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ABSTRAKT 

Předmětem této disertační práce bylo objasnění reakčního mechanismu, vedoucího k tvor-

bě dikalciumsilikátu (C2S), jeho tuhých roztoků a dalších kalcium-fosfát-silikátových fází, při 

jejich přípravě metodou sol-gel. Jako výchozí látky pro syntézu vzorků byly použity: koloidní 

SiO2 (Tosil A), CaO (tetrahydrát dusičnanu vápenatého) a H3PO4 (jako zdroj P2O5). Byly při-

praveny série vzorků s různým obsahem P2O5. Pro analýzu Tosilu A a vzorků byly použity 

metody: DTA/TGA kombinovaná s EGA, XRD a EDS se skenovací elektronovou mikrosko-

pií (SEM). 

Je prokázáno, že oxid fosforečný může vstupovat do struktury C2S a má schopnost tvořit 

tuhé roztoky a různé kalcium-fosfát-silikátové fáze v soustavě C2S–C3P. V závislosti na kon-

centraci P2O5 v reakčních soustavách se formují: larnit (2CaO·SiO2), Ca14,92(PO4)2,35(SiO4)5,65 

a 5CaO·SiO2·P2O5, jak bylo zjištěno pomocí XRD analýzy. Prvková mikroanalýza prokázala 

přítomnost epicenter fosforečnanu vápenatého (C3P) obsahujících SiO2, oblastí dikalciumsili-

kátu (C2S) s nízkým obsahem P2O5 a přechodných oblastí různých kalcium-fosfát-silikáto-

vých fází. K tvorbě dvou odlišných epicenter C2S a C3P dochází kvůli různé afinitě kyselých 

oxidů (SiO2, P2O5) k oxidu bazickému (CaO) během procesu sol-gel. Formování různých kal-

cium-fosfát-silikátových fází je pak důsledkem difúze P2O5 do fáze C2S a SiO2 do fáze C3P. 

 

ABSTRACT 

 The subject of this doctoral thesis was to elucidate the mechanism of reaction leading to 

the formation of dicalcium silicate (C2S), its solid solutions and other phosphatic calcium sili-

cate phases using the sol-gel method of synthesis. SiO2 (Tosil A), CaO (calcium nitrate tetra-

hydrate) and H3PO4 (as a source of P2O5) were used as starting materials. Series of samples 

with different content of P2O5 were synthesized. The characterization of Tosil A and samples 

was based on the following methods: DTA/TGA and EGA, XRD and SEM and EDS analy-

ses. 

It is known, that phosphorous oxide can enter the structure of C2S and possibly form solid 

solutions and different phosphatic calcium silicate phases in C2S–C3P system. Depending on 

the P2O5 concentration in mixtures, three distinct phases are formed: larnite (2CaO·SiO2), 

Ca14,92(PO4)2,35(SiO4)5,65 and 5CaO·SiO2·P2O5, as detected by XRD. Local microanalysis de-

monstrated the presence of calcium phosphate epicenters (C3P) containing SiO2, calcium sili-

cate (C2S) zones with minimum content of P2O5 and intermediary areas of various phosphatic 

calcium silicates. The formation of two distinct islets of C2S and C3P is due the affinity of 

acid oxides (SiO2, P2O5) towards the basic one (CaO) during the sol-gel process. Then, the 

formation of various phosphatic calcium silicates results from the diffusion of P2O5 and SiO2 

towards calcium silicate and calcium phosphate, respectively. 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

1.1 Masokostní moučka, dikalciumsilikát a metoda sol-gel 

Aktuálnost studia tuhých roztoků C2S–C3P, vznikajících substitucí části SiO2 v dikalcium-

silikátu (C2S) oxidem fosforečným (P2O5), se navzdory doznívajícímu boomu, který výzkum 

v této oblasti zaznamenal v uplynulé dekádě, nesnížila a i dnes zaměstnává nemálo vědeckých 

kapacit. V souvislosti s mediální bouří kolem BSE (nemoci šílených krav) a pochopitelnému 

plošnému zákazu zkrmování masokostní moučky jatečným zvířatům byly hledány jiné způso-

by využití této sekundární suroviny. 

Jednou z možností bylo využití energetického potenciálu masokostní moučky jako alterna-

tivního paliva při produkci portlandského slínku. Masokostní moučka přidávaná do surovino-

vé moučky dodává hořením své organické složky část energie, potřebné pro pálení této směsi 

surovin, a termickým rozkladem své minerální složky poskytuje CaO (a P2O5), využitelný při 

formování slínkových minerálů. Protože P2O5 stabilizuje vysokoteplotní formy C2S, může je-

ho zvýšený obsah v soustavě vést k omezení až zablokování tvorby trikalciumsilikátu (C3S), 

který při průmyslové výrobě portlandského slínku právě z C2S a CaO vzniká. Velká část prací 

vědeckých týmů byla proto soustředěna na hledání limitního množství P2O5, které ještě umož-

ňuje produkci portlandského slínku vyhovujícího normám. 

Tato práce však nebyla primárně koncipována jako odpověď na potřeby silikátového prů-

myslu. Jejím cílem je především osvětlit komplexní mechanismus tvorby dikalciumsilikátu a 

formování jeho tuhých roztoků v soustavě s různým obsahem P2O5, mnohdy překračujícím li-

mitní koncentraci P2O5 pro produkci portlandského slínku. Poznání složení tuhých roztoků na 

bázi C2S–C3P a pochopení principů, uplatňujících se při jejich formování, může být přínosem 

i pro odvětví biokeramických materiálů. 

Pro přípravu malých, ale přesně chemicky definovaných vzorků byla zvolena méně běžná 

metoda sol-gel. Tato metoda je sice pro produkci slínkových minerálů v průmyslovém měřít-

ku nepoužitelná, ale umožňuje syntézu jak čistého β-C2S (vysokoteplotní modifikace C2S tvo-

řící belit v portlandském slínku), tak přípravu tuhých roztoků C2S–C3P. Její výhody spočívají 

především v chemické definovanosti syntetizovaných produktů (využívá čistých chemikálií), 

homogenizaci výchozích látek na molekulární úrovni (v koloidním roztoku) a nižších energe-

tických nárocích na přípravu vzorků. 
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1.2 Definice metody sol-gel 

 Pod pojmem „metoda sol-gel“ rozumíme skupinu postupů přípravy oxidických a příbuz-

ných materiálů, jejichž společnými znaky jsou homogenizace výchozích složek ve formě roz-

toku, jejich převod na sol a následně na gel při zachování jejich homogenity.
1
 Běžně se však 

tento termín používá v širokém slova smyslu i pro označení všech příbuzných postupů, které 

jsou charakterizované homogenizací výchozích složek v roztoku bez ohledu na přítomnost fá-

ze gelu.
2
 

 

1.2.1 Postupy sol-gel využívající stabilizovaných solů 

 Tyto postupy vycházejí z předem připraveného vodného solu příslušného oxidu a případné 

další složky jsou do solu přidávány ve formě rozpustných solí. Změnou podmínek, především 

změnou pH, je sol destabilizován a vzniká gel, který je dále vysušením převeden na xerogel a 

výsledný produkt je získán tepelným zpracováním (žíháním) (Obr. 01). 

 

 
Obr. 01: Schéma přípravy materiálů metodou sol-gel využívající stabilizovaných solů 
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1.2 Dikalciumsilikát 

 Dikalciumsilikát je jednou z hlavních krystalických fází, která tvoří 20–32 hmot. % běžné-

ho portlandského slínku
3
 a je zodpovědná za vývoj pozdějších pevností. Existuje v pěti alo-

tropických modifikacích – α, α′H, α′L, β a γ.
4
 γ-C2S je jediná forma čistého dikalciumsilikátu, 

která je stabilní při pokojové teplotě. Ostatní formy musí být při pokojové teplotě stabilizová-

ny rychlým ochlazením nebo chemickou substitucí (začleněním cizích iontů do jejich struktu-

ry
5, 6 

), případně kombinací obojího.
7, 8

 Jednotlivé vysokoteplotní formy mohou být připraveny 

tak, že je jejich struktura stabilizována oxidy prvků, běžně obsaženými v surovinové moučce 

(Al2O3, Fe2O3, MgO, K2O, Na2O). Přechod jednotlivých modifikací čistého dikalciumsilikátu 

v závislosti na teplotě vystihuje následující schéma:
 4

 

 
Při zkoumání negativního účinku fosfátů obsažených v sekundárních surovinách, využíva-

ných při výrobě portlandského slínku, na formování C3S, byl studován i vliv P2O5 na C2S. 

