které vykazují 

snížení autogenního smrštění až o 50 % u alkalicky aktivované strusky. Tyto látky snižují 

povrchové napětí vody, což zeslabuje kapilární síly odpovědné za smrštění. Současně 

vyvolávají tvorbu větších pórů. Dále bylo pozorováno zpomalení alkalické aktivace, 

mineralogické složení past ale nebylo změněno. [16, 62] 

Jako přísady kompenzující smrštění se využívají expanzivní činidla, jako CaO nebo MgO, která 

mohou zmírnit smršťováním tvorbou objemných AFt, portlanditu a hydrotalcitu v alkalicky 

aktivované strusce. Nicméně výsledky studií přídavku expanzních činidel nejsou zcela 

pozitivní. Bylo zaznamenáno, že přidání více než 5 % reaktivního MgO snižuje smrštění 

alkalicky aktivované strusky, naopak ale vyvolává vznik mikrotrhlin. [63] 

Expanzivní přísady mají významný vliv na snížení smrštění, a to vlivem distribuce velkosti 

pórů. Ke kompenzaci smrštění je možné využít bypassové cementářské odprašky, a to zejména 

díky přítomnosti volného vápna. [31, 58] 
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Nejznámější expanzní činidlo se vyrábí spalováním sádry, bauxitu a křídy za vzniku síranu 

vápenatého a hlinitanu vápenatého (C4A3S), který dále hydratuje na ettringit. [60, 61] 

C4A3S + 6C + 8CS + 96 H  3(C3A·C3S·32H)    (6) 

Mezi další expanzní činidla patří CaO a MgO, jejichž hydratací vznikají hydroxid vápenatý 

a hydroxid hořečnatý. Tyto oxidy získané při teplotě 900 °C se využívají v zemědělství, 

maltách a omítkách. Nejsou vhodné jako expanzní složky, protože reakce probíhají příliš 

rychle,  kdy se beton nachází stále v plastickém stavu. Aby mohl být CaO a MgO použit jako 

expanzivní látky, musí být páleny při teplotě vyšší než 1000 °C, čímž dochází k snížení 

pórovitosti materiálu a zpomalení jejich reaktivity s vodou. [61] 

Na obrázku 6 je zobrazen graf smrštění dvou betonů, z nichž jeden obsahuje expanzivní přísady. 

V případě, že beton expanzivní přísadu neobsahuje, došlo k minimální expanzi. Příčina této 

expanze není zcela objasněna, zřejmě se jedná o reakce např. volného CaO. Naopak beton 

obsahující expanzivní přísadu dosahoval vyšší expanze. Podle typu expanzivního činidla 

dochází k expanzi mezi druhým a sedmým dnem vytvrzování, následně dochází k smrštění 

vysycháním. Kinetika a rozsah smrštění vysycháním není ovlivněna typem expanzivního 

činidla, jak je vidět na obrázku 6, kdy je změna rozměrů v obou případech obdobná. [64]  

 

Obrázek 6: Schématické znázornění smrštění betonů a vliv expanzivních přísad [64] 

Expanzní činidlo lze také využít ke snížení rizika praskání. Na obrázku 7 jsou patrné změny 

v napětí v konkrétním vzorku omezeným objemovým změnám. U betonu, který neobsahuje 

expanzivní činidlo, dochází k smrštění v tahu, a následně po přesáhnutí pevnosti betonu 

k praskání. V případě betonu, který obsahuje expanzivní činidlo, je omezeno smrštění betonu. 

Během vytvrzování vodou dochází k vnitřnímu pnutí, které se uvolňuje při smrštění 

vysycháním, a napětí v tahu je pak nižší než pevnost betonu a snižuje se riziko praskání. [64] 
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Obrázek 7: Vývoj napětí v betonu a vliv expanzivních přísad [64] 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

3.1 Použité suroviny  

3.1.1 Čisté chemikálie  

 chlorid draselný p.a. – výrobce: Penta s r.o. 

 síran draselný p.a. – výrobce: Penta s. r.o. 

3.1.2 Granulovaná vysokopecní struska 

Pro přípravu vzorků byla použita granulovaná vysokopecní struska mletá ve společnosti Kotouč 

Štramberk, spol. s r.o. Měrný povrch dle Blaina byl přibližně 400 m2·kg-1. Fázové složení 

granulované vysokopecní strusky určené rentgenovou difrakcí je uvedeno v tabulce 3. Na 

obrázku 8 je zobrazena struktura použité vysokopecní strusky. Ze snímku je patrné, že struska 

je tvořena nepravidelnými zrny s ostrými hranami. 

Tabulka 3: Fázové složení granulované vysokopecní strusky 

 amorfní kalcit melilit akermanit merwinit 

w [hm. %] 83,5 9,1 1,2 4,4 1,9 

 

 

Obrázek 8: Snímek vysokopecní strusky ze SEM 
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3.1.3 Bypassové cementářské odprašky  

Byly použity bypassové cementářské odprašky z cementárny Horné Srnie (CEMMAC, a.s.), 

z cementárny Mokrá (Českomoravský cement, a.s.) a z cementárny Hranice (Cement 

Hranice, a.s.). Fázové složení jednotlivých bypassových cementářských odprašků bylo 

stanoveno pomocí rentgenové krystalografie (tabulka 4). Cementářské bypassové odprašky se 

jeví jako heterogenní systém, co do tvaru i velikosti částic jak je patrné z obrázku 9.  Na obrázku 

10 je zobrazen snímek SEM bypassových odprašků Morava zalitých do pryskyřice, zaměřený 

na částici volného CaO.   

Tabulka 4: Fázové složení bypassových cementářských odprašků [hm. %] 

 amorfní CaO sylvit křemen arcanit larnit alunit 

HS 9. 11. 2017 32,6 26,1 20,9 0,7 10,5 7,5 0,5 

HS 8. 8. 2018 44,1 15,7 19,8 0,5 8,8 10,0 1,1 

Hranice 21,7 16,7 33,2 0,9 6,5 8,9 3,8 

Mokrá Morava 41,8 18,7 14,3 0,9 17,3 5,0 0,2 

Mokrá Republika 21,8 18,3 36,5 0,3 6,1 11,9 3,1 

 

 

Obrázek 9: Snímek SEM analýzy odprašků HS 9. 11. 17 

4 μm 
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Obrázek 10: Snímek SEM analýzy – částice volného CaO v odprašcích Morava po zalití v pryskyřici 

a vybroušení 

3.1.4 Vodní sklo  

Použitým aktivátorem bylo sodné vodní sklo s křemičitým modulem 1,8. Složení vodního skla 

je uvedeno v tabulce 5.  

Tabulka 5: Složení vodního skla 

 Na2O SiO2 H2O 

w [hm. %] 16,7 30,2 53,1 

3.1.5 CaO 

Pro přípravu páleného CaO byl použit vápenec Štramberk. Výpal proběhl v muflové peci na 

teplotu 1000 °C a 1240 °C. Průběh výpalu byl nastaven na zahřívání s rampou rychlostí 

10 °C/min na cílovou teplotu, následně hodinovou výdrž při této teplotě, poté chladnutí 

rychlostí 2 °C/min. Následovalo dochlazení a uložení v exsikátoru.  

Vzhledem k obsahu CaO v cementářských bypassových odprašcích, bylo vhodné zjistit jeho 

vliv na chování vzorků. Protože vlastnosti vápna silně závisí na průběhu jeho výpalu, byly pro 

výpal zvoleny dvě různé teploty (1000 °C a 1240 °C viz výše). Jejich struktura a struktura 

původního vápence (obrázek 11) byla analyzována pomocí SEM. Ze snímků na obrázku 12 

nelze zcela určit rozdíl mezi tvrdě a měkce páleným vápnem, ale zdá se, že vápno pálené na 

vyšší teplotu sestává z větších částic než vápno pálené na nižší teplotu. 
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Obrázek 11: Snímky pořízené SEM detekované SE vlevo - vápenec, vpravo – detail zvětšený 10000x 

 

Obrázek 12: Snímky pořízené SEM detekované SE vlevo - CaO (1240 °C), vpravo - CaO (1000 °C) 

3.2 Složení a značení zkušebních těles 

Pro jednoduchou orientaci v připravených vzorcích byl použit jednotný systém značení, podle 

kterého je možné poznat složení vzorků. Z tohoto značení lze vyčíst dávku aktivátoru 

a množství bypassových cementářských odprašků. Dávka aktivátoru je uváděna v procentech 

Na2O vůči hmotnosti strusky, dávka odprašků a ostatních látek je uváděna jako procentuální 

náhrada strusky za odprašky/ostatní látky. Vodní součinitel w/s, tedy poměr hmotnosti vody 

k hmotnosti použité strusky, byl 0,35, a to včetně vody obsažené ve vodním skle. 

