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ABSTRAKT 
Jedním z nejmarkantnějších měřitelných parametrů vývoje fází a fázových přeměn 

v anorganických systémech jsou bezesporu změny objemu silikátových matric. Studium 
objemových změn má zásadní význam z hlediska užitné trvanlivosti výsledného produktu. 
Projevují se smršťováním nebo roztažností hmoty a mohou vést k výraznému poklesu 
technologických i ekologických parametrů a často až k úplné destrukci těchto hmot. 
Nejčastěji můžeme pozorovat objemové změny v případě použití  cementu jako pojiva a to 
v betonech, maltách, umělém kamenivu a dalších podobných materiálech. Existuje celá řada 
metod, jak tyto objemové změny rozpoznat, definovat a kvantitativně či kvalitativně stanovit.  

V rámci disertační práce byl testován vývoj fází a tedy i objemových změny z pohledu, 
který se co nejvíce blíží reálným podmínkám ve stavebnictví. Byly vytipovány suroviny a 
přísady, které simulují obsah rizikových složek přítomných v běžných surovinách (jak 
přírodních tak druhotných) používaných ve stavebnictví a byla hledána a prokazována 
souvislost s objemovými změnami. Byla vyrobena zkušební tělesa osazená kontakty pro 
měření objemových změn a byly provedeny fyzikálně – mechanické zkoušky (objemové 
změny, fázové změny, pevnosti atd.), chemický rozbor a zkoušky ekotoxicity v závislosti na 
délce hydratace. 

 
ABSTRACT 

One of the most prominent measurable parameters of the development of phases and phase 
transformations in inorganic systems are undoubtedly the volume changes of silicate matrix. 
The study of volume changes is crucial in the terms of usable durability of final product. They 
represent shrinkage or expansion of the material and may lead to significant decrease of 
technological and ecological parameters and often to complete destruction of these materials. 
Most often the volume changes can be observed when cement is used as a binder and in 
concretes, mortars, artificial aggregates and other similar materials. There are many methods 
to detect, define and determine the volume changes qualitatively or quantitatively. 

The development of phases was investigated as a part of the dissertation thesis and hence 
the volume changes were observed under the conditions closest to the real state in the 
construction industry. The raw materials and admixtures were selected which model the 
content of hazardous components present in conventional materials (both natural and 
secondary), used in construction and the relationship with volume changes was searched and 
demonstrated. The contacts for measuring the volume changes were attached to test surfaces 
of specimens and the physical - mechanical tests (volume changes, phase changes, strength, 
etc.), chemical analysis and ecotoxicity tests depending on the length of hydration were 
performed.  
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1 ÚVOD  

Cementářský průmysl nabízí možnost využití odpadů z různých průmyslových, těžebních a 
také zemědělských technologií. Využívání odpadů je trendem, který by neměl být opomíjen a 
měla by mu být věnována značná pozornost a to nejen v odvětví cementářského průmyslu. Ve 
všech vyspělých zemích světa je snaha o maximální využití surovin vysoká. Cementářský 
průmysl přispívá významnou měrou k využití druhotných surovin především z energetiky a 
metalurgie. Tyto suroviny lze přidávat buď do cementové směsi s již vypáleným slínkem 
(směsné cementy, snížení spotřeby cementu), nebo do surovinové moučky před výpalem 
slínku (suroviny a korekční složky pro výrobu cementového slínku). Norma ČSN EN 197-1 
přesně definuje maximální množství přídavku alternativních přísad k portlandskému slínku. 
V České republice jsou nejčastěji využívány vysokopecní strusky, klasické vysokoteplotní 
(křemičité, vápenaté) popílky, fluidní popílky a energosádrovce.  

 
V průběhu procesu hydratace materiálů na bázi cementu dochází k objemovým změnám, 

které mají za následek vznik napětí v těchto typech materiálů a stavebních konstrukcích, ve 
kterých jsou aplikovány. Sledování objemových změn má zásadní význam z hlediska užitné 
trvanlivosti výsledného produktu. Změny objemu se projevují smršťováním nebo roztažností 
hmoty a mohou vést k výraznému poklesu původně dosažených technologických, ale i 
ekologických parametrů a často až k úplné destrukci těchto hmot. Nejčastěji můžeme 
pozorovat objemové změny v případě použití portlandského cementu jako pojiva nebo při 
použití dalších anorganických pojiv na bázi cementu a to v betonech, maltách, umělém 
kamenivu a dalších podobných materiálech. Vedle vlastního chemismu zúčastněných surovin 
se na objemových změnách podílí i jejich ostatní fyzikálně-chemické a fyzikálně-mechanické 
vlastnosti, jakož i celý technologický proces a dále prostředí, ve kterém je finální stavební 
hmota umístěna. U hmot na bázi cementu záleží zejména na druhu použitého cementu a jeho 
obsahu, vodním součiniteli, granulometrii kameniva a celkově na rámcové skladbě hmoty. 
Důležitým faktorem je i technologie výroby dané výsledné hmoty, tj. zejména způsob a 
podmínky její homogenizace za sucha či za mokra, formování, tuhnutí a tvrdnutí. Ve 
výsledných hmotách obsahujících jako vstupní suroviny druhotné materiály je nutné sledovat 
obsah rizikových složek podle jednotlivých vstupních surovin, a to ihned po výrobě, a také 
v časových závislostech. Vhodné je současně sledovat i změny v mineralogickém složení u 
těchto hmot. 

 
Na základě zjištěných poznatků a výsledků předchozích studií byly vytipovány suroviny a 

přísady, které simulují obsah rizikových složek přítomných v běžných surovinách (jak 
přírodních tak druhotných) používaných ve stavebnictví a byla hledána a prokazována 
souvislost s objemovými změnami. Byla připravena základní popílkocementová směs tvořená 
portlandským cementem CEM I 52,5N a vysokoteplotním popílkem. Do této směsi pak bylo 
přidáváno definované množství rizikových komponent ve formě volného CaO a MgO, 
komponent obsahujících dvojmocné Fe a S, kovové Fe a Al a organické složky, a to vždy 
v několika odstupňovaných koncentracích, které mohou být ve vstupních surovinách reálně 
dosažitelné. Riziková komponenta pak ve směsi nahradila část přídavku popílku, obsah 
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složky se pohyboval dle typu suroviny od 0,5 do 10 %. Dále bylo použito 9 typů iontů 
těžkých kovů či rizikových složek (Cr6+, Cd2+, V5+, Sb3+, Zn2+, Mo6+, As3+, Ni2+, Co2+), které 
byly v malém množství formou roztoku přidávány do jednotlivých receptur. Důvodem bylo 
stanovení mechanizmu fixace jednotlivých složek do struktury materiálu, a to ihned nebo po 
definované době hydratace. 

 

Pro ověřování objemových změn u testovaných hmot byla zvolena dilatometrická zkouška 
na Graf-Kaufmanově přístroji. Měření probíhala po 28, 90, 180, 360, 540 a 720 dnech 
hydratace. Současně byla sledována souvislost objemových změn směsí s dalšími testovanými 
parametry a byly provedeny související zkoušky a měření, jako kvantitativní a kvalitativní 
mineralogické složení pomocí RTG, popř. DTA, stanovení pevností v tlaku a v tahu ohybem, 
porozita a chemická analýza.  
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2 CÍL PRÁCE 

 
Tato disertační práce se věnuje vývoji fázového složení v silikátových systémech a jeho 

aspekty vzhledem k objemovým změnám a dalším fyzikálním parametrům. Ke studiu bylo 
využito dostupných měřících technik, kterými disponuje CMV na FCH VUT v Brně a další 
spolupracující výzkumné i průmyslové subjekty. 

Důraz byl kladen zejména na popis fázového složení a hledání jeho souvislostí 
s objemovými změnami v systémech na bázi silikátů. Byly stanoveny tyto dílčí cíle: 

- popis a experimentální ověření vývoje fázového složení modelových matric,  
- návrh možností eliminace tvorby fází, které mají vliv na objemovou stálost silikátových 

pojivových systémů (např. smrštění portlandského cementu při hydrataci),  
- popis hlavních fází vznikajících ve vybraných silikátových systémech s obsahem uměle 

přidaných polutantů a druhotných surovin produkovaných zejména energetickým či 
metalurgickým průmyslem. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

 
Jak již bylo řečeno je využívání odpadů světovým i tuzemským trendem v různých 

odvětvích průmyslu. Konkrétně cementářský průmysl pak velice efektivně využívá druhotné 
suroviny energetického a metalurgického původu. Tyto suroviny lze přidávat buď do 
cementové směsi s již vypáleným slínkem (směsné cementy, snížení spotřeby cementu), nebo 
do surovinové moučky před výpalem slínku (suroviny a korekční složky pro výrobu 
cementového slínku). Norma ČSN EN 197-1 [1] přesně definuje maximální množství 
přídavku alternativních přísad k portlandskému slínku. V České republice jsou nejčastěji 
využívány vysokopecní strusky, klasické vysokoteplotní (křemičité, vápenaté) popílky, 
fluidní popílky a energosádrovce.  

 
V průběhu procesu hydratace cementového tmelu dochází k jeho objemovým změnám, 

které mají za následek vznik napětí v těchto typech materiálů a stavebních konstrukcích, ve 
kterých jsou aplikovány. Sledování objemových změn má zásadní význam z hlediska užitné 
trvanlivosti výsledného produktu. Při smršťování i rozpínání stavebních hmot dochází ke 
vzniku zpravidla škodlivých napětí v tahu, která mohou mít za následek porušení konstrukce 
vznikem trhlin. Nejčastěji můžeme pozorovat objemové změny v případě použití 
portlandského cementu jako pojiva nebo při použití dalších anorganických pojiv na bázi 
cementu a to v betonech, maltách, umělém kamenivu a dalších podobných materiálech [2, 3]. 

 

3.1 Popílky 

 
Popílky jsou odpady vzniklé při spalování uhlí v elektrárnách a teplárnách. Podle typu 

spalování uhlí rozlišujeme popílky z klasického vysokoteplotního spalování a z fluidního 
spalování [4, 5]. 

 

3.1.1 Vysokoteplotní (klasické) popílky 

 
Proces vysokoteplotního spalování uhlí 

 
Tradiční vysokoteplotní spalování uhlí probíhá při teplotách 1200°C až 1700°C. V tomto 

procesu vznikají z anorganických látek obsažených v uhlí tzv. popeloviny, které mají dvojí 
původ. Jednak byly obsaženy již ve hmotě, z níž uhlí vzniklo (vnitřní popeloviny), jednak se 
do uhlí mohly dostat v procesu prouhelňování a při těžbě (vnější popeloviny). Popeloviny 
obsahují především křemičitany, uhličitany, fosforečnany, sírany, oxidy a chloridy 
alkalických kovů, kovů žíravých zemin, železa, hliníku atd. Dále mohou být přítomny sulfidy 
jako pyrit, některé toxické minoritní složky (sloučeniny arsenu, germania apod.). Na rozdíl od 
fluidních popílků obsahují skelnou fázi a mullit (díky vysoké teplotě spalování) a neobsahují 
volné měkce pálené vápno. Tento proces je spojen s uvolňováním značného množství oxidů 
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síry a oxidu uhličitého. Během procesu spalování dochází za současné oxidace k termickému 
působení na popeloviny obsažené v uhlí. Výsledkem je vznik pevných zbytků po spalování – 
drobná frakce unášená proudem spalin je popílek, hrubší frakce se nazývá popel nebo škvára 
(částečně slinutý popel). Je-li spalovací teplota vyšší než teplota tavení popela, vzniká tekutá 
fáze – struska, která se odvádí z prostoru topeniště odpichem. 
 
Využití vysokoteplotních popílků 

 
Klasický popílek je využíván jako složka pro výrobu popílkových a směsných cementů, 

jako přísada do betonu (kde nahrazuje část cementu nebo působí jako drobná frakce 
kameniva), nebo jako korekční složka při přípravě cementářské surovinové moučky [6, 7]. 
Norma ČSN EN 197-1 [1] definuje několik druhů popílkových a směsných cementů podle 
obsahu a druhu popílku, přičemž rozlišuje dva druhy popílku, a to křemičito-hlinitý, který má 
pucolánové vlastnosti, a křemičito-vápenatý, který má navíc i hydraulické vlastnosti. V ČR se 
prakticky vápenatý popílek nevyskytuje.  

 
Křemičitý popílek obsahuje jemné kulovité sklovité částice s pucolánovými vlastnostmi. Je 

tvořen převážně aktivním SiO2 a Al2O3, dále pak oxidem železitým a dalšími oxidy. Obsah 
aktivního CaO musí být menší než 5 %, aktivní SiO2 nesmí být menší než 25 %. 
Z mineralogického hlediska má asi 90 % popílku amorfní podobu, zbytek je pak podoby 
krystalické. Vápenatý popílek je jemný prášek s hydraulickými a (nebo) pucolánovými 
vlastnostmi. Je zastoupen hlavně aktivním CaO, aktivním SiO2 a Al2O3, zbytek tvoří oxid 
železitý a další oxidy. Obsah aktivního CaO nesmí být menší než 5 %, vápenatý popílek s 
obsahem 5-15 % aktivního CaO musí mít aktivní SiO2 větší než 25 %. Popílek musí 
vykazovat pevnost v tlaku po 28 dnech nejméně 10 MPa. Rozpínání směsi 30 % popílku s 
referenčním cementem v Le Chatelierově objímce musí být menší než 10 mm. 

 
Pucolánová reakce popílků 

 
Vhodné chemické a mineralogické složení popílku a jeho jemnost dávají možnost využít 

jeho pucolánových a latentně hydraulických vlastností ve výrobě cementu. Nejlépe se 
uplatňují popílky, jejichž jemnost je přibližně shodná s jemností cementu. 

