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ABSTRAKT 
Disertační práce se zabývá studiem belitických slínků a možnostmi zvýšení jejich hydraulické 
aktivity. Byl proveden výzkum mechanismu a zejména kinetiky vzniku belitického slínku a 
sledování souvislostí mezi rychlostí těchto procesů a hydraulickou aktivitou slínku. Dále byl 
sledován vliv různých parametrů přípravy belitického slínku na jeho hydraulickou aktivitu. 
Jednalo se o různé sycení vápnem, teplotu výpalu a dobu výpalu. Přitom byl sledován vývoj 
tvorby belitických slínků v čase, polymorfie belitu, chemické složení belitických krystalů a 
hydraulická aktivita belitických cementů. K výzkumu byla použita elektronová mikroskopie, 
optická mikroskopie, RTG difrakční analýza, vysokoteplotní mikrofotometrie a kalorimetrie. 
Následně byla provedena hydraulická aktivace belitického slínku chemickou cestou 
přídavkem síranu vápenatého. Bylo prokázáno, že využití vysoké rychlosti tvorby belitu ve 
slínku na rozdíl od alitu nevede ke zvýšení jeho hydraulické aktivity. Na druhou stranu 
chemická aktivace síranovými anionty umožňuje připravit slínek s realtivně vyšším sycením 
vápnem s nepatrnou příměsí alitu a anhydritu, který je výrazně hydraulicky aktivován. 
V závěru práce byl realizován pokusný výpal belitického slínku dotovaného síranovými 
anionty v modelové rotační peci a příprava směsných cementů s běžným průmyslovým 
alitickým slínkem. Výsledky naznačují možnost průmyslové separátní výroby speciálního 
belitického slínku vedle běžného alitického slínku a výrobu ekonomicky a ekologicky 
výhodných směsných portlandských cementů s vyhovujícími technologickými parametry, 
případně cíleně připravit speciální cementy s vlastnostmi podle požadavku na jejich použití. 
 
 
ABTRACT 
The doctoral thesis is devoted to the study of belite clinkers and to the possibilities of the 
increase in their hydraulic activity. The mechanism and the kinetics of belite clinker formation 
were studied together with the relation of the velocity of these processes and the hydraulic 
activity of clinker. The influence of various parameters (degree of lime saturation, duration 
and temperature of burning) of the belite clinker preparation on the belite clinker 
development in time, on belite polymorphism, on the chemical composition of belite crystals 
and on the belite cement hydraulic activity was studied, too. The research methods used for 
the investigation involved electron microscopy, optical microscopy, X-ray diffraction analysis, 
high-temperature microphotometry and calorimetry. The resulting clinkers were hydraulically 
activated by addition of calcium sulfate. The experiments have proven that the higher rate of 
belite formation does not lead to the increase of its hydraulic activity, as opposed to that of 
alite. On the other hand, the chemical activation by sulfate anions enables to prepare clinker 
with relatively higher degree of lime saturation with minor admixture of alite and anhydrite, 
which is hydraulically activated. The work was concluded by experimental burning of belite 
clinker doped with sulfate anions in a model rotary kiln and by the preparation of cements 
blended with common industrial alite clinker. The results indicate the possibility of separate 
industrial production of special belite clinker alongside with common alite clinker and the 
production of economically and environmentally beneficial blended Portland cements with 
suitable technological parameters, or targeted production of special cements with properties 
corresponding to their required utilization. 
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1. ÚVOD 
 
Portlandský cement je v současné době nejvýznamnějším a nejrozšířenějším hydraulickým 
pojivem používaným ve stavebnictví. Téměř dvěstěletá tradice jeho výroby a používání 
prověřily jeho pojivové vlastnosti, které společně se snadno dostupnou surovinovou 
základnou a ekonomicky přijatelnými výrobními náklady jsou hlavními důvody jeho výroby 
v tak velkém měřítku. Vědecké prognózy ukazují, že i přes vývoj a výrobu nových druhů pojiv 
se bude jeho význam i nadále zvyšovat. [1-3]  
Mnohaletou tradici má rovněž výzkum portlandského cementu. Přesto se však stále 
nacházejí nové oblasti jak ve výrobě, tak aplikaci cementu, které se stávají předmětem 
intenzivního výzkumu. Jednou z takových oblastí je vyhledávání efektivních cest snižování 
energetické náročnosti výroby portlandského cementu [4] . Tato problematika je právě 
v současné době značně aktuální, protože rozvoj ve výrobě cementu je stále více ovlivňován 
ekologickými a ekonomickými aspekty a zvyšujícími se požadavky zákazníka na kvalitu 
cementových výrobků.  
Protože výroba cementu je charakterizována zpracováváním velkého množství přírodních 
surovin a značnou energetickou náročností, mezi hlavní snahy výrobců patří optimální 
využívání primárních surovinových zdrojů, používání druhotných a odpadních surovin, 
sekundárních energetických zdrojů a dosažení vysoké kvality a trvanlivosti cementových 
výrobků. 
Nejdůležitější součástí portlandského cementu je portlandský slínek. Podstatou jeho výroby 
je převedení směsi přírodních, případně i umělých, minerálů na fáze (umělé minerály), které 
samovolně reagují s vodou za vzniku fází s novou mikrostrukturou, která je nositelem 
pevností. Jde tedy v podstatě o změnu mikrostruktury za cenu dodané energie, která se 
uvolňuje jako hydratační teplo při tvrdnutí cementu a pro další využití je ztracena. Minerály 
surovinové moučky se v cementářské peci rozloží a reakcemi produktů rozkladu vzniknou 
fáze, které si přechlazením na normální teplotu uchovávají určitý „energetický potenciál“ a 
tím specifickou schopnost reakce s vodou. Snahou výrobců cementu je proto dosažení 
takového fázového složení, které při minimálním vynaložení energie na výpal a mletí zaručí 
požadované vlastnosti cementu ve finálním výrobku.  
Tématika této dizertační práce, výzkum a výroba hydraulicky aktivních nízkoenergetických 
cementů, zvláště pak na bázi belitického slínku, je v současnosti opět značně aktuální a pro 
budoucnost cementových pojiv vysoce perspektivní. Předpokládá se, že je to jeden 
z možných hlavních směrů dalšího vývoje světového cementářského průmyslu. 
Výroba nízkoenergetických cementů by znamenala značné snížení celkových nákladů na 
jejich výrobu oproti dnes běžnému portlandskému cementu s vysokým obsahem alitu a 
stejně tak i snížení celkové ekologické zátěže. 
Při jejich výrobě lze teplotu výpalu snížit o 100 – 300°C, což sebou  kromě ekonomických 
výhod nese i snížení emisí CO2 a NOx. Snížení emisí CO2 přináší také skladba surovinové 
moučky pro výpal nízkoenergetických slínků, protože vyžadují nižší podíl CaO a tudíž nižší 
spotřebu CaCO3. S tím souvisí také větší šetření kvalitních primárních surovinových zdrojů, 
zejména čistých vápenců a využívání méně hodnotných přírodních surovin z nižším podílem 
CaO a zejména různých druhotných a odpadních produktů z jiných výrob. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 Surovinová mou čka pro výrobu portlandského slínku 

 
Pro každou chemickou výrobu, a tedy i pro výrobu portlandského slínku, je rozhodující 
chemické složení výchozí reakční směsi – surovinové moučky. Surovinová moučka je 
tvořena částicemi zejména přírodních minerálů rozdílného chemického složení, které 
v určitém objemu představují chemické složení slínku. Čím menší jsou tyto částice a čím 
lépe jsou promísené, tím snadněji z nich vzniká slínek. Různé horniny, používané k přípravě 
surovinové moučky, mají rozdílné mineralogické a chemické složení a jsou proto rozdílně 
vydatnými zdroji potřebných základních oxidů. Této skladby se dosahuje vhodným 
dávkováním hornin na základě jejich chemického rozboru. Základními oxidy jsou: 
 

CaO  zdrojem je především vápenec 
SiO2  zdrojem jsou především křemičité horniny, břidlice, jíly a hlíny 
Al2O3  zdrojem jsou jíly, jílovité složky vápenců, břidlic a hlín, bauxit 
Fe2O3  zdrojem jsou zpravidla průmyslové železité odpady a železné rudy 
 

Pro skladbu surovinové moučky ze surovinových složek (hornin, průmyslových odpadů) je 
rozhodující její výsledné chemické složení, takže její mineralogická skladba je dána povahou 
surovinových složek každého závodu. Protože toto mineralogické složení má významný vliv 
na reaktivitu surovinové moučky, pálí se slínek při stejném chemickém složení v některých 
závodech snadněji než v jiných. Kromě těchto vlivů kvality surovinového zdroje má na 
reaktivitu surovinové moučky značný vliv i její chemické a granulometrické složení a proto 
úroveň přípravy surovinové moučky v závodě má významný vliv na ekonomii výroby.  
Nejčastěji je obsah základních oxidů v surovinové moučce vyjadřován jejich vzájemným 
poměrem dle následujících vztahů (tzv. chemickými parametry): 
 

Stupeň sycení vápnem 
podle Lea – Parkera SLP = 100.C/(2,8S + 1,18A + 0,65F)   (1) 
podle Kühla SK = 100.C/(2,8S + 1,1A + 0,7F)   (2) 

Silikátový modul MS = S/(A+F)      (3) 
Aluminátový modul MA = A/F      (4) 
 

kde C = CaO, S =  SiO2, A = Al2O3 , F = Fe2O3  v hm. %. 
 

Jmenovatel v rovnici (1) udává maximální podíl CaO v moučce, který může být chemicky 
vázán. Chemicky nevázané CaO tvoří ve slínku samostatné krystaly a nazýváme ho volné 
CaO. Hodnota SLP tedy udává, kolik procent CaO z nejvyšší možné hodnoty je ve slínku 
nebo v surovinové moučce obsaženo. Při vyšší hodnotě než 100 nelze proto již volné CaO 
ve slínku odstranit výpalem. Obecně platí, že se vzrůstem SLP klesá reaktivita surovinové 
moučky a při kvalitním výpalu vzrůstá současně kvalita cementu. 
S poklesem silikátového modulu vzrůstá ve slínku obsah taveninotvorných oxidů a tím 
vzrůstá i reaktivita surovinové moučky. 
Aluminátový modul má rozhodující vliv na vlastnosti taveniny (kapalné fáze) ve slínku a na 
teplotu jejího vzniku, která se snižuje s poklesem hodnoty MA. 
Správná volba chemických parametrů při skladbě surovinové moučky je však pouze nutnou, 
ale ne dostačující podmínkou pro její kvalitní přípravu. Příčinou je ta skutečnost, že 
surovinové složky používané pro přípravu surovinové moučky neobsahují pouze základní 
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oxidy, ale v naprosté většině mají značně složitější chemické složení. Vedle základních oxidů 
obsahují také tzv. vedlejší oxidy, např. K2O, Na2O, SO3, MgO, P2O5 atd., které při určité 
koncentraci mohou výrazným způsobem ovlivnit proces vzniku slínku [5-12] . Základním 
hodnotícím kritériem pro určení vhodnosti surovinové moučky pro výpal slínku je proto její 
celkové chemické složení. 
Druhým stejně důležitým předpokladem vedle splnění podmínky správného chemického 
složení výchozí reakční směsi je uvedení celého systému do takového energetického stavu, 
ve kterém chemická rovnováha bude zcela posunuta ve prospěch reakčních produktů. 
Protože ze surovinové moučky vznikají požadované slínkové minerály až při značně 
vysokých teplotách, je pro celkovou energetickou náročnost tohoto procesu velice důležitá 
především rychlost reakcí vedoucích ke vzniku slínku s požadovaným mineralogickým 
složením. Rychlost vzniku slínku je přitom závislá nejen na teplotě výpalu, ale z velké části 
na vlastnostech surovinové moučky, konkrétně na její reaktivitě. Druhým hodnotícím 
kritériem vhodnosti surovinové moučky k výrobě slínku je proto její reaktivita. [13]  
Výrazný vliv na reaktivitu surovinové moučky má její mletí, protože reaktivita vzrůstá se 
vzrůstající jemností moučky. Rozhodující je v tomto směru velikost cca 15 % nejhrubších 
částic. Mimořádný význam má znečištění vápencových částic v této frakci příměsemi jílových 
minerálů a jemně dispergovaným křemenem, které značně zvyšuje reaktivitu surovinové 
moučky. Negativní vliv na reaktivitu mají velké částice silikátů a zejména křemene a také 
čistého vápence. [14]  
 
 

2.2 Proces vzniku portlandského slínku 
 
Výraznou úlohu v procesu tvorby slínku sehrává vznik kapalné fáze. Do jejího vzniku, na 
počátku slinovacího pásma pece, probíhají rozkladné procesy surovinové moučky (disociace 
karbonátů, dehydratace a dehydroxylace jílových minerálů a slíd) a reakce v pevné fázi. Tyto 
procesy probíhají v současných výrobních systémech v disperzním stavu ve výměnících 
tepla (resp. v kalcinátorech), poté v sypkém stavu v rotační peci a ve svém úhrnu jsou silně 
endotermní. Při reakcích v pevné fázi v průběhu disociace vápence vzniká belit [13] .  
Na počátku slinovacího pásma dochází ke vzniku slínkové taveniny. Předchází mu vznik 
lokálních eutektik v místech částic se zvýšeným obsahem Fe, které jsou začátkem agregace 
sypkého materiálu. Postupný vznik spojité slínkové taveniny je na začátku doprovázen 
rychlým exotermním procesem vzniku belitu [15-17] , který je brzo ukončen a závěr tvorby 
taveniny je již výrazně endotermní. 
Ještě před ukončením tvorby belitu (C2S) reakcí 2C + S → C2S, vznikne kolem shluků 
volného CaO tenká alitická vrstva, tzv. „omezující vrstva“. Následuje závěrečná, nejpomalejší 
a proto rozhodující reakce vzniku alitu (C3S) – C + C2S → C3S. Volné CaO se na povrchu 
shluku rozpouští v tavenině, je difúzí transportováno kapalnou fází alitické vrstvy a na 
vnějším povrchu této vrstvy krystaluje alit bezprostředně za rozpouštějícím se belitem (viz. 
obr. 1). Protože rozdíl koncentrací CaO v tavenině mezi povrchem shluku volného CaO a 
hranicí mezi C3S a C2S je stálý a velmi malý [18] , je rychlost této reakce malá a progresivně 
klesá se stupněm konverze [17,19] . Odstranění posledního procenta volného CaO vyžaduje 
až dvojnásobné prodloužení izotermního výpalu slínku, což je významný poznatek pro 
energetickou ekonomii výroby. 
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Se vznikem taveniny na začátku slinovacího pásma dochází k agregaci a granulaci původně 
sypkého materiálu. Intenzita granulace se snižuje se vzrůstající konverzí reakce C + C2S → 
C3S, to je se vzrůstem obsahu alitu ve slínku. Granálie s převahou belitu jsou plastické 
s vyšším pokrytím povrchu taveninou (těsnější uspořádání kulovitých zrn belitu, které 
vzájemně nesrůstají), zatímco později vzájemně srůstající hranaté krystaly alitu vytváří 
pevnou kostru granálie s nižším pokrytím povrchu taveninou. Další agregace částic probíhá 
především nalepováním slínkového prachu na povrch granálií nebo spojováním menších 
částic [20] .  
 

 
Obr. 1: Zjednodušený izotermní řez fázovým diagramem CaO – Al2O3 – SiO2 v rohu 

CaO při teplotě 1500°C [18] a schéma vyvíjející se alitické vrstvy  okolo 
shluku volného CaO s odpovídajícím profilem koncentrace CaO v tavenině 
(převzato z [15] ) 
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2.3 Kinetika vzniku portlandského slínku 

 
Popis reakční rychlosti vzniku slínku naráží na řadu problémů, jelikož se jedná o heterogenní 
systém, ve kterém probíhají časově se překrývající reakce vzniku slínkových minerálů. 
Průběh reakce se nejčastěji určuje na základě změny koncentrace výchozích reakčních 
komponent. Protože tvorba slínku v podstatě spočívá v reakci CaO s SiO2 (Al2O3 a Fe2O3), je 
možné průběh reakce výpalu slínku sledovat prostřednictvím změny obsahu volného CaO ve 
slínku. Ukazuje se, že je to nejvýhodnější metoda, nehledě na to, že pro stanovení volného 
CaO existují poměrně přesné chemické a fyzikálně-chemické metody [21-23] . 
Stanovení obsahu volného CaO v jednotlivých časových intervalech výpalu slínku umožňuje 
sestrojit základní funkční závislost obsahu volného CaO na délce výpalu slínku. Je zřejmé, 
že nejrychlejší úbytek je v počáteční fázy výpalu, zatímco s délkou výpalu se rychlost úbytku 
volného CaO rychle snižuje. Grafické vyjádření této funkce však není vhodné pro 
kvantitativní hodnocení kinetiky procesu vzniku slínku. Byly proto hledány matematické 
vztahy umožňující linearizaci této závislosti s cílem získání jediného parametru, který by 
charakterizoval kinetiku procesu vzniku slínku. 
Základ kinetickému popisu vzniku slínku položil Jander [24] , který odvodil kinetickou rovnici 
pro reakci v pevné fázi, kde řídícím dějem je difúze vrstvou produktů. Využil k tomu prvního 
Fickova zákona. I když odvodil kinetický popis pro reakci v pevné fázi, lze ho aplikovat i na 
systém obsahující kapalnou fázi. Podmínkou však zůstává řídící úloha difúze. Kondo [25] , 
který vycházel z Janderova popisu dospěl k závěru, že pro úspěšný kinetický popis slínku, je 
nutné rozlišit reakci vzniku belitu od alitu, neboť se liší svojí kinetikou. Další výzkumy 
mechanismu vzniku slínku v oblasti existence kapalné fáze jednoznačně prokázaly řídící 
úlohu difúze. Z toho vycházeli i Kondo a Choi [16] , kteří sledovali kinetiku vzniku alitu. Pro 
tuto reakci navrhli model rozpouštění volného CaO v tavenině, kde řídícím procesem je 
difúze CaO přes difúzní vrstvu. Chromý [15,19]  na základě podrobného studia mechanismu 
vzniku slínku potvrdil nejen nutnost oddělení kinetického hodnocení procesu vzniku belitu a 
alitu, ale i řídící úlohu difúze CaO v těchto procesech. Současně potvrdil platnost kinetické 
rovnice, kterou odvodili Kondo a Choi [16] , kterou upravil pro reálný proces vzniku slínku 
zavedením tzv. „omezující vrstvy“. Touto vrstvou se rozumí vrstva alitu vzniklá kolem shluku 
volného CaO, která výrazně zmenšuje průřez pro difúzi CaO v kapalné fázi. Podle tohoto 
modelu má kinetická rovnice reakce C + C2S → C3S následující tvar: 
 

F(α) = (1 – (1 – α)1/3)2 = (2D.∆w.β.γ/r0
2).t = K.t  (5) 

α = C3St/C3Srov      (6) 
C3Srov = C3St + 4,219.Ct     (7) 
γ = (100 - % pórů)/100     (8) 

 
kde: α –  stupeň konverze volného CaO v reakci C + C2S → C3S vyjádřený 

obsahem alitu 
 D –  difúzní koeficient Ca2+ v difúzní vrstvě 
 t –  doba izotermního výpalu 
 r0 – poloměr shluku volného CaO na začátku reakce vzniku alitu 
 K – rychlostní konstanta 
 C3St – obsah C3S v čase t 

Ct – obsah volného CaO v čase t 
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C3Srov – rovnovážný obsah alitu 
β – podíl kapalné fáze ve slínku 
γ – funkce spojitosti alitické vrstvy (1 – porozita) 

 
Kinetická rovnice vzniku belitu má podobný tvar, a protože rychlost vzniku alitu je nejméně 
10krát pomalejší, je jeho tvorba řídícím procesem v kinetice vzniku slínku. 
Protože některé předpoklady v teoretických základech kinetického popisu vzniku slínku platí 
pro průmyslové moučky jen v omezené míře, byl v současné době proveden další výzkum 
[26] , jehož výsledkem byl univerzální kinetický popis reakce vniku slínku: 
 

F(α) = (1 – (1 – α)1/3)2 = (2D.∆w.β.γ/r0
N).t = K.t  (9) 

 
Nejvýznamnějším novým poznatkem bylo zjištění, že rychlost procesu vzniku alitu není 
funkcí výchozího povrchu reprezentativního shluku volného CaO (1/r0

2), ale že je funkcí 
celkového povrchu volného CaO v polydisperzním systému na konci reakce vzniku belitu. 
Tento výchozí povrch volného CaO pro rozhodující reakci vzniku alitu není experimentálně 
dostupný a proto musí být nahrazen poloměrem reprezentativního shluku volného CaO a 
hodnotou exponentu N v rovnici (9). Exponent N může nabývat hodnot větších a zejména 
menších než N = 2 v závislosti na povaze surovinové moučky a jeho hodnota se stanoví 
experimentálně. 
 