Příklady označení: 

4D–40 ……. dávka aktivátoru je 4 % Na2O, 40 % strusky bylo nahrazeno odprašky, 

8D–60 ……. dávka aktivátoru je 8 % Na2O, 60 % strusky bylo nahrazeno odprašky. 

3.3 Příprava zkušebních těles  

Všechny zkoušky byly v rámci této práce prováděny na pastách, jež byly míchány na základě 

normy ČSN EN 196-1. Na připravených pastách byly pozorovány délkové a hmotnostní 
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změny. Byla používána standardní laboratorní míchačka BS MI-CM5AX (BetonSystem, s.r.o.) 

s přednastavenými cykly míchání.  

Voda a vodní sklo byly naváženy do míchací misky míchačky, následně byla přidána navážka 

strusky s konkrétním přídavkem odprašků. Směs byla míchána po dobu 90 sekund, následně 

bylo míchání zastaveno na dobu 90 sekund, kdy byla směs materiálu seškrabána ze stěn misky. 

Poté byla směs míchána dalších 60 sekund. Vzniklá pasta byla dávkována do forem. Byly 

použity dvě velikosti forem, a to 25 25  285 mm a 40  40  160 mm. Formy 

25  25  285 mm byly vymazány vazelínou a opatřeny kovovými kontakty pro měření 

délkových změn. Po naplnění pastou byly uchovány v autogenních podmínkách. Po 

24 hodinách byly trámečky vyjmuty z forem a zabaleny do fólie. Pro trámečky 

40  40  160 mm byly použity kovové formy vymazané vazelínou a opatřeny kovovými 

kontakty a nevymazané plastové formy. Naplněné formy byly ponechány do druhého dne 

v autogenních podmínkách a po vyjmutí z forem byla část trámečků zabalena do fólie a část 

byla uložena do vodního uložení.  

3.3.1 Typ ošetření  

Po odformování byly trámečky (25  25  285 mm) uchovávány v autogenních podmínkách 

zabaleny do fólií po dobu 40–50 dní, některé tří měsíců. Po uplynutí této doby byly dva 

trámečky přemístěny do vodního uložení.  

Trámečky 40  40  160 mm byly uloženy do různých uložení ihned po odformování (stáří 

24 hodin), tři trámečky byly uchovány v autogenních podmínkách ve fólii a tři trámečky byly 

uloženy ve vodě.  

3.4 Stanovení délkových změn  

Délkové změny byly stanoveny přístrojem pro měření délkových změn, tzv. dilatometrem, na 

trámečcích 25  25  285 mm a 40  40  160 mm, přičemž v čelních stěnách trámečků byly 

zabudovány ocelové kontakty, díky kterým bylo možné délkové změny měřit. Měření 

délkových změn bylo u trámečků 25  25  285 mm provedeno 4 hodiny od zamíchání, 

u trámečků 40  40  160 mm po 24 hodinách.  

Dilatometr měří relativní výchylku od nulové pozice, z toho důvodu byly délky vzorků 

porovnány s etalonem stálých rozměrů. Výslednou délkovou změnu v procentech  lze počítat 

podle rovnice (7): 

Δ𝑙 =
(𝑙−𝑙𝑒𝑡)−(𝑙1−𝑙𝑒𝑡,1)

250
∙ 100    (7) 

kde l je naměřená výchylka v mm, let výchylka etalonu, lt výchylka naměřená po odformování, 

let,1 naměřená výchylka etalonu po odformování, 250 je vzdálenost mezi kontakty 

(v milimetrech), pro trámečky 40  40  160 mm byla použita hodnota 150. Současně byla 

zjišťována hmotnost trámečků.  
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3.5 Stanovení mechanických pevností  

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku probíhalo na zkušebním zařízení DESTTEST 

4310 Compact A (BetonSystem, s.r.o.). V první řadě byla měřena pevnost v tahu za ohybu, 

následně byla na obou získaných zlomcích měřena na pevnost v tlaku. Jednotlivá měření byla 

prováděna na trámečcích 40  40  160 mm, a to na trámečcích uchovávaných ve fólii i ve 

vodě, v intervalech 1, 7, 28 a 90 dní.  

3.6 Stanovení doby tuhnutí  

Doba tuhnutí byla stanovena na základě normy ČSN EN 196-3. Pro stanovení doby tuhnutí byla 

připravena pasta podle postupu v kapitole 3.3, touto směsí byl naplněn Vicatův prstenec. Pasta 

byla zalita parafínovým olejem pro zabránění vysychání pasty. Za počátek tuhnutí byla 

považována doba, kdy vzdálenost mezi koncem penetrační jehly a skleněné podložky byla 

přibližně 6 ± 3 mm, a za konec tuhnutí pak doby, kdy průnik jehly byl asi 0,5 ± 1 mm. Současně 

se stanovením doby tuhnutí byla měřena teplota v 10minutových intervalech.  

3.7 Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

Vybrané vzorky byly analyzovány rentgenovou difrakční analýzou. Touto metodou je možné 

identifikovat fáze krystalického materiálu a vlastnosti krystalické mřížky. Rentgenová difrakce 

je běžnou technikou pro studium krystalových struktur. Metoda je založena na konstruktivní 

interferenci monochromatických rentgenových paprsků a krystalického vzorku [65]. 

Byly vybrány vzorky, které byly po dobu tří měsíců umístěny v autogenním prostředí 

a následně část z nich ve vodním prostředí. Jednotlivé vzorky byly rozetřeny ve třecí misce. 

Rozetřený vzorek byl v plastových vialkách zalit isopropanolem pro zastavení hydratace, 

a ponechán do druhého dne. Následně byla směs přefiltrována za sníženého tlaku na 

Büchnerově nálevce. Filtrační koláč byl sušen při teplotě 40 °C po dobu 24 hod. Poté byl vzorek 

krátce pomlet na vibračním mlýně a analyzován.  

3.8 Skenovací elektronová mikroskopie  

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) se zabývá analýzou mikroskopické struktury 

skenováním povrchu vzorku s vysokým rozlišením a vysokou hloubkou ostrosti. Svazek 

urychlených elektronů rastruje povrch vzorku. V souvislosti s vysokou hloubkou ostrosti 

dochází ke vzniku trojrozměrného obrazu povrchu vzorku. Signály emitované ze vzorku se 

shromažďují detektorem, zesilují se a následně dochází ke generaci obrazu povrchu.  

V průběhu interakce elektronů může docházet ke dvěma druhům srážek, a to k pružné srážce 

za vzniku zpětně rozptýlených elektronů (BSE), a nepružné srážce za vzniku sekundárních 

elektronů (SE). BSE se vyznačují odchylkou ve velkých úhlech s malou ztrátou energie, naopak 

SE se odchylují v malých úhlech a vykazují nižší energii než BSE. SE jsou primárními signály, 

kterými se dosahuje topografického kontrastu, BSE se využívají pro tvorbu kontrastu 

prvkového složení [66]. 
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Vzorky byly připraveny z vnitřní části trámečků mechanickým působením a následným 

vypreparováním plochých úlomků. Pro zvodivění vzorků byla nanesena vrstvička zlata. 

Samotné měření proběhlo prostřednictvím elektronových mikroskopů ZEISS EVO LS 10 

a JEOL JSM-7600F a probíhalo v módu detekce sekundárních elektronů. Na vybraných 

místech bylo stanovováno prvkové složení energiově disperzním spektrometrem (EDS 

analýza). Bylo zvoleno urychlovací napětí 15 kV a pracovní vzdálenost 12 mm.  

3.9 Kalorimetrie  

3.9.1 Izoperibolická kalorimetrie  

Izoperibolická kalorimetrie je založena na stanovení uvolněného tepla měřením vývoje teploty 

vzorku během tuhnutí a tvrdnutí. Lze tak sledovat vliv složení a množství komponent směsi. 

Z hydratační křivky je možné stanovit počátek a konec tuhnutí, maximální dosaženou teplotu. 

[67, 68, 69] 

Pro měření struskových past s různými přídavky odprašků, KCl, K2SO4 nebo CaO byly použity 

kelímky z pěnového polystyrenu (200 ml), do kterých byly dávkovány vzorky (300 g pasty) 

připravené jako v kap. 1.2. Následně byly kelímky se vzorky vloženy do termoizolačního obalu 

a byl zaveden termočlánek, který připojen k počítači k zaznamenávání teploty ve vzorku 

v pravidelných časových intervalech (10 sekund). Měření bylo zahájeno vždy 5 minut po 

zamíchání. 

