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ANORGANICKÁ POJIVA

POKYNY KE STUDIU

Anorganická pojiva
Pro předmět Anorganická pojiva 3. semestru studijního oboru Tepelná technika a keramické
materiály jste obdrželi studijní balík obsahující integrované skriptum pro kombinované
studium obsahující i pokyny ke studiu.
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Cílem předmětu a výstupy z učení
Přehled teoretických aspektů a navazujících výrobních postupů přípravy hlavních typů
stavebních pojiv. Postupy zkoušení vlastností pojiv a kompozitů na jejich bázi. Využití
druhotných surovin
Po prostudování předmětu by měl student být schopen:
výstupy znalostí:
Student bude umět charakterizovat technologii výroby jednotlivých typů anorganických pojiv.
Student bude umět formulovat základní děje při hydrataci jednotlivých anorganických pojiv.
výstupy dovedností:
Student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti použití jednotlivých
anorganických pojiv v praxi.
Pro koho je předmět určen
Předmět je zařazen do magisterského studia oboru Tepelná technika a keramické materiály
studijního programu Metalurgické inženýrství, ale může jej studovat i zájemce z kteréhokoliv
jiného oboru, pokud splňuje požadované prerekvizity.
Studijní opora se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky,
ale nejsou stejně obsáhlé. Předpokládaná doba ke studiu kapitoly se může výrazně lišit, proto
jsou velké kapitoly děleny dále na číslované podkapitoly a těm odpovídá níže popsaná
struktura.
Při studiu každé kapitoly doporučujeme následující postup:
Pečlivě pročíst celý text jednotlivých kapitol. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny pojmy,
které by měl student znát a umět vysvětlit. Dále jsou na konci každé kapitoly uvedeny
kontrolní otázky, na které by student měl znát odpovědi. Při studiu je vhodné využívat
doporučenou literaturu k doplnění nebo prohloubení předložených informací.
Způsob komunikace s vyučujícími:
V průběhu semestru proběhne výuka předmětu v podobě několika vícehodinových bloků,
v rámci kterých jsou studenti detailně obeznámeni s náplní předmětu a se způsoby
komunikace s pedagogem. Konkrétní požadavky na studenta týkající se organizace výuky a
požadavků pro získání zápočtu, resp. zkoušky studenti obdrží na první hodině na začátku
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semestru. Pedagog řeší dotazy studentů individuálně, osobní konzultaci nebo pomocí mailu,
nebo v případě širšího zájmu je se skupinou studentů domluvena konzultace.

Kontaktní údaje na vyučující:
Ing. Michaela Topinková
Adresa: Studentská 11, Ostrava-Poruba, kancelář č. N422
Telefon: 597 321 622
Email: michaela.topinkova@vsb.cz
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1.

ÚVOD K POJIVŮM

Čas ke studiu: 90 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 definovat pojem pojivo
 rozdělit pojiva podle různých kritérií

Výklad

Pojiva jsou anorganické látky, které se vyrábějí zpravidla tepelným zpracováním přirozených surovin
vhodného složení. Pojiva jsou látky (směsi látek), které mají schopnost samovolného zpevňování, tím
spojují zrnité systémy v pevný kompaktní celek. Do celku mohou pojiva pojmout i výplň (plnivo) =
kompozitní materiál. Po smíchání s potřebným množstvím vody vzniká dobře zpracovatelná hmota,
která posléze tuhne a tvrdne. Předpokladem správné funkce jsou tyto vlastnosti pojiv:
1. Na počátku působení mají být pojiva (pojiva + plniva) tekutá, aby se mohla rozmístit na
površích a v pórech zrnitého systému.
2. Pojivo v tekutém stavu musí smáčet povrch pojeného materiálu a vytvářet tak adhezní spoje.
3. Po vhodné době musí pojivo ztrácet svoji tekutost (plasticitu), musí se samovolně zpevnit.
Zpevňování se děje:
a) fyzikálními pochody
b) chemickými pochody (reakcemi, které doprovázejí fyzikální pochody)
4. Adhezní spoje musí zůstat pevné i po zatuhnutí pojiva.
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Hlavní případy rozmístění pojiva v zrnitém systému jsou uvedeny na obr. 1.

a)

b)
=

c)

Obr. 1 Rozmístění pojiva v zrnitém systému: případ a, b – malé množství pojiva, c – velké množství
pojiva
V případě a) je pojivo rozloženo vhodným způsobem, bude záležet na pevnosti spojů i pevnosti pojiva
(celek bude mít dobré pevnosti), v případě b) nenastane zpevnění, propojení systému je jen v malém
prostoru, v případě c) se uplatní převážně pevnost samotného pojiva – systém nebude mít velké
mechanické vlastnosti, velký obsah pojiva působí podobně jako póry.
Výsledná pevnost systému bude záviset na velikosti, tvaru a rozložení částic a pórů. Zpevňování
systému má dvě části – tuhnutí a tvrdnutí. Tuhnutí je charakterizováno postupným ubýváním
tvárlivosti (ztrácí tekutost). Tato etapa přechází postupně do druhé etapy – tvrdnutí. Zde systém
nabývá mechanické vlastnosti. Přechod mezi tuhnutím a tvrdnutím se nazývá vaznost (rychlovazná
pojiva). V průběhu tuhnutí a tvrdnutí probíhají často velmi složité chemické reakce, které zahrnujeme
do procesu nazývaného hydratace (reakce jednotlivých složek s vodou). Chemický proces však sám o
sobě nevede ke zpevnění, pokud není doprovázen dějem fyzikálním, jímž se vyvíjí nová mechanicky
pevná struktura.
Látky, které jsou pojivy, rozdělujeme:
1. Přímá pojiva – reagují přímo s vodou a v důsledku toho nastává tuhnutí a tvrdnutí (sádra,
vápno, cementy)
2. Latentně hydraulická pojiva – systémy (strusky, popílky), které netuhnou a netvrdnou jen
s vodou, ale pouze v přítomnosti aktivátorů. Aktivátorem může být CaO nebo křemičitan
sodný (vodní sklo).
Z praktického hlediska rozlišujeme dvě hlavní skupiny anorganických pojiv:
1. Technická pojiva (např. fosfátová pojiva, vodní sklo)
2. Stavební pojiva - MALTOVINY (např. cement, vápno, sádra) – jsou hlavní funkční součástí
malt
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Maltoviny se dále rozdělují do tří skupin:
A. Vzdušné
B. Hydraulické
C. Speciální
Vzdušné maltoviny se vyznačují tím, že po jejich promíchání s vodou tuhnou a tvrdnou, ale jsou stálé
pouze na vzduchu. Při jejich uložení ve vlhkém prostředí nebo ve vodě se jejich pevnost snižuje a
často se rozpadají. Patří sem sádrová pojiva, hořečnatá pojiva a vzdušné vápno.
Hydraulické maltoviny jsou charakteristické tím, že z nich připravené výrobky tvrdnou i pod vodou a
jsou stálé při uložení na vzduchu i ve vodě. Patří sem hydraulické vápno a cementy.
Speciální maltoviny se vyznačují některými dalšími vlastnostmi, jako je např. odolnost vůči vysokým
teplotám (hlinitanový cement).

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)



Pojivo



Tuhnutí a tvrdnutí



Dělení pojiv



Maltoviny

Otázky k probranému učivu

1. Co je to pojivo?
2. Vyjmenuj vlastnosti pojiv.
3. Jak dělíme pojiva?
4. Vysvětli pojem latentně hydraulické pojivo.
5. Jak dělíme maltoviny?
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STAVEBNÍ POJIVA - MALTOVINY
2.

SÁDROVÁ POJIVA
(PŘÍMÁ POJIVA, VZDUŠNÁ POJIVA)

Čas ke studiu: 180 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 popsat sled přeměn sádrovce,
 vysvětlit proces tuhnutí a tvrdnutí sádry,
 vyjmenovat vlastnosti a použití sádry.

Výklad

Sádra vzniká částečnou nebo úplnou dehydratací sádrovce CaSO4 . 2 H2O ( CSH2 ). K výrobě
sádrových pojiv se používají suroviny jednak přírodní, jednak odpady z chemického průmyslu.
V přírodě se vyskytují poměrně čistá ložiska dihydrátu, je to měkký minerál. U nás se vyskytuje
sádrovec především na Opavsku a dále u Spišské Nové Vsi. Dalším zdrojem, který v poslední době
nabývá na významu, je dihydrát odpadající v chemickém průmyslu (např. při výrobě H3PO4 –
fosfosádra obsahuje nečistoty P2O5, kyseliny citrónové – citrosádra).


Sled přeměn sádrovce

Postupná dehydratace na jiné produkty a to takové, které po styku s vodou znovu zreagují zpět na
sádrovec a současně ztuhnou a ztvrdnou.
Sled přeměn při zahřívání dihydrátu síranu vápenatého je uveden na obr. 2, kde jsou uvedeny také
přibližné teploty, při nichž příslušná přeměna probíhá prakticky využitelnou rychlostí. Sledy přeměn
jsou uvedeny pro podmínky, které mají význam pro technické výrobní postupy.
Používané zkratky:
DH – dihydrát síranu vápenatého ( CSH2 )
HH – hemihydrát síranu vápenatého ( CSH0,5 )
AH – anhydrit síranu vápenatého ( CS )
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CSH2

100-180°C

DH

CSH0,5

170-230°C

HH

CS III

400-700°C

+H2O

> 800°C

CS I + CaO

AH II

AH III

β α

α

CS II

β

+H2O

+CaO

+H2O

AH I

α

β

+H2O

Obr. 2 Sled přeměn sádrovce

α hemihydrát a anhydrit III vznikají v prostředí nasycené vodní páry nebo ve vodní suspenzi.
Vznikají velké krystaly, dobře vyvinuté. Tyto formy potom hydratují pomaleji a mají vyšší konečné
pevnosti. Používají se pro podlahy, malty na zdění a omítání.
β hemihydrát a anhydrit III vznikají suchou hydratací. Tvar krystalů není pravidelný, rozměrově
jsou menší. Tyto formy reagují s vodou rychle. Používají se na štukatérské a modelářské práce,
stavební dílce, sádrové formy pro tvarování keramiky.
Ve skutečnosti jsou α a β forma dvěma limitními formami, jež se liší morfologicky a mezi nimiž
existuje plynulá řada forem přechodných.
Dalším zahříváním sádrovce vzniká nerozpustný anhydrit II. Jako přímé pojivo nelze použít (reakce
s vodou probíhá tak pomalu, že prakticky nenastane tuhnutí). Reakce tuhnutí a tvrdnutí potřebuje
aktivátor (CaO).
Při teplotách nad 800 °C vzniká tzv. estriková sádra (směs AH I a CaO). CaO je malé množství, jen
asi 2 – 4 %, slouží jako katalyzátor hydratace a tím umožňuje tuhnutí. Jedná se o pomalu tuhnoucí
sádru.


Tuhnutí a tvrdnutí

Tuhnutí a tvrdnutí je podstatou procesu hydratace. Nejprve je potřeba uvážit poměr rozpustností
jednotlivých fází systému CaSO4 – H2O ve vodě. Na obr. 3 je vidět, že nejlépe rozpustnou formou při
teplotách do 100 °C je hemihydrát.
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Rozpustnost (g CaSO4/100gH2O)

1,0

0,8

HH (různé formy)

0,6
A III
0,4

0,2
DH
A II

0

30

60

90

120

teplota (°C)
Obr. 3 Rozpustnost dihydrátu (DH), hemihydrátu (HH) a anhydritu (AH) ve vodě (z různých
pramenů, podle Hlaváče, 1981).
Rozpouštění probíhá přes roztok a začíná tím, že se výchozí produkt rozpouští ve vodě:

CSH 0,5  H 2 O  CSH 2

Exotermní proces

Dihydrát má zejména při nižších teplotách podstatně menší rozpustnost (obr. 3). Ve vodní suspenzi
utvoří hemihydrát nasycený roztok, který je však přesycený vzhledem k dihydrátu, jenž se z něho
začne vylučovat. Vylučování probíhá tak, že na povrchu dosud nerozpuštěných krystalů hemihydrátu
se utvoří zárodky dihydrátu. Ze zárodků pak rostou směrem do roztoku jehlicovité krystalky, které se
navzájem proplétají, až vytvoří nakonec pevnou plstnatou strukturu (obr. 4). Jedná se o tzv. hydrataci
přes roztok. Samotný chemický děj (reakce s vodou) by nevedl ke zpevnění systému, kdyby nebyl
doprovázen dalším dějem fyzikálním, který vede k přestavbě struktury.
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Obr. 4 Vylučování krystalů DH na povrchu HH v počátečním stádiu tuhnutí sádry (Hlaváč, 1981).
Kinetika procesu tuhnutí a tvrdnutí sádry
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stupeň přeměny HH->DH

Hlavním děje, které probíhají při tuhnutí a tvrdnutí sádry, jsou: rozpouštění hemihydrátu, nukleace
dihydrátu a růst krystalu dihydrátu. Tyto děje limitují rychlost hydratace, a tím i zpevňování, jenž
postupuje souběžně s hydratací (obr. 5).

nukleace
DH

růst krystalů DH

a) Nukleace DH
b) Růst
krystalů
rozpouštění HH

DH
c) Rozpouštění HH

a)

b)

c)
čas

Obr. 5 Časová závislost stupně hydratace ve vodní suspenzi hemihydrátové sádry (Hlaváč, 1981).
ad a) Na křivce je vidět, že nastává poměrně neochotně heterogenní nukleace. Tuto fázi lze ovlivnit:
1.

urychlit – v pomalu tuhnoucí sádře
-

2.

velikosti povrchu (jemné částice – lepší, rychlejší reakce)
zvýšení rozpustnosti HH (přídavek vody a K2SO4)

zpomalit – pro lepší a delší dobu zpracovatelnosti rychle tuhnoucí sádry
- HH zablokujeme přídavkem klíhu (obalí se zrna HH tenkou vrstvičkou)

ad b) Po vytvoření zárodků již krystaly rychle rostou (vzestup křivky). Až se volný povrch HH
zmenší natolik, že nestačí předávat do roztoku CaSO4 v dostatečném množství, dojde ke
zpomalení hydratace a řídícím dějem se stává rozpouštění.
ad c) Rozpouštění (difúzní transport) – hydratace se zpomaluje.
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Vlastnosti a použití sádry

ρR
2,60 – 2,73 g.cm-3
ρP
2,9 g.cm-3
počátek tuhnutí 4 – 8 min (R)
2 – 5 h (P)
konec tuhnutí
15 – 40 min (R)
6 – 8 h (P)
pevnost v tlaku 5 – 30 MPa
R – rychle tuhnoucí sádra
P – pomalu tuhnoucí sádra
Pomalu tuhnoucí sádra – podlahy, malty na zdění a omítání, podkladové vrstvy.
Rychle tuhnoucí sádra – keramické formy, modelářské práce, stavební dílce = SÁDROKARTON.

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)



Přeměny sádrovce



Rozpustnost fází systému CaSO4 – H2O ve vodě



Hydratace sádry



Vlastnosti sádry

Otázky k probranému učivu

1. Vysvětli sled přeměn sádrovce.
2. Jaký je rozdíl mezi α a β HH a AH III?
3. Vysvětli pojem estriková sádra.
4. Jaká je rozpustnost jednotlivých fází systému CaSO4 – H2O ve vodě?
5. Definuj hlavní děje při tuhnutí a tvrdnutí sádry.
6. Vysvětli rozdíl mezi pomalu a rychle tuhnoucí sádrou.
7. Jaké je nejznámější použití sádry?
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3.

VÁPENATÁ POJIVA
(PŘÍMÁ POJIVA, VZDUŠNÁ POJIVA)

3.1. Rozdělení a výroba vápna
Čas ke studiu: 180 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 objasnit pojmy vzdušné a hydraulické vápno,
 vyjmenovat kritéria výroby vápna,
 rozdělit pece pro výrobu vápna.

