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ABSTRAKT 

Jedním z hlavních problémů, které brání rozsáhlejšímu uplatnění materiálů na bázi alkalicky 

aktivované strusky (AAS), je výrazné smrštění vysycháním. Pro systémy na bázi portlandského 

cementu byly vyvinuty přísady, které smrštění redukují (SRA). Jejich účinnost v alkalicky 

aktivovaných materiálech byla zkoumána v několika předchozích studiích, pozornost byla 

zaměřena zejména na SRA na bázi polypropylenglykolu. Tato práce se zabývá studiem 

účinnosti SRA založené na 2-methylpentan-2,4-diolu v pastách a maltách na bázi AAS. 

Sledován byl vliv dávky SRA a aktivátoru (vodní sklo) na smrštění vysycháním a další 

vlastnosti AAS (pevnost v ohybu a v tlaku, autogenní smrštění, zpracovatelnost, dobu tuhnutí 

a mikrostrukturu). Bylo zjištěno, že při dávkách aktivátoru, kdy hmotnostní poměr 

Na2O/struska odpovídá 4 a 6 %, působí SRA zpomalení hydratace, což sice vede k potlačení 

smrštění vysycháním, ale zároveň je významně snížena pevnost, zvýšen hmotnostní úbytek při 

vysychání a dochází ke zvětšení pórovitosti materiálu. Při množství aktivátoru, kdy poměr 

Na2O/struska činí 8, 10 a 12 %, je v přítomnosti SRA redukováno smrštění vysycháním, 

nedochází oproti referenčním vzorkům k výraznému úbytku hmotnosti při vysychání, 

mechanické pevnosti narůstají a mikrostruktura zůstává beze změny. Bylo tedy zjištěno, že 

přísada funguje v AAS správně pouze při vyšších dávkách aktivátoru. 

 

ABSTRACT 

Significant drying shrinkage is one of the major issues for the wider application of materials 

based on alkali-activated slag (AAS). Some shrinkage-reducing admixtures (SRA) were 

developed for the ordinary portland cement systems. A couple of previous studies focused on 

the efficiency of these SRA in alkali-activated materials. The studies were mainly concentrated 

on the SRA based on polypropylene glycol. This thesis deals with efficiency of the SRA based 

on 2-methyl-2,4-pentanediol in AAS pastes and mortars. Influence of the SRA and activator 

(waterglass) dose on the drying shrinkage and other properties of AAS (flexural and 

compressive strength, autogenous shrinkage, workability, setting time and microstructure) were 

investigated. It was found, that at the activator dose when Na2O/slag mass ratio equals 4 or 6 %, 

SRA causes retardation of hydration, which leads to shrinkage reduction, however strength is 

reduced significantly, weight lost during the drying is increased and the coarsening of the pore 

structure occurs. At the activator dose when Na2O/slag mass ratio reaches 8, 10 or 12 %, in the 

presence of SRA the drying shrinkage is reduced, weight lost during the drying is similar to the 

reference, strength is increased and microstructure is unchanged against reference. It has been 

proved that SRA works properly in AAS only at higher activator doses. 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

alkalicky aktivovaná struska, přísada, dávka aktivátoru, vodní sklo, smrštění, pevnost 
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1 ÚVOD 

Světová spotřeba cementu, zejména kvůli prudce se rozvíjejícím zemím třetího světa, 

meziročně neustále roste. Většinu produkce tvoří tradiční portlandský cement. Jeho výroba je 

energeticky velmi náročná (pro vznik požadovaných hydraulických fází je potřeba dosahovat 

teploty 1 450 °C [1]). Problematický je zejména rozklad vápence – jako vedlejší produkt se 

uvolňuje CO2. Ve výsledku se pak vyprodukované množství CO2 hmotnostně rovná 

vyrobenému množství cementu. Cementářský průmysl je tak zodpovědný za 6–7 % globálních 

emisí tohoto skleníkového plynu [2]. I vzhledem k faktu, že světové zásoby vápence dříve či 

později začnou docházet, nastal čas hledat nová alternativní pojiva. 

Jednou z možností jsou tzv. alkalicky aktivované materiály. Alkalická aktivace byla 

objevena už v roce 1930 (Kuhl [3]). Tyto materiály disponují oproti portlandskému cementu 

řadou výhod. Studie ukázaly, že mohou dosahovat vyšších pevností, mají nižší tepelnou 

vodivost a propustnost vody, jsou odolnější vůči mrazu i síranové a hořečnaté korozi [1], 

vykazují lepší chování za zvýšených teplot [4]. Rozsáhlejšímu používání však brání několik 

problémů. Chybí detailnější studie zabývající se dlouhodobou trvanlivostí těchto materiálů [5], 

dochází k rychlému tuhnutí [6], běžné aktivátory jsou nákladné, díky extrémní bazicitě 

čerstvých směsí je snížena bezpečnost práce [5]. Dochází také ke značnému smršťování 

materiálů při tvrdnutí, což má za následek vznik trhlin a tím pádem zhoršení mechanických 

vlastností [3]. Plastifikátory a přísady redukujících smrštění, navržené původně pro systémy na 

bázi portlandského cementu, nemusí být v alkalicky aktivovaných materiálech, kvůli rozdílné 

struktuře hydratačních produktů, účinné [6]. 

Alkalicky aktivované materiály by se mohly uplatnit v běžných stavebních aplikacích 

(zdivo, chodníky, potrubí, sloupy elektrického vedení, žlaby, skruže [3] atd.). Díky svým 

pozitivním vlastnostem se nabízí i řada speciálních aplikací (stabilizace nebezpečného odpadu, 

ropné vrty, vysokoteplotní aplikace [5] a mnoho dalších). 

Cílem této práce je prověřit fungování přísady redukující smrštění Chryso Serenis (účinnou 

složkou je 2-methylpentan-2,4-diol) v maltách a pastách na bázi alkalicky aktivované 

vysokopecní strusky. Primárně bude sledována závislost smrštění vysycháním v závislosti na 

dávce přísady a množství aktivátoru. Současně bude posuzován vliv přísady na mechanickou 

pevnost, autogenní smrštění, zpracovatelnost, dobu tuhnutí a mikrostrukturu alkalicky 

aktivované vysokopecní strusky. Po shrnutí všech naměřených výsledků bude rozhodnuto, zda 

je tato přísada kompatibilní se systémy na bázi alkalicky aktivované vysokopecní strusky. 

Pokud by se podařilo omezit smršťování alkalicky aktivovaných materiálu, byl by odstraněn 

jeden ze zásadních problémů, který brání jejich širšímu uplatnění v běžné praxi.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Alkalicky aktivované materiály 

Jedním ze základních stavebních materiálů je beton. Jedná se o kompozitní látku, jejíž hlavní 

složky tvoří kamenivo (písek, štěrk, drť), pojivo a voda. Doplňkovými složkami mohou být 

přísady a příměsi. Pojivem bývá nejčastěji cement (zejména portlandský cement (PC)), což je 

prášková látka s hydraulickými vlastnostmi – to znamená, že po smíchání s vodou tvoří kaši 

a následně samovolně přechází v pevné těleso. Tuhnutí je způsobeno fyzikálními procesy 

a chemickými reakcemi mezi minerálními fázemi cementu a vodou (tzv. hydratace). Pojivo 

tedy spojí nesoudržná zrna kameniva v soudržné celky [7]. 

Existují však i látky, které vykazují tzv. latentní (skrytou) hydraulicitu. Po smíchání s vodou 

sice nepodléhají hydratačním reakcím (nebo jenom zanedbatelně), ale pokud je k vodě přidáno 

určité množství aktivátoru, jsou schopné tuhnout a tvrdnout [1]. Jelikož je aktivace založena na 

reakci za velmi vysokého pH, označují se tato speciální pojiva souhrnně jako alkalicky 

aktivované materiály (AAM). Aktivátorem bývají nejčastěji sloučeniny alkalických kovů [5] 

(hydroxidy, vodní skla aj.). Za zmínku však stojí také možnost aktivace pomocí Ca(OH)2 nebo 

CaSO4·2H2O, díky kterým je umožněna produkce směsných cementů, které ale nepatří mezi 

AAM (portlandský struskový cement, portlandský popílkový cement apod.) [1]. 

Vhodnými prekurzory pro alkalickou aktivaci jsou látky obsahující hlinito-křemičitany. 

Z přírodních látek jsou to především pucolány (horniny vulkanického původu, např. tuf, 

pemza). Kalcinací kaolinu se vyrábí metakaolin (Al2O3·2SiO2), jehož aktivací vznikají 

specifické AAM zvané geopolymery. Díky vhodnému složení se dají použít i některé odpadní 

a druhotné suroviny z průmyslových výrob. Jedná se o strusky z metalurgie (vysokopecní, 

ocelárenské, neželezné), popílky ze spalování uhlí (vysokoteplotní, fluidní) nebo červený kal 

vznikající při výrobě hliníku Bayerovým postupem [5]. 

2.2 Struska 

Struska je velkoobjemový vedlejší produkt hutnického průmyslu. Vzniká ze struskotvorných 

přísad a slouží primárně k odstranění nežádoucích příměsí z tavenin kovů. Dále tvoří ochrannou 

vrstvu na hladině taveniny kovu (díky nižší hustotě oproti kovu) a brání tak jeho oxidaci. 

V závislosti na konkrétní technologii může struska nabývat různého chemického složení. 

Procentuální zastoupení jednotlivých sloučenin však v čase výrazně kolísá, kvůli proměnlivému 

obsahu nečistot v rudách kovů, i ve strusce z určité výroby. Poměr hlavních oxidů je možno 

vyjádřit, podobně jako u cementů, pomocí modulů. Modul zásaditosti (MZ) udává poměr mezi 

zásaditými a kyselými oxidy [1]: 

 
   
   322

Z
OAl SiO 

MgO CaO 

ww

ww
M




 , (1) 

kde w je hmotnostní zlomek příslušného oxidu. Zásadité strusky nabývají hodnot MZ větších 

než 1, kyselé strusky mají MZ menší než 1. 