Pucolánová reakce popílků je definována jako reakce oxidu křemičitého SiO2 a hlinitého 
Al2O3 z popílku s hydroxidem vápenatým Ca(OH)2 přičemž vznikají kalciumsilikátové a 
kalciumaluminátové hydratační produkty. Při hodnocení pucolánové aktivity popílků je nutno 
brát v potaz nejen schopnost vázat Ca(OH)2 , ale i časový průběh reakce mezi popílkem a 
hydroxidem vápenatým [8-10]. 

Jednou z nevýhod použití popílků jako náhrady části cementu je snížení pevnosti malty 
v raném období pro ty druhy aplikací, kde je požadován rychlý nárůst pevností. Vhodnou 
alternativou, kterou lze odstranit tuto nevýhodu je použití vyššího množství popílku než je 
množství nahrazovaného cementu.  
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Obsah toxických látek 
 
Pro obsah těžkých kovů a ostatních toxických látek ve stavebních materiálech není v 

současné době normový předpis. Proto se obsah těžkých kovů hodnotí na základě 
vyluhovatelnosti stavebních materiálů stanovením chemických rozborů výluhů. V této 
souvislosti je nutno zdůraznit, že při hodnocení vyluhovatelnosti toxických prvků ze 
stavebních materiálů nejsou podstatné výsledky chemických rozborů výluhů vlastního 
popílku, ale hotového výrobku, tj. stavebního materiálu. Z tohoto pohledu, i když mohou být 
u některých popílků koncentrace toxických látek ve výluhu vysoké, s ohledem na chemické 
reakce probíhající mezi popílkem a ostatními složkami, jakož i s ohledem na celkové 
zastoupení popílku v cementu, popř. v betonu, může být výsledek vyhovující. 

 

3.1.2 Fluidní popílky 

 
Z dalších typů spalování uhlí byla nejlépe přijata technologie fluidního spalování. Mleté 

uhlí se spaluje ve fluidním loži při teplotách kolem 850 °C společně s mletým vápencem, 
který má funkci sorbentu oxidu siřičitého a reaguje s ním za vzniku anhydritu (CaSO4). 
Dalším produktem je volné měkce pálené vápno, které vzniká z přebytku vápence. Ostatní 
složky jsou obdobou klasického spalování. Vznikají dva tuhé produkty hrubý ložový popel a 
jemný létavý popílek separovaný elektrickými odlučovači [11, 12]. 
 
Fluidní spalování uhlí 

 
Spalovací proces je spojen s uvolňováním velkého množství oxidů síry SOx a oxidu 

uhličitého. Jemně mleté uhlí se spaluje ve fluidním loži při teplotách kolem 850°C společně s 
mletým vápencem. V průběhu disociačního procesu se váže z paliva uvolňovaný SO2 na 
CaSO4. Při těchto podmínkách SOx vzniklé při spalovacím procesu zůstávají v popelu a další 
postupy čištění kouřových plynů od SOx není potřebné. Kromě vápence je rovněž možné jako 
sorbentu použít mletý dolomit.  

 
Vlastnosti a složení fluidních popílků 

 
Technologických postupů fluidního spalování je velké množství. Souhrnným znakem je 

pak kalcinace přítomného odsiřovacího činidla na CaO a jeho následná reakce s oxidy síry za 
současné oxidace síry. Výsledným produktem je směs popela z původního paliva, 
nezreagovaného odsiřovacího činidla (CaO s případnými zbytky CaCO3), různých modifikací 
síranu vápenatého, produktů reakce popelovin s CaO a nespáleného paliva. [13]. Vzhledem k 
tomu, že teploty spalování jsou při fluidních procesech nižší než při klasickém spalování, je 
nezreagovaný CaO přítomen ve formě tzv. měkce páleného vápna a je tedy reaktivní. Pro 
fluidní popílky je též charakteristický nízký obsah taveniny. Chemické složení je zpravidla 
45-55 % SiO2, 15–30 % Al2O3, 5–20 % Fe2O3, 1–5 %CaO, a dále od 0,5 do 2 % MgO, TiO2, 
Na2O, K2O.  
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V důsledku transportu kouřových plynů z prostoru ohniště dochází k separaci jednotlivých 
frakcí této směsi. Jemné podíly jsou odnášeny spalinami ve formě úletu a hrubší zůstávají ve 
spalovacím prostoru. Úlet tuhých látek je z kouřových plynů odstraňován běžnými 
technologickými postupy (cyklóny, filtry). Každá fluidní spalovací jednotka proto zpravidla 
produkuje fluidní popílky dvojího druhu: popílek z prostoru ohniště označovaný ložový a 
popílek získaný z úletu, tj. filtrový (cyklónový). Vlastnosti obou těchto popílků se výrazně liší 
jak ve fyzikálních vlastnostech (granulometrie, měrný povrch, hustota, sypná hmotnost), tak v 
chemickém a mineralogickém složení, i když pocházejí z téhož technologického procesu 
fluidního spalování a odsiřování. Stejně jako u popílku klasického se i u fluidních popílků 
obou druhů projevuje nevýhoda kolísavých vlastností, zejména chemického složení, měrné 
hmotnosti a ostatních parametrů, způsobená nestabilitou spalovacího procesu a variabilitou 
vlastností vstupních komponent (uhlí a odsiřovacího činidla). 

 
Využití fluidních popílk ů 

 
Pevné zbytky po fluidním spalování uhlí se značně odlišují v chemickém a fázovém 

složení od popelů produkovaných v klasických elektrárnách a díky jejich obecně příznivým 
vlastnostem existuje potenciálně široký rozsah jejich použití. S úspěchem se oba typy 
produktů fluidního spalování využívají jako příměsi do směsných cementů, malt a betonů, 
nebo jako korekční přísady surovinových cementářských mouček. Přesto jich většina končí 
jako výplň vytěžených důlních prostor, neboť současné normové předpisy povolují pouze 
omezené použití ve stavebnictví. 

 
Pro zkoušení fluidních popílků jako jedné z přísad do cementu zatím neexistují normové 

předpisy. Fluidní popílky obsahují na rozdíl od popílků klasických vyšší množství měkce 
páleného reaktivního vápna (15–35 %) a mají poměrně vysoký obsah SO3 (7–18 %), jenž 
může způsobit v pojivu vznik ettringitu (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O). Pro spolehlivé 
posouzení popílků je experimentální ověření možnosti výroby cementu a zkoušky jeho 
vlastností v maltě a betonu nezbytné. Vzhledem k rostoucímu množství produkovaného 
fluidního popílku vyvstává otázka, zda a jak tento popílek využít v oblasti výroby cementu, 
popř. zdali jím nelze částečně nebo úplně nahradit popílek klasický. Jelikož produkty 
fluidního ložového spalování vykazují hydraulické, popř. též pucolánové vlastnosti, je možné 
je použít jako pojivo, což má za následek zmenšení spotřeby portlandského cementu, jehož 
výroba je spojená s výraznou spotřebou energie a toto může také přispět ke snížení emisí CO2. 
Popílky z fluidního spalování uhlí se s úspěchem používají jako složky surovinové moučky 
při výrobě portlandského cementu. Výhodou takové směsi je to, že CaO z popílku je přítomný 
v dekorbonizované formě. Přísady, které mohou být přidávány k portlandskému slínku, jsou 
shrnuty v evropské normě EN 197-1 [1]. Na rozdíl od jiných popelů, použití fluidního 
ložového popele v cementové surovinové moučce je omezeno množstvím SO3 v materiálu. 
SO3 v surovinové moučce v množství nad asi 10 % je nežádoucí, protože překáží nebo 
zabraňuje tvorbě tricalciumsilikátu, coby hlavní složce portlandského cementového slínku.  
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Fluidní popílky je možné použít při výrobě portlandského popílkového cementu (typ II/B-
W) s obsahem popílku mezi 21–35 %. Velmi důležitou roli hraje koncentrace alkálií a sulfátů 
v dalších složkách surovinové směsi. Navíc CaSO4 přítomný v fluidním ložovém popílku se 
tepelně rozkládá při teplotách, které se vyskytují v cementářské peci. Je tedy nezbytné 
redukovat nebo úplně eliminovat přídavek sádrovce, aby nebyl překročen povolený celkový 
obsah SO3 ve vyrobeném cementu, který je omezen na 4,5 %. Při výrobě portlandského 
popílkového cementu musí být popílek semlet s portlandským slínkem a případně i s menším 
množstvím sádrovce a dosažen požadovaný specifický povrch. Již byl studován vliv 
přidaného fluidního ložového popílku na pevnosti cementu při použití portlandského slínku 
určitého složení. Z výsledků experimentů vyplývá, že cementy i s vysokým obsahem popílku 
měly poměrně vysoké pevnosti. 

 
Další možností použití většího množství fluidního ložového popílku je do jiných cementů 

než je portlandský (kde je přípustné množství SO3 vyšší). Cementy tohoto druhu nesplňují 
standardní požadavky pro cementy a to může být závažným problémem pro marketing. K 

těmto typům cementů patří sulfobelitické cementy obsahující fáze C3S, C4A3 S (a C4AF) jako 
hlavní složky a tento typ cementu je možné vyrábět při teplotě asi o 300 °C nižší než klasický 
portlandský cement. Další typem cementu je sulfoaluminátový cement pod názvem 

"Portlandský cement s vysokým obsahem SO3", který obsahuje fáze C3S, C4A3 S a C4AF 
[14]. Použití fluidního ložového popílku při výrobě citovaných typů cementů při nižší teplotě 
v peci může snížit spotřebu energie, vápence a emise CO2. Další oblastí, ve které je možné 
úspěšně použít fluidní ložové popílky, je zlepšování kvality půd. Jinou možností aplikace 
fluidních ložových popílků by mohla být možná imobilizace toxických stopových prvků v 
půdě (V, B, Cr, Se a jiné) jejich zabudováním do struktury ettringitu. 

 

3.2 Pecní struska 

 
Strusky jsou pevné nekovové doprovodné produkty hutní výroby. Jedná se o přetavené 

silikáty vznikající převážně ve vysokých pecích a konvertorech. Čím rychleji strusky 
chladnou, tím více obsahují amorfních sklovitých podílů a jsou energeticky bohatší, tzn. 
reaktivnější. Pro potřeby ve stavebnictví se využívají zejména 3 typy strusek – vysokopecní, 
ocelárenské a slévárenské. 

 

3.2.1 Granulovaná vysokopecní struska  

Jde o produkt vznikající při výrobě surového železa ve vysokých pecích. Jedná se o tuhé 
roztoky sloučenin neželezných kovů a jiných součástí vsázky. Chemické složení běžných 
vysokopecních strusek je 21–40 % SiO2, 30–49 % CaO, 5–15 % Al2O3, 5–10 % MgO,  
cca 1–2 % MnO a FeO. Nejčastěji je používána granulovaná vysokopecní struska, což je 
latentně hydraulická látka. To znamená, že má hydraulické vlastnosti, pokud je vhodně 
aktivována. Obecně se jedná o sklovitý zrnitý materiál složený min ze 2/3 ze skelné fáze 
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(optimální je obsah více než 90 %) s malým obsahem krystalických složek. Je schopna 
v alkalickém prostředí reagovat za přítomnosti síranů na hydráty podobným způsobem jako 
portlandský slínek a přidává se tedy do směsných cementů jako částečná náhrada 
cementářského slínku [15-17]. Podle normy ČSN EN 197-1 [1] je její využití možné 
v Portlandském struskovém cementu (6-35 %), Vysokopecním cementu (35-95 %) a 
Směsném nebo portlandském směsném cementu [18]. 

 

3.2.2 Ocelárenské strusky 

Materiál o značné tvrdosti s vlastnostmi kameniva. Obsahuje křemičitany a oxidy železa. 
Vzniká jako vedlejší produkt při výrobě oceli. Využívá se jako křemičito-hlinitanovo-železitá 
korekce při výrobě cementářského slínku, po předchozím drcení, mletí a magnetickém 
separování podílu železa. Její nevýhodou je velice kolísavé chemické složení především 
z hlediska specifických zbytků legůr a nežádoucích těžkých kovů. Proto je její potenciální 
použití do směsných cementů nevhodné.  

 

3.2.3 Slévárenské strusky 

Při tavení litiny v kupolních pecích slouží struska v průběhu tavení k ochraně tekutého 
kovu před oxidací spalinami a umožňuje rafinaci tekutého kovu. Zdroje vzniku strusky jsou 
propal prvků kovové vsázky (Fe, Si, Mn), odtavování keramické vyzdívky kuplovny, písek, 
nečistoty a oxidy z povrchu kovové vsázky, popel koksu a tavicí přísady (vápenec, křemen 
aj.). Celkové množství strusky bývá 5–10 % hmotnosti kovové vsázky. Kuplovny pracují 
většinou v oblasti kyselých až neutrálních strusek s basicitou mezi 0,6-1,1. Zásaditá struska s 
basicitou 1,1-2,4 umožňuje účinné odsíření taveniny, ale zvyšuje neúměrně spotřebu koksu. 
Chemické složení strusek je 30–50 % SiO2, 7–20 % Al2O3, 25–40 % CaO, 1–15 % MgO,  
2–10 % FeO, 2–10 % MnO a 0,05–0,8 % S.  

 

3.2.4 Strusky při spalování pevných paliv (škváry) 

Škvára je pevný zbytek paliva po spalování, který vzniká během spalovacího procesu z 
popelovin obsažených v palivu v důsledku současné oxidace a termického působení. Teplota 
spalování musí být vyšší než teplota měknutí popela a současně nižší než teplota tečení 
popela. Po chemické stránce je tvořena oxidem křemičitým, hlinitým, železnatým, železitým, 
vápenatým, hořečnatým, manganatým, alkáliemi, sírany, fosforečnany, nespáleným uhlíkem. 
Chemické i fyzikální vlastnosti závisí na druhu paliva, na druhu spalovacího zařízení a režimu 
spalování. Z mechanického hlediska je škvára porézní, houbovitá, nehomogenní a málo 
pevná. Má-li vyhovující pevnost, využívá se jako kamenivo do škvárobetonu. 