Výklad

To, co je pojivem (reaguje s vodou) je CaO. Vápno = technický název pro CaO o různém stupni
čistoty. Jako maltovina se vyrábí dekarbonizací přírodních vápenců. Hlavní podstatou vápence (je to
hornina) je minerál kalcit CaCO3 a případně dolomit CaMg(CO3)2. Vápence s obsahem dolomitu nad
10 % se označují jako dolomitické. Přírodní vápence se těží ve velkých množstvích a zpracovávají se
v různých oborech (kromě stavebnictví je to průmysl metalurgický, chemický, sklářský apod.).
Ložiska vápence v ČR: Hranice na Moravě, Kotouč u Štramberka, Moravský kras, Čížkovice,
Prachovice, oblast mezi Prahou a Berounem.
Všeobecně se rozlišují dva hlavní druhy vápna pro stavební účely:
1. Vzdušné vápno, které má vysoký obsah CaO a případně menší obsah MgO (součet CaO+MgO
>85%). S vodou reaguje za vzniku Ca(OH)2 a to je rozpustné ve vodě.
2. Hydraulické vápno, jež vzniká z méně čistých vápenců s obsahem nad 10 % tzv.
hydraulických složek, tj. SiO2, Al2O3 a Fe2O3. Výpalem suroviny potom kromě CaO
dostaneme sloučeniny s CaO (křemičitany, hlinitany a železitany vápenaté). Výsledkem
hydratace je potom Ca(OH)2 a hydrátové sloučeniny Si, Al, Fe, které jsou ve vodě
nerozpustné.
Jak vyplývá z názvů, první typ vápna tuhne a je stálý pouze na vzduchu, zatímco druhý typ se
zpevňuje i pod vodou za tvorby nerozpustných produktů.
14
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Výroba vápna

Rozklad vápence v peci při teplotě 1250 – 1350 °C:
CaCO3 → CaO + CO2


Kritéria výroby
1. Chemické složení suroviny.
2. Struktura vápence (jestli je surovina drobivá nebo kompaktní).
3. Velikost zrn: hrubozrnné vápence (částice nad 1 mm), jemnozrnné vápence (částice pod
1 mm, max. 0,1 mm)

Důležitým kritériem výroby vápna je struktura vápenců. Jemnozrnné vápence, se zrny o velikosti
0,1 mm, jsou vhodnější, vápno z nich vyrobené dodává maltám větší tvárlivost. Doba potřebná
k úplnému rozkladu vápence závisí na výchozí velikosti částic. Volba teploty výpalu podle struktury
vápence je uvedena na obr. 6.
1300

1200
teplota (°C)

20cm

10cm

1000

5 cm

900
čas (h)
Obr. 6 Závislost doby potřebné k úplnému rozkladu vápence na teplotě a na velikosti kusů (Hlaváč,
1981).
Pokud je vstupní surovina do 5 cm, potom mezi 1200 °C a 1300 °C je čas výpalu 1 – 2 hodiny.
Zatímco u větších zrn suroviny je čas výpalu podstatně delší. Čím bude velikost výchozího povrchu
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větší (částice menší), tím bude rozklad vápence rychlejší a také čím bude vyšší teplota výpalu, tím
kratší doba rozkladu. Podle velikosti vstupní suroviny potom vedeme vhodný výpal.
Rozklad vápence lze také urychlit snížením koncentrace CO2 nad povrchem uhličitanu, ať už rychlým
odváděním z pece nebo částečnou redukcí oxidu uhličitého na uhelnatý.
Velké kusy se vypalují na kvalitní vápno nesnadněji, protože je k úplnému rozkladu vnitřních částí
potřeba vysoké teploty (aby čas výpalu byl ekonomicky únosný), proto může nastat přepálení
povrchových vrstev (uplatňuje se slinování na povrchu zrn), spojené se smrštěním a uzavřením pórů a
to je spojeno s nedopalem vnitřních částí. Řešením jsou opět malá a stejnoměrně velká zrna vstupní
suroviny.
Rozdíly v chemickém složení i fyzikálních vlastnostech vápenců způsobují, že optimální režim výpalu
lze stanovit pro každý druh vápence pouze experimentálně. Takto lze získat vysoce reaktivní vápno
s malým smrštěním a vysokou pórovitostí.


1.

Pece pro výrobu vápna
Kruhová pec – dnes se již nepoužívají. Musely mít kvalitní vyzdívku (šamot) vzhledem k vyšším
teplotám a dobrý odtah CO2.
Hlavní nevýhoda – obtížné zakládání a vyprazdňování komor, obtížná mechanizace, práce
v horkém prostředí.
Hlavní výhoda – mohly se v nich používat všechny druhy vápence, vyrábělo se zde velmi kvalitní
vápno.

1

2

4

5

3

Obr. 7 Schéma kruhové pece (Herainová, 2003)
1. těleso pece, 2. peciště, 3. přikládací otvory, 4. odtahové otvory, 5. vstupy do peciště
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2. Šachtová pec vertikální – protiproud
Nejpoužívanějším typem pecí k výrobě vápna jsou dnes vertikální pece šachtové. Vápno se zde
vypaluje poměrně rychle, při vyšších teplotách než v pecích kruhových. Můžeme se setkat s velkým
počtem různých modifikací šachtových pecí. Významné zlepšení představuje konstrukce šachtové
pece s vnitřním topením, kde se teplo vyvíjí uvnitř vsázky (do pece se dávkuje vápenec ve směsi
s pevným palivem – koks). Ke spalování se přivádí vzduch předehřátý v dolní, chladící zóně a tam se
současně vypálené vápno ochladí. Vyzdívka pecí je obvykle šamotová, nověji se v žárovém pásmu
používá magnezit.

CaCO3 + pevné palivo
(koks)

odcházející plyn

hořáky na plyn

kalcinační zóna -zde dochází
k vyhoření
koksu a ohřevu
vsázky

CaO
vzduch
spalovací vzduch se předehřívá
průchodem pecí a současně tím
ochlazuje vzniklé CaO

Obr. 8 Schéma šachtové pece
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Výhody:
-

nízká spotřeba tepelné energie

-

možnost mechanizace dávkování suroviny a odběru vápence

-

nízké investiční náklady

Nevýhody:
-

surovina musí být upravena na stejnoměrnou velikost kusů k zajištění dobrého průchodu plynů
náplní pece

3. Šachtová pec – typ MAERZ - souproud
Obě šachty se naplní surovinou shora. Palivo a spalovací vzduch jde souproudem také shora, prochází
jednou šachtou a odcházející plyn předehřívá druhou komoru. Potom se proces otočí, spalování
probíhá ve druhé komoře a předehřev v první. Chladící vzduch chladí vznikající CaO (odtahuje se
nepřetržitě spodem) a mísí se následně s ostatními plyny v přechodovém kanálu. Po reverzaci chodu
pece se vytápí šachta 2 a celý proces probíhá obdobně. Pec je vybavena zařízením pro automatický
provoz.

odcházející
plyny

spalovací
vzduch
palivo
2

1

chladící vzduch
Obr. 9 Schéma dvou šachtové souproudé pece typu Maerz (Hlaváč, 1981)
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4. Rotační pec - protiproud
Používají se zde jemné formy vápence, předehřev suroviny spalinami.
Výhody:
-

Velký výkon (až 1000 t za den).

-

Možnost mechanizace a automatizace.

CaCO3

Hořák
Pec

Vzduch
Chladič
(šachtový, planetový, aj.)
Vzduch
Vápno

Obr. 10 Schéma rotační pece pro výrobu vápna (Škvára, 1995)
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Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)



Vzdušné vápno



Hydraulické vápno



Kritéria výroby vápna



Kruhová pec



Šachtová pec – protiproud



Šachtová pec – souproud



Rotační pec

Otázky k probranému učivu

1. Jaký je rozdíl mezi vzdušným a hydraulickým vápnem?
2. Definuj pojmy přepal a nedopal.
3. Vysvětli výrobu vápna.
4. Vyjmenuj pece pro výrobu vápna, jejich výhody a nevýhody použití.
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3.2. Vlastnosti vápna, hašení vápna

Čas ke studiu: 90 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 definovat vlastnosti vápna,
 hodnotit vápno podle různých kritérií,
 vysvětlit „hašení“ vápna,
 definovat tuhnutí a tvrdnutí vápna.

Výklad


Vlastnosti CaO
-

kubická soustava; ρCaO = 3,34 – 3,40 g.cm-3

-

Tt = 2800 °C (povrch má tendenci slinovat)

-

Při obsahu MgO – mezi CaO a MgO se tvoří sloučenina až při 2370 °C. Do této teploty
existují vedle sebe jako dva oxidy, vzájemně nereagují.

-

Pórovitost vápna je charakterizována pomocí objemových hmotností, ta je v přímém vztahu
s pórovitostí.
𝑃=

kde

𝜌 − 𝜌,
∙ 100 (%)
𝜌

ρ je hustota (kg.m-3)
ρ´- objemová hmotnost (kg.m-3)
P - pórovitost (%).
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Při P > 50% je ρCaO = 1,45-1,65 g.cm-3, v praxi nelze dosáhnout → P = 37-46% což odpovídá
ρCaO = 3,34 g.cm-3.



Hodnocení vápna
1. Aktivita CaO – udává nejvyšší teplotu dosaženou při hašení za definovaných podmínek a
příslušným časem (obr. 11). U běžných druhů CaO je to nejméně 70°C dosažených za 1 –
12 minut.

T

aktivnější vápno

nejméně aktivní
C
Obr. 11 Aktivita vápna

2. Vydatnost vápna – objem kaše, která vznikne vyhašením 1 kg CaO (přidává se voda, dokud
reakce probíhá). Udává se v l/kg vápna.
3. Nehasitelný podíl – provede se rozhašením 2 kg vápna, následuje sítový rozbor (zachycení na
sítě o velikosti 1,6 mm). Tento zbytek pak nesmí být větší než 9 – 12%.


Hašení vápna
CaO + H2O → Ca(OH)2

silně exotermická reakce

Na 1 kg CaO je potřeba asi 0,32 l vody (teoreticky), v praxi je to až 3x více vody, protože se jí při
reakci část odpařuje.
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Rozeznáváme dva druhy hašení vápna podle toho, zda probíhá v přebytku vody nebo s malým
množstvím vody:
1. Reakce „přes roztok“ – v přebytku vody (240 – 320 l na 100 kg vápna). Při hašení vápna
v přebytku vody se vytvoří přesycený roztok Ca(OH)2, ze kterého pak hydroxid krystalizuje.
Krystaly vznikají na pevné fázi (CaO). Při pomalém vzestupu koncentrace se tvoří málo
zárodků, které narůstají na poměrně velké krystaly. Jestliže koncentrace narůstá rychle až do
přesycení roztoku, vzniká mnoho zárodků, které nemohou narůst na velké rozměry.
Hašení má probíhat vhodnou rychlostí a reguluje se přidáváním vody tak, aby teplota hašení
nestoupla nad 100 °C. Proces hašení lze urychlit přídavkem H3BO4, NaCl, CaCl2. Naopak lze
tento proces zpomalit pomocí sádrovce, Na2SO4 apod. Uvedený způsob mokrého hašení je
vhodný především pro vápno kusové.
2. „Suché“ hašení – malý přebytek vody (60 – 70 ml na 100 kg vápna). Přebytečná voda se
účinkem tepla vyvinutého při hydrataci zčásti vypaří a vzniká práškový produkt obsahující
malé množství adsorbované vody. Hašení lze provádět v míchačkách podobných
betonářským, kde se vápenná drť zkrápí vodou a pak ještě dohašuje v zásobnících asi 24
hodin. Vhodné pro jemné vápno a při malé spotřebě vápna. Takto vzniklé hydratované vápno
je nejvýhodnější k dodávání na stavby z hlediska ekonomického, neboť se nedopravuje
přebytek vody a není zapotřebí speciálních nádob.
Hašením vzniklý Ca(OH)2 je stálý vůči vlhkosti, ale reaguje snadno s CO2 a to i v nízké koncentraci.
Poměrně rychlá karbonizace nastává u CaO v přítomnosti vlhkosti, kdežto v suchém prostředí reaguje
CaO s CO2 teprve nad 300 °C.
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

REKARBONIZACE

Reakce probíhá pomalu do hloubky, protože se na povrchu vytvoří slupka CaCO3, jež dalšímu
průběhu reakce brání. Výhodou je, že systém se vytvrzuje, zpevňuje a je chemicky odolnější.


Tuhnutí a tvrdnutí vápna

Mechanismus tuhnutí a tvrdnutí vápna není dosud plně objasněn. Předpokládá se účast několika
procesů. Nejprve nastává ztuhnutí vápenné malty prostým odsátím části vody pórovitým zdivem.
Tuhnutí pak pokračuje tvorbou a vysycháním gelové sítě hydroxidu. Dalším procesem je pomalá
rekrystalizace Ca(OH)2, která se patrně podílí na tvrdnutí. Současně probíhá ještě pomalejší
karbonizace.
Tuhnutí je vyvoláno odpařováním přítomné vody a z tohoto důvodu malta vyrobená ze vzdušného
vápna pod vodou vůbec netuhne.
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Použití vápna
-

pojivo do malt (omítkové apod.),

-

výroba pórobetonu (elektrárenský popílek + CaO + sádrovec + H2O a Al),

-

vápnopískové cihly (křemičitý písek + CaO + H2O).

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)



Vlastnosti vápna



Aktivita vápna



Hašení vápna



Tuhnutí a tvrdnutí vápna

Otázky k probranému učivu

1. Jak je definována pórovitost vápna?
2. Vysvětli pojem aktivita vápna.
3. Co znamená „hašení“ vápna?
4. Vyjmenuj druhy hašení vápna.
5. Vysvětli mechanismus tuhnutí a tvrdnutí vápna.
6. Jaké je nejběžnější použití vápna?
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HOŘEČNATÁ POJIVA
(PŘÍMÁ POJIVA, VZDUŠNÁ POJIVA)

4.

Čas ke studiu: 60 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 definovat suroviny pro výrobu Sorelova cementu,
 objasnit výhody a nevýhody použití Sorelova cementu.

Výklad
Nazývají se také, podle svého objevitele, Sorelův cement. Vyrábějí se smícháním tzv. kaustického
magnezitu s MgCl2. Kaustický magnezit je velmi reaktivní MgO vzniklé výpalem při teplotě 700 –
800 °C z MgCO3 (magnezit), ten se smíchá s vodním roztokem MgCl2.
Schopnost tuhnutí má v omezené míře i samotný MgO a jeho směsi s vodnými roztoky dalších
sloučenin (MgSO4, FeSO4, ZnCL2). Produkty však nedosahují pevností směsi s MgCl2. Místo
magnezitu lze k přípravě směsí použít také dolomit, který musí být předem vypálen na takovou
teplotu, aby nastala pouze dekarbonizace MgCO3 a CaCO3 zůstal nerozložen, neboť vzniklé CaO
zhoršuje objemovou stálost, mechanickou pevnost i odolnost maltoviny proti vlhkosti.
Poměr MgO:MgCl2 = 2:1 až 5:1, při hydrataci vznik sloučeniny 5Mg(OH)2.MgCl2.7H2O (hydroxid
chlorid III). Ten je stálý pouze při nižší koncentraci MgCl 2, při vyšší koncentraci přechází v hydroxid
chlorid II (ten pouze tuhne, ale netvrdne). Lze tedy říci, že hlavním funkčním produktem a nositelem
pevnosti je hydroxid-chlorid III.



Nevýhody
-

malá odolnost vůči vlhkosti,

-

malá odolnost vůči zvýšené teplotě,

-

korozivní účinky na kovové materiály.
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Výhody
-

pojme do sebe hodně výplně (několikanásobné množství vůči cementu)
a) organické – dřevěné piliny, korková drť apod.
b) anorganické – křemenný písek, azbest apod.





Použití
-

výroba xylolitu (smícháno s dřevěnýma pilinami → výroba podlahových desek),

-

výroba heraklitu (s dřevěnou vlnou → podlahy),

-

na namáhané podlahy továrních hal (s křemenným pískem).

Vlastnosti
-

konec tuhnutí do 6 hodin,

-

pevnost v tlaku 60 – 100 MPa po 28 dnech.

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)



Sorelův cement



Kaustický magnezit



Hydratace hořečnatých pojiv

Otázky k probranému učivu

1. Co nazýváme kaustickým magnezitem?
2. Co vznikne hydratací Sorelova cementu?
3. Jaký je poměr hlavních surovin pro výrobu Sorelova cementu?
4. Jaké znáte výhody a nevýhody použití hořečnaté maltoviny?
5. Nejznámější použití hořečnatých maltovin.
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5.

CEMENT
POJIVA HYDRAULICKÁ

5.1. Portlandský cement

Čas ke studiu: 240 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 rozdělit cementy do skupin,
 definovat pojem portlandský cement,
 orientovat se ve složení surovinové směsi pro výrobu cementu.

Výklad
Cementy jsou v současnosti nejpoužívanějším pojivem ve stavebnictví. Cement je hydraulické pojivo,
tj. jemně mletá anorganická látka, která po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne
v důsledku hydratačních reakcí a procesů. Po zatvrdnutí zachovává svoji pevnost a stálost také ve
vodě.
Hydraulické tvrdnutí cementu je důsledkem hydratace vápenatých silikátů (křemičitanů) a aluminátů
(hlinitanů). Účinnými hydraulickými složkami cementů jsou tedy sloučeniny CaO s SiO2, Al2O3 a
Fe2O3, popřípadě jiné sloučeniny podobného typu. Celkový obsah aktivního oxidu vápenatého (CaO)
a aktivního oxidu křemičitého (SiO2) musí být v cementu nejméně 50 % hmotnosti.
Podle chemického hlediska (převažující aktivní složky) je možno rozdělit cementy do tří skupin:
A. Křemičitanové (silikátové) cementy – jejich nejvýznamnějším zástupcem je cement
portlandský. Složením příbuzné, avšak způsobem výroby i mechanismem tuhnutí odlišné,
jsou cementy z přírodních nebo umělých hydraulických surovin (např. ze strusky).
B. Hlinitanové (aluminátové) cementy.
C. Jiné (ostatní) cementy – např. železitanové, barnaté apod. (několik málo procent).
Cementy prvních dvou skupin složením náleží do soustavy CaO – SiO2 – Al2O3 – Fe2O3 s malým
množstvím minoritních složek. Protože obsah Fe2O3 bývá poměrně nízký, je možno oblasti složení
cementů vyjádřit přibližně v třísložkovém systému CaO – SiO2 – Al2O3 (obr. 12).
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SiO2

VS

C2S
C3S

SiO2

PC

HC
CaO

C3A

C12A7

CA

CA2

Al2O3

Obr. 12 Oblasti složení portlandského cementu (PC), bazické vysokopecní strusky (VS) a
hlinitanového cementu (HC), (Hlaváč, 1981)



Portlandský cement

Historie
-

Patent na výrobu portlandského cementu: 1824, John Aspdinov.

-

Portlandský proto, že beton z něj vyrobený se vzhledem podobal vápenci z anglického ostrova
Portland.

-

První cementárna v Čechách: 1865 v Bohosudově.