 

2.4 Fázové složení portlandského slínku 

 
Hlavními minerály slínku portlandského cementu jsou silikáty alit (trikalciumsilikát – Ca3SiO5 
– C3S) a belit (dikalciumsilikát – Ca2SiO4 – C2S). Pro oba minerály je charakteristická 
výrazná polymorfie.  
U alitu bylo dosud identifikováno sedm strukturně sblížených modifikací [27,28]  
s enantiotropními přeměnami. Tři triklinické (T), tři monoklinické (M) a jedna trigonální (R), 
jejichž transformační teploty (°C) ukazuje následující schéma: 

 
620    920      980       990      1060     1070 
T1←→ T2 ←→ T3 ←→ M1 ←→ M2←→ M3 ←→ R 

 
Alit v průmyslovém slínku je tvořen pouze modifikací M1 a M3 a jen výjimečně modifikací T2 
[29] . Pro stabilizaci modifikací je rozhodující poměr procesů nukleace a krystalizace alitu a 
obsah minoritních oxidů v tavenině [30,12] . 
U belitu bylo objeveno pět krystalových modifikací – α (hexagonální), α’H (ortorombická), α’L 
(ortorombická), β (monoklinická) a γ (ortorombická) [31]  a v průmyslovém slínku je možný 
výskyt všech těchto modifikací. Při stabilizaci jednotlivých modifikací hraje roli druh a 
množství vedlejších oxidů, teplota výpalu a rychlost chlazení. Polymorfní transformace belitu 
probíhající při chlazení z teplot nad 1400°C ukazuje následující schéma: 
 

              1425     1160       670    <500 
α ←→ α’H ←→ α’L  ←→ β  →  γ 
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Modifikace β je metastabilní a v portlandském slínku je vzhledem k transformaci na γ 
stabilizována tuhými roztoky. 
 
Další dvě základní fáze tvoří slínkovou mezerní hmotu. První z nich je tmavě zbarvená a 
obsahuje jednak železitou sklovinu, jednak nedokonale vyvinuté krystaly, jež se blíží svým 
složením minerálu C4AF (brownmilleritu). Spojovací hmota světlé barvy obsahuje vedle skla 
s nízkým obsahem oxidů železa krystaly C3A, popřípadě pevné roztoky této sloučeniny. 
C4AF se označuje jako mezerní hmota světlá a C3A jako mezerní hmota tmavá, neboť se 
vychází ze zbarvení při pozorování v odraženém světle optického mikroskopu. Dále je ve 
slínku obsaženo malé množství nezreagovaného volného CaO a může být přítomen volný 
MgO (periklas), případně alkalické sírany. [32]  
 
 
2.4.1 Dikalcium silikát – belit 

 
Přehled o výzkumu a poznatcích v oblasti chemie dikalcium silikátu v letech 1950 – 1980 
podávají Ghosh et al. [33] , čímž navazují na předchozí ucelenou a podrobnou recenzi 
Nurseho [34] .  
Zpracování předloženého přehledu [33]  bylo motivováno již v té době aktuální 
problematikou, možnostmi získání anorganického cementu vyrobeného při nižších teplotách, 
který by byl konkurence schopný běžnému portlandskému cementu, využitím vápence nízké 
třídy, průmyslového odpadu a strusky pro nově vyráběné cementy, a výrobou nového 
cementu kombinujícího prospěšné vlastnosti portlandského a vysoko hlinitanového cementu. 
Uvádí, že dikalcium silikát C2S je hlavní součástí v téměř všech těchto cementech. Přesto 
kvůli pomalé hydrataci jeho polymorfů γ, β nebo α jsou ranné pevnosti u těchto cementů 
závislé na dalších minerálech. Proto je nutné získat "reaktivní" formu tohoto minerálu. Uvádí 
zde přehled poznatků o polymorfii dikalcium silikátu, o stabilizaci jednotlivých polymorfních 
modifikací, zejména chemickou cestou, o hydratačních vlastnostech těchto modifikací a o 
morfologii a mikrostruktuře jejich hydratačních produktů, o dikalcium silikátu ve struskách a 
v hlinitanovém cementu a v neposlední řadě o reaktivních belitických cementech.  
Nejrozšířenější známé polymorfy dikalcium silikátu α, α´, β a γ byly prvně popsány Bredigem 
[[[[35]]]]. Později popsal Niesel a Thorman [[[[36]]]] a Regourd [[[[37]]]] existenci dvou dalších polymorfů 
α´H a α´L úzce související s již známou formou α´. Později Midgley popsal další 
monoklinickou formu [[[[38]]]] nazývanou α´m. Kromě těchto charakterizovaných polymorfů byla 
dále popsána také existence kubické fáze β´ (1600°C) [[[[39]]]], metastabilní β fáze [[[[40]]]], C2S 
fáze stabilizovaná při 600°C s SiO 2 [[[[41]]]] a hydraulicky aktivní forma β* [[[[42]]]], která vzniká 
velmi rychlým chlazením dikalcium silikátu s příměsí alkálií. V současnosti se udává existenci 
pouze 5 polymorfních modifikacích dikalcium silikátu v podmínkách běžného tlaku [[[[43]]]], které 
jsou uvedeny v kapitole Fázové složení portlandského slínku. 
Všech pět modifikací dikalcium silikátu je tvořeno ze sloupců trigonálních prizmat, které 
navzájem sdílejí své plochy (obr. 2a) [44] . Trigonální prizmata mají v rozích 6 kationtů Ca2+ a 
tetraedry SiO4

4- jsou umístěny blízko jejich středu. Sloupce prizmat jsou spojeny rohy do 
vrstev, takže trigonální prizmata míří střídavě svým rohem na obě strany. Vrstvy jsou 
uspořádány střídavě ve vertikálním směru do podoby tří-dimenzionální struktury. Při vysoké 
teplotě je fáze α tvořena rovnými vrstvami a těsným uspořádáním vrstev. V přechodných 
fázích α´H, α´L, a β jsou vrstvy zvlněné. Při nízké teplotě jsou vrstvy γ fáze opět rovné, ale 
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uspořádání je volnější. Kromě tvaru a uspořádání vrstev trigonálních prizmat se dicalcium 
silikátové modifikace liší také umístěním tetraedrů SiO4. Ve fázi α každá vrstva má jednu 
stranu s tetraedry směřujícími ven a jednu stranu s tetraedry směřujícími dovnitř (vzhledem 
k vyobrazení na obr. 2b). Ve fázi γ mají vrstvy na jedné straně tetraedry směřující nahoru a 
na jedné straně směřující dolů. Ve fázích α´H, α´L, a β jsou všechny tetraedry ve vrstvách 
orientovány stejným směrem, avšak tetraedry v přilehlých vrstvách míří střídavě vpřed a 
vzad. Rozdíl mezi těmito třemi přechodnými fázemi spočívá v menších odchylkách natočení 
tetraedrů. Struktury jsou znázorněny v rovinné projekci na obr. 2b. 
 

 
 

 Obr. 2: Struktura dikalcium silikátů [44]  
 
 
Chatterjee [31]  ve své práci o belitických cementech uvádí, že belity jsou v optickém 
mikroskopu rozlišitelné jako tmavá, malá, zaoblená zrna obvykle s charakteristickým 
rýhováním (lamelováním). Na základě tohoto lamelování můžeme belit rozdělit na typ I (2 
soubory lamel), typ II (1 soubor) a typ III (bez lamelování). V typu I lamely normálně 
signalizují přechody α - α´H a α´L - β, zatímco přechod α´H - α´L nezanechává žádné známky 
ve změně orientace. V belitu typu II lamely vzniknou přechodem α´L - β. Belit vznikající ve 
slínku za nižších teplot nemusí vykazovat žádné lamelování. 
Fukuda et al. [45]  zkoumal složité procesy odehrávající se při chlazení belitického slínku. 
Přítomnost iontů nečistot v belitu mění teploty modifikačních přechodů ve srovnání s čistým 
dicalcium silikátem. Při maximální teplotě slínku v peci existuje belit v modifikacích α nebo α´. 
Transformace trigonálního α-belitu na ortorombický α´H-belit znamená tvorbu α´H lamel 
v matrici z α modifikace a následné vytvoření taveniny nečistot na hranic mezi α a α´H. 
Změna symetrie z trigonální na ortoromobickou znamená, že α´H lamely se mohou tvořit 
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v šesti ekvivalentních směrech v krystalu, jak je schematicky znázorněno na obr. 3. Těchto 
šest typů rovin se vlastně skládá z komplikovaného trojrozměrného uspořádání soustav 
lamel postavených pod určitým úhlem směrem k trigonální ose c. Tento složitý vzor 
lamelování, ve více než jednom směru je často v belitického slínku pozorován. Pokud se 
lamely oddělí vzniklou taveninou utvoří se tzv. prstové prorůstání belitu. Pokud tavenina 
utvoří kapky na lamelách, které po dalším ochlazení ztuhnou vytvoří se tzv. cedníková 
struktura belitu. 
 

 
 

Obr. 3: Schématické znázornění šesti možných orientací α´H-lamel (ortorombický) 
vytvořených během chlazení krystalů α-belitu (trigonální) [45]  

 
Při transformaci α´H na α´L se jedná pouze o drobné změny v atomovém uspořádání a lze 
pozorovat s tím spojené změny v parametrech krystalové mřížky. Tento přechod 
nezanechává žádné stopy na vnějším vzhledu belitu. [46]  
Při dalším ochlazení se ortorombická α´L fáze mění na monoklinickou β fázi, která je 
nejčastější v portlandském cementu při pokojové teplotě. Při teplotě transformace se jeden 
z úhlů v elementární buňce změní z 90° na 93° a to zp ůsobí vznik dvojčatění nových 
monoklinických krystalů ve dvou odpovídajících směrech, jak schematicky ukazuje obr. 4. To 
způsobuje polysyntetické zdvojčatění materiálu. Pokud byl původní krystal složen z fáze α´, 
celý krystal bude po transformaci na β vykazovat stejný typ polysyntetického zdvojčatění. Na 
druhou stranu, krystal vycházející z α fáze může vykazovat lamelové textury 
způsobené transformaci α na α´H, a navíc může každá lamela vykazovat mikrodvojčatění 
kvůli následné transformaci α´L na β. Jsou pozorovány také belity bez mikrotextury, tzn. že 
každé zrno je tvořeno samostatným krystalem. Předpokládá se, že tento typ belitu se tvořil 
buď přímo jako β fáze nebo jako α´ fáze, pokud se jedna dvojčatná složka rozrostla na úkor 
ostatních po proběhnutí transformace α´L na β. [47]  
 

 
 

Obr. 4: Schématické znázornění tvorby paralelního zdvojčatění krystalů vznikajících 
během chlazení belitu při transformaci α´L (ortorombická) na β 
(monoklinická) [47]  
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2.5 Belitický slínek a cement 
 

Snaha o snižování emisí CO2 a spotřeby energie při výrobě cementu neustále obrací 
pozornost výzkumu k cementům se zvýšeným obsahem belitu.  
Belitický slínek, tedy slínek tvořený pouze belitem (C2S) a mezerní hmotou složenou z C3A a 
C4AF se nevyrábí, protože podle dosavadních výzkumů má nevyhovující pevnosti. Belit však 
poskytuje odolnější hydratovanou matrici než alitem bohatý klasický portlandský cement a to 
ve smyslu konstrukční odolnosti [31] . Navíc případná výroba nízkosyceného belitického 
slínku by znamenala značnou úsporu energie a snížení emisí CO2. Hlavním problémem je 
vyrobit s využitím stávajících technologických linek aktivní belitický cement, který by se svými 
vlastnostmi, zejména velikostí počátečních pevností, přiblížil portlandskému cementu 
s převahou alitu. Belit v běžném portlandském slínku má podstatně nižší hydraulickou 
aktivitu oproti alitu [33]  a přispívá významněji pouze k pevnostem po 28 dnech hydratace. 
Většina dosavadních způsobů aktivace belitu se ubírala směry, které jsou mimo možnosti 
současných pecních linek. 
Belitické cementy se dají vyrobit pomletím belitického slínku s limitovaným obsahem síranu 
vápenatého (sádrovec nebo anhydrit). Takové slínky obsahují belit (dikalcium silikát) jako 
jediný nebo hlavní vápenatý silikát. Kromě toho obsahují trikalcium aluminát a feritovou fázi. 
Alit (trikalcium silikát) může být přítomen v některých belitických slíncích, ale jen ve velmi 
omezeném množství. Od běžného portlandského slínku se liší nižším obsahem CaO, který 
vyplývá z nízkého sycení vápnem, které nepřesahuje hodnotu 80. Výzkum belitických 
cementů byl urychlen snahou snížit energetickou spotřebu při výrobě cementu, protože 
slínek tohoto typu může být vyráběn ze surovinové moučky se sníženým obsahem uhličitanu 
vápenatého a při snížené teplotě výpalu. Typické snížení sycení vápnem z hodnoty 100 na 
80 sníží obsah CaCO3 v surovinové moučce o 120 kg na 1 t vyrobeného slínku, což 
odpovídá snížení chemické entalpie při tvorbě slínku o 120 kJ/t. [48]  
Tabulka 1 souhrnně uvádí nutnou teplotu výpalu, objemovou (litrovou) hmotnost, obsah alitu 
a belitu ve slíncích vyrobených ze stejných výchozích surovin s rozdílným sycením vápnem. 
Také udává výsledky pevností v tlaku cementů připravených z těchto slínků se stejným 
přídavkem síranu a stejným měrným povrchem. [49]  
 
 
Tabulka 1: Vlastnosti cementů s rozdílným sycením vápnem ve slínku [49]  
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2.5.1 Aktivace belitu a aktivní belitické cementy 

 
Za aktivní belitické cementy považujeme ty, které se vyznačují na rozdíl od „běžného“ 
belitického cementu přítomností belitické fáze, která má specifickými opatřeními zvýšenou 
reaktivitu. [48]  
Podle Stark et al. [50]  mohou být práce různých autorů na předmětu belitické cementy 
rozděleny do následujících 3 skupin: 

a) hydraulická aktivita fáze C2S 
b) hydraulická aktivita vysoce belitických cementů bez dalších pojivových složek 
c) hydraulická aktivita vysoce belitických cementů s dalšími složkami jako například 

C4A3S 
Ludwig a Pöhlmann [49]  navrhli rozdělení způsobů zlepšení reaktivity dikalcium silikátu 
následovně: 

a) prudké chlazení slínku za účelem stabilizace vysokoteplotních polymorfních 
modifikací 

b) zabudování cizích iontů do krystalové struktury během její tvorby za vysoké teploty 
(alkálie, sírany atd.) – opět stabilizace vysokoteplotních modifikací 

c) přídavek běžného portlandského cementu k belitickému slínku za účelem zvýšení 
rychlosti hydratace [51,49]  

Chatterjee [31]  ve své studii o vysoce belitických cementech dělí postupy vedoucí 
k vytvoření stabilizovaného reaktivního belitu do 3 skupin: 

a) technologie zahrnující využití přírodních surovin, chemické stabilizace a techniky 
rychlého chlazení 

b) postup výroby sol-gel metodou 
c) hydrotermální zpracování 

V dalším výčtu budou probírány zejména práce zabývající se postupy stabilizace reaktivního 
belitu z pohledu uvedeném v bodu a). 
 
 
2.5.1.1 Chemická stabilizace a rychlé chlazení 
 
Ghosh et al. [33]  shrnují v té době aktuální poznatky výzkumu týkajícího se reaktivních 
belitických cementů. Uvádí, že hydraulická reaktivita C2S, jak bylo již i dříve popisováno, je 
závislá na defektnosti a velikosti krystalů, stejně jako na polymorfní podobě.  
Změna reaktivity β-C2S se změnou stabilizátoru byla zhodnocena již roku 1960 [[[[52]]]], a 
dokonce se předpokládalo, že vhodný stabilizátor nebo jejich kombinace by mohl případně 
učinit β-C2S stejně reaktivní jako C3S [[[[34]]]]. Zatímco mezi formami α, α´, β, γ bylo zjištěno, že 
forma α je nejvíce hydraulická [[[[53,54]]]], Bensted [[[[55]]]] zjistil, že β-C2S stabilizovaný s C6AF2 
byl méně hydraulicky aktivní než běžné formy α´a β. Zabudování CaO, jako pevný roztok do 
γ-C2S (celkově CaO/SiO2 = 2,2) zlepšilo jeho hydraulickou aktivitu [[[[56,57]]]]. Gharpurey a Pai 
[[[[58]]]] zkoumali účinky nahrazení části iontů Si4+ v β-C2S ionty Al3+ na hydraulickou aktivitu. 
Vliv krystalových defektů, vznikajících zabudováním Mg2+, Al3+, Fe3+, Cr3+ atd. do mřížky C2S, 
na hydraulickou aktivitu popsali Regourdová a Guinier [[[[59]]]].  
Účinky všech těchto oxidů na volnou energii hostitelské mřížky, a tudíž na její hydraulicitu lze 
rozdělit do dvou typů [[[[60]]]]. V prvním případě se tyto vedlejší oxidy vysrážejí v podobě 
mikroskopické, ale samostatné fáze, a tím vytváří napětí v mřížce. Ve druhem případě, 
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mohou být ionty SiO4
4- v mřížce nahrazeny jinými, a v závislosti na požadavky 

elektroneutrality se vytváří aniontové nebo kationtové vakance [[[[60,57]]]]. Rangnekar et al. [[[[61]]]] 
si byli vědomi vlivu napětí při přípravě "včasně zakalené fáze C2S" a pokusily se ovlivnit 
podmínky napětí v mřížce pomocí tepelného šoku surovinové moučky speciálním postupem 
zahřívání. Tento tepelný šok může být zařazen do kategorie nerovnovážné podmínky, které 
ovlivňují rovnováhu mezi nuklecí a růstem krystalů.  
Jedny z nejrozsáhlejších výzkumů v oblasti chemické stabilizace vysokoteplotních modifikací 
byly provedeny v Německu [[[[62-64]]]] a v Indii [[[[65]]]]. 
Pro chemickou stabilizaci se nejčastěji využívají oxidy jako K2O, Na2O, SO3, B2O3, Fe2O3, 
Cr2O3 a BaO. Ačkoli Fe2O3, Cr2O3 a BaO, jak je patrné z tabulky 2, vykazují některé zajímavé 
výsledky [66-68] , upřednostňuje se v převážné míře K2O, Na2O a SO3 [69-72] . 
 