2.2.1 Vysokopecní struska 

Železná ruda obsahuje mimo oxidy železa (zejména hematit Fe2O3 a magnetit Fe3O4) 

tzv. hlušinu, která je tvořena křemenem (SiO2), jílovinou (hlinito-křemičitany), sádrovcem 
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(CaSO4·2H2O) a dalšími sloučeninami obsahující síru, fosfor aj. Železo je vyráběno ve 

vysokých pecích redukcí oxidů železa koksem, který zároveň slouží jako palivo. Složky hlušiny 

ale výrazně zhoršují vlastnosti železa. Do vsázky je tedy přidáván mletý vápenec (CaCO3), 

který při teplotě nad cca 600 °C podléhá tepelnému rozkladu na CaO za uvolnění CO2. Vápenec 

může obsahovat i určitý podíl MgCO3, který se analogicky rozkládá na MgO a CO2. Za teploty 

přibližně 1 700 °C vzniká ze složek hlušiny, CaO (popř. i MgO) a popelu z koksu vysokopecní 

struska (VpS) [1], jejíž složení je značně variabilní (viz tabulka 1). 

Tabulka 1: Orientační chemické složení vysokopecní strusky [1] 

složka SiO2 Al2O3 CaO MgO FeO/Fe2O3 S2− MnO 

w [% hm.] 30–43 5–18 30–50 1–15 0,2–3,0 0,5–3,0 0,2–2,0 

Latentně-hydraulické vlastnosti vykazují pouze vysokopecní strusky s vysokým obsahem 

amorfní (skelné) fáze (nejlépe nad 90 %). Podobně jako u výroby skla tedy musí chlazení 

taveniny strusky probíhat rychle, aby byla potlačena nežádoucí krystalizace a byly v co největší 

míře zachovány amorfní fáze [5]. 

Při pomalém chlazení kyselých vysokopecních strusek krystalizují jako hlavní minerály 

anortit (CaO·Al2O3·2SiO2) a diopsid (CaO·MgO·2SiO2). U strusek zásaditého charakteru tvoří 

krystalickou fázi zejména minerály gehlenit (2CaO·Al2O3·SiO2), akermanit 

(2CaO·MgO·2SiO2) a melilit (tuhý roztok gehlenitu s akermanitem) [1]. 

Z hlediska technologie chlazení rozlišujeme několik postupů. Pomalým chlazením na 

vzduchu ve struskových jámách vzniká krystalická VpS, která je použitelná pouze jako 

kamenivo (např. do podkladových vrstev vozovek). Procesem pěnění s menším množstvím 

vody se vyrábí pěnová VpS, jež se vyznačuje semikrystalickým charakterem a nižší objemovou 

hmotností. Rychlé chlazení směsí vzduchu a vodní páry (tzv. foukání) má za následek vznik 

struskové vlny, tedy sklovitých vláken použitelných jako izolační materiál. Pro alkalickou 

aktivaci jsou nejvhodnější peletizovaná VpS (rychlé chlazení vzduchem) a zejména 

granulovaná VpS (rychlé chlazení vodou), které se následně melou na prášek s velikostí částic 

menší než 100 μm [8]. 

2.2.2 Ocelárenská struska 

Surové železo, získané ve vysoké peci, nelze přímo použít jako konstrukční materiál. 

Procesem zkujňování jsou odstraněny nežádoucí příměsi (uhlík, fosfor aj.) a ze surového železa 

vzniká tvárná a kujná ocel. Zkujňování se v dnešní době provádí hlavně v kyslíkových 

konvertorech, kde je do roztaveného železa vháněn čistý kyslík. Energeticky náročnější je 

zkujňování železa v elektrických pecích, které se používá hlavně pro výrobu kvalitní oceli [7]. 

Obdobně jako ve vysoké peci se k roztavenému železu přidává CaO, na který se nečistoty 

navážou. Zde ale navíc struska vzniká i reakcí nečistot s bazickou vyzdívkou zařízení [9] 

(např. magnezitová žárovzdorná keramika s vysokým obsahem MgO). 

Chemické složení ocelárenské strusky kolísá ještě výrazněji než u vysokopecní. Závisí na 

vstupních surovinách a na použité metodě zkujňování oceli. Hlavními minerálními fázemi 

mohou být olivín, merwinit, C3S, β-C2S, γ-C2S, C4AF, C2F, tuhý roztok CaO-FeO-MnO-MgO, 

volné CaO a MgO [5]. Přítomnost volného CaO i MgO může být příčinou problematického 

rozpínání materiálu při tuhnutí [10]. 
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2.2.3 Další strusky 

Struska je také vedlejším produktem výroby neželezných kovů (zejména Ni, Cu, Zn a Pb) 

a slitin železa. Tyto strusky jsou obecně bohaté na SiO2 a oxidy železa. Kromě toho obsahují 

po 5–15 % Al2O3 a CaO, dále stopy S2−, MgO, Cr2O3, případně další oxidy v závislosti na 

konkrétním typu a výrobním postupu. Neželezné strusky mají převážně amorfní charakter 

s malým obsahem krystalické fáze, což je pro alkalickou aktivaci výhodné. 

Ke vzniku strusky s vysokým podílem kalcium-silikátů dochází rovněž při výrobě 

elementárního fosforu z rud bohatých na fosforečnany (fosfority, apatity) [5]. Fosforová struska 

je tvořena hlavně CaO a SiO2, obvykle v poměru 0,8–1,2. Možné procentuální zastoupení 

ostatních složek je uvedeno v tabulce 2. 

Tabulka 2: Orientační chemické složení fosforové strusky [10] 

složka SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 MgO P2O5 F− 

w [% hm.] 40–50 40–50 2,5–5,0 0,2–2,5 0,5–3,0 1,0–5,0 0,0–2,5 

Vzduchem chlazené fosforové strusky nevykazují hydraulické vlastnosti a v maltách či 

betonech mohou být využity pouze jako kamenivo. Hlavní krystalické fáze jsou v tomto případě 

CaO·SiO2, 3CaO·2SiO2, a 3CaO·2SiO2·CaF2 . Granulací (rychlým chlazením vodou) lze získat 

fosforovou strusku s obsahem až 98 % skelné fáze, která ale vykazuje menší 

latentně-hydraulické vlastnosti než granulovaná VpS (kvůli nižšímu obsahu Al2O3) [10]. 

2.3 Alkalické aktivátory 

Úkolem alkalických aktivátorů je urychlení a de facto umožnění hydratace vhodných 

hlinito-křemičitanových prekurzorů, což vede ke vzniku pojiva. Vlastnosti výsledného AAM 

jsou silně závislé na koncentraci a druhu použitého aktivátoru. Jednotlivé aktivátory vedou 

reakce odlišnými mechanismy, a tedy dochází ke vzniku různých hydratačních produktů. 

Aktivátorem může být obecně sloučenina obsahující kationt alkalického kovu, která vytvoří 

prostředí s vysokým pH a umožní tak rozpouštění pevného prekurzoru ve vodě. 

Nejčastěji používanými aktivátory jsou hydroxidy (MOH), vodní skla (M2O·nSiO2), 

uhličitany (M2CO3) a sírany (M2SO4), kde M obvykle představuje Na+, méně často K+, 

výjimečně Li+, Cs+ a Rb+ [5]. 

Velkým problémem alkalických aktivátorů (zejména hydroxidů a vodních skel) je jejich 

vysoká cena. Tato skutečnost významně snižuje šance na rozsáhlé komerční používání AAM. 

Proto se v poslední době hledají alternativní aktivátory mezi odpadními surovinami z různých 

průmyslových výrob. Například rozpuštěním recyklovaného sodno-vápenatého skla v silně 

alkalickém roztoku (NaOH a Na2CO3 v molárním poměru 1 : 1) lze získat rovnocennou 

náhradu vodního skla [11]. Dalším potenciální aktivátor lze připravit z mikrosiliky (amorfní 

SiO2). Studie ukázala, že tento aktivátor má dokonce vyšší účinnost než běžné aktivátory 

(NaOH a sodné vodní sklo) [12]. 

2.3.1 Vodní sklo 

Jako vodní sklo (VS) bývá označován koloidní roztok alkalických křemičitanů. Vyrábí se 

rozpouštěním drceného nejčastěji sodnokřemičitého, resp. draselnokřemičitého skla ve vodě. 

Tyto typy skla jsou ve vodě dobře rozpustné, proces je to však velmi pomalý. Rychlejšího 
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rozpouštění lze dosáhnout v autoklávu za zvýšené teploty a tlaku. Výsledkem je VS, tedy 

průhledná viskózní kapalina, která je dobře mísitelná s vodou a na vzduchu tuhne [1]. Tuhnutí 

VS je způsobeno reakcí se vzdušným CO2 (který s vodou utvoří kyselinu uhličitou) [13]: 

 , O)H SiO  (gel SiOHCOMCOHSiOM 2232323232 n  (2) 

kde M je kationt alkalického kovu (nejčastěji Na+ nebo K+). 

Sodné VS obsahuje určitý podíl SiO2 a Na2O, zbytek tvoří voda. Složení VS bývá 

charakterizováno tzv. křemičitým modulem: 

 
 
 ONa 

SiO 
032,1

2

2
S

w

w
M  , (3) 

kde w je hmotnostní zlomek příslušného oxidu a 1,032 je koeficient odpovídající poměru 

molárních hmotností Na2O ku SiO2. Jedná se tedy o molární poměr těchto oxidů. Pro alkalickou 

aktivaci zásaditých strusek jsou vhodná VS s křemičitým modulem v rozmezí 1,7–2,2, při užití 

kyselých strusek 1,2–1,5 [1]. 

Draselné VS obsahuje SiO2 a K2O (namísto Na2O). Při výpočtu křemičitého modulu je 

použit koeficient 1,569. 

2.3.2 Mechanismus alkalické aktivace 

Jak již bylo uvedeno výše, průběh alkalické aktivace a výsledné produkty hydratace závisí 

na typu použitého aktivátoru a prekurzoru. Tato práce je zaměřena na granulovanou 

vysokopecní strusku aktivovanou sodným vodním sklem. Níže je popsán mechanismus 

alkalické aktivace právě této soustavy. 

Ve vodním skle probíhá hydrolýza křemičitanu sodného podle (4) za vzniku kyseliny 

orthokřemičité a NaOH [14]. 