Bylo zjištěno, že tvorba tuhých roztoků C3P v C2S vede ke stabilizaci vysokoteplotní modifi-

kace α-C2S, ovšem na úkor tvorby C3S.
9
 Dále bylo prokázáno, že C2S může obsahovat nejvý-

še 35 hmot. % C3P. Vznikající tuhé roztoky tvoří β, α´ a α-C2S, podle podmínek tepelného 

zpracování a koncentrací P2O5. Přídavek 4,26 hmot. % P2O5 způsobuje stabilizaci β a α´ for-

my C2S.
10

 

 Připravujeme-li v laboratorních podmínkách β-C2S syntézou v s-fázi (výpalem surovinové 

směsi), napodobujeme proces formování β-C2S, probíhající během pálení portlandského slín-

ku, a musíme tedy produkt stabilizovat přídavkem vhodného oxidu (nebo jejich kombinací) a 

rychlým ochlazením, jako je tomu při výrobě portlandského slínku v provozním měřítku. 

 

1.2.1 Syntéza larnitu (β-C2S) metodou sol-gel 

Alternativou výše uvedeného postupu je využití metody sol-gel.
11

 Proces sol-gel umožňu-

je vyjít z několika komerčně dostupných prekurzorů, například z vodného solu SiO2 a ve vodě 

rozpustných vápenatých solí.
12

 Často se používá dobře rozpustný Ca(NO3)2 · 4H2O, dostupný 

v čistotě p. a.
13

 

Vlastní syntéza může být založena na pozvolném přidávání malých přídavků koloidního 

SiO2 do roztoku Ca(NO3)2 za intenzivního promíchávání reakční soustavy a udržování hodno-

ty pH na úrovni optimální pro nukleaci larnitu (2,3–2,5). Toho je dosahováno titrací zředěnou 

HNO3, jejíž přídavky kompenzují posun pH směrem do zásadité oblasti vlivem přídavků solu 

SiO2. Takto připravená soustava v důsledku destabilizace solu změnou pH začíná zvolna ge-

lovat. Po zgelování následuje zdlouhavý proces dehydratace, který lze urychlit použitím infra- 
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lampy nebo opatrným vysoušením v laboratorní sušárně. Výsledný xerogel se po přenesení na 

platinovou misku a odkouření oxidů dusíku tepelně zpracovává (žíhá) v muflové nebo kantha-

lové peci. 

Při syntéze čistého β-C2S metodou sol-gel hraje významnou roli tepelné zpracování (žíhá-

ní) xerogelu. Při optimální tepelné úpravě zárodky (nuklea) β-C2S, které se zformovaly v ko-

loidním roztoku, dále rostou jen omezeně, takže vznikající krystalky svými rozměry zůstávají 

v koloidní oblasti. Produktem je čistý β-C2S, jehož krystalky nedorostly rozměrů, které by jim 

umožnily rozsáhlejší přeměnu na γ-C2S. 

 

2 CÍLE PRÁCE 

 Tato disertační práce je zaměřena na studium mechanismu tvorby dikalciumsilikátu (C2S) 

a jeho tuhých roztoků v přítomnosti P2O5 připravených metodou sol-gel. Pro práci byly vyty-

čeny následující cíle: 

o optimalizace metody sol-gel za účelem syntézy C2S a jeho tuhých roztoků 

o studium reaktivity C2S v přítomnosti P2O5 

o studium tuhých roztoků v soustavě C2S–C3P s možností identifikace nových fází 

 

3 ANALÝZA VÝCHOZÍ LÁTKY A PŘÍPRAVA VZORKŮ 

3.1 Termické analýzy Tosilu A 

 Pro ověření složení a termické odbouratelnosti stabilizátoru dodaného koloidního solu To-

sil A byla použita diferenciální termická analýza (DTA) v kombinaci s termogravimetrickou 

analýzou (TGA). Diagram na Obr. 02 zachycuje výslednou DTA a TG křivku naměřenou na 

přístroji SDT Q600 (firmy TA Instruments), který byl propojen s měřicí celou FTIR spektro-

metru Nicolet iS10 (firmy Thermo Scientific) vyhřívanou kapilárou za účelem analýzy plyn-

ných produktů (EGA). Vzorek Tosilu A byl zahříván rychlostí 20 °C/min. na teplotu 1 300 °C 

v atmosféře vzduchu zbaveného vodní páry a CO2 o průtoku 100 ml/min. 

Pro lepší přehled o dějích probíhajících během ohřevu vzorku byl společný DTA/TG graf 

doplněn další křivkou dTG, která představuje derivaci TG křivky podle teploty a umožňuje 

lépe postihnout jednotlivé kroky úbytku hmotnosti vzorku. 

Obrázek Obr. 02 zachycuje výsledky DTA/TG analýzy vzorku Tosilu A, které jsou na ob-

rázcích Obr. 03 a Obr. 04 doplněny výsledky EGA analýzy. Hmotnost vzorku Tosilu A činila 

54,88 mg. Na dTG křivce (vynesena hnědou barvou) jsou patrné čtyři efekty, představující 

čtyři hmotnostní úbytky; jeden (nevýrazný) při teplotě 375 °C a tři výrazná maxima při teplo-

tách: 556 °C, 619 °C a 672 °C. 

První nevýrazný efekt (úbytek hmotnosti) na dTG křivce nastávající při teplotě 375 °C od-

povídá patrně sublimaci NH4Cl. Tuto hypotézu potvrzují výsledky EGA analýzy, kde v infra-

červeném spektru můžeme (od 15. minuty) pozorovat charakteristický vibrační pás molekuly 

NH4Cl v oblasti 1 650–1 520 cm
-1

. Maximum, objevující se na dTG křivce při teplotě 556 °C, 

odpovídá termickému rozkladu NH4Cl za vzniku plynných produktů (NH3 a HCl) detekova-
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ných EGA a prvnímu minimu (endotermu) na křivce DTA. Amoniaku v infračerveném spekt-

ru patří pásy deformačních vibrací v oblastech 1 970–1 770 cm
-1

 a 870–660 cm
-1

 a valenčních 

vibrací v oblasti 3 780–3 730 cm
-1

. Pásy valenčních vibrací HCl nalezneme v oblasti 2 940–

2 840 cm
-1

. Nejvýraznější hmotnostní úbytek vzorku, projevující se na dTG křivce nejvyšším 

maximem při 619 °C a největším endotermem na DTA křivce, představuje termický rozklad 

(NH4)2SO4, při kterém se uvolňuje plynný NH3 a vzniká NH4HSO4. Hydrogensíran amonný, 

generovaný rozkladem síranu amonného, se následně při teplotě 672 °C sám rozkládá (čemuž 

odpovídá třetí maximum na dTG křivce a v pořadí třetí, nejmenší endoterm na DTA křivce) a 

vzniká disíran amonný a vodní pára, jejíž vibrační (3 760–3 720 cm
-1

) a deformační (1 440–

1 340 cm
-1

) pásy můžeme ve spektru najít v uvedených oblastech. Rozklad (NH4)2S2O7 ná-

sledně generuje SO2, který difunduje ze vzorku a ve výsledcích EGA analýzy se projevuje 

charakteristickým pásem antisymetrických valenčních vibrací v oblasti 1 440–1 340 cm
-1

. Po-

psané děje shrnuje a chemickými rovnicemi charakterizuje Tab. 1. 

V infračerveném spektru plynných produktů uvolňovaných při ohřevu vzorkem nalezneme 

i pásy ν3 (CO2) vibrací v oblasti 2 380–2 300 cm
-1

 a pásy deformačních vibrací v oblasti 620–

500 cm
-1

 odpovídající oxidu uhličitému, který může pocházet z termického rozkladu malého 

množství (NH4)2CO3 nebo být součástí plynů uzavřených v inkluzích. Obecně jsou chemické 

reakce ve vzorku znatelně posunuty k vyšším teplotám. To lze vysvětlit uzavíráním látek do 

inkluzí v koloidních částicích SiO2, což vytváří difúzní bariéry, které tento posun k vyšším 

teplotám způsobují. 

Výsledky DTA/TG analýzy kombinované s analýzou plynných produktů uvolňovaných za-

hřívaným vzorkem (EGA) ukazují, že Tosil A obsahuje určité množství amonných solí (pro-

kazatelně NH4Cl a (NH4)2SO4), které plní úlohu stabilizátoru solu. Zároveň dokazují, že tyto 

stabilizující přísady podléhají v průběhu zahřívání na finální teplotu termické úpravy připra-

vovaných xerogelů termickým rozkladům a odcházejí ze vzorků v podobě plynných produktů. 