 
Tabulka 2: Vliv dotování belitu některými vedlejšími oxidy [31]  
 

 
*Výsledky nedotovaných vzorků  
 
 
Na základě některých výzkumů [65]  můžeme v tabulce 3 porovnat vzájemnou účinnost K2O 
a B2O3. Z těchto studií vyplývají následující závěry: 
 

- Fe2O3 pod úrovní 1 % sice činí belit méně reaktivní při počátečních pevnostech, 
avšak může být rozhodně efektivní při dlouhodobých pevnostech 

- Cr2O3 je efektivní při dávkách do 7 %, optimální se zdá být asi 5 %-ní obsah 
- BaO při 0,5 % prokazatelně zlepšuje jen pevnost u cementů s nižším sycením 

vápnem 
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- B2O3 při 0,5 % je přibližně tak efektivní jako K2O při 1 %-ním obsahu a za určitých 
okolností se zdá být ještě efektivnější  

 
 
Významnou úlohu při chemické stabilizaci hraje hodnota sycení vápnem, pro vysoce belitické 
cementy definovaná v rozmezí 78 – 83. Některé studie ukazují, že chemická stabilizace 
nevykazuje žádaný efekt při sycení nižším než 78 [31] . 
Pokud jde o alkálie, je zřejmé, že při nízkém sycení vápnem a nepřítomnosti síry velká část 
alkálií vstupuje zejména do belitu. Zvyšování obsahu alkálií v belitu vede ke stabilizaci 
hydraulicky aktivnějších modifikací α a α´. Samozřejmě že rychlé chlazení napomáhá této 
stabilizaci. [69]  
 
 
Tabulka 3: Srovnání účinnosti K2O a B2O3 [65]  
 

 
Poznámka: Obsah síranů v cementech byl na stejné úrovni kolem 2,5 % 
 
 
Závislost mezi fázovým složením, rychlostí chlazení a obsahem alkálií v belitu byla poměrně 
rozsáhle studována německými autory [70] . Výzkumy byly založeny na porovnání chování 
dvou slínků – jeden se sycením vápnem 70 a druhý 80 se stejnými zbývajícími moduly 
v obou slíncích. Obsah celkových alkálií vyjádřený jako ekvivalentní obsah Na2O byl různý 
v rozmezí 0,4 – 4,3 % a rychlost chlazení od 3000°C /min do 20°C/min. P ři 3 % 
ekvivalentního obsahu Na2O je dostačující použít rychlost chlazení ≥ 300 K/min, aby mohl 
být ještě stabilizován belit v podobě α´. Pod asi 1,3 % ekvivalentního Na2O není možné 
stabilizovat tuto modifikaci dokonce ani při rychlosti chlazení 3000 K/min. Viz. diagramy na 
obr. 5 a 6. 
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Obr. 5: Pole existence modifikací belitu ve slínku se SLP=70, MS=2,5, MA=5,9 [70]  
 
 

 
 

Obr. 6: Pole existence modifikací belitu ve slínku se SLP=80, MS=2,5, MA=5,9 [70]   
 
 Vysvětlivky pro obr. 5 a 6 – malé kroužky: polohy zkoumaných slínků, 

symbol v závorce: tato modifikace byla nalezena jen v malém množství, α: 
úzké šrafování, α´: tečkování, β: široké šrafování 
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Na druhou stranu, v nepřítomnosti alkálií, vzrůst obsahu síranů ve vysoce belitickém slínku 
vyvolává zřetelné zvýšení obsahu belitu spojené se snížením obsahu alitu a tudíž i pokles 
výsledných 2 denních pevností v tlaku [71] . Pevnosti v tlaku po 28 a 90 dnech jsou zřetelně 
vyšší při přídavku síranů a tento efekt se zvyšuje při rychlém chlazení slínku. Ve vysoce 
belitickém slínku je hlavní část SO3 zabudována do belitu, který je hlavní slínkovou fází, a 
vyskytuje se také v podobě síranu, zejména CaSO4. Stabilizace vysokoteplotních forem α a 
α´ belitu nemůže být dosažena obsahem SO3 až do 1,5 hm. % ve vysoce belitickém slínku, 
což odpovídá 0,6 – 0,8 hm. % SO3 v belitu. Naopak, narušení krystalové mřížky β-fáze 
nositelem síranů mělo účinek na zlepšení hydraulické aktivity. V přítomnosti alkálií (stupeň 
sulfatizace 80 – 100) se vytváří alkalické sírany K2SO4, který má značně vyšší stabilitu než 
Na2SO4 jak v portlandském slínku tak ve vysoce belitickém slínku. Na2O je přednostně 
zabudován do belitové fáze, která je spojena se stabilizací vysokoteplotních forem α a α´ a 
do aluminátové fáze v podobě ortorombické modifikace. Přídavek alkalických oxidů do 1 hm. 
% při stupni sulfatizace 80 – 100 má pozitivní vliv na vývoj výsledných pevností cementů. 
Aktivací belitických cementů alkáliemi a sírany se zabývaly i další autoři [72,73]  s podobným 
zjištěním. 
Chemická stabilizace v praxi úzce souvisí s tepelnou stabilizací polymorfních modifikací C2S 
a vzájemně se doplňují. Analýzy z elektronové mikrosondy ukazují, že obsah minoritních 
oxidů v pevných roztocích C2S je vyšší při rychlém chlazení [74] .  
Lampe a Saydel [42]  uvádí, že když rychlosti chlazení dosahují 20000 – 50000°C/min, α-C2S 
převládá při více než 1,49 % obsahu alkálií. Se snižováním teplotního gradientu chlazení je 
nutné zvýšení obsahu alkálií (více než 2,63 % při rychlosti chlazení 3600°C/min a více než 5 
% při rychlosti 1000°C/min). P ři těchto výzkumech byla mezi modifikacemi belitu zjištěna 
nová β-forma (β*), která se odlišuje od běžného β-belitu. Nejnápadnějším rozdílem při 
porovnání s běžným β-belitem je jeho zpětná transformace na α´-belit při asi 400°C. Nová 
forma β-belitu se liší od běžného β-belitu XRD spektrem, termogramem (DCA) i svou 
hydraulickou aktivitou. V tabulce 4 je porovnán vývoj pevností různých modifikací belitu a je 
zde patrný dramatický pokles pevností, když je β*-forma žíháním transformována na α´. 
Objevení β* modifikace zjevně musí souviset s těmito vysokými obsahy alkálií a rychlostmi 
chlazení, ale žádný bližší popis pole stability β*-C2S nebyl v literatuře nalezen [31] .  
Stark et al. [50]  představili existenci hydraulicky aktivního belitického cementu bez 
přídavných komponent s přibližně 50 % belitu a s 28 a 3 denními pevnostmi kolem 60 a 15 
MPa. Díky nižšímu teoretickému tepelnému požadavku (kolem 150 kJ/kg) je možné, pro 50 
% tepelnou účinnost rotační pece, redukovat celkovou spotřebu tepla pro výpal slínku na 300 
kJ/kg slínku. Potřebná teplota výpalu pro belitický slínek může být snížena přinejmenším o 
100°C v porovnání s teplotou, která je t řeba pro výpal alitického slínku, což umožňuje 
provést další úsporu spotřeby tepla. Aktivní belitický cement může být vyráběn ze surovinové 
moučky se sycením vápnem 80, při teplotě výpalu asi 1350°C a prudkém chlazení s rychlostí 
kolem 1000 K/min v teplotní oblasti 1300°C – 900°C.  Schéma vývoje pevností při rozdílné 
rychlosti chlazení v závislosti na stupni sycení vápnem je uvedeno na obr. 7. 
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Tabulka 4: Vztah mezi modifikacemi belitu, rychlostí chlazení a pevnostmi [42]  
 

 
 
 
 

 
Obr. 7 Vliv rychlosti chlazení slínku s rozdílným sycením vápnem na jeho pevnosti 

[50]  
 
 

Ziemer et al. [75]  zjistili, že SO3 urychluje tvorbu belitu mezi 1100 a 1300°C. Jen 0, 5 – 1,5 % 
SO3 se rozpustí v belitu a stabilizuje jeho β modifikaci, ale bez výrazného zvýšení 
hydraulické reaktivity. 
Taylor [76]  ve své práci shrnul poznatky o vstupu a rozložení SO3 mezi jednotlivé slínkové 
fáze. Z dostupných analýz průmyslových i laboratorních slínků zjistil, že při celkovém obsahu 
SO3 do 3 hm. % ve slínku obsahuje alit méně než 0,5 hm. % a v belitu dojde jen ojediněle 
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k překročení 2 hm. % SO3. Vyšší obsahy než 3 hm. % SO3 jsou v průmyslových slíncích 
velmi vzácné. Korelace mezi celkovým obsahem SO3 ve slínku a obsahy SO3 v alitu a belitu 
jsou nízké, protože závisí také na dalších faktorech, jako např. na obsahu alkálií ve slínku. 
Obyčejně bývá obsah SO3 v belitu 4 až 5krát vyšší než v alitu (viz. obr. 8). 
 

 
Obr. 8 Obsahy SO3 v alitu a belitu (vždy ve stejném slínku) [76]  

 
 
Morsli et. al. [77] uskutečnili aktivaci laboratorních belitických slínků přídavky různých 
množství alkalických solí (K2CO3, Na2CO3) a/nebo SO3 v podobě sádrovce do surovinové 
moučky při zachování téměř konstantního poměru základních prvků Ca/Si/Al/Fe. 
Kvantitativní fázové analýzy byly provedeny Rietveldovou metodou pomocí detektoru 
s vysokým rozlišením a přísně monochromatickým záření CuK alfa laboratorním RTG 
práškovým difraktometrem. Souhrnně kvantitativní fázové analýzy ukázaly, že alkalické oxidy 
stabilizují α'H-C2S a α-C2S a síra stabilizuje β-C2S s velkým objemem elementární buňky a 
společná přítomnost alkalických oxidů a síry podporuje zejména stabilizaci α'H-C2S 
modifikace. 
Z hlediska chemické stabilizace může být na jedné straně připomenuto využití dalších 
stabilizátorů jako NaF, Li2CO3, TiO2, MnO aj. [77-80]  a na druhé straně použití různorodých 
surovinových materiálů [82,83]. Tyto výzkumy jsou však spíše na úrovni vědeckých 
zajímavostí [31] . 
Fukuda et al. [83]  sledovali také vliv SrO na krystalovou strukturu a polymorfii dikalcium 
silikátu. 
 
 
2.5.1.2 Remeltingová reakce C 2S 
 
Nověji je pro hydraulickou aktivaci belitu využívána tzv. remeltingová reakce, kdy dochází 
řízením teploty chlazení a obsahu příměsí k fázovým přechodům spojeným s uvolňováním 
kapalné fáze a rozrušením krystalů C2S. 
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Remeltingová reakce je neobvyklá rozkladná reakce, při které se pevná látka v průběhu 
chlazení rozkládá na kapalnou fázi a novou pevnou fázi. Tato reakce se vzácně vyskytuje ve 
slitinách, např. v binárních systémech Fe – S, Cu – Sn, a Mn – Zn. U jiných silikátů než u 
belitu (tuhé roztoky Ca2SiO4) zatím nebyla popsána. Belit je základní součástí běžného 
slínku portlandského cementu, který v něm tvoří 10 – 30 hm. %. Jeho krystalochemie byla 
intenzivně studována již více než století, protože portlandský cement je základním 
konstrukčním pojivem. Přesto i přes její velký význam v krystalochemii stejně tak jako 
v kinetice hydratace, nebyla remeltingová reakce belitu poznána až do roku 1992, kdy ji 
objevili Fukuda et al. [84] . 
Při přechodu modifikace α na αH´ belitické krystaly vytváří 6 systémů dvojčatných lamel αH´–
fáze. Během dalšího ochlazování nastává remeltingová reakce uvnitř krystalů s heterogenní 
nukleací a tvorba kapalné fáze na hranicích lamel. Kapkovité útvary taveniny (o průměru 
kolem 0,1 µm), jsou tvořeny při teplotě 1100°C ze 70 hm. % Fe 2O3, 20 hm. % CaO a 10 hm. 
% SiO2 a při rychlém ochlazení vytvoří sklo. [84]  
Když jsou belitické krystaly (tuhé roztoky Ca2SiO4) ochlazeny pod teplotu stability α 
modifikace přeměňují se na αH´ modifikaci beze změny chemického složení a uvnitř krystalů 
se vytvoří 6 systémů dvojčatných lamel. Po této přeměně nastává remeltingová reakce uvnitř 
vzniklých zrn αH´ modifikace, vytvoří se zárodky kapalné fáze, která narůstá nehomogenně 
na rozhraních lamel, což má za následek snížení obsahu nečistot v původní (hostující) αH´ 
modifikaci. Když vyloučená tavenina smočí lamely, během pomalého chlazení zcela rozruší 
původní (zdrojové) krystaly (viz. obr. 9). Výsledné rozmanitosti mikrostruktur závisí jak na 
počáteční teplotě rychlého chlazení tak na rychlostí chlazení. [85]  
 

 
 
 Obr. 9: Mikrostruktura belitu vzniklá remeltingovou reakcí [85]  
 
 
Tato reakce nezávisí jen na teplotě, ale i na chemickém složení vyloučené kapaliny. Aby se 
vyloučená kapalná fáze rovnoměrně rozkládala po lamelách, je nutné aby byl molární poměr 
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Al/Fe mateřské fáze, který určuje i molární poměr Al/Fe ve vyloučené kapalině větší než 1. 
Během remeltingové reakce krystaly belitu s poměrem Al/Fe < 1 produkují taveninu, která 
vytváří kapičky na rozhraních dvojčatných lamel. Rychlost remeltingové reakce byla v tomto 
případě velmi nízká. Krystaly belitu s poměrem Al/Fe > 1 produkují taveninu, která pokrývá 
dvojčatné lamely s výslednou vysokou rychlostí reakce. Při 1450°C byl koeficient distribuce 
Al a Fe atomů mezi belitem a mezerní taveninou ((Al/Fe)belit/(Al/Fe)tavenina) kolem 0,8. [86]  
Dále byl také zkoumán chemismus a struktura taveniny, která byla vyloučena při 
remeltingové reakci belitu. Elektronová mikroanalýza odhalila, že oddělená tavenina 
koncentruje složky nečistoty (např. Na2O, K2O, Al2O3 a Fe2O3) z původního belitu. Ramanova 
spektroskopie vykazovala podobnost spektra vyloučené taveniny s amorfním pevným 
roztokem kalcium aluminoferitu. Chemické složení taveniny, vyvozené z uvedených 
experimentů, bylo ~81 hm. % Ca2AlFeO5 a ~19 hm. % Ca2SiO4. Alkálie, které nebyly v 
detekovatelné podobě zjištěny v krystalickém kalcium aluminoferitu, byly nepochybně nutné 
pro zeskelnění taveniny. [87]  
Rovnovážný fázový diagram vymezený pro pseudobinární systém Ca2SiO4-Ca12Al14O33 
poskytuje důkazy o výskytu remeltingové reakce v pevném roztoku α-Ca2SiO4 (C2S(ss)) v 
průběhu chlazení. Reakce začíná při 1395°C okamžit ě po přechodu α na αH´ a končí při 
1348°C. Produkty rozkladu p ři 1395°C byly tvo řeny ~2,4 hm. % taveniny a ~97,6 hm. % 
pevné fáze α´-C2S(ss). Oddělená tavenina byla složena z ~20,8 hm. % Ca2SiO4 a ~79,2 hm. 
% Ca12Al14O33, což odpovídá ~40,7 hm. % Al2O3, ~52,0 hm. % CaO a ~7,3 hm. % SiO2. [88]  
Nová modifikace vysoce belitického cementu, remeltovaný belitický cement, vykazuje vyšší 
hydraulickou aktivitu a lepší melitelnost oproti běžnému vysoce belitickému cementu. 
Belitická složka v tomto novém cementu zcela prošla remeltingovou reakcí, a tím se zásadně 
odlišuje od belitu v běžném cementu, který je rychle chlazen, což tuto reakci naopak 
potlačuje. [89] 
Po reakci belit vykazuje rozklad vnitrokrystalické lamelární struktury, inkluze vyloučené 
taveniny na bývalých rozhraních dvojčatných lamel a krystalizaci taveniny během dalšího 
chlazení. Při mletí má remeltovaný belit slabší odolnost vůči porušení než běžně rychle 
chlazený belit, trhliny snadněji pronikají remeltovanými krystalovými zrny, pravděpodobně 
podél porušených rozhraní lamel a/nebo podél inkluzí. Výsledné částice byly nepravidelného 
tvaru s velkým měrným povrchem, což vedlo ke zvýšení hydraulické aktivity remeltovaného 
belitu. [90]  
Když porovnáváme dva cementy s téměř stejnou distribucí velikosti částic, specifický povrch 
remeltovaného belitického cementu je vyšší, což má za následek jeho vyšší hydraulickou 
aktivitu. [89]  
Hydraulická reaktivita α modifikace belitu, která obsahovala malá množství Na2O, Al2O3 a 
Fe2O3, byla významně zlepšena remeltingovou reakcí. Remeltovaný belit, ve kterém reakce 
proběhla dostatečně, byl výhradně složen ze zdvojčatělé β modifikace. Tavenina, která se 
oddělila při reakci, byla obohacena o Na2O. Jak vyloučené alkálie, tak dvojčatná rozhraní 
akcelerují počáteční stádium hydratace. Souhrnný vývoj tepla po 2 dnech u remeltovaného 
belitu (~120 J/g) byl přibližně dvojnásobný než u běžné α modifikace belitu (~65 J/g). 
Melitelnost byla také remeltingovou reakcí zlepšena, což je v souladu s předchozími 
studiemi. [91]  
Hydraulická aktivita vysoce belitického cementu, sledovaná jako vývoj tepla až do asi 10 
dnů, byla účinně zlepšena remeltingovou reakcí obsaženého belitu. Modifikovaný cement, 
nazvaný remeltovaný belitický cement, je složen hlavně z belitu, který prošel z velké části 
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remeltingovou reakcí, a tím se odlišuje od běžného vysoce belitického cementu. Tavenina, 
vyloučená při reakci, obsahuje mnohem větší obsah alkálií než původní zdrojový belit. Alkálie 
urychlují hydrataci a hlavní pík vyvinutého tepla nastal v průběhu iniciačního stádia dříve (asi 
od 7 do 30 hod). Následující vývin tepla mezi 30 hod a 10 dny byl zvýšen zejména 
přítomností dvojčatných rozhraní původní β modifikace belitu. Rozhraní na krystalových 
plochách se chovají jako aktivní centra pro reakci s vodou. [92]  
V jednom z popisovaných experimentů [91]  bylo k dosažení reakce remeltingu úspěšně 
použito výchozích surovin s  hmotnostním poměrem Al/Fe = 1. Výchozí směs byla 
kalcinována 20 min při 1200°C, slisována do pelet, vypalována 30 min p ři teplotě 1400°C a 
chlazena 3 různými způsoby: 
 
A) prudké ochlazení na vzduchu ze1400°C 
B) chlazení rychlostí 10°C/s do 1000°C s následným prudkým ochlazením na vzduchu 
C) chlazení rychlostí 4°C/s do 1000°C s následným p rudkým ochlazením na vzduchu 

 
V průběhu pomalého chlazení B) a C) se ve vzorcích projevila remeltingová reakce a byla 
vytvořena lamelová struktura. Rychlé chlazení A) potlačilo fázovou přeměnu α→αH´  i když 
Al/Fe = 1,6 v krystalech C2S při pomalém chlazení umožňuje proces remeltingu. Vzorek B) 
jevil dezintegraci lamelové struktury typickou pro střední stadia remeltingu. Ve vzorku C) 
původní krystaly α-C2S podlehly remeltingu a byly nahrazeny αH´-krystaly (β-C2S při 
pokojové teplotě). Teplo uvolněné v průběhu prvních 2 dnů hydratace u vzorků B) (~105 J/g) 
i C) (~140 J/g) bylo podstatně vyšší, než u vzorku A) (~65 J/g). Krystaly C2S, které podlehly 
remeltingu, byly jemně dezintegrovány a vyloučené alkálie se v H2O lehce rozpouštěly, což 
pravděpodobně způsobilo vysokou reaktivitu C2S. Hranice zdvojčatění lze rovněž považovat 
za aktivní centra zvyšující reaktivitu. Melitelnost takto vzniklého belitu byla vysoká [91] .  
 
 
2.5.1.3 Využití metody sol-gel 
 
Jedny z prvních pokusů přípravy reaktivního dikalcium silikátu s vysokým měrným povrchem 
za nízkých teplot provedli Roy a Oyefesobi [93] , kteří použily metodu sol-gel a rozprašování 
– sušení. Použili roztok Ca(NO3)2 smíchaný s předem určeným množstvím 1 M roztoku 
stabilizovaného vodního solu SiO2. Technika rozprašování – sušení zahrnuje rozprašování 
kapiček roztoku do vertikální trubkové pece předehřáté obvykle na teplotu 750 – 940°C. 
Skladba s poměrem CaO:SiO2 = 3:2 reagovala při teplotě 750°C a skladba CaO:SiO 2 = 2:1 
při teplotě 940°C. P ři gelové technice byly roztoky smíchané ve vhodném poměru nejprve 
sušeny při teplotě 70°C a suchý gel byl kalcinován p ři teplotě 760°C po dobu 1 hodinu. 
V obou případech vznikl β-belit s měrným povrchem 7,4 – 12,9 m2/g a měrnou hmotností 
3,15 g/cm3, který vykázal pevnost až 62 MPa oproti 41 MPa u vysokoteplotně připraveného 
β-belit. 
Kurdowski et al. [94]  vyrobili vysoce reaktivní formu dikalcium silikátu protřepáváním 
suspenze Ca(OH)2 a amorfního SiO2 ve stechiometrickém poměru za normální teploty po 
dobu 1 měsíce. Získaný produkt byl potom sušen a vypálen při teplotě 800 – 900°C. P ři 
výpalu byly jako aktivátory použity malé přídavky Na2SO4, K2SO4 a BaSiO4. Belit vykazoval 
velmi vysoký měrný povrch (7,9 – 19,3 m2/g) a rychle reagoval s vodou za vzniku výrazného 
exotermického píku na kalorimetrické křivce. 
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V jiném případě [95]  byl připraven gel bezvodou cestou z Ca(NO3)2 jako zdroje CaO a 
tetraethoxysilanu (TEOS) jako zdroje SiO2 při použití etanolu jako rozpouštědla. Příklad 
výsledků pevností takto připraveného β dikalcium silikátu je uveden v tabulce 5. 
 