Vzhledem k uvedeným vlastnostem škváry (nehomogenita, obsah nespáleného paliva, 
absence hydraulických vlastností) nepřichází použití škváry jako složky při výrobě cementu  
v úvahu. Rovněž není známo její použití jako složky cementářské surovinové směsi. 
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3.3 Odpadní sádrovce 

 
Odpadní sádrovce lze rozdělit podle jejich původu vzniku na sádrovce z odsiřování spalin 

(energosádrovce) a sádrovce z průmyslových výrob (chemosádrovce) [19]. První skupina 
vzniká při odsiřování kouřových plynů ze spalovacích procesů a druhá skupina chemickými 
procesy. 

3.3.1 Energosádrovce  

Pro odsiřování kouřových plynů se používá vodní suspenze vápence nebo hašeného vápna. 
Produktem tohoto procesu je síran vápenatý nazvaný energosádrovec. V dnešní době je již 
energosádrovec vyčleněn z evropského katalogu odpadů s tím, že je klasifikován jako ceněná 
surovina. Hlavní uplatnění energosádrovce v cementářském průmyslu je jako regulátor 
tuhnutí, popř. jako přídavek do surovinové směsi na vázání většího množství alkálií kvůli 
úpravě síranového modulu.  

3.3.2 Chemosádrovce 

Chemosádrovce vznikají jako odpad v chemickém, potravinářském a sklářském průmyslu. 
Většinou se jedná o suroviny chemicky velmi čisté, s obsahem sádrovce a anhydritu nad 90%. 
Základní složkou chemického sádrovce je dihydrát síranu vápenatého, popř. hemihydrát nebo 
anhydrit. 

 
Fosfosádrovec vzniká při výrobě kyseliny fosforečné reakcí mezi kyselinou sírovou a 

fosforečnany. Hlavní oblastí použití je nahrazení přírodního sádrovce v cementu. Problémem 
je vysoký obsah vlhkosti (obtížná manipulace, zmrznutí) a nečistot (volné kyseliny ovlivňují 
počátek a konec tuhnutí cementu a zpomalují počáteční vývoj pevností betonu). Před 
použitím fosfosádrovce v cementářském průmyslu je třeba jej vyčistit a peletizovat. Z 
chemického hlediska je možné při tradiční výrobě portlandského cementu nahradit uhličitan 
vápenatý síranem vápenatým a vyrábět současně kyselinu sírovou (neekonomické). Další 
možnosti použití fosfosádrovce jsou výroba lehčeného betonu, výroba směsných pojiv (s 
vápnem, popílkem, cementem, granulovanou vysokopecní struskou). Kvůli ekonomické 
stránce, vysoké spotřebě energie a problémům s radioaktivitou je použití fosfosádrovce velmi 
omezené a většina fosfosádrovce je skládkována [18]. 

 
Fluoro-sádrovec vzniká při výrobě kyseliny fluorovodíkové. Základní složkou je dihydrát, 

jehož obsah je obvykle vyšší než 95%. Hlavními nečistotami jsou zbytková kyselina 
fluorovodíková, nezreagovaná kyselina sírová a anorganické soli. Nečistoty se odstraňují 
propíráním. Fluoro-sádrovec se používá pro regulaci tuhnutí cementu. Vliv nečistot z fluoro-
sádrovce je nižší než vliv nečistot obsažených ve fosfosádrovci. 

 
Titano-sádrovec pochází z výroby titanové běloby z ilmenitu. Nečistoty doprovázející 

tento sádrovec jsou SiO2, TiO2 a Fe2O3. Titano-sádrovec se používá jako regulátor tuhnutí 
cementu, s podobnými vlastnostmi jako přírodní sádrovec. 
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Boro-sádrovec z výroby kyseliny borité obsahuje dihydrát síranu vápenatého a sloučeniny 
bóru, jejichž obsah někdy převyšuje 10 hmot.%. Produkty obsahující bór jsou nebezpečnými 
odpady. V cementu  boro-sádrovec prodlužuje doby tuhnutí a ovlivňuje průběh tvrdnutí. 

 
Další chemické sádrovce pocházejí z výroby organických kyselin (např. kyseliny 

citrónové), výsledný vedlejší produkt citro-sádrovec, výroby fenolu, výsledný vedlejší 
produkt fenol-sádrovec, neutralizace kyseliny sírové obsažené v kapalných odpadech a 
galvanických kalech použitím vápenného mléka nebo vápence. Zpravidla se používají ve 
směsi s přírodním sádrovcem jako regulátor tuhnutí cementu. Některé nečistoty mohou 
způsobit falešné tuhnutí (alkálie) nebo zpomalení hydratace cementu (kyselina citrónová v 
citro-sádrovci). Také je potřeba sledovat obsah těžkých kovů (sádrovce po neutralizaci 
galvanických a jiných průmyslových kalů.) 
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3.4 Anorganická pojiva 

 
Anorganická pojiva jsou látky, které lze upravit do tekuté nebo kašovité formy a které pak 

z této formy relativně snadno přecházejí do formy pevné. V důsledku tohoto procesu mají 
pojiva schopnost spojit nesoudržná zrna nebo kusy různých látek v soudržnou, kompaktní  
hmotu. Proces zpevňování lze rozdělit na dvě na sebe navazující stadia - tuhnutí a tvrdnutí. 
Ve fázi tuhnutí ztrácí tekutá nebo kašovitá hmota svoji původní zpracovatelnost a postupně 
nabývá charakteru pevné látky. Ve fázi tvrdnutí pak vzniklá pevná látka postupně získává 
vyšší pevnost, která je potřebná při praktickém použití pojiva v konkrétní stavební aplikaci 
[20]. 

 
Anorganická pojiva lze rozdělit na pojiva mechanická – během procesů tuhnutí a tvrdnutí 

nedochází u těchto pojiv ke změně chemické podstaty látky (např. jíly a hlíny) a pojiva 
chemická – během procesů tuhnutí a tvrdnutí se odehrávají chemické reakce a dochází ke 
vzniku nových minerálních fází, resp. nových chemických sloučenin [20].  

 
Chemická pojiva založená na anorganické bázi pak lze, podle prostředí, v němž dochází 

k tuhnutí a tvrdnutí a podle jejich stálosti ve vodném prostředí rozdělit na pojiva vzdušná – 
k jejich vytvrzení dochází pouze na vzduchu, avšak ani po dokonalém vytvrzení nejsou tato 
pojiva zcela odolná vůči vodě (sádra a síranová pojiva, hořečnaté pojivo, vzdušné vápno) a 
pojiva hydraulická – pojiva, která po smíchání s vodou a zpravidla po počátečním zatuhnutí 
na vzduchu jsou schopna dále tuhnout a tvrdnout na vzduchu i pod vodou (hydraulické vápno, 
cementy) [20].  

 
Při výrobě hydraulických pojiv se často uplatňují speciální příměsi, které upravují 

požadované vlastnosti maltovin. Jsou to zejména latentně hydraulické látky – anorganické 
látky, které samy rozdělány s vodou netuhnou ani netvrdnou, ale po přidání určitého množství 
aktivátoru (např. CaO) vykazují s vodou hydraulické vlastnosti (vysokopecní granulovaná 
struska) nebo pucolány – křemičité nebo hlinitokřemičité anorganické látky, které nemají 
žádné nebo jen velmi slabé pojivové vlastnosti. V přítomnosti hydroxidu vápenatého však  
vytvářejí hydratační produkty, které jsou podobné produktům hydratace portlandského 
cementu. Jedná se buď o přírodní pucolány (pemzu, tufy, tras a křemelinu) nebo o pucolány 
umělého původu (elektrárenské popílky, kalcinované břidlice a metakaolín) [20].  

 
Chemické složení základních druhů vzdušných a hydraulických pojiv [8, 21] se dá vyjádřit 

ternárním diagramem soustavy SiO2 – (CaO + MgO) – Al2O3 (tzv. Rankin – Wrightovým 
diagramem, viz obr. 1). 
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Obrázek 1  
Chemismus hlavních typů anorganických pojiv v soustavě SiO2 – (CaO + MgO) – Al2O3. [22]  
 

3.4.1 Portlandský cement a portlandský slínek 

Portlandské cementy jsou v současnosti nejpoužívanějším pojivem ve stavebnictví. Podle 
ČSN EN 197-1 [1] je cement hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka, která po 
smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne v důsledku hydratačních reakcí a procesů. 
Po zatvrdnutí zachovává svoji pevnost a stálost také ve vodě. 

 
Hydraulické tvrdnutí cementu je důsledkem hydratace vápenatých silikátů (křemičitanů) a 

aluminátů (hlinitanů). Účinnými hydraulickými složkami cementů jsou tedy sloučeniny CaO 
s SiO2, Al2O3 a Fe2O3, popřípadě jiné sloučeniny podobného typu. Celkový obsah aktivního 
oxidu vápenatého (CaO) a aktivního oxidu křemičitého (SiO2) musí být v cementu nejméně 
50 % hmotnosti. Podle chemického hlediska (převažující aktivní složky) je možno rozdělit 
různé druhy cementů do tří skupin - křemičitanové (silikátové) cementy, jejichž 
nejvýznamnějším zástupcem je cement portlandský (s převahou křemičitanů vápenatých), 
hlinitanové (aluminátové) cementy, s převahou hlinitanů vápenatých a jiné (ostatní) cementy, 
např. železitanové, barnaté apod. 

  
Cementy vznikají drcením, mletím a homogenizací surovin vhodného složení (vápence, 

slínovce) a následným výpalem připravené surovinové směsi nad mez slinutí (teplota výpalu 
je zhruba 1450oC), čímž vzniká slínek. Ten se po ochlazení a odležení rozemele s přísadami a 
příměsemi (sádrovcem, struskou, popílkem) na jemnou moučku o měrném povrchu 
minimálně 225 m2.kg-1, tj. na výsledný produkt – cement. 
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3.4.1.1 Portlandský cement 
 

Technologie výroby cementu vychází z požadavku vytvořit slínek, jehož mikrostruktura je 
tvořena novými sloučeninami (fázemi) požadovaného složení. Jde především o přípravu 
surovinové směsi vhodného chemického složení s odpovídajícími moduly a stupněm sycení 
vápnem. Surovinová směs musí být jemně mletá s velkým reakčním povrchem, aby průběh 
reakcí v žáru a vznik taveniny podmiňující vytvoření slínku byly co nejrychlejší a nejúplnější. 
Teplota, doba a prostředí výpalu jsou pak pro průběh reakcí rozhodující - i při správném 
dodržení chemismu lze nevhodným výpalem dospět k nekvalitnímu slínku. Obecné schéma 
technologie výroby cementu (Obr. 2) lze podle jednotlivých operací rozdělit na tři hlavní fáze:  

 
- příprava surovinové směsi – těžba vápence a korekčních surovin, jejich drcení, mletí a 

homogenizace, 
- výroba slínku – tepelné zpracování (výpal) surovinové směsi na slínek, probíhající 

obvykle v rotační cementářské peci a následné chlazení a odležení vypáleného slínku, 
- výroba cementu – mletí slínku s příměsemi (upravují vlastnosti výsledného produktu) 

nebo přísadami a následné skladování cementu v zásobnících a balení a expedice cementu. 
 
Podle způsobu míšení, mletí a homogenizace surovinové směsi a její podoby při výpalu na 

slínek se rozlišují dva základní způsoby výroby cementu - mokrý a suchý způsob výroby. 
 
Mokrý způsob výroby cementu - vápenec se drtí za sucha a následně mele za mokra, 

zpravidla v bubnových mlýnech. Ke třídění kalu se používají vibrační třídiče. Obsah vody 
v surovinovém kalu se pohybuje mezi 33 až 40 %. Kal se ukládá v kalových zásobnících 
(nádržích), kde se neustále promíchává (mechanicky, pneumaticky) a tím se homogenizuje. 
Pak se kal převádí do menších zásobníků, odkud jde do pecí, kde se nejprve vysušuje a pak 
vypaluje do slinutí. Výhodami mokrého způsobu výroby je, že vstupní suroviny není třeba 
sušit a surovina se snadněji mele, což snižuje spotřebu energie. Dále je tím usnadněna 
příprava a zlepšena homogenizace suroviny, díky použití vody je snížena prašnost pracovního 
prostředí. Naopak základní nevýhodou je velká spotřeba vody a následně tepla na vysušení 
kalu před výpalem. Mokrý způsob výroby je vhodný pro měkké, pórovité suroviny s vyšší 
vstupní vlhkostí a pro suroviny s kolísavým chemickým složením. 

 
Suchý způsob výroby cementu vyžaduje, aby suroviny byly před výpalem vysušeny. 

K sušení dochází před mletím nebo současně s mletím v tzv. sušících mlýnech. Pak se 
surovina dopravuje do zásobníků (sil), kde se homogenizuje a upravuje její chemismus. 
Práškovitá směs se pak, zpravidla po předehřátí spalinami, dopravuje do pece, kde probíhá 
samotný výpal. Jednoznačnými výhodami suchého způsobu výroby jsou vysoká výkonnost 
výroby a vysoká tepelná účinnost vypalovacího procesu díky předehřívání surovinové směsi 
před výpalem spalinami. Dále je celkově podstatně nižší spotřeba tepla při sušení a pálení 
surovinové směsi: 3100-3700 kJ oproti 5500-6300 kJ/kg slínku při mokrém způsobu výroby. 
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Suchý způsob výroby je vhodný zejména pro tvrdé suroviny s malou vstupní vlhkostí a méně 
kolísavým chemickým složením. 

 
V současné době se v České republice vyrábí cement pouze suchým způsobem. V roce 

1990 byly u nás v provozu tři cementárny, které pracovaly mokrým způsobem výroby a které 
produkovaly 14 % z celkového množství vyrobeného slínku. Poslední mokrá rotační pec byla 
v České republice zastavena k 1.1.1998. 