Charakteristikou portlandských cementů je
1. výrobní postup, spočívající ve výpalu směsi surovin do slinutí, tím vzniká tzv. portlandský
slínek, ze kterého se jemným mletím s přísadami získá portlandský cement.
2. Mineralogické (fázové) složení, jež vzniklo vysokoteplotními reakcemi v surovinové směsi,
produkt je heterogenní hmota obsahující zejména křemičitany, v menší míře hlinitany a
železitany vápenaté a dále skelnou fázi.
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Suroviny pro výrobu portlandského cementu

Hlavní suroviny
1. Znečištěné vápence – obsahující jako dominantní minerál kalcit (75 – 80 hm.%), zbytek
obsahu jsou jílové složky, křemen, sloučeniny železa. K takové surovině již není nutno
přidávat jíl a další složky obsahující SiO2, Al2O3, Fe2O3.
2. Jíly – používají se tehdy, pokud máme vysokoprocentní vápenec (vysoký obsah CaCO3).
Ložiska nejlépe blízko cementárny (snazší a levnější dovoz).
Doplňující suroviny
Dodávají se, pokud není obsah některé složky v základních surovinách dostatečný.
1. Kyzové výpalky – korekce Fe2O3
2. Křemičitý písek – korekce SiO2
3. Bauxit – Al2O3
Pomocné suroviny
1. Regulátor tuhnutí – sádrovec CSH2
2. Latentně hydraulická látka – jemně mletá GVS
Ze surovin se výpalem připraví tzv. cementový slínek. Vzniklý slínek obsahuje hlavní slínkové
minerály:
C3S
C2S
C3A
C4AF

3CaO.SiO2
2CaO.SiO2
3CaO.Al2O3
4CaO.Al2O3.Fe2O3

trikalciumsilikát
dikalciumsilikát
trikalciumaluminát
tetrakalciumalumoferrit

Průměrné chemické složení slínku je: 65 % C, 21 % S, 6 % A, 3 % F.
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Složení surovinové směsi

Cílem je, aby všechen CaO ze surovin zreagoval při tepelném zpracování na sloučeniny schopné
hydraulického tuhnutí. Takových sloučenin je pouze omezený počet a celý proces výroby, od
sestavení směsi přes výpal až po chladnutí, musí být veden tak, aby vznikaly tyto žádané sloučeniny
(hlavní slínkové minerály).
K správnému sestavení cementářské suroviny byly navrženy a dlouhodobě jsou používány tři moduly.
A) Hydraulický modul MH – poměr mezi obsahem C a sumou S, A, F

Spodní hranice MH – více C2S než C3S ve slínku (nižší pevnosti, ale menší spotřeba energie na
výrobu).
Horní hranice MH – více C3S, znamená delší výpal surovin, vyšší teploty, ale lepší a kvalitnější cement
(vyšší pevnosti).
B) Silikátový modul MS – poměr mezi S a sumou A a F.

Spodní hranice MS – méně minerálů s obsahem S, cementy jsou lacinější s nižší chemickou odolností,
lépe se melou.
Horní hranice MS – chemický odolný produkt se zvýšeným podílem S (více C3S ve slínku), dražší
výpal.
C) Aluminátový modul MA – poměr mezi obsahem A a F.

Vyšší hodnota MA znamená vyšší počáteční pevnost, ale nižší chemickou odolnost.
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Vedle uvedených modulů je snaha vyjádřit vztah mezi CaO a hydraulickými složkami. Této hodnotě
říkáme stupeň sycení SS (hmotnostní zastoupení složek v minerálech). Jinak řečeno upřesněním MH je
SS. Následuje odvození výpočtu:

∙

∙

∙

{

Z těchto poměrů vyplývá množství C nezbytné ke vzniku slínkových minerálů C3S, C3A a C4AF
(kromě C2S):
∙

∙

∙

Na základě zkušeností byl vztah upraven pro C3S, C2A a C2F:
∙

∙

∙

Dnes se nejčastěji používá v cementářské práci kompromis:
∙

∙

∙

Tyto rovnice představují množství C potřebné k úplnému zreagování na příslušné slínkové minerály.
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Stupeň sycení se potom zjistí jako:
∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Číselný rozdíl mezi takto vyjádřenými stupni sycení není velký. Ze vztahu potom vyplývá, že při
maximální hodnotě SS = 100 veškerý CaO, obsažený v surovinové směsi, zreagoval na slínkové (nebo
jiné) sloučeniny. To by ale v praxi znamenalo, že by reakce dobíhala moc dlouho. Běžné cementy
vykazují SS = 85 – 95 %. To znamená, že CSKUT dáme vždy méně, než CTEOR. Pro dobrý slínek nesmí
být obsah volného CaO ve slínku větší než 2 % (většinou je to 0,5 %).
Hlavní význam uvedených vztahů spočívá v tom, že umožňují výpočet surovinové směsi tak, aby
vzniklo maximum žádaných hydraulických produktů a aby zreagoval všechen CaO.
Tedy potřebná kritéria pro nastavení surovinové směsi jsou: Stupeň sycení SS, Silikátový modul MS,
Aluminátový modul MA.

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)



Portlandský cement



Suroviny pro výrobu cementu



Cementový slínek



Hydraulický modul



Silikátový modul



Aluminátový modul



Stupeň sycení
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Otázky k probranému učivu

1. Obecné dělení cementů.
2. Zakresli složení portlandského cementu do ternárního diagramu C-S-A.
3. Vyjmenuj hlavní slínkové minerály.
4. Jaké jsou suroviny pro výrobu cementu?
5. Pomocí čeho definujeme složení surovinové směsi?
6. Vysvětli pojem stupeň sycení.
7. Která kritéria jsou potřebná pro vhodné nastavení surovinové směsi?

33

CEMENT

5.2. Výpočet složení surovinové směsi pomocí odchylek

Čas ke studiu: 90 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 vypočítat složení surovinové směsi pro výrobu portlandského slínku,
 definovat pojem odchylka.

Výklad
Jak poskládat suroviny, abychom dosáhli
Pomocí odchylek. Pokud
chceme splnit jen jedno kritérium (SS), stačí nám vzít v úvahu jen dvě suroviny (vápenec, jíl). Pro
splnění dvou kritérií (SS a MS) potřebujeme tři suroviny (vápenec, jíl, křemen) a pro splnění všech tří
kritérií potřebujeme čtyři suroviny (vápenec, jíl, křemen, železitá ruda).
Uděláme chemickou analýzu surovin a zjistíme složení pro:
Vápenec: CV, SV, AV, FV
Jíl: CJ, SJ, AJ, FJ
Křemen: CK, SK, AK, FK
Železitá ruda CŽR, SŽR, AŽR, FŽR



Splnění jednoho kritéria – SS.

Výchozí vztah pro výpočet SS upravíme
−

∙

∙

∙
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Dosadíme:
−

∙

∙

∙

∙

∙

∙ )

Obdobně:
−

∙ (

∙

je hydraulická odchylka vápence

kde

- hydraulická odchylka jílu.
Platí:
∙

To znamená, že víme, kolik


∙

−

dílů jílu dáme na 1 díl vápence, abychom splnili kritérium

Splnění dvou kritérií - SS a MS.

Upravíme vztah pro MS
−

∙

Dosadíme:
−

∙

je silikátová odchylka vápence.

kde
Obdobně vyčíslíme
Platí:

Vyčíslíme

a

∙

∙

∙

∙

∙

∙

jako hodnoty pro díly jílu a křemene na 1 díl vápence při splnění
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Splnění tří kritérií - SS, MS a MA.

Upravíme vztah pro MA
−

∙

Dosadíme:
−

∙

je oxidická odchylka vápence.

kde
Obdobně vyčíslíme

Vyčíslíme

a

a

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

jako hodnoty pro díly jílu, křemene a železité rudy na 1 díl vápence při splnění

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)



Hydraulická odchylka



Silikátová odchylka



Oxidická odchylka

Otázky k probranému učivu
1. Jaké odchylky použijete pro výpočet surovinové směsi pro výrobu slínku?
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Úlohy k řešení

1. Ze zadaného chemického složení surovin pro výrobu cementového slínku vypočítejte, kolik
dílů jílu, křemene a železité rudy je potřeba přidat na jeden díl vápence tak, aby byly splněny
podmínky SS = 94, MS = 2,7, MA = 2,4.

vápenec
jíl
křemen
železná ruda

CaO
hm.%
75
2
1
1

SiO2
hm.%
15
44
96
12

Al2O3
hm.%
5
51
1
9
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Fe2O3
hm.%
5
3
2
78
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5.3. Chemické a fyzikální procesy při tvorbě slínku, slínkové minerály

Čas ke studiu: 300 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 popsat reakce hlavních surovin pro výrobu slínku,
 definovat slínkové minerály,
 definovat potenciální fázové složení slínku.

Výklad



Rozklad hlavních surovin

Vápenec
→
Jíl
→

→

→

Písek
→



→

Reakce surovin mezi sebou

Směs surovin sestavená podle principů, uvedených v předešlých kapitolách, se zahřívá na teploty
kolem 1450 °C. Při postupném zvyšování teploty se především se směsi odstraňuje voda. Sušení je
ukončeno při 200 °C. Procesy, které jsou významné pro tvorbu slínku, začínají při teplotách podstatně
vyšších. Jsou to:
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A) rozklady pevných látek (dehydratace jílových minerálů, rozklad CaCO3),
B) vzájemné reakce složek v pevném stavu, později za účasti taveniny,
C) tání eutektik, rozpouštění pevných látek v tavenině.

Rozklad pevných látek nastává nejdříve. Dehydroxylace jílových minerálů probíhá mezi 550 – 600 °C.
Těmito reakcemi vznikají reaktivní produkty, které pak reagují přibližně nad teplotou 700 °C s CaO
(resp. s CaCO3), např:

Takto vznikají první produkty reakcí v pevném stavu (CA, C2S). CA vzniká dříve než C2S, zároveň se
vznikem CA se začíná tvořit C2F a C4AF.
Okolo 800 °C nastává kalcinace (rozklad kalcitu) na CaO a CO2. Asi od 900 - 950 °C vznikají
hlinitany vápenaté, zejména C3A:

Nad teplotou 1250 °C se začíná objevovat kapalná fáze slínku a od této teploty se začíná tvořit C3S:

Souběžně s touto reakcí pokračuje tvorba C3A, C4AF, C2F a dalších sloučenin. Reakce, jimiž vznikají
slínkové minerály, nabývají dostatečné rychlosti až v rozmezí teplot 1350 – 1450 °C. Tato oblast
teplot je pro tvorbu slínku nejdůležitější, a to hlavně proto, že zde vzniká nejžádanější slínkový
minerál C3S, který je nositelem typických vlastností portlandského slínku. Pod teplotou 1250 °C je
tato sloučenina nestálá, rozkládá se zpět na C2S a C. Rozkladu se dá zabránit prudkým ochlazením
slínku.

Obr. 13 Vznik základních slínkových minerálů v závislosti na době a teplotě výpalu.
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Po dosažení maximální teploty 1420 – 1450 °C následuje prudké ochlazení slínku, aby bylo uchováno
fázové složení, které se utvořilo za vysoké teploty a bylo blízké rovnováze. Slínek vypadává do
chladičů a intenzivně se profukuje studeným vzduchem. Hlavní důvody:
1. Zachovat co nejvíce C3S – při pomalém chlazení by se rozpadl na C2S a C.
2. Při pomalém chlazení by docházelo k modifikační přeměně β-C2S na -C2S , ten nemá typické
vlastnosti, znehodnotil by slínek. Tato přeměna vede vlivem velké objemové změny (10 %) až
k samovolnému rozpadu slínku. C2S existuje ve formě α, α´(vysokoteplotní formy), β
(metastabilní forma),  (nízkoteplotní forma) (obr. 14).

C2S

p

α
β

α’

γ

T
Obr. 14 Polymorfní formy C2S.

3. Při vysokých teplotách je v peci 15 % taveniny. Při rychlém ochlazení se tavenina přechladí
převážně na sklo a zůstává v ní rozpuštěn MgO, který by jinak vykrystalizoval (MgO se
nepříznivě projevuje rozpínáním při dodatečné pomalé hydrataci).


Slínkové minerály

Fázové (mineralogické) složení slínku, tj. přítomnost a vzájemné zastoupení tzv. slínkových minerálů,
má zásadní vliv na konečné vlastnosti slínku a cementu. Významnou pomůckou při úvahách o
fázovém složení slínku jsou fázové diagramy, které umožňují grafické odečtení nebo výpočty podílu
jednotlivých fází. V portlandském slínku bylo doposud popsáno více než 25 minerálních fází,
rozhodující pro vlastnosti cementu jsou 4 hlavní sloučeniny:
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C3S
C2S
C3A
C4AF

3CaO.SiO2
2CaO.SiO2
3CaO.Al2O3
4CaO.Al2O3.Fe2O3

trikalciumsilikát
dikalciumsilikát
trikalciumaluminát
tetrakalciumalumoferrit

Je nutno rozlišovat čisté minerály od technických, jež jsou ve slínku obvykle pozměněny přítomností
dalších složek či nečistot v pevném roztoku. Tím se mění jejich základní vlastnosti (teploty tání,
teploty modifikačních přeměn apod.). Tyto technické fáze se označují:
1. ALIT – tuhý roztok C3S (obsahuje cizí ionty, ale zachovává si strukturu C3S). Obsah alitu
ovlivňuje rychlost tvrdnutí a pevnosti cementu. Čistý C3S je stálý jen v rozmezí 1250 °C až
2070 °C, pod teplotou 1250 °C se rozkládá na C2S a C. i když je C3S (resp. alit) pod teplotou
1250 °C nestálý, lze jej rychlým ochlazením uchovat jako metastabilní fází, neboť rozkladná
reakce nestačí v omezeném čase proběhnout.
2. BELIT – tuhý roztok C2S (především β-C2S ) – vykazuje pomalejší, ale déle trvající, nárůst
pevností než alit.
3. CELIT – slínková mezihmota, která obsahuje C3A, C4AF a sklo
a) světlá mezihmota – pod mikroskopem je světlá, ale ve skutečnosti je tmavá
(obsahuje ferity - C4AF),
b) tmavá mezihmota – pod mikroskopem je tmavá, ale ve skutečnosti světlá
(obsahuje alumináty , C3A).
Dále se ve slínku objevuje volné CaO maximálně 2%, MgO maximálně 2%, sklovitá fáze 5-15% (její
obsah je závislý na podmínkách a rychlosti chlazení slínku.
Složení slínku:
Alit

65% i více

Belit

10-25%

Celit

8-20% (světlá mezihmota je zde více než tmavá)

Pevnosti cementu ovlivňuje především obsah C3S a C2S. C3A a C4AF přispívají k pevnostem jen na
začátku (obr. 15).
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pevnost v tlaku MPa

80
C3S
60
β - C2S
40

20
C3A
C4AF
28

90

180

360

čas (dny)
Obr. 15 Vývoj pevností hlavních slínkových minerálů.



Posouzení slínku

O vlastnostech slínku nerozhoduje chemické složení, ale podstatné je složení fázové (obsah minerálů).
Základní pravidla o fázových rovnováhách umožňují určení fázového složení pro daný systém
výpočtovou cestou. Pro určité chemické složení slínku existuje podle fázového pravidla pouze jediný
možný poměr obsahů čtyř rovnovážných krystalických fází. Tento poměr se nazývá potenciální
fázové složení slínku.
Způsob výpočtu navrhl Bogue. Výpočet potenciálního složení, jako rovnovážné pevné fáze jsou
uvažovány C3S a C2S, C3A a C4AF (uvažujeme jen 4 fáze, ne skelný stav – ten potom dopočítáme).
Kvantitativní mineralogické složení se nejpřesněji určí výpočtem z chemického složení. Bilance
vychází ze známého stechiometrického složení.

42

CEMENT
Uvažujeme například takovéto složení:
oxid
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3

C3S C2S C3A C4AF
x
y
z
v
73,7 65,1 62,3 46,2
26,3 34,9
37,7 21,0
32,8

Hmotnostní procenta jednotlivých složek ve slínku (x, y, z, v) musí odpovídat obsahu těchto složek
v jednotlivých fázích.
Potom:
∙

∙

∙

∙
∙

∙

∙

∙

∙
Řešíme 4 rovnice o 4 neznámých, řešením dostaneme zastoupení minerálů ve slínku konkrétního
chemického složení.
∙

∙

∙

∙
∙

∙

∙
∙

∙

∙
∙

Je to nejpřesnější metoda pro zjištění složení slínku – potenciální složení slínku získatelné při
termodynamické rovnováze. Výhoda tohoto výpočtu spočívá v tom, že podle vypočítaného obsahu
C3S a C2S můžeme usuzovat na konečné pevnosti cementu a také v tom, že obsah C3A a C4AF
potřebujeme znát pro dávkování sádrovce do mletí slínku při výrobě cementu.

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)



Rozklad hlavních surovin



Vzájemná reakce složek v pevném stavu



Slínkové minerály



Alit, belit, celit



Posouzení slínku
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Otázky k probranému učivu

1. Vysvětli rozkladné reakce hlavních surovin pro výrobu slínku.
2. Procesy významné pro tvorbu slínku.
3. Popiš reakce mezi surovinami při výrobě slínku.
4. Vznik slínkových minerálů v závislosti na teplotě a době výpalu.
5. Proč následuje ihned po ukončení výpalu prudké ochlazení slínku?
6. Definuj slínkové minerály.
7. Definuj pojem technické minerály.
8. Vysvětli vývoj pevností hlavních slínkových minerálů.
9. Jaká je nejběžnější metoda pro zjištění složení slínku?

44

CEMENT

5.4. Technologie výroby cementu (strojně)

Čas ke studiu: 180 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 vysvětlit výrobu slínku v cementářských pecích,
 vysvětlit výrobu cementu,
 vyjmenovat výrobce cementu v ČR.

Výklad
Tři hlavní fáze výroby cementu:
1. Příprava surovinové směsi – těžba, drcení, mletí, homogenizace.
2. Výroba slínku – tepelné zpracování (výpal) surovinové směsi na slínek.
3. Výroba cementu – mletí slínku s přísadami.
Podle způsobu mísení, mletí a homogenizace surovinové směsi a její podoby při výpalu na slínek se
rozlišují dva způsoby výroby cementu – mokrý a suchý.