Tabulka 5: Ilustrativní výsledky pevností v tlaku belitických prášků připravených metodou 

sol-gel [95]  

 
 
 
K přípravě belitického cementu jsou používaný také rýžové slupky, které jsou odpadním 
zemědělským produktem a obsahují kolem 20 % SiO2. Rýžové slupky jsou žíhány při teplotě 
600°C a tím vznikne SiO 2 s vysokým měrným povrchem asi 21 m2/g. Tento popel byl 
smíchán s CaO a BaCl2.2H2O v různých poměrech, přidávaný stechiometricky za účelem 
udržení poměru (Ca+Ba)/Si=2. Prášek byl následně smíchán s vodou v poměru 1:20 a 
suspenze byla vibrována ultrazvukem 60 min. Poté byla vysušena a pálena na různé teploty 
(od 500 do 1100°C). Výsledné hmoty byly analyzovány  FT-IR spektroskopií a RTG difrakcí. 
Cementy získané při teplotách kolem 700°C se strukturou podobaly β-Ca2SiO4. [96]  
Romano et al. [97]  využili rýžové slupky jako suroviny pro přípravu dvou kalcium silikátů, (β-
Ca1.91Ba0.04SiO4 a β-Ca1.96Ba0.04SiO4). Syntézy byly ukončeny při 800°C. Hydrata ční rychlost 
a pevnost v tlaku malt připravených ze těchto kalcium silikátů byly zkoumány a porovnávány 
s maltami připravenými z komerčního portlandského cementu. Hydratační rychlost obou 
silikátů, sledovaná termogravimetricky a FT-IR analýzou, byla velmi podobná. Zkoušení 
pevností v tlaku bylo provedeno s použitím vzorku připraveného z komerčního portlandského 
cementu jako standardu, a směsí portlandského cementu se dvěma připravenými kalcium 
silikáty při náhradě 10 a 20 %. Výsledky ukázaly, že po 90 dnech pevnosti v tlaku 
referenčního a směsného cementu s obsahem 10 % každého z kalcium silikátů vykazují 
stejné chování. Použití náhrady v úrovni 20 % vykazuje malý pokles pevností v tlaku. Toto 
chování je připisováno nízké hydratační rychlosti těchto kalcium silikátů. 
Chrysafi et al. [98]  použili při syntéze dikalcium silikátu metodou sol-gel vodní i bezvodou 
cestu. Jako zdroj Si použili TEOS a sol oxidu křemičitého, jako zdroj Ca čistý 
Ca(NO3)2.4H2O. První způsob zahrnoval následující kroky: smíchání etalolu s TEOS 
v poměru 1,5, rozpuštění kalcium nitrátu v minimálním množství etanolu, míchání a 
protřepání obou roztoků, přidání pár kapek ledové kyseliny octové a přidávání vody po 
kapkách za neusálého protřepávání roztoku až do molárního poměru H2O:TEOS = 6. Roztok 
prekurzoru gelu byl ponechán přes noc při pokojové teplotě a tak byl získán průhledný gel. 
Druhý způsob zahrnoval rozpuštění kalcium nitrátu ve vodě, přídavek solu SiO2 a 
promíchávání směsi při 70°C. Viskózní gel byl získán asi po 4 hodinách. Meziprodukty a 
finální produkty přitom byly charakterizovány metodami TG/DTG, XRD, FT-IR a SEM. 
Konečným produktem byl β dikalcium silikát v podobě velmi jemných kulovitých krystalků o 
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rozměrech 1 – 3 µm, jejichž vytvoření vyžadovalo kalcinaci při teplotě 1000°C po dobu 3 
hodiny bez použití chemických stabilizátorů. 
Gajbhiye a Sing [99]  připravili metodou sol-gel dikalcium silikát s přídavkem 0 a 5 hm. % 
Fe2O3. Pro přípravu jemného produktu kombinovali sol-gel metodu s mikrovlnným nebo 
běžným ohřevem. Při dotaci dikalcium silikátů ionty Fe3+ došlo ke snížení velikosti částic 
výsledného produktu oproti produktu bez dotace. Tetraedrická symetrie silikátu byla 
zdeformována přítomností Fe3+ a okolí Fe3+ je v průběhu hydratace změněno. Vzhledem k 
těmto změnám a zejména k menší velikosti částic vykazuje β-C2S dotovaný Fe vyšší 
hydraulickou aktivitu než čistý C2S. 
 
 
2.5.1.4 Hydrotermální proces 
 
Možnostem výroby reaktivního β-C2S hydrotermálním procesem byla v nedávné minulosti i 
současnosti věnována značná pozornost. Tento způsob spočívá v první fázi z přípravy C-S-
H pomocí hydratace, který je potom podroben hydrotermálnímu ošetření a na závěr 
nízkoteplotním výpalem obdržíme reaktivní belitovou fázi. [100]  
Yang et al [101-103]  použili jako výchozí materiály analyticky čistý CaO a aerosil nebo 
silikagel. Směs CaO/SiO2 s molárním poměrem 2 a vodním součinitelem 5 – 10 byla 
hydrotermálně ošetřena při teplotě 100°C a tlaku 1 atm po dobu n ěkolika hodin a následně 
sušena a pálena při teplotách 850, 1000, 1200 a 1300°C s následným ch lazením vzduchem. 
Produkty byly charakteristické velmi jemnou zrnitostí v rozmezí 0,27 – 2,7 µm a specifickým 
měrným povrchem 10 – 24 m2/g. Tetraedry SiO4

4- v těchto částicích β-C2S mají velmi 
nedokonalou symetrii a ionty Ca2+ jsou nepravidelně rozmístěny v krystalové mřížce. 
Množství vázané vody při hydrataci významně rostlo s klesající teplotou výpalu, která byla 
v souladu s velikostí částic, krystalovými defekty a molekulárními deformacemi 
odpovídajících vzorků. Hydraulická reaktivita připraveného dikalcium silikátu byla srovnatelná 
s trikalcium silikátem. 
Ishida et al. [104]  se pokoušeli syntetizovat stabilní a čistý β-C2S při pokojové teplotě bez 
jakýchkoli stabilizátorů dehydratací kalcium silikát hydrátů s poměrem Ca/Si = 2 pod 800°C. 
Těmito jsou hydrát α-C2S Ca2(HSiO4)(OH), hillebrandit Ca2(SiO3)(OH)2 a dellait 
Ca5(Si2O7)(SiO4)(OH)2, které dehydroxylací při 400 – 450°C, 520 – 540°C a respektive 640 – 
700°C poskytují výsledný produkt. Nap ř. hilebrandit může být připraven při použití různých 
forem SiO2 a vápna v hydrotermální suspenzi při teplotě 200 – 250°C a snadno rozložen na 
β-C2S při ohřevu na 600°C. Takto získaný β-C2S má podobu jemných vláknitých krystalových 
agregátů s měrným povrchem větším než 6 m2/g, podobně jako hydrotermálně zformovaný 
hillebrandit. Tento β-C2S je vysoce reaktivní a zcela zhydratuje za 28 dní při vodním 
součiniteli 0,5, respektive za 14 dní při vodním součiniteli 1,0 a teplotě 25°C. Vzniklý C-S-H 
má poměr Ca/Si vyšší než 1,95 a téměř neopsahuje Ca(OH)2. Podobné experimenty provedli 
i další japonští autoři [105,106]  
Postup hydrotermálního zpracování popílku pro výrobu cementového produktu aplikovali 
Jiang a Roy [107] . Jako výchozí materiál použili popílek třídy F a CaO analytické čistoty. 
Vzorky byly připraveny s molárním poměrem Ca/Si = 2. Směs popílku a vápna s vodou byla 
promíchávána a hydratována při 80°C po dobu 10 hodin. Dále prob ěhlo hydrotermální 
ošetření při teplotě 200°C po dobu 4 hodiny a záv ěrečná kalcinace při teplotě 500 – 900°C 
po dobu 4 hodiny. Hlavním produktem hydratace směsi popílek – vápno je C-S-H a C3AH6. 
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Po hydrotermálním ošetření byly reakční produkty tepelně vysušeny. Mineralogická skladba 
reakčních produktů byla tvořena β-C2S a C12A7 jakož i CaCO3. Vzorky malty připravené 
z těchto popílkových cementů vykazovaly podobné pevnosti v tlaku jako srovnávací C3S (viz. 
obr. 10), což je známkou lepší reaktivity β-C2S získaného tímto postupem. 
 

 
 Obr. 10: Ukázka pevností v tlaku [107]  
 
 
Singh et al. [108]  připravili hydrát kalcium silikátu hydrotermální reakcí mezi oxidem 
vápenatým a křemičitým (C/S = 2) při teplotě 205 – 215°C a tlaku 17 – 19 bar ů. Tento 
reagent rozkladem při 900°C produkuje vysoce reaktivní β- dikalcium silikát (specifický 
povrch kolem 4,55 m2/g znečištěný malým obsahem wollastonitu a jinými nečistotami. 
Infračervená spektrální analýza ukázala, že β-C2S připravený při 900°C má nižší symetrii 
oproti kontrolně připravenému vzorku při 1450°C s použitím BO 3 jako stabilizátoru. Výsledky 
ukazují, že připravený β-C2S je velmi reaktivní. Jeho hydrataci lze zpomalit přídavkem CaCl2 
nebo sádrovce. 
V práci [109]  je prezentována optimalizace parametrů syntézy belitického slínku z vysoce 
vápenatého uhelného popílku. Proces syntézy byl proveden kombinací hydrotermálního a 
kalcinačního procesu popílku bez speciálních přísad. Hydrotermální ošetření bylo 
uskutečněno v demineralizované vodě a 1M roztoku NaOH po dobu 4 hod při teplotách 100, 
150 a 200°C. Prekurzor získaný b ěhem hydrotermálního ošetření byl zahříván na teploty 
700, 800, 900 a 1000°C. Zm ěny složení popílku po různých ošetřeních byly charakterizovány 
RTG difrakcí, FT-IR spektroskopií, měrným povrchem (BET – N2) a termickou analýzou. Ze 
získaných výsledků byl vyvozen závěr, že optimální teplota hydrotermálního ošetření byla 
200°C a optimální teplota pro získání belitického s línku byla 800°C. 
Pimraksa et al. [110]  zkoumali možnosti syntézy belitického cementu z lignitového popílku 
při použití nízkých teplot mezi 700 – 1200°C. Použili  dva postupy: přímé slinování a 
hydrotermální zpracování s kalcinací. Pro postup slinování připravili směs popílku s CaCO3 
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tak, aby poměr Ca/Si byl 2,0, 2,5 a 3. Dále přidávali do směsi také BaCl2.2H2O a 
CaSO4.2H2O. Výpaly probíhaly při teplotách 950, 1000, 1050, 1100 a 1180°C. V postu pu 
hydrotermálně-kalcinačním bez alkalické aktivace přidali k popílku Ca(OH)2. Pro alkalickou 
aktivaci použili roztoky NaOH. Autoklávování probíhalo při teplotě 130°C a tlaku 1 kg/cm 3 a 
kalcinace vysušeného produktu při teplotách 750, 850 a 950°C. P ři použití procesu přímého 
slinování vznikl beliticko-gehlenitový cement (gehlenit – 2CaO.Al2O3.SiO2), který vykazoval 
nízké pevnosti v tlaku po 28 dnech hydratace (1,5 – 2,5 MPa). Při použití metody 
hydrotermálně-kalcinační vznikl mayenito-belitický cement (mayenit – 12CaO.7Al2O3), který 
dosahoval pevností v tlaku po 28 dnech až 9,5 MPa. Použití hydrotermálního procesu 
syntézy belitu z lignitového popílku je velmi atraktivní kvůli možnosti použití nízké teploty 
kalcinace a tudíž i snížení emisí CO2 a odstranění emisí SO2. 
Přípravou belitického cementu z popílku metodou hydrotermálně-kalcinační se zabývali také 
Goni a Guerrero [111] . Jako výchozí surovinu použili vápenatý popílek třídy C a alkalickou 
aktivaci hydrotermálního procesu roztokem NaOH. Pro porovnání připravili další belitický 
cement připravený stejným postupem ale bez alkalické aktivace, pouze s použitím 
demineralizované vody. Hydrotermální cestou získané prekurzory byly kalcinovány na 
belitické cementy při teplotě 800°C. RTG difrak ční analýzou bylo zjištěno, že cementy 
obsahují α´L-C2S, gehlenit a malé množství mayenitu a kalcitu. Bylo zjištěno, že belitické 
cementy připravené s použitím alkalické aktivace mají vyšší počáteční pevnosti, ale nižší 
dlouhodobé pevnosti oproti standardu bez alkalické aktivace (viz. obr. 11). 
 
 

 

       
 

 Obr. 11: Vývoj pevností v tlaku belitického cementu s použitím (FABC-2-N) a 
bez použití (FABC-2-W) alkalické aktivace [111]  
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2.5.1.5 Další možnosti aktivace 
 

2.5.1.5.1 Směsné cementy 

 
Aby významně zlepšili vývoj pevností belitického slínku, navrhli Mikoc a Matkovic [112]  zcela 
odlišný přístup přípravou směsných kompozic s přídavkem mikrosiliky, sulfoaluminátu, 
sádrovce a superplastifikátoru k belitickému cementu. Tento koncept se odlišuje od 
v současnosti produkovaných sulfoaluminát belitických cementů. Autoři vyrobili slínek 
dotovaný 2,9 % BaSO4 v pokusné rotační peci s jednoduchým vzduchovým chlazením. 
Mikroskopickou metodou bylo stanoveno, že obsahuje 1,7 % C3S, 84,5 % C2S a 13,7 % 
slínkové mezerní hmoty. Belit byl v podobě modifikace β. Slínek byl pomlet na měrný povrch 
3500 cm2/g. Směsné malty byly připraveny s 20 – 30 % mikrosiliky, s nebo bez přídavku 3 % 

SAC 34 , s různým obsahem sádrovce spolu s normovým pískem a vhodným plastifikátorem. 

Nejlepší získané výsledky pevností byly srovnatelné s výsledkem běžného srovnávacího 
portlandského cementu (viz. tab. 6). 
 
 
Tabulka 6: Skladba a vlastnosti směsných belitických cementů [112]  
 

 
 
 
V Indii, na rozdíl od mnoha jiných zemí, se průmyslově vyrábí v několika cementárnách 
směsné cementy s použitím vysoce belitického slínku (30 – 40 % C2S ve slínku) a pucolánu 
nebo granulované vysokopecní strusky [100] . Dlouhodobé pevnosti těchto cementů jsou 
velmi kvalitní a srovnatelné se směsnými cementy s obsahem běžného vysoce alitického 
slínku. Při využití pucolánů jsou tyto cementy srovnatelné s vysoce alitickými směsnými 
cementy i z pohledu krátkodobých pevností.  
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2.5.1.5.2 Mechano-chemická aktivace 

 
Jedním z faktorů, který zvyšuje počáteční reakční rychlost reakce anorganických pojiv 
s vodou je jejich jemnost, rychlost hydratace se úměrně zvyšuje se zvyšováním jejich 
měrného povrchu. Tato možnost zvýšení počáteční reaktivity existuje i v případě dikalcium 
silikátu prostřednictvím jemného mletí. Bohužel však existují limity do jaké míry lze pomlet 
pevné látky běžným mlecím zařízením. Měrný povrch asi 1000 m2/kg se zdá být ve většině 
případů horním limitem. Při prodlužování mletí měrný povrch mletého materiálu narůstá až 
do maxima a potom může začít při pokračování mletí klesat. To je způsobeno 
mikroplasticitou extrémně jemných částic, která způsobuje postupnou aglomeraci pod vlivem 
mechanických sil. Vedle toho zvýšení měrného povrchu prodlužováním mlecí doby může 
způsobit mechano-chemickou aktivaci materiálu a může tedy zvýšit jeho chemickou 
reaktivitu. [48]  
Luhul let al. [113]  provedli experimenty, při kterých mleli β-C2S dotovaný B2O3 ve vibračním 
mlýnu po dobu 70 hodin. Měrný povrch narůstal až do 30 hodin mletí, potom začal postupně 
klesat. Ve vzorcích vystavených extrémní mechano-chemické aktivaci došlo ke snížení 
krystaličnosti materiálu. Velikost krystalitů postupně klesala a změny byly pozorovány na 
rozměrech základní krystalové buňky. Až do optimálního stupně mletí reaktivita dikalcium 
silikátu narůstala spolu s pevnostmi v tlaku, při přemletí pevnost opět poklesne (viz. tab. 7). 
Nevýhodou tohoto způsobu aktivace je však vysoká spotřeba energie při dlouhodobém mletí, 
vysoká náročnost na přídavek vody do velmi jemného materiálu a pokles reaktivity s dobou 
skladování. 
 
 
Tabulka 7: Pevnosti v tlaku dikalcium silikátu v závislosti na době mletí [113]  

 
 
 

2.5.1.5.3 Polymerizovaná dikalcium silikátová pasta 

 
Lu et al. [114]  vytvořili vzorky z reaktivního β-C2S s 15 % vody kompaktované pod vysokým 
tlakem (250 MPa). Před zkouškou byly tyto vzorky uloženy buď ve vodě nebo v roztocích 
Fe2+, Ni2+ nebo silanu CH2=CH–Si(OC2H5)3. C-S-H fáze tvořená při hydrataci ve vzorcích 
uložených v těchto roztocích byla vystavena zvyšujícímu se stupni polymerizace SiO4 
v porovnání se vzorky uloženými v čisté vodě. Zároveň pevnost těchto materiálů vzrostla až 
o 53 % a tento výsledek byl přisouzen vlivu zesítění působením použitých činidel. 
 



 32 

2.6 Jiné speciální nízkoenergetické cementy na bázi  belitu 

 
Termín „nízkoenergetické cementy“ se používá k označení cementů, které mohou být 
alespoň v některých aplikacích použity namísto běžného portlandského cementu a při jejich 
výrobě byla redukována spotřeba energie. Větší rozšíření těchto cementů by mohlo 
znamenat jak snížení nákladů na výrobu pojiv, tak i snížení nežádoucích emisí, zejména 
CO2. 
 
 
2.6.1 Sulfobelitické cementy 

 
Sulfobelitické cementy, nazývané také sulfoaluminát-belitické cementy, obsahují jako hlavní 
složky C2S a SAC 34 (tetrakalcium trialuminát sulfát, Kleinův komplex, yeelimit). Neobsahují 

alit ani C3A, ale mohou obsahovat různé množství kalcium aluminoferitu. Jako minoritní fáze 

mohou být přítomny CA, C12A7, M (periklas), C2AS (gehlenit), SSC 25  (sulfátspurrit) [115] . 

Ve slínku připraveném ze surovin s vysokým obsahem MgO může vznikat i C3MS2 (merwinit) 
[116] .  
SAB cementy řeší počáteční nízkou hydraulickou aktivitu belitu přítomností reaktivní fáze 

SAC 34 , která zabezpečuje velmi rychlý nárůst počátečních pevností [117] . V přítomnosti 

síranů se mohou vytvořit v systému CaO – SiO2 – Al2O3 – SO3 dvě ternární sloučeniny – 

SAC 34  a SSC 25  [118] .  

Kalcium sulfoaluminát může být vytvořen z výchozí směsi s vhodným oxidovým složením 
výpalem při teplotě 1250 – 1300°C [119-121]  podle následující reakce: 
 
3CaCO3 + 3Al2O3 + CaSO4.2H2O → 4CaO. 3Al2O3.SO3 + 3CO2 + 2H2O  (10) 
 
Tato sloučenina je stabilní do teploty 1350 – 1400°C [122] . Sulfátspurrit je stabilní pouze 
v úzkém rozmezí teplot od 1100 do 1180°C a nemá výz namné hydraulické vlastnosti, 
zatímco SAC 34  vytváří při hydrataci v přítomnosti síranu vápenatého a vápna ettringit [123] .  

Pořadí reakcí při vzrůstající teplotě v tomto systému je následující: 
• 800 – 900°C: tvorba C 2S a C2AS (gehlenit) 

• Nad 1000°C: vymizení C 2AS a tvorba SAC 34  a SSC 25  

• Nad 1180°C: vymizení SSC 25  a tvorba α´-C2S a SC (anhydrit) 

 
Odler [48]  uvádí, že terminologie různých sulfobelitických cementů je značně nepřehledná. 
Navrhuje následující možnost rozdělení těchto cementů: 
 

• Sulfoaluminát-belitický cement (SAB) : cement ve kterém je hlavní složkou belit a 
obsah SAC 34  je relativně nízký 

• Sulfoferoaluminát-belitický cement (SFAB) : cement obdobného složení jako SAB, 
ale s významným nahrazením hliníku železem 

• Belit-sulfoaluminátový cement (BSA) : cement, ve kterém sulfoaluminátová fáze 
převládá nad belitem 
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• Belit-sulfoferoaluminátový cement (BSFA) : BSA cement s částečnou náhradou 
hliníku železem v sulfoaluminátové fázi 

• Belit-sulfoaluminát-feritický cement (BSAF) : sulfobelitický cement se zvláště 
vysokým obsahem Fe, vedle sulfoaluminátu dotovaného Fe navíc obsahuje i 
samostatnou feritovou fázi 

 
Příklady skladby některých sulfobelitických cementů a vývoje jejich pevností jsou uvedeny 
v tabulce 8. 
 
 
Tabulka 8: Vliv složení sulfobelitických cementů na vývoj pevností v tlaku [124]  

 
 
 
2.6.2 Aluminát-belitické cementy 

 
Aluminát-belitické nebo beliticko-aluminátové cementy, nazývané také porsal cementy, 
obsahují jako hlavní složky β-C2S kalcium aluminátové fáze CA a C12A7. Mohou být vyrobeny 
výpalem surovinové směsi složené z vápence, jílu a bauxitu při teplotě nepřesahující 1250 – 
1300°C [125] . Reakční produkty musí být vytvořeny reakcemi v pevné fázi, protože při 
slinování za vyšší teploty v přítomnosti taveniny vzniká nežádoucí hydraulicky neaktivní 
gehlenit.  
V aluminát-belitickém cementu je belit jako hlavní složka obsažen v množství 40 – 60 %. 
Pokud nastanou ztráty v pevnostech vlivem konverze hydratovaných kalcium aluminátů, jsou 
vyváženy pevnostmi hydratovaných komponent vzniklých z β-C2S [[[[125,126]]]]. Je 
pravděpodobné, že toto zadržení poklesu pevností je způsobeno tvorbou strätlingitu C2ASH8 
v matrici, protože bylo potvrzeno, že C2ASH8 výrazně přispívá k pevnostem v tlaku 
této matrice [[[[127]]]]. 
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2.6.3 Beliticko-fluoraluminátové cementy 

 
Tyto cementy se připravují ze slínku, který jako hlavní fáze obsahuje C11A7.CF2 a belit, ale 
neobsahuje alit. Slínek může být vyroben výpalem směsi vápence, bauxitu a fluoritu ve 
vhodném poměru v rotační nebo šachtové peci při teplotě mezi 1250 až 1400°C. [[[[128]]]] 
Typický obsah C11A7.CF2 v těchto cementech se pohybuje mezi 40 – 80 % a belitu od 10 do 
55 %. Může být přítomen i omezené množství feritové fáze. [[[[129]]]] 
Při počátečním stádiu hydratace těchto cementů vzniká jako hlavní fáze ettringit společně 
s hydroxidem hlinitým, zatímco C-S-H fáze s portlanditem se tvoří v pozdějších etapách 
hydratace. [48] 
Tyto cementy mohou po 2 hodinách hydratace dosahovat pevnosti v tlaku nad 20 MPa a po 
28 dnech až 60 MPa [[[[129]]]] a hodí se k rychlým opravám při havarijních stavech, když je 
vyžadováno extrémně rychlé tvrdnutí a nárůst počátečních pevností. 
 