Proto můžeme Tosil A považovat za ideální výchozí látku pro syntézu čistého β-C2S a jeho 

tuhých roztoků. 

 

Tab. 1: 

Přehled dějů probíhajících ve vzorku Tosilu A během DTA/TG analýzy 

probíhající děj chemická rovnice 

sublimace NH4Cl )(ClNH)(ClNH 44 gs   

rozklad NH4Cl )(HCl)(NH)(ClNH 34 ggg   

rozklad (NH4)2SO4 443424 HSONH)(NHSO)(NH  g  

rozklad NH4HSO4 )(OHOS)(NHHSONH2 2722444 g  

rozklad (NH4)2S2O7 )(OH9)(N2)(SO6)(NH2OS)(NH3 22237224 gggg   
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Obr. 02: DTA–TG–dTG křivky Tosilu A 

 

 
Obr. 03: EGA Tosilu A (dvojrozměrný výstup) 
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Obr. 04: EGA Tosilu A (trojrozměrný náhled) 

 

3.2 Chemické složení syntetizovaných vzorků 

Všechny vzorky, které byly v této práci použity ke studiu substituce SiO2 v dikalciumsili-

kátu (C2S) oxidem fosforečným (P2O5), byly syntetizovány metodou sol-gel za použití mini-

málního počtu výchozích látek (reaktantů). Byly jimi tetrahydrát dusičnanu vápenatého (zdroj 

CaO), vodný sol Tosil A (zdroj SiO2) a kyselina fosforečná (zdroj P2O5) – u vzorků substituo-

vaných P2O5. Pro úpravu pH na hodnotu optimální pro nukleaci larnitu (β-C2S) byla používá-

na kyselina dusičná (u vzorků nesubstituovaného β-C2S) nebo kyselina fosforečná (u vzorků 

substituovaných P2O5) a roztok hydroxidu amonného (pro zvýšení pH v reakčních soustavách, 

kde přídavky H3PO4 vedly k poklesu pH pod optimální hodnotu). Všechny uvedené chemiká-

lie byly voleny tak, aby po termické úpravě připravených xerogelů obsahovala finální sousta-

va po chemické stránce CaO, SiO2 a P2O5, v případě přípravy čistého β-C2S pak pouze CaO a 

SiO2. 

Chemické (oxidové) složení všech typů syntetizovaných vzorků přehledně shrnuje připo-

jená tabulka (Tab. 2). Symbol x v druhém sloupci této tabulky udává, jaký hmotnostní zlomek 

SiO2 v soustavě β-C2S byl nahrazen oxidem fosforečným. 

Rovnovážný ternární fázový diagram soustavy CaO–SiO2–P2O5 (Obr. 05) názorně ukazu-

je chemické složení typů vzorků (v diagramu označených body 1–11). Všechny body leží na 

jedné straně (konjugační přímce) trojúhelníku C2S–C3P–C, který je součástí většího trojúhel-

níku CS–C2P–C, se kterým sdílejí společný vrchol C. Protože se tyto body nacházejí právě na 

této přímce, je obtížné na základě uvedeného diagramu jednoznačně predikovat fázové slože-

ní produktů syntéz. Použitý ternární fázový diagram soustavy CaO–SiO2–P2O5 je diagramem 



 

 

11 

rovnovážným, podmínky tepelné úpravy vzorků xerogelů však neumožňovaly přípravu pro-

duktů rovnovážného složení. 

Poloha bodů na přímce C2S–C3P (nebo v její těsné blízkosti) naznačuje, že i v rovnováž-

ném stavu by v syntetizovaných vzorcích mohlo být obsaženo volné vápno nebo pseudowol-

lastonit ((CS)3). 

 

Tab. 2: 

Zastoupení oxidů v syntetizovaných vzorcích [hmot. %] 

bod
*
 x CaO SiO2 P2O5 

1 0,00 65,12 34,88 0,00 

2 0,02 64,92 34,25 0,83 

3 0,06 64,52 32,99 2,49 

4 0,10 64,13 31,71 4,16 

5 0,12 63,93 31,07 5,00 

6 0,15 63,62 30,10 6,27 

7 0,18 63,32 29,13 7,55 

8 0,20 63,12 28,47 8,41 

9 0,25 62,60 26,83 10,56 

10 0,30 62,09 25,17 12,74 

11 0,40 61,04 21,80 17,17 
*
 Pro lepší přehlednost jsou v ternárním fázovém diagramu soustavy CaO–SiO2–P2O5 číslová-

ny pouze liché (v tabulce tučně zvýrazněné) body. 
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Obr. 05: Rovnovážný ternární fázový diagram soustavy CaO–SiO2–P2O5 

 

3.3 Syntéza C2S substituovaného P2O5 metodou sol-gel 

Pro studium C2S substituovaného oxidem fosforečným (P2O5) byly provedeny syntézy ně-

kolika řad vzorků, ve kterých byl β-C2S formující se v reakční soustavě (koloidním roztoku) 

cíleně substituován P2O5, jehož zdrojem byla H3PO4. 

Pro přípravu β-C2S substituovaného P2O5 metodou sol-gel byly používány následující vý-

chozí látky: 

o stabilizovaný vodný sol SiO2 – Tosil A 

o tetrahydrát dusičnanu vápenatého p. a. (Ca(NO3)2 · 4H2O) 

o kyselina fosforečná p. a. (H3PO4) 

o kyselina dusičná p. a. (HNO3) 

Koloidní SiO2 (Tosil A), tetrahydrát dusičnanu vápenatého a kyselina fosforečná byly nava-

žovány a odměřovány tak, aby respektovaly složení cílového tuhého roztoku. 
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Při výpočtu množství reaktantů pro substituci larnitu P2O5 byl použit vzorec (1). Uvedený 

vzorec je obdobou vzorce, který ve svých pracích pro výpočet složení směsí výchozích látek 

pro syntézu tuhých roztoků na bázi CaO–SiO2–Fe2O3–P2O5 použili Benarchid a kol.
14, 15

 

 

                                                                                   (1) 

 

V ve vzorci představuje vakanci, která na výpočet nemá vliv. Vakance vzniká v důsledku po-

třeby zachování elektroneutrality během náhrady SiO4
4–

 iontů ionty PO4
3–

.
16, 17

 

Uvedený vzorec zohledňuje nutnost snížit obsah Ca
2+

 v systému o poměrnou část tak, aby při 

náhradě dvou ekvivalentů SiO4
4-

 dvěma ekvivalenty PO4
3–

 byla zachována nábojová rovnová-

ha (2). 

 

                                                                         (2) 

 

Vzorec umožňuje jednoduchým výpočtem stanovit vzájemný poměr tří oxidů (CaO, SiO2, 

P2O5), tvořících složky tuhého roztoku na bázi C2S–C3P při zvolené hodnotě x. Volená hod-

nota x udává, jaký hmotnostní zlomek iontů SiO4
4–

 (ve vzorci vyjádřených jako SiO2) byl ve 

struktuře C2S nahrazen ionty PO4
3–

 (odpovídající podíl P2O5 ve vzorci). 

Gel β-C2S substituovaného P2O5 byl připraven pozvolným přikapáváním odváženého Tosi-

lu A do vodného roztoku Ca(NO3)2 za intenzivního míchání a zahřívání reakční soustavy na 

teplotu 65 °C na magnetické míchačce. Zvyšování pH soustavy (vlivem přídavků bazického 

Tosilu A) bylo kompenzováno titrací roztokem H3PO4 na hodnotu 2,5 (optimální pro nukleaci 

β-C2S). Při přidávání určeného množství H3PO4 bylo pH reakční soustavy korigováno titrací 

zředěnými roztoky HNO3 (pro snížení pH) nebo NH4OH (pro zvýšení pH). Po smíchání vý-

chozích látek za uvedených podmínek byla soustava míchána po dobu 2 hodin a poté převe-

dena na Petriho misku, kde při laboratorní teplotě zgelovala. Takto vzniklý gel byl převeden 

na xerogel vysušením při teplotě 105 °C v laboratorní sušárně. Xerogel byl tepelně upraven 

v muflové peci definovaným ohřevem na teplotu 1 250 °C s výdrží 1 hodinu na této teplotě a 

rychlostí ohřevu 10 °C/min. 