 

Obrázek 13: Vlevo - izoperibolický kalorimetr, vpravo - umístění termočlánku ve vzorku 

3.9.2 Izotermická kalorimetrie  

Průběh hydratace směsi na bázi alkalicky aktivované strusky s přídavkem odprašků KCl, K2SO4 

nebo CaO v různých poměrech byl sledován prostřednictvím izotermického kalorimetru TAM 

Air (TA-Instruments) při teplotě 25 °C. Jako referenční vzorek byla použita vysokopecní 

struska. Měření probíhalo v „AdMix“ ampulích o objemu 15 ml, ve kterých byly všechny 

složky vytemperovány na požadovanou teplotu a následně smíchány s aktivačním roztokem. 

Pro každou zkoušku bylo naváženo 4 g požadované směsi pojiva a potřebné množství vodního 

skla a vody tak, aby vodní součinitel činil 0,35 a procentuální obsah Na2O na hmotnost pojiva 

odpovídalo 4 %. Voda a vodní sklo byly smíchány mimo kalorimetr, následně byly 
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temperovány v kalorimetru odděleně od zhomogenizované směsi. Po smíchání byly obě složky 

míchány po dobu třech minut pro zajištění homogenity pasty. 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

V této kapitole jsou uvedeny a diskutovány výsledky jednotlivých cílů práce. Je zde 

komentován vliv cementářských odprašků na vlastnosti alkalicky aktivované strusky za použití 

dvou různých dávek aktivátoru, a dále posouzení vlivu vybraných sloučenin, které jsou 

obsaženy v odprašcích, na vlastnosti alkalicky aktivované strusky. V prvních kapitolách 4.1 až 

4.3 je kladen důraz zejména na procesy spojené s vlivem odprašků na tuhnutí alkalicky 

aktivované strusky, v těch dalších je sledován jejich vliv z dlouhodobého hlediska, a to 

konkrétně na délkové změny (kap. 4.4) a mechanické vlastnosti (kap. 4.5). Na tyto kapitoly 

navazují výsledky z instrumentálních metod (kap. 4.6 až 4.7) použitých pro objasnění 

pozorovaných jevů.   

4.1 Stanovení doby tuhnutí  

Vliv přídavku bypassových cementářských odprašků v alkalicky aktivované strusce byl 

stanoven pomocí Vicatova přístroje. Vodní součinitel (w/c) byl stanoven na 0,35. V této analýze 

byly použity pasty s dávkou 4 % a 8 % Na2O k hmotnosti strusky. Současně byl sledován vliv 

přídavku KCl, K2SO4 a CaO páleného na 1000 °C a 1240 °C. V průběhu analýzy byla 

sledována také změna teploty jednotlivých past.  

Na obrázku 14 a 15 je možné pozorovat závislost počátku a konce tuhnutí na dávce různých 

odprašků pro vzorky s dávkou 4 % Na2O. Byly připraveny vzorky s dávkou odprašků do 20 %, 

pro odprašky Morava byl přídavek vyšší na základě měření délkových změn, kdy byla 

pozorována expanze. S rostoucím přídavkem odprašků došlo k dřívějšímu počátku i konci 

tuhnutí. Právě u vzorků Morava došlo při přídavku 10–20 % k prodloužení počátku tuhnutí a při 

přídavku 20–40 % k prodloužení konce tuhnutí. Výkyv je možné pozorovat také u odprašků 

HS 8. 8. 18 u vzorků 10 a 15 %. Počátek i konec tuhnutí nastal nejdříve u vzorků s přídavkem 

odprašků HS 9. 11. 17, nejpozději u vzorků s přídavkem odprašků Morava. 

Závislost počátku a konce tuhnutí na dávce různých odprašků s dávkou 8 % Na2O má 

pozvolnější průběh, jak je vidět na obrázcích 16 a 17. Opět platí, že s rostoucí dávkou odprašků 

nastává počátek i konec tuhnutí rychleji. Počátek i konec tuhnutí nastal nejrychleji u vzorků 

s přídavkem odprašků Hranice, nejpomaleji pak u vzorků s přídavkem odprašků Morava. Směsi 

s přídavkem odprašků Hranice bylo možné namíchat pouze do přídavku 20 %, pasty s vyšší 

dávkou odprašků tuhly již při míchání.  
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Obrázek 14: Počátek tuhnutí past s dávkou 4 % Na2O 

 

Obrázek 15: Konec tuhnutí past s dávkou 4 % Na2O 

 

Obrázek 16: Počátek tuhnutí past s dávkou 8 % Na2O 
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Obrázek 17: Konec tuhnutí past s dávkou 8 % Na2O 

Porovnáním obou dávek aktivátoru je zřejmé, že u vzorků s dávkou 8 % Na2O nastal počátek 

i konec tuhnutí později než u vzorků s dávkou 4 % Na2O. Rozdíly mezi počátky a konci tuhnutí 

se pohybují okolo 30 minut. Zvýšením dávky aktivátoru lze tedy do jisté míry zmírnit silné 

urychlení tuhnutí, které způsobují všechny studované odprašky, popřípadě díky tomu jimi 

strusku nahradit ve větším rozsahu.  

Aby bylo alespoň částečně objasněno, proč odprašky způsobují výrazné urychlení tuhnutí, byl 

s ohledem na jejich fázové složení (tab. 4) sledován také vliv přídavku čistých a dostupných 

složek v odprašcích výrazněji obsažených. Konkrétně se jednalo o KCl, K2SO4 a CaO páleného 

na 1000 °C a 1240 °C. Na obrázku 18 jsou zobrazeny závislosti počátku a konce tuhnutí na 

přídavku jednotlivých chemikálií při dávce 4 % a 8 % Na2O. Z grafu je patrné, že s rostoucím 

přídavkem KCl došlo v obou případech k značnému prodloužení doby tuhnutí. Podobný trend 

byl pozorován také u přídavku K2SO4, v tomto případě ale nedošlo k tak značnému prodloužení 

počátku tuhnutí, jaké bylo pozorováno při použití KCl. Naopak při použití CaO páleného na 

1000 °C a 1240 °C nastal počátek i konec tuhnutí dříve. Z grafu je zřejmé, že závislost počátku 

i konce je u dávky 4 % Na2O téměř totožná, u dávky 8 % Na2O počátek a konec tuhnutí nastal 

později u CaO páleného na 1000 °C. Rozdíl mezi oběma typy CaO se pohybuje okolo 10 minut. 

Teplota výpalu CaO tedy jeho vliv na dobu tuhnutí výrazně neovlivnila. 
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Obrázek 18: Počátek a konec tuhnutí past s přídavkem čistých látek s dávkou: nahoře – 4 % Na2O, 

dole – 8 % Na2O 

Dosud byly popisovány výsledky tuhnutí s čistými látkami přidanými pouze samostatně, 

nicméně v odprašcích se vyskytují současně všechny. Proto byla stanovena doba tuhnutí směsí 

s kombinací KCl a CaO pálené na 1000 °C a 1240 °C s dávkou 4 % Na2O. Závislost počátku 

a konce tuhnutí na přídavku KCl a CaO je zobrazena na obrázku 19. Podle těchto závislostí lze 

odvodit, že při konstantním přídavku CaO dochází s rostoucím přídavkem KCl jen 

k mírnému oddalování počátku i konce tuhnutí. Ani dvojnásobný hmotnostní přídavek KCl 

oproti CaO nevedl k prodloužení tuhnutí směsi s 2,5 % CaO na úroveň referenční pasty bez 

obou těchto látek. Naopak při konstantním přídavku KCl došlo s rostoucí dávkou CaO 

k prudkému urychlení počátku i konce tuhnutí. Směsi s přídavkem 5 % KCl měly závislost 

počátku i konce tuhnutí prudší než směsi s přídavkem 2,5 %. Souhrnně lze tedy uzavřít, že 

pokud se vyskytuje v systému současně KCl i CaO, převládá vliv CaO a tuhnutí se tedy výrazně 

urychluje. 
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Obrázek 19: Počátek a konec tuhnutí past s kombinací KCl a CaO 

Současně s dobou tuhnutí čistých složek (KCl, K2SO4 a CaO páleného na 1000 °C a 1240 °C) 

byl sledován vývoj teploty alkalicky aktivované strusky, a to při dávce 8 a 4 % Na2O. Jak je 

patrné na obrázku 20, u směsí s dávkou 8 % Na2O a přídavkem KCl došlo k poklesu teploty 

v průběhu tuhnutí směsi. Stejný trend je možné pozorovat u přídavku K2SO4, pokles teploty ale 

není tak výrazný, jak je tomu při použití KCl. Naopak při použití CaO je zřejmé, že oba typy 

CaO zvyšují teplotu směsi v průběhu tuhnutí, a to bez ohledu na teplotu výpalu, neboť rozdíl 

teplot mezi oběma typy CaO byly v rámci 1 °C. 
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Obrázek 20: Průběh teploty během doby tuhnutí s přídavkem KCl, K2SO4 a CaO s dávkou vodního 

skla 8 % 

Při použití těchto látek ve strusce aktivované dávkou 4 % Na2O lze pozorovat obdobný trend 

jako v předchozím případě, ale jak je patrné z obrázku 21, absolutní hodnoty teplot směsí byly 

nižší.  