   NaOH 4OHSi 2OH 6SiONa 2 4232   (4) 

Působením alkalického prostředí dochází ke štěpení kovalentních Si–O–Si, Si–O–Al 

a Al–O–Al vazeb ve skelné fázi VpS za vzniku produktů dle (5), které dále reagují dle (6) a (7) 

s NaOH za vzniku bazických aluminátových a silikátových monomerů [14]. 

 

 

(5) 

       OHOHOAlNaNaOHOHAl 2

2

34 


 (6) 

      OHOHOSiNaNaOHOHSi 234 


 (7) 

Aniont [OSi(OH)3]
− vzniklý v reakci (7) dále reaguje s hydroxidovými anionty podle 

(8) a (9) za vzniku meziproduktu, jež reakcí (10) s Ca2+ a OH− poskytne kalcium-silikát-hydrát 

(C–S–H) [14], což je hlavní fáze hydratované VpS. Jedná se o amorfní mikroporézní látku 

s nestechiometrickým složením. Do struktur C–S–H gelu může být eventuálně zabudován 

i hliník, v tom případě vzniká kalcium-aluminát-silikát-hydrát (C–A–S–H) [3]. 
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       OHSiOHOOHSiOHO 2

2

223 


 (8) 

       OHSiOHOOHSiOHO 2

3

3

2

22 


 (9) 

    OHCaSiOOHSiOHOCa 24

3

3

2  
 (10) 

V silně bazickém prostředí iontů alkalických kovů se uskutečňuje rovněž intermolekulární 

polykondenzace (11), která probíhá prostřednictvím nukleofilních adičně-eliminační reakcí 

mezi [OSi(OH)3]
− a [OAl(OH)3]

2−. Výsledkem jsou řetězovité molekuly, tvořené 

křemičitanovými a hlinitanovými tetraedry, které mají ve svých vrcholech atomy kyslíku. 

Jelikož je hliník oproti křemíku pouze trojvazný, nese záporný náboj, který je ale kompenzován 

okolními sodnými kationty. Další polykondenzací (12) mezi jednotlivými řetězci vzniká složitá 

amorfní (popř. semikrystalická) 3D síť, označovaná jako N–A–S–H gel. Dle opakující se 

struktury rozlišujeme polysialáty (Si–O–Al–O–), polysialát-siloxo (Si–O–Al–O–Si–O–) nebo 

polysialát-disiloxo (Si–O–Al–O–Si–O–Si–O–) [14]. 

 

 

(11) 

 

 

(12) 

V malém rozsahu mohou probíhat také vedlejší reakce za vzniku krystalických fází, jako 

jsou např. tobermolit, gismondit, zoisit nebo wairakit [14]. 

2.4 Smrštění betonů a malt 

Při tuhnutí a tvrdnutí betonů a malt na bázi různých cementů může z několika důvodů dojít 

ke snížení objemu, což bývá zpravidla nežádoucím jevem, kterému je třeba zamezit. Jedná se 

o heterogenní soustavy, takže smrštění neprobíhá ve všech místech látky ve stejné míře. To 

vede ke vzniku pnutí, které může vést k popraskání materiálu. Následkem je snížená pevnost, 

trvanlivost či chemická odolnost [5]. Hlavními typy smrštění jsou autogenní, plastické, 

karbonatační a smrštění vysycháním. Celkové smrštění materiálu je pak dáno součtem 

jednotlivých příspěvků. 
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2.4.1 Autogenní smrštění 

Hydratace maltovin představuje složitý komplex reakcí mezi hydraulickými minerály 

a vodou za vzniku hydratovaných fází [1]. Fyzicky přítomná voda se tedy postupně stává 

chemickou součástí pevných sloučenin. Výsledkem je pokles objemu soustavy, nazývaný jako 

autogenní smrštění, které má dvě složky – chemické smrštění a smrštění v důsledku 

samovysychání. Chemické smrštění je důsledkem toho, že produkty hydratace zaujímají menší 

objem než původní reaktanty. Jako samovysychání se označuje úbytek volně přítomné vody, 

která je spotřebována na chemické reakce [3]. 

Jelikož je proběhnutí hydratačních reakcí nezbytné pro vybudování potřebných 

mechanických vlastností, nedá se autogennímu smrštění bránit vhodným ošetřováním jako 

například vysychání. Účinné je zvýšení poměru kameniva oproti pojivu ve směsi, poněvadž 

kamenivo je inertní a nepodléhá v čase objemovým změnám [15]. 

Studie ukázaly, že autogenní smrštění se u past z alkalicky aktivované VpS uplatňuje ve 

větší míře než u past na bázi PC. Vzorky aktivované sodným VS vykazovaly větší autogenní 

smrštění (pro stejnou dávku Na2O v aktivátoru na hmotnost strusky) oproti vzorkům, které byly 

aktivovány pomocí NaOH [3]. 

2.4.2 Smrštění vysycháním 

Při přípravě pasty, malty či betonu je do směsi obvykle přidáno více vody, než je potřeba 

pro chemické reakce vedoucí ke vzniku hydratačních produktů. Je tomu tak z důvodu, že při 

manipulaci s plastickým materiálem je požadována určitá zpracovatelnost. Přebytečná voda se 

odpařuje a póry, které zaujímala, jsou vyplněny vzduchem, což má za následek smršťování 

materiálu. Aby se negativní efekty spojené s vysycháním potlačily, je snaha přidávat do betonů 

či malt co nejméně záměsové vody. Stejnou zpracovatelnost za současného snížení objemu 

vody ve směsi lze dosáhnout přídavkem tzv. plastifikátorů (sloučeniny na bázi naftalenu, 

melaminu atd. [7]). 

Mimo minimalizaci množství záměsové vody v směsi se dá smrštění vysycháním potlačit 

vhodným ošetřováním betonu při tvrdnutí (např. řízená teplota), či speciálními přísadami. 

Vysychání je rovněž silně závislé na relativní vlhkosti okolního vzduchu. U alkalicky 

aktivované VpS se smrštění zvětšuje s rostoucí dávkou aktivátoru a jemností strusky [16]. 

Voda je ve zrající maltě či betonu vázána několika způsoby. Proto lze pozorovat v závislosti 

smrštění vysycháním na vlhkosti vzduchu (obr. 1) tři etapy. Nejsnáze dochází k odpařování 

kapilární vody (etapa 1), dále vody naadsorbované na povrchu C–S–H gelu (etapa 2), a nakonec 

se molekuly vody uvolňují i ze struktury C–S–H gelu (etapa 3) [3]. Malty na bázi AAM jsou 

zpravidla ke smrštění vysycháním náchylné daleko více než PC, protože molekuly vody jsou 

v gelových strukturách vázány mnohem slaběji [5]. Dalším důvodem vyššího smrštění AAM 

oproti PC je rozdíl ve struktuře pórů, kdy AAM obsahují více mesopórů (2–50 nm), ve kterých 

dochází ke vzniku většího kapilárního napětí, které je hnací silou smrštění [17]. 
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Obr. 1: Závislost smrštění vysycháním na relativní vlhkosti vzduchu (upraveno z [3]) 

Za smrštění materiálů v důsledku vysychání a samovysychání je podle jedné z teorií 

zodpovědný kapilární tlak, způsobený povrchovým napětím kapaliny. Tlakový rozdíl ΔPC mezi 

tlakem par PV a tlakem kapaliny v póru PL je dán Young-Laplaceovým vztahem: 

 , LVLVVLC  PPP  (13) 

kde κLV je zakřivení rozhraní kapalina-pára a γLV je mezifázová energie (povrchové napětí). 

Voda smáčí povrch pórů, tedy pro vzniklé konkávní menisky platí κLV = −2/r (r je poloměr 

kulovitého rozhraní), proto tlak v kapalině je nižší než atmosférický (okolní pevná fáze nabývá 

také atmosférického tlaku). Tlaková nerovnováha vede ke vzniku kapilárních sil, které tlačí 

stěny póru k sobě, což způsobuje smrštění materiálu. V důsledku smršťování se póry 

v materiálu postupně zmenší na velikost menší než 10 nm a teorie smrštění založená na 

kapilárním tlaku přestane být aplikovatelná. Při relativní vlhkosti vzduchu nižší než 40–50 % 

tato teorie rovněž selhává [18]. 

Odlišně na mechanismus smrštění nahlíží teorie rozpojovacího tlaku. Pokud je mezi dvěma 

protilehlými povrchy póru dostatečně malá vzdálenost, mohou mezi povrchy působit přitažlivé 

van der Waalsovy nebo elektrostatické síly. Přítomnost vody v póru vyvolává odpudivé síly, 

které vyrovnávají přitažlivé interakce. Pokud dojde k odstranění vody, je narušena silová 

rovnováha a přitažlivé síly způsobí smrštění materiálu. 

Pokud považujeme vysychající cementový materiál za soustavu s otevřenými póry, která si 

s okolím vyměňuje vodu, lze aplikovat teorii Helmholtzovy volné energie. 

Z termodynamického hlediska probíhá vysychání jako série dvou opakujících se kroků – 

odstranění určitého množství vody, následované návratem do stavu rovnováhy. Úbytek vody 

změní hodnotu Helmholtzovy volné energie soustavy a soustava se snaží vrátit do rovnováhy. 

K tomu je zapotřebí přerozdělení celkové dostupné Helmholtzovy volné energie mezi její dva 
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příspěvky – deformační a mezifázovou energii. Energetická bilance dostupné Helmholtzovy 

volné energie může být tedy formulována jako: 

 , intdeftot    (14) 

kde ψdef je energie spojená s deformací materiálu a ψint je mezifázová energie spojená s úbytkem 

vody [18]. 

2.4.3 Plastické smrštění 

K odpařování vody ze směsi dochází už od samotného zamíchání. Před zatuhnutím může 

plastický materiál téct a teoreticky se přizpůsobit úbytku objemu bez vzniku vnitřního pnutí. 

Horní vrstva betonu ale vysychá rychleji než spodní, což může pnutí vyvolat. Plastickému 

smrštění se však dá nejsnadněji zabránit. Stačí zamezit úniku vody z povrchu čerstvé směsi. 