Mokrý způsob výroby slínku

Vápenec se drtí za sucha a následně se mele za mokra. Obsah vody v takto vzniklém surovinovém
kalu je 33 - 40 %. Následuje nástřik do dlouhé rotační pece (150 – 200 m), která má pásma:
-

sušící: do 200 °C,

-

předehřívací: 200 – 800 °C,

-

kalcinační (dekarbonizační): 800 – 1200 °C, zde probíhá rozklad CaCO3, vznik prvních
slínkových minerálů,

-

exotermické: 1300 °C, pokračuje vznik slínkových minerálů,

-

chladící pásmo: 1100 – 1000 °C, výsypné otvory, slínek vypadává do chladiče (bubnové,
planetové, dnes roštové).
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Pec se otáčí kolem osy s frekvencí asi 1 – 2 otáčky za minutu. Vyzdívka je do 1000 °C šamotová, pro
vyšší teploty magnezit nebo magneziochromit. Nejvíce namáhaná místa jsou výstupní otvory a místa
kolem hořáků (vyzdívka z kvalitního magneziochromitu nebo žárobetonu. Magneziochrom obsahuje
nebezpečný troj mocný Cr, který přecházel částečně do slínku a znehodnocoval ho. Proto se jeho
používání zakázalo, náhradou je magneziospinel).
Výhody
-

slínek je homogenní,

-

vstupní suroviny není třeba sušit,

-

surovina se snadněji mele,

-

odpadá prašnost prostředí.

Nevýhody
-

velká spotřeba vody,

-

velká spotřeba tepla pro následné vysušení kalu v peci.

V České republice se tento způsob nepoužívá.


Suchý způsob výroby slínku

Surovina se musí ještě před mletím vysušit. Prášková směs se zpravidla předehřívá ve vznosu
spalinami. Potom následuje kalcinátor (zde dochází téměř úplně k rozkladu CaCO3). Surovina
vstupuje do pece při cca 900 °C. Jedná se o krátkou rotační pec (60 – 130 m) (obr. 16).
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1
2
IV

III

II

V
I
3

4
5
6

10

9

7
Obr. 16 Zjednodušené schéma rotační pece s předkalcinátorem, (Šauman, 1993)
Legenda k obrázku
1 – I, II, III, IV – výměníky tepla; V – předkalcinátor
2 – vstup suroviny
3 – hořák
4 – vedení terciálního vzduchu
5 – odstranění pevných podílů
6 – hořák
7 – chladič slínku
8 – odběr slínku
9 – rotační pec
10 – ventilátor
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Výhody
-

vysoká výkonnost výroby,

-

vysoká tepelná účinnost výpalu díky předehřevu suroviny,

-

nižší spotřeba tepla při předehřevu a výpalu surovinové směsi.

Nevýhody



-

prašnost,

-

slínek není tak homogenní jako za mokra.

Výroba cementu

Ochlazený slínek se mele v mlýnech. Teprve mletím získá schopnost dostatečně rychlé reakce s vodou
a tuhnutí. Jemnost mletí je zásadní výrobní operací vzhledem k použití cementu. Jemně mleté cementy
rychleji hydratují (mají větší měrný povrch), mají větší počáteční a konečné pevnosti. Minimální
jemnost mletí je 225 m2.kg-1.
Slínek se mele s přídavkem 2 – 6 % sádrovce ( CSH2 ), dnes v podobě energosádrovce nebo
chemosádrovce. Ten slouží jako regulátor tuhnutí. Teprve slínek + sádrovec = cement. Někdy se
přidávají latentně hydraulické látky LHL (GVS, sopečné popely – pucolány, elektrárenský popílek) –
upravují směsnost cementu.


Cementy pro obecné použití:

CEM I

portlandský cement

CEM II

portlandský cement směsný

CEM III

vysokopecní cement

CEM IV

pucolánový cement

CEM V

směsný cement

Dále se za římskou číslicí uvádí pevnostní třída: 32,5; 42,5; 52,5 (hodnota znamená pevnost v tlaku
v MPa po 28 dnech hydratace. Další označení cementu:
R

rychlovazný cement (vysoké počáteční pevnosti)

N

normální rychlost tuhnutí

L

nízká počáteční pevnost
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Výroba cementu v České republice
1. Českomoravský cement, a.s.
-

závod Králův Dvůr

-

závod Radotín

-

závod Mokrá u Brna

2. Holcim (Česko), a.s. – Prachovice
3. Cement Hranice, a.s.
4. Lafarge Cement, a.s. - Čížkovice

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)


Mokrý způsob výroby slínku



Suchý způsob výroby slínku



Výroba cementu



Výrobci cementu v ČR

Otázky k probranému učivu
1. Fáze výroby cementu.
2. Vysvětli mokrý způsob výroby cementového slínku.
3. Vysvětli suchý způsob výroby cementového slínku.
4. Jak se vyrábí cement?
5. Jaké jsou cementy pro obecné použití?
6. Vyjmenuj hlavní výrobce cementu v ČR.
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5.5. Hydratace cementu

Čas ke studiu: 300 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 vysvětlit hydratace cementu přes roztok,
 vysvětlit topochemický mechanismus hydratace,
 definovat proces hydratace slínkových minerálů.

Výklad
cementový slínek + CSH2 = cement
Vlastní hydratace cementu představuje složitý komplex reakcí mezi slínkovými minerály, sádrovcem a
vodou. Postupně se vytváří reálná struktura, která se vyznačuje snižujícím se objemem pórů.
Po smíchání s vodou cement tuhne a postupně nabývá pevnosti. Reakcí s vodou se původně bezvodé
minerální fáze cementu přeměňují na hydratační produkty (nové sloučeniny, které obsahují chemicky
vázanou vodu). Tyto hydratační produkty jsou ve vodě nerozpustné a jsou i ve vodním prostředí stálé.
Proces hydratace (zpevňování systému) má dvě stránky:
a) chemickou – 4 hlavní slínkové minerály reagují s vodou za vzniku hydrosilikátů a
hydroaluminátů vápenatých,
b) fyzikální – tj, změna struktury. Probíhají současně s chemickými reakcemi fyzikální procesy,
kdy hydráty do sebe vzájemně prorůstají, a systém se zpevňuje.
Nejrychleji reaguje s vodou C3A, potom postupně C3S, C4AF a C2S.
Existují dvě teorie hydratace cementového slínku.
1. Le Chatelier – proces hydratace přes roztok. Zrna výchozích částic se po přidání vody začínají
rozpouštět do roztoku, v roztoku začínají vznikat hydratové sloučeniny a ty jsou méně
rozpustné ve vodě, proto z roztoku krystalizují. Tím se znovu roztok zředí a výchozí fáze se
opět může rozpouštět. Souběžně probíhající zpevňování je umožněno tím, že vylučované
krystaly mají jehličkovitý nebo tabulkovitý charakter a vytvářejí plstnatou síť, která je spojena
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adhezními silami. Produktem jsou krystalické fáze. Jsou to velké krystalické útvary, které jen
málo porostou.
2. Michaelis – topochemický mechanismus. Vstupní zrna, jakmile dostanou vodu, vytvoří na
povrchu částic hustý gelový obal vodou nasáklý. Jádra zrn začnou tuto vodu z povrchu
odsávat k další hydrataci – taky se mění – obal na částici vysychá a vytváří se krystalické
jehličky. Sousední částice začnou těmito jehličkami do sebe prorůstat a tím se systém
zpevňuje. Vytváří se takto jemné krystalky, hodně propojené. Pevnost tohoto systému je
mnohem vyšší.
Na celkové hydrataci slínku se podílejí oba mechanismy, výsledkem potom jsou velké krystaly a
jemné krystalky gelu.
Vlastní proces hydratace cementu lze rozdělit do čtyř stupňů:
A. Předindukční perioda – probíhá v prvních minutách. Nastává rychlé počáteční rozpouštění
alkalických síranů a aluminátů. Počáteční hydratace C3S. Vznik fáze AFt (ettringit).
B. Indukční perioda – probíhá v prvních hodinách hydratace. Dochází k úbytku silikátů, tvorbě
nukleí Ca(OH)2 a C-S-H. Vznik AFt a AFm (monosulfát).
C. Urychlující stupeň – asi 3 až 12 hodin. Dochází k rychlé chemické reakci C3S za vzniku
Ca(OH)2 a C-S-H.
D. Konečný stupeň – vznik fází C-S-H a Ca(OH)2 řízeny difuzí. Přeměna ettringitu na
monosulfát (u cementu, které obsahují nízké množství C3A a výrazný podíl sádrovce
monosulfát zpravidla nevzniká).



Hydratace přes roztok

Probíhá u C3A a C4AF.

Reaguje s vodou velmi rychle
C3A
C4AF

+H

C4(A,F)H13
C4AHx
x = 13 nebo 19
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=> systém zatuhne, ale nedrží pohromadě => falešné tuhnutí => tomuto procesu musíme zabránit =>

pomocí
C3A

+H +CSH2

ettringitový gel

C4AF

C3A . 3CSH32

může ale nemusí

ettringit AFt (alumoferittrisulfát)

3H6

C3A . 3CSH14~16
(AFm=monosultát )

3H6

Sádrovec na povrchu zrn vytvoří tzv. ettringitový gel a tím dochází ke zpomalení reakce s vodou
(obr. 17). Je možno předpokládat, že vznik velmi jemnozrnného ettringitu na částicích slínku způsobí
oddálení tuhnutí, neboť jemné částice do značné míry zabraňují, v důsledku této tzv. ochranné vrstvy,
dalším reakcím, jednak tyto útvary velmi nepatrných rozměrů nemohou vytvářet pevnou strukturu.
Teprve jejich přeměnou v jehličkovité resp. tyčinkovité krystaly ettringitu vzniká pevná struktura.
Optimální množství přídavku sádrovce není dosud zcela jednoznačně stanoveno. Přebytek sádrovce
způsobuje tvorbu ettringitu, která probíhá ještě po ukončení tuhnutí, takže může způsobovat
nekontrolovatelné rozpínání s následným rozrušením mikrostruktury cementu. Naopak nízký přídavek
sádrovce má za následek předčasný vznik fáze AF m, snižuje se nukleace fází Ca(OH)2 a C-S-H, což
vede k zpomalení nárůstu pevností v počátečním časovém období.

sádrovec

C3A

Obr. 17 Tvorba ettringitového gelu na povrchu zrna.

52

CEMENT


Topochemický mechanismus hydratace C3S a C2S

C3S představuje hlavní složku cementu, neboť jeho podíl ve slínku je většinou vyšší než 55 – 60 %.
Jeho podstatná část zhydratuje v průběhu 30 dnů, další podíl do 1 roku. Reakci C3S s vodou lze
vyjádřit takto: C3S + H → C-S-H + CH. Reakci nelze přesně stechiometricky vyčíslit vzhledem
k tomu, že vedle portlanditu vznikající C-S-H gel se vyznačuje kolísajícím složením.

2)

1)
H2O

3)
Ca2+

-

Ca2+

OH

OH-

Ca2+

Ca2+
OHOHCa2+
Ca2+

C3S

C3S
Ca

2+

Ca

2

-

OH

+

OH-

Ca2
+

Ca(OH)2

OH
Ca2+

OH-

Ca2+ OHVrstva bohatá na Si
– nepohyblivá
silikátová vrstva

C3S
-

OHCa2+ OH

pohyblivé ionty Ca

C-S-H
2+

destičkové krystalky
Ca(OH)2

Obr. 18 Stádia hydratace C3S (Šauman, 1993). Při styku s vodou (1) se následně vytvoří elektrická
dvouvrstva, která je tvořená pohyblivými ionty Ca2+ a nepohyblivou silikátovou vrstvou (2). Systém se
dále vyvíjí a je zpomalován hlavně tím, že ionty musí proniknout elektrickou dvouvrstvou. Postupně
ze shluků atomů v roztoku vznikají nuklea (Ca2+, OH- a silikátové ionty), ty musí dosáhnout kritické
velikosti nezbytné pro jejich růst. Následně vytvářejí buď Ca(OH)2 nebo C-S-H gel (3).
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Reakce C3S a C2S s vodou lze potom zapsat takto:

C3S

+CH

C-S-H I
+CH

+H=> vznik CSH gelů
C2S

C-S-H II

dlouhá doba (i roky)

CxSyHz + CH

=> vznik definitivních minerálů
=> nejčastěji tobermorit C5S6H5

Po ukončení hydratačních procesů představuje cementová pasta velmi komplikovaný systém, který
sestává z amorfních, nedokonale krystalických a krystalických fází, které se v menší nebo ve větší
míře podílejí na dosažených fyzikálně – chemických vlastnostech.
Konečné produkty hydratace při použití slínku a sádrovce potom jsou:
ad 1. AFt (ettringit), AFm (monosulfát), částečně C4(A,F)H13
ad 2. C-S-H I, CxSyHz, Ca(OH)2
Ca(OH)2 výrazně přispívá ke konečným mechanickým pevnostem, ale ze všech konečných produktů
hydratace je nejvíce rozpustný ve vodě.

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)


Proces hydratace přes roztok (Le Chatelier)



Topochemický mechanismus hydratace (Michaelis)



Hydratace cementu



Konečné produkty hydratace cementu

Otázky k probranému učivu
1. Vysvětli proces hydratace přes roztok.
2. Vysvětli topochemický mechanismus hydratace.
3. Popiš vlastní proces hydratace cementu.
4. Vysvětli hydrataci C3A a C4AF.
5. Proč je nutno přidávat ke slínku sádrovec?
6. Vysvětli hydrataci C3S a C2S.
7. Definuj konečné produkty hydratace cementu.
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5.6. Vlastnosti cementu

Čas ke studiu: 120 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 makrovlastnosti produktu,
 vysvětlit podstatné vlastnosti cementu.

Výklad



Makrovlastnosti produktu

V zatvrdlém cementovém kameni mohou být 3 typy pórů.
1. Gelové póry – nejmenší, vznikají v gelovitých útvarech, velikost obyčejně 2 – 4 nm, pro
vnější vodu jsou nedostupné – nejsou nebezpečné, je to nejodolnější součást zatvrdlého
systému.
2. Kapilární póry – velikost µm (1 – 10 µm), vytvořily se po přídavku velkého množství vody –
nadbytečná voda, která se nespotřebovala na tvorbu gelů, se vypařila a vytvořila „cestičky“
prostupné pro vnější vodu. Tyto póry vyvolávají korozní jevy (způsobují destrukci betonu
dodatečnou hydratací).
a) Obsah CaO – dodatečná reakce na Ca(OH)2 – velká objemová změna – roztržení betonu
(obsah pouze do 2 %).
b) Obsah MgO – dodatečná reakce na Mg(OH)2 – opět roztržení betonu – obsah maximálně
do 5 %.
c) Hodně C3A málo CSH2 - s vodou pomalu doreagovává – ettringitový baal.
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3. Velké póry – velikost mm, jsou největší a vznikají:
a) špatným mícháním betonu (uzavřené vzduchové bubliny),
b) špatná zrnitostní skladba,
c) uměle – pórobetony (vylehčené struktury).
⁄
Póry 2 a 3 souvisí s vodním součinitelem. Optimální vodní součinitel je
(teoretické množství vody pro vznik slínkových minerálů). Málo vody → reakce hydratace proběhne
jen zčásti, hodně vody → pórovitý produkt prostupný pro vodu a se sníženou pevností.


Podstatné vlastnosti cementu – zkoušky cementu
1. Cement musí být semletý na určitou jemnost. Se zvyšující se jemností cementu rostou
pevnosti betonů. Hodnotí se pomocí sítového rozboru a měřením měrného povrchu (Blaine).
Portlandský cement musí vykazovat hodnotu vyšší než 225 m2.kg-1.
2. Doba a průběh tuhnutí (Vickat)
a) Začátek tuhnutí – Vickatova jehla 1 mm nad dnem. Důležitá vlastnost související
s dostatečnou dobou od zhotovení betonové směsi k jejímu důkladnému promíchání,
dopravě na místo určení a k vlastnímu zpracování.
b) Konec tuhnutí – jehla méně než 1 mm pod povrch kaše.
Doba od přípravy kaše do konce tuhnutí – doba tuhnutí. Portlandský cement má počátek
tuhnutí asi 45 minut a maximální dobu tuhnutí 12 hodin.
3. Hustota cementu – stanovení pomocí Vickatova přístroje – hustoměrným válečkem. Normální
hustotě cementové kaše odpovídá taková konzistence, při níž se hustoměrný váleček zastaví
5 – 7 mm od podložky. Množství vody, s níž bylo dosaženo normální hustoty, je asi 25 – 29 %
na hmotnost portlandského cementu. Uvedené množství odpovídá vodě, potřebné k dokonalé
hydrataci slínkových minerálů. Nadbytečná voda zvyšuje pórovitost, což vede ke snižování
pevností.
Hustota je závislá na mineralogickém složení slínku. Pro portlandský cement je asi 3100 –
3200 kg.m-3.
4. Pevnost cementu – v ohybu a v tlaku. Připraví se malta (3 díly písku + 1 díl cementu + 0,5
dílu vody) → formy 4x4x16 cm, vlhké uložení, po 24 hodinách se odformují a ponoří se do
vody. Zkoušky podle normy po 2, 7 a 28 dnech. Pevnost portlandského cementu po 28 dnech
hydratace je 32,5 – 47,5 MPa.
Pevnosti cementu jsou ovlivňovány hlavně mineralogickým složením a jemností
(granulometrií). Počáteční pevnosti zásadním způsobem ovlivňuje alit. S jeho vzrůstajícím
množstvím se pevnosti zvyšují.
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5. Objemová stálost (Le Chatelierova objímka). Pokud není cement objemově stálý, může to
způsobit výrazné snížení pevnosti betonu, v krajním případě jeho destrukci. (Jedná se
především o obsah volného CaO a MgO.)
6. Hydratační teplo – jaké množství tepla se uvolní při hydratačních procesech. Měří se
kalorimetricky. U normálního cementu při hydrataci po 28 dnech → 420 kJ.kg-1.