 
2.6.3.1 Vysoce železnaté beliticko-fluoraluminátové  cementy 
 
Slínky používané na přípravu těchto cementů jsou charakteristické přítomností významného 
podílu feritové fáze vedle kalcium fluoraluminátu a belitu. Jejich složení se může pohybovat 
v následujících mezích: C11A7.CaF2 5 – 60 %, C2S 10 – 50 %, C2(A,F) 20 – 80 %. [130] 
Slínek může být vypálen ze surovinové směsi obsahující vápenec, bauxit, železné rudy a 
fluoritu při teplotách mezi 950 a 1050°C. Ve slínku vypáleném při tak nízké teplotě je 
přítomna feritová fáze v podobě C6AF2 bez ohledu na poměr A/F v původní surovinové 
moučce. [131]  
Oproti nízko železnatým beliticko-fluoraluminátovým cementům mají tyto cementy výrazně 
delší dobu tuhnutí, i když je stále kratší než 1 hod [130,132,133] . 
 
 
2.6.4 Belitický fluor-sulfo-aluminátový cement 

 
Slínek pro tento cement obsahuje současně C11A7.CF2 a SAC 34  společně s belitem a 

anhydritem. Také může obsahovat omezené množství feritové fáze [48] .  
Vysoce železnatý belitický fluor-sulfo-aluminátový cement je charakteristický vysokým 
obsahem Fe a přítomností významného množství feritové fáze ve slínku. Složení slínku 
může kolísat v následujících mezích: C2(A,F) 30 – 75 %, C2S 0 – 23 %, C11A7.CF2 0 – 32 %, 

SAC 34  17 – 34 %. [134]  

 
 
2.6.5 Belitický aluminoferitový a belitický sulfofe ritový cement 

 
Železitý bauxit, vápenec a sádrovec mohou být použity pro výrobu feroaluminátových 
cementových slínků v systému CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-SO3 výpalem při teplotě 1350 ± 50°C. 
Tyto produkty náleží do skupiny speciálních cementů, které vyžadují relativně nízkou 
spotřebu energie, sníženou teplotu slinování a obsahují nízký podíl CaO v základních fázích, 
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jako je belit a kalcium aluminoferit. Jejich fázové složení bývá následující: SAC 34  35 – 60 

%, C4AF 15 – 45 % a C2S 15 – 30 %. Spotřeba energie nutná na jejich výrobu je o 65 % nižší 
než v případě běžného portlandského cementu. Tyto cementy mají vysokou odolnost vůči 
síranům a dosahují pevnosti v tlaku po 1 dni kolem 20 MPa a po 3 dnech kolem 100 MPa. 
[135]  
Mřížkové defekty způsobené přítomností nečistot a nízká teplota výpalu přispívají ke 
zlepšení jejich hydraulických vlastností [136] . 
V systému CaO-F2O3-CaSO4 začíná slinování při 800°C s tvorbou CF. V intervalu 950 – 

1205°C reaguje CF a CaSO 4 na kalcium monosulfoferit SFC 34 , který se rozkládá při teplotě 

1205°C a vzniká SFC3 . Slínky obsahující sulfoferit mohou být páleny při teplotě 1200 – 

1350°C, vykazují vysokou odolnost v ůči působení mořské vody a po 28 dnech hydratace 
mají pevnosti v tlaku vyšší než 80 MPa. Hydratace kalcium sulfoferitů a přidání 
sulfoferitového slínku do portlandského cementu zlepšuje jeho vlastnosti. [137]  
 
 
2.6.6 Románský cement 

 
Románský neboli římský cement byl předchůdcem dnešního portlandského cementu. Byl 
vyráběn z kalcinovaných hrud jílovitých vápenců při teplotách pod úrovní slinování asi kolem 
900 – 1000°C. Pojivo získané tímto zp ůsobem bylo nevhodně nazváno „románský cement“, 
přestože se nikterak nepodobá pojivům v maltách používaných ve starověkém Římě. [123]  
Cement obsahoval zejména C2S, CA, C4AF a volné CaO, neobsahoval C3S. Složení 
naznačuje rychlé tuhnutí kvůli hydrataci CA a spíše nízké pevnosti. Když byl použit výchozí 
materiál s vysokým obsahem MgO mohl obsahovat výrazný podíl volného MgO mohl být 
příčinou objemových změn v průběhu tvrdnutí. [138]  
Románský cement byl objeven v Anglii a patentován v roce 1796. Byl široce používán v 1. 
polovině 19. století. Asi po roce 1850 byl postupně nahrazen portlandským cementem. [123]  
 
 
2.6.7 Belinitový cement 

 
Fáze podobná belitu obsahující chlór se označuje jako belinit a její chemický vzorec je 
Ca8Mg(SiO4)4Cl2. Belinit byl syntetizován z taveniny CaCl2 s obsahem MgO [139,140] . 
Na rozdíl od alinitu (Ca11[3(SiO4).(Al2O3).O2.Cl]) jsou jeho hydraulické schopnosti poměrně 
nízké a srovnatelné s β-dikalcium silikátem [139,141] . 
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2.7 Výroba nízkoenergetických cement ů 

 
V omezeném měřítku probíhá výroba sulfoaluminátových belitických cementů (SAB), které 
vykazují vcelku dobré vlastnosti [142,143] . Hlavní hydratační produkt těchto cementů, 
ettringit, s extrémním obsahem krystalové vody zabezpečuje rychlý nárůst počátečních 
pevností, avšak stále přetrvávají pochybnosti o dlouhodobé stabilitě betonu vyrobeného 
z těchto cementů. 
Také byly provedeny experimenty s průmyslovou výrobou sulfoferoaluminátového belitického 
slínku (SFAB) a vysoceželeznatého belitického slínku (HFBC), které měly uspokojivé 
pevnosti po 28 dnech hydratace (portlandský cement OPC – 43,7 MPa, SFAB – 35,6 MPa, 
HFBC – 34,2 MPa), ale nízké krátkodobé pevnosti [144]  (viz. tab. 9 a obr. 12).  
 
 
Tabulka 9: Chemická analýza a mineralogické složení slínků [144]  
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Obr. 12: Vývoj pevností v tlaku OPC, HFBC a SFAB cementu [144]  
 
 
Nejdále je v tomto směru Čína, kde se průmyslově vyrábí vedle SAB cementů také 
fluoraluminátové belitické cementy a vysoce belitické portlandské cementy s 20 až 30 hm. % 
alitu [145] . 
 
Čínští autoři [145-148]  popisují 6 typů produkovaných nízkoenergetických cementů: 
 

• Systém CaO-SiO 2-Al 2O3 (NA):  Obsah CaO v systému je pouze takový, aby se mohly 
tvořit minerály s nízkým obsahem CaO, jako jsou CA, CA2 a C2S. Slínek se pálí při 
teplotě 1400°C ze sm ěsi vápence, křemene a vysoce jakostního oxidu hlinitého. 

• Systém CaO-SiO 2-Al 2O3-CaCl2 (LC):  CaCl2 výrazně snižuje teplotu slinování 
systému. Slínek obsahuje alinit, který je stabilní mezi 1050 až 1250°C, slou čeninu 
11CaO.7Al2O3.CaCl2, která se tvoří od 750°C a je stabilní do 1300°C a C 2S. Teplota 
slinování je 1300°C a slínek se vyrábí z vápence, p opílku a alkalické strusky. 

• Systém CaO-SiO 2-Al 2O3-CaF2 ( AF ): CaF2 výrazně snižuje slinovací teplotu směsi. 
Slínek obsahuje 11CaO. 7Al2O3.CaF2 a C2S a může obsahovat také 
3CaO.SiO2.CaF2, C3A a C3S. Slinovací teplota je 1300°C a pro výrobu slínku se 
používá směs vápence, bauxitu a fluoritu. 

• Systém CaO-SiO 2-Al 2O3-CaSO4 ( AS ): Slínek obsahuje zejména SAC 34  a C2S, 

dále může obsahovat C12A7, CA a SC . Slínek se pálí ze směsi gibbsitu, vápence a 
sádrovce, slinovací teplota činí 1350°C. 

• Systém CaO-SiO 2-Al 2O3-Fe2O3-CaSO4 (FA):  Tento slínek obsahuje feritovou fázi, 
která je podobná řadě tuhých roztoků C2F – C6A2F v běžném portlandském slínku, 
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dále obsahuje SAC 34 , C2S a SC . Vzniká ze směsi vápence, železohlinitých strusek 

a sádrovce při slinovací teplotě 1300°C. 
• Systém CaO-SiO 2-Al 2O3-Fe2O3-CaSO4-CaF2 (HCA):  V tomto systému se na rozdíl 

od systému bez fluoritu může tvořit i C3S. Podle změn v poměru použitých 
komponent může slínek obsahovat C3S, SAC 34 , C6A2F a C11A7.CaF2 nebo C3A. 

Surovinová směs pro jeho výrobu se skládá z vápence, hlinitého jílu, sádrovce a 
fluoritu (nebo strusky) a používaná slinovací teplota činí 1300°C. 

 
Vývoj pevností v tlaku pro těchto 6 typů nízkoenergetických cementů je uveden v tabulce 10. 

Cementy AS  mohou být využity při zimní betonáži až do teploty -25°C. Rychle tvrdno ucí 
cementy FA mají vysokou odolnost vůči působení mořské vody a využívají se pro rychlé 
opravy a konstrukce v mořských podmínkách. Cementy NA a AF  mají využití při opravách 

letištních ranvejí. Mírně rozpínavé cementy AS  a FA byly použity pro opravu poškozených 

sklepů. Cementy AS  a FA mohou být aplikovány při torkretování. Samorozpínavé cementy 

NA, AS  a FA jsou využívaný pro výrobu tlakových potrubí o různých průměrech. 
 
 
Tabulka 10: Pevnosti v tlaku pro 6 typů nízkoenergetických rychle tvrdnoucích cementů 

[147]  
 

 
 
 
Běžné portlandské cementy s vysokým obsahem belitu (HBC) se také průmyslově vyrábí 
v Číně pro použití do masivních a litých betonů a pro betony s vysokými technickými 
parametry. HBC oproti běžnému alitickému portlandskému cementu vykazují lepší parametry 
při zpracovatelnosti, při uvolňování tepla, mají vyšší dlouhodobé pevnosti a trvanlivost. 
V tabulce 11 je uvedeno porovnání HBC s portlandským cementem. [149]  
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Tabulka 11: Příklad vlastnosti vysoce belitického (HBC) a běžného (PC) portlandského 
cementu [149]  

 

Fázové složení (hm.%) Hydrata ční teplo 
(kJ/kg) Pevnost v ohybu/tlaku* (MPa) CEM 

C3S C2S C3A C4AF 3d 7d 28d 180d 3d 7d 28d 90d 180d 365d 

PC 53,61 20,59 7,51 10,58 253 297 357 406 5,5 
/31,4 

7,1 
/42,3 

8,0 
/51,5 

8,8 
/65,6 

10,0 
/68,6 

10,1 
/71,0 

HBC 26,42 50,82 3,73 15,08 202 232 270 321 4,1 
/16,5 

4,8 
/23,4 

8,7 
/50,1 

10,2 
/79,6 

11,6 
/83,1 

12,0 
/86,2 

*1:3 malta, W/C=0,5 
 
Typické minerální složení HBC slínku je 20 – 30 % C3S, 45 – 60 % C2S, 3 – 7 % C3A a 10 – 
15 % C4AF. Výroba tohoto slínku vykazuje výhody nízké teploty výpalu kolem 1350°C, 
úspory energie až 20 %, redukce emisí CO2 o asi 10 %, využití méně hodnotných vápenců a 
celkové náklady na jeho výrobu jsou o 20 % nižší v porovnání s běžným portlandským 
cementem. [150]  
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3. CÍL PRÁCE 
 
 
Cíle této dizertační práce jsou: 
 

• Zhodnocení kinetiky vzniku belitického slínku 
• Sledování vlivu kinetiky vzniku belitického slínku na jeho hydraulickou aktivitu 
• Sledování vlivu parametrů přípravy belitického slínku na jeho hydraulickou aktivitu 
• Příprava aktivního belitického slínku 
• Zhodnocení možnosti uplatnění aktivního belitického slínku 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
 

4.1 Kinetika vzniku belitického slínku 

 
Výzkum mechanismu a zejména kinetiky vzniku nízkoalitického až čistě belitického slínku a 
sledování souvislostí mezi rychlostí těchto procesů a hydraulickou aktivitou belitu je jedním 
z možných směrů, který lze využít při hledání možností výroby aktivního belitického slínku 
v reálných podmínkách.  
Má se totiž za to [15] , že příčinou nízké aktivity zbylého belitu v běžném vysoce alitickém 
slínku může být jeho rekrystalizace, protože v procesu vzniku alitického slínku klesá 
postupně s dobou výpalu intenzita barvící reakce belitu s parami kyseliny octové 
v mikroskopickém nábrusu. Tato reakce je na začátku procesu vzniku alitu téměř shodná 
s intenzitou reakce alitu, i když belit je v modifikaci β-C2S.  
Proto byla v laboratorních podmínkách na nízkosycené průmyslové surovinové moučce 
sledována tvorba a kinetika vzniku belitického slínku a proces přechodného vzniku alitu ve 
slínku, který je v rovnovážném stavu čistě belitický.  
 
 
4.1.1 Příprava a metodika 

 
Pro experimenty byla použita průmyslová surovinová moučka a všechny výpočty týkající se 
výkonu rotační pece byly prováděny pro existující lokalitu, ze které tato surovinová moučka 
pochází. Postupnými korekcemi surovinové moučky bylo dosaženo chemického složení, 
uvedeného v tabulce 12, při kterém byl slínek po pomalém chlazení tvořen belitem s dobře 
vykrystalovanou mezerní hmotou a pouze nepatrnými zbytky alitu. To znamená, že tavenina 
slínku měla složení velmi blízké rovnováze současně s belitem i alitem. Korekce byly 
prováděny přídavkem popílku a slínky byly vypalovány ze surovinové moučky dotřené na 
propad sítem o velikosti otvoru 0,063 mm při teplotě 1430°C s izotermní výdrží 30 minut. 
Ztráta žíháním a teplota vzniku taveniny byly stanoveny termickým rozborem pomocí DTA. 
 
 
Tabulka 12: Chemické složení surovinové moučky v hm.% a základní chemické 

 parametry(MS – silikátový modul, MA – aluminátový modul, SLP – sycení 
vápnem 

 

SiO2 Al 2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 MS MA SLP 

26,03 5,01 3,55 65,32 1,38 0,09 0,98 0,61 3,08 1,44 80,46 

 
Původní surovinová moučka, která obsahovala velmi hrubé částice, byla domleta na propad 
sítem o velikosti otvorů 0,2 mm. Výsledná moučka se zbytkem 18,1 % na sítě 0,09 mm byla 
homogenizována 1 h v zařízení Turbula. 
 



 42 

Pro stanovení kinetiky vzniku belitického slínku byla použita automatická elektrická odporová 
pec s manipulátorem [151] , ve které se surovinové tablety (60 mg), zavěšené přímo na svar 
termočlánku, přemísťují náhle do žárového pásma předehřáté pece a po uplynutí doby 
izotermní prodlevy se prudce ochlazují (asi 3000°C. min-1). Teploty výpalu byly zvoleny na 
1300, 1340, 1360 a 1430°C a doby izotermní výdrže činily 60, 180, 300, 600 a 900 sekund. 
Z vypálených tablet byly zhotoveny na povrchu leštěné nábrusy, ve kterých byly po obarvení 
parami kyseliny octové [152]  stanoveny obsahy slínkových fází metodou mikroskopické 
bodové integrace s registrací cca 2000 bodů slínku [23] . 
 
 
4.1.2 Výsledky 

 
Fázové složení slínků, pálených pro určení rychlosti jejich vzniku při různých teplotách jsou 
uvedeny v tabulce 13. Z výsledků je patrné, že i při vzniku čistě belitického slínku vzniká 
v určité fázi procesu alit. Jeho obsah klesá v rozsahu zvolených teplot výpalů přibližně 
lineárně se vzrůstem teploty, jak ukazuje obr. 13. Závislosti F(α), vypočtené z konverze 
volného CaO vyjádřené obsahem belitu v tabulce 13, na době izotermního výpalu bylo 
možné určit až v oblasti existence alitu. Předchozí konverze není pro vysokou rychlost 
reakce experimentálně dostupná, protože cca 97 % CaO zreaguje na belit během prvních 
desítek sekund (obr. 14). 
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Obr. 13: Změna obsahu alitu s teplotou výpalu 
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Tabulka 13: Fázové složení izotermně vypálených belitických slínků stanovené 
 mikroskopicky v obj. % 

 

Teplota 
výpalu 
(°C) 

Doba 
výpalu 

(s) 

Alit 
(C3S) 

Belit 
(C2S) 

Mezerní 
hmota 

Volné 
CaO 
(C) 

C2St C2Srov  F(αB) 

60 14,7 66,7 17,8 0,8 77,85 79,55 0,522 
180 12,4 69,2 18,1 0,2 78,61 79,27 0,635 
300 11,3 70,1 18,4 0,1 78,67 78,99 0,707 
600 9,0 72,8 18,2 0,0 79,63 79,63 1 

1430 

900 7,5 74,9 17,6 0,0 80,59 80,59 1 

60 15,3 66,0 17,6 1,2 77,60 80,18 0,466 
180 13,2 68,2 18,2 0,4 78,21 79,49 0,559 
300 11,8 70,0 18,0 0,2 78,95 79,59 0,639 
600 10,0 71,5 18,5 0,0 79,08 79,08 1 

1360 

900 8,5 72,3 18,2 0,0 78,75 78,75 1 

60 15,7 62,5 17,5 1,6 77,11 80,15 0,441 
180 13,9 66,5 18,0 0,6 77,04 78,96 0,505 
300 13,0 68,9 17,7 0,4 78,76 80,04 0,560 
600 11,0 70,7 17,2 0,1 79,04 79,36 0,707 

1340 

900 9,5 73,5 17,0 0,0 80,71 80,71 1 

60 16,3 64,6 17,0 2,2 76,96 81,12 0,395 
180 15,0 67,3 16,6 1,1 78,68 82,20 0,423 
300 14,4 67,3 17,7 0,6 78,22 80,29 0,496 
600 12,6 69,3 17,8 0,3 78,86 79,88 0,587 

1300 

900 11,5 70,1 18,2 0,2 78,82 79,46 0,639 

 
Kde: 
 C2St = C2S + C3S*3,2/4,219      (11) 
 C2Srov = C2St + 3,2*C       (12) 
 F(αB) = (1 – (1 – C2St/C2Srov)

1/3)2     (13) 
 
Poznámka: hodnota C2Srov uvedená v tabulce vznikla následnou aproximací výsledku na 

průměrnou hodnotu vypočteného rovnovážného belitu v daném souboru 
vymezeném teplotou výpalu 
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Obr. 14: Změna obsahu alitu s dobou izotermního výpalu 
 
 
4.1.3 Diskuze výsledk ů 

 
4.1.3.1 Kinetika vzniku belitického slínku 
 
Z obr. 13 a 15 je zřejmé, že reakce 2C + S = C2S probíhá za přítomnosti taveniny tak rychle, 
že i těsně nad teplotou jejího vzniku (1300°C) dosahuje konve rze této reakce již za několik 
desítek sekund téměř 98 %. Tomu odpovídá hodnota rychlostní konstanty Kbelit  = 0,025 s-1. 
To je více než padesátinásobek střední rychlosti vzniku alitického slínku ze suroviny této 
lokality při teplotě 1430°C ( Kalit  = 4,7*10-4 s-1). Na konci této rychlé fáze se okolo zbytků 
volného CaO vytvoří zóny alitu a po zániku vol. CaO pokračuje proces podstatně menší 
rychlostí podle rovnice C3S = C2S + CaO, přičemž uvolněné CaO přechází do taveniny. 
Z obr. 15 je patrné, že v této fázi procesu jsou závislosti F(α) na dobách izotermního výpalu 
lineární. To znamená, že rozpouštění vol. CaO je řízeno difúzí a že mechanismus procesu 
odpovídá kinetické rovnici (5). 
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Obr. 15: Závislost F(αB) na době izotermního výpalu 
 
 
Rozpouštění alitu, znázorněné na obr. 14, je mnohem pomalejší, protože probíhá při velmi 
malém rozdílu koncentrací CaO v procesu sbližování chemického složení tavenin mezi 
krystaly alitu a belitu. Vysvětlení anomálního vzniku alitu a jeho kinetické příčiny poskytuje 
izotermní řez diagramem CaO – Al2O3 – SiO2, znázorněný na obr. 16. 
 