 

V 
 3

4

substituce24

4 PO2CaSiO2
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Kvantitativní XRD analýza pomocí Rietveldovy metody 

U Vzorků 0–6 byla provedena kvantitativní XRD analýza využívající Rietveldovu metodu 

vypřesňování strukturního modelu. Měření i matematické zpracování naměřených spekter by-

lo realizováno na přístroji X-RAY DIFRACTOMETER EMPYREAN firmy PANalytical po-

mocí softwaru HighScore Plus. 

Výsledky kvantitativní XRD analýzy využívající Rietvedlovu metodu shrnuje připojená ta-

bulka (Tab. 3) a ilustruje vyhodnocený difraktogram na Obr. 06. V Tab. 3 jsou β-C2S a γ-C2S 

uvedeny ve společné kategorii C2S a portlandit, objevující se v malém množství ve Vzorcích 

0–3, je přepočítán na původní volné vápno, ze kterého interakcí se vzdušnou vlhkostí vznikl. 

V případě kvantitativní analýzy byly ve Vzorcích 0–6 kvantifikovány následující fáze: lar-

nit (β-C2S), volné vápno, pseudowollastonit, a podle obsahu P2O5 ve vzorku i jedna nebo dvě 

kalcium-fosfát-silikátové fáze (Ca14,92(PO4)2,35(SiO4)5,65, 5CaO·SiO2·P2O5). Ve Vzorku 0 bylo 

nalezeno navíc 8,5 hmot. % γ-C2S (důsledek fázové přeměny části β-C2S). Vzorky 0–3 obsa-

hovaly i 1,0–6,7 hmot. % portlanditu (CH), který vznikl až následnou hydratací volného váp-

na ve vzorcích a není tedy primárním produktem syntéz. Proto je portlandit jak v Tab. 3, tak 

i v komentářích výsledků XRD kvantitativní analýzy, topografických snímků ze SEM a vý-

stupů lokálních prvkových mikroanalýz (v kapitole 4.2 Studium topografie povrchu a prvkové 

mapování a v navazujících podkapitolách) přepočítán na volné vápno. 

Ve výsledcích kvantitativní XRD analýzy můžeme pozorovat postupný úbytek dikalcium-

silikátu (C2S) (z 79,5 hmot. % až na 8,2 hmot %), provázený nárůstem obsahu kalcium-fosfát-

silikátové fáze Ca14,92(PO4)2,35(SiO4)5,65 (0,0–69,1 hmot. %). 

Ve vývoji obsahu volného vápna v této sérii vzorků můžeme sledovat postupné zvyšování 

obsahu CaO, patrně související s tvorbou kalcium-fosfát-silikátových fází. Formování samo-

statných fází obsahujících fosfor, které mají na CaO jiné nároky než C2S, je pravděpodobně 

dalším zdrojem volného vápna, se kterým model prosté substituce SiO2 oxidem fosforečným 

v C2S nepočítá. 

Zvýšený obsah volného vápna však nevede k vyšší produkci pseudowollastonitu. Naopak 

se ve Vzorcích 5–6 dostává pod hranici 1,0 hmot. %. To je patrně způsobeno mimořádně níz-

kým obsahem C2S (23,7–8,2 hmot. %), který slouží jako reaktant pro reakci v s-fázi s volným 

amorfním SiO2 právě při tvorbě pseudowollastonitu. 

Přítomnost γ-C2S (8,5 hmot. %) ve Vzorku 0 je způsobena fázovou přeměnou β-C2S, jehož 

původně stabilním nukleím byly během termické úpravy xerogelu vytvořeny podmínky, které 

umožnily jejich rozsáhlejší krystalový růst a následnou fázovou transformaci. 
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Tab. 3: 

Výsledky kvantitativní XRD analýzy vzorků: x = 0,00–0,40 

(γ-C2S zahrnutý do C2S, CH přepočítaný na vol. C) [hmot. %] 

vzorek x C2S vol. C (CS)3 C15S6P C5SP 

0 0,00 79,5 7,0 12,1 – – 

1 0,10 76,3 8,5 4,8 9,0 – 

2 0,15 68,2 9,8 3,7 16,6 – 

3 0,20 55,0 13,9 5,9 25,0 0,1 

4 0,25 46,5 15,7 1,0 35,7 1,0 

5 0,30 23,7 15,9 0,1 58,7 1,7 

6 0,40 8,2 18,4 0,9 69,1 3,4 

 

 
Obr. 06: Složení Vzorku 6 (kvantitativní XRD analýza pomocí Rietveldovy metody) 

 

4.2 Studium topografie povrchu a prvkové mapování 

Skenovací elektronový mikroskop vybavený energodisperzním analyzátorem rentgenového 

záření umožňuje propojit studium topografie povrchu vzorku s jeho lokální plošnou prvkovou 

mikroanalýzou (mappingem). 

Studium topografie povrchu vzorků bylo realizováno na skenovacím elektronovém mikro-

skopu JEOL JSM-7600F (JEOL) s maximálním rozlišením 0,8 nm a až 1 000 000násobným 

zvětšením, vybaveným detektorem sekundárních i zpětně odražených elektronů. Pro vytvoře-

ní topografických snímků uvedených v této práci byl použit detektor sekundárních elektronů. 

Urychlovací napětí při pozorování povrchu a analýze vzorků činilo 15 kV. Plošná EDS analý-
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za byla prováděna pomocí detektoru X-Max 20 s aktivní plochou 20 mm
2
 a detekované signá-

ly byly vyhodnocovány pomocí softwaru Oxford Instruments INCA. 

Příprava preparátů vhodných pro skenovací elektronovou mikroskopii spočívala v kom-

paktaci (slisování) původně práškových vzorků do podoby tablet o průměru 32 mm na labora-

torním lisu BSL 2 firmy BRIO Hranice tlakem 20 MPa. 

Ukázalo se, že vlivem ohřevu povrchu tablet elektronovým svazkem dochází k oddělování 

a driftování svrchní vrstvy, což znemožňovalo pořízení kvalitních snímků. Proto musely být 

tablety vzorků před pouhličením a pozorováním elektronovým mikroskopem vhodně tepelně 

upraveny. Tato úprava spočívala v částečném slinutí tablet řízeným ohřevem v muflové peci. 

Tablety byly zahřívány rychlostí 10 °C/min. na teplotu 1 400 °C s hodinovou výdrží na této 

teplotě. Je pravděpodobné, že během této nezbytné termické úpravy vzorků došlo k růstu vět-

ších částic na úkor částic menších a k nepominutelným topografickým změnám. Ve Vzorku 0 

(nestabilizovaném P2O5) je třeba předpokládat rozsáhlou konverzi β-C2S na γ-C2S. Obecně lze 

očekávat významnější uplatnění reakcí v s-fázi ve všech Vzorcích (formování dalšího pseudo-

wollastonitu, případně i C2S nebo rankinitu (C3S2) na úkor původních produktů). Také může-

me očekávat termický rozklad dodatečnou hydratací vytvořeného portlanditu (CH). 

Takto upravené tablety byly pouhličeny kvůli vodivosti povrchu vzorku a studovány po-

mocí skenovacího elektronového mikroskopu JEOL JSM-7600F. Pořízené topografické sním-

ky sloužily především jako vodítko pro výběr vhodných mikrooblastí pro plošnou prvkovou 

mikroanalýzu (mapping), protože byly ovlivněny dodatečnou tepelnou úpravou tablet. 

Postup při výběru mikrooblasti pro prvkovou mikroanalýzu byl následující. Nejprve byl 

pořízen topografický snímek rozsáhlejší oblasti povrchu tablety s nižším rozlišením. V dalším 

kroku byla vybrána oblast nebo oblasti potenciálně bohaté na fosfor. Bylo pozorováno, že tyto 

oblasti vykazují podobné znaky: na topografických snímcích se jevily jako výrazněji slinuté 

útvary tvořené velkými částicemi nepravidelného tvaru, často ohraničené sérií výrazných po-

ruch. Tyto útvary byly cíleně vyhledávány. Po orientační plošné prvkové analýze (mappingu) 

vybraného útvaru a jeho okolí byly v rámci topografického snímku takto zúžené oblasti vyty-

čeny 2–3 mikrooblasti (označované jako Spektrum 1–3), které byly podrobeny prvkové mik-

roanalýze. 