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)


Gelové, kapilární a velké póry



Zkoušky cementu

Otázky k probranému učivu
1. Jaké póry mohou být v zatvrdlém cementovém kameni?
2. Proč je důležitý optimální vodní součinitel?
3. Vyjmenuj podstatné vlastnosti cementu.
4. Popiš zkoušky prováděné pomocí Vickatova přístroje.
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5.7. Jiné cementy

Čas ke studiu: 120 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 definovat pojem hlinitanový cement,
 vyjmenovat ostatní druhy cementu.

Výklad



Hlinitanový cement

Hlavní účinnou látkou hlinitanového cementu je CaO.Al2O3 (CA). Složení má být v oblasti primární
krystalizace CA ve fázovém diagramu C-A-S (obr. 19)
S

C

C3A C12A7

CA

CA2

A

Obr. 19 Oblast výskytu hlinitanového cementu v ternárním diagramu C-A-S.
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Suroviny pro výrobu
Vápenec a přírodní bauxid (poměr 1:1). Chemické složení značně kolísá, podle obsahu oxidů (3 –
10 % SiO2, 35 – 45 % CaO, 35 – 50 % Al2O3, do 10 % Fe2O3). Suroviny mají obsahovat málo SiO2,
aby se potlačil vznik většího množství C2AS (gehlenit) a C2S.
Hlavní složky hlinitanového cementu jsou Al2O3 a CaO. Podle obsahu CaO je dělíme na
vysocevápenaté (nad 40 % CaO) a nízkovápenaté (pod 40 % CaO).
Výroba
Dva způsoby:
1. Tavením z rozdrcených surovin v plamenné nebo elektrické peci při teplotě 1600 °C.
2. Slinováním granulí z pomletých surovin v rotační peci při teplotě 1250 – 1350 °C.
Produkt se má na rozdíl od portlandského cementu ochlazovat pomalu, aby vznikalo žádané
mineralogické složení.
Vznikají hlavní slínkové minerály CA + CA2 a kromě nich C4AF, C2AS (gehlenit) a tavenina. Vzniklý
slínek semeleme a máme přímo hlinitanový cement. Minerál CA velmi pomalu tuhne a rychle tvrdne,
minerál CA2 udává konečné pevnosti cementu.
Hydratace
Při hydrataci hlinitanového cementu reagují hlavní slínkové minerály s vodou za vzniku CAH10,
C2AH8, Al(OH)3 (topochemický mechanismus – velice rychlé nabývání pevností). Hydratační reakce
probíhá velmi rychle. Metastabilní CAH10 je nositelem vysokých počátečních pevností.
Vlastnosti
1. Velmi rychlé nabývání pevností (za 24 hodin pevnost jako portlandský cement po 28 dnech).
2. Vysoké konečné pevnosti (60 – 100 MPa).
3. Vyšší hydratační teplo (možnost betonovat za mírného mrazu).
4. Cement odolný síranové korozi
Pozn. Síranová voda – mořská voda, minerálky. Tyto vody ničí portlandský cement – může v něm
proběhnout dodatečná reakce za tvorby ettringitu spojená s objemovou změnou a „roztržením“ betonu
podle reakce: C3A + CSH2 = C3A . 3 CSH32
5. Nižší pórovitost než portlandský cement.
6. Odolnost ke zvýšeným a vysokým teplotám, jež je tím lepší, čím je menší obsah SiO 2 a vyšší
Al2O3 (využívá se u žárobetonu).
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Využití
Pro výrobu žárobetonu pro monolitické vyzdívky pecí.
Pozn. Ve stavebnictví je používání hlinitanového cementu v ČR zakázáno. Vlivem konverze
(přeměny) metastabilních fází CAH10 a C2AH8 při teplotách nad 20 °C dochází k zvýšení porozity a
snížení pevnosti = destrukce stavby.


Ostatní cementy
A. Směsný cement – cement s LHL (vysokopecní struska rychle chlazená), jako aktivátor se
používá sádrovec → vznik hlavní pojivové fáze ettringitu.
B. Cementy rozpínavé – jakýkoli cement s vodou je spojen s objemovou kontrakcí. Snažíme se u
těchto cementu zvýšit objem expanze. Chemické složení nastavíme tak, aby vznikalo co
nejvíce ettringitu a portlanditu. Použití čistého MgO (asi 5 %) nám vyvolá vhodnou expanzi
betonu. Expanze je způsobená osmotickým tlakem. Použití pro malé aplikace s daným
zaměřením.
C. Bílý cement – vyrábí se z bílých vysokoprocentních vápenců a kaolinu s obsahem sloučenin
železa do 1 %.

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)


Hlinitanový cement



Směsný cement



Cement rozpínavý



Bílý cement

Otázky k probranému učivu
1. Zakresli složení hlinitanového cementu v ternární soustavě C-A-S.
2. Definuj suroviny pro výrobu hlinitanového cementu.
3. Vysvětli princip výroby hlinitanového cementu.
4. Vyjmenuj hlavní vlastnosti a využití hlinitanového cementu.
5. Jaké další druhy cementu znáš?
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6.

PÓROBETON

Čas ke studiu: 120 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 vysvětlit procesy při výrobě pórobetonu,
 definovat pojem autoklávování.

Výklad

Druh lehkého betonu s dobrými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi. Jedná se o beton přímo
lehčený, což znamená, že vylehčení bylo dosaženo při výrobě vytvořením pórů přímo do vlastní
hmoty betonu.


Suroviny
1. Pojiva – cement na bázi portlandského slínku, vápno (čisté, nehašené), směs vápno + cement.
2. Plniva – křemičité látky (písek, elektrárenský popílek), obsah SiO2 > 90 %.
3. Voda
4. Sádrovec – regulátor tuhnutí (dnes spíše energosádrovec).
5. Plynotvorné látky – jemně mletý kovový hliník rozmíchaný ve vodě s přídavkem povrchově
aktivních látek (PAL), které odmašťuji prášek.
6. NaOH – pro zvýšení alkality prostředí.
7. Krystalizační zárodky – pro zvýšení pevnosti a zkrácení doby autoklávování (odpad
z výroby).
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Procesy při výrobě
1. Hydratace cementu (vznik C-S-H fází a Ca(OH)2, který reaguje s jemně mletým SiO2 za
normální teploty za vzniku dalších C-S-H fází).
2. Hliník reaguje s alkáliemi podle rovnice: H2O + Al + NaOH → H2↑ + NaAlO2



Technologie výroby

Suroviny se smísí, na závěr se přidá pórobetonový kal (krystalizační zárodky) a hliník. Je třeba sladit
vývoj vodíku a tuhnutí hmoty, aby výsledek byl nakypěný produkt plný pórů. Hmota se vyleje do
„pekáče“ (formy), tam kyne (50 – 60 cm). Vrch se potom seřízne (zarovná) – z toho máme
pórobetonový kal, jsou v něm vytvořeny krystalizační zárodky, vnášíme je do čerstvé směsi a tím
urychlíme proces vzniku minerálů. Následně se směs nařeže na příslušné velikosti tvarovek a teprve
potom se zaváží do autoklávu, kde je teplota 170 – 190 °C a tlak 1,2 MPa. Tím se zrychlí hydratace
cementu, urychlí se reakce vzniku kalciumsilikohydrátů (C-S-H). Vliv má i doba autoklávování –
dochází k rekrystalizaci, proběhnout musí všechny hydrotermální reakce (obr. 20). Výsledkem jsou
čtyři stádia autoklávování:
1. Vakuování (0,5 hodiny)
2. Vzestup (1,5 – 3 hodiny)
3. Výdrž (6 – 10 hodin)
4. Pokles (1,5 – 3 hodiny)
tlak nasycené
vodní páry
[MPa]

1,2

1.

2.

3.

4.
t[h]

0,5

1,5-3

6-10

Obr. 20 Stádia autoklávování při výrobě pórobetonu.
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1,5-3
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K vlastní reakci mezi Ca(OH)2 a SiO2 dochází při 3. etapě při izotermickém ohřevu.


Vlastnosti
1. Co nejmenší objemová hmotnost (400 – 700 kg.m-3) při velkých mechanických pevnostech.
2. Nízká nasákavost.
3. Odolnost proti mrazu.
4. Pevnost v tlaku (závisí na pórovitosti).
5. Tepelná vodivost (u pórovitých materiálů se zmenšuje se zmenšující se objemovou hmotností,
to znamená se zvětšující se pórovitostí).



Použití

Tvárnice, bloky, překlady, stropní vložky, tepelně izolační desky.

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)


Suroviny pro výrobu pórobetonu



Autoklávování

Otázky k probranému učivu
1. Definuj suroviny pro výrobu pórobetonu.
2. Vysvětli hlavní procesy při výrobě pórobetonu.
3. Popiš stádia autoklávování.
4. Jaké jsou vlastnosti a použití pórobetonu?
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7.

BETONY

Čas ke studiu: 240 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 popsat složky betonové směsi,
 vysvětlit význam kameniva pro beton,
 definovat přísady do betonu,
 vysvětlit zkoušky betonu,
 rozdělit betony.

Výklad

Beton je materiál moderní společnosti a je jedním z nejrozšířenějších produktů lidské činnosti. Beton
je nutno považovat za kompozitní materiál, který je složen z hrubého zrnitého materiálu (drobného a
hrubého kameniva), který je stmelen pojivem, jenž vyplňuje mezery mezi zrny kameniva.
Rozlišujeme několik pojmů:
Kaše (pasta) = cement + voda
Malta = drobné kamenivo + cement + voda
Beton = kamenivo (hrubé i jemné) + cement + voda
Beton je stavivo, které vznikne zatvrdnutím pojiva (cementu) ve směsi kameniva a dalších složek
v umělý kámen, s určitou pevností. Pevnost betonu je závislá především na pevnosti cementové malty
a na její soudržnosti se zrny hrubého kameniva.
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Složky betonové směsi

Betonová směs je tvořena: cement + kamenivo + voda + příměsi + přísady.
1. Cement – nejdražší složka betonu, musí ho být tolik, aby pokryl povrch kameniva. Je třeba
použít takové množství záměsové vody a cementu, aby cementové kaše bylo tolik, aby
jednotlivá zrna byla touto kaší obalena a všechny mezery v kamenivu byly vyplněny. Na
pevnost betonů má vliv množství, druh cementu a doba tuhnutí cementu.
2. Kamenivo – tvoří ¾ surovinové směsi a proto je jeho kvalita pro beton důležitá. Kamenivo
ovlivňuje horní hranici pevnosti betonu. Kamenivo může být:
a) přírodní – těžené (z vody) nebo drcené (drcení skály). Horniny používané
k výrobě kameniva pro betony musí mít vyhovující chemické, mechanickofyzikální vlastnosti, zrnitost, tvar a povrch zrn. Nevhodné je zvětralé kamenivo,
nesmí obsahovat síru (tvorba sekundárního ettringitu – expanze), organické látky
(chloridy – koroze výztuže), jemně odplavitelné částice (brání spojení cementu
s kamenivem),
b) umělé – průmyslové (strusky, popílky, staré vyzdívky).
U kameniva je důležitý:
a) tvar kameniva – tvarový index je poměr nejdelšího k nejkratšímu zrnu a nemá
být větší než 3. Jsou lepší částice s drsným povrchem.
b) zrnitost kameniva – tak, aby co nejlépe vyplnilo prostor, aby byla co nejnižší
mezerovitost. Zároveň je důležité, aby kamenivo mělo co nejnižší měrný povrch
zrn, který musí být pokrytý cementem. U jemných kameniv (písků) je sice malá
mezerovitost, ale veliký povrch. Hrubé kamenivo má malý povrch zrn, ale
vysokou mezerovitost. Složení frakcí v betonu má být takové, aby se zrnitost
kameniva blížila optimální křivce zrnitosti tak aby byla co nejmenší spotřeba
cementu.
3. Voda – čistá, bez znečišťujících látek (síra, humidy, Cl-,
cement.

apod.), které by znehodnotily

4. Příměsi – strusky, popílky, úlomky.
5. Přísady – fyzikálně nebo chemicky ovlivňují reakce, které vznikají na rozhraní mezi tuhými
fázemi a vodou. Jsou tekuté nebo práškové (max. do 5% hmotnosti cementu). Mohou být:
a) Plastifikační – zlepšují smáčení tuhých částic vodou. To v praxi znamená, že
můžeme snížit vodní součinitel směsi (snížit dávku záměsové vody) a tím
dosáhnout vyšších pevností. (Mighty, Sikament).
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b) Provzdušňující – v betonové směsi vytvářejí drobné uzavřené bublinky
vzduchu. Tyto bublinky zůstávají v betonu i po jeho zatvrdnutí. Vzduchové
bublinky přerušují kapiláry vytvořené v cementové kaši a tvoří se volný prostor
pro vodu vytlačovanou z gelových pórů při zamrzání betonu. Bez tohoto
prostoru vytlačovaná voda způsobuje trhliny v betonu. Tyto přísady významně
ovlivňují mrazuvzdornost betonů (organické látky - mastné kyseliny, živice).
c) Těsnící (hydrofobní) – snižují nasákavost.
d) Regulátory tuhnutí – urychlují nebo zpomalují tuhnutí cementu (NaCl).



Zkoušení betonové směsi

Jednou z nejdůležitějších vlastností betonové směsi je její zpracovatelnost. Podle zpracovatelnosti
betonové směsi posuzujeme vhodnost jejího složení na dopravu, umístění do bednění a zhutňování.
Zpracovatelnost betonové směsi závisí především na dávce záměsové vody, na zrnitosti a na tvaru zrn
kameniva a taky na množství nejjemnějších zrn ve směsi.
Správně se chová betonová směs, která má charakter binghamovy hmoty s mezí toku. Metody
zkoušení čerstvé betonové směsi jsou založeny na deformaci této směsi v důsledku působení síly či
energie nutné k dosažení dané deformace. V praxi se používají tyto metody:
1. Sednutí kužele (Abrams) – směs se dá do komolého kužele. Po vyzdvižení tohoto kužele je
změřeno o kolik poklesla horní část kužele.
2. Měření VeBe přístrojem – měří se čas, za který se účinkem vibrace přetvoří kužel z betonové
směsi do tvaru válce.
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Držák

Hmotnost = 2750 ± 50g

Standardní kuželová nádoba

240 mm

200 mm
Vibrační stůl

Obr. 21 VeBe přístroj pro měření zpracovatelnosti betonů, (Škvára, 1995)
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Zkoušení zatvrdlých betonů
1. Pevnost (zejména v tlaku)
a) nedestruktivní zkoušky – např. poklepem, ultrazvuk, objemová hmotnost apod.
b) destruktivní zkoušky – na tělesech předepsaných tvarů a rozměrů – pevnost
v ohybu a tlaku.
2. Vodotěsnost – odolnost proti tlaku vody (např. u přehrad).
3. Mrazuvzdornost – odolnost proti střídavému zamrzání a roztávání (střídavý účinek mrazu a
vody).



Výroba betonů
1. Určení požadavků a parametrů.
2. Výběr vhodných složek směsi.
3. Návrh složení směsi.
4. Ověření správnosti průkaznými zkouškami (ověření bodu 1).
5. Konkrétní výroba v míchačkách nebo věžových betonárnách (různé způsoby dávkování,
míchání, dopravy a potom zpracování, odbedňování, odformování).

Jednotlivé kroky při výrobě, stejně jako kvalita a množství surovin, ovlivňují výslednou kvalitu
betonu.


Dělení betonů
1. Podle objemové hmotnosti


lehké (OH do 2000 kg.m-3),



obyčejné (OH 2000 – 2600 kg.m-3),



těžké (OH nad 2600 kg.m-3).

2. Podle výroby a uložení do konstrukce


monolitické (tuhne v bedně, po zatvrdnutí následuje odbednění),



prefabrikáty (vyroben, odformován a ponechán k dozrání).
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3. Podle využití


prostý,



vyztužený železobetonový,



nosný,



nenosný (výplňový),



tepelně-izolační.

4. Podle vlastností


trvanlivé,



mrazuvzdorné,



tepelně-izolační,



vodotěsné,



žárovzdorné,



odolné agresivnímu prostředí.

5. Podle pevností (tzv. zaručené pevnosti) – B5 až B60 (záleží hlavně na cementu, kamenivo je
pevnější).

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)


Složky betonové směsi



Tvarový index



Zrnitost kameniva



Zkoušení betonu



Dělení betonů
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Otázky k probranému učivu
1. Definuj pojmy kaše, malta, beton.
2. Vyjmenuj hlavní složky betonové směsi.
3. Vysvětli důležitost volby kameniva pro beton.
4. Vyjmenuj přísady do betonu a vysvětli je.
5. Definuj zkoušky na betonové směsi.
6. Jaké jsou zkoušky na zatvrdlé betonové směsi?
7. Vysvětli výrobu betonů a jejich dělení.
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8.

ŽÁROBETONY

Čas ke studiu: 120 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 definovat netvarové hmoty,
 vysvětlit pojem žárobetonová směs.

Výklad



Úvod k žárobetonům

Tepelně izolační žárovzdorné výrobky
Princip – zvětšení podílů pórů (mikropórů) ve struktuře = zlepšení tepelně izolačních vlastností.
Vytváření pórů:
1. Přídavky vyhořívacích látek do běžných směsí (piliny do šamotové hmoty – lehčené šamoty).
2. Přídavky těkavých přísad.
3. Tvorba pěny základní hmoty (pěnošamot).
4. Žárovzdorná vlákna - tavený a rozfoukaný kaolín (SIBRAL),
- vlákna z Al2O3.