V tomto diagramu jsou znázorněna pole rovnovážné koexistence volného CaO a obou 
silikátů s taveninami, jejichž složení leží na křivce A – B – C – D. Oblast alitu leží mezi 
oblastmi CaO a C2S. Pokud je koncentrační spád CaO mezi vol. CaO a okolím velký, je zóna 
této oblasti tak úzká, že se alit netvoří a vol. CaO je odděleno od vznikajícího belitu jen 
taveninou. S postupem reakce se rozdíl složení taveniny mezi krystaly vol. CaO a krystaly 
belitu snižuje a tím se okolo vol. CaO rozšiřuje zóna B – C. Alit této zóny zatlačuje belit 
mechanismem, jakým vzniká alitický slínek [15] . Jeho množství proto zpočátku vzrůstá až po 
rovnováhu mezi jeho vznikem a rozpouštěním. Protože časová hloubka rozpouštění vol. 
CaO je nezávislá na velikosti jeho částic, zanikají postupně větší a větší shluky vol. CaO a 
po nich podstatně pomaleji i oblasti alitu. 
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Obr. 16: Izotermní řez fázovým diagramem CaO – Al2O3 – SiO2 
 
 
4.1.3.2 Výkon rota ční pece 

 
Zvolíme-li surovinovou moučku pro výrobu obvyklého portlandského slínku této lokality za 
srovnávací (RM(alit)  = 1), pak ze vztahu pro reaktivitu 

 
 RM(belit) = Kbelit/Kalit        (14) 
 

vychází pro belitickou moučku: 
 

 RM(belit) = 0,025/0,00047 = 53,2      (15) 
 
 

To znamená, že slinovací pásmo rotační pece se při přechodu na belitickou surovinu zkrátí 
teoreticky pod 1 m při současném poklesu teploty výpalu. Zvýšení reaktivity způsobí při 
nezměněném tepelném příkonu pecní linky přepal, který musí být vyrovnán zvýšeným 
dávkováním surovinové moučky na předchozí úroveň konverze, tj. na 1 % vol. CaO. To 
způsobí pokles teploty výpalu, jehož velikost (φ) se vypočte jako teplotní ekvivalent změny 
rychlostní konstanty pomocí závislosti reakční rychlosti na teplotě výpalu [14] : 

 
 φ = (ln Kbelit – ln Kalit)*∆T = (-3,68 + 7,66)*125 = 497°C   (16) 

 
kde ∆T je hodnota změny teploty na jednotku logaritmu reakční rychlosti v okolí teploty 
1400°C. P ři konstantním tepelném příkonu je změna výkonu rotační pece v opačném smyslu 
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shodná se změnou měrné spotřeby tepla (∆Q). Ta odpovídá součinu teploty s měrným 
teplem k ohřevu moučky (ω) na teplotu výpalu (TV): 
 
 ∆Q = φ* ω = 497*1,241 = 616,8 kJ*kg-1     (17) 
 
kde pro měrné teplo platí: 
 
 ω = QA/TV = 1750/1410 = 1,241 kJ*kg-1     (18) 
 
 
To znamená, že výpal belitického slínku umožní zvýšení výkonu rotační pece v této 
cementárně vzhledem k současnému stavu (3500 kJ*kg-1) až o 18 % bez zvýšení tepelného 
příkonu pecní linky při současném snížení měrné spotřeby paliva rovněž o 18 %. 
 
 
4.1.3.3 Emise CO 2 
 
Měrná emise CO2 při přeměně suroviny ve slínek velmi přibližně odpovídá ztrátě žíháním 
suché suroviny a pokles CO2 z rozkladu vápence v kouřových plynech bude při výpalu 
belitického slínku úměrný poklesu vápence v surovině, tj. o 5 – 6 %. Pokles měrné emise 
CO2 z paliva bude úměrný vzrůstu výkonu rotační pece při nezměněném výkonu hořáku. 
Tento podíl na celkovou emisi CO2 činí nyní cca 33 % a pokles bude proto činit asi 3 %. 
Měrná spotřeba elektrické energie se výrazněji nezmění, a proto celkový pokles emise CO2 
při výrobě belitického cementu v této cementárně by vzhledem k současné výrobě alitického 
cementu činil 8 – 9 %. 
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4.2 Vliv kinetiky vzniku a parametr ů přípravy nízkosyceného belitického 
slínku na jeho hydraulickou aktivitu 

 
V laboratorních podmínkách byly při různých teplotách a dobách výpalu připraveny 
nízkosycené belitické slínky ze surovinových mouček s odlišnou reaktivitou. Byl sledován 
vývoj tvorby belitických slínků v čase, polymorfie belitu, chemické složení belitických krystalů 
a hydraulická aktivita belitických cementů. K výzkumu byla použita elektronová mikroskopie, 
optická mikroskopie, RTG difrakční analýza, vysokoteplotní mikrofotometrie a kalorimetrie. 
Cílem bylo sledovat vliv kinetiky tvorby belitického slínku a rozdílných parametrů přípravy na 
hydraulickou aktvitu z něho vyrobeného cementu.  
 
 
 
4.2.1 Příprava a metodika 

 
V první části tohoto dílčího tématu bylo sledováno zda při použití výrazně odlišných 
surovinových mouček z hlediska jejich reaktivity dojde k významnému ovlivnění rychlosti 
tvorby belitického slínku, tak jak to bývá u portlandského slínku s převahou alitu. V druhé 
části byl proveden výzkum vlastností cementů připravených z belitických slínků při různém 
režimu výpalu. 
Pro experimentální práce byly použity dvě průmyslové surovinové moučky, které mají díky 
svému mineralogicko-petrografickému složení odlišnou reaktivitu stanovenou kinetickou 
metodou [14] . Moučka A má 4krát vyšší reaktivitu surovinového zdroje než moučka B. Jejich 
chemické analýzy a sítové rozbory jsou uvedeny v tabulce 14 a 15. Obě moučky byly 
korigovány přídavkem křemičitého úletu, čistého Al2O3 a Fe2O3 na nízkosycené surovinové 
moučky s následujícími základními chemickými parametry: SLP = 80, MS = 3 a MA = 1. 
Vzniklé nízkosycené surovinové moučky byly označeny BA a BB.  
Vývoj tvorby belitických slínků v čase byl sledován v nábrusech slínků v odraženém světle 
optického mikroskopu. Slínky byly páleny ve speciální elektrické odporové peci 
s manipulátorem [152], ve které se surovinové tablety, zavěšené přímo na svar termočlánku, 
přemísťují náhle do žárového pásma předehřáté pece a po uplynutí doby izotermní prodlevy 
se prudce ochlazují rychlým vysunutím. Teplota výpalu činila 1430°C a doby izotermní 
výdrže činily 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 8 min, 16 min a 30 min. Pro snadnou 
identifikaci slínkových minerálů byl povrch nábrusu obarven parami kyseliny octové [152] . 
Přitom se krystaly alitu barví do modra, zrna belitu jsou hnědá a volné CaO žluté až 
oranžově červené. Fáze mezerní hmoty se nebarví. C4AF má vyšší odrazivost a je bílý, C3A 
má nižší odrazivost a je šedý. 
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Tabulka 14: Chemické rozbory původních surovinových mouček v hm. % 
 

Surovinová 
moučka 

A B 

SiO2 13,69 13,75 
TiO2 0,22 0,19 
Al 2O3 3,94 3,29 
Fe2O3 1,42 2,20 
MnO 0,023 0,046 
MgO 0,70 0,63 
CaO 43,61 43,77 
Na2O 0,055 0,21 
K2O 0,82 0,75 
ztr. žíh. 35,03 35,02 
SO3 celkový 0,63 0,26 

Celkem 100,14 100,12 

SLP 99,3 99,9 
MS 2,55 2,50 
MA 2,77 1,50 

 
 
Tabulka 15: Sítové rozbory původních surovinových mouček v hm. % 
 

Surovinová 
moučka 

A B 

zb. na 0,063 mm 29,1 24,3 
zb. na 0,090 mm 18,0 15,7 
zb. na 0,125 mm 11,1 8,8 

 
 
Pro sledování vlastností belitických slínků byly slínky vypáleny ve větším množství v 
superkantalové peci za různých vypalovacích režimů. Jedna série byla připravena z vysoce 
reaktivní moučky BA a nízkoreaktivní moučky BB při různých teplotách výpalu (1350, 1400 a 
1450°C), s izotermní výdrží 10 min. Druhá série byl a připravena ze surovinové moučky BB při 
teplotě výpalu 1350°C a s r ůznými izotermními prodlevami (0, 5, 10, 20, 30, 40 a 60 min). 
Třetí série belitických slínků byla připravena ze surovinových mouček připravených z čistých 
složek (vápenec, křemenný písek, Al2O3 a Fe2O3) s různým sycením vápnem (SLP = 70, 75, 
80, 85 a 90), teplota výpalu činila 1350°C a doba izotermní výdrže 5 min. Mou čky byly 
označeny B70 - B90. 
Přitom bylo sledováno fázové složení slínků mikroskopickou metodou [23] . Dále byly 
připravené belitické slínky podrobeny RTG difrakční analýze za účelem zjištění modifikace 
C2S. Rentgenogramy vzorků byly vyhotoveny na aparatuře Philips APD 15 v úhlové oblasti 5 
– 50° úhlu 2 Θ. U vybraných vzorků byly modifikace sledovány také vysokoteplotní 
mikrofotometrií. Při této metodě se sleduje průběh změn dvojlomu velmi tenkého 
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oboustranně leštěného výbrusu belitického slínku v závislosti na teplotě v zahřívacím stolku 
optického mikroskopu uzpůsobeném do teploty 1430°C. Zm ěny dvojlomu jsou detekovány 
mikrofotometrem a zaznamenány v závislosti na teplotě. Průběh těchto změn je 
charakteristický pro danou modifikaci C2S [153,154] .  
Pro stanovení chemického složení belitických zrn metodou elektronové mikroanalýzy byla 
využita elektronová mikrosonda CAMECA SX100, urychlovací napětí 15 kV, absorbovaný 
proud 10 nA. Doba měření píku trvala 10 sec, počet měření u jednoho vzorku činil 10 a byly 
stanoveny obsahy CaO, SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, K2O, Na2O, a SO3.  
Zároveň byly z vybraných slínků připraveny cementy mletím na stejný měrný povrch (400 ± 5 
m2kg-1 podle Blaine) s přídavkem 4 hm. % sádrovce a byly sledovány teploty hydratace 
těchto cementů kalorimetrickou metodou. Belitické cementy byly smíchány s vodou (vodní 
součinitel w = 0,35) a v kalorimetru byl sledován vývoj teploty v průběhu hydratace těchto 
belitických past. Bylo použito izoperibolického režimu při konstantní teplotě pláště 35°C 
[155] . Délka měření činila 24 hodin a perioda záznamu teplot činila 2 minuty. Pro porovnání 
byl takto sledován i vzorek běžného průmyslového slínků. Stanovena byla maximální teplota 
hydratace (Tmax) a doba, která uplynula od počátku hydratace do tohoto maxima (tmax). Dále 
byly sledovány pevnosti v tlaku po 2, 7 a 28 dnech na trámečcích o rozměrech 2 x 2 x 10 cm 
připravených z cementových past s vodním součinitelem w = 0,32. Na vybraných vzorcích 
byly provedeny pevnosti podle normy EN 196-1. 
 
 
 
4.2.2 Výsledky 

 
4.2.2.1 Výzkum vlivu reaktivity surovinové mou čky na tvorbu belitického slínku 
 
Sledováním struktury belitického slínku v závislosti na době izotermního výpalu bylo zjištěno, 
že většina surovinové moučky se přemění na belitický slínek již během několika desítek 
sekund. U surovinové moučky BA s vyšší reaktivitou vzniká téměř současně s dosažením 
teploty izotermního výpalu (20 s) jemnozrnný belitický slínek s ojedinělými izolovanými 
shluky volného CaO (viz. obr. 17). Oblasti kyselé taveniny v místech původní zvýšené 
koncentrace SiO2 jsou málo zastoupeny a mizí po 30 sekundách výpalu. Volné CaO a 
přechodně vzniklý alit mizí po 2 minutách výpalu. V níže reaktivní surovinové moučce BB 
s vysokým podílem hrubých částic čistého vápence a křemene dochází ještě před 
dosažením izotermní teploty ke vzniku velkých oblastí s kyselou taveninou, které jsou 
obklopeny kompaktními belitickými slupkami (viz. obr. 17), které brání difúzi rozpouštěného 
CaO do těchto míst. Oblasti kyselé taveniny mizí až mezi 1 - 2 minutami výpalu. Poslední 
zbytky volného CaO a přechodně vzniklý alit mizí až po 4 minutách výpalu. 
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Obr. 17: Mikrostruktura belitických slínků (vlevo slínek z moučky BA po 20 sec výpalu – belit 
tvoří hnědá zrna, volné CaO barevné shluky, černé jsou póry, vpravo slínek 
z moučky BB po 20 sec výpalu – světlé plochy jsou oblasti s kyselou taveninou 
obohacenou SiO2) 

 
 
 

4.2.2.2 Sledování vlastností belitických slínk ů a cement ů 
 

4.2.2.2.1 Vliv teploty výpalu 

 
Slínky vypálené z různě reaktivních mouček v superkantalové peci při různých teplotách 
izotermní výdrže, která trvala 10 min, jsou téměř čistě belitické. Pouze ve slíncích pálených 
při teplotě 1350°C se objevují ješt ě zbytky alitu, volného CaO a kyselé taveniny. Jejich 
fázové složení, stanovené mikroskopicky, je uvedeno v tabulce 16. 
 
 
Tabulka 16: Fázové složení belitických slínků v hm. % 

 

Moučka BA BB 
Teplota (°C) 1350 1400 1450 1350 1400 1450 

C3S 0,1 - - 0,1 - - 
C2S 75,7 75,9 76,0 75,2 76,6 76,8 
C3A 5,7 6,8 7,0 6,3 7,6 7,9 
C4AF 18,0 17,3 17,0 16,7 15,8 15,3 
Kyselá tav. 0,4 - - 1,2 - - 
Cvol 0,1 - - 0,5 - - 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Průměrný obsah jednotlivých oxidů v belitických zrnech byl stanoven elektronovou 
mikroanalýzou a je uveden v tabulce 17 a 18. V prvním sloupci tabulek je pro porovnání 
uvedena chemická analýza původní belitické surovinové moučky přepočtená na nulovou 
ztrátu žíháním. 
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Tabulka 17: Obsahy jednotlivých oxidů v belitu v hm. % stanovené elektronovou 
mikroanalýzou a chemická analýza původní moučky BA přepočtená na 
nulovou ztrátu žíháním 

 

Vzorek B A BA 1350°C B A 1400°C B A 1450°C 

SiO2 28,18 34,10 33,96 33,47 
TiO2 0,26 0,12 0,14 0,14 
Al 2O3 4,69 0,36 0,39 0,77 
Fe2O3 4,67 0,51 0,48 0,94 
MgO 0,87 0,18 0,20 0,26 
CaO 59,50 62,00 63,34 61,55 
Na2O 0,07 0,05 0,02 0,04 
K2O 1,08 0,32 0,33 0,44 
SO3 0,79 0,08 0,11 0,25 

 
 

Tabulka 18: Obsahy jednotlivých oxidů v belitu v hm. % stanovené elektronovou 
mikroanalýzou a chemická analýza původní moučky BB přepočtená na 
nulovou ztrátu žíháním 

 

Vzorek B B BB 1350°C B B 1400°C B B 1450°C 

SiO2 28,21 32,56 32,87 32,70 
TiO2 0,26 0,22 0,22 0,17 
Al 2O3 4,70 0,52 0,62 0,94 
Fe2O3 4,69 0,75 0,58 1,20 
MgO 0,89 0,12 0,16 0,38 
CaO 59,56 63,32 63,13 62,98 
Na2O 0,29 0,12 0,13 0,16 
K2O 1,10 0,25 0,48 0,48 
SO3 0,39 0,15 0,24 0,20 

 
Z výsledků elektronové mikroanalýzy vyplývá, že se zvyšující se teplotou výpalu vzrůstá 
znečištění belitu vedlejšími oxidy. 
RTG difrakcí a vysokoteplotní mikrofotometrií bylo zjištěno, že ve všech slíncích je belit ve 
formě modifikace β, jen ve slíncích připravených za vyšších teplot byla identifikována i malá 
příměs modifikace α‘.  
V tabulce 19 jsou uvedeny výsledky stanovené kalorimetrickou metodou vyjádřené 
maximální teplotou hydratace a časem teplotního maxima. Pro porovnání jsou uvedeny i 
výsledky stanovené na průmyslovém alitickém slínku S, ze kterého byl připraven cement 
stejným postupem jako u belitických slínků. 
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Tabulka 19: Teplota maxima (Tmax) a čas teplotního maxima (tmax) stanovené při hydrataci 

cementů kalorimetrickou metodou 
 

Označení slínku T max (°C) t max (hod) 

BA 1350°C 39,31 6,43 
BA 1400°C 41,22 1,23 
BA 1450°C 39,35 8,07 

BB 1350°C 38,19 1,11 
BB 1400°C 39,20 1,43 
BB 1450°C 38,87 1,37 

S 81,54 6,20 

 
Pevnosti v tlaku cementových past připravených z vypálených slínků jsou uvedeny v tabulce 
20 a vypovídají o tom, že pevnost mírně vzrůstá s teplotou výpalu a je mírně vyšší u slínků 
vypálených z výše reaktivní surovinové moučky. Pro porovnání jsou ve spodní části tabulky 
uvedeny hodnoty pevností pro průmyslový alitický slínek S. 
 

Tabulka 20: Pevnosti belitických cementů připravených z belitických slínků pálených při 
různé teplotě výpalu z mouček s rozdílnou reaktivitou 

 

Doba hydratace Označení 
slínku 2 dny 7 dní 28 dní 

BA 1350°C 12,7 16,0 27,5 
BA 1400°C 13,3 16,6 28,4 
BA 1450°C 14,8 18,1 30,0 

BB 1350°C 12,1 15,1 26,7 
BB 1400°C 12,9 15,9 28,0 
BB 1450°C 13,9 17,2 29,5 

S 83,6 98,0 126,3 

 
 

4.2.2.2.2 Vliv doby výpalu 

 
Ze slínků pálených ze surovinové moučky BB při teplotě 1350°C a r ůzných dobách výdrže (0, 
5, 30 a 60 min) byly připraveny cementy pro stanovení pevností v tlaku. Pevnosti byly 
stanoveny na malých trámečcích 2 x 2 x 10 cm z cementových past a výsledky jsou uvedeny 
na obr. 18. 
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Obr. 18: Pevnosti belitických cementů ze slínků pálených při 1350°C s r ůznou dobou 

izotermní výdrže. 
 
Průměrný obsah jednotlivých oxidů v belitických zrnech byl u dvou vybraných vzorků 
stanoven elektronovou mikroanalýzou a je uveden v tabulce 21. Dalšími experimenty byl 
elektronovou mikroanalýzou potvrzen trend zvyšování vstupu vedlejších oxidů (zejména 
alkálií) do belitu s rostoucí teplotou a dobou výpalu, tedy se stupněm výpalu. Jeden 
z příkladů je uveden na obr. 19. 
 

 
Obr. 19: Obsah alkalických oxidů v belitu stanovený elektronovou mikrosondou v závislosti 

na době výpalu slínku (teplota výpalu - 1350°C) 
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Tabulka 21: Průměrný obsah jednotlivých oxidů v hm. % v belitu stanovený 

elektronovou mikroanalýzou ve slíncích vypálených při teplotě 1350°C 
se dvěma odlišnými dobami výpalu 

 

Moučka BB 1350°C 
Doba výpalu 5 min 40 min 

SiO2 33,42 30,93 
TiO2 0,11 0,25 
Al 2O3 0,43 1,44 
Fe2O3 0,41 1,50 
MgO 0,11 0,45 
CaO 63,78 60,84 
Na2O 0,18 0,99 
K2O 0,34 1,31 
SO2 0,04 0,13 

 
 
Pro názornost byly ze dvou cementů připravených z belitických slínků s rozdílnou dobou 
výpalu stanoveny i pevnosti z cementových malt podle normy EN 196-1. Výsledky jsou 
uvedeny v tabulce 22. 
 