Výsledky analýz všech vybraných mikrooblastí shrnuje tabulka (Tab. 4), umístěná na kon-

ci kapitoly 4.2.7 Vzorek 6, x = 0,40. 
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4.2.1 Vzorek 0, x = 0,00 

Topografický snímek povrchu tablety Vzorku 0 (Obr. 07) ukazuje různě velké polygonál-

ní částice kalcium-silikátových fází. Distribuce atomů Ca a Si byla v rámci studované oblasti 

vzorku rovnoměrná (Obr. 08) Vzhledem k této (prvkové) homogenitě a nepřítomnosti fosforu 

ve vzorku nebyly vybírány mikrooblasti a studováno rozložení prvků v nich. XRD kvantita-

tivní analýza kvantifikovala jako dominantní fázi β-C2S (71,0 hmot. %), který doplňují mino-

ritní fáze: pseudowollastonit (12,1 hmot. %), γ-C2S (8,5 hmot. %) a volné CaO (2,5 hmot. %). 

Přítomnost γ-C2S svědčí o fázové transformaci chemicky nestabilizovaného β-C2S, umožněné 

významnějším růstem nukleí β-C2S během tepelné úpravy xerogelu. Volné vápno dokládá, že 

před gelací vzorku nezreagoval všechen Ca(NO3)2 (přítomný v reakční soustavě) s koloidním 

SiO2. Rozkladem nezreagovaného Ca(NO3)2 v průběhu termické úpravy xerogelu poté došlo 

ke vzniku volného vápna. Jeho část následně reakcí v s-fázi zreagovala s nevyužitým amorf-

ním SiO2 za tvorby pseudowollastonitu. 

 

 
Obr. 07: Vzorek 0 – topografický snímek (SEM) 
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Obr. 08: Vzorek 0 – výsledná prvková mapa (zelená – Ca, červená – Si) 

 

4.2.2 Vzorek 1, x = 0,10 

Vzorek 1 byl syntetizován z takové směsi výchozích látek, aby výsledný tuhý roztok svým 

složením odpovídal vzorci   
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V , ve kterém x = 0,10. Vybra-

ný mikrostrukturní snímek povrchu tablety (Obr. 10) odhaluje oblast, která sestává z formace 

tvořené velkými, členitými a defektními částicemi ztuhlých roztavených fází (zájmová mikro-

oblast označená a analyzovaná jako Spektrum 1) a oblast větších a středních, převážně poly-

gonálních, částic doplněnou pásem malých, nepravidelných částic (Spektrum 2). Barevná prv-

ková mapa oblasti (Obr. 09) ukazuje, že Spektrum 1 představuje mikrooblast výrazně bohatší 

na fosfor (reprezentovaný červenou barvou) a Spektrum 2 zastupuje mikrooblast bohatou na 

křemík (značený zelenou barvou) s viditelně nižší koncentrací fosforu. Kromě červené barvy 

atomů fosforu a zelené představující křemík je zastoupena i barva šedá, která odpovídá Ca a 

O, tedy volnému vápnu. Je zřejmé, že atomy P a Ca nejsou ve vzorku distribuovány rovno-

měrně. Fosfor tvoří neohraničené epicentrum, ze kterého jsou atomy P rozptýleny do objemu 

vzorku. Složení produktů ve Vzorku 1 (charakterizovaných různými barvami) je možné vy-

světlit reakcemi mezi CaO a SiO2 na jedné straně a CaO a P2O5 na straně druhé. Chemicky 

jsou SiO2 a P2O5 kyselé oxidy, které vykazují afinitu k reakci s CaO. Bylo zjištěno, že P2O5 je 

kyselejší než SiO2.
18

 Vyšší afinita P2O5 k CaO potom v závislosti na složení reakční soustavy 
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umožňuje precipitaci Ca3(PO4)2 (C3P). To vysvětluje přítomnost částic, které svým prvkovým 

složením odpovídají C3P substituovanému atomy Si (epicentrum fosforu). 

Z výsledků prvkové mikroanalýzy Spekter 1 a 2 je patrné, že poměr Si a P (1,78 : 1) se ve 

Spektru 1 blíží poměru 2,17 : 1, což odpovídá poměrnému zastoupení těchto prvků v kalcium-

fosfát-silikátové fázi Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65, zatímco Spektrum 2 je bližší poměrem Ca a Si 

(2,43 : 1) prvkovému složení C2S (2,85 : 1), ovšem substituovanému P (2,68 hmot. %). 

Prvkové mapování odhalilo na mikroúrovni přítomnost epicenter obsahujících C3P a ato-

my Si, třebaže XRD analýza ve vzorku C3P nepotvrdila. Je pravděpodobné, že už při nukleaci 

β-C2S v roztoku dochází v malé míře k nukleaci C3P, který je podstatou formování epicenter, 

kolem kterých se následně formují tuhé roztoky P substituovaného C2S. XRD analýza vzorku 

ukázala pokles obsahu C2S (76,3 hmot. % oproti 79,5 hmot. % C2S ve Vzorku 0), který lze 

vysvětlit tvorbou kalcium-fosfát-silikátové fáze Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65 (9,0 hmot. %) blízké 

fázi 15CaO·6SiO2·P2O5. Tuto fázi připravili a XRD analýzou identifikovali ve své práci za-

bývající soustavou CaO–SiO2–FetO–P2O5–CaF2 Diao J. a kol.
19

 Podle W. Fixe a kol. může 

čistý β-C2S v omezeném koncentračním rozpětí tvořit tuhé roztoky s C3P
 20

 a podle fázového 

diagramu soustavy C2S–C3P vede pokles obsahu C3P ke vzniku 15CaO·6SiO2·P2O5, pokud 

C3P dosáhne koncentrace 12 mol. %. Tím lze vysvětlit precipitaci Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65. 

Kvantitativní XRD analýza vzorku ukázala i mírný nárůst obsahu volného CaO (8,5 hmot. %) 

a výrazné snížení obsahu pseudowollastonitu (4,8 hmot. % oproti 12,1 hmot. % ve Vzorku 0), 

které spolu s absencí γ-C2S svědčí o chemické stabilizaci β-C2S substitucí 10 hmot. % SiO2 

oxidem fosforečným a snížené ochotě takto stabilizovaného β-C2S k dalším reakcím v s-fázi. 

 

 
Obr. 09: Vzorek 1 – výsledná prvková mapa (zelená – Si, červená – P, šedá – pouze Ca a O) 
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Obr. 10: Vzorek 1 – topografický snímek s vytyčenými analyzovanými mikrooblastmi 

 

4.2.3 Vzorek 2, x = 0,15 

Vzorek 2 byl připraven z tetrahydrátu dusičnanu vápenatého, Tosilu A a kyseliny fosfo-

rečné, jejichž množství bylo určeno na základě vzorce   
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V , 

kde x = 0,15. Topografický snímek ukazuje převážně rozměrné částice nepravidelného tvaru a 

defektní částice ztuhlých roztavených fází (Obr. 12). Prvkovou mikroanalýzou byly podrobně 

studovány dvě mikrooblasti (Spektrum 1 a 2), lišící se koncentrací a rozložením prvků. Rozdíl 

mezi oběma mikrooblastmi spočívá v koncentraci P (červeně) a Si (zeleně) (Obr. 11). Spekt-

rum 1 představuje mikrooblast kalcium-fosfát-silikátové fáze s atomy Si ve struktuře, Spekt-

rum 2 reprezentuje C2S substituovaný atomy P. Distribuce obou prvků (Si, P) v oblasti mezi 

těmito Spektry (v přechodné oblasti) závisí, zdá se, na vzdálenosti od epicenter obou fází. 

Výsledky prvkové mikroanalýzy Spekter 1 a 2 ukazují, že mikrooblast Spektrum 1 se vzá-

jemným poměrem Si a P (1,21 : 1) řadí mezi fosforem silně substituovaný C2S a kalcium-

fosfát-silikátovou fázi Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65. Spektrum 2 je poměrným zastoupením Ca a 

Si (2,40 : 1) nejbližší prvkovému složení C2S (2,85 : 1), ovšem i v tomto případě obsahujícím 

atomy P (1,78 hmot. %). 
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Kvantitativní XRD analýza udává 9,8 hmot. % volného vápna. Přítomnost volného vápna 

ve vzorku lze vysvětlit termickým rozkladem nezreagovaného dusičnanu vápenatého v průbě-

hu tepelné úpravy xerogelu. Skutečnost, že Spektrum 1 s výrazně vyšší koncentrací P obsahu-

je i atomy Si a Spektrum 2 s vyšším obsahem Si obsahuje také atomy P, naznačuje, že reakce 

na fázovém rozhraní je zřejmě řízena difúzí. Z okolí epicentra kalcium-fosfát-silikátové fáze 

mají atomy P tendenci difundovat do fáze C2S chudé na fosfor, zatímco atomy Si směřují do 

oblastí na fosfor bohatších. Kvantitativní XRD analýza potvrzuje též snižování obsahu larnitu 

(β-C2S) (68,2 hmot. %) na úkor Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65 (16,6 hmot. %). 