71

ŽÁROBETONY

Tepelně izolační žárovzdorné výrobky se dělí:
1. Tvarovky
2. Netvarové (zrnité) hmoty (zpracovávají se až na místě) – v podstatě směsi zrnitého
žárovzdorného ostřiva a pojiva, tvarovatelné při zpracování.
a) Vytvářecí směsi (ve velkém objemu se vpravují do míst, která mají vyplnit) –
keramická vazba.


dusací směsi,



plastické směsi,



žárobetonové směsi.

b) Malty (jemná zrnitá složka) – keramická nebo hydraulická vazba.
c) Tmely a nátěry (od malty se liší jemnější zrnitosti, dodávají se v tekutém stavu)
– chemická nebo keramická vazba.
Netvarové materiály se dále dělí podle teplotní oblasti, do které se používají:
1. pro nízké teploty do 200 °C (topenářské izolace),
2. pro střední teploty do 900 °C (teplárenské izolace),
3. pro vysoké teploty nad 900 °C (žárotechnické izolace).
Pro jakou teplotu materiál použijeme je dáno vlastnostmi pojivové fáze a výplňové fáze (ostřiva).


Pojiva

Materiály, které vytvářejí
- keramickou vazbu (jde o průběh chemické reakce), např. jíl,
- hydraulickou vazbu, např. cement,
- chemickou vazbu, např. vodní sklo, H3PO4,
- organickou vazbu, např. pryskyřice, dehet.
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Ostřiva

- nízké teploty – křemelina, keramzit (do 600 °C),
- střední teploty – šamoty, expandovaný perlit, silimanit, křemenný písek (okolo 1000 °C),
- vysoké teploty – korund, mullit, SiC, ZrO2, čistý MgO.


Žárobetonové směsi

Jsou potom směs hydraulického pojiva a keramického ostřiva.
Vytvářecí směsi obsahují hydraulické pojivo, tj. portlandský nebo hlinitanový cement. Po prvním
výpalu na teplotu použití získá výrobek vlastnosti keramiky, proběhla změna hydraulické vazby na
keramickou (název žárobeton neplatí pro směsi s vodním sklem = chemická vazba).


Dělení žárobetonů:
1. Podle druhu cementu


portlandské (pro nižší T),



hlinitanové (pro vyšší T).

2. Podle objemové hmotnosti


těžké (OH nad 1,8 g.cm-3),



lehké (OH pod 1,8 g.cm-3).

3. Podle pevnosti v tlaku





izolační (do 3 MPa),



izolačně-konstrukční (3 – 10,5 MPa),



konstrukční (nad 10,5 MPa).

Požadavky na žárobetonové směsi

Směs musí být nějakou vhodnou dobu tvarovatelná, musí dostatečně zatvrdnout a nesmí se to vydrolit.
Malý pokles pevnosti při zahřívání, vysoké pevnosti v žáru získané slinutím, malé smrštění při výpalu,
odolnost vůči teplotě, únosnost v žáru, odolnost vůči změnám teploty.
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Jak se bude hmota chovat za vysoké teploty, závisí na chování cementu při této teplotě. Rozdíl
v použití portlandského a hlinitanového cementu:
1. portlandský cement – vznik C-S-H fází a Ca(OH)2. Jsou to minerály obsahující vodu, část
vody se při zahřívání do 1000 °C pustí, ale část ne, problém s Ca(OH)2 – při 500 °C se rozloží
na CaO – způsobí pokles pevnosti materiálu. Navíc tím, že vzniklo CaO, nesmí materiál přijít
do styku s vodou (trhání). Můžeme do směsi přidávat látky, které budou schopné s CaO
reagovat tak, aby už pak nereagoval s vodou (mikroplniva – SiO2 nebo popílek), vznik C2S.
Kamenivo se používá přírodní (pro teploty do 700 °C) nebo umělé (pro vyšší teploty).
2. Hlinitanový cement – vznik CAH10 a AH3, při ohřevu na vysokou teplotu potom vznikají zpět
výchozí minerály CA, CA2, Al2O3 (obsah Al2O3 zaručuje žárovzdornost). Teplota použití je
potom s vhodným plnivem až 1900 °C. Kamenivo se používá jen umělé (chromit, mullit,
magnezit, slinutý a tavený korund).

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)


Tepelně izolační žárovzdorné výrobky



Netvarové hmoty



Žárovzdorná směs



Požadavky na žárobetonovou směs

Otázky k probranému učivu
1. Jaký je princip tepelně izolačních žárovzdorných výrobků?
2. Jak vytváříme póry u tepelně izolačních žárovzdorných výrobků?
3. Jak se dají rozdělit tepelně izolační žárovzdorné výrobky?
4. Definuj netvarové hmoty.
5. Co rozhodne o teplotě použití netvarového materiálu?
6. Jakou vazbu mohou mít pojiva?
7. Vysvětli pojem žárobetonová směs.
8. Jak se dělí žárobetony?
9. Jaké jsou požadavky na žárobetonové směsi?
10. Vysvětli rozdíl v použití portlandského a hlinitanového cementu pro žárobetony.
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TECHNICKÁ POJIVA
9.

FOSFÁTOVÁ POJIVA

Čas ke studiu: 60 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 definovat pojem fosfátové pojivo.

Výklad

Směsi některých anorganických oxidů s kyselinou fosforečnou se vyznačují výraznými pojivovými
vlastnostmi i za poměrně nízkých teplot. Na základě reakce s H3PO4 se mohou oxidy rozdělit do tří
skupin.
1. Oxidy kyselé povahy, nereagují s H3PO4.
2. Oxidy zásadité – reagují tak silně, že vzniká pórovitá a křehká struktura.
3. Oxidy slabě zásadité nebo amfoterní – jako pojivo působí ty, jež tvoří hydrogenfosforečnany,
protože ty jsou účinnou složkou při tuhnutí a tvrdnutí.
Pojivo může být vytvořeno reakcí mezi vhodným oxidem a H3PO4, reakcí mezi fosforečnanem a
H3PO4 nebo použitím kapalného fosfátového pojiva, tj. směsi fosforečnanu a H3PO4. Zpevnění je ve
všech těchto případech důsledkem tvorby hydrogenfosforečnanů.
Významné je chování produktů při zahřívání na vysoké teploty. U většiny anorganických pojiv
nastává rozklad pojiva, a tím oslabení pojivového účinku za zvýšených teplot, u fosfátových pojiv
zůstává dosažená pevnost zachována. Příčinou je postupná dehydratace a na ni navazující krystalizace
dehydratovaných produktů. Funkci pojiva plynule přejímá vysokoteplotní produkt. Proto mají
fosfátová pojiva zvláštní význam pro výrobu žárovzdorných hmot. Kromě toho se používají ve
stomatologii jako základ zubních cementů.
Pro žárovzdorné účely jsou významná fosfátová pojiva na bázi žárovzdorných oxidů s H3PO4. Jedná se
hlavně o Al2O3, Cr2O3, MgO a ZrO2, které s H3PO4 reagují kolem teploty 200 °C za současného
zpevnění hmoty. Nejdůležitější z nich jsou výrobky s obsahem Al2O3. Ve směsi oxidu hlinitého
s kyselinou fosforečnou se utvoří okolo každé částice Al2O3 vrstvička fosforečnanu hlinitého, který
působí jako pojivo. Taková směs zůstává dlouho plastická a tuhne při zahřátí. Roztoky
75

FOSFÁTOVÁ POJIVA
monohydrogenfosforečnanu a dihydrogenfosforečnanu hlinitého, připravené z Al2O3 a H3PO4, jsou
vhodným pojivem pro hmoty a malty tuhnoucí za studena.
Směs hydroxidu hlinitého, žárovzdorného jílu a H3PO4 se zpevňuje při 100 až 300 °C. Jako produkt
reakce, který je účinnou složkou pojiva, byl prokázán termickou analýzou Al(H2PO4)3.

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)


Oxidy pro fosfátová pojiva



Význam Al2O3 pro fosfátová pojiva

Otázky k probranému učivu
1. Definuj pojem fosfátové pojivo.
2. Jak lze rozdělit oxidy na základě reakce s H3PO4?
3. Vysvětli význam těchto pojiv při vysokých teplotách.
4. Vysvětli význam použití Al2O3 pro výrobu fosfátových pojiv.
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10. VODNÍ SKLO

Čas ke studiu: 120 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 definovat pojem vodní sklo,
 vysvětlit tuhnutí a tvrdnutí vodního skla.

Výklad

Vodní sklo je koloidní roztok alkalických křemičitanů, vznikající rozpouštěním alkalicko-křemičitého
skla, nejčastěji sodného, ve vodě. Molární poměr obou složek u průmyslově vyráběného
sodnokřemičitého skla je 1 díl Na2O : 2-3,3 díly SiO2, což odpovídá obsahu 66 až 76 hmot. % SiO2.
Molární poměr SiO2 : Na2O se označuje jako silikátový modul a je dán vztahem:

Tento se upravuje na potřebnou hodnotu pomocí přídavku NaOH (KOH).
První stupeň výroby patří do sklářské technologie. Sodnokřemičité sklo se taví z písku a sody
v kontinuální vanové peci při asi 1400 °C, plynule vytékající sklovina se ochlazuje vodou nebo se jímá
do malých kokil. Takto vyrobené sklo je zcela průhledné, avšak působením vlhkosti se na jeho
povrchu brzy utvoří bělavý povlak produktů hydrolýzy.
Sodnokřemičité sklo je dobře rozpustné ve vodě, avšak rychlost rozpouštění je nízká. K převedení do
roztoku je účelné sklo rozdrtit a rozpouštět za zvýšené teploty a tlaku v autoklávu. Sklo s modulem
MS = 3,3 potřebuje k rozpouštění při 100 °C a velikosti částic 0,5 mm 3 až 4 hodiny. V autoklávu za
tlaku 0,4 až 0,7 MPa se rychlost rozpouštění několikanásobně zvýší, takže není nutno používat jemně
mletý prášek skla.


Vlastnosti vodního skla

Přechodem mezi pevným sklem a jeho vodným roztokem je tzv. hydratované vodní sklo. Je to pevná
látka, která obsahuje 10 až 30 % vody a vyznačuje se rychlým rozpouštěním ve vodě. Hydratované
vodní sklo lze připravit zahříváním práškového skla s malým množstvím vody při 100 °C. Vzniká tak
77

VODNÍ SKLO
průsvitná hmota, která se snadno rozpouští již ve studené vodě. Druhý způsob přípravy spočívá
v částečné dehydrataci roztoku, např. rozprašováním do proudu vzduchu za vzniku práškového
produktu.
Hydratované vodní sklo je zřejmě částečně zpevněným hydrogelem a reprezentuje přechodné stádium,
které nastává při tuhnutí vodního skla jako pojiva.
Nejvýznamnější a také nejčastěji měřenou vlastností kapalného vodního skla je hustota, která
poskytuje informaci o koncentraci, resp. i o složení výchozího skla. Hustota průmyslově vyráběného
vodního skla o MS = 3,3 je asi 1,34 g.cm-3.
Další vlastností vodního skla je viskozita. Hodnota viskozity kolísá v širším rozmezí a její hodnota je
závislá na způsobu měření. Proto také nelze z údaje viskozity jednoznačně soudit na koncentraci
roztoku.
Další významnou vlastností je alkalita roztoků vodního skla. Alkalita stoupá s koncentrací, avšak jen
do určité meze a pak se již nemění. Hydroxidové ionty přecházejí do roztoku podle rovnic:
Na2SiO3 + H2O ↔ Na+ + OH- + NaHSiO3
NaHSiO3 + H2O ↔ Na+ + OH- + H2SiO3
Kyselina metakřemičitá polymerizuje do větších molekul a při odvodnění kondenzuje na gel. Roztok
vodního skla obsahuje ionty Na+, OH-, (SiO3)2-, (HSiO3)-, (Si2O5)2- a molekuly kyselin křemičitých o
rozdílném stupni polymerace s různým obsahem vody. V nízkém množství jsou přítomny
nedisociované molekuly Na2SiO3, NaHSiO3 a Na2Si2O5. Se zvyšující se teplotou se zvyšuje stupeň
hydrolýzy i alkalita roztoku stoupá.
Přítomnost silnějších kyselin způsobuje vytěsňování kyseliny křemičité v amorfním stavu. Tento
mechanismus může vyvolat již kyselina uhličitá:
Na2Si2O5 + H2CO3 = Na2CO3 + H2Si2O5
Z roztoku se vylučuje nerozpustná kyselina křemičitá v podobě gelu.


Tuhnutí a tvrdnutí vodního skla, použití

Tuhnutí a tvrdnutí vodního skla je způsobeno tvorbou kontinuální sítě křemičitého hydrogelu. Proces
může být vyvolán různými způsoby.
1. Snížením obsahu vody. Tohoto způsobu lze využít zejména při použití vodního skla jako
lepidla na papír, dřevo, azbest apod.
2. Reakcí s CO2. Tohoto způsobu se využívá u tzv. tvrzených směsí pro slévárenské formy.
Pojivem je zde vodní sklo, plnivem nejčastěji křemenný písek, pro náročné podmínky také
chrommagnezit a zirkon.
3. Ve směsi s azbestem. Pro přípravu tmelů pro vysoké teploty a k výrobě struskoalkalických
betonů.
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Kromě toho se používá vodní sklo v průmyslu pracích a čisticích prostředků, pro nehořlavé a
antikorozní nátěry atd. Pro některé speciální účely je vhodnější draselné vodní sklo (např. jako pojivo
pro kyselinotvorné tmely, pro freskové malby apod.), které je však podstatně dražší než vodní sklo
sodné.

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)


Silikátový modul



Vlastnosti vodního skla



Tuhnutí a tvrdnutí vodního skla

Otázky k probranému učivu
1. Definuj pojem vodní sklo.
2. Vysvětli pojem silikátový modul.
3. Vyjmenuj hlavní vlastnosti vodního skla.
4. Vysvětli tuhnutí a tvrdnutí vodního skla.

79

ALTERNATIVNÍ POJIVA

11. ALTERNATIVNÍ POJIVA
NA BÁZI LATENTNĚ HYDRAULICKÝCH LÁTEK,
VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN
11.1. Geopolymery

Čas ke studiu: 240 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 Definovat pojem zeolit, geopolymer,
 vysvětlit podstatu alkalické aktivace LHL,
 definovat pojem geopolymerace,
 vysvětlit a popsat strukturu geopolymeru.

Výklad



Základní pojmy

Zeolity jsou krystalické hydratované alumosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických zemin.
Jedinečnost spočívá v tom, že prostorové uspořádání atomů vytváří kanálky a dutiny konstantních
rozměrů. V těchto kanálcích se mohou zachytávat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství.
Geopolymer je výraz pro všechny anorganické polymerní materiály, které jsou připravovány z
hlinitokřemičitanových materiálů jejich geopolymerací v zásaditém prostředí za normální teploty a
tlaku. Při geopolymerizaci vznikají polymerní vazby Si-O-Al-O.


Úvod ke geopolymerům

Vzhledem k velice rychlému růstu cen energií se v posledních letech požaduje levnější a
ekologičtější náhrada energeticky náročného cementu. Z celkové energetické spotřeby na výrobu
cementu se asi 80 % spotřebuje na výpal slínku a 10 – 20 % z celkové spotřeby připadne na jeho mletí.
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Mezi nároky kladené na dnešní stavební materiály patří stabilita, dále musí být pevné, odolné
a ekologické, pokud možno vyrobené s využitím druhotných surovin. Recyklace a následné využití
průmyslových odpadů šetří přírodní suroviny a přispívá k ochraně životního prostředí. Dalším cílem je
tzv. bezslínkový model pojiv, kdy nedochází k energeticky nejnáročnějšímu procesu, tj. výpalu
slínku.
Průmyslové odpady v současnosti poskytují poměrně široké možnosti uplatnění, hlavně při
výrobě směsných cementů. Především se používá granulovaná vysokopecní struska a elektrárenský
popílek. Vysokopecní struska se používá i jako surovina pro výrobu portlandského slínku.
Novou možností, které se v dnešní době věnuje největší pozornost, je alkalická aktivace
strusek. Její využití u tzv. struskoalkalických betonů prokázalo vynikající vlastnosti, zejména vysoké
pevnosti v tlaku a odolnosti vůči korozi. Ještě lepší vlastnosti se ukázaly při použití granulované
vysokopecní strusky v kombinaci s dalšími surovinami vhodnými pro tvorbu zeolitických produktů.
Výroba těchto materiálů je zcela ekologická ve srovnání s přípravou běžných betonů, protože odpadá
výpal cementového slínku a s tím spojená produkce CO2.


Podstata alkalické aktivace latentně hydraulických látek (LHL)

Celou řadu přírodních práškových materiálů a vedlejších průmyslových produktů bohatých na
SiO2 a Al2O3 lze aktivovat použitím vhodných alkalických aktivátorů. Výsledkem reakce je
hydraulický systém, který po smíchání s vhodným množstvím vody tuhne a tvrdne.
Podmínkou je, aby všechny nebo alespoň základní frakce SiO2 a Al2O3 použitých vstupních
surovin byly přítomny v nekrystalické, reaktivní formě jako sklo nebo amorfní fáze. Materiál dále
může a nemusí obsahovat větší množství CaO, možný je také výskyt dalších doprovodných oxidů.
Mezi materiály takových charakteristik patří granulovaná vysokopecní struska, elektrárenský
popílek třídy C a F, metakaolin a další typy kalcinovaných jílů.
Některé látky nejsou schopné samy reagovat s vodou, ale účinkem tzv. aktivátorů hydratují a
poskytují produkty podobných vlastností jako látky hydraulické. V tomto případě se používá označení
latentně (skrytě) hydraulické látky (LHL). Aktivátorem nejčastěji bývá CaO (nebo Ca(OH) 2) a
sádrovec.
Prvním krokem reakce alkalické aktivace ve všech případech je přerušení vazby mezi
křemičitanovými a hlinitanovými skupinami původního materiálu, způsobené vysoce alkalickým
prostředím, kde vzniklé iontové zbytky vstupují do tekuté fáze. Následuje tvorba nových reakčních
produktů, které vyvolají tuhnutí a tvrdnutí. Vedle dominantní tvorby amorfní fáze vznikají i fáze
krystalické.