 

 
Obrázek 2 
Zjednodušené technologické schéma výroby cementu. [23] 
 
Technologie výroby cementu 

 
1 - těžba cementářských surovin 
 
Vápenaté suroviny (tj. karbonátové horniny, vápence) se těží povrchovým způsobem 

v lomech. Tvrdá hornina je oddělována odstřely (v současnosti nejčastěji clonovými), 
následně je odebírána zpravidla kolovými nakladači a dopravována (auty, pásovými 
dopravníky) na drtírnu. Křemičité složky surovinové směsi (jíly, hlíny), pokud nejsou již 
primárně obsaženy ve vápencích, se těží povrchově např. v hliništích. Jako křemičité složky 
se často využívá také hlinité skrývky na vlastním ložisku vápenců. Ideální cementářskou 
surovinou je slínovec, hornina obsahující uhličitan vápenatý s příměsí jílových minerálů. Při 
těžbě suroviny jsou prováděny pravidelné analýzy chemického složení těžených hornin s 
cílem připravit optimální směs pro výrobu surovinové moučky. Těžba surovin probíhá 
zpravidla v blízkosti výrobního závodu – cementárny, aby byly co nejnižší přepravní náklady 
objemných vstupních surovin. 

 



23 

2 - drcení surovin 
 
Drcení surovin pro výrobu cementu může být jednostupňové, zpravidla však bývá 

dvoustupňové. Konkrétní podoba a počet stupňů drcení vychází z charakteru a vlastností 
zdrobňované suroviny a z následné technologie výroby. Jednostupňové drcení se používá u 
„měkkých“ (málo zpevněných) surovin. Zde se využívají zejména kladivové drtiče nebo, 
v případě lepivých surovin, kladivové drtiče s válci. Tvrdší a abrazivnější materiály se drtí ve 
dvoustupňových linkách - první stupeň drcení (čelisťové nebo kuželové drtiče), druhý stupeň 
drcení (čelisťové, kuželové, kladivové nebo odrazové drtiče).  

 
3 - předhomogenizace surovinové směsi 
 
Základním předpokladem pro dosažení stálé a vysoké kvality cementářského slínku a 

cementu je vysoký stupeň homogenity vstupní surovinové směsi. Protože kvalita a složení 
vstupních surovin (zejména vápence) jsou při těžbě často značně proměnlivé a surovinová 
směs se míchá z několika složek, používá se zpravidla v cementárnách několik stupňů 
homogenizace surovin. Prvním stupněm homogenizace bývá předhomogenizační skládka, 
která zároveň zajišťuje dostatečnou zásobu suroviny. Na skládku je ukládána podrcená 
surovina, která je pak následně dávkována do surovinového mlýna. Požadovaná homogenita 
vápence, ukládaného na předhomogenizační skládce, je zajišťována systémem zakládání a 
odebírání vápence. Tento proces je bývá řízen laboratoří, tj. skládku doplňují vzorkovací 
stanice a celý provoz skládky je plně automatizován. 

 
4 - mletí surovinové směsi 
 
Mletí patří k nejdůležitějším fázím přípravy vstupních surovin před výpalem a zároveň 

patří v technologii výroby cementu k technologicky i energeticky nejnáročnějším procesům. 
Během mletí je podrcená a primárně homogenizovaná surovina mleta na moučku vhodnou 
pro výpal v peci. Jemnost mletí má rozhodující význam na průběh procesu slinování a 
rychlost tvorby slínku při výpalu. Pro mletí cementářské suroviny jsou používány nejčastěji 
jednostupňové mlýnice s mechanickým oběhem (a uzavřeným mlecím okruhem) a současným 
sušením meliva. Pracovní režim tohoto typu mlýnice je charakterizován tím, že částečně 
rozemleté melivo prochází třídičem, který prášek požadované zrnitosti odloučí jako hotový 
produkt, zatímco hrubší částice (tzv. krupici) vrací zpět do mlýna. Oběh meliva uvnitř 
mlecího okruhu obstarává soustava mechanických dopravních zařízení. Mlýnice jsou dnes 
plně automatizovány a řízeny dálkově z řídícího počítače nebo centra.  V cementárnách jsou 
nejčastěji používanými zdrobňovacími zařízeními pro mletí surovin, ale i cementu, mlýny 
s volnými mlecími tělesy - především tzv. kulové mlýny. Kulové mlýny jsou v podstatě duté 
bubny nebo válce. Otáčejí se kolem vodorovné osy a uvnitř jsou zčásti vyplněny volnými 
mlecími tělesy - železnými koulemi. Při otáčení mlýna jsou mlecí koule působením 
odstředivé síly vynášeny vzhůru a po dosažení určité výšky opadají. Materiál je padajícími a 
převalujícími se koulemi rozemílán úderem (nárazem), tlakem a roztíráním. Namletá surovina 
se uskladňuje v homogenizačních silech. 
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5 - výpal slínku 
 
Výpal slínku je nejdůležitější úsek technologického postupu při výrobě cementu. Slínek se 

vypaluje v cementářských pecích, které lze rozdělit na rotační (nejčastěji používané, vysoký 
výkon, kvalitní výpal slínku, použitelné pro mokrý i suchý způsob výroby cementu), šachtové 
(malý výkon, obtížné řízení výpalu, poskytují slínek horší kvality, použitelné pouze pro výpal 
sbalků), ostatní (např. slinovací rošty, pece pro výpal ve vznosu a pod). Rotační pece jsou 
v podstatě ocelové válce vyložené žárovzdornou vyzdívkou. Délka pecí je při suchém 
způsobu výroby (s výměníkem tepla) 60-100 m, maximálně 130 m. Průměr pecí je 3-7 m, pec 
má sklon 3-7o a otáčí se kolem osy s frekvencí 1 až 2 otáčky za minutu. Výkony rotačních 
pecí se pohybují v rozmezí asi 500-4000 tun slínku za den. 

Během výpalu slínek prochází celou délkou pece a postupuje v ní různými tepelnými 
pásmy: 

- sušícím (do 200oC), 
- předehřívacím (200-800oC), 
- kalcinačním (dekarbonizačním, 800-1200oC), 
- exotermickým (1300oC), 
- slinovacím (až 1400-1450oC s poklesem na 1300oC), 
- chladícím (1100-1000oC).  
 
Tepelnou účinnost rotačních pecí se během jejich vývoje a používání podařilo postupně 

značně zvýšit, a to zejména zásluhou vhodně konstruovaných předehřívacích zařízení, v nichž 
se využívá tepla horkých spalin odcházejících z pece. Postupně byla navržena celá řada typů 
předehřívacích zařízení, z nichž jsou nejdůležitější Lepolův rošt – lze jej použít pro 
granulovanou směs surovin (tj. pro výpal tzv. sbalků), která přichází ve vrstvě na pohyblivý 
rošt, jímž procházejí horké spaliny. Tepelná účinnost tohoto zařízení dosahuje až 45 % a 
výměníky tepla  – používají se při suchém způsobu výroby cementu. Prášková surovina se 
předehřívá ve vznosu v systému cyklónů, jež jsou zařazeny před rotační pec. Teplota suroviny 
nemá přesáhnout 800oC, aby nedocházelo k „nabalování“ a ucpávání spojovacích potrubí. 
Dalším typem výměníků jsou výměníky šachtové. Hlavní součásti takovýchto výměníků je 
svislá šachta, do níž jsou spodem (a to tangenciálně) nasávány spaliny z rotační pece. Plyny 
postupují po spirálové dráze směrem nahoru, proti surovině přiváděné shora. Následkem 
turbulence se vytvářejí podmínky pro intenzivní přestup tepla do práškové suroviny. Výměník 
pracuje na principu zahušťování proudu plynů práškovou surovinou – tj. další důležitou 
součásti je systém zahušťovacích cyklónů. 

 
Dalším vývojovým stupněm, vedoucím ke zvýšení tepelné účinnosti výpalu jsou  

kalcinátory. V těchto zařízeních se dosahuje vedle předehřátí surovin zároveň také téměř 
úplného rozkladu CaCO3 ještě před vstupem do vlastní rotační pece. Do kalcinátorů se zavádí 
až 60 % z celkového množství paliva a vzniklé teplo se zde využije k dekarbonizaci suroviny. 
Kalcinátory jsou zařazeny mezi cyklónovými předehřívači a vlastní pecí a část předehřívané 
suroviny vystupující z posledního stupně výměníku tepla tak přichází do válcového reaktoru 
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s hořáky umístěnými na obvodu a se spodním přívodem vzduchu. Surovina se zde ohřívá ve 
vznosu a při výstupu má teplotu asi 900oC a je zhruba z 90 % dekarbonizována. Výkon 
rotační pece se takovýmto způsobem může zvýšit o 200 až 300 t/den. V současné době se 
jako zdroj energie pro výpal stále více používají tzv. alternativní paliva, která nahrazují 
primární fosilní paliva (uhlí, zemní plyn). Alternativními palivy jsou např. drcené 
pneumatiky, upravené spalitelné složky komunálního odpadu, použité oleje, masokostní 
moučka apod. Podíl alternativních paliv činí v současnosti až 50-55 % veškerých paliv 
používaných pro výpal slínku. 

 
Slínek vypálený v cementářských pecích se ochlazuje v chladičích (nejčastěji roštových, 

případně planetových) a následně se uskladňuje buď v krytých halách nebo ve 
velkoprostorových zásobnících, kde se odleží, dokončuje se jeho chlazení a případné volné 
CaO se vzdušnou vlhkostí vyhasí a zkarbonizuje. Poté se odležený portlandský slínek drtí a 
mele za přídavku sádrovce nebo dalších hydraulických příměsí.  

 
6 - mletí slínku 

 
Jemnost mletí je zásadní výrobní operací vzhledem k použití cementu. Jemně mleté 

cementy rychle hydratují (mají větší měrný povrch), mají větší počáteční a konečné pevnosti, 
vyvíjejí větší hydratační teplo, při zpracování jsou plastičtější. Minimální jemnost mletí 
portlandského cementu je 225 m2.kg-1. Mletí slínku může být jednostupňové (troubové mlýny 
s otevřeným nebo uzavřeným okruhem) nebo dvoustupňové, skládající se z krátkého mlýna 
na hrubé mletí a většího mlýna na jemné mletí. Přísady používané při mletí portlandského 
slínku: 

- hlavní (regulátory tuhnutí): sádrovec, dnes v podobě energo nebo chemosádrovce, 
- vedlejší (upravují směsnost, jde o přísady s hydraulickými vlastnostmi): vysokopecní 

granulovaná struska, přírodní nebo umělé pucolány, 
- speciální (upravují průběh mletí nebo vlastnosti cementu – provzdušňovací, plastifikační, 

hydrofobizační). 
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Základní suroviny používané při výrobě cementu 
 

Suroviny používané pro výrobu portlandského cementu lze, z hlediska jejich významu, 
rozdělit do tří základních skupin - základní suroviny, které tvoří převážnou část surovinové 
směsi, vedlejší suroviny (doplňující, korigující), které se přidávají v menším množství, např. 
ke korekci obsahu Fe2O3, SiO2 a pomocné suroviny, které se přidávají jen v malém množství 
ke zlepšení vlastností surovinové směsi v průběhu zpracování, pálení apod. Základní suroviny 
se podle povahy (chemismu) dají dále rozdělit na suroviny: 

- vápenaté – vápence, jílovité vápence, slínovce, krystalické vápence (mramory), tj. horniny 
sedimentárního, popř. metamorfního původu, obsahující jako dominantní minerál kalcit 
(trigonální modifikace CaCO3). Nevhodné jsou dolomitické vápence, tj. karbonátové horniny 
s vyšším podílem dolomitu – CaMg(CO3)2, oxid hořečnatý totiž způsobuje rozpínání 
cementu. Optimální obsah CaCO3 ve vápenci je udáván zhruba v rozmezí 75-80 hm. %, 
zbytek připadá na jílovité složky, křemen, sloučeniny železa apod. K takovéto surovině pak 
není potřeba jíl nebo další složky obsahující SiO2, Al2O3, Fe2O3.   

- jílovité (sialitické) – hlíny, jíly, slíny, jílovce, jílovité břidlice, tj. horniny sedimentárního 
původu, obsahující zejména jílové minerály (fáze tvořené SiO2, Al2O3, popř. Fe2O3 a dalšími 
oxidy). Tyto složky se do surovinové směsi přidávají v případě, že základní složkou směsi je 
vysokoprocentní vápenec, obsahující příliš mnoho CaCO3.  

 
Vedlejší (korigující) suroviny jsou zpravidla takové látky, které upravují obsah některého 

hydraulického oxidu. Používají se např. loužence, ocelárenské kaly (korekce Fe2O3), bauxit 
(korekce Al2O3), křemičitý písek, křemelina (korekce SiO2). Vzhledem ke snaze o co nejnižší 
cenu finálního výrobku je patrná snaha o použití levných odpadních látek namísto dražších 
přírodních surovin. 

 
Jako pomocné suroviny slouží takové látky, které při malém procentním obsahu pomáhají 

upravovat některé vlastnosti surovinové směsi zasyrova nebo v průběhu výpalu, popř. při 
mletí slínku. Jsou to zejména intenzifikátory pro výpal slínku, tj. látky, které při malém 
přídavku snižují viskozitu kapalné fáze (fluorit CaF2 nebo Na2SiF6), a pro mletí slínku, látky, 
které zkracují dobu mletí, mineralizátory, což jsou látky, které ovlivňují tvorbu některých 
slínkových minerálů a regulátory tuhnutí, které slouží k regulaci průběhu tuhnutí cementu po 
jeho rozdělání s vodou (sádrovec CaSO4 . 2 H2O). 

 
Pro výrobu směsných cementů se navíc používají jako přísady ke slínku latentně 

hydraulické látky - jemně mletá vysokopecní granulovaná struska nebo pucolány - 
vysokoteplotní elektrárenské popílky, metakaolín, křemičitý úlet. 
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Hlavní komponenty cementu (CaO, SiO2, Al2O3 a Fe2O3) musejí být v surovinové směsi 
zastoupeny v určitých poměrech, které jsou vyjádřeny tzv. cementářskými moduly: 

 
Hydraulický modul  – poměr mezi obsahem CaO a sumou SiO2, Al2O3 a Fe2O3; jeho 

hodnota se pohybuje v mezích 1,7 – 2,4, 
Silikátový modul – poměr mezi obsahem SiO2 a sumou Al2O3 a Fe2O3; jeho hodnota 

obvykle leží v mezích 1,7 – 2,7, 
Aluminátový modul – poměr mezi obsahem Al2O3 a obsahem Fe2O3, který většinou kolísá 

v rozmezí 1,5 – 2,5.  
 