Jednou z příčin urychlení tuhnutí přídavkem odprašků je pravděpodobně hydratace volného 

CaO, což snižuje množství záměsové vody a následně dochází ke vzniku primárního CSH gelu. 

Tyto procesy jsou navíc silně exotermické, takže dochází ke zvýšení teploty, které chemické 

reakce a tím i tuhnutí také urychluje. V souvislosti s tímto byly naměřeny kalorimetrické křivky, 

a to jak na izotermickém, tak i na izoperibolickém kalorimetru. Cílem těchto měření bylo mimo 

jiné právě porovnání výsledků měřených při konstantní teplotě (25 °C) a s teplotou závisející 

na reakcích, které v systému během tuhnutí probíhají.  
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Obrázek 21: Průběh teploty během doby tuhnutí s přídavkem KCl, K2SO4 a CaO s dávkou vodního 

skla 4 % 

Vlivem cementářských bypassových odprašků v alkalicky aktivované strusce na dobu tuhnutí 

se nezabývalo mnoho studií. Bílek a kolektiv sledovali vliv bypassových odprašků v alkalicky 

aktivované strusce a jejich výsledky korespondují s výsledky této práce. I v jejich studii došlo 

k poklesu počátku i konce tuhnutí s rostoucí dávkou odprašků [47]. Vzniklo také několik prací, 

které sledovaly vliv bypassových odprašků v portlandském cementu. Singh sledoval vliv 

alkalických bypassových odprašků a vysokopecní strusky v portlandském cementu a došel ke 

zjištění, že přidáním vhodného množství bypassových odprašků dochází k urychlení počátku 

i konce tuhnutí [70]. Stejně tak Tkaczewska potvrdila trend urychlení počátku tuhnutí s rostoucí 

dávkou odprašků [41]. Naopak Konsta-Gdoutos a Shah ve své práci studovali vliv bypassových 

odprašků v roli aktivátoru vysokopecní strusky. Ve své práci uvádí, že přídavkem různých 

druhů odprašků došlo k prodloužení doby tuhnutí oproti vysokopecní strusce, a to až na hodnoty 

několika hodin [43].  

Heikal a kolektiv studovali vliv bypassových odprašků v portlandském cementu a struskovém 

cementu na dobu tuhnutí. Potvrdili, že přídavkem bypassových odprašků do portlandského 

cementu došlo k urychlení počátku i konce tuhnutí. Při použití cementu se zastoupením 70 % 

vysokopecní strusky uvádějí urychlení počátku a konce tuhnutí s rostoucí dávkou odprašků 

[71]. Vliv KCl, K2SO4 a CaO na dobu tuhnutí v alkalicky aktivované strusce není také příliš 

popsán. Shi ve své studii [3] uvádí, že přídavkem K2SO4 dochází k prodloužení počátku i konce 

tuhnutí, což potvrzují i výsledky této práce. 
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4.2 Izoperibolická kalorimetrie  

Metodou izoperibolické kalorimetrie je možné měřit teplotu hydratace past přesněji, než tomu 

bylo v průběhu stanovení doby tuhnutí, kontinuálně a po daleko delší dobu. Vliv teploty na 

hydrataci je tu umocněn tím, že je vzorek lépe izolován od okolního prostředí, než tomu bylo 

v předchozí kapitole. V závislosti na měření doby tuhnutí v předchozí kapitole byl studován 

vliv KCl, K2SO4 a CaO pálené na 1000 °C. Na obrázku 22 je zobrazen detailní pohled na první 

hodinu od zamíchání. Křivka teploty vzduchu je pouze orientační, neboť znázorňuje situaci 

reference. Další vzorky byly namíchány v rozmezí jedné hodiny. Lze však konstatovat, že se 

teplota v laboratoři měnila minimálně. Začátek měření byl vždy 5 minut od zamíchání. Z grafu 

je patrné, že s rostoucím přídavkem CaO došlo ke zvýšení teploty směsi oproti referenci. 

Naopak přídavkem KCl a K2SO4 došlo k poklesu teploty směsi vzhledem k referenci. Z grafu 

lze také usoudit, že přídavek KCl snižuje teplotu směsi výrazněji než K2SO4. Zároveň byl 

sledován vliv přídavku KCl a CaO v poměru 2:1. Z grafu na obrázku 22 vyplývá, že tento 

přídavek zvyšuje teplotu směsi v porovnání s referencí.  

 

Obrázek 22: Detailní pohled na iniciační pík v první hodině 

Z grafu na obrázku 23 je patrné, že při přídavku CaO dochází od počátku měření k prudkému 

nárůstu teploty, píky jsou velmi intenzivní a jejich maximum se objevuje brzy po zamíchání. 

Zároveň tyto směsi velmi rychle tuhnou. Naopak při přídavku KCl je možné pozorovat na 

počátku měření nižší teploty, než jsou pozorovatelné u reference. Maximum prvního píku 

dosahuje také nižších teplot než struska a objevuje se později, což opět koreluje s retardačními 

účinky KCl.    
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Obrázek 23: Kalorimetrická křivka směsí s přídavkem KCl, K2SO4 a CaO a dávkou 4 % Na2O 

4.3 Izotermní kalorimetrie 

Izotermní kalorimetrií byl analyzován vliv přídavku KCl, K2SO4 a CaO pálené na 1000 °C 

v alkalicky aktivované strusce s dávkou 4 % a 8 % Na2O. Výsledky byly vyneseny do 

kalorimetrických křivek hydratace směsí. Na obrázku 24 je zobrazen detailní pohled na 

iniciační pík objevující se ihned po smíchání aktivačního roztoku a pevných složek, jehož 

pozorování bylo umožněno použitím admix ampulí. Průběh křivek jednotlivých přídavků 

koresponduje s měřením na izoperibolickém kalorimetru. S rostoucím přídavkem CaO došlo ke 

zvýšení tepelného toku, naopak přídavkem KCl a K2SO4 nastalo snížení tepelného toku s tím, 

že K2SO4 snižovalo tepelný tok méně než KCl.  

 

Obrázek 24: Detailní pohled na iniciační pík v první hodině 

Na obrázku 25 lze pozorovat v případě reference dva píky v indukční periodě, kdy první pík 

představuje smáčení a rozpouštění částic strusky a druhý pík poté reakci mezi Ca2+ ionty 
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a křemičitany z vodního skla za vzniku primárního CSH gelu, s nímž souvisí doba tuhnutí 

pasty. U směsí s  CaO dochází ke zvýšení tepelného toku oproti referenci a urychlení druhého 

píku, který se s tím prvním dokonce částečně překrývá, a tedy i k urychlení tuhnutí. Naopak 

přídavkem KCl a K2SO4 došlo ke snížení tepelného toku, a to tak, že KCl snižuje tepelný tok 

více než K2SO4. Při kombinaci KCl a CaO v poměru 2:1 došlo ke zvýšení tepelného toku směsi. 

Při pohledu na třetí pík, který souvisí s tvorbou sekundárního CSH gelu a tedy s vývojem 

pevností, je pozorovatelný stejný trend.  

 

Obrázek 25: Průběh kalorimetrické křivky: vlevo – indukční perioda, vpravo – urychlovací perioda 

Z grafu na obrázku 26 je patrné, že přídavkem CaO dochází ke zvýšení celkově uvolněného 

tepla směsi, zatímco K2SO4 a KCl celkově uvolněné teplo značně snižuje. Kombinací 10 % 

KCl a 5 % CaO došlo ke zvýšení celkově uvolněného tepla na úroveň podobnou teplu 

vygenerovaného směsí s 2,5 % CaO. 

 

Obrázek 26: Celkově uvolněné teplo alkalicky aktivované strusky s přídavky KCl, K2SO4 a CaO 

Současně byl sledován vliv různých typů odprašků v přídavku 20 % s dávkou 4 % Na2O. 