Vznik polysialátů - geopolymerace

Pro chemické názvosloví polykondenzátů, tzv. geopolymerů, založených na aluminosilikátech,
byl navržen pojem „poly(sialát)“. Sialát vznikl zkrácením pojmu siliko-oxo-aluminát. Sialátový
řetězec je postaven z SiO4 a AlO4 tetraedrů pospojovaných tak, že prostřídány sdílejí mezi sebou
veškerý kyslík. V dutinách sítě jsou umístěny kationty (Na+, K+, Li+, Ca2+, Ba2+, NH4+, H3O+), jejichž
úlohou je vyrovnat negativní náboj Al3+ v čtyřvazné koordinaci. Poly(sialáty) mají následující
empirický vzorec: M n - SiO 2 z - AlO2 n  wH 2 O , kde M označuje kationt (draslíku, sodíku nebo
vápníku), „n“ znamená stupeň polykondenzace a „z“ představuje 1, 2 nebo 3. Poly(sialáty) jsou
řetězovité a prstencovité polymery s Si4+ a Al3+ v 4-vazné koordinaci s kyslíkem, vyskytující se ve fázi
amorfní až semikrystalické.
Pojmenování jednotlivých druhů poly(sialátů) lze shrnout takto: poly(sialate) (PS),
poly(sialate) – siloxo (PSS), poly(sialate) – disiloxo (PSDS). Trojrozměrné makromolekulární
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struktury, které vznikly exotermickou polykondenzační reakcí, nejvíce závisejí na koncentraci
alkalických polysilikátů a na teplotě. Výsledné příklady struktur jsou uvedeny na obrázku 22.
Termín geopolymer není jasně formulován. Obecně lze říct, že se jedná o anorganické
cementické systémy, jejichž trojrozměrná zeolitická struktura vznikla polykondenzační reakcí.
Vstupními materiály jsou:


Aluminosilikátový prekurzor, jakým je metakaolinit, vzniklý kalcinací kaolinitu za
teplot asi 700 °C:
Al2O3.2SiO2.2H2O  Al2O3.2SiO2 + 2H2O



Polysilikát sodný či draselný (Na2O.nSiO2, K2O.nSiO2) a sodný či draselný hydroxid,
které jsou v široké míře dostupnými produkty chemického průmyslu.
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Obr. 22 Příklady struktur geopolymerů (Davidovits, 1991).
83

ALTERNATIVNÍ POJIVA
Na obrázku 23 je ukázán vznik poly(sialát-siloxo) geopolymeru geosyntézou (SiO2)n a
alumino-silikátu v alkalickém médiu (KOH, NaOH). V této struktuře je sialát (Si-O-Al-O-)
síťotvorným elementem. Geopolymerizace je exotermická reakce, lze ji považovat za produkt
polykondenzace dosud hypotetických monomérů – ortosialátových iontů.

(Si 2 0 5 . Al 2 0 2 )n + nH 2 0
n(OH) 3 -Si-O-Al (-) -(OH) 3

KOH , NaOH

KOH , NaOH

n(OH) 3 -Si-O- Al (-) -(OH) 3

(Na,K)(-Si-O-Al (-) -O-)n + 3nH 2 0

orthosialát
O

O

(Na,K) - poly(sialát)

(Si 2 0 5. Al 2 0 2 )n + nSi0 2 + nH 2 0

KOH , NaOH

n(OH) 3 -Si-O-Al (-) -O-Si-(OH) 3
(OH)2

n(OH) 3 -Si-O-Al (-) -O-Si-(OH) 3

KOH, NaOH

(Na,K)(-Si-O-Al (-) -O-Si-O-)n + nH 2 O

(OH)2

O

ortho(sialát-siloxo)

O

O

(Na,K)-poly{sialát-siloxo)

Obr. 23 Mechanismus geopolymerizace (Davidovits,1991).
Na rozdíl od přírodních aluminosilikátů s výraznou krystalickou strukturou, konstituce
geopolymerů obsahuje jak amorfní, tak krystalickou fázi. Geopolymery vzniklé za normální teploty
disponují uspořádáním na krátký dosah, nepřekračující několik nanometrů, zatímco u jiných,
vzniklých za vyšších teplot, se mohou vyskytovat krystalické regiony o rozměrech řádu mikrometrů.
Geopolymery jsou transformované polymery, tudíž s podobností organickým polymerům,
podstupují polykondenzaci a dochází k jejich rapidnímu vzniku při nízkých teplotách a za několik
minut. Geopolymery jsou anorganické, tvrdé, stabilní do teplot 1250 °C a nehořlavé.
Některé typické struktury geopolymerů jsou znázorněny na obrázku 24.
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Obr. 24 Počítačová
(Davidovits,1991).



molekulární

grafika

znázorňující

prostorovou

stavbu

geopolymerů

Terminologie popisu geopolymerních struktur, modely

Proces geopolymerace začíná rozpouštěním Al a Si z Al-Si materiálů v alkalickém roztoku
jako
produktu
hydratační
reakce
s NaOH
nebo
KOH,
což
formuje
M x AlO2 y SiO 2 z  nMOH mH 2 O gel. Později, po proběhnutí krátkodobého tuhnutí, gel tvrdne





a vytváří polymery.
Produkty geopolymerizační reakce, končící tuhnutím a tvrdnutím, mohou být schematicky
znázorněny takto:
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Al 2 O 3 .SiO 2 + Na 2 O.nSiO 2

O

O

O

O

[-O-Si-O-(-Al 1- -O-Si-O-Si-O-)n -Al 1- -O-]-Na + (n+1)
O

O

O

O

Struktura výsledného geopolymeru je tvořena poměrně náhodně poskládanou trojrozměrnou
sítí v rozích pospojovaných čtyřstěnů SiO4 a AlO4. Poměr Al/Si je v rozsahu 1:1 až 1:4. Záporné
náboje vnesené prostřednictvím tetraedrů AlO4 jsou ve struktuře vyrovnány přítomností
odpovídajícího počtu kladných nábojů vyskytujících se ve formě monovalentních a bivalentních
kationtů. Kationty jsou umístěny v mezerách mezi tetraedry společně s vázanou vodou.
Mikrostruktura geopolymerů:
 amorfní sklovitá struktura,
 reakční produkty: látky podobné zeolitům,
 chybí typické hydratační produkty portlandského cementu: Ca(OH)2, ettringit,
 interpretace složení produktů je obtížná (nutno použít kombinace metod: IČ spektrometrie,
RTG difrakce, SEM s bodovou analýzou, především Si, Al, Na, NMR v pevné fázi).
Struktuře geopolymeru je blízké schéma na obr. 25. To obsahuje sialátové řetězce propojené
příčnými vazbami, které lze považovat za nanovlákna. Ve vzniklé trojrozměrné struktuře jsou
rozmístěny ionty alkalického kovu.

Obr. 25 Teoretický strukturní model geopolymerních pojiv (Davidovits,1991).
Geopolymerní materiály (geopolymerní pojiva) jsou svou strukturou podobné skelným
materiálům, studium NMR spekter aluminosilikátových skel a geopolymerů ukázalo jistou podobnost.
Na základě takové podobnosti sestavil Barbosa model struktury geopolymerního pojiva (obr. 26).
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Skelný materiál a geopolymerní pojivo mají podobné trojrozměrné uspořádání. Ve struktuře skla není
však přítomná voda a sklo není prakticky porézní materiál.

Obr. 26 Výsledná struktura geopolymerního pojiva (Barbosa, 2000).

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)


Bezslínkový model pojiv



Alkalická aktivace LHL



Geopolymery



Struktura geopolymerů

Otázky k probranému učivu
1. Vysvětli podstatu alkalické aktivace LHL.
2. Popiš sialátový řetězec.
3. Vysvětli termín geopolymer.
4. Popiš strukturu geopolymerů.
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11.2. Latentně hydraulické (pucolanické) látky

Čas ke studiu: 180 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 definovat pojem latentně hydraulická látka,
 vysvětlit pojem pucolán.

Výklad



Latentně hydraulické (pucolanické) látky

Jako hydraulické jsou označovány látky či systémy, které jsou schopné reagovat s vodou a
poskytnout jako výsledek těchto reakcí hydráty, tedy sloučeniny obsahující vodu. Hydratační reakce
jsou doprovázené tím, že soustava postupně tuhne a tvrdne, přičemž se vytváří nová mikrostruktura,
zaručující růst mechanických vlastností systémů, především pevnost.
Latentně hydraulické látky jsou anorganické látky, které samy rozdělány s vodou netuhnou ani
netvrdnou, ale po přidání určitého množství „budiče“ (aktivátoru, např. CaO) vykazují s vodou
hydraulické vlastnosti (typickým příkladem tohoto typu je vysokopecní granulovaná struska).
Látky s latentně hydraulickými nebo pucolánovými vlastnostmi jsou anorganické látky
používané při výrobě cementů společně s portlandským slínkem. Tyto látky modifikují vlastnosti
cementu a podílejí se na snižování negativních dopadů výroby cementu na životní prostředí - snižují
podíl portlandského slínku a tím vyprodukované množství CO2.


Klasifikace pucolánů

Pucolány jsou přírodní hydraulicky aktivní látky. Jsou-li v rozmletém stavu smíchány s
vápnem nebo cementem, vzbudí se v nich vlastnosti podporující tvrdnutí těchto pojiv. Samy však po
promísení s vodou tvrdnutí nejsou schopny. Tuto vlastnost sopečných hornin objevili již staří Římané.
Protože používali sopečného popele z obce Puzzuoli u Neapole, vžil se pro tyto látky název pucolány.
Stejných účinků lze dosáhnout použitím umělých pucolánů, tj. některých elektrárenských popílků
nebo zásadité mleté vysokopecní strusky.
Pucolán je definován jako „křemičitý nebo křemičito-hlinitý materiál, který sám o sobě má
malé nebo žádné pojivové vlastnosti, ale pokud je v jemně mleté formě a v přítomnosti vlhkosti,
reaguje s hydroxidem vápenatým při běžných teplotách za tvorby sloučenin s významnými pojivovými
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vlastnostmi“. Z chemického hlediska pucolány vnášejí do směsi hydraulické složky (SiO2, Al2O3,
Fe2O3).
Pucolánovou aktivitu vykazuje mnoho přírodních, ale také technogenních materiálů, které
obsahují jednak amorfní SiO2, ale také reaktivní formy Al2O3 a bezvodé hlinitokřemičitany.
Nejběžnější klasifikace rozděluje pucolány do dvou skupin – přírodní a umělé (technogenní).

Pucolány

Přírodní pucolány

Sopečná skla

Sopečné tufy

Umělé pucolány

Křemičité

Pálené materiály

Vedlejší prům.produkty

Sopečný popel

Opál

Pálené jíly

Popílek

Pemza

Rozsivková
zemina
(Diatomit)

Pálené lupky

Mikrosilika

Pálený bauxit

Strusky

Popel rýžových
slupek

Mezi přírodní pucolány lze zařadit vulkanické tufy (zeolity), tufity, perlit a diatomit. Bez
ohledu na zdroje se přírodní pucolány skládají hlavně z SiO2 a Al2O3. Celkový obsah SiO2 a Al2O3 je
většinou nad 70 %. Ostatní oxidy v pucolánech zahrnují Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O aj. Celkový
obsah K2O a Na2O může být v některých zeolitech i více než 10 %.
Zeolity jsou nestechiometrické sloučeniny obsahující nejčastěji 60 % až 70 % oxidu
křemičitého, 10 % až 15 % oxidu hlinitého, menší množství oxidu vápenatého a jako typickou složku
oxid sodný a draselný. Hliník je ve struktuře přítomný ve formě čtyřstěnů obdobně jako křemík, který
jím tak může být nahrazen, ale vzhledem k oxidačnímu stupni Al (III) je nezbytná přítomnost
alkalického kovu, příp. jiného kationtu kompenzujícího záporný náboj Al-tetraedrů. Zeolity různého
složení a struktury se též běžně připravují synteticky z některých přírodních nebo průmyslových
aluminosilikátů působením roztoku hydroxidu sodného a draselného, a to nejčastěji hydrotermálním
způsobem v autoklávech.
Technogenní pucolány se dělí na dvě kategorie podle vzniku – „vedlejší produkty při
zpracování“ a „pálené materiály“. Vysokopecní a ocelářské strusky, popílek, mikrosilika, měděná
struska a niklová struska jsou typickými vedlejšími produkty výroby při zpracování železa,
spalovacích procesů elektráren, respektive výroby mědi a niklu. „Pálené materiály“ jsou ty, které
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vykazují pucolanitickou aktivitu až po pálení na vhodnou teplotu: například keramika, pálený lupek,
pálené rýžové slupky a pálený bauxid.
Vytváření pevné struktury pucolánů, tj. průběh chemických reakcí bude záviset na mnoha
faktorech:
 druh pucolánu,
 pucolánové aktivitě,
 velikosti zrn,
 okolních podmínkách - teplotě, relativní vlastnosti vzduchu, parciálním tlaku CO2.
Při pucolánové reakci vznikají produkty, které jsou obdobou produktů, vznikajících při
hydrataci portlandského cementu a jsou stálé ve vodě.

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)


Latentně hydraulické látky



Přírodní pucolány



Technogenní pucolány

Otázky k probranému učivu
1. Definuj pojem latentně hydraulická látka.
2. Vysvětli pojem pucolán.
3. Popiš dělení pucolánů.
4. Na čem závisí tvorba struktury pucolánů?
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11.3. Pojiva na bázi LHL

Čas ke studiu: 300 minut
Cíl

Po prostudování tohoto odstavce budete umět

 definovat pojem granulovaná vysokopecní struska,
 definovat pojem elektrárenský popílek,
 vysvětlit pojem alkalický aktivátor.

Výklad



Granulovaná vysokopecní struska (GVS)

GVS je latentně hydraulická látka, vznikající rychlým ochlazováním vhodně složené taveniny
zásadité strusky, která odpadá jako vedlejší zplodina při výrobě surového železa ve vysoké peci. V
zásadě lze používat všechny druhy strusek - zásadité, neutrální i kyselé, podle původu pak
vysokopecní, ocelářské i strusky odpadající při výrobě jiných kovů, jako niklu, mědi atd. Je-li tavenina
strusky rychle zchlazená vodou, zabrání se její krystalizaci, takže se stabilizuje její sklovitý charakter.
Latentně hydraulická struska vzniká v důsledku rychlého ochlazení struskové taveniny, která
nestihne vykrystalizovat a zatuhne ve skelném stavu. Skelná struktura je podmínkou její latentní
hydraulicity. Pro existenci latentní hydraulicity je důležitý obsah SiO2 a Al2O3. Pokud SiO2 a Al2O3
jsou v amorfní formě (sklo), pak je hydratace možná pomocí alkalického aktivátoru.
Čím více se podaří zchladit strusku tak, aby obsahovala větší podíl skla, tím je energeticky
bohatší, tudíž hydrauličtější. Záleží to nejen na teplotním spádu chlazení, nýbrž také na složení
strusky, na němž závisí průběh viskozitní křivky, neboť silně viskózní taveniny mají mnohem menší
sklon k rekrystalizaci.
Z hlediska chemického složení struska obsahuje především oxidy (CaO, SiO2, Al2O3, MgO a
FeO) a některé sulfidy (CaS, MnS, FeS). Podle složení rudy může struska obsahovat i TiO 2, P2O5 a
jiné oxidy. Asi 90 % chemického složení tvoří první tři uvedené oxidy (CaO, Al2O3, SiO2).
Reaktivnost strusky je podmíněná jejím fázovým a chemickým složením. Prvým
předpokladem je sklovitý charakter strusky. Bylo by žádoucí granulovat tak, aby kromě amorfního,
sklovitého charakteru měla pro následující mletí co nejmenší zrno (nejlépe vlákna) a co nejnižší obsah
vody, což by bylo obecně příznivé i pro výrobu běžných směsných cementů.
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Stupeň iontového charakteru vazby minerálů obsažených ve strusce ovlivňuje její schopnost
reakce s vodou (přechod složek v hydratovanou formu). Podle stupně iontového charakteru vazby lze
silikátové a alumosilikátové potenciální fáze strusky sestavit do této posloupnosti
C3S  C 4 AF  C 2S  C 2 AS  C3S2  CS  CAS2 .
Tak reakce C3S s vodou probíhá velmi lehce, zatímco u CS pouze za zvýšené teploty. Rychlost
průběhu hydratace složek ovlivňuje i tvorba komplexů. Vysoký stupeň kovalentnosti vazby Si-O
způsobuje, že oxid křemičitý není rozpustný v minerálních kyselinách, s výjimkou kyseliny
fluorovodíkové za tvorby komplexního aniontu SiF62 . Rovněž reakce SiO2 s alkalickými hydroxidy
je v podstatě komplexotvorná, dochází k rozpojení vazeb Si-O-Si a vznikají hydrofilní skupiny
 SiONa. Je proto zřejmé, že přítomnost silikofluoridů alkalických kovů, zvláště rozpustnějšího
Na2SiF6, přispěje k přechodu SiO2 do roztoku daleko účinněji, nežli alkalické soli jakýchkoliv jiných
minerálních kyselin. Na těchto reakcích tedy spočívá alkalická aktivace strusek, a proto budou
z praktického i ekonomického hlediska poněkud výhodnější strusky zásadité.
K alkalické aktivaci lze obecně užívat všech druhů strusek. Hydraulická aktivita strusek je
charakterizována různými moduly, nejčastěji modulem zásaditosti Mz a modulem aktivity Ma:

Mz 

n(CaO)  n(MgO)
n(SiO 2 )  n(Al2 O 3 )

Ma 

n(Al2 O 3 )
n(SiO 2 )

Strusky mající Mz  1 jsou zásadité a Mz  1 kyselé. Hydraulická aktivita vysokopecních
strusek roste s rostoucí hodnotou modulu zásaditosti a rostoucím modulem aktivity.
V souvislosti s geopolymerní výrobou, stejně jako k širšímu používání jako doplňková
surovina pro konkrétní výrobu portlandského cementu, je nutnost, aby GVS z určité výroby měla
přiměřeně stálé chemické a fyzikální vlastnosti. Toto je zajištěno především dvěma faktory:


sledování složení a vlastností strusky je často používáno pro kontrolu jakosti ve výrobě
železa, což znamená, že dobře pracující vysoká pec bude produkovat velmi stálou
strusku,



částice GVS jsou obecně homogenní díky tomu, že GVS je tvořena drcením větších
skelných částic.