U litého betonu se toho dá docílit zakrytím neprodyšnou fólií nebo vlhčením vodní mlhou. 

V případě menších forem stačí tyto formy umístit do prostředí se 100% relativní vlhkostí 

vzduchu, kdy je vzduch vodou zcela nasycen a není schopen pojmout další vlhkost [15]. 

2.4.4 Karbonatační smrštění 

Karbonatace je souhrnné označení pro reakce hydratačních produktů, ať už AAM nebo PC, 

s CO2 obsaženým ve vzduchu za vzniku CaCO3 a dalších látek. Důsledkem je karbonatační 

smrštění, které může způsobit vznik trhlin. Reakční produkty karbonatace mají paradoxně větší 

objem než původní sloučeniny. Ke smrštění dochází z důvodu spotřebování látek na tyto 

reakce. Dalším negativním jevem karbonatace je snížení pH materiálu přibližně z 13 na 8, což 

u železobetonu vede ke korozi výztuže. Karbonatace rovněž způsobuje nárůst propustnosti 

chloridů a síranů, což také přispívá k oxidaci výztuže [3]. 

Důležitým faktorem ovlivňujícím karbonataci je vlhkost. Ke karbonataci nedochází v suché 

cementové pastě nebo při 100% relativní vlhkosti vzduchu. Pro vznik karbonatace je 

nejpříznivější 50% relativní vlhkost vzduchu [5]. 

Rozsah karbonatace se stanovuje roztokem fenolftaleinu v ethanolu, který je rozprašovačem 

nanesen na lomovou plochu vzorku. Barevná změna indikátoru (z růžovo-fialové na bezbarvou) 

probíhá v oblasti pH 8,3–10, což zhruba odpovídá pH produktů karbonatace [19]. 

Zkarbonatované oblasti tedy zůstanou nezbarveny, neovlivněné oblasti se zbarví. 

U betonů z AAM byla pozorována výraznější karbonatace než u betonů z PC. Karbonatace 

se rychleji u AAM projevuje také kvůli vyššímu smrštěním vysycháním, které je příčinou trhlin, 

skrz které může CO2 pronikat do hlubších vrstev materiálu [3]. 

2.5 Přísady redukující smrštění 

Smrštění AAM (zejména vysycháním) se dá omezit vhodným ošetřováním zrajícího betonu, 

např. zvýšenou teplotou a vlhkostí vzduchu [20]. To však vyžaduje další zařízení a spotřebu 

energie.  Další možností je vyztužení cementové matrice vláknovou výztuží (uhlíková nebo 

skelná vlákna aj. [5]). Příprava takového materiálu je však technicky náročná, což znatelně 

zvyšuje náklady. 

Pro široké komerční uplatnění AAM je vhodným řešením problémů se smrštěním nalezení 

určité sloučeniny, jejíž přidání do směsi vede k redukci smrštění. Aplikace přísady je snadná, 

může být prováděna přímo na místě přípravy a spotřeby materiálu. Přísadou může být buď 
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prášková anorganická látka, kterou lze míchat s prekurzorem (nejčastěji VpS), nebo organická 

sloučenina ve formě roztoku. Pro systémy na bázi PC byla vyvinuta řada komerčních přísad, 

jejichž funkčnost v AAM může být ale kvůli odlišné povaze hydratačních produktů omezena. 

2.5.1 Anorganické přísady a příměsi 

Vysokopecní struska je nejprozkoumanějším a nejčastěji používaným AAM, ale právě ona 

je nejvíce náchylná ke smrštění [5]. Jednotlivé prekurzory, schopné alkalické aktivace, se dají 

kombinovat do binárních a ternárních směsí. Náhradou části VpS úletovým popílkem 

a mikrosilikou dojde ke vzniku odlišných hydratačních produktů, což potlačí smrštění [21]. 

Ke strusce je dále možno přidat mletý sádrovec. Při jeho hydrataci dochází k expanzi, 

způsobené tvorbou ettringitu a monosulfoaluminátu, která kompenzuje smršťování VpS [22]. 

ůMezi další expanzivní přísady patří např. CaO a MgO [23]. 

2.5.2 Organické přísady 

Organické přísady (SRA – z angl. „shrinkage-reducing admixture“) jsou povrchově aktivní 

látky. Chemicky patří SRA mezi neionogenní tenzidy. Jedná se o amfifilní molekuly (obsahují 

hydrofilní i hydrofobní část). Patří sem mimo jiné alkoholy (lineární, rozvětvené i cyklické) 

a glykoly (např. alkandioly) [24]. Často jsou jako SRA využívány polypropylenglykol [17] 

a 2-methylpentan-2,4-diol [6]. 

Princip fungování SRA lze vysvětlit na základě všech tří teorií smrštění, uvedených 

v kapitole 2.4.2. Přísady snižují povrchové napětí vody, což podle teorie kapilárního tlaku vede 

ke zmenšení tlakového rozdílu mezi kapalinou a parami. Výsledkem je oslabení kapilárních sil, 

které jsou zodpovědné za smrštění [5]. V souvislosti s rozpojovacím tlakem by pravděpodobně 

přítomnost přísady mohla narušovat přitažlivé síly mezi protilehlými stěnami póru. Z hlediska 

přerozdělování Helmholtzovy volné energie, která byla uvolněna úbytkem vody ze soustavy, 

zvyšují SRA příspěvek mezifázové energie na úkor energie deformační. Větší část energie je 

využita k tvorbě nového mezifázového rozhraní kapalina-pára a pro vznik deformace (smrštění) 

je tedy k dispozici méně energie [18]. 

Vliv SRA na vlastnosti AAM byl zkoumán v několika studiích. Bylo zjištěno, že působení 

SRA na bázi polypropylenglykolu vede k nárůstu velikosti pórů (zvýšení zastoupení pórů 

o průměru 0,1–1,0 μm). Dále bylo pozorováno, že s rostoucí dávkou přísady dochází ke stále 

výraznějšímu zpomalení alkalické aktivace. Konečné mineralogické složení AAM však 

ovlivněno nebylo [17]. Další studie uvádí nezávislost doby tuhnutí na přítomnosti této SRA 

a vliv na mechanické pevnosti – dvoudenní pevnosti v tahu za ohybu i v tlaku SRA zhoršila, 

zatímco pevnosti po 7 a 28 dnech v tlaku byly neovlivněny a v tahu za ohybu došlo 

v přítomnosti přísady ke zvýšení pevností. Kromě toho SRA zmírnila karbonataci [25]. Jiný 

výzkum naopak nezjistil žádný vliv SRA na mechanické pevnosti ani na odolnost vůči 

karbonataci [26]. Ve všech případech byla přísada na bázi polypropylenglykolu účinná při 

redukci smrštění AAM. 

Fungování SRA na bázi 2-methylpentan-2,4-diolu v AAM není prozatím příliš 

prozkoumáno. Experiment ukázal účinnost SRA při redukci smrštění, ale v její přítomnosti bylo 

pozorováno zpomalení hydratace, zvýšení úbytku hmotnosti během vysychání, zvětšení 

velikosti pórů a zejména výrazný pokles pevností v tahu za ohybu i v tlaku [6]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Vstupní suroviny 

Smrštění vysycháním, zpracovatelnost, odolnost vůči karbonataci a pevnosti v tahu za ohybu 

a v tlaku byly zkoumány na zkušebních vzorcích z malt na bázi alkalicky aktivované strusky. 

Směs pro přípravu malty se sestávala z granulované VpS, kameniva (zkušební křemičitý písek), 

aktivátoru (sodné VS), destilované vody a přísady redukující smrštění (Chryso Serenis). 

Autogenní smrštění, doba tuhnutí a mikrostruktura byly studovány na pastách z VpS. Pasty 

neobsahovaly kamenivo, jinak je jejich složení totožné s maltami. 

3.1.1 Granulovaná vysokopecní struska 

Byla použita velmi jemně mletá granulovaná vysokopecní struska od výrobce Kotouč 

Štramberk, spol. s r. o. (měrný povrch 400 m2·kg−1). Tato struska splňuje požadavky dle 

ČSN EN 15167-1 [27] pro použití do betonu, malty a injektážní malty [28]. 

Rentgenovou krystalografií (XRD) byl stanoven podíl amorfní fáze ve strusce (tabulka 3). 

Dále bylo rentgenovou fluorescencí (XRF) zjištěno orientační oxidové složení použité strusky 

(tabulka 4). 

Tabulka 3: Výsledky XRD analýzy použité vysokopecní strusky 

fáze amorfní kalcit melilit merwinit akermanit 

w [% hm.] 69,1 17,3 1,2 6,4 6,0 

Tabulka 4: Výsledky XRF analýzy použité vysokopecní strusky 

složka SiO2 CaO Al2O3 MgO SO3 MnO Fe2O3 K2O TiO2 

w [% hm.] 56,9 16,6 13,5 11,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

3.1.2 Kamenivo 

V maltách byl jako kamenivo užit zkušební křemičitý písek, který zrnitostí a složením 

odpovídá normalizovanému písku dle ČSN EN 196-1 [29]. Byly smíchány tři hmotnostně rovné 

díly jednotlivých frakcí (jemná, střední, hrubá), čímž bylo dosaženo požadovaného zastoupení 

částic v rozmezí velikostí 0–2 mm. 

3.1.3 Aktivátor 

Jako aktivátor bylo použito vodní sklo sodné tekuté MP 1,6–2,6 (výrobce Vodní sklo, a. s.). 

Chemické složení VS bylo zjištěno konduktometrickou titrací odměrným roztokem HCl [30]. 

Výsledky analýzy jsou uvedeny v tabulce 5. Dle rovnice (3) nabývá křemičitý modul 

hodnoty 1,96. 

Tabulka 5: Chemické složení použitého vodního skla 

složka Na2O SiO2 H2O 

w [% hm.] 16,14 30,70 53,16 
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3.1.4 Přísada redukující smrštění 

Zkoumanou přísadou redukující smrštění byl přípravek Chryso Serenis od společnosti 

Chryso chemie s. r. o. Účinnou složkou je 2-methylpentan-2,4-diol, pomocnou sloučeninou je 

blíže nespecifikovaný polyol. Aktivní složky tvoří více než 90 % hm. přísady. Jedná se 

o žluto-hnědou kapalinu o hustotě (0,93 ± 0,02) kg·dm−3 [31]. 