 

 
Obr. 11: Vzorek 2 – výsledná prvková mapa (zelená – Si, červená – P) 
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Obr. 12: Vzorek 2 – topografický snímek s vytyčenými analyzovanými mikrooblastmi 

 

4.2.4 Vzorek 3, x = 0,20 

Teoretické složení cílového tuhého roztoku bylo vypočítáno na základě obecného vzorce 
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V , kde x = 0,20. Vybraný topografický snímek zachycuje 

rozměrný útvar (mikroostrůvek) tvořený velkými nepravidelnými částicemi, po obvodu ohra-

ničený výraznými poruchami. Za hranicí poruch se nachází pás velikých nepravidelných čás-

tic ztuhlé roztavené fáze a za ním oblast tvořená menšími, různě deformovanými částicemi a 

částicemi drobnými. Výrazné soustředění částic bohatých na fosfor a chudých na křemík (ne-

bo zcela prostých Si) na barevné prvkové mapě vytváří mohutné epicentrum (mikroostrůvek) 

fáze C3P. Tato formace je lemována difúzním pásem atomů fosforu, kterých se vzdáleností od 

epicentra znatelně ubývá. Za hranicí poruch se po obvodu epicentra C3P ve větší míře soustře-

ďují částice volného CaO (šedobílá barva) (Obr. 13). Barevné mapy prvkového rozložení na-

značují, že rozsah nukleace C3P a následně též podoba jeho epicenter závisejí na koncentraci 

P2O5. Podrobně byly analyzovány tři mikrooblasti (označené jako Spektrum 1–3). Spektrum 1 

reprezentuje fázi C2S s minimálním zastoupením atomů P, Spektrum 2 difúzní pás mezi ob-

lastmi bohatými na C3P a C2S a Spektrum 3 představuje fázi C3P z jeho epicentra minimálně 

substituovanou Si (Obr. 14). 
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Mikrooblast Spektrum 1 se zastoupením Ca a Si (2,49 : 1) blíží C2S (2,85 : 1) substituova-

nému P (2,75 hmot. %), Spektrum 2 se poměrem Si a P (1 : 1,28) nachází v oblasti kalcium-

fosfát-silikátových fází Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65 a 5CaO·SiO2·P2O5, zatímco Spektrum 3 již 

vzájemným poměrem Ca a P (2,28 : 1) odpovídá C3P (1,94 : 1), jen minimálně substituova-

nému Si (0,32 hmot. %). 

Na základě těchto informací se jeví jako pravděpodobné, že již ve fázi gelace nukleoval ve 

vzorku vedle C2S i C3P. Během této periody mohlo dojít k tvorbě tuhého roztoku C3P začle-

ňováním atomů Si do struktury formujícího se Ca3(PO4)2. Zdá se, že zatímco se formuje fáze 

C2S a C3P, dochází k vzájemné difúzi atomů Si a P skrze rozhraní. Atomy P jsou patrně po-

hyblivější a přesouvají se snáze do C2S v porovnání s atomy Si difundujícími do C3P. Výsled-

ky kvantitativní XRD analýzy ukazují, že zatímco obsah larnitu (β-C2S) ve vzorku významně 

poklesl (55,0 hmot. % oproti 68,2 hmot. % ve Vzorku 2), obsah kalcium-fosfát-silikátové fáze 

Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65 se výrazně zvýšil (25,0 hmot. %). Došlo i ke mírnému navýšení ob-

sahu volného vápna (z 9,8 hmot. % na 13,9 hmot. %). Nově se v minimálním množství obje-

vila další kalcium-fosfát-silikátová fáze – silikokarnotit (5CaO·SiO2·P2O5) (0,1 hmot. %). 

Je zřejmé, že substituce atomů Si atomy P v C2S ve větším rozsahu může iniciovat formo-

vání dvou odlišných kalcium-fosfát-silikátových fází. 

 

 
Obr. 13: Vzorek 3 – výsledná prvková mapa (zelená – Si, červená – P, šedá pouze Ca a O) 
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Obr. 14: Vzorek 3 – topografický snímek s vytyčenými analyzovanými mikrooblastmi 

 

4.2.5 Vzorek 4, x = 0,25 

Množství reaktantů použité pro syntézu Vzorku 4 bylo určeno na základě obecného vzor-

ce   
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V  tak, aby ve výsledném tuhém roztoku P2O5 nahradil 

25 hmot. % SiO2. Topografický snímek (Obr. 16) zachycuje část rozsáhlého soustředění (epi-

centra) nepravidelných, tvarem a rozměry rozmanitých částic, lemovaného pásem velikých, 

téměř slinutých částic. Tento útvar je opět částečně ohraničen množstvím výrazných poruch a 

za nimi se v několika menších shlucích soustřeďují drobné částice, které svým tvarem a veli-

kostí nekorespondují s částicemi okolní fáze. Při prvkové mikroanalýze vzorku byla pozor-

nost soustředěna na tři mikrooblasti (Spektra 1–3) výrazně se lišící jak svojí topografií, tak 

koncentrací sledovaných prvků. Spektru 1 dominují atomy fosforu, hlavní fází je patrně C3P 

(mikrooblast zahrnuje část mohutného epicentra). Spektrum 2 reprezentuje přechodnou oblast 

(difúzní pás) navazující na epicentrum, která má téměř shodné zastoupení Si (9,3 hmot. %) a 

P (9,4 hmot. %) a tvoří ji trojice velikých částic. Spektrum 3 pak představuje mikrooblast tvo-

řenou převážně C2S (větší částice) a volným vápnem (drobné částice). Barevná prvková mapa 

(Obr. 15) shluky částic volného CaO názorně ukazuje. 

Z výsledků prvkové mikroanalýzy Spekter 1, 2 a 3 je zřejmé, že vzájemný poměr Ca a P 

(2,12 : 1) ve Spektru 1 odpovídá poměrnému zastoupení těchto prvků ve fázi C3P (1,94 : 1), 

ovšem substituované Si (2,89 hmot. %). Spektrum 2 se zastoupením Si : P (1 : 1,47) nachází 
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v oblasti kalcium-fosfát-silikátových fází Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65 a 5CaO·SiO2·P2O5 (siliko-

karnotitu), zatímco Spektrum 3 je poměrem Ca a Si (2,79 : 1) nejblíže složení C2S (2,85 : 1) 

substituovanému P (1,00 hmot. %). 

Kvantitativní XRD analýza ve vzorku kvantifikovala dvě samostatné fáze obsahující fos-

for: Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65 (35,7 hmot. %) a 5CaO·SiO2·P2O5 (1,0 hmot. %). K formování 

silikokarnotitu (5CaO·SiO2·P2O5) dochází patrně v důsledku rostoucí koncentrace P2O5 v sys-

tému. Obsah β-C2S ve srovnání se Vzorkem 3 opět významně poklesl (46,5 hmot. %) a obsah 

fáze Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65 se prakticky úměrně tomu zvýšil, k úbytku β-C2S (larnitu) tedy 

dochází na úkor této kalcium-fosfát-silikátové fáze. Bylo zjištěno i zvýšení obsahu silikokar-

notitu (1,0 hmot. %) a volného vápna (15,7 hmot. %). 

Vzhledem ke koncentraci P2O5 v soustavě je pravděpodobná nukleace a precipitace C3S 

současně s C2S. Atomy Si a P se pak mohou začleňovat do struktury jedné nebo druhé fáze 

v závislosti na jejich koncentraci a afinitě. 

 

 
Obr. 15: Vzorek 4 – výsledná prvková mapa (zelená – Si, červená – P, šedá pouze Ca a O) 
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Obr. 16: Vzorek 4 – topografický snímek s vytyčenými analyzovanými mikrooblastmi 

 

4.2.6 Vzorek 5, x = 0,30 

Při syntéze Vzorku 5 bylo množství výchozích látek navrženo tak, aby ve výsledném pro-

duktu – tuhém roztoku obecného vzorce   
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V bylo nahrazeno 

30 % hmot. SiO2 oxidem fosforečným. Topografický snímek (Obr. 18) se podobá topografic-

kému snímku Vzorku 4. I v tomto případě byly pro prvkovou mikroanalýzu vybrány tři mik-

rooblasti. Ve Spektru 1 jsou při minimálním obsahu atomů Si koncentrovány atomy Ca a P. 