 

Tabulka 22: Pevnosti belitických cementů v MPa na tělesech připravených podle EN 
196-1 

 

2 dny 7 dní 28 dní 
Vzorek 

Ohyb Tlak Ohyb Tlak Ohyb Tlak 

BB 1350°C 5 min 0,9 4,8 2,0 9,8 2,9 12,1 
BB 1350°C 40 min 1,5 6,7 1,7 10,4 2,8 16,2 

 
 

4.2.2.2.3 Vliv sycení 

 
Pro toto sledování byly připraveny surovinové moučky z čistých složek s odstupňovaným 
sycením vápnem, které činilo SLP = 70, 75, 80, 85 a 90. Teplota výpalu byla 1350°C a doba 
izotermní výdrže 5 min. Výsledky pevností v tlaku cementových past připravených z těchto 
slínků jsou uvedeny na obr. 20. 
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Obr. 20: Pevnosti belitických cementových past připravených z mouček 
s odstupňovaným sycením vápnem 

 
 
Z výsledků je patrné, že stupeň sycení vápnem použité surovinové moučky pro výpal 
belitického slínku má značný vliv na pevnosti z něho vyrobeného cementu. Čím větší je 
sycení, tím jsou vyšší pevnosti ve všech sledovaných termínech hydratace. 
 
 
4.2.2.3 Příprava a vlastnosti sm ěsných beliticko - alitických cement ů 
 
Z vysoce reaktivní surovinové moučky BA byly vylisovány tablety, které byly vypáleny 
v programově řízené superkantalové peci. Byl zvolen následující režim výpalu: 1 kg tablet byl 
nejprve kalcinován při teplotě 1050°C po dobu 60 minut, rychlostí 10°C/min bylo d osaženo 
izotermní teploty 1350°C, výdrž činila 10 minut. Hotové slínkové tablety uložené na podložce 
ze slitiny PtRh20 byly ochlazeny náhlým vyjmutím z pece. Slínek byl téměř čistě belitický 
s nepatrnými zbytky alitu, volného CaO a kyselé taveniny. Tento slínek BA1350 byl pomlet 
s 2,5 hm % sádrovce a průmyslový alitický slínek S s 5 hm. % sádrovce na cementy 
s měrným povrchem 350 ± 5 m2kg-1 dle Blaine. Pro pevnostní zkoušky byly připraveny směsi 
belitického a alitického cementu s obsahy 100, 90, 70, 50, 30, 10 a 0 hm. % belitického 
cementu. Pevnosti v tlaku byly stanoveny po 2, 7 a 28 dnech hydratace na trámečcích o 
rozměrech 20x20x100 mm připravených z normových cementových malt. 
Pevnosti belitického cementu, připraveného z průmyslové surovinové moučky výpalem při 
teplotě 1350°C ve sm ěsích s průmyslovým alitickým cementem, se po dvou dnech hydratace 
chovají přibližně podle směšovacího zákona (viz. obr. 21). Po 7 a 28 dnech hydratace je do 
30 - 40 hm % belitického cementu pokles pevností pozvolnější a zejména po 7 dnech je při 
vyšších obsazích belitického cementu tento pokles zřetelně strmější. 
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Obr. 21: Pevnosti cementových směsí v tlaku 

 
 
4.2.3 Diskuze výsledk ů 

 
I když belitický slínek, jak bylo zjištěno v kapitole 4.1, vzniká ve sledované loklitě asi 50krát 
rychleji než alitický, přesto u různě reaktivních nízkosycených mouček existuje prokazatelný 
rozdíl v jejich rychlosti přeměny na belitický slínek. V konečném dopadu pro případnou 
výrobu belitického slínku to ale nemůže mít tak výrazný vliv na energetickou spotřebu jako 
při výpalu různě reaktivních mouček pro výpal alitického slínku. 
Bylo zjištěno, že pevnosti belitických cementů vzrůstají s teplotou výpalu belitického slínku a 
jsou o něco vyšší u slínků, které byly vypáleny z výše reaktivní surovinové moučky. Dále byl 
zaznamenán vzrůst pevností s dobou izotermní výdrže u slínků pálených při stejné teplotě.  
Elektronovou mikroanalýzou byl zjištěn trend znečišťování belitických zrn vedlejšími oxidy 
(zejména alkáliemi) se vzrůstající teplotou výpalu. Belit pálený extrémně krátkou dobu má 
nízké obsahy znečišťujících oxidů v krystalové mřížce. 
Přitom bylo provedeno i srovnání technologických vlastností těchto belitických cementů 
s cementem připraveným z průmyslového alitického slínku. Bylo zjištěno, že pevnosti u 
nejkvalitnějšího belitického cementu byly po 2, 7 a 28 dnech hydratace asi 4krát až 5krát 
menší než u cementu alitického. Maxima teploty hydratace stanovené kalorimetricky se 
pohybovaly kolem 40°C, u alitického cementu byla tepl ota dvojnásobná.  
Tímto výzkumem bylo zjištěno, že existuje vztah mezi kinetikou vzniku belitického slínku a 
jeho hydraulickou aktivitou, ale opačný než se předpokládalo. Rychle vytvořený belitický 
slínek má nižší hydraulickou aktivitu než déle pálený až přepálený belitický slínek. Jako 
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hlavní příčina tohoto zjištění se jeví relativní čistota krystalové mřížky belitu v počátečním 
stádiu jeho tvorby, která byla prokázána elektronovou mikroanalýzou. 
Podle zjištěných výsledků se ovšem naskýtá možnost výroby směsných beliticko-alitických 
cementů prostřednictvím separátní výroby belitického a alitického slínku. Kvalitní cementy 
lze připravit až s 30 % podílem belitického cementu a dále by bylo možné vyrábět řadu 
ekonomicky výhodných cementů se sníženými pevnostmi nebo speciálními vlastnostmi 
(např. s nízkým hydratačním teplem). Nižší teplota výpalu a velmi krátké slinovací pásmo při 
výpalu belitického slínku by umožnily využití nálepku z předchozího výpalu alitického slínku, 
protože belitický nálepek není dostatečně stabilní. Izoterma vzniku taveniny by se nacházela 
pod povrchem nebo jen v krátkém úseku těsně pod povrchem alitického nálepku. Velmi 
zajímavé jsou ekonomické dopady. Jak bylo zjištěno v kapitole 4.1, při přechodu na výrobu 
belitického slínku by bylo možné ve sledované lokalitě zvýšit výkon rotační pece o 18 % za 
současného snížení měrné spotřeby paliva o 18 % a to při nezměněném tepelném příkonu 
pecní linky a snížení emisí CO2 asi o 9 %. Nevýhodou je horší melitelnost belitického slínku, 
která může být až o 30 % horší oproti alitickému slínku. Rozdíl lze částečně kompenzovat 
vhodným intenzifikátorem mletí. 
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4.3 Hydraulická aktivace belitického slínku síranov ými anionty 

 
Tato část práce se zabývá přípravou aktivního belitického slínku chemickou cestou. 
Podstatou aktivace je příprava belitického slínku se zvýšeným poměrem CaO : SiO2 ve 
struktuře dikalciumsilikátu při substituci aniontů SiO4

4- anionty SO4
2-.  

SO3 značně snižuje viskozitu a povrchové napětí slínkové taveniny [9,156-158] . Způsobuje 
oddálení počátku tvorby alitu, snižuje jeho nukleaci (tvorbu krystalových zárodků) a jeho 
celkové množství ve slínku, nebo může dokonce zablokovat jeho tvorbu [12,30,159] . Naopak 
podporuje tvorbu belitu a vstupuje ve velkém množství do jeho struktury. Této skutečnosti se 
dá využít k přípravě relativně vysoce sycených belitických slínků bez alitu nebo jen s jeho 
malým obsahem. Vysoké sycení belitického slínku by mělo při následné reakci s vodou 
zabezpečit zvýšení množství portlanditu (Ca(OH)2) a celkové alkality, a tedy akcelerovat 
průběh jeho hydratace. 
V praxi se potom naskýtá možnost využití odpadních energosádrovců a fluidních popílků při 
výpalu speciálního tzv. „sulfobelitového slínku“, který by byl podobně jako sulfoaluminátový 
belitický slínek pálen při nižších teplotách, ale oproti němu by neměl ve větší míře obsahovat 

kalciumsulfoaluminát (Kleinův komplex, yeelimit) – C4A3 S . 
Příklad změn chemického složení belitu se vzrůstajícím obsahem SO3 ve slínku zjištěný 
elektronovou mikroanalýzou je uveden v tabulce 23. Obsah SO3 v belitu výrazně vzrůstá 
s celkovým obsahem SO3 ve slínku. Obsah CaO v belitu zůstává konstantní, ale výrazně 
klesá obsah SiO2 se vzrůstem obsahu SO3 ve slínku. Poměr CaO:SiO2 v belitu s obsahem 
SO3 tudíž také vzrůstá. [159]  
 
 
Tabulka 23: Vybrané chemické parametry belitických zrn stanovené elektronovou 

mikroanalýzou v hm. % [159]  
 

Celkový obsah SO 3 
ve slínku 

CaO SiO2 SO3 CaO:SiO 2 

0,11 63,29 32,15 0,44 1,97 
0,31 63,71 31,57 0,76 2,02 
0,60 63,31 30,76 1,73 2,06 
2,44 63,12 29,68 2,17 2,13 

 
 
4.3.1 Příprava a metodika 

 
Pro přípravu experimentálních surovinových mouček byly použity běžné cementářské 
suroviny – čistý vápenec (V1), vápenec se zvýšeným obsahem SiO2 (V2), jílová břidlice (B), 
železitá korekce (Fe) a energosádrovec (ES). Skladba a předpokládané chemické parametry 
surovinových mouček jsou uvedeny v tabulce 24. Plánoval se výpal dvou belitických slínků 
s obsahem asi 4 hm. % SO3 a odlišným stupněm sycení vápnem, srovnávacího 
nízkosyceného belitického slínku a srovnávacího alitického slínku bez přídavku SO3.  
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Všechny surovinové moučky byly pomlety v množství 6 kg v laboratorním kulovém mlýnu na 
jemnost charakterizovanou zbytkem na sítě 0,09 mm asi 12 hm. %.  
Po provedení kontrolních rovnovážných výpalů a sledování fázového složení vzniklých slínků 
optickou mikroskopií byly provedeny korekce všech surovinových mouček přídavkem SiO2 
tak, aby byly splněny požadavky na předpokládané fázové složení jednotlivých slínků. 
 
 

Tabulka 24: Skladba surovinových mouček v hm. % a předpokládané základní 
chemické parametry 

 

Označení SM-B SM-B80S4 SM-B90S4 SM-A 

V1 55,27 48,82 52,74 64,41 
V2 19,59 18,92 17,51 14,1 
B 23,72 22,96 20,57 20,62 
Fe 1,42 1,37 1,26 0,87 
ES - 7,92 7,92 - 

SLP 80 80 90 96 
MS 2,6 2,6 2,6 2,6 
MA 1,4 1,4 1,4 1,6 

 
 
Po provedených korekcích byly surovinové moučky natabletovány (lisované tablety o 
průměru 4 cm a hmotnosti cca 80 g) a všechny belitické slínky byly vypáleny 
v superkantalové peci při násladujícím režimu výpalu: nárůst teploty 15°C/min, kone čná 
teplota 1400°C, izotermní výdrž 40 min. Alitický slín ek byl pálen při teplotě 1450°C s výdrži 
120 min. 
Pro stanovení kvantitativního fázového složení byla potřebná reprezentativní část každého 
slínku podrcena na propad sítem o velikosti otvorů 1 mm a z frakce 0,045 – 1 mm byl 
připraven na povrchu leštěný epoxidový nábrus pro sledování v odraženém světle 
petrografického polarizačního mikroskopu. Pro dokonalé odlišení jednotlivých slínkových 
minerálů je povrch nábrusu před analýzou obarven parami kyseliny octové [152] .  
Z připraveného nábrusu bylo stanoveno kvantitativní fázové složení v obj. % metodou 
mikroskopické bodové integrace [23] . Přitom bylo zaregistrováno 2000 bodů slínku. Pro 
přepočet z obj. % na hm. % byly použity následující specifické hmotnosti slínkových 
minerálů: C3S - 3,15; C2S - 3,28; C3A - 3,03; C4AF - 3,77; vol. CaO - 3,35 g.cm-3. 
Vzorky připravených slínků byly použity i pro stanovení chemického složení slínkových 
minerálů metodou elektronové mikroskopie. K analýzám byla využita elektronová 
mikrosonda CAMECA SX100. 
Kvalitativní fázové složení belitických slínku s obsahem SO3 bylo sledováno také RTG 
difrakční analýzou. RTG difrakční analýza byla provedena na aparatuře Bruker D8 Advance 
s Cu anodou (λKα = 1,54184 Å) v úhlové oblasti 6-80° úhlu 2 Θ.  
Ze všech slínků s přídavkem 4 hm. % přírodního sádrovce jako regulátoru tuhnutí byly 
připraveny cementy s přibližně stejným měrným povrchem (cca 440 m2/kg). Cementy byly 
podrobeny technologickým zkouškám podle norem řady EN 196. 
Stanovení uvolněného hydratačního tepla bylo provedeno standardně rozpouštěcí metodou 
podle EN 196-8 po 2, 7, 28, 56 a 90 dnech hydratace cementové pasty. 
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Dále byl stanoven průběh teploty při hydrataci cementových past v semiadiabatickém 
kalorimetru [155] , jehož podmínky splňují normu EN 196-9. Kalorimetrická křivka udává 
informace o intenzitě hydratace a rychlosti průběhu hydratace konkrétního cementu nebo 
maltoviny. Z kalorimetrické křivky bylo vypočteno také měrné hydratační teplo cementů za 
dobu hydratace 24 hodin podle následujícího vzorce: 
 
Q24 = (Ccelk/m).(T-T0)         (19) 
 
Kde: Ccelk – celková tepelná kapacita kalorimetru v J.K-1 (cement, voda, nádoba) 
 m     – hmotnost cementu v g 
 T, T0   – konečná a počáteční teplota směsi 
 
 
 
4.3.2 Výsledky 

 
4.3.2.1 Složení slínk ů 
 
Výsledky stanovení kvantitativního fázového složení všech slínků jsou uvedeny v tabulce 25 
a výsledky vybraných chemických parametrů v tabulce 26. Na obr. 22 a 23 je patrná 
mikrostruktura slínků s obsahem SO3. 
 
 
Tabulka 25: Kvantitativní fázové složení slínků v hm. % 
 

Slínek S-B S-B80S4 S-B90S4 S-A 

C3S 0,2 0,0 8,5 66,7 
C2S 79,3 82,6 73,3 12,2 
C3A 4,0 2,6 4,2 12,3 
C4AF 16,5 14,8 14,0 7,8 
Cvol 0,0 0,0 0,0 0,9 

C3Srov 0,2 0,0 8,5 70,5 
C2Srov 79,3 82,6 73,3 9,4 

 
kde: 

C3Srov = 4,219 * Cvol + C3S     vypočtený rovnovážný obsah alitu (20) 
C2Srov = 100 - C3Srov - C3A - C4AF   vypočtený rovnovážný obsah belitu (21) 
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Tabulka 26: Chemické složení slínků v hm. % a z něho vypočítané základní chemické 

parametry 
 

Označení S-B S-B80S4 S-B90S4 S-A 

SiO2 27,03 24,08 23,04 22,63 
Al 2O3 5,49 5,47 4,79 4,80 
Fe2O3 3,90 3,68 3,31 2,77 
MgO 1,05 1,08 1,02 1,04 
CaO 59,65 58,70 59,84 66,23 
SO3 celkový 0,06 4,44 4,43 0,03 

SLP 70,4 77,0 82,7 93,5 
MS 2,88 2,63 2,84 2,99 
MA 1,41 1,49 1,45 1,73 

 
 
Elektronovou mikroanalýzou bylo stanoveno chemické složení belitických zrn a alitických 
krystalů. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 27 a 28. 
 
 
 

 
Obr. 22: Mikrostruktura belitického slínku S-B80S4 (belit tvoří hnědá zrna, světlé plošky 

mezi zrny – slínková mezerní hmota, černé difúzní oblasti – otevřené póry, 
šedobéžové oblasti – póry uzavřené epoxidem), odražené světlo, povrch barven 
parami kyseliny octové 

 
 



 63 

 

 
Obr. 23: Mikrostruktura belitického slínku S-B90S4 (ojedinělý alit tvoří modré krystaly, 

oranžová uzavřenina v alitu – volné CaO), odražené světlo, povrch barven parami 
kyseliny octové 

 
 
 

Tabulka 27: Průměrné chemické složení belitických zrn v hm. % stanovené elektronovou 
mikroanalýzou 

 

Označení S-B S-B80S4 S-B90S4 S-A 

SiO2 32,008 30,560 28,797 31,012 
TiO2 0,213 0,216 0,219 0,276 
Al 2O3 0,962 1,813 2,759 1,618 
Fe2O3 1,136 1,170 1,757 1,481 
P2O5 0,093 0,098 0,093 0,067 
MnO 0,050 0,056 0,072 0,073 
MgO 0,383 0,246 0,607 0,328 
CaO 63,231 63,743 65,362 63,721 
Na2O 0,261 0,107 0,150 0,366 
K2O 0,794 0,102 0,138 0,927 
SO3 0,060 1,614 3,093 0,068 

CaO:SiO 2 1,975 2,086 2,270 2,055 
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Tabulka 28: Průměrné chemické složení krystalů alitu v hm. % stanovené elektronovou 
mikroanalýzou 

 

Označení S-B90S4 S-A 

SiO2 23,500 25,028 
TiO2 0,140 0,133 
Al 2O3 1,615 0,739 
Fe2O3 1,065 0,719 
P2O5 0,084 0,080 
MnO 0,067 0,048 
MgO 1,127 0,652 
CaO 71,810 72,213 
Na2O 0,036 0,096 
K2O 0,016 0,078 
SO3 0,165 0,035 

CaO:SiO 2 3,056 2,885 

 
 
RTG difrakční analýzou byl v belitických slíncích s obsahem SO3 kromě běžných slínkových 
minerálů zjištěn také malý podíl anhydritu II (CaSO4). Kleinův komplex (mineralogicky 
yeelimite - Ca4Al6(SO4)O12) je pravděpodobně přítomen, ale v nepatrném množství. 
Porovnání difraktogramů je uvedeno na obr. 24.  
 

Operations: Y Scale Add 1000 | Background 1.000,1.000 | Import
st-S-B90S5-11-04-08 - File: st-S-B90S5-11-04-08.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 6.000 ° - End: 79.9 97 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 376. s - Temp.: 2 5 °C (Room) - Time Started: 10 s - 2-Theta: 6.000 
Operations: Y Scale Add -500 | Y Scale Add -500 | Y Scale Add 1000 | Y Scale Add 0 | Background 1.000,1.000 | Import
st-B80S4-11-04-08 - File: st-B80S4-11-04-08.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 6.000 ° - End: 79.997 °  - Step: 0.020 ° - Step time: 376. s - Temp.: 25 °C  (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 6.000 ° - T
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Obr. 24: Porovnání difraktogramů slínků S-B80S4 a S-B90S4 
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4.3.2.2 Vlastnosti cement ů 
 
Měrný povrch podle Blaine a měrná hmotnost připravených cementů je uvedena v tabulce 
29. 
 
 
Tabulka 29: Měrná hmotnost v kg/m3 a měrný povrch v m2/kg připravených cementů 
 

Cement C-B C-B80S4 C-B90S4 C-A 

Měrná hmotnost 3230 3261 3191 3179 
Měrný povrch  435 436 438 437 

 
 
Základní technologickou vlastností cementů je pevnost, která byla satnovena podle EN 196-
1 a výsledky jsou uvedeny v tabulce 30. Pevnosti v tlaku jsou vyneseny graficky na obr. 25. 
 
 

Tabulka 30: Pevnosti cementů v tahu za ohybu a v tlaku v MPa 
 

2 dny 7 dní 28 dní 56 dní 90 dní 
Cement 

Ohyb Tlak Ohyb Tlak Ohyb Tlak Ohyb Tlak Ohyb Tlak 

C-B 1,8 2,0 1,3 2,3 3,9 14,6 5,1 31,1 5,7 38,3 
C-B80S4 0,4 1,8 2,3 12,2 6,9 47,4 8,7 57,8 6,3 60,6 
C-B90S4 2,8 11,0 3,4 24,2 7,4 51,1 9,4 61,5 8,7 65,8 
C-A 3,7 16,6 7,3 44,7 8,4 66,3 7,9 70,8 8,3 69,5 

 
Výsledky normální konzistence, tuhnutí a objemové stálosti cementů podle EN 196-3 jsou 
uvedeny v tabulce 31. Průběh tuhnutí byl sledován také detailně metodou podle 
Tussenbrocka (viz. obr. 26) 
 
 

Tabulka 31: Výsledky stanovení normální konzistence, tuhnutí a objemové stálosti 
 

Cement Normální 
konzistence 

(%) 

Počátek 
tuhnutí 
(h:min) 

Doba tuhnutí 
(h:min) 

Objemová 
stálost (mm) 

C-B 30,7 1:00 1:30 0,0 
C-B80S4 30,3 4:20 5:40 0,8 
C-B90S4 28,7 4:00 5:10 0,3 
C-A 28,0 3:50 4:40 0,2 
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Obr. 25: Vývoj pevnosti v tlaku u připravených cementů 
 
 

 
 

Obr. 26: Vývoj tuhnutí u připravených cementů stanovený metodou podle Tussenbrocka 
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Uvolněné hydratační teplo po 2, 7, 28, 56 a 90 dnech hydratace stanovené rozpouštěcí 
metodou je uvedeno v tabulce 32 a graficky na obr. 27. V tabulce 33 je teplota maxima (Tmax) 
a doba dosažení této teploty (tmax) na hydratační křivce ze semiadiabatického kalorimetru a 
výpočet měrného hydratačního tepla Q cementů za dobu 24 hod hydratace z této křivky. 
Průběh teplot zaznamenaný semiadiabatickou kalorimetrií je uveden také graficky na obr. 28. 
 