Přísada je primárně určena pro použití v betonech na bázi PC, její účinnost v AAM je 

předmětem zkoumání této práce. 

3.2 Příprava zkušebních těles 

Vliv přísady Chryso Serenis na smrštění vysycháním a mechanické vlastnosti AAM byl 

studován nejprve při množství aktivátoru odpovídající 4 % Na2O. Byla připravena série malt 

s rostoucí dávkou SRA (0,5; 1; 2 a 3 %). Poměr kameniva ku pojivu byl zvolen 3 : 1, vodní 

součinitel 0,46. Na základě získaných výsledků byly zvoleny dávky SRA 0,5 a 2 %, které byly 

dále zkoumány pro dávky aktivátoru 6, 8, 10 a 12 % Na2O. Ke všem směsím byly zhotoveny 

také referenční vzorky bez SRA. 

3.2.1 Značení směsí 

Všechny malty i pasty jsou označeny zkratkami (obr. 2), ze kterých je na první pohled zřejmá 

dávka aktivátoru (a), dávka SRA – Chryso Serenis (b) a vodní součinitel (c). 

 

Obr. 2: Příklad označení směsi 

Dávka aktivátoru wa (15) je udávána v procentech, kterým odpovídá hmotnostní poměr 

Na2O, obsaženého ve VS, oproti navážce strusky. Dávka SRA je rovněž udávána v procentech 

hmotnosti strusky. Pokud se množství SRA rovná nule, jedná se o referenční vzorek. 
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Vodní součinitel (w/s) udává hmotnostní poměr záměsové vody ku pojivu (zde konkrétně 

struska) [7]. 

3.2.2 Výroba zkušebních trámečků 

Potřebné množství vody, VS a případně SRA bylo naváženo přímo do míchací nádoby. 

Následně byla přisypána struska a nádoba byla nasazena na míchačku. Tento okamžik je 

považován za čas míchání. Během normovaného míchání (viz kapitola 3.3.1) bylo přisypáno 

kamenivo tvořené třemi hmotnostně stejnými díly jednotlivých frakcí zkušebního křemenného 

písku. Frakce byly před vsypáním do směsi zhomogenizovány. Po zamíchání byla nejprve 

změřena zpracovatelnost (kapitola 3.3.5). Následně byly naplněny trojformy určené pro výrobu 

zkušebních těles. Jelikož mají AAM oproti maltám na bázi PC vyšší adhezi k ocelovým formám 

[5], musely být formy důkladně vymazány vazelínou. Pro zkoušku pevnosti jsou zapotřebí 

trámečky s rozměry 40×40×160 mm, pro zkoumání délkových změn podlouhlé trámečky 

o rozměrech 25×25×285 mm s kovovými kontakty na koncích. Po naplnění příslušných forem 
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byla malta zhutněna vibrováním na vibračním stole po dobu 15 s. Povrch směsí byl uhlazen 

a formy byly několik minut ponechány na vzduchu, aby došlo k povrchovému zavadnutí 

materiálu. Naplněné formy byly následně uloženy do prostředí se 100% relativní vlhkostí 

vzduchu (uzavíratelné plastové sáčky s houbami, namočenými ve vlažné vodě). Tím bylo 

zabráněno plastickému smrštění a smrštění vysycháním do počátku měření. 

Po 24 h od zamíchání byly trámečky vyjmuty z forem a další zrání probíhalo na vzduchu při 

laboratorní teplotě a vlhkosti (přibližně 25 °C a 40 %). Ihned po odformování byly příslušné 

trámečky buď přeměřeny na dilatometru (kapitola 3.3.2), nebo otestovány na pevnost v tahu za 

ohybu a v tlaku na zkušebním lisu (kapitola 3.3.4). Dilatace byla měřena po dobu 28 dní, 

pevnosti byly testovány po 1, 7 a 28 dnech. Po 28 dnech byl na lomové plochy vzorků 

rozprašovačem aplikován roztok fenolftaleinu v ethanolu, čímž byl stanoven rozsah 

karbonatace. 

3.2.3 Příprava vzorků pro skenovací elektronovou mikroskopii 

Byla namíchána série past s dávkou aktivátoru 4, 8 a 12 % Na2O s obsahem SRA 0 a 2 %. 

Hodnota vodního součinitele byla 0,35 (u 12 % Na2O však umožnilo složení použitého VS 

minimální hodnotu w/s 0,395). Pasty byly naplněny do uzavíratelných plastových nádobek 

a byly ponechány po dobu 24 h při teplotě 25 °C. Po tomto čase byly vzorky roztříštěny a pro 

zkoumání byly vybrány vhodné fragmenty (ploché, tenké, s rovným povrchem), které byly 

následně uloženy do isopropylalkoholu, čímž byla zastavena hydratace. Před samotným 

pozorováním byly vzorky vysušeny v sušárně při 40 °C, následně byly přilepeny na vodivou 

uhlíkovou pásku, a nakonec byly pokoveny tenkou vrstvou zlata (kvůli nezbytné elektrické 

vodivosti). 

3.3 Použité laboratorní a instrumentální metody 

3.3.1 Míchání 

Pro přípravu malt a past na bázi alkalicky aktivované VpS bylo využito laboratorní míchačky 

cementové kaše Beton System MI-CM5AX [32] (obr. 3). Míchání probíhalo dle normovaného 

programu (ČSN EN 196-1 [29]). Po 30 s míchání za pomalejších otáček (140 ot./min) zazněl 

zvukový signál, po kterém byl do míchací nádoby manuálně přisypán písek. Pomalé otáčky 

trvaly ještě dalších 30 s, po nich následovalo 30 s míchání při vyšších otáčkách (285 ot./min). 

Dále byla na řadě 90 s trvající přestávka, během které byla míchací nádoba sundána a stěrkou 

byla malta setřena ze stěn nádoby a byl promíchán prostor u dna. Nádoba byla nasazena zpět 

a po 60 s míchání při rychlejších otáčkách bylo míchání dokončeno. 
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Obr. 3: Laboratorní míchačka cementové kaše Beton System MI-CM5AX 

3.3.2 Měření délkových změn 

Smrštění vysycháním je u malt studováno na testovacích trámečcích o rozměrech 

25×25×285 mm. Na obou koncích jsou v maltě umístěny kovové kontakty, kterými je vzorek 

upevňován do měřicího přístroje (tzv. dilatometr). Vzdálenost mezi oběma kontakty ve vzorku 

je 250 mm. Měření smrštění se řídí normou ASTM C 490 [33]. Aby dilatometr mohl sloužit 

k měření různě dlouhých trámečků, neměří absolutní délku, ale pouze relativní výchylku 

z nulové polohy. Proto je nutné vzorky porovnávat se srovnávacím etalonem (ocelová tyč 

o stabilních rozměrech). Procentuální změna délky vzorku je potom vypočtena ze vztahu: 
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kde lt a l1 je naměřená výchylka dilatometru [mm] pro vzorek v čase t resp. t = 1 den, let,t a let,1 

je naměřená výchylka dilatometru [mm] pro etalon v čase t resp. t = 1 den a 250 je vzdálenost 

mezi kontakty v trámečku [mm]. 

Souběžně byl vážením trámečků sledován hmotnostní úbytek vody ze vzorků. 

3.3.3 Měření objemových změn 

Při měření autogenního smrštění je potřeba zabránit úniku vody ze vzorku, aby nebyly 

výsledky zkresleny smrštěním vysycháním. Jednou z metod vyhodnocení autogenního smrštění 

je sledování objemových změn materiálu v závislosti na čase. Čerstvá pasta byla naplněna do 

prezervativu, který byl neprodyšně uzavřen rybářským vlascem. Při plnění byla směs důkladně 

vibrována, aby bylo minimalizováno množství vzduchových pórů ve vzorku. Prezervativ 

s pastou byl zavěšen na váhu a byla zaznamenána jeho hmotnost na vzduchu (mvzd). Následně 

byl ponořen do kádinky s olejem (vztlaková síla působí proti gravitační síle a snižuje měřenou 
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hmotnost). Od počátku tuhnutí pasty byla po dobu 7 dní automaticky zaznamenávána hmotnost 

vzorku ponořeného do oleje (mt). Měření bylo vyhodnoceno výpočtem (17) na základě 

Archimédova zákona (s klesajícím objemem vzorku klesá vztlaková síla, tedy roste 

zaznamenávaná hmotnost). 
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Autogenní smrštění bylo studováno na pastách s dávkami aktivátoru 4, 6, 8, 10 a 12 % Na2O 

s vodním součinitelem 0,35 (u 12 % Na2O umožňovalo složení použitého VS minimální 

hodnotu w/s 0,395). Pro každou dávku aktivátoru byly proměřeny referenční vzorky a vzorky 

s dávkou 2 % SRA. 

3.3.4 Zkoušení mechanických pevností 

K měření pevností v tahu za ohybu a v tlaku bylo využito zkušební pracoviště pro 

mechanické testování Beton System DESTTEST 3310 (obr. 4). Zkušební pracoviště se skládá 

z lisů BS-300 a BS-3000, lamaček BS-10 a BS-100, skříně s hydraulickým agregátem a řídicího 

počítače s ovládacím panelem [34]. Zkušební trámečky o rozměrech 40×40×160 mm byly 

nejprve lámány tříbodovým zatěžováním na lamačce BS-10, čímž byla zjištěna pevnost v tahu 

za ohybu. Následně byly obě poloviny vzorku otestovány na pevnost v tlaku na lisu BS-300. 