Přehled základních druhů cementu 

 
Jednotlivé druhy vyráběných cementů se od sebe liší vstupními surovinami, obsaženými 

v surovinové směsi nebo poměrem těchto surovin a tím pádem složením slínku a průběhem 
procesu tvrdnutí, pomocnými látkami, které se přidávají ke slínku při mletí cementu apod. 
Odlišnosti v chemickém a mineralogickém složení mají za následek odlišnosti ve vlastnostech 
různých druhů cementů. Z hlediska používání cementů ve stavebnictví se cementy dají 
rozdělit na cementy pro obecné použití a cementy speciální. 

 
Cementy pro obecné použití definuje v současnosti technická norma ČSN EN 197-1 [1]. 

Pod označením „cement pro obecné použití“ se rozumí osvědčené a vyzkoušené cementy, 
které jsou dlouhodobě vyráběny a používány. Tato norma uvádí celkem 27 jmenovitých 
cementů pro obecné použití (označovaných jako CEM), které jsou rozděleny do pěti hlavních 
skupin cementu: 

 
CEM I  Portlandský cement  
CEM II  Portlandský cement směsný  
CEM III  Vysokopecní cement 
CEM IV  Pucolánový cement 
CEM V Směsný cement 
 
Za druhovým označením cementu, vyznačeným římskou číslicí I –V se dále uvádí hodnota 

normalizované pevnostní třídy. V současnosti  se u nás vyrábějí cementy tří pevnostních tříd – 
32,5, 42,5 a 52,5. Číslo znamená pevnost příslušného cementu v tlaku po 28 dnech hydratace, 
zkoušenou podle ČSN EN 196-1 [24]. Má-li cement vysoké počáteční pevnosti, připojuje se 
za označení třídy ještě písmeno R (tzv. rychlovazný cement), cementy s normální rychlostí 
tuhnutí se označují písmenem N. U vysokopecních cementů CEM III je navíc podle ČSN EN 
197-4 [25] (nyní nahrazena normou ČSN EN 197-1 ed.2 [1]) možno vyrábět také cementy 
s nízkou počáteční pevností s označením L. 
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Mezi speciální cementy se zahrnují cementy se speciálními vlastnostmi, jakož i cementy 

s odlišným mechanismem tvrdnutí: 
 
Silniční cement má limitovaný obsah C3A ve slínku – pod 8 % - a pevnost v tahu za ohybu 

minimálně 6,5 MPa, mele se na měrný povrch maximálně 350 až 370 m2.kg-1). 
Síranovzdorný cement se používá pro prostředí s vysokou koncentrací síranových iontů, 

musí mít obsah C3A pod 3,5 %. 
Hlinitanový cement: od roku 1984 se u nás nesmí se používat pro konstrukční účely, 

protože časem u něj dochází díky konverzi hydrohlinitanů vápenatých ke změně struktury, 
která se stává poréznější a ztrácí pevnost. Používá se pro výrobu žárobetonů nebo jako 
přídavek do některých suchých maltových směsí. 
 

Dále rozpínavý cement, bílý cement, který se vyrábí z bílých vysokoprocentních vápenců a 
kaolinu s obsahem sloučenin železa do 1%, cement s nízkým obsahem alkálií (do 0,6%), 
barnatý cement apod. 
 
 
3.4.1.2 Portlandský slínek 

 
Slínek vzniká výpalem připravené surovinové směsi v cementářské peci při teplotě zhruba 

1450oC. Jako slinování se v oblasti technologie silikátů označuje proces, kterým se zpevňují 
disperzní systémy za zvýšené teploty. Obvykle je doprovázeno objemovou kontrakcí a 
zhutňováním, tj. snížením pórovitosti. Vzniká tak hutná polykrystalická hmota, v níž jsou 
původní částice pevně spojeny. Slinování může probíhat v pevném stavu nebo účinkem 
taveniny. I když mohou při slinování vícesložkových systémů nastávat paralelní chemické 
změny, je slinování v podstatě procesem fyzikálním, který není chemickými ději podmíněn. 
V případě výpalu slínku obsahuje systém při nejvyšších teplotách během výpalu (1400 - 
1450oC) asi 20 až 30 % taveniny. Tavenina ve slínku vzniká již asi od 1250oC, a to díky 
přítomnosti Fe2O3, alkálií, fluoridů a dalších příměsí.  

 
Během procesu výpalu probíhá v závislosti na teplotě v surovinové směsi a vznikajícím 

slínku řada procesů, z nichž nejdůležitější jsou: 
- sušení (dehydratace) - probíhá zhruba do 200oC a je charakterizováno únikem vody. Do 

110oC uniká voda volná, tj. fyzikálně vázaná, nad tuto mez pak uniká část vody chemicky 
vázané. 

- rozklady pevných látek - dehydroxylace jílových minerálů, rozklad CaCO3, 
- vzájemné reakce složek v pevném stavu, později za účasti taveniny, 
- tání a rozpouštění pevných složek v tavenině. 
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Rozklad pevných látek nastává nejdříve. Dehydroxylace jílových minerálů probíhá mezi 
450 až 600oC. Těmito reakcemi vznikají chemicky velmi reaktivní produkty, které pak reagují 
přibližně nad 700oC s CaO, resp. CaCO3, např.: 

 
5 CaCO3 + Al2O3 . 2 SiO2 → CaO . Al2O3 + 2 (2 CaO . SiO2) + 5 CO2                (1) 

 
Takto vznikají první produkty reakcí v pevném stavu – vápenaté silikáty CaO . Al2O3 (CA) 

a 2 CaO . SiO2 (C2S). Začínají se tvořit již zhruba od 700oC v případě, že je surovinová směs 
jemně mletá a dobře homogenizovaná. CA vzniká dříve než C2S, zároveň se vznikem CA se 
začíná tvořit C2F a C4AF.  

 
Okolo 800oC nastává kalcinace, tj. rozklad kalcitu (CaCO3) na volné vápno (CaO) a CO2. 

Zhruba od 900 až 950oC vznikají hlinitany vápenaté, např. C5A3 (5 CaO . 3 Al2O3) a zejména 
C3A (3 CaO . Al2O3), a to podle reakce: 

 
CaO . Al2O3 + 2 CaO → 3 CaO . Al2O3                  (2) 

 
Nad teplotou 1250oC se začíná objevovat kapalná fáze slínku a od této teploty se začíná 

tvořit C3S (3 CaO . SiO2): 
 

2 CaO . SiO2 + CaO → 3 CaO . SiO2                   (3) 
 
Souběžně s touto reakcí pokračuje tvorba C3A, C4AF, C2F a dalších sloučenin. Reakce, 

jimiž vznikají slínkové minerály, nabývají dostatečné rychlosti až v rozmezí teplot 1350 až 
1450oC. Tato oblast teplot je pro tvorbu slínku nejdůležitější, a to zejména proto, že zde 
vzniká „nejžádanější“ slínkový minerál – C3S, který je nositelem typických vlastností 
portlandského slínku. Pod teplotou 1250oC je tato sloučenina nestálá, rozkládá se zpět na C2S 
a CaO. Rozkladu se dá zabránit rychlým ochlazením slínku.   

 
Vznik hlavních složek slínku v závislosti na teplotě, resp. době výpalu zachycují obrázky 3 

a 4. 
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Obrázek 3  
Vznik hlavních složek slínku v závislosti na teplotě výpalu. [26] 
 
 

 
Obrázek 4 
Vznik základních slínkových minerálů v závislosti na době a teplotě výpalu. [26] 
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Fázové složení portlandského slínku (mineralogie) 
 
Cementové slínky představují směs různých vápenatých křemičitanů, hlinitanů, železitanů 

a dalších fází, resp. jejich různých tuhých roztoků. Mineralogické (fázové) složení slínku, tj. 
přítomnost a vzájemné zastoupení tzv. slínkových minerálů, má zásadní vliv na konečné 
vlastnosti slínku a cementu. V portlandském slínku  bylo doposud popsáno více než 25 
minerálních fází, rozhodující význam pro vlastnosti cementu však mají čtyři hlavní 
sloučeniny [27-30]  

 
3 CaO . SiO2 (označované jako C3S, resp. trikalciumsilikát) 
2 CaO . SiO2 (C2S, resp. dikalciumsilikát) 
3 CaO . Al2O3 (C3A, resp. trikalciumaluminát) 
4 CaO . Al2O3 . Fe2O3 (C4AF, resp. tetrakalciumaluminoferit) 
 
Kromě těchto, čistě minerálních, fází se ve slínku  rozlišují tzv. technické minerály (fáze) – 

alit, belit a celit. V technické praxi se většinou klade rovnítko mezi C3S a alitem, C2S a 
belitem a C4AF a celitem, mineralogicky však tyto technické fáze obsahují ještě další složky. 

 
Alit  je nejdůležitějším slínkovým minerálem. Obsah alitu ovlivňuje rychlost tvrdnutí, 

hydratační teplo a pevnosti (zejména počáteční) cementu. Alit se vyznačuje velkou 
reaktivností, která se projevuje rychlým růstem pevností a značným vývinem hydratačního 
tepla [31]. 

Belit se vyznačuje pomalejším, ale déletrvajícím růstem pevnosti a menším vývinem 
hydratačního tepla [32]. Alit a belit představují hlavní slínkové složky, jejich obsah je 
obvykle 75 - 85 % hmotnosti  

Spojovací (mezerní) hmota mezi krystaly alitu a belitu je tvořena zejména aluminátovou 
a ferrialuminátovou fází. Mezerní hmota představuje obvykle asi 20 - 25 % objemu slínku. 

Aluminátová fáze je slíncích reprezentována zejména sloučeninou C3A. 
Trikalciumaluminát se vyznačuje zvýšenou reaktivností s vodou, rychlým tuhnutím a 
tvrdnutím (právě proto se ke slínku při mletí přidává sádrovec jako regulátor tuhnutí) a 
rychlým vývojem hydratačního tepla [33] Větší obsah C3A nepříznivé ovlivňuje odolnost 
portlandského cementu vůči síranovým vodám a má vliv také na objemové změny cementu. 

Ferrialuminátová fáze je představována zejména tetrakalciumaluminoferritem – C4AF. 
Tato složka bývá v technické praxi často označována přímo jako celit nebo brownmillerit [33, 
34]. Vyznačuje se pomalejším růstem pevností a nižším vývinem hydratačního tepla. 
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Kromě těchto hlavních slínkových minerálů obsahuje slínek jako vedlejší složky: 
 
Volné vápno (CaO) [35], které je zbytkem nezreagovaného CaO ze směsi surovin nebo 

vzniká rozpadem C3S. Obsah volného CaO se pohybuje okolo 2 %, při obsahu větším než 2,5 
% hrozí nebezpečí rozpadu slínku v důsledku objemových změn při hydrataci na Ca(OH2). 
Obsah volného CaO je označován jako nedopal. 

MgO [3], který se může objevovat jako součást tuhých roztoků ferrialuminátové fáze nebo 
C3S, může být součástí sklovité fáze a může se vyskytovat i jako volné MgO ve formě 
minerálu periklasu. Periklas se objevuje při obsahu MgO vyšším než 2 %. Volné MgO je 
nežádoucí příměsí ve slínku vzhledem k jeho opožděné reakci s vodou za vzniku Mg(OH)2, 
která je doprovázena objemovou změnou. Obsah volného MgO ve slínku je v průměru okolo 
1,5 %. 

Sklovitá fáze, jejíž obsah se ve slínku pohybuje většinou mezi 5–15 % a je závislý na 
podmínkách a rychlosti chlazení slínku. Po chemické stránce je složena z CaO, Al2O3, Fe2O3, 
malého množství MgO a oxidů alkalických kovů. Sklovitá fáze má dobrou odolnost vůči 
vlivu síranových vod, ale její vyšší podíl zhoršuje melitelnost slínku. 

Přehled hlavních složek portlandského slínku a jejich vlastností uvádí Tabulka. 1. 

 
Tabulka 1  
Přehled hlavních složek v cementářském slínku. [29, 27] 

 

Název Vzorec Označení Zastoupení 
(%) 

Hydratační 
teplo (kJ.kg-−1) 

Rychlost 
hydratace 

 trikalciumsilikát C3S alit 37 - 75 500 rychlá 

 dikalciumsilikát C2S belit 5 - 40 250 střední 

 trikalciumaluminát C3A amorfní fáze 3 - 15 910 velmi rychlá 

 tetrakalciumaluminát ferit C4AF brownmillerit 
(celit) 

9 - 14 420 rychlá 

 oxid vápenatý CaO volné vápno < 4 1160 pomalá 

 oxid hořečnatý MgO periklas < 6 - pomalá 

 

Hydratace slínkových minerálů 
 
Po smísení s vodou cement tuhne a postupně nabývá na pevnosti. Tuhnutí a tvrdnutí 

probíhá za aktivní účasti vody. Reakcí s vodou se původně bezvodé minerální fáze cementu 
přeměňují na hydratační produkty, tzn. na nové sloučeniny obsahující chemicky vázanou 
(krystalovou) vodu. Tyto hydratační produkty, ačkoliv jde o hydratované fáze, jsou ve vodě 
nerozpustné a stálé. Reakce slínkových minerálů s vodou jsou ve své podstatě hydrolýzou 
s následující hydratací. Nejrychleji reaguje s vodou C3A, pak následuje C3S a β-C2S. 
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Jestliže se voda v tuhnoucí směsi neustále vyměňuje nebo je jí přebytek, může nastat až 

úplná hydrolýza slínkových minerálů, kdy produktem je křemičitý gel: 
 
3 CaO . SiO2 + n H2O → 3 Ca(OH)2 + SiO2 . (n-3) H2O………..(4) 
 
S malým množstvím vody vede reakce při normální teplotě ke vzniku hydrosilikátů: 
 
2 (3 CaO . SiO2) + 6 H2O → 3 Ca(OH)2 + 3 CaO . 2 SiO2 . 3 H2O (gel) ….(5) 
 
Současně nastává přesycování roztoku Ca(OH)2 – portlanditem (označovaným také jako 

CH), který se později vylučuje v jemných krystalcích, nejčastěji destičkovitého tvaru. Tento 
hydroxid dává pórovému roztoku v tuhnoucím cementu alkalickou reakci (pH = 12,4). 