Z grafu na obrázku 27 je zřejmé, že nejvyšší tepelný tok prvního píku, resp. prvního píku 

s raménkem, měl HS 9. 11. 17, což může být odůvodněno vysokým obsahem CaO. Tyto 

výsledky korespondují s výsledky stanovení doby tuhnutí, kdy i v tomto případě došlo u vzorků 

Hranice a HS 9. 11. 17 k dřívějšímu tuhnutí než u ostatních vzorků. 
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Obrázek 27: Průběh kalorimetrické křivky: vlevo – indukční perioda, vpravo – detail iniciačního píku 

Pík v urychlovací periodě souvisí s pevností materiálu, jak již bylo zmíněno. V té souvislosti je 

možné říci, a v kapitole 4.6 bude i dále potvrzeno, že vyšších počátečních pevností bylo 

dosaženo použitím odprašků HS 9. 11. 17, naopak nejnižších počátečních pevností dosahuje 

reference, jak je patrné z obrázku 28.  

 

Obrázek 28: Vlevo - urychlovací perioda, vpravo - celkově uvolněné teplo soustavy 

V návaznosti na dosavadní výsledky byly analyzovány také různé přídavky jednoho typu 

odprašků, a to konkrétně HS 8. 8. 18 s dávkou 4 a 8 % Na2O. Z detailního pohledu na obrázku 

29 je zřejmé, že ihned po zamíchání směsi došlo ke spotřebování tepla, a to zejména kvůli 

rozpouštění části odprašků, což má za následek endotermní děj. Jedná se zejména o sloučeniny 

KCl a K2SO4. Současně ale nedošlo k endotermnímu ději u směsi s 100% náhradou strusky. Na 

křivce reference lze pozorovat tři píky, kdy první odpovídá smáčení zrn strusky, druhý pík 

s maximem v čase cca 1,3 hodiny odpovídá tvorbě primárního CSH gelu a určuje dobu tuhnutí. 

Maximum třetího píku nastává v čase 25 hodin a odpovídá tvorbě sekundárního CSH gelu. 

Z grafu je možné pozorovat zvyšující se intenzitu iniciačního píku s rostoucí dávkou odprašků. 

To lze odůvodnit rostoucím obsahem volného CaO ve směsi. S tím souvisí také fakt, že 

s rostoucí dávkou odprašků nastává druhý pík dříve, případně se z něj stalo raménko, jak lze 

pozorovat u přídavku 80 a 100 %. I v tomto případě je možné potvrdit výsledky získané 

v kapitole stanovení doby tuhnutí. S rostoucí dávkou odprašků dochází k urychlení tuhnutí 

směsi.  
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Obrázek 29: Počáteční fáze průběhu kalorimetrické křivky pro HS 8. 8. 18 s dávkou 8 % Na2O, vpravo 

- detailní pohled na iniciační pík v první hodině 

Při pohledu na obrázek 30 je patrné, že s rostoucí dávkou odprašků nastává také třetí pík dříve 

než je tomu u reference. Vzhledem k intenzitě jednotlivých píků a k jejich poloze, lze 

předpokládat, že s rostoucí dávkou odprašků se budou zvyšovat také počáteční pevnosti směsí. 

Graf celkově uvolněného tepla zobrazený na obrázku 30 udává, že s rostoucí dávkou odprašků 

dochází k uvolnění většího tepla.  

 

Obrázek 30: Urychlovací fáze průběhu kalorimetrické křivky pro HS 8. 8. 18 s dávkou 8 % Na2O, 

vpravo - celkově uvolněné teplo soustavy 

Dále byly měřeny směsi pro dávku 4 % Na2O. Z detailního pohledu na obrázku 31 vyplývá, že 

u vzorku 4D-40 došlo k endotermnímu průběhu, zatímco u ostatních nikoli. Určité odlišnosti 

mohou být způsobeny tím, že zatímco měření pro 8 % Na2O bylo prováděno v AdMix 

ampulích, a byl tedy vývoj tepelného toku měřen od prvního kontaktu pevných a kapalných 

složek, zatímco při dávce vodního skla odpovídající 4 % Na2O bylo míchání provedeno vně 

kalorimetru. Jak je z grafu zřejmé, první pík odpovídající rozpouštění strusky je patrný pro 

všechny vzorky. Druhý pík primárního CSH gelu reference nastal výrazně později než u vzorků 

s přídavky odprašků. Z grafu lze usoudit, že s rostoucí dávkou odprašků roste intenzita druhého 

píku a současně nastává dříve. I v tomto případě výsledky korespondují s dobou tuhnutí, kdy 

s rostoucí dávkou odprašků nastává dříve. Stejný trend lze pozorovat i v případě třetího píku. 

Porovnáním obou dávek Na2O bylo zjištěno, že při dávce 8 % Na2O dochází k vzniku druhého 

i třetího píku později než u dávky 4 % Na2O. Z grafu na obrázku 32 lze říci, že s rostoucí dávkou 

odprašků roste i celkově uvolněné teplo. 
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Obrázek 31:Vlevo – počáteční, vpravo - urychlovací fáze průběhu kalorimetrické křivky pro 

HS 8. 8. 18 s dávkou 4 % Na2O 

 

Obrázek 32: Celkově uvolněné teplo kalorimetrické křivky pro HS 8. 8. 18 s dávkou 4 % Na2O 

Vliv cementářských odprašků v alkalicky aktivované strusce analyzovaný izotermní 

kalorimetrií nedisponuje velkým množstvím studií, které by se tímto tématem zabývaly. 

Obdobnou studií se zabýval Czapik [32], který ve své práci porovnával cementovou pastu 

a pastu cementářských bypassových odprašků. V této studii došlo k rychlému vývoji tepla 

oproti studované cementové pastě, která souvisí s hydratací CaO, a následně uvolněné teplo 

rychle klesalo. 

4.4 Stanovení délkových změn  

Délkové změny byly pozorovány na pastách alkalicky aktivované s přídavkem cementářských 

bypassových odprašků, které byly připraveny do forem o rozměrech 25  25  285 mm 

a 40  40  160 mm. Do forem 25  25  285 mm byly namíchány pasty s odprašky HS 

8. 8. 18 a HS 9. 11. 17 s dávkou 8 % Na2O, a s odprašky HS 8. 8. 18, HS 9. 11. 17, Morava, 

Republika, Hranice s dávkou 4 % Na2O, délkové změny byly pozorovány nejprve ve fólii a 

následně byly pozorovány ve vodním uložení. Do forem 40  40  160 mm byly namíchány 

pasty HS 8. 8. 18 pro studium vlivu jejich dávky a následně pasty s jednotným přídavkem 10 % 
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odprašků Morava, Hranice a HS 9. 11. 17 pro vzájemné srovnání různých odprašků mezi sebou. 

Jejich dávka (10 %) byla volena tak, aby bylo možné všechny pasty bezpečně zamíchat a naplnit 

jimi formy. Trámečky  40  40  160 mm byly po 24 hodinách odformovány a rozděleny na 

dvě sady, kdy jedna byla vložena do vodního uložení a druhá byla zabalena do fólie pro 

porovnání rozdílu v ošetřování ihned po odformování. 

4.4.1 Trámečky 25  25  285 mm 

Z obrázku 33 je patrné, že u všech vzorků past s dávkou 8 % Na2O, uložených ve fólii 

docházelo ke smrštění, vzorky 8D-40, 8D-60, 8D-80 a 8D-100 převyšovaly smrštěním 

referenci. U vzorků s přídavkem 60 % a 80 % odprašků bylo smrštění největší, naopak nejmenší 

smrštění vykazoval vzorek s přídavkem 20 % odprašků. Při následném uložení vzorků do 

vodního prostředí došlo k expanzi. Nejmenší expanzi vykazovala reference, naopak nejvyšší 

expanzi bylo možné pozorovat u vzorku 8D-80. Vzorek 8D-20 se po několika dnech rozlomil. 

Expanze vzorků po uložení do vody lze vysvětlit tím, že dochází k transportu vody do pórů ve 

vzorku, protože u nich při předešlém ošetřování ve fólii docházelo k samovysychání. Rostoucí 

expanze s rostoucí dávkou odprašků však naznačuje, že při vodním uložení dochází u těchto 

vzorků k tvorbě expanzivních hydratačních produktů. Prudká expanze souvisí také s křehkostí 

vzorků. Tento jev bude podrobněji studován v kapitole 4.6. 