Spektrum 2 reprezentuje přechodnou zónu a Spektrum 3 představuje mikrooblast s nejvyšším 

zastoupením atomů Si a Ca (C2S a volné vápno) (Obr. 17). Pro Vzorek 5 je charakteristická 

přítomnost četných epicenter C3P obklopených defekty a přechodnou difúzní zónou. 

Prvková analýza mikrooblastí (Spekter 1–3) ukazuje, že vzájemný poměr Ca a P (2,12 : 1) 

ve Spektru 1 odkazuje na C3P (1,94 : 1) substituovaný Si (1,14 hmot. %). Obsah Ca ve Spek-

tru 1 ještě navyšuje přítomnost volného vápna. Spektrum 2 svojí prvkovou skladbou spadá do 

oblasti kalcium-fosfát-silikátových fází Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65 a 5CaO·SiO2·P2O5 (siliko-

karnotitu) (Si : P ≈ 1 : 1,47), zatímco Spektrum 3 vzájemným poměrem Ca a Si (2,79 : 1) od-

povídá poměru Ca : Si v C2S (2,85 : 1) substituovanému P (2,34 hmot. %). Také ve Spektru 3 

je významněji zastoupeno volné vápno. 
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Kvantitativní XRD analýza ukázala výrazné zvýšení obsahu kalcium-fosfát-silikátové fáze 

Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65 (58,7 hmot. %), která se tak stává fází dominantní. Ke zmíněné změ-

ně v pořadí obsahu fází ve vzorku dochází na úkor larnitu (β-C2S) (23,7 hmot. %). Silikokar-

notitu (5CaO·SiO2·P2O5) přibylo jen mírně (1,7 hmot. %) a obsah volného vápna minimálně 

vzrostl (15,9 hmot. %). 

 

 
Obr. 17: Vzorek 5 – výsledná prvková mapa (zelená – Si, červená – P, šedá pouze Ca a O) 
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Obr. 18: Vzorek 5 – topografický snímek s vytyčenými analyzovanými mikrooblastmi 

 

4.2.7 Vzorek 6, x = 0,40 

Pro přípravu Vzorku 6 bylo množství výchozích látek zvoleno tak, aby v tuhém roztoku 

obecného vzorce   
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V došlo k náhradě 40 hmot. % SiO2 oxi-

dem fosforečným. Z topografického snímku (Obr. 20) je patrný zásadní rozdíl ve velikostech 

částic tvořících mikrooblast bohatou na C2S a volné CaO (Spektrum 2) a částic fáze C3P sub-

stituovaného atomy Si (Spektrum 1). Výsledky prvkové mikroanalýzy ukazují srovnatelné po-

měrné zastoupení Si a P v obou mikrooblastech. Epicentrum C3P je rovnoměrně prostoupeno 

(substituováno) atomy Si a fáze C2S je homogenně substituována P do té míry, že je obtížné 

definovat přechodnou zónu, což dokládá Obr. 19. Po obvodu epicentra C3P se podobně jako 

v předchozích případech soustřeďují defekty a shluky částic volného vápna. 

Z výsledků prvkové mikroanalýzy Spekter 1 a 2 vyplývá, že poměr Ca a P (1,82 : 1) se ve 

Spektru 1 nejvíce blíží poměrnému zastoupení Ca a P v C3P, ovšem výrazně substituovanému 

Si (7,16 hmot. %). Spektrum 2 vzájemným poměrem Si : P (2,19 : 1) plně vyhovuje kalcium-

fosfát-silikátové fázi Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65 (2,17 : 1). V této mikrooblasti je také významně 

soustředěno volné vápno. 
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Podle výsledků kvantitativní XRD analýzy obsah larnitu ve vzorku opět výrazně poklesl 

(8,2 hmot. %), zatímco obsah fází Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65 (69,1 hmot. %) a 5CaO·SiO2·P2O5 

(3,4 hmot. %) se úměrně tomu zvýšil. Množství volného vápna (18,4 hmot. %) se také mírně 

zvýšilo. 

Zdá se, že rostoucí obsah P2O5 v soustavě podporuje tvorbu Ca14,92(PO4)2,35(SiO2)5,65 na 

úkor β-C2S a při vyšších koncentracích (náhrada 20 a více hmot. % SiO2) i 5CaO·SiO2·P2O5. 

Precipitace kalcium-fosfát-silikátových fází je (podle dostupných výsledků) provázena zvýše-

ním obsahu volného vápna ve vzorcích. Vývoj obsahu volného vápna svědčí o komplexnosti 

formování tuhého roztoku C2S a samostatných kalcium-fosfát-silikátových fází v přítomnosti 

P2O5. Zdrojem volného CaO je patrně jak malé množství Ca(NO3)2 nezreagovaného před fází 

gelace a následně termicky rozloženého během tepelného zpracování vzorku, tak i formování 

samostatných fází obsahujících fosfor. Je třeba vzít v úvahu, že veškeré výpočty množství vý-

chozích látek vycházející z obecného vzorce   
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V sice kalku-

lují se snížením obsahu CaO, úměrným velikosti substituce kvůli zachování elektroneutrality, 

předpokládají však formování jediné fáze – C2S substituovaného P2O5. Pouze pro tuto fázi je 

počítáno snížení obsahu CaO promítnuté do navážek výchozích látek. A protože obecný vzo-

rec tuhého roztoku nezohledňuje formování dalších samostatných fází, které mají patrně jiné 

nároky na CaO, může být jejich přítomnost v produktu provázena i změnami v obsahu volné-

ho vápna. 

 

 
Obr. 19: Vzorek 6 – výsledná prvková mapa (zelená – Si, červená – P, šedá pouze Ca a O) 
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Obr. 20: Vzorek 6 – topografický snímek s vytyčenými analyzovanými mikrooblastmi 

 

Tab. 4: 

Výsledky prvkové analýzy vytyčených mikrooblastí [hmot. %] 

Vzorek spektrum Ca Si P O 

1 
Spectrum 1 37,21 10,82 6,09 45,87 

Spectrum 2 36,85 12,50 2,68 47,98 

2 
Spectrum 1 36,15 9,71 8,03 46,10 

Spectrum 2 39,21 14,57 1,78 44,44 

3 

Spectrum 1 40,81 13,62 2,75 42,82 

Spectrum 2 38,88 7,81 10,00 43,31 

Spectrum 3 39,11 0,32 16,85 43,72 

4 

Spectrum 1 34,08 2,89 15,53 47,49 

Spectrum 2 36,13 9,31 9,39 45,17 

Spectrum 3 44,63 8,43 1,83 45,11 

5 

Spectrum 1 38,36 1,14 16,93 43,57 

Spectrum 2 37,51 7,44 10,95 44,11 

Spectrum 3 41,66 12,59 2,34 43,41 

6 
Spectrum 1 33,80 7,16 11,38 47,67 

Spectrum 2 38,78 9,34 4,26 47,62 
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5 ZÁVĚR 

Tato disertační práce byla zaměřena na studium mechanismu syntézy dikalciumsilikátu a 

jeho tuhých roztoků v přítomnosti P2O5 připravovaných metodou sol-gel. Hlavním cílem bylo 

mapovat složení produktů, připravených cílenou a definovanou substitucí části SiO2 ve struk-

tuře C2S oxidem fosforečným, a tyto produkty, běžně označované jako tuhé roztoky, studovat 

po stránce kvalitativní i kvantitativní a případně též identifikovat samostatné kalcium-fosfát-

silikátové fáze. Důležitou součástí tohoto studia bylo hledání a nalézání souvislostí mezi che-

mickým složením a způsobem přípravy tuhého roztoku a jeho složením fázovým (a případně i 

mikrostrukturou). 

Studium tuhých roztoků C2S je do určité míry výzvou už kvůli nesnadnosti přípravy vyso-

ce čistého C2S. Proto byla pro přípravu analyzovaných vzorků použita méně tradiční metoda 

sol-gel. Tato metoda umožňuje syntézu β-C2S (vysokoteplotní formy C2S) bez stabilizujících 

přísad a je proto vhodná pro jeho studium a studium jeho tuhých roztoků v laboratorním mě-

řítku. Princip a velká výhoda metody spočívá v homogenizaci reaktantů na molekulární úrov-

ni ve fázi koloidního roztoku, který je poté destabilizován (například změnou pH) a převeden 

na gel. Vysušením gelu získaný xerogel je poté pouze termicky (žíháním) upraven. 