 
Podle uvedeného schématu vznikají při tuhnutí cementu hydrolýzou a hydratací C3S a β-

C2S hydrosilikáty obecného vzorce m CaO . n SiO2 . p H2O (označované někdy souborně také 
jako tzv. C-S-H gel, resp. hydrosilikáty C-S-H). Identifikace přesného složení a struktury 
hydrosilikátových gelů je obtížná, v literatuře se uvádí řada sloučenin, např. 5 CaO . 6 SiO2 . 5 
H2O (tobermorit) [36]. 3 CaO . 2 SiO2 . 3 H2O (afwillit) [37], 2 CaO . SiO2 . H2O 
(hillebrandit) [38] a 6 CaO . 6 SiO2 . H2O (xonotlit) [39]. Pro křemičitanové slínkové 
minerály je tedy během procesu hydratace charakteristické odlučování Ca(OH)2 a tvorba gelů 
hydrosilikátů s nižším poměrem CaO/SiO2 než ve výchozím minerálu.  

 
Naproti tomu alumináty mají sklon vytvářet hydroalumináty výrazně krystalického 

charakteru [40]. Konečným stabilním produktem dlouhodobé hydratace C3A je kubický 3 
CaO . Al2O3 . 6 H2O, který vzniká přes některé meziprodukty, např.: 4 CaO . Al2O3 . 12-19 
H2O (hydrocalumit) a 2 CaO . Al2O3 . 8 H2O. Tuto reakci lze vyjádřit rovnicí:  

 
3 CaO . Al2O3 + 6H2O →  3 CaO . Al2O3 . 6 H2O                                                    (6) 
 
V přítomnosti Ca(OH)2 vznikají při hydrataci C3A hexagonální kalciumhydroalumináty, 

což lze vyjádřit vzorcem: 
 
3 CaO . Al2O3 + Ca(OH)2 + 12 H2O → 4 CaO . Al2O3 . 13 H2O (C4AH13)                  (7) 
 
Při hydrataci C4AF a feritů vzniká jako poměrně stálý meziprodukt 4 CaO . Fe2O3 . 14 

H2O, konečným stálým produktem jsou 3 CaO . Al2O3 . 6 H2O, resp. 3 CaO . Fe2O3 . 6 H2O a 
případný přebytek Al2O3 utvoří amorfní hydroxid. 
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Sádrovec, který se přidává k portlandskému slínku jako zpomalovač tuhnutí, přechází do 
roztoku, který je následkem hydratačních reakcí přesycen Ca(OH)2. Za těchto okolností se 
tvoří při větším množství síranu 3 CaO . Al2O3 . 3 CaSO4 . 30-32 H2O (ettringit, označovaný 
také jako tzv. trisulfát, resp. fáze AFt) [19, 41], při menším množství CaSO4 sloučenina 3 
CaO . Al2O3 . CaSO4 . 10-12 H2O (tzv. monosulfát, resp. fáze AFm) [26, 42] ). Vnik ettringitu 
je pravděpodobně závislý nejen na přítomnosti vhodných chemických komponent, ale také na 
tlaku při zpracování, kdy se stoupajícím tlakem obsah ettringitu výrazně klesá. Vznik 
ettringitu hydratací C3A lze popsat rovnicí:  

 
3 CaO . Al2O3 + 3 CaSO4 . 2 H2O + 26 H2O → 3 CaO . Al2O3 . 3 CaSO4 .32 H2O      (8) 
 
Monosulfát vzniká podle schématu: 
 
3 CaO . Al2O3 + CaSO4 . 2 H2O + 10 H2O → 3 CaO . Al2O3 . CaSO4 . 12 H2O            (9) 
 
Trisulfát (ettringit) pak může přecházet na monosulfát reakcí s dalšími podíly C3A. 
 
Reakce za účasti CaSO4, aluminátové a feritové fáze mají významnou úlohu v počátečním 

stádiu tuhnutí a tvrdnutí. Za konečné fyzikální a mechanické vlastnosti ztvrdlého cementu 
však „odpovídají“ C-S-H gel a Ca(OH)2, jež vznikají hydrolýzou alitu a belitu. 

Tyto poznatky lze shrnout do celkové, zjednodušené představy o tuhnutí a tvrdnutí cementu 
[22, 29, 43], podle níž: alit odštěpuje Ca(OH)2 a přechází v hydrosilikátový gel, který tvoří 
slupku okolo zrna původního cementu. S postupující reakcí se gelové vrstvy spojují; C-S-H 
gel tvoří jehlicovité útvary, jež vyplňují prostor mezi zrny cementu. Hydroalumináty a 
sulfoaluminoferity vznikající hydratací krystalizují naopak z roztoku. Oba uvedené procesy, 
tj. tvorba C-S-H gelu a krystalků hydroaluminátové fáze probíhají souběžně. Kromě toho ještě 
z přesyceného roztoku krystalizují destičkovité krystalky Ca(OH)2. S pokračujícími reakcemi 
se další voda chemicky váže, takže gelová hmota postupně tuhne a nabývá pevnost. Spolu se 
vznikajícími krystalky Ca(OH)2 v ní, jako ve spojovací hmotě, jsou uloženy dosud 
nezreagované slínkové minerály.  

Při hydratačních reakcích cementu se uvolňuje hydratační teplo, jehož množství je závislé 
především na mineralogickém složení slínku a cementu, jemnosti mletí cementu a teplotě, při 
které hydratace probíhá. 
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3.4.2 Vápno  

 
3.4.2.1 Vzdušné vápno 

 
Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle 

používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO) s 
různým podílem oxidu hořečnatého (MgO), vyráběný pálením poměrně čistých, 
vysokoprocentních nebo dolomitických vápenců pod mez slinutí, tj. na teploty 1000-1250oC. 
Právě podle obsahu MgO se vzdušné vápno zpravidla dělí na bílé vzdušné vápno s obsahem 
MgO pod 7 % a dolomitické vzdušné vápno s obsahem MgO nad 7 %. 

 
Výroba vzdušného vápna 

 
Vzdušné vápno se vyrábí pálením vápenců nebo dolomitických vápenců v různých typech 

pecí a pecních agregátů při teplotách 1000 až 1250oC. Pro výpal se používají ostře tříděné 
vápence, tj. frakce 80-100 mm nebo 120-180 mm. Výpalem vzniká pálené (nehašené) vápno, 
které je po chemické stránce tvořeno převážně oxidem vápenatým (CaO), vzniklým 
dekarbonatací vápence (uhličitanu vápenatého, CaCO3). Proces dekarbonatace vápence 
popisuje jednoduchá chemické rovnice: 

 
CaCO3 → CaO + CO2 - 176,68 kJ                                                                              (10) 

 
Z hlediska hmotnostní bilance uvedené rovnice platí, že při úplném rozkladu CaCO3 na 

CO2 a CaO vznikne ze 100 kg CaCO3 56 kg CaO a 44 kg CO2. Dekarbonatace uhličitanu 
vápenatého začíná, v závislosti na vnějších podmínkách, již od 600oC. Vyšší teplota 
používaná ve výrobních zařízeních zajišťuje, že výrobní proces probíhá dostatečně rychle  
[44]. Dekarbonatace podvojného uhličitanu hořečnato-vápenatého (dolomitu) probíhá podle 
velmi podobné rovnice: 

 
CaCO3 . MgCO3 → CaO + MgO + CO2 - 276,75 kJ                                                     (11) 

 
Platí, že s vyšší teplotou a vyšší rychlostí výpalu vzrůstá podíl hutnější a méně reaktivní 

struktury a výsledný produkt je označován jako tvrdě pálené vápno, vhodné pro výrobu 
autoklávovaného pórobetonu. Měkce pálená vápna, vhodná pro výrobu malt a omítek, naopak 
vznikají výpalem při nižších teplotách, jsou reaktivnější, pórovitější a vykazují nižší 
objemovou hmotnost, větší měrný povrch a vyšší aktivitu a vydatnost než vápna tvrdě pálená. 
Pro výpal vápence a výrobu páleného vápna se u nás v současnosti používají kontinuálně 
pracující šachtové pece. 
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Druhou částí výroby vápna, resp. jeho použití ve stavebnictví je hašení vápna. Hašením se 

pálené vápno (oxid vápenatý, CaO) převádí na hydroxid vápenatý, Ca(OH)2. Tomuto úkonu 
byla v minulosti věnována značná pozornost, protože špatným vyhašením lze i velmi kvalitní 
pálené vápno znehodnotit. Proces hašení probíhá za silného vývinu tepla a je provázen 
nabýváním vápna na objemu. Hašení je možno provádět tzv. za sucha nebo za mokra. Proces 
hašení se dá vyjádřit chemickou rovnicí: 

 
CaO + H2O → Ca(OH)2                                    (12) 

 
Mokré hašení se provádí zpravidla přímo na stavbách a spočívá ve skrápění vrstvy 

páleného vápna vodou v ploché, otevřené nádobě zvané hasnice. Teplota hašeného vápna 
nesmí dosáhnout 100oC a hašení se provádí za přebytku vody (240 až 320 litrů vody na 100 
kg páleného vápna). Při hašení se musejí dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Takto 
vyhašené vápno se nechá před použitím určitou dobu odležet. 

  
Suché hašení se uskutečňuje ve speciálním mísícím zařízení přímo ve vápence. Provádí se 

s malým přebytkem vody (60 až 70 litrů na 100 kg páleného vápna). Při hydrataci se 
přebytečná voda účinkem tepla odpaří a výsledným produktem je práškovitý vápenný hydrát 
(hydroxid vápenatý). Vápenný hydrát je skladovatelný až 6 měsíců a v okamžiku potřeby se 
z něj připraví vápenná kaše přidáním potřebného množství vody. Pro stavební účely se 
vápenný hydrát může používat přímo jen do malt pro zdění, pro jiné účely se musí také nechat 
odležet. 

 
Jednotlivé druhy vzdušného vápna, které jsou vyráběny uvádí norma ČSN EN 459-1 [45]. 

 
Tuhnutí a tvrdnutí vzdušného vápna 

 
Tuhnutí vápenné malty probíhá jako sesychání koloidního gelu vápenného pojiva. Tuhnutí 

je vyvoláno odpařováním přítomné vody a z tohoto důvodu malta vyrobená ze vzdušného 
vápna pod vodou vůbec netuhne. Hlavním procesem při tvrdnutí vápenné malty je 
karbonatace (uhličitanové tvrdnutí). Ke karbonataci dochází působením vzdušného oxidu 
uhličitého podle rovnice: 

 
Ca(OH)2 + CO2 + n H2O → CaCO3 + (n-1) H2O                           (13) 

 
Karbonatace vyžaduje přítomnost alespoň malého množství vody v tvrdnoucí maltě a 

vzhledem k nízké koncentraci CO2 ve vzduchu (0,03 obj. %) probíhá jen velmi pomalu. 
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3.4.2.2 Hydraulické vápno 

 
Hydraulické vápno je pojivo připravené buď pálením vápenců, dolomitických vápenců 

nebo vápnitých slínů a slínovců (tj. karbonátových hornin s přírodním obsahem hydraulických 
součástí) pod mez slinutí, tedy na maximální teplotu 1250oC nebo společným semletím 
vzdušného vápna s vhodnými přísadami, obsahujícími hydraulické oxidy (tzv. umělé 
hydraulické vápno).  Hydraulické vápno musí obsahovat minimálně 10 % hydraulických 
složek (SiO2, Al2O3, Fe2O3), podle jejichž obsahu se hydraulická vápna dělí na slabě 
hydraulická s obsahem 10 až 15 % hydraulitů a s minimální pevností po 28 dnech 1,5 Mpa a 
silně hydraulická, která obsahují nad 15 % hydraulických složek a vykazují minimální 
pevnost 4 MPa po 28 dnech. Stupeň hydrauličnosti vápna se posuzuje podle hydraulického 
modulu, což je poměr CaO k hydraulickým složkám (SiO2, Al2O3, Fe2O3). 

Dominantní složkou, odpovědnou za hydraulické vlastnosti hydraulického vápna, je 
dikalciumsilikát (C2S, tj. 2 CaO.SiO2). Hydraulické vápno neobsahuje, na rozdíl od 
portlandského cementu, trikalciumsilikát (C3S, tj. 3 CaO.SiO2), který vzniká až při teplotách 
nad 1250 až 1300oC. Výroba hydraulického vápna je obdobná jako u vzdušného vápna, tedy v 
šachtových nebo rotačních pecích. Poněvadž slabě hydraulická vápna mohou obsahovat 
značné množství volného CaO, mohou se hasit tzv. za sucha, tj. s malým množstvím vody (asi 
0,1 – 0,25 kg vody na 1 kg slabě hydraulického vápna). Silně hydraulická vápna se před 
mletím nehasí, neboť se svojí hydraulicitou již blíží cementům a po přidání vody by zatvrdla. 
K mletí hydraulického vápna se používá, obdobně jako v technologii cementu, kulových nebo 
tyčových mlýnů. Hydraulická vápna se v minulosti používala zejména pro výrobu malt nebo 
omítek. Z hlediska vlastností v sobě kombinují vlastnosti vzdušného vápna a cementu – oproti 
vápenným omítkám se vyznačují větší odolností vůči povětrnostním vlivům a tedy vyšší 
životností, naopak vůči cementům si zachovávají základní vlastnost vápen, tj. plasticitu. 