Tabulka 32: Hydratační teplo cementů stanovené podle EN 196-8 
 

Hydrata ční teplo [kJ/kg] 
Cement 

2 dny 7 dní 28 dní 56 dní 90 dní 

C-B 118 140 237 286 325 
C-B80S4 120 154 286 312 327 
C-B90S4 174 195 290 323 346 
C-A 230 311 449 475 487 

 
Tabulka 33: Výsledky průběhu hydratace cementových past ze semiadiabatického 

kalorimetru 
 

Cement 
Tmax 
[°C] 

tmax 
[hod] 

Q24 

[J.g -1] 

C-B 31,67 2,56 3,2 
C-B80S4 26,67 0,19 3,7 
C-B90S4 30,24 12,04 71,0 
C-A 47,91 10,42 268,9 

 
 

 
 
Obr. 27: Uvolněné hydratační teplo stanovené rozpouštěcí metodou 
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Obr. 28: Průběh hydratace cementových past zaznamenaný semiadiabatickou kalorimetrií 
 
 
 
4.3.3 Diskuze výsledk ů 

 
Vstup SO3 do struktury belitu, který zde zastupuje SiO2 umožňuje rozšířit toto zastupování 
také dalším oxidům a to zejména Al2O3 a Fe2O3. Tím znatelně vzroste poměr CaO : SiO2 ve 
struktuře belitu oproti belitu ve slínku bez přídavku SO3. Tento jev je ještě výraznější u 
belitického slínku s vyšším sycením vápnem. 
Belitický slínek dotovaný anionty SO4

2- (tzv. sulfobelitový slínek) je výrazně hydraulicky 
aktivován oproti běžnému belitickému slínku a cement z něho připravený se blíží svými 
technologickými vlastnostmi, s výjimkou krátkodobých pevností, portlandskému cementu 
s převahou alitu. Navíc má tento belitický cement významně snížené hydratační teplo, což 
může být pro určité aplikce velmi příznivé. 
Cementy připravené z těchto sulfobelitových slínků mají výrazně lepší pevnostní parametry 
než cementy ze sulfoferoaluminátového belitického slínku a vysoceželeznatého belitického 
slínku, které byly připravené průmyslovým pokusným provozem v Rumunsku [144] . Cement 
ze slínku S-B90S4 s 8,5 hm. % alitu má shodné pevnostní parametry s průmyslově 
vyráběným cementem z vysoce belitického slínku v Číně [149] , který obsahuje 20 – 30 hm. 
% alitu. 
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4.4 Možnosti uplatn ění speciálního sulfobelitového slínku 

 
Případná výroba tohoto nízkosyceného, nízkoenergetického belitického slínku by mohla 
přinést významné ekonomické a ekologické efekty pro výrobce cementu. Proto byl 
v závěrečné části práce proveden pokusný výpal speciálního belitického slínku dotovaného 
SO3 v modelové rotační peci. Z vypáleného slínku byly připraveny směsné cementy 
v kombinaci s běžným průmyslovým alitickým slínkem a na závěr byly sledovány jejich 
technologické vlastnosti a vývoj hydratace. 
 
 
4.4.1 Příprava a metodika 

 
Pro přípravu surovinové moučky na výpal belitického slínku byly použity běžné cementářské 
suroviny uvedené v kap. 4.3.1. Složení moučky, které uvádí tabulka 34, bylo spočítáno 
speciálním programem pro výpočet skladby na tyto základní chemické parametry: SLP = 80, 
MS = 2,6, MA = 1,4. Obsah energosádrovce byl zvolen tak, aby výsledný slínek obsahoval 
kolem 3 hm. % SO3. Surovinová moučka v množství asi 16 kg byla pomleta v kulovém mlýně 
tak, aby zbytek na sítě o velikosti otvoru 0,09 mm činil přibližně 13 hm. %. 

 

Tabulka 34:Skladba surovinové moučky v hm. % 

Označení V1 V2 B Fe ES 

SM SB 51,93 18,40 22,28 1,33 6,06 

 
 

Výpal surovinové moučky byl proveden v modelové rotační peci (viz. obr. 29). Ze surovinové 
moučky s přídavkem vody bylo vypracováno husté těsto. Pro zlepšení soudržnosti bylo 
přidáno asi 1 hm. % dextrinu. Těsto bylo protlačováno speciálním mlýnkem, aby vznikla 
válcovitá tělíska o průměru asi 1 cm a délce několik cm. Takto připravená a vysušená tělíska 
byla vložena do modelové rotační pece. Rotační pec má délku 3,9 m a vnitřní průměr 15 cm. 
Jako palivo je používána směs zemního plynu a kyslíku a výkon pece činí asi 2 kg 
vypáleného materiálu za hodinu. Po vyhřátí pece na stanovenou teplotu je pecí otáčeno 
(použitá rychlost otáčení – 1 otáčka za 90 s) a materiál je postupně posunován do žárového 
pásma, jehož teplota dosahovala 1350 - 1400°C. Vypále ný slínek vypadává otvorem pod 
pecním hořákem.  
Po výpalu bylo stanoveno kvantitativní fázové složení slínku mikroskopickou bodovou 
integrací [23]  a ze slínku byl připraven cement semletím s 2,5 hm. % energosádrovce jako 
regulátoru tuhnutí na měrný povrch 350 m2.kg-1 (ozn. C-A0SB100). Pro přípravu směsných 
sulfobeliticko - alitických cementů byl také pomlet běžný průmyslový alitický slínek 
z cementárny Mokrá s 5 hm. % energosádrovce na stejný měrný povrch jako slínek belitický 
(ozn. C-A100SB0). 
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Obr. 29: Pohled na modelovou rotační pec 
 
 
Smícháním připraveného sulfobelitického a alitického cementu s obsahem 0 - 100 hm. % 
belitického cementu v množství odstupňovaném po 10 hm. % vzniklo 11 směsných cementů, 
ze kterých byly připraveny trámečky z cementové malty podle normy EN 196-1. Na 
trámečcích byly stanoveny pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu po 2, 7 a 28 dnech hydratace. 
V některých případech byly hodnoty doplněny ještě o pevnosti po 14 a 21 dnech hydratace. 
Pro porovnání dalších vlastností bylo u obou základních cementů provedeno také stanovení 
normální konzistence a tuhnutí podle EN 196-3 a kalorimetrická měření. Měření bylo 
provedeno na semiadiabatickém kalorimetru vybaveném odporově vyhřívaným pláštěm, 
umožňujícím nastavení různých režimů měření [155] . Cementová pasta s vodním 
součinitelem w = 0,35 byla umístěna v polystyrénovém kelímku do temperačního pláště a 
uzavřena parotěsným víčkem s teplotním čidlem a izolačním krytem. Sledována byla změna 
teploty vzorku v závislosti na době hydratace. Měření probíhala v izoperibolickém režimu při 
teplotě pláště kalorimetru 35°C po dobu 24 hodin. Z kalorimetrick ých křivek byly odečteny 
maximální dosažené teploty v hydratujícím vzorku a časy dosažení teplotních maxim. 
Dále bylo podle normy EN 196-8 stanoveno hydratační teplo rozpouštěcí metodou, což je 
množství tepla, které se uvolní při rozpouštění cementu ve směsi kyseliny dusičné a 
fluorovodíkové. Rozpouštěcí teplo bylo stanoveno jednak u vzorku nehydratovaného a 
jednak u vzorku hydratovaného po požadované době hydratace. Rozdíl takto stanovených 
rozpouštěcích tepel je pak roven hydratačnímu teplu cementu v příslušných termínech. 
V našem případě byla použita doba hydratace 7 dní, která je rozhodující pro klasifikaci 
cementů z hlediska hodnoty hydratačního tepla (viz.dodatek A1 k EN 197-1). 
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4.4.2 Výsledky 

 
Výpalem nízkosycené surovinové moučky v modelové rotační peci vznikl speciální čistě 
belitický slínek s nepatrným obsahem alitu. Jeho fázové složení, které bylo stanoveno 
mikroskopicky, je uvedeno společně se složením slínku z cementárny Mokrá, který byl použit 
pro přípravu alitického cementu, v tabulce 35. Chemické složení sulfobelitového slínku je 
uvedeno v tabulce 36. 
 

Tabulka 35:Fázové složení sulfobelitického (S-SB) a průmyslového alitického slínku (S-A) 
v hm.% stanovené mikroskopicky 

 
Slínek C 3S C2S C3A C4AF Cvol 

S-SB 1,9 80,2 4,7 13,2 0,0 
S-A 70,0 8,3 9,6 11,0 1,0 

 
 
Tabulka 36: Chemické složení sulfobelitického slínku v hm. % a z něho vypočtené základní 

chemické parametry 
 

Slínek S-SB 

SiO2 24,75 

TiO2 0,24 

Al 2O3 4,66 

Fe2O3 3,95 

P2O5 0,09 

MnO 0,082 

MgO 1,39 

CaO 60,40 

Na2O 0,24 

K2O 0,22 

SO3 3,39 

SLP 78,1 

MS 2,88 

MA 1,18 

 
 
Výsledky stanovení pevností připravených směsných cementů s odstupňovaným obsahem 
sulfobelitického cementu jsou uvedeny v tabulce 37. 
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Tabulka 37:Pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu v MPa připravených směsných aliticko-
belitických cementů 

 
Doba hydratace 

2 dny 7 dní 28 dní 
Označení 
cementu 

Tlak Ohyb Tlak Ohyb Tlak Ohyb 

C-A100SB0 29,8 5,2 50,4 7,9 63,6 8,6 
C-A90SB10 26,5 4,9 47,6 7,9 64,2 8,0 
C-A80SB20 22,9 4,0 45,5 7,8 67,6 8,4 
C-A70SB30 21,1 4,2 43,9 6,8 70,5 8,4 
C-A60SB40 17,3 3,2 40,5 6,7 73,9 7,0 
C-A50SB50 14,8 2,7 36,0 6,2 74,7 7,1 
C-A40SB60 13,5 2,2 29,6 5,5 76,4 7,8 
C-A30SB70 8,6 1,7 25,3 5,1 78,9 7,9 
C-A20SB80 5,7 1,3 17,6 3,9 79,8 8,2 
C-A10SB90 2,7 1,0 10,1 2,8 75,7 8,0 
C-A0SB100 1,2 0,5 7,1 2,4 69,3 7,5 

 
 

Z grafického vyjádření (viz. obr. 30) je patrné, že po dvou dnech hydratace se cementy 
chovají přibližně podle směšovacího pravidla a pevnost roste úměrně s rostoucím obsahem 
alitického cementu ve směsi. Po 7 dnech hydratace je do 40 hm % belitického cementu ve 
směsi pokles pevností pozvolnější. Po 28 dnech hydratace pevnosti směsných cementů 
nejenže dosahují pevnosti cementu z průmyslového alitického slínku, ale dokonce ji i 
ve většině případů výrazně převyšují. 
 

 

Obr. 30: Pevnosti směsných aliticko-belitických cementů v MPa v závislosti na obsahu 
speciálního belitického cementu ve směsi 
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Pro porovnání dalších vlastností bylo u obou základních cementů provedeno také stanovení 
normální konzistence a tuhnutí podle EN 196-3 (viz. tab. 38) a kalorimetrická měření 
vybraných směsí. Z grafu na obrázku 31 je zřetelný velký rozdíl v množství tepla uvolněného 
po dobu prvních 24 hodin reakce s vodou. Zatím co vzorek cementu připravený 
z průmyslového alitického slínku (ozn. C-A100SB0) začal hydratovat ještě před zahřátím 
pláště na konstantní teplotu 35°C a jeho hydratace probíha la tepelně velice intenzivně, v 
teplotním maximu se vzorek v osmé hodině hydratace zahřál na 56,5°C, čistě belitický 
cement (ozn. C-A0SB100) začal hydratovat až přibližně v době, kdy došlo i k ustálení teploty 
pláště na 35°C a teplotního maxima, jež činilo pouze 40,3°C, dosáhl až po 11 hodin ě 
hydratace. 

 
 

Tabulka 38: Stanovení normální konzistence a počátku a konce tuhnutí podle EN 196-3 
 

Vzorek Normální 
konzistence (%) 

Počátek tuhnutí 
(h : min) 

Konec tuhnutí 
(h : min) 

C-A100SB0 27,3 4 : 10 5 : 00 
C-A0SB100 27,6 3 : 50 4 : 40 

 
 

 
Obr. 31: Průběh hydratace vybraných směsných cementů stanovený na semiadiabatickém 

kalorimetru 
 
 

U čistě belitického cementu C-A0SB100 bylo stanoveno také hydratační teplo po 7 dnech 
hydratace, které činí 178 kJ/kg. Podle normy EN 14216 ho tedy lze klasifikovat jako cement 
s velmi nízkým hydratačním teplem. V normě uvedená hraniční hodnota pro tyto cementy 
činí 220 kJ/kg. 
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Stupeň hydratace některých vybraných cementových past po 28 dnech hydratace sledovaný 
DTA – TG analýzou je uveden v tabulce 39. Z výsledků je patrné zvýšení obsahu pojivových 
fází a portlanditu u belitického slínku s obsahem SO3 (C-A0SB100)  

 
Tabulka 39 Kvantitativní vyhodnocení termické analýzy hydratovaných cementových past 

po 28 dnech hydratace v hm. % 
 

Vzorek 
H2O v CSH 

a aft 
Portlandit Kalcit 

Celková z. 
ž. 

BB 1350 5min 9,1 1,0 3,7 11,0 
BB 1350 40min 12,3 3,1 2,1 13,9 

C-A0SB100 11,9 5,6 8,6 17,1 
C-A100SB0 10,2 11,8 9,3 17,2 

CEM I 42,5 R 11,8 13,1 4,9 17,1 

 
 

4.4.3 Diskuze výsledk ů 

 
Tato modelová příprava nízkosyceného belitického slínku dotovaného SO3, která 
napodobuje výpal v průmyslové rotační peci, potvrdila možnost přípravy kvalitního 
speciálního slínku vypáleného při teplotě o 100°C menší, než je teplota slinovacího pásma 
při výrobě běžného portlandského alitického slínku.  
Z výsledků vyplývá, že připravený speciální belitický cement se po 28 dnech hydratace 
vyrovná svými pevnostmi průmyslovému alitickému cementu. Krátkodobé pevnosti jsou 
vyhovující u směsných cementů do 50 % obsahu belitického slínku. Tyto výsledky naznačují 
možnost průmyslové separátní výroby speciálního belitického slínku vedle běžného 
alitického slínku a výrobu ekonomicky a ekologicky výhodnějších směsných portlandských 
cementů s vyhovujícími technologickými parametry, případně cíleně připravovat speciální 
cementy s vlastnostmi podle požadavku na jejich použití. 
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5. ZÁVĚR 
 
Experimentálně byl objasněn mechanismus a kinetika vzniku belitického slínku včetně 
procesu přechodného vzniku alitu ve slínku, který je v rovnovážném stavu čistě belitický. 
Byly odvozeny rovnice pro výpočty změn výkonu rotační pece a měrné spotřeby paliva při 
změnách reaktivity i chemického složení surovinové moučky. Použití těchto rovnic ukazuje, 
že při přechodu na výrobu belitického slínku v konkrétně sledované lokalitě by bylo možné 
zvýšit výkon rotační pece o 18 % za současného snížení měrné spotřeby paliva o 18 % a to 
při nezměněném tepelném příkonu pecní linky a snížení emisí CO2 asi o 9 %. 
Protože belit je v běžném portlandském slínku s převahou alitu výrazně rekrystalován [15] , 
předpokládalo se, že rychle vzniklý belit bude mít výrazně vyšší hydraulickou aktivitu než 
tento přepálený belit, podobně jako je tomu v případě alitu [160] . 
Tímto výzkumem bylo zjištěno, že existuje vztah mezi kinetikou vzniku belitického slínku a 
jeho hydraulickou aktivitou, ale opačný než se předpokládalo. Rychle vytvořený belitický 
slínek má nižší hydraulickou aktivitu než déle pálený až přepálený belitický slínek. Jako 
hlavní příčina tohoto zjištění se jeví relativní čistota krystalové mřížky belitu v počátečním 
stádiu jeho tvorby, která byla prokázána elektronovou mikroanalýzou. 
Pevnosti připravených belitických slínku narůstaly tedy se zvyšující se dobou výpalu, 
teplotou výpalu i reaktivitou surovinové moučky. Také byl zaznamenán již dříve publikovaný 
vzrůst pevností belitických slínků s rostoucí úrovní sycení vápnem [49,161,162] . 
Výroba takovéhoto běžného belitického slínku ve stávajících pecních linkách by v zásadě 
byla možná, ale dosahované pevnosti z něho připravených cementů by byly po 28 dnech 
hydratace 4krát až 5krát nižší než u běžného portlandského cementu. Využití by snad mohl 
najít jako částečná náhrada alitického slínku při přípravě speciálních směsných cementů. 
Výhodnější ovšem je zvýšit sycení vápnem a tudíž i obsah alitu ve slínku, čímž by byl do 
určité míry zachován ekonomický a ekologický efekt při výrobě a navíc by došlo ke zlepšení 
melitelnosti slínku, protože melitelnost belitického slínku je asi o 30 % horší než u běžného 
slínku s vysokým obsahem alitu. Průmyslová výroba takového belitického cementu 
s obsahem 20 – 30 % alitu pro masivní a lité betony s velmi kvalitními parametry je známá 
z Číny [149,150] . 
Zajímavější dopad na hydraulickou aktivitu belitu však měla jeho chemická aktivace 
síranovými anionty. Vstup SO3 do struktury belitu, který zde zastupuje SiO2 umožňuje rozšířit 
toto zastupování také dalším oxidům a to zejména Al2O3 a Fe2O3. Tím znatelně vzrůstá 
poměr CaO : SiO2 ve struktuře belitu oproti belitu ve slínku bez přídavku SO3. Tento jev je 
výraznější u belitického slínku s vyšším sycením vápnem.  
Belitický slínek dotovaný anionty SO4

2- (tzv. sulfobelitový slínek) je výrazně hydraulicky 
aktivován oproti běžnému belitickému slínku a cement z něho připravený se blíží svými 
technologickými vlastnostmi, s výjimkou krátkodobých pevností, portlandskému cementu 
s převahou alitu. Navíc má tento belitický cement významně snížené hydratační teplo, což 
může být pro určité aplikace velmi příznivé 
Relativně vysoké sycení vápnem u tohoto belitického slínku zabezpečuje  při reakci s vodou 
zvýšení množství portlanditu (Ca(OH)2) a celkové alkality a tím akceleruje průběh jeho 
hydratace. 
Hydraulická aktivace tohoto sulfobelitového slínku je tedy zapříčiněna jednak narušením a 
znečištěním krystalové mřížky belitu, relativně vysokým obsahem CaO ve slínku a 
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pravděpodobně i malým podílem anhydritu II, který, jak bylo zjištěno, má pozitvní vliv na 
vývoj pevností cementu [163] . 
Takto aktivovaný belitický slínek by bylo možné vzhledem k jeho dobrým hydraulickým 
vlastnostem použít pro výrobu cementu i samostatně. V praxi na stávajících pecních linkách 
by byla výhodná střídavá výroba sulfobelitického a klasického alitického slínku. Nižší teplota 
výpalu a velmi krátké slinovací pásmo při výpalu belitického slínku by umožnily využití 
nálepku z předchozího výpalu alitického slínku, protože belitický nálepek není dostatečně 
stabilní. Izoterma vzniku taveniny by se nacházela pod povrchem nebo jen v krátkém úseku 
těsně pod povrchem alitického nálepku.  
Ke zvýšení hydraulické aktivity a zlepšení parametru výpalu a melitelnosti by přispělo další 
zvýšení sycení vápnem s nárůstem obsahu alitu do 20 hm. %. Granálie s převahou belitu 
jsou totiž plastické s vyšším pokrytím povrchu taveninou (těsnější uspořádání kulovitých zrn 
belitu, které vzájemně nesrůstají), zatímco vzájemně srůstající hranaté krystaly alitu vytváří 
pevnou kostru granálie s nižším pokrytím povrchu taveninou [15]  a výpal se stává pro pecní 
linku bezpečnějším. 
Práce byly zakončeny výpalem sulfobelitového slínku v modelové rotační peci, který 
napodobil průmyslovou výrobu. Získané výsledky naznačují možnost průmyslové separátní 
výroby speciálního belitického slínku vedle běžného alitického slínku a výrobu ekonomicky a 
ekologicky výhodných směsných portlandských cementů s vyhovujícími technologickými 
parametry, případně cíleně připravovat speciální cementy s vlastnostmi podle požadavku na 
jejich použití. 
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