Pro syntézu β-C2S a jeho tuhých roztoků touto cestou byl použit stabilizovaný vodný sol 

Tosil A (zdroj SiO2) a ve vodě dobře rozpustný Ca(NO3)2 · 4H2O (zdroj CaO). Zdrojem P2O5 

byla H3PO4. 

Teorie syntézy tuhých roztoků na bázi P2O5 substituovaného β-C2S vychází z modelu C2S, 

ve kterém jsou úměrně míře substituce nahrazovány ionty SiO4
4–

 ionty PO4
3–

. Tato záměna je 

spojena s nábojovou nerovnováhou, která je kompenzována odchodem odpovídajícího množ-

ství vápenatých iontů ze struktury a vznikem vakancí. Z tohoto modelu vychází také obecný 

vzorec   
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OPSiOCaO xxxx
V používaný pro výpočet množství reaktantů po-

třebných pro syntézu cílového tuhého roztoku. Proměnná x ve vzorci udává hmotnostní zlo-

mek SiO2 nahrazeného oxidem fosforečným. 

V rámci studia tuhých roztoků C2S bylo připraveno několik řad vzorků lišících se množ-

stvím substituovaného SiO2. Bylo zjištěno, že substituce 2–6 hmot. % SiO2 oxidem fosforeč-

ným má pozitivní vliv na stabilitu β-C2S: nedochází k nežádoucí transformaci β-C2S na γ-C2S, 

v produktech syntéz mírně ubývá pseudowollastonitu a rankinitu. Nahrazení 10 hmot. % SiO2 

(a více) oxidem fosforečným je již spojeno s formováním samostatné kalcium-fosfát-silikáto-

vé fáze: Ca14,92(PO4)2,35(SiO4)5,65, která vzniká na úkor β-C2S a přibývá jí úměrně množství 

P2O5 dodaného do soustavy. Při náhradě 20 a více hmot. % SiO2 byla ve vzorcích v nevelkém 

množství nalezena další kalcium-fosfát-silikátová fáze – silikokarnotit (5CaO·SiO2·P2O5). Její 

obsah v rámci studovaného rozsahu substituce (20–40 hmot. % SiO2 nahrazených P2O5) roste 

v porovnání s Ca14,92(PO4)2,35(SiO4)5,65 výrazně pomaleji. Formování kalcium-fosfát-silikáto-

vých fází je provázeno zvýšením obsahu volného vápna v produktu. 

Byl studován i vliv následné (druhé) tepelné úpravy tuhých roztoků C2S a nadbytku SiO2 

v soustavě na jejich složení. Cílem bylo zapojit do reakce volné vápno, optimálně ve prospěch 

tvorby β-C2S. Výsledky ukázaly, že následná tepelná úprava sice volné vápno eliminuje, čás-

tečně i ve prospěch β-C2S, vzrůstá však při ní riziko transformace β-C2S na γ-C2S (v důsledku 

rozsáhlého růstu nukleí β-C2S). Nadbytek SiO2 v soustavě vede k masivní tvorbě pseudowol-



 

 

32 

lastonitu a určitá část volného vápna ve výsledném produktu přesto zůstává. Jako atraktivní 

možnost, jak urychlit zdlouhavou přípravu xerogelů, se jevila náhrada destilované vody (roz-

pouštědla pro přípravu roztoku Ca(NO3)2) ethanolem. Tato alternativa představuje nespornou 

časovou úsporu, kterou však více než vyvažují nevýhody a omezení, která přináší. 

 Studium série tuhých roztoků (substituce 0–40 hmot. % SiO2 oxidem fosforečným) pomocí 

skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) s energiově disperzním analyzátorem rentge-

nového záření (EDS), umožňujícího prvkové mapování, ukázalo, že fázové složení syntetizo-

vaných tuhých roztoků je oproti očekávání ještě pestřejší. Ve vzorcích byla lokálně nalezena 

epicentra fosforečnanu vápenatého (C3P), který XRD fázová analýza neidentifikovala. Ukáza-

lo se, že patrně už v reakční soustavě (koloidním roztoku) při mísení reaktantů dochází v ma-

lém měřítku k nukleaci C3P, který následně tvoří tato epicentra. Epicentra C3P byla nalezena 

ve všech vzorcích připravených tuhých roztoků C2S. Se stoupajícím obsahem P2O5 jsou epi-

centra fáze C3P četnější a rozsáhlejší. Fáze C3P je však substituována atomy Si a mezi epicen-

try C3P a oblastmi chudšími na fosfor se nacházejí přechodné pásy atomů P, kterých v pásu 

ubývá úměrně vzdálenosti od epicentra. Tyto pásy se s rostoucím obsahem P2O5 v soustavě 

rozšiřují směrem do fáze C2S. Podoba pásů svědčí o jejich difúzním charakteru. 

Systém tuhého roztoku si lze představit jako atomy P substituovanou fázi C2S s lokálně se 

vyskytujícími ostrůvky fáze C3P lemovanými přechodným (difúzním) pásem. Po obvodu epi-

center C3P se ve zvýšené míře vyskytují defekty a defektní částice, také se v jejich blízkosti a 

v blízkosti difúzního pásu soustřeďují částice volného vápna. 

Studium vlivu P2O5 na formování tuhých roztoků C2S připravených metodou sol-gel uká-

zalo, že reakce SiO2 (Tosil A) a Ca(NO3)2 v přítomnosti H3PO4 (jako zdroje P2O5) je kom-

plexní proces, který vede k formování různých kalcium-fosfát-silikátových fází, C2S s atomy 

P a lokálně i C3P obsahujícího atomy Si. V závislosti na obsahu P2O5 v systému se formují tři 

odlišné fáze: C2S substituovaný P2O5, Ca14,92(PO4)2,35(SiO4)5,65 a 5CaO·SiO2·P2O5 (silikokar-

notit). Formování souboru C2S substituovaného P2O5, kalcium-fosfát-silikátových fází a lo-

kálně i C3P může mít vliv i na obsah volného vápna ve vzorcích. 

Tato práce ukázala, jak lze efektivně využít metody sol-gel ke studiu procesu tvorby C2S a 

jeho tuhých roztoků v přítomnosti P2O5. Využití práškové XRD analýzy a skenovací elektro-

nové mikroskopie s EDS pak umožnilo komplexní chemický, fázový a mikrostrukturní pohled 

na tuto zajímavou oblast silikátové chemie. Jsem přesvědčen, že lepší porozumění formování 

C2S a jeho tuhých roztoků v soustavě C2S–C3P má svoji vědeckou hodnotu a může být příno-

sem nejen pro odvětví silikátové chemie, ale i pro silikátový průmysl. 
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6 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

C ........................................... CaO 

CH ........................................ Ca(OH)2 

C2P ....................................... 2CaO·P2O5 

C3P ....................................... 3CaO·P2O5 

C4P ....................................... 4CaO·P2O5 

CS ........................................ CaO·SiO2 

(CS)3 .................................... 3CaO·3SiO2 

C2S ....................................... 2CaO·SiO2 

α-C2S ................................... α-2CaO·SiO2 

α'H-C2S ................................ α'H-2CaO·SiO2 

α'L-C2S ................................. α'L-2CaO·SiO2 

β-C2S ................................... β-2CaO·SiO2 

γ-C2S .................................... γ-2CaO·SiO2 

C3S ....................................... 3CaO·SiO2 

C5SP ..................................... 5CaO·SiO2·P2O5 

C15S6P .................................. zkrácená forma zápisu fáze Ca14,92(PO4)2,35(SiO4)5,65 

DTA ......................................diferenční termická analýza 

DTA/TG ............................... diferenční termická analýza s termogravimetrickou analýzou 

dTG křivka ........................... termogravimetrická křivka derivovaná podle teploty 

EDS ...................................... energodisperzní analýza rentgenového záření 

EGA ......................................efluenční plynová analýza 

FTIR ..................................... infračervená spektrometrie využívající Fourierovy transformace 

(g) ......................................... gaseus, plynné skupenství 

reakce v s-fázi .......................reakce ve fázi solidus 

(s) ..........................................solidus, pevné skupenství 

SEM ......................................skenovací elektronová mikroskopie 

TGA ..................................... termogravimetrická analýza 

V ........................................... vakance 

x ........................................... hmotnostní zlomek SiO2 nahrazeného v dikalciumsilikátu P2O5 

XRD ..................................... rentgenová difrakční analýza 
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