 

Obrázek 33: Vliv cementářských bypassových odprašků HS 8. 8. 18 na délkové změny při uložení:  

vlevo – ve fólii, vpravo – ve vodě 

Při použití odprašků HS 9. 11. 17 s dávkou 8 % Na2O bylo při uložení ve fólii dosaženo 

obdobných výsledků jako u vzorků s odprašky HS 8. 8. 18. Jak je zřejmé z obrázku 34, 

nejmenší smrštění vykazoval vzorek 8D-20, naopak největší smrštění vykazovaly vzorky 

8D-60 a 8D-80. Při následném uložení ve vodě došlo u vzorků 8D-40 a 8D-60 k rozpadu 

trámečků již v prvních dnech uložení. Jak je z grafu zřejmé, vzorky nevykazovaly tak vysokou 

expanzi, jak bylo možné pozorovat při použití odprašků HS 8. 8. 18. Nejmenší expanzi bylo 

možné pozorovat u reference, nejvyšší pak u vzorku 8D-100. 
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Obrázek 34: Vliv cementářských bypassových odprašků HS 9. 11. 17 na délkové změny při uložení: 

vlevo - ve fólii, vpravo - ve vodě 

Délkové změny směsi s dávkou 4 % Na2O byly pozorovány u past cementářských bypassových 

odprašků HS 8. 8. 18, Morava, Republika a Hranice. Z obrázku 35 lze usoudit, že s rostoucí 

dávkou odprašků HS 8. 8. 18 smrštění postupně klesalo, výjimku tvořily vzorky 4D-20 a 4D-

40, kdy 4D-40 vykazovalo větší smrštění než 4D-20. Nejmenší smrštění tedy vykazoval vzorek 

4D-100 a největší 4D-40. Po uplynutí 30 dní v uložení ve fólii bylo největší smrštění 

pozorováno u reference.  

 

Obrázek 35: Vliv cementářských bypassových odprašků HS 8. 8. 18 na délkové změny při uložení:  

vlevo – ve fólii, vpravo – ve vodě 

Pro odprašky Morava, Hranice a Republika byly namíchány pouze vzorky s přídavkem 

odprašků, při kterém byly pasty zpracovatelné. U odprašků Hranice se jednalo o 10% přídavek, 

u odprašků Republika pak o 10% a 20% přídavek, u odprašků Morava pak přídavek 60 %. 

Z grafu na obrázku 36 je patrné, že všechny odprašky vykazovaly smrštění vyjma odprašků 

Morava, u kterých nastala po týdnu uložení ve fólii expanze. Největší smrštění bylo zpočátku 

pozorováno u vzorku 4D-20 Republika, po 50 dnech uložení bylo smrštění jednotlivých vzorků 

totožné. Do vodního uložení byly uloženy pouze vzorky odprašků Morava, zbylé vzorky se 

rozbily. Jeden z trámečků byl ponechán ve fólii a zbylé byly uloženy do vody. Z grafu lze 

usoudit, že i trámeček ponechaný ve fólii vykazoval mírnou expanzi, resp. pokračoval v trendu 

patrném na obrázku 36 pravo. Vzorky uchované ve vodě naproti tomu vykazovaly značnou 

expanzi, což odpovídá dosavadním výše uvedeným výsledkům. 
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Obrázek 36:Vlevo - vliv cementářských bypassových odprašků  Morava, Republika, Hranice na 

délkové změny past uložených ve fólii, vpravo – vodní uložení trámečků s přídavkem odprašků 

Morava 

4.4.2 Trámečky 40  40  160 mm 

Následně byly namíchány pasty s přídavkem odprašků HS 8. 8. 18 0–100 %, s 10% přídavkem 

odprašků Hranice, Morava a HS 9. 11. 17. Vzorky se 100% přídavkem odprašků nebylo možné 

namíchat z důvodu vysoké rychlosti tuhnutí. Na obrázku 37 je zobrazena závislost délkových 

změn na čase u trámečků uložených ve fólii a ve vodě. Jak je patrné, u všech trámečků 

uložených ve fólii docházelo ke smrštění. Největší smrštění bylo pozorováno u reference, 

naopak nejnižší smrštění vykazovaly trámečky přídavkem 60 a 80 % odprašků HS 8. 8. 18. Při 

porovnání jednotlivých typů odprašků  je patrné, že v počátečním stádiu je smrštění stejné, po 

26 dnech je smrštění menší u odprašků HS 9. 11. 17, než u odprašků Hranice a Morava, jejichž 

smrštění bylo stejné. U trámečků uložených ve vodě docházelo k expanzi. Nejvyšší expanzi 

vykazoval vzorek 4D-80, dále vzorky 4D-60 a 4D-40. Vzorky 4D-80 se po 9 dnech vodního 

uložení rozpadly, jak lze vidět na obrázku 38. Důvodem je pravděpodobně právě prudká 

expanze v kombinaci s křehkostí, která byla při práci s trámečky zejména u  referenčních vzorků 

bez odprašků alespoň z makroskopického pohledu patrná. U vzorků 4D-10 Hranice a 4D-10 

Morava nastalo v první fázi smrštění a následně došlo k velmi mírné expanzi. Vzorek reference 

vykazoval mírné smrštění i ve vodním uložení oproti ostatním vzorkům. 

Z těchto výsledků lze usoudit, že velké dávky odprašků není možné použít jako příměsi do 

směsí právě kvůli velké expanzi ve vodním uložení. Přídavky 10 % odprašků lze na základě 

těchto délkových změn ve směsi použít a jejich typ nemá na směs výrazný vliv. 

Pro zjištění příčiny odlišného chování vzorků uložených ve fólii a ve vodě byla provedena 

analýza XRD a SEM, jako důkaz vzniku hydratačních produktů způsobujících expanzi.  
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Obrázek 37: Vliv cementářských bypassových odprašků na délkové změny past uložených: vlevo - ve 

fólii, vpravo - ve vodě 

 

Obrázek 38: Rozpadnuté vzorky 4D-80: vlevo po 9 dnech, vpravo po 90 dnech 

Současně byla měřena změna hmotnosti jednotlivých trámečků. Z obrázku 39 je zřejmé, že 

hmotnost trámečků uložených ve fólii se postupem času snižovala. Zabalení do fólie tedy 

nezabrání vysychání vzorků úplně, ale velmi výrazně jej omezuje, neboť ztráta hmotnosti se po 

cca 90 dnech pohybovala kolem 1 %. U vzorků uložených ve vodě došlo v prvních dvou dnech 

k poklesu hmotnosti trámečků, následně hmotnost trámečků rostla. Výjimku tvoří vzorek 

4D-10 HS 9. 11. 17, u kterého nedošlo k prvotnímu poklesu hmotnosti, jako u ostatních vzorků, 

ale k postupnému nárůstu hmotnosti. U vzorku 4D-80 došlo v prvních 4 dnech k významnému 

poklesu hmotnosti, po následném nárůstu došlo k rozpadu trámečků. Z grafu je patrné, že 

s rostoucí dávkou odprašků dochází k výraznějšímu prvotnímu poklesu hmotnosti. Na základě 

těchto údajů je možné odůvodnit tento pokles vyluhováním rozpustných látek z materiálu do 

vody. Jedná se zejména o sloučeniny KCl nebo K2SO4. Následný nárůst hmotnosti je 

pravděpodobně spojený s tvorbou hydratačních produktů včetně expanzivních sloučenin, jako 

je například portlandit (Ca(OH)2). Tuto vlastnost portlanditu zmiňuje ve své práci také 

Tkaczewska [41]. 
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Obrázek 39: Změna hmotnosti trámečků uložených: vlevo – ve fólii, vpravo – ve vodě 

Po 90 dnech byla stanovena také objemová hmotnost vzorků uložených ve fólii, tak ve vodě. 

Z grafu na obrázku 40 je zřejmé, že s rostoucí dávkou odprašků HS 8. 8. 18 dochází k poklesu 

objemové hmotnosti vzorku. Pokles je prudší u vzorků uložených ve vodě. Naopak u vzorků 

uložených ve fólii při přídavku 40 % odprašků a vyšším je hodnota objemové hmotnosti 

prakticky konstantní. Důvodem toho může být zhoršující se zpracovatelnost směsi s rostoucí 

dávkou odprašků. Ve vodě hmotnost ovlivňuje již zmiňované vyluhování rozpustných látek 

a opačný efekt vázání vody do hydratačních produktů, současně dochází k výrazným změnám 

objemu. Objemová hmotnost je výslednicí těchto jevů a z jejího vývoje je zřejmé, že převažuje 

vyluhování rozpustných látek v kombinaci s výraznou objemovou expanzí. 

 

Obrázek 40: Průměrná objemová hmotnost vzorků s přídavkem HS 8. 8. 18 po 90 dnech 

4.5 Pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku  

Pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku byly měřeny po odformování ve stáří 1, 7, 28 a 90 

dní. Od každé směsi byly zlomeny 3 trámečky uložené ve fólii a 3 trámečky uložené ve vodě, 

následně byla na obou polovinách změřena pevnost v tlaku. 
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Na obrázcích 41 a 42 jsou zobrazeny pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku pro odprašky 

HS 8. 8. 18 (přídavek 20–100 %), Hranice, HS 9. 11. 17 a Morava. Z obrázků je patrné, že 

počáteční pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku rostou s rostoucí dávkou odprašků, a to 

až do hodnoty 4D-80, jejíž pevnost značně poklesla. To lze odůvodnit z výsledků kalorimetrie 

a sekundárního CSH gelu v kapitole 4.2. Pevnost v tlaku po 7 dnech zaznamenala značný 

nárůst. Současně došlo k opačnému trendu, než byl pozorován u jednodenních pevností. 