 

Obr. 4: Zkušební pracoviště pro mechanické testování Beton System DESTTEST 3310 [35] 

3.3.5 Stanovení zpracovatelnosti 

Zpracovatelnost (konzistence) čerstvé malty byla dle normy ČSN EN 1015-3 [36] 

stanovována na střásacím stolku (někdy označovaný jako rozlivový stolek). Kovový kužel byl 

na podložním skle umístěn do středu stolku a byl naplněn po okraj maltou. Kužel byl zvednut 

kolmo vzhůru a po uplynutí 30 s byly změřeny rozměry rozlité malty ve dvou na sebe kolmých 

směrech s přesností na 5 mm. Následně bylo klikou provedeno 15 setřesů s frekvencí přibližně 

jeden setřes za sekundu a opět byl stejným způsobem stanoven průměr maltového koláče. 
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3.3.6 Stanovení doby tuhnutí 

Vicatův přístroj je zařízení, které umožňuje stanovit dobu tuhnutí cementových past (i na 

bázi alkalicky aktivované VpS). Měření probíhalo dle normy ČSN EN 196-3 [37]. Pasta byla 

naplněna do Vicatova prstence, umístěného na podložním skle, a její povrch byl uhlazen. 

Počátek tuhnutí byl stanovován vnikáním ocelové jehly do pasty. Za okamžik počátku tuhnutí 

byl považován čas, kdy po uvolnění z horní polohy pronikla jehla do vzorku tak, že vzdálenost 

jehly od podložky činila (6 ± 3) mm. Prstenec s tvrdnoucí pastou byl následně odlepen ode dna 

a otočen. Jehla byla vyměněna za jehlu s kruhovým nástavcem. Konec tuhnutí byla doba od 

zamíchání směsi po okamžik, kdy jehla pronikla do pasty pouze do hloubky 0,5 mm (nedošlo 

k obtisknutí kruhového nástavce). 

3.3.7 Skenovací elektronová mikroskopie 

Mikrostruktura povrchu vzorku byla studována pomocí skenovací elektronové mikroskopie 

(SEM). Metoda spočívá v interakci svazku tzv. primárních elektronů s povrchem zkoumaného 

materiálu. Elektrony jsou uvolněny vysokým napětím z elektronové trysky (kovové vlákno). 

Dopad primárních elektronů vyvolá emise různých signálů (viz obr. 5). Příslušným detektorem 

je snímán signál z různých míst povrchu vzorku a na základě jeho intenzity dochází k sestavení 

obrazu (např. SE = detektor sekundárních elektronů, EPSE = detektor sekundárních elektronů 

za zvýšeného tlaku, BSE = detektor zpětně odražených elektronů, TE = detektor prošlých 

elektronů). Pomocí EDS analyzátoru lze na základě emitovaného rentgenového záření provést 

prvkovou analýzu. V měřicí komoře je vakuum, aby nedocházelo ke zkreslování měření a aby 

neshořela elektronová tryska. Měřený vzorek musí být elektricky vodivý, protože jinak by na 

něm docházelo k hromadění náboje, což by ovlivňovalo měření [38]. 

Měření bylo provedeno na přístroji ZEISS EVO LS 10, který jako zdroj elektronů používá 

wolframové vlákno, na které je působeno urychlovacím napětím 3–30 kV. Zařízení disponuje 

SE, BSE a EPSE detektory a EDS analyzátorem. Lze dosáhnout zvětšení max. 30 000× [39]. 

 

Obr. 5: Signály uvolněné ze vzorku po dopadu primárních elektronů při SEM [38] 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Smrštění vysycháním 

Smrštění vysycháním bylo studováno u každé směsi na třech trámečcích 25×25×285 mm, 

kdy byly sledovány délkové a hmotnostní změny vzorků v závislosti na čase. Naměřené 

výsledky byly zprůměrovány a následně byla vynesena závislost relativní změny délky 

(resp. hmotnosti) na čase (stáří malty od zamíchání). 

 

Obr. 6: Vliv SRA na smrštění vysycháním malt na bázi AAS při dávce aktivátoru odpovídající 
4 % Na2O 

 

Obr. 7: Vliv SRA na úbytek hmotnosti během vysychání malt na bázi AAS při dávce aktivátoru 
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Vliv přísady Chryso Serenis na smrštění vysycháním alkalicky aktivované strusky (AAS) 

byl studován nejprve při množství aktivátoru odpovídající 4 % Na2O. Z obr. 6 je patrné, že čím 

je dávka SRA větší, tím výrazněji je sníženo smrštění materiálu. Redukce smrštění je však 

nejvíce patrná při malých dávkách SRA. Dávka SRA 0,5 % snížila smrštění přibližně na 

třetinovou hodnotu oproti referenci. Smrštění při 1 % SRA nabývá oproti 0,5 % SRA zhruba 

poloviční hodnoty, ale při vyšších koncentracích přísady už smrštění klesá minimálně. Pro 

dávky 2 a 3 % SRA vykazuje smrštění už prakticky totožné hodnoty. 

Z hlediska ztráty hmotnosti (odpařování vody) lze z výsledků (obr. 7) vyvodit, že přídavek 

SRA podporuje odpařování vody z materiálu (čím větší dávka přísady, tím byl zaznamenán 

větší úbytek hmotnosti). To naznačuje, že SRA brání navázání vody do hydratačních produktů 

(vzniká méně C–S–H gelu) [6]. Obsah vlhkosti v materiálu je za dané relativní vlhkosti vzduchu 

v rovnováze s okolní atmosférou. V přítomnosti SRA může být tato rovnováha posunuta, což 

sníží hmotnost materiálu. To bylo pozorováno u směsí na bázi PC [18]. 

Pro zkoumání při různých dávkách aktivátoru (4, 6, 8, 10 a 12 % Na2O) byly na základě 

těchto výsledků vybrány dávky SRA 0,5 a 2 %. Přídavek 3 % SRA už neměl oproti 2% dávce 

přísady na vlastnosti AAS žádný vliv. Dávka 0,5 % SRA byla upřednostněna před 1 %, aby byl 

mezi jednotlivými výsledky znatelnější rozdíl. Vzorky se 4 % Na2O byly připraveny znovu, 

aby jejich zrání probíhalo za stejných podmínek se zbytkem řady. 

  

  

  

Obr. 8: Vliv SRA na smrštění a úbytek hmotnosti vysycháním malt na bázi AAS při různých dávkách 
aktivátoru (1. část) 
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Obr. 9: Vliv SRA na smrštění a úbytek hmotnosti vysycháním malt na bázi AAS při různých dávkách 
aktivátoru (2. část) 
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V případě dávky aktivátoru odpovídající 6 % Na2O nemá přídavek 0,5 % SRA na smrštění 

materiálu téměř žádný vliv. Při přidání 2 % SRA už ale došlo k razantnímu zmírnění tohoto 

jevu. Z hmotnostních změn při této dávce aktivátoru lze vyvodit, že při dávce 0,5 % SRA nejsou 

hydratační reakce tak výrazně potlačeny jako při wa 4 % Na2O. Vyšší dávka přísady je však 

opět příčinou retardace hydratace.  

U wa 8, 10 a 12 % Na2O je rozdíl v hmotnostním úbytku mezi referencí a 2 % SRA oproti 

nižším dávkám aktivátoru výrazně menší. To může znamenat, že teprve při wa 8 % Na2O začíná 

přísada fungovat mechanismy popsanými v kapitole 2.4.2 (snižování povrchového napětí atd.). 

Při nižších dávkách aktivátoru redukuje SRA smrštění především za cenu omezení tvorby 

hydratačních produktů. Voda se na vzduchu z materiálu odpaří a následně tedy nedojde 

k vytvoření dostatečného množství C–S–H gelu, což sice vzhledem z hrubší porozitě systému 

sníží smrštění, ale zároveň jsou zhoršeny mechanické pevnosti. Právě velikost pórů je jedním 

z klíčových faktorů ovlivňujících velikost vznikajících sil, které jsou zodpovědné za smrštění 

materiálů (viz kapitola 2.4.2). 

4.2 Autogenní smrštění 

Objemové změny související s autogenním smrštěním byly sledovány na pastách na bázi 

alkalicky aktivované strusky. Měření probíhalo od počátku tuhnutí past do dobu jednoho týdne. 

Podrobnější postup měření je uveden v kapitole 3.3.3. Měření objemových změn je zatíženo 

určitými nepřesnostmi, které jsou příčinou zubů na výsledné křivce. Hustota oleje, do kterého 

byly vzorky během zaznamenávání hmotnosti ponořeny, se považuje za konstantní. Hustota 

oleje však silně závisí na teplotě okolního vzduchu, která v čase kolísala. Zaznamenávanou 

hmotnost mohly také ovlivňovat otřesy nebo proudění vzduchu, související s prací na jiných 

zařízeních v laboratoři během měření a také samotná přesnost vah. Navzdory řádnému 

vibrování se také nikdy nepodařilo z past vypudit všechny vzduchové bubliny. 

Bylo zjištěno, že autogenní smrštění se více projevuje u past s menší dávkou aktivátoru 

(obr. 10). U referenčních vzorků bez SRA s wa 10 a 12 % Na2O docházelo k minimálnímu 

poklesu objemu. Přídavek 2 % SRA měl v závislosti na dávce aktivátoru různý efekt (obr. 11). 

U 4 % Na2O přísada výrazně snížila smrštění, což je vzhledem ke zpomalení hydratace 

očekávaný jev. Jenže u vyšších wa dávka 2 % SRA způsobila ve výsledku objemovou expanzi. 

V případě 6 % Na2O se vzorek s přísadou choval během 1. dne podobně jako reference, 

následně ale došlo k pozvolnému rozpínání. Ještě podivnější chování vykazovaly pasty 

s 8 a 10 % Na2O, kdy během prvních několika hodin došlo k prudkému smrštění materiálu, 

později naopak k prudkému zvětšení objemu. U 12 % Na2O byl pokles objemu i následné 

rozpínání méně výrazné. Zdá se tedy, že v přítomnosti SRA může docházet po určité době 

ke vzniku odlišných hydratačních produktů oproti referenci. Vyloučit nelze ani možnost 

reabsorpce odloučené vody, která může naměřená data zkreslovat [40]. Při zrání na vzduchu by 

toto autogenní rozpínání mohlo mírnit rozsah smrštění vysycháním. 