 

3.4.3 Sádra a síranová pojiva 

 
Sádra a další typy síranových pojiv patří mezi vzdušné maltoviny. Základem těchto pojiv 

jsou různé formy síranu vápenatého (CaSO4), proto bývá tato skupina označována jako 
vápenosíranová pojiva. Nejběžnějším vápenosíranovým pojivem je sádra - anorganické 
práškové pojivo, získané částečnou nebo úplnou dehydratací přírodního nebo umělého 
sádrovce (CaSO4 . 2 H2O). Sádra patří k nejdéle používaným pojivům. 

 
Sádra má schopnost hydratovat (tuhnout) různou rychlostí podle toho, jakým způsobem 

byla připravena. Snadno se zpracovává a lze ji přizpůsobit různým stavebním nebo 
technickým účelům. Sádra se vyznačuje schopností pohlcovat vlhkost (je hygroskopická), což 
se pozitivně uplatňuje zejména při regulaci vlhkosti v obytných prostorách. Objemové změny 
v průběhu tvrdnutí sádry jsou poměrně velmi malé, nízká je také tepelná vodivost. Základními 
nedostatky sádry je její citlivost na vlhkost a zejména pokles pevnosti ve vlhkém prostředí. 
Rovněž koroze výztuže v sádrových materiálech je poměrně vysoká, a to díky jejich velké 
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pórovitosti. Navíc sádrová pojiva nevytvářejí, na rozdíl od vápna nebo cementu, alkalické 
prostředí, v němž by ocel byla pasivována. Vzhledem k nízké objemové hmotnosti  a vysoké 
pórovitosti má sádra malou zvukovou pohltivost. 

 
Sádru je možno vyrábět několika technologickými postupy. Před výpalem suroviny je 

zpravidla natěžená hornina podrcena a uložena v zásobnících. Ke kalcinaci (dehydrataci) 
sádrovce může docházet např. v sušících rotačních mlýnech, v nichž se surovina mele a 
současně kalcinuje procházejícím teplým vzduchem (výroba rychle tuhnoucího β - 
hemihydrátu), v rotačních pecích s přímým nebo nepřímým zahříváním, vytápěných plynem 
nebo olejem, v šachtových pecích při teplotách 800 až 1000oC (výroba pomalu tuhnoucí 
sádry), v autoklávech, které pracují s přetlakem při teplotě okolo 120oC (jde o ekonomicky 
velmi nákladný postup, který ale produkuje nejkvalitnější α - sádru).  

K výrobě vápenosíranových pojiv se používají jak suroviny přírodní (primární), tak i 
suroviny odpadní (druhotné): 

  
- přírodní sádrovec – přírodní forma dihydrátu síranu vápenatého (CaSO4 . 2 H2O), který 

vzniká odpařováním (evaporací) mořské vody z uzavřených lagun nebo tzv. salin. 
- přírodní anhydrit  – přírodní forma bezvodého síranu vápenatého (CaSO4), která je 

spolu se sádrovcem a případně také halitem (solí kamennou), součástí evaporitových ložisek.  
- průmyslové (syntetické) sádrovce – jedná se o druhotné suroviny vznikající buď při 

odsiřování spalin tepelných elektráren a tepláren (tzv. energosádrovce), nebo jako vedlejší 
produkt v chemickém, potravinářském nebo sklářském průmyslu (tzv. chemosádrovce). 
 
Fázové složení sádry (mineralogie) 

 
O vlastnostech sádry a sádrových maltovin rozhoduje jejich mineralogické složení. 

Nejběžnější reakcí při výrobě sádry je částečná dehydratace (při teplotách 110 až 150oC) 
dihydrátu na hemihydrát (minerál bassanit), kterou lze popsat následující rovnicí: 
 

CaSO4 . 2 H2O + teplo → CaSO4 . ½ H2O + 1,5 H2O                                                   (14) 
 

Podle způsobu tepelného zpracování vznikají z výchozí suroviny různé krystalické formy 
hemihydrátu (tzv. α a β-sádra), které se svými vlastnostmi podstatně liší: 

  
- α - hemihydrát (α - sádra) [46] – vzniká v prostředí nasyceném vodní parou již od 115oC 

(vyrábí se autoklávovacím procesem). α - hemihydrát má kompaktnější, uspořádanější 
krystalovou strukturu a  vytváří pravidelně uspořádané, jehlicovité krystaly. Vyžaduje méně 
vody k hydrataci (v/s = 0,40), tuhne za 15 až 20 minut a po zatvrdnutí kaše vykazuje vyšší 
pevnosti. 

  
- β - hemihydrát (β - sádra) [47] – vzniká v prostředí nenasyceném vodní parou běžným 

zahříváním sádrovce (na teplotu 100 až 150oC) za atmosférických podmínek. Pro výrobu β - 
hemihydrátu je žádoucí co nejvyšší obsah dihydrátu (sádrovce), přítomnost anhydritu by 
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mohla ovlivnit kvalitu výsledného produktu. Částice - hemihydrátu jsou pórovité a mají 
nepravidelný tvar. β - hemihydrát má větší počet krystalových poruch v krystalové mřížce, při 
stejné zrnitosti má větší měrný povrch než α - sádra, a tím i větší potřebu záměsové vody (v/s 
= 0,60).  Z toho pak vyplývá i nižší pevnost zatvrdlé β - sádry.  

 
Kalcinací sádrovce za vyšších teplot vznikají různé typy anhydritu. Jako první vzniká 

anhydrit III, který má opět dvě formy - α a β - podle toho, zda vznikl z α nebo β - 
hemihydrátu. Alfa modifikace vzniká při teplotách 200 až 210oC, beta modifikace při 
teplotách 170 až 180oC. Obě formy anhydritu III jsou nestálé (rozpustné) a přeměňují se 
zpětně na hemihydrát, a to i působením vzdušné vlhkosti. Uvedené modifikace anhydritu III 
se v přírodě nevyskytují, tvoří však součást rychle tuhnoucí sádry. 

Anhydrit III přechází po dalším zahřátí na anhydrit II, u něhož se podle stupně zahřátí 
rozlišují - anhydrit II-T – jen slabě rozpustný, vzniká při teplotě výpalu 200 – 300oC, jeho 
reakce s vodou s rostoucí teplotou výpalu klesá, anhydrit II-N – nerozpustný, vzniká při 
teplotě 300 – 600oC, s vodou reaguje velmi pomalu a anhydrit II-E (tzv. estrichová sádra), je 
vysokoteplotní modifikací CaSO4, která vzniká při teplotě výpalu nad 600oC, kdy se již  část 
AII rozpadá na CaO a SO2. Schopnost reakce s vodou je minimální. 

Anhydrit II je jedinou modifikací bezvodého CaSO4, která je za normálních (přírodních) 
podmínek stabilní. Při zahřívání nad 1200oC přechází anhydrit II v anhydrit I, který však vždy 
obsahuje volný CaO. Anhydrit I je nestabilní a při ochlazení pod 1200oC přechází zpět na 
anhydrit II. (Obrázek 5).  

 

 
Obrázek 5 
Schéma dehydratace sádrovce a vznik jednotlivých fází v systému CaSO4 – H2O. [29, 48] 
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Základní druhy sádry a síranových pojiv 

 
Sádru a sádrové maltoviny rozdělujeme podle různých hledisek, např. podle použití, podle 

způsobu výroby nebo podle technologických vlastností. Podle technologických vlastností se 
zpravidla sádra dělí na následující typy: 

 
Rychle tuhnoucí sádra – skládá se především z hemihydrátu (α i β) a menšího množství 

anhydritu III (α i β). Vzniká při teplotách do 150oC, maximálně 170oC. K rychle tuhnoucím 
druhům sádry patří stavební sádra, která obsahuje pouze β - hemihydrát a ze které se vyrábějí 
stavební dílce, omítky, sádrokarton, sádrovláknité desky, štukatérská sádra, obsahující α i β – 
hemihydrát a modelářská sádra, tvořená převážně α - hemihydrátem a používaná např. 
v keramickém průmyslu pro výrobu sádrových forem. 

 Pomalu tuhnoucí sádra – tato sádra se získává výpalem sádrovce na teploty 800 - 
1000oC, kdy se CaSO4 snáze rozkládá na CaO a SO2. Tvoří ji anhydrit I a II (asi 80 %), volné 
CaO (do 5 %) a hemihydrát (asi 15 %). Tuhnutí začíná u této sádry za 2 až 5 hodin a končí 
většinou za 9 až 12 hodin, ale může trvat i 40 hodin. Pomalu tuhnoucí sádra se používá 
výhradně ve stavebnictví, především na podlahy, obkladové desky, omítky. 

Modifikovaná sádra – je sádra, do které byly přidány přísady nebo příměsi (struska, 
cement, pucolány) pro zlepšení zpracovatelnosti, přilnavosti nebo dalších vlastností. Do této 
skupiny pojiv by se daly zařadit také tzv. historické sádroviny, které vznikaly výpalem 
sádrovce např. s vodním sklem, boraxem nebo kamencem. 

 Anhydritová maltovina  – toto pojivo se vyrábí jemným semletím přírodního anhydritu 
nebo anhydritu II, vzniklého výpalem sádrovce do 500oC a vhodného budiče (např. 
cementem, vápnem, struskou, síranem sodným apod.).  

 
Tuhnutí sádrových pojiv 

 
Mechanismus tuhnutí sádry je přesně opačným procesem než její výroba ze sádrovce a lze 

zjednodušeně popsat rovnicí: 
 

CaSO4 . ½ H2O + 1,5 H2O → CaSO4 . 2 H2O + teplo                                                (15) 
 

Sádra se po smíchání s vodou rozpustí a vytvoří přesycený roztok, ze kterého vykrystaluje 
dihydrát CaSO4 . 2H2O. Krystaly dihydrátu postupně rostou a vzájemně srůstají, čímž 
vytvářejí pevný produkt. Rychlost tuhnutí sádry závisí na tom, kolik obsahuje anhydritu. Čím 
je vyšší teplota výpalu sádry, tím obsahuje více anhydritu a tím pomaleji tuhne. Doba tuhnutí 
sádry závisí na řadě faktorů, obecně ji lze zkrátit prodloužením doby míchání, snížením 
vodního součinitele, zvýšením teploty záměsové vody nebo přidáním urychlovačů tuhnutí 
(NaCl, KCl, Na2SO4).  Některé látky naopak dobu tuhnutí sádry prodlužují (klíh, kreatin, 
melasa, mléko, agar, kyselina citrónová) [44]. 
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3.5 Objemové změny hmot na bázi cementu 

 
Sledování objemových změn má zásadní význam z hlediska užitné trvanlivosti výsledného 

produktu. Projevují se smršťováním nebo roztažností hmoty a mohou vést k výraznému 
poklesu původně dosažených technologických, ale i ekologických parametrů a často až 
k úplné destrukci těchto hmot.  

Vedle vlastního chemismu zúčastněných surovinových složek se na objemových změnách 
podílí i jejich ostatní fyzikálně-chemické a fyzikálně-mechanické vlastnosti, jakož i celý 
technologický proces jejich vytvoření a dále prostředí, ve kterém je finální stavební hmota 
s konečnou platností umístěna.  

Vlivem prostředí, v němž se hmota vytváří a dále aplikuje, rozumíme vlhkost, teplotou, 
tlak, popř. kombinaci těchto faktorů. U hmot na bázi cementu záleží zejména na druhu 
použitého cementu a jeho obsahu, vodním součiniteli, granulometrii kameniva a celkově na 
rámcové skladbě hmoty. Důležitým faktorem je i technologie výroby dané výsledné hmoty, tj. 
zejména způsob a podmínky její homogenizace za sucha či za mokra, formování, tuhnutí a 
tvrzení. 

Nejčastěji můžeme pozorovat objemové změny v případě použití cementu jako pojiva a to 
v betonech, maltách, umělém kamenivu a dalších podobných materiálech. V průběhu procesu 
hydratace cementového tmelu dochází k jeho objemovým změnám, které mají za následek 
vznik napětí v těchto typech materiálů a stavebních konstrukcích, ve kterých jsou aplikovány. 
Při smršťování i rozpínání dochází ke vzniku zpravidla škodlivých napětí v tahu, která mohou 
mít za následek  porušení  konstrukce vznikem trhlin. 

 
Mechanizmy působící změny délky a objemu 

 
Hydratační resp. chemické smrštění, které souvisí s úvodní chemickou reakcí, při které 

reaguje záměsová voda se slínkovými minerály za vzniku většinou amorfních 
kalciumsilikáthydrátových fází [49]. Důsledkem těchto chemických reakcí je kontrakce, která 
souvisí se vznikem mimořádně pestrého pórového systému. Změna probíhající při hydrataci 
trvá zhruba 1 rok a nejvíce se projevuje v prvních 28 dnech. Závisí na řadě veličin, z nichž 
nejdůležitější jsou složení betonu či malty (druh použitého cementu, poměr množství cementu 
k množství kameniva, poměr voda/cement, druh a granulometrie kameniva), vnější vlivy při 
tvrdnutí jako je teplota (vliv je kombinován ještě s prostou teplotní dilatací), způsob ošetření 
(na vzduchu, pod vodou, propařování), velikost těles (u velkých objemů jsou různé objemové 
změny na povrchu a uvnitř), ztráta a přijímání vody (vysychání a vlhnutí), doba tvrdnutí, 
působení chemikálií (CaCl2) atd. 

Nabývání na objemu ve vodě - se může vyskytnout u malt a betonů tvrdnoucích ve vodě a 
je přibližně lineární s množstvím pohlcené vody [50]. 



42 

 
Smrštění spojené se změnou vlhkosti - vysychání. Beton pokud je exponován trvale pod 

vodou má tendenci k nabývání (kladným objemovým změnám) naopak při postupném 
vysychání se cementová matrice smršťuje, přičemž konečné hodnoty smrštění mohou 
závislosti na objemu cementové fáze dosahovat až tři promile (3 mm/m) [22, 51].  