S rostoucí dávkou odprašků došlo k poklesu pevnosti v tlaku, což nebylo pozorováno 

u pevnosti v tahu za ohybu vzorků uložených ve fólii. Tento strmý pokles tlakových pevností 

lze odůvodnit snižováním obsahu strusky a tedy i obsahu skelné fáze a tvorby CSH gelu. 

Současně zde působí expanzivní účinky odprašků, které zejména ve vodním uložení mohou 

vést k praskání vzorků. K tomuto došlo u vzorku 8D-80 odprašků HS 8. 8. 18, kdy po 9 dnech 

uložení došlo k rozpadu trámečků, jak je vidět na obrázku 43 a 44. Ohybové pevnosti ve fólii 

s rostoucí dávkou odprašků neklesají tak výrazně jako tlakové, což může souviset se snížením 

smrštění těchto vzorků ve srovnání s referencí. 

 

Obrázek 41: Pevnost v tahu za ohybu při uložení: vpravo - ve vodě, vlevo - ve fólii 

 

Obrázek 42: Pevnost v tlaku při uložení: vpravo - ve vodě, vlevo - ve fólii 
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Obrázek 43: Vzorek 4D-80 po 4 dnech ve vodním uložení 

 

Obrázek 44: Vzorek 4D-80 po 7 dnech ve vodním uložení 

Obdobné výsledky dosáhl Kalina a kolektiv [28], kdy s rostoucím přídavkem bypassových 

odprašků došlo ke zvýšení časné pevnosti v tlaku, ale také pevnosti v tlaku za ohybu. Ve své 

práci popisují pokles pevnosti u vzorku s 25% náhradou odprašky, který přisuzují krátké 

zpracovatelnosti směsi. Stejný trend je možné sledovat u vzorku 4D-80 v tomto měření, přičemž 

je důvod zřejmě obdobný, jak lze dokázat z výsledků stanovení doby tuhnutí [28]. Vliv 

cementářských odprašků v struskovém cementu na pevnost past sledoval také Shoaib [72], kdy 

přidáním 10 % a 40 % odprašků dochází ke zvýšení pevnosti s dobou vytvrzování. Současně 

bylo potvrzeno, že přidáním vysokého množství cementářských odprašků dochází ke snížení 

pevnosti v tlaku, k čemuž došlo i v případě této diplomové práce. 

4.6 Rentgenová difrakční analýza  

Pro studium vlivu cementářských odprašků na hydratační produkty alkalicky aktivované 

vysokopecní strusky byla použita rentgenová difrakční analýza XRD. Byly použity vzorky 

s různými přídavky odprašků HS 8. 8. 18, HS 9. 11. 17, Morava, Republika a Hranice, a to 

v uložení ve fólii a ve vodě. Byly detekovány fáze vyskytující se ve výchozích surovinách, jako 

byl kalcit (CaCO3), merwinit (Ca3Mg(SiO4)2) a akermanit-gehlenit (Ca2MgSi2O7) ve strusce, 

nebo chlorid draselný, β-dikalciumsilikát, hatrurit (Ca3(SiO4)O), aphthitalit (K3Na(SO4)3), 

volný CaO a stopy křemene v cementářských bypassových odprašcích. Z hydratačních 

produktů byly pozorovány fáze jako portlandit (Ca(OH)2), hydrotalcit 

(Mg6Al2CO3(OH)16·4H2O) a hydrocalumit (Ca2Al(OH)6(Cl,OH)·3H2O). Jejich přítomnost 
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byla silně ovlivněna tím, zda byly vzorky ošetřované ve fólii, nebo ve vodě, jak bude v průběhu 

této kapitoly patrné.  

Z obrázků 45 až 52 je patrné, že s rostoucí dávkou odprašků dochází k vývoji portlanditu 

a hydrocalumitu. Současně lze pozorovat výskyt křemene, který se s rostoucí dávkou odprašků 

zvyšuje, obdobně je tomu u zastoupení KCl a larnitu (Ca2(SiO4)). U kalcitu lze pozorovat 

opačný trend, což je dáno tím, že klesá obsah strusky, která je v těchto směsích jeho hlavním 

zdrojem. V porovnání se vzorky ve fólii, ve vodním uložení dochází také k tvorbě 

hydrocalumitu, portlanditu a hydrotalcitu. Při porovnání zastoupení těchto fází v obou uložení 

je patrné, že v porovnání se vzorky uloženými ve fólii, obsah portlanditu, hydrocalumitu 

i hydrotlacitu je vyšší u vzorků ve vodním uložení (obrázek 53). V případě portlanditu lze 

vyvodit, že také v uložení ve vodě dochází s rostoucí dávkou odprašků ke zvyšování jeho 

obsahu. U vzorků uložených ve vodě je možné pozorovat značný pokles obsahu KCl, kdy jej 

bylo možné pozorovat pouze v případě odprašků HS 8. 8. 18, v ostatních případech se tento pík 

neobjevil v takové míře. To lze zdůvodnit rozpouštěním a vylouhováním KCl ze směsi při 

vodním uložení. Tím lze také odůvodnit prvotní pokles hmotnosti vzorků ve vodním uložení, 

který byl pozorován v kapitole 4.4.2. 

Při použití dávky 8 % Na2O nedošlo k tak výraznému vzniku hydrocalumitu, jak lze pozorovat 

u vzorků uložených ve fólii, a u vzorků uložených ve vodě byla zjištěna také přítomnost 

pyroauritu (Mg6Fe2(CO3)(OH)16·4H2O).  

Při porovnávání vlivu odprašků Morava, Hranice a Republika došlo také ke vzniku 

hydrocalumitu a portlanditu, jejichž obsah se u vzorků 4D-10 Hranice a 4D-10 Republika příliš 

nelišil, u vzorků s odprašky Morava bylo zastoupení těchto fází vyšší z důvodu 60% přídavku 

odprašků. Z toho důvodu lze také pozorovat přítomnost KCl pouze u tohoto vzorku, jeho obsah 

není patrný při uložení ve vodě. 

Naměřené výsledky se shodují s výsledky Czapika a kolektivu, kteří zkoumali fázové složení 

cementářských bypassových odprašků a past s jejich přídavkem. Dle jejich výsledků došlo 

k výskytu hydrocalumitu, portlanditu a arcanitu, což koresponduje s výsledky této práce. [32] 

 

Obrázek 45: Rentgenogram alkalicky aktivované strusky s dávkou 4 % Na2O a s přídavky odprašků 

HS 8. 8. 18 uložené ve fólii 



54 

 

 

Obrázek 46: Rentgenogram alkalicky aktivované strusky s dávkou 4 % Na2O a s přídavky HS 8. 8. 18 

uložené ve vodě 

 

Obrázek 47: Rentgenogram alkalicky aktivované strusky s dávkou 8 % Na2O s přídavky HS 8. 8. 18 

uložené ve fólii 

 

Obrázek 48: Rentgenogram alkalicky aktivované strusky s dávkou 8 % Na2O s přídavky HS 8. 8. 18 

uložené ve vodě 
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Obrázek 49: Rentgenogram alkalicky aktivované strusky s dávkou 8 % Na2O s přídavky HS 9. 11. 17 

uložené ve fólii 

 

Obrázek 50: Rentgenogram alkalicky aktivované strusky s dávkou 8 % Na2O s přídavky HS 9. 11. 17 

uložené ve vodě 

 

Obrázek 51: Rentgenogram alkalicky aktivované strusky s dávkou 4 % Na2O s přídavky odprašků 

Hranice, Republika a Morava uložené ve fólii 
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Obrázek 52: Rentgenogram alkalicky aktivované strusky s dávkou 4 % Na2O s přídavky odprašků 

Hranice, Republika a Morava uložené ve vodě 

 

Obrázek 53: Rentgenogram alkalicky aktivované strusky s dávkou 4 % Na2O a s přídavky odprašků 

HS 8. 8. 18 uložené ve vodě a ve fólii 

4.7 SEM 

V této kapitole jsou prezentovány snímky pořízené pomocí SEM a detektorem sekundárních 

elektronů vzorků 4D-0, 4D-20, 4D-40 a 4D-60 odprašků HS 8. 8. 18, které byly vybrány podle 

jejich dosavadního chování v předchozích analýzách. Cílem bylo porovnání mikrostruktury 

a případné přítomnosti expanzivních produktů. Na obrázcích 54 až 57 jsou zobrazeny pořízené 

snímky při dvou různých zvětšeních (při pozorování mikroskopem bylo 1000× a 5000×). 