Příčinu objemové expanze, způsobené přídavkem SRA, nelze na základě dostupných 

naměřených výsledků odhalit. Bylo by zapotřebí experiment opakovat a porovnat naměřená 

data s jiným způsobem stanovení rozměrových změn v autogenních podmínkách. To ale 

přesahuje rámec této práce a bude to předmětem dalšího výzkumu. 
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Obr. 10: Změny objemu v čase související s autogenním smrštěním u referenčních vzorků 

 

Obr. 11: Změny objemu v čase související s autogenním smrštěním u vzorků obsahujících 2 % SRA 

4.3 Pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku 

Od každé směsi bylo připraveno 9 zkušebních trámečků o rozměrech 40×40×160 mm. Po 

24 h, 7 dnech a 28 dnech byly vždy 3 trámečky nejprve zlomeny tříbodovým ohybem, čímž 

byla zjištěna pevnost v tahu za ohybu. Následně byly obě poloviny vzorků otestovány na 

pevnost v tlaku na hydraulickém lisu. Výsledky měření byly zprůměrovány a vyneseny do 

grafů. Míru nejistoty určují příslušné chybové úsečky, jejichž délka odpovídá hodnotě výběrové 

směrodatné odchylky naměřených hodnot. 

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Δ
V

[%
]

t [d]

4SRA-0,0-0,35

6SRA-0,0-0,35

8SRA-0,0-0,35

10SRA-0,0-0,35

12SRA-0,0-0,395

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Δ
V

[%
]

t [d]

4SRA-2,0-0,35

6SRA-2,0-0,35

8SRA-2,0-0,35

10SRA-2,0-0,35

12SRA-2,0-0,395



28 

 

Bylo zjištěno, že při dávce aktivátoru 4 % Na2O přísada Chryso Serenis výrazně zhoršuje 

pevnosti v tahu za ohybu (obr. 12) i v tlaku (obr. 13). S rostoucí dávkou SRA dochází ke stále 

znatelnějšímu poklesu obou pevností. Pro 2 a 3 % SRA vykazují pevnosti velmi podobné 

hodnoty, což koresponduje s výsledky měření délkových změn diskutovanými v kapitole 4.1. 

Z délek chybových úseček je patrné, že stanovení pevnosti v tahu za ohybu se vyznačuje 

oproti pevnosti v tlaku nižší opakovatelností. Lom trámečku nastává v nejslabším místě, které 

mohlo vzniknout například špatným naplněním formy, neúplnou homogenizací nebo 

přítomností defektů v materiálu. Spolehlivějším ukazatelem mechanických vlastností materiálu 

je tedy pevnost v tlaku. 

 

Obr. 12: Vliv SRA na pevnost malt na bázi AAS v tahu za ohybu při dávce aktivátoru odpovídající 
4 % Na2O 

 

Obr. 13: Vliv SRA na pevnost malt na bázi AAS v tlaku při dávce aktivátoru odpovídající 4 % Na2O  
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Při wa 6 % Na2O je po 24 h situace podobná jako u 4 % Na2O (obr. 14). Po 7 a 28 dnech 

vykazují vzorky s přísadou lepší pevnosti v tahu za ohybu než reference. U vzorků s 0,5 % SRA 

došlo i k drobnému nárůstu pevností v tlaku, 2% dávka přísady však tyto pevnosti podobně jako 

u wa 4 % Na2O snižuje, pokles již ale není tak markantní. 

U vyšších dávek aktivátoru (8, 10 a 12 % Na2O) začíná přísada pevnosti zvyšovat 

a nejvyšších pevností tedy dosahují vzorky s 2 % SRA (obr. 15). Zejména po 28 dnech je 

patrné, že SRA funguje správně. Při zrání malt by mělo teoreticky docházet k nárůstu pevností 

až do 28. dne. U referenčních vzorků a u dávky 0,5 % SRA je ale vidět, že pevnosti naměřené 

28. dne jsou oproti 7. dni nižší. Důvodem může být právě smrštění vysycháním, které je 

příčinou vnitřního pnutí v materiálu, které vede ke vzniku trhlin. Při dávce 2 % SRA je smrštění 

potlačeno a vzorky dosahují nejvyšších pevností až po 28 dnech. 

Zjištěné výsledky potvrzují předpoklad z kapitoly 4.1, že při wa 4 a 6 % Na2O snižuje SRA 

smrštění materiálu zejména na úkor tvorby C–S–H gelu, což má za následek znatelné snížení 

pevností. Při wa 8, 10 a 12 % Na2O dosahují malty s přísadou obdobných počátečních pevností 

jako reference, z čehož lze usuzovat, že zvýšení dávky aktivátoru vede k potlačení negativního 

efektu SRA na hydrataci AAS. Při dávce aktivátoru minimálně 8 % Na2O tedy již přísada 

pracuje mechanismem, který lze objasnit jednou ze 3 teorií zmíněných v kapitole 2.4.2. 

  

  

  

Obr. 14: Vliv SRA na pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku při různých dávkách aktivátoru (1. část) 
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Obr. 15: Vliv SRA na pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku při různých dávkách aktivátoru (2. část)  

0

1

2

3

4

5

6

1 den 7 dní 28 dní

P
ev

n
o

st
 v

 o
h

y
b

u
 [

M
P

a
]

Čas

8SRA-0,0-0,46 8SRA-0,5-0,46 8SRA-2,0-0,46

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 den 7 dní 28 dní

P
ev

n
o

st
 v

 t
la

k
u

 [
M

P
a

]

Čas

8SRA-0,0-0,46 8SRA-0,5-0,46 8SRA-2,0-0,46

0

1

2

3

4

5

6

1 den 7 dní 28 dní

P
ev

n
o

st
 v

 o
h

y
b

u
 [

M
P

a
]

Čas

10SRA-0,0-0,46 10SRA-0,5-0,46 10SRA-2,0-0,46

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 den 7 dní 28 dní

P
ev

n
o

st
 v

 t
la

k
u

 [
M

P
a

]

Čas

10SRA-0,0-0,46 10SRA-0,5-0,46 10SRA-2,0-0,46

0

1

2

3

4

5

6

1 den 7 dní 28 dní

P
ev

n
o

st
 v

 o
h

y
b

u
 [

M
P

a
]

Čas

12SRA-0,0-0,46 12SRA-0,5-0,46 12SRA-2,0-0,46

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 den 7 dní 28 dní

P
ev

n
o

st
 v

 t
la

k
u

 [
M

P
a

]

Čas

12SRA-0,0-0,46 12SRA-0,5-0,46 12SRA-2,0-0,46



31 

 

4.4 Karbonatace 

   

4SRA-0,0-0,46 4SRA-0,5-0,46 4SRA-2,0-0,46 

   

6SRA-0,0-0,46 6SRA-0,5-0,46 6SRA-2,0-0,46 

   

8SRA-0,0-0,46 8SRA-0,5-0,46 8SRA-2,0-0,46 

   

10SRA-0,0-0,46 10SRA-0,5-0,46 10SRA-2,0-0,46 

   

12SRA-0,0-0,46 12SRA-0,5-0,46 12SRA-2,0-0,46 

Obr. 16: Fotografie ukazující rozsah karbonatace malt na bázi AAS v závislosti na dávce aktivátoru 

a SRA po 28 dnech 
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V rámci měření 28denních pevností byl po zlomení trámečků při zkoušce pevnosti v tahu za 

ohybu na lomové plochy aplikován rozprašovačem ethanolový roztok fenolftaleinu. Tím byl 

orientačně stanoven rozsah karbonatace (zkarbonatované oblasti vzorku zůstaly nezbarveny, 

oblasti neovlivněné karbonatací se zbarvily růžovo-fialově). Fotografie vzorků po aplikaci 

fenolftaleinu jsou součástí obr. 16.  

U dávky aktivátoru 4 % Na2O byly zkoušce podrobeny trámečky o průřezu 25×25 mm 

z měření smrštění, jelikož v době zahájení zkoumání karbonatace již nebyly trámečky pro 

měření pevností s průřezem 40×40 mm k dispozici. Tyto vzorky zkarbonatovaly při všech 

dávkách SRA v plném rozsahu. Z trendu vlivu SRA na pevnosti vzorků s wa 4 % Na2O lze 

předpokládat, že SRA by zhoršovala odolnost vůči karbonataci. 

Při wa 6 % Na2O přídavek 0,5 % SRA karbonataci zmírnil, 2 % SRA vrátily rozsah 

karbonatace zpět na hodnotu reference. U 8 % Na2O působí SRA na karbonataci příznivě – čím 

větší dávka SRA, tím menší karbonatace. V případě wa 10 % Na2O nastal mírný útlum 

karbonatace pouze při dávce SRA 2 %, 0,5 % SRA nevyvolalo oproti referenci žádnou změnu. 

Při 12 % Na2O nemá už SRA na karbonataci žádný vliv. 

Podpoření karbonatace se zvyšující se dávkou SRA u wa 4 a 6 % Na2O souvisí s retardačním 

účinkem SRA na hydrataci AAS při těchto dávkách aktivátoru, diskutovaným v předchozích 

kapitolách. Důsledkem potlačení hydratace je zvýšení porozity systému. Vzdušný CO2 může 

tedy snáze pronikat do hlubších vrstev materiálu a způsobovat tam karbonatační reakce. 

Působení SRA proti karbonataci při wa 8 a 10 % Na2O lze vysvětlit příznivým vlivem SRA 

proti smrštění vysycháním, takže nedochází ke vzniku trhlin, kterými by CO2 rychleji vnikal 

dovnitř materiálu. 

4.5 Zpracovatelnost 

Průměr maltového koláče vzniklého po rozlití a následně po provedení 15 setřesů na 

střásacím stolku byl měřen ve dvou na sebe kolmých směrech s přesností na 5 mm. Každá směs 

byla namíchána dvakrát. Rozměry maltového koláče byly zprůměrovány, byla určena výběrová 

směrodatná odchylka a výsledky byly vyneseny do grafů. 

Z obr. 17 je zřejmé, že SRA s rostoucí dávkou zhoršuje zpracovatelnost malt na bázi AAS. 

To platí pro všechny zkoumané dávky aktivátoru. U 6 % Na2O snižuje SRA zpracovatelnost 

nejvýrazněji, v případě 12 % Na2O nejméně znatelně. 

Zpracovatelnost se obecně s dávkou aktivátoru od 4 % do 8 % Na2O zvyšovala, zde dosáhla 

maxima a následně s rostoucí wa klesala. Jednoznačně nejhůře se pracovalo s maltami s wa 12 % 

Na2O. Tyto malty velmi neochotně tekly, dokonce i při vibrování (důkazem je, že dosahují 

nejnižšího průměru koláče po 15 setřesech). Kvůli vysoké viskozitě tedy v čerstvých pastách 

a maltách zůstávaly vzduchové bubliny, což mohlo oproti wa 10 % Na2O způsobit pokles 

pevností v tlaku. Pasty a malty aktivované 12 % Na2O měly navíc největší adhezi k míchací 

nádobě, míchadlu, používaném náčiní i ke stěnám ocelových forem.  
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Obr. 17: Vliv SRA na zpracovatelnost malt na bázi AAS při různých dávkách aktivátoru  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

rozlití 15 setřesů

P
rů

m
ěr

 m
a

lt
o

v
éh

o
 k

o
lá

če
 [
m

m
]

4SRA-0,0-0,46 4SRA-0,5-0,46 4SRA-1,0-0,46 4SRA-2,0-0,46 4SRA-3,0-0,46

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

rozlití 15 setřesů

P
rů

m
ěr

 m
a

lt
o

v
éh

o
 k

o
lá

če
 [
m

m
]

6SRA-0,0-0,46 6SRA-0,5-0,46 6SRA-2,0-0,46

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

rozlití 15 setřesů

P
rů

m
ěr

 m
a

lt
o

v
éh

o
 k

o
lá

če
 [
m

m
]

8SRA-0,0-0,46 8SRA-0,5-0,46 8SRA-2,0-0,46

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

rozlití 15 setřesů

P
rů

m
ěr

 m
a

lt
o

v
éh

o
 k

o
lá

če
 [
m

m
]

10SRA-0,0-0,46 10SRA-0,5-0,46 10SRA-2,0-0,46

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

rozlití 15 setřesů

P
rů

m
ěr

 m
a

lt
o

v
éh

o
 k

o
lá

če
 [
m

m
]

12SRA-0,0-0,46 12SRA-0,5-0,46 12SRA-2,0-0,46



34 

 

4.6 Doba tuhnutí 

Působení SRA na dobu tuhnutí bylo zkoumáno na pastách z alkalicky aktivované VpS při 

dávce aktivátoru 4 % Na2O (dávky SRA 0–3 %) a dále na pastách, které byly testovány na 

autogenní smrštění. 

Tabulka 6: Vliv SRA na dobu tuhnutí past na bázi AAS při různých dávkách aktivátoru 

směs začátek tuhnutí [min] konec tuhnutí [min] rozdíl [min] 

4SRA-0,0-0,35 47 58 11 

4SRA-0,5-0,35 48 63 15 

4SRA-1,0-0,35 45 62 17 

4SRA-2,0-0,35 47 55 8 

4SRA-3,0-0,35 51 59 8 

6SRA-0,0-0,35 81 113 32 

6SRA-2,0-0,35 86 111 25 

8SRA-0,0-0,35 95 125 30 

8SRA-2,0-0,35 87 116 29 

10SRA-0,0-0,35 118 164 46 

10SRA-2,0-0,35 139 203 64 

12SRA-0,0-0,395 190 243 53 

12SRA-2,0-0,395 194 255 61 

Výsledky měření jsou shrnuty v tabulce 6. Při wa 4 % Na2O se doby počátku i konce tuhnutí 

s různou koncentrací SRA prakticky neliší. V případě dávek aktivátoru 6, 10 a 12 % Na2O došlo 

přídavkem 2 % SRA k drobnému oddálení tuhnutí, u 8 % Na2O přísada tuhnutí naopak 

urychlila. Nebyla tedy zjištěna žádná závislost doby tuhnutí na dávce SRA. Předchozí studie, 

které však byly zaměřeny na SRA založené na polypropylenglykolu, rovněž neodhalily žádný 

vliv SRA na dobu tuhnutí past na bázi AAS [25,26,41]. 

Jednotlivá měření probíhala za jiných podmínek (teplota, vlhkost vzduchu), což může 

zkreslovat rozdíly mezi jednotlivými vzorky. Pastu s 12 % Na2O nebylo možné pomocí 

dostupného VS připravit s vodním součinitelem 0,35 (kvůli obsahu vody ve VS byl nejnižší 

možný w/s 0,395). Pro spolehlivější výsledky by bylo třeba měření několikrát opakovat. 

4.7 Mikrostruktura 

Povrch lomových ploch past na bázi AAS, u kterých byla po 24 h zastavena hydratace, byl 

prozkoumán pomocí SEM. Byla zvolena detekce zpětně odražených elektronů (BSE), díky 

které jsou na snímcích zřetelnější hranice jednotlivých zrn (oproti snímkům sestaveným na 

základě detekce sekundárních elektronů (SE)). 
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Obr. 18: Snímky pořízené pomocí SEM, dokumentující vliv SRA na mikrostrukturu past na bázi AAS 
při různých dávkách aktivátoru 

U reference s wa 4 % Na2O je na obr. 18 patrný kompaktní C–S–H gel s malým zbytkem 

nezhydratovaných zrn strusky. Při přídavku 2 % SRA lze pozorovat pouze malé ostrůvky 

C–S–H gelu a prakticky nezreagovaná zrna strusky, z čehož vyplývá, že hydratace byla 

naprosto minimalizována. Při wa 8 a 12 % Na2O nemá SRA na hydrataci žádný vliv a jak 

u referencí, tak u vzorků s 2 % SRA se v pastě vyskytuje souvislý C–S–H gel. 

Výsledky pozorování potvrzují závěry vyvozené z výsledků smrštění vysycháním 

a pevností, tedy že SRA funguje správně pouze v systémech s dávkou aktivátoru nejméně 8 % 

Na2O. Při menší dávce aktivátoru přísada sice na první pohled snižuje smrštění, toho je ale 

dosaženo omezením hydratačních reakcí, což má za důsledek výrazné zhoršení mechanických 

vlastností.  
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5 ZÁVĚR 

V této práci byla prověřena vhodnost použití přísady Chryso Serenis (založené na 

2-methylpentan-2,4-diolu) pro redukci smrštění v pastách a maltách na bázi alkalicky 

aktivované strusky. Sledována byla účinnost přísady na redukci smrštění vysycháním 

v závislosti na dávce přísady a aktivátoru, dále vliv přísady na mechanické pevnosti, autogenní 

smrštění, mikrostrukturu, karbonataci, zpracovatelnost a dobu tuhnutí. 

Bylo zjištěno, že při dávce aktivátoru (vodního skla), kdy poměr Na2O v něm obsaženého 

ku strusce odpovídá 4 %, nepracuje SRA správně. S rostoucí dávkou přísady sice dochází 

k redukci smrštění, zároveň jsou však výrazně sníženy pevnosti v tahu za ohybu i v tlaku a je 

zvýšen hmotnostní úbytek během vysychání. Příčinou je zpomalení hydratace, vyvolané 

přítomností SRA. Při zrání na vzduchu se tedy voda odpaří dříve, než se stihne stát součástí 

hydratovaných fází. Proto vzniká menší množství C–S–H gelu, což sice omezí smrštění, ale 

materiál pak má daleko menší pevnost a je náchylnější ke karbonataci. Tento předpoklad 

potvrdily také snímky ze skenovací elektronové mikroskopie, na kterých byl jasně patrný rozdíl 

ve stupni hydratace mezi vzorkem obsahujícím přísadu a referencí. Při dávce aktivátoru 6 % 

Na2O je situace v zásadě podobná. Hydratace je potlačena méně, a tedy negativní efekty s tím 

spojené se projevují v menší míře. Při množství aktivátoru odpovídající 4 a 6 % Na2O lze 

přísadu Chryso Serenis prohlásit za nekompatibilní se systémy na bázi AAS. 

V případě dávky aktivátoru alespoň 8 % Na2O už s rostoucí dávkou přísady nedochází oproti 

referenčním vzorkům k výraznému úbytku hmotnosti při vysychání. Při přítomnosti SRA je 

smrštění vysycháním redukováno, mechanické pevnosti neklesají, ale jsou naopak zvýšeny, 

mikrostruktura zůstává oproti referenci beze změny. To znamená, že přísada při větších 

dávkách aktivátoru už neovlivňuje hydrataci a je schopná redukovat smrštění alkalicky 

aktivovaná strusky mechanismy na základě teorie kapilárního a rozpojovacího tlaku. 

V důsledku snížení smrštění vysycháním je omezen vznik trhlin v materiálu, což vede k lepší 

odolnosti vůči karbonataci. Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že použití přísady 

Chryso Serenis v systémech na bázi AAS je při dávce aktivátoru 8, 10 a 12 % Na2O vhodné. 

Z hlediska autogenního smrštění past na bázi AAS způsobila přísada jeho pokles pouze při 

množství aktivátoru odpovídající 4 % Na2O (zřejmě kvůli zpomalení hydratace). Při vyšších 

dávkách aktivátoru způsobila přítomnost přísady objemovou expanzi, jejíž příčina nebyla na 

základě naměřených dat objasněna a v této oblasti je zapotřebí další výzkum. Vliv SRA na dobu 

tuhnutí AAS past prokázán nebyl. Dále bylo zjištěno, že přísada nezávisle na dávce aktivátoru 

způsobuje zhoršení zpracovatelnosti malt na bázi AAS.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AAM alkalicky aktivovaný materiál 

AAS alkalicky aktivovaná struska 

ASTM Americká společnost pro testování a materiály (American Society for 

Testing and Materials) 

C–A–S–H kalcium-aluminát-silikát-hydrát 

C–S–H kalcium-silikát-hydrát 

ČSN česká technická norma 

MS křemičitý modul 

MZ modul zásaditosti 

PC portlandský cement 

SEM skenovací elektronová mikroskopie 

SRA přísada redukující smrštění (shrinkage-reducing admixture) 

VpS vysokopecní struska 

VS vodní sklo 

wa dávka aktivátoru 

w/s vodní součinitel (water/slag) 

XRD rentgenová krystalografie (X-ray diffraction) 

XRF rentgenová fluorescence (X-ray fluorescence) 