V cementech se obvykle používá granulovaná struska s chemickým složením, při kterém je
podíl CaO/SiO2 mezi 0,5 a 2,0 a podíl Al2O3/SiO2 mezi 0,1 a 0,6.


Elektrárenské popílky (EP)

Elektrárenský popílek vzniká při spalování uhlí v tepelných elektrárnách. Jedná se o
nespalitelné anorganické příměsi, které byly buď součástí rostlin, nebo byly do uhlí splaveny
podzemní vodou. Čím je uhlí méně kvalitní, tím více těchto nespalitelných příměsí (popelovin)
obsahuje. Jsou zachycovány z plynných spalin v kouřových odlučovačích. Hlavní složkou popílků
jsou následující oxidy: SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3 a MgO. Z ekotoxikologického hlediska je v popílcích
významný zejména obsah stopových prvků (těžkých kovů) jako je Cr, Pb, Ba, Zn, Ag, Hg a As.
Některé z elektráren a tepláren používají technologii fluidního spalování za atmosférického
tlaku. Mleté palivo s přísadou vápence, příp. dolomitu, se spaluje v cirkulující vrstvě při teplotě
850 °C. V průběhu disociačního procesu se váže z paliva uvolňovaný SO2 na CaSO4, což má značný
význam z ekologického hlediska, neboť v opačném případě v důsledku přítomnosti oxidu siřičitého
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v atmosféře vznikají velmi škodlivé, tzv. kyselé deště. Výsledným produktem je pak směs popela
z původního paliva, nezreagovaného odsiřovacího činidla (CaO a případnými zbytky CaCO3), síranu
vápenatého, produktů reakce popelovin s CaO a nespáleného paliva. Vzhledem k tomu, že teploty
spalování jsou při fluidních procesech nižší než při klasickém spalování, je nezreagovaný CaO
přítomen ve formě tzv. měkce páleného vápna a je tedy reaktivní. Pro fluidní popílky je též
charakteristický nízký obsah taveniny.
Popílky z „klasického“ způsobu spalování paliva při teplotách cca 1400 °C až 1600 °C se
vyznačují obsahem hlavně β-křemene a mullitu (A3S2). Rovněž obsahují skelnou fázi, jejíž množství je
zpravidla vyšší než 50 %, která zásadním způsobem ovlivňuje reaktivitu popílků s CaO nebo
cementem jak za normální, tak za zvýšené teploty (autoklávování). Mullit se zúčastňuje reakce pouze
ve velmi malé míře výhradně za hydrotermálních podmínek.
Podle ASTM patří popílek do třídy F jestliže (SiO2+Al2O3+Fe2O3)  70 % a do třídy C jestliže
70 %  (SiO2+Al2O3+Fe2O3)  50 %. Oba popílky sestávají převážně z kulovitých částic. V jejich
tvaru a velikosti nelze rozeznávat žádných větších rozdílů. Částice popílku třídy F mají čistý povrch
(obr. 27a), zatímco na povrchu částic popílku třídy C jsou sedimenty různých kondenzátů, jako jsou
alkálie a sulfáty (obr. 27b).

Obr. 27 Částice popílku.
Popílek se skládá z velmi jemných, převážně kulatých nebo kulovitých částic. Nejvíce částic
bývá v rozmezí 0,01 – 0,2 mm. Kulovité částice popílku jsou převážně duté, kdy póry v popílku
vznikají při procesu tavení nespalitelných částí a současného vyhořívání organické části. Částice
popílku mají nestejné složení i ve svém objemu. Velmi častý je případ, kdy na povrchu kulovité
popílkové částice je vrstva aluminosilikátového skla obohacená Fe. Popílek značně sesedá a
v některých případech vytváří těsně pod povrchem tvrdou vrstvu. Sorpční schopnost popílku pro vodu
je vysoká, kapilární vzlínavost značná. V sorpci vody předčí popílek většinu půd. I za velkého sucha
rostou na popílku rostliny, které za stejných podmínek na normální půdě vadnou.
Po chemické stránce je popílek bazický materiál s pH = 7,00-10,5, je dobře zásoben vápníkem
a přiměřeně draslíkem, má určité množství fosfátů. Existují však popílky, především hnědouhelné,
jejichž charakter je zcela jiný. Jsou kyselé, obsahují velmi málo draslíku, fosforu, vápníku a hořčíku.
Základními požadovanými technickými parametry jsou nízká hodnota ztráty sušením – pod
1 %, ztráta žíháním pod 4 %, obsah SiO2 nejméně 40 %, obsah celkové síry do 3 % a chloridů do
0,1 %, dodržení limitní hranice obsahu radioaktivních nuklidů  150 Bq /kg a přítomnosti toxických
látek a těžkých kovů ve vodních výluzích.
93

ALTERNATIVNÍ POJIVA
Na rozdíl od více homogenní skelné fáze GVS popílek obsahuje množství různých fází. Přes
tuto složitost je v literatuře k dispozici mnoho informací popisujících povahu a reaktivitu fází
přítomných v popílku z hlediska jejich chemických a fyzikálních vlastností. Analýza kinetiky
geopolymerizace popílku je komplikovaná nehomogenitou systému.
Je jasné, že přesné údaje o geopolymerizačním procesu se liší u jednotlivých popílků
z vybraného zdroje a že žádné dva popílky nebudou mít úplně stejný mechanismus. Detailní analýza
proto musí být založena na pochopení toho, jak jednotlivé sledované fáze v popílcích reagují za
geopolymerizačních podmínek.
Popílek sám o sobě není hydraulický. Je-li však mísen s vodou s hydroxidem vápenatým např. z cementu - reaguje a vytváří stejné produkty jako při reakci cementu s vodou. Tato reakce se liší
dle typu a druhu popílku a je označována jako pucolanita. V popílku, který byl skladován delší dobu
ve vlhku, mohou být pucolánové účinky porušené.
Pucolánová reakce popílků je definována jako reakce oxidu křemičitého (SiO2) a oxidu
hlinitého (Al2O3) z popílku s hydroxidem vápenatým (Ca(OH)2), přičemž vznikají kalciumsilikátové a
kalciumaluminátové hydratační produkty. Při hodnocení pucolánové aktivity popílků je nutno brát
v úvahu nejen schopnost vázat Ca(OH)2, ale i časový průběh reakce mezi popílkem a hydroxidem
vápenatým.
Jednou z nevýhod použití popílků jako náhrady části cementu je snížení pevnosti malty
v raném období pro ty druhy aplikací, kde je požadován rychlý nárůst pevností. Vhodnou alternativou,
kterou lze odstranit tuto nevýhodu, je použití vyššího množství popílku, než je množství
nahrazovaného cementu. V rámci rozsáhlého výzkumu zaměřeného na využití popílku ve stavebnictví
se uvádí, že popílky jsou vhodné jako příměs nahrazující část cementu jen do takových malt, kde je
zabezpečeno dostatečné množství vody. Jen za těchto okolností může dojít k vyrovnání, resp. zvýšení
pevnosti malt s popílky proti pevnosti malt porovnávacích.
V minulosti byly popílky především ukládány jako odpad na skládkách, avšak s ohledem na
velké množství každoročně vznikajících popílků se hledají stále nové možnosti jejich dalšího využití.
V současné době se popílky používají ve stavebnictví jako náhrada některých složek stavebních
materiálů, při zpracování odpadů solidifikací, pro výrobu zeolitů apod.
Neupravovaný popílek se používá zejména k budování hutněných konstrukcí zemních prací
z optimálně vlhčených popílků, pro podkladové vrstvy vozovek nebo ke stabilizaci základových půd.
Existují také samotuhnoucí popílkové suspenze, které jsou určeny k ukládání do konstrukcí zásypů a
obsypů bez dalšího hutnění. Částečně upravený popílek se používá jako kamenivo do lehkého betonu
s pórovitým kamenivem.


Alkalické aktivátory

Jako aktivátory se nejčastěji používají roztoky sloučenin sodíku a draslíku – hydroxidy,
uhličitany (soda nebo potaš) a vodní skla, a to samostatně nebo ve směsi. Kromě těchto látek lze pro
alkalickou aktivaci použít např. síran či chlorid sodný, pro přípravu alkalicky aktivovaných cementů
se využíval cement, vápno, síran nebo chlorid vápenatý. Alkalický aktivátor je klíčovou složkou
geopolymerní reakce, který zásadně ovlivňuje pevnost a vlastnosti vzniklého produktu. Množství
aktivátoru je různé v závislosti od ostatních složek, např. pro sodný aktivátor se přidává takový obsah
roztoku aktivátoru, aby se obsah Na2O pohyboval v rozmezí 2 – 8 %, resp. 3 – 10 % pro K2O. Podle
dosud provedených výzkumů bylo zjištěno, že vyšších pevností se dosahuje ve směsích obsahující
jako aktivátor vodní sklo samostatně nebo ve směsi s roztokem hydroxidu.
Jako aktivátory hydratace strusky se nejčastěji používají alkalické křemičitany (vodní skla),
hydroxidy nebo uhličitany. Mezi méně používané aktivátory patří hydroxid vápenatý, směs hydroxidu
vápenatého a sádrovce, směs hydroxidu sodného a sádrovce, síran sodný, hlinitan sodný, síran hlinito94
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draselný a další. Aktivátory se do směsi přidávají ve formě roztoku, ale mohou být také v práškové
formě nejprve smíchány se struskou.
Křemičitan sodný je obecný název pro skupinu sloučenin s obecným vzorcem Na2O.nSiO2.
Křemičitany sodné s odlišným n mají také odlišné vlastnosti a různorodé použití. Sklovité i tekuté
křemičitany sodné nemají definované složení. Jejich struktura a vlastnosti se mění se složením. V
praxi se používají tekuté křemičitany sodné s n v rozmezí 1,60 až 3,85. Ostatní mají omezenou
stabilitu a nejsou vhodné pro použití.
Z důvodu nižší ceny bývají nejčastěji používány k alkalické aktivaci strusky a dalších
aluminosilikátových látek aktivátory sodné.
Vzhledem k většímu iontovému poloměru draselných kationtů ve srovnání s ionty sodnými
nedochází při aktivaci draselnými roztoky k tvorbě výkvětů, jak tomu bývá v případě použití
aktivátorů sodných. Strusky aktivované draselnými aktivátory mají také vyšší odolnost proti vysokým
teplotám.
Složení a koncentrace alkalického aktivátoru má zásadní vliv na průběh hydratace strusky a
vlastnosti konečného produktu. Vliv určitého aktivátoru na mechanické vlastnosti se může u různých
druhů strusek lišit. Nejúčinnějším aktivátorem je vodní sklo, u nějž záleží na koncentraci roztoku a na
tzv. silikátovém modulu, což je molární poměr SiO2/Me2O (Me = Na, K). Při rostoucí koncentraci
aktivátorů až do určité hodnoty dochází k nárůstu pevností, při vyšší koncentraci pevnosti opět
klesají.


Vodní sklo

Nejobvyklejším aktivátorem je vodní sklo – metakřemičitan sodný (draselný),
charakterizovaný silikátovým modulem M S  nSiO 2 nNa 2 O ( n SiO 2 nK 2 O ), který se upravuje
na potřebnou hodnotu pomocí přídavku NaOH (KOH). Vodní sklo řadíme k nehydraulickým pojivům
tvrdnoucím za normální teploty.
Vodní sklo sodné je čirá nebo slabě zakalená viskózní kapalina našedlé nebo narůžovělé
barvy, neomezeně mísitelná s vodou.
Vodní sklo je koloidní roztok alkalických křemičitanů, vznikající rozpouštěním alkalickokřemičitého skla, nejčastěji sodného, ve vodě. Molární poměr obou složek u průmyslově vyráběného
sodnokřemičitého skla je 1 Na2O : 2,0 – 3,3 SiO2.
Důležitou úlohu v alkalické aktivační reakci hraje nejen pH, ale rovněž charakter kompozice
aktivátoru, jenž je úzce svázán s hodnotou silikátového modulu. Při nižších hodnotách MS se vodní
sklo skládá ve větší míře z monomerů a dimerů, které jsou vhodnými jednotkami pro stavbu
budoucích typů polysialátů a je reaktivnější vůči Ca2+, Al3+ a dalším iontům, zatímco při vyšších
hodnotách silikátového modulu obsahuje sklo řetězce o vyšším stupni polymerace.


Pevný křemičitan sodný

Pevný křemičitan sodný je bílý krystalický prášek o nesourodé velikosti částic, snadno
rozpustný ve vodě na alkalicky reagující roztok. Používá se zejména k výrobě vodního skla,
průmyslových detergentů, pracích a dezinfekčních prostředků.
Pevný křemičitan sodný se vyrábí ze sklářského písku (oxid křemičitý, 70-75 %) tavením ve
sklářské vanové peci při teplotě 1400 – 1600 °C za pomoci alkalických tavidel – soda nebo potaš.
Roztavená sklovina se prudce chladí za účelem rozpraskání na co nejmenší části (vizuálně podobné
kouskům ledu) a tím usnadní co nejjednodušší následné rozpouštění.
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Takto vzniklé granule mají hustotu asi 2 470 kg.m-3. Chemické složení se pohybuje kolem
76 hm. % SiO2 a 23 hm. % Na2O, přičemž zbytek tvoří nečistoty, jako Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO aj.
Složení se obvykle udává molárním poměrem SiO2:Na2O a bývá 3,2 až 3,5.


Vlastnosti alkalicky aktivovaných produktů

Co se týká fyzikálních vlastností, geopolymery jsou pevné, ve vodě nerozpustné polymerní
sloučeniny vysoce odolné vůči teplotě, zředěným kyselinám a zásadám a s dobrými mechanickými
vlastnostmi. Tyto vlastnosti však rovněž velmi závisí na surovinách, jaké při výrobě použijeme, a také
na podmínkách geopolymerace.
Výběrem vhodných vstupních materiálů a obměnou podmínek zpracování a vytvrzování je
možné dosáhnout široké škály vlastností vytvářených geopolymerních systémů a přizpůsobit je
specifickým požadavkům.
V zásadě lze říci, že v porovnání s betonem na bázi portlandského cementu vykazují
geopolymery především značně větší teplotní stálost. Zatímco některé typy geopolymerů vydrží
teploty nad 1000 °C, beton se začíná rozpadat již při 300 °C. Pevnost v tlaku se u geopolymerů
v závislosti na použitém plnivu a způsobu přípravy pohybuje mezi 30 až 100 MPa po 28 dnech.
Samotný geopolymer má rovněž velmi nízkou tepelnou vodivost, takže se dá použít jako materiál pro
konstrukce, u nichž vyžadujeme dobré tepelně-izolační vlastnosti.
Geopolymerní cementy mohou být produkovány s významně nižší spotřebou energie a tudíž
s nižšími emisemi CO2 než cementy portlandské. Kromě toho ve výrobním procesu nevzniká CO2
termální disociací CaCO3. Je proto doporučováno nahradit cement portlandský cementy
geopolymerními ve snaze celosvětově redukovat emise CO2 a snížit globální oteplování.
Navzdory svému alkalickému složení, geopolymerní cementy obecně nepodléhají alkalické
agregační reakci, neboť ionty alkalických kovů jsou ve struktuře těchto materiálů pevně vázané. Díky
této výjimečné schopnosti vázat cizí ionty jsou geopolymerické cementy vhodné k dlouhodobému
deponování toxického a nebezpečného odpadu.
Struskoalkalické betony se liší od tradičních betonů v mnohých směrech: chemickým i
mineralogickým složením, strukturou a charakterem zatvrdlého betonu. Hlavní rozdíl spočívá v tom,
že směs je stále vysoce alkalická a v nepřítomnosti jak Ca(OH)2, tak i vysoce zásaditých
hydroaluminátů vápenatých. Vzniklé nízkozásadité hydrosilikáty vápenaté a hydroaluminosilikáty
sodné jsou dlouhodobě stálé, těžce rozpustné ve vodě a obsahují uzavřené póry, z čeho vyplývají další
výhodné vlastnosti struskoalkalických betonů:


vysoká pevnost v tlaku i v tahu za ohybu a to díky vysoké adhezi maltoviny ke
kamenivu a vláknité struktuře některých komponentů vzniklých hydratací,



kratší doba tuhnutí a rychlejší nárůst pevností než u klasických betonů, což je možno
lehce regulovat složením směsi či přísadami,



možnost použití kameniva nevhodného pro klasické betony,



účinnost propařování, což ulehčuje výrobu stavebních dílců,



nižší tepelná vodivost (asi o 15 %),



vysoká mrazuvzdornost (stovky cyklů),



odolnost proti síranové a hořečnaté korozi,



nižší hydratační teplo a tím i možnost výroby masívních stavebních děl,



vyšší odolnost vůči zvýšeným teplotám,
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ekonomická efektivnost.

Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly)


Granulovaná vysokopecní struska



Elektrárenský popílek



Alkalický aktivátor



Vodní sklo



Křemičitan sodný



Vlastnosti alkalicky aktivovaných produktů

Otázky k probranému učivu
1. Vysvětli pojem GVS.
2. Čím je charakterizována hydraulická aktivita strusek?
3. Jak vzniká a jaké má složení elektrárenský popílek?
4. Vysvětli pucolanitu popílků.
5. Co je to alkalický aktivátor?
6. Vyjmenuj alkalické aktivátory.
7. Definuj vodní sklo.
8. Definuj pevný křemičitan sodný.
9. Jaký je rozdíl mezi portlandským cementem a geopolymery?
10. Vyjmenuj hlavní vlastnosti alkalicky aktivovaných produktů.
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