Klasická teplotní dilatace související se změnami teploty. Jde o změny vyvolané tepelnou 
roztažností materiálů. Koeficient teplotní roztažnosti betonu je standardně uváděn hodnotou 
10 × 10-6 × K-1 ve skutečnosti se však v závislosti na typu hrubých frakcí kameniva pohybuje 
v poměrně širokém rozmezí a to od 6 × 10-6 do 13 × 10-6 [51].  

Dotvarování jsou objemové změny vyvolané pružně plastickou deformací související se 
silovými účinky, změny objemu vlivem dlouhodobého zatížení probíhají 3–5 let od zatížení 
konstrukce.  

Objemové změny vyvolané degradačními procesy jako jsou např. síranová koroze nebo 
tzv. alkalická reakce. Různými druhy a mechanismy degradačních procesů způsobujících 
závažné poruchy materiálů se budou zabývat i následující kapitoly. 

 
Objemové změny vyvolané degradačními procesy  

 
Pochody vyvolávající poškození stavebních látek mohou být povahy chemické (roztoky 

kyselin, zásad, solí, organické látky, exhalace), fyzikální (teplo, změny teploty, vítr, prach) 
nebo biologické (mikroorganismy, řasy, houby). Beton se za normálních podmínek vyznačuje 
velkou stabilitou vůči okolí, přesto však mohou nastat podmínky, kdy dojde k narušení 
betonu, popř. cementové malty. Poruchy betonu mohou být způsobeny kromě mechanických 
poruch, korozí (chemické změny) a erozí (mechanické opotřebení). Korozí betonu rozumíme 
jeho chemické napadání různými látkami (hlavně kapalnými), které působí zvenčí. Avšak 
škodlivé reakce mohou být způsobeny i výchozími látkami betonu (vodou, cementem, 
kamenivem, přísadami) [52]. 

Nejsnadněji napadnutelnou složkou betonu je cementový tmel. K úplné hydrataci cementu 
je zapotřebí asi 30% vody a dalších 10% vody je vázáno fyzikálně (při w = 0,4). Fyzikálně 
vázaná voda vyvolává po zatvrdnutí vznik pórů. Čím více jí je, tím je cementový kámen 
pórovitější, tím větší je jeho vnitřní povrch schopný reakce a tím snadněji betonem pronikají 
agresivní roztoky a plyny. Platí tedy : 

 
nízký vodní součinitel a vysoký stupeň hydratace → malá pórovitost → malá propustnost 

pro vodu → vysoká odolnost proti korozi 
 
Podle druhu a projevu můžeme škodlivé účinky na beton rozdělit do dvou hlavních skupin: 
 
- rozpouštění, vyluhování betonu - vznik nerozpustných reakčních zplodin na povrchu 
(napadení kyselinou) 
- rozpínání betonu - vznik nerozpustných objemných reakčních produktů uvnitř betonu 
(sulfátové rozpínání) 
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Škodlivě působící látky mohou být přírodního původu (podzemní voda, slatinná voda, 
kyselé půdy atd.) nebo z průmyslové činnosti (odpadní vody, exhalace apod.). Rychlost 
chemické reakce mezi složkami betonu a agresivní látkou se za zvýšené teploty zvětšuje, 
proto např. teplé kondenzační nebo podzemní vody jsou zvlášť nebezpečné. Také rychlost 
proudění a tlak kapalin má na reakce vliv, tekoucí podzemní vody mají vlivem stálého 
obnovování značný agresivní účinek [28]. O rozpínání betonu mluvíme, když některé 
reaktivní látky vnikají do nitra betonu a vytvářejí  s cementovým tmelem nebo plnivem 
produkty, které svým objemem beton rozpínají [53]. 

 

3.5.1 Síranové rozpínání  

 
Při působení síranových roztoků na beton či maltu proběhnou reakce [53]: 
 
Ca(OH)2 + Na2SO4 + 2H2O → CaSO4·2 H2O + 2NaOH                                                  (16) 

CaCO3 + H2SO4 + H2O → CaSO4·2 H2O + CO2                                                         (17) 
 
Síranové rozpínání můžeme dále specifikovat jako ettringitové a sádrovcové [54, 55].  
 

3.5.1.1 Ettringitové rozpínání  
 
Ettringit C3ACs3H32, tzv. trisulfát, jako produkt interakce sádrovce s trikalcium aluminátem 

(C3A) v hydratujícím cementu je významnou komponentou při regulaci tuhnutí portlandského 
cementu (PC). Běžně vzniká při tuhnutí cementu krátce po smíchání s vodou, a to reakcí C3A 
se síranovými ionty a s vodou. Protože pevná cementová matrice dosud není vytvořena, není 
vznik ettringitu na závadu, naopak přispívá k nárůstu pevností v procesu tuhnutí. Jeho 
expanze při tuhnutí se využívá ke kompenzaci smrštění betonů [20, 27]. 

 
Vznik ettringitu lze zjednodušeně vyjádřit následujícím vztahem (rovnice 18):  
 

3CaO·Al2O3 + 3(CaSO4·2 H2O) + 26 H2O → 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32 H2O              (18) 
 
Jiná situace nastává v již zatvrdlém cementu (resp. betonu), který je ve styku se síranovými 

ionty a vodou. Vznikající ettringit výrazně zvětšuje objem asi 8x (až o 227 %), což 
v kapilárách betonu způsobí tak silný tlak, že se vrstva betonu napadená síranovými ionty 
rozpadne [27, 53]. 
 
Opožděná tvorba ettringitu a následný rozpad betonu 

 
Působením síranů buď obsažených ve ztvrdlém betonu jako síran vápenatý anebo ionty 

SO4
2- z vnějšího zdroje, např. kyselými dešti, dochází nezřídka k masivní tvorbě ettringitu, 

což vede přes tvorbu mikrotrhlinek až k úplnému rozkladu materiálu [56]. 
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Postupný rozpad struktury betonu lze rozdělit do čtyř fází (ref. [57]): 
1. Vznik lokálních mikrotrhlinek, které jsou důsledkem vzniku prvních krystalů ettringitu. 
2. Další růst krystalů ettringitu způsobující zvětšení trhlinek a expanzi cementového tmele, 

objevují se propadliny mezi pastou a agregáty částic  
3. Prorůstání krystalů cementovým tmelem i částicemi. 
4. Konečnou fází je expanze struktury betonu doprovázená ztrátou pevnosti, přičemž 

krystaly ettringitu se nejmarkantněji  vyvinou zejména na rozhraních částic a na narušeném 
povrchu.  
 
K expanzi cementu vlivem vzniku ettringitu dochází jen za jistých podmínek (ref. [57]):  

1. Ettringit musí vzniknout až po ztvrdnutí kompozitu, během tuhnutí směsi k expanzi 
nedochází. 

2. Reakce vzniku ettringitu musí být topochemická, vzniká především na povrchu bezvodé 
hlinitanové fáze při vysoké koncentraci Ca(OH)2 v kapalné fázi, kdy nedochází k rychlému 
transportu Al3+ iontů systémem, takže může přednostně vznikat ettringit. 

3. Expanze závisí na poměru sulfátu k aluminátu (SO3/Al 2O3 nad 1,9). 
 
Vzniku rozpínání lze zabránit snížením obsahu aluminátů (C3A) v cementu a zabránění 

styku zatvrdlého cementu se sírany. 
 
Ettringitového rozpínání je v praxi využíváno při výrobě tzv. expanzivních cementů. 

Bezvodé složky portlandského cementu reagují s přidávanou vodou za vzniku různých 
hydratačních produktů. Součet objemů cementu a vody je vetší než objem vzniklých hydrátů, 
takže při tuhnutí a tvrdnutí PC past dochází běžně k jejich smrštění. V některých případech 
však dochází podle složení výchozí směsi k expanzím. Potom hovoříme o tzv. expanzivních 
cementech, které jsou založené na tvorbě ettringitu a mají speciální použití v praxi (např. 
neexplozivní demoliční činidla). Tvorba ettringitu v nadbytku vody způsobí narůstání objemu 
tuhnoucí směsi a tím dojde k roztržení struktury demolovaného materiálu. 

Struktura ettringitu má vhodné parametry pro substituce. Odolává mírným změnám ve 
složení, aniž by došlo k zásadním strukturním změnám. Vhodnými ionty pro substituce jsou 
Ca2+, Al3+, SO4

2− a OH−. Této skutečnosti je možno využít při imobilizaci některých 
potencionálně ekologicky nebezpečných kationů a anionů. 

 
3.5.1.2 Thaumasitová forma síranového rozpínání 

 
Vznik thaumasitu je zvláštní nízkoteplotní forma síranového rozpínání betonů a malt, 

vyskytující se při teplotách nižších než 15 °C, optimálně při 0–5°C. K thaumazitové reakci 
dochází u betonů z portlandského cementu v alitové fázi (C3S), v menší míře u belitu (C2S). 
Hydratací aluminátu (C3A) a feritu (C4AF) vzniká thaumasit přeměnou přes ettringit [58]. 
Thaumasit [Ca3Si(OH)6·12 H2O](CO3)(SO4), jako nevazebná složka vzniká tedy reakcí 
síranů, křemičitanů a uhličitanů nebo CO2 v přítomnosti iontů Ca2+ a přebytku vody.  
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3.5.2  Sádrovcové rozpínání, sulfatace  

 
Procesem, který vede k naprostému rozpadu betonu je sulfatace. Vzdušný SO2 reaguje s 

hydratovanými produkty cementu, resp. kalciumhydrosilikáty v betonu. Při krystalizaci 
rozpuštěného síranu vápenatého na dihydrát dochází ke zvětšení objemu (až o 196%). Tento 
jev může nastat i při působení vody s vysokým obsahem síranu vápenatého.  

 
Chemickou reakci můžeme znázornit ve tvaru: 
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Rozklad kalciumsilikátů i kalcitu probíhá v několika stupních. Významným meziproduktem 

je zde hemihydrát siřičitanu vápenatého, který se během dalšího postupu reakce oxiduje buď 
přímo nebo sekundárně na sádrovec. Rozhodující přitom je přítomná vlhkost. Zhruba do 3% 
hmot. vlhkosti vzniká pouze hemihydrát siřičitanu a z něho pak v průběhu další koroze 
hemihydrát síranu vápenatého a teprve ten se působením další zvýšené vlhkosti přeměňuje na 
dihydrát. Konečným produktem reakce betonu s oxidem siřičitým je vždy sádrovec, který 
vytváří novou krystalickou strukturu značného objemu [59].  

Vzniku rozpínání lze zabránit zamezením styku betonu se síranovými vodami, kyselými 
dešti a vysokým obsahem SO2 z ovzduší. 

 

3.5.3  Alkalické rozpínání  

 
Jestliže kamenivo obsahuje reaktivní oxid křemičitý (SiO2) a cement obsahuje určité 

množství alkálií (> 0,6 %) nastane tzv. alkalicko-křemičitá reakce (AKR) působící rozpínání 
[60]. Mechanismus alkalické reakce kameniva v betonu je popsán jako dvoustupňový proces:  

 
1. stupeň: alkálie (Na2O, K2O) + reaktivní SiO2 →  gel alkalických křemičitanů 

2. stupeň: gel alkalických křemičitanů + vlhkost (nH2O) →  Na2.SiO3.nH2O (rozpínání) 
 

Zjednodušeně lze chemickou reakci vyvolávající alkalické rozpínání kameniva v betonu 
popsat následujícím vztahem: 

 
SiO2 + Na2O + nH2O →  Na2 . SiO3 . nH2O                 (20) 
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Reakčním produktem alkalicko-křemičité reakce je tmavší alkalickosilikátový gel, jehož 
objem je mnohonásobně větší než objem výchozích složek. V důsledku toho vzniká uvnitř 
struktury betonu silné napětí, které v okamžiku, kdy překoná tahovou pevnost betonu, 
vyvolává vznik trhlin, které hustě a poměrně rovnoměrně prostupují celý objem betonového 
konstrukčního prvku [61].  

 
Podmínky vzniku alkalicko křemičité reakce (AKR) 
 

1. Podmínkou pro vznik alkalické reakce kameniva v betonu je dostatečná vlhkost betonu, 
přítomnost reaktivního oxidu křemičitého a minimální množství alkálií v cementu. Rychlost 
vzniku poruch a jejich intenzita nejvíce závisí na objemu amorfního oxidu křemičitého a na 
koncentraci alkálií v pórovém roztoku. Svou úlohu hraje i pevnost betonu, jeho hustota, 
hutnost a schopnost objemových změn.  

2. Důležité je kdy k reakci mezi alkáliemi a aktivní formou SiO2 dochází a také na lokální 
koncentraci aktivního SiO2. Je-li SiO2 jemně a rovnoměrně rozptýlen, reaguje už v prvních 
fázích tuhnutí betonu a nevede k destrukci betonu. Proto jsou betony vyrobené s použitím 
křemičitých úletů, jemně mletého křemene, vysokopecní strusky nebo pucolánových přísad 
pevné a velmi odolné. V opačném případě dochází k reakci ve vytvrzené betonové hmotě se 
všemi popsanými nepříznivými důsledky. 

3. Alkálie se do betonu dostávají čtyřmi způsoby. Buď s použitým cementem nebo 
s dalšími aktivními přísadami, jako je např. elektrárenský popílek nebo některé druhy strusky. 
Třetí způsob je používání některých zušlechťujících přísad a čtvrtou možností je vnos alkálií 
do betonové hmoty z okolí (např. vody, půdy, zimní posypové prostředky) [62]. 

 
Alkalickou reakci kameniva v betonu lze vyloučit buď omezením nevhodných součástí 

v kamenivu, omezením obsahu alkálií v cementu nebo zajištění suchého prostředí. Úplně se 
vyhnout přítomnosti aktivního SiO2 v kamenivu a přítomnosti alkálií ve všech složkách 
betonu však nelze.  

 
Jednotlivé třídy kameniva jsou charakterizovány maximálně přípustným obsahem složek 

reaktivního křemene v kamenivu (kategorie KI - obsah složek tvořených z reaktivního