Následně byla provedena prvková analýza vybraných míst vzorku, která je uvedena v tabulce 6. 

Tabulka 6: Prvková analýza Spektrum 1 - 4 

 Spektrum 1 Spektrum 2 Spektrum 3 Spektrum 4 

vzorek 4D-0 4D-20 4D-40 4D-60 

 Atom. % 

O 62,69 77,73 57,94 72,81 

hydrocalumit 
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Na 5,08 0,90 0,25 0,23 

Mg 0,98 0,28 2,10 - 

Al 1,82 0,30 1,58 7,24 

Si 14,31 2,20 10,65 0,85 

S 0,49 - - 1,10 

Cl 0,37 - - 1,83 

K 1,43 0,29 0,40 0,33 

Ca 12,83 18,30 20,95 15,39 

Ti - - 0,37 - 

Fe - - 5,75 0,22 

Total: 100 100 100 100 

 

Z obrázku 54 lze pozorovat strukturu alkalicky aktivované strusky bez přídavku odprašků, 

plocha je kompaktní, sklovitá s trhlinami a místy porozitou. Prvková analýza v místě 

označeném jako Spektrum 1 potvrdila přítomnost zejména Ca, O, Mg, Na, Si, Al, tedy prvků 

vyskytujících se ve strusce, popř. v aktivátoru. S rostoucí dávkou odprašků dochází ke změně 

struktury lomové plochy, klesá celistvost struktury, zvyšuje se koncentrace trhlin a porozita 

materiálu. Při analýze vzorku 4D-20 byla v místě Spektrum 2 na obrázku 55 zjištěna přítomnost 

především Ca a O, z čehož je možné usoudit možný vznik portlanditu, byť krystaly nejsou dobře 

vyvinuté. U vzorku 4D-40 na obrázku 56 se kromě již zmíněných prvků objevilo ve 

výraznějším zastoupení také Fe, Mg a Al, což by mohlo naznačovat přítomnost hydrotalcitu, 

hydrocalumitu, popř. pyroauritu, které byly na vzorcích s odprašky zejména ve vodním uložení 

detekovány pomocí XRD. V tomto případě byl pořízen snímek ve zpětně odražených 

elektronech a ne v sekundárních, jak tomu je u ostatních vzorků. Tento snímek nebyl 

v sekundárních elektronech k dispozici. Ve vzorku 4D-60 je možné na obrázku 57 pozorovat 

jasně vyvinuté krystaly, které lze podle jejich tvaru přiřadit k portlanditu. Vzhledem k prvkové 

analýze byla jejich přítomnost také potvrzena.  

Prvková a SEM analýza potvrdila výsledky pozorované při XRD analýze, tedy přítomnost 

portlanditu a jeho rostoucí obsah s přídavkem odprašků. V této souvislosti lze pozorovat vznik 

trhlin v důsledku expanze.  
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Obrázek 54: Snímky pořízené SEM detekované SE pro vzorek 4D-0 ve vodním uložení po dobu cca 

90 dnů při dvou různých zvětšeních 

Obrázek 55: Snímky pořízené SEM detekované SE pro vzorek 4D-20 ve vodním uložení po dobu cca 

90 dnů při dvou různých zvětšeních 

Obrázek 56: Snímky pořízené SEM detekované SE pro vzorek 4D-40 ve vodním uložení po dobu cca 

90 dnů při dvou různých zvětšeních 

Spektrum 1 

Spektrum 2 

Spektrum 3 
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Obrázek 57: Snímky pořízené SEM detekované SE pro vzorek 4D-60 ve vodním uložení po dobu cca 

90 dnů při dvou různých zvětšeních 

  

Spektrum 4 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo prostudovat vliv cementářských bypassových odprašků na 

fyzikálně-mechanické vlastnosti alkalicky aktivované strusky, posoudit vliv vybraných 

sloučenin obsažených v cementářských bypassových odprašcích a jejich kombinací na 

vlastnosti alkalicky aktivované strusky. 

Cementářské bypassové odprašky ovlivňují dobu tuhnutí směsi. Na základě provedených 

měření lze konstatovat, že s rostoucí dávkou odprašků dochází k urychlení doby tuhnutí past 

alkalicky aktivované strusky. Současně bylo pozorováno, že s rostoucí dávkou aktivátoru se 

doba tuhnutí prodlužuje. Na urychlení tuhnutí past s přídavkem odprašků se zásadním 

způsobem podílí přítomnost volného CaO v odprašcích a jeho hydratace. Dobře rozpustné 

draselné soli (KCl a K2SO4) taktéž přítomné v odprašcích ve velkém množství naopak tuhnutí 

zpomalují. Vliv KCl je ve srovnání s vlivem K2SO4 o poznání výraznější, avšak pokud se 

v systému současně s KCl vyskytuje i volný CaO, převládá jeho akcelerační efekt, který je 

přítmoností KCl pouze do určité míry zmírněn. Současně byla měřena teplota past v průběhu 

tuhnutí s tím výsledkem, že s rostoucím přídavkem KCl i K2SO4 došlo k poklesu teploty 

záměsi, naopak s rostoucím přídavkem CaO teplota velmi výrazně vzrostla. V souvislosti 

s těmito výsledky byly provedeny další kalorimetrické analýzy a rentgenová difrakční analýza.   

Kalorimetrická měření potvrdila trend pozorovaný při stanovení doby tuhnutí. S rostoucí 

dávkou odprašků došlo ke zkrácení indukční periody a k růstu tepelného toku. Při analýze 

vybraných sloučenin bylo potvrzeno, že CaO tepelný tok ovlivňuje více než KCl. Přídavkem 

CaO došlo k urychlení tuhnutí past, s přídavkem KCl se druhý pík v kalorimetrické křivce 

objevuje později, tedy prodlužuje dobu tuhnutí.  

Při stanovení délkových změn bylo zjištěno, že s rostoucím přídavkem odprašků došlo při 

ošetřování v autogenních podmínkách k určitému poklesu smrštění. To by mohlo pomoci řešit 

problém smrštění alkalicky aktivované strusky, avšak u vzorků uložených ve vodě došlo 

s rostoucí dávkou odprašků k expanzi až do té míry, že došlo k destrukci některých vzorků.  

Při stanovení pevností v tahu za ohybu a pevností v tlaku bylo zjištěno, že počáteční pevnosti 

s rostoucí dávkou odprašků rostou, a to až do přídavku 80 % odprašků, kdy došlo k značnému 

poklesu pevnosti, což mohlo být způsobeno snížením obsahu strusky, skelné fáze a tvorby CSH 

gelu. U nižších dávek odprašků na počáteční pevnosti příznivě působí přítomnost vápenatých 

iontů vnášených do systému jak CaO v odprašcích. Při měření pozdějších pevností v tahu za 

ohybu a tlaku došlo k opačnému efektu, tedy že s rostoucí dávkou odprašků klesá pevnost 

v tlaku vzorků. Tento pokles je ve vodním uložení umocněn již zmiňovanou expanzí. 

Rentgenovou difrakční analýzou byl potvrzen vznik hydratačních fází portlandit, hydrotalcit 

a hydrocalumit ve vzorcích. Jejich přítomnost byla ovlivněna typem uložení vzorků. Při 

stanovení těchto fází bylo pozorováno, že s rostoucí dávkou odprašků roste jejich obsah. Tím 

lze odůvodnit expanzi ve vzorcích a jejich případnou destrukci.  
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Vzorky byly podrobeny také SEM analýze, která potvrdila, že s rostoucí dávkou odprašků klesá 

celistvost lomové plochy vzorků, dochází k tvorbě trhlin a růstu porozity vzorků. Prvkovou 

analýzou a následným porovnáním s krystaly byla potvrzena možná přítomnost portlanditu. 

Souhrnně lze konstatovat, že ve velkých dávkách jsou cementářské bypassové odprašky 

nepoužitelné, jak je patrné z celkových výsledků. Lze však usoudit, že při relativně malém 

zastoupení cementářských bypassových odprašků mohou pozitivně ovlivnit vlastnosti alkalicky 

aktivované strusky. Konkrétně to bylo ověřeno pro odprašky z různých cementáren, kdy 10% 

náhrada strusky odprašky nevedla k extrémnímu urychlení tuhnutí ani výraznému poklesu 

pevností a objemové stability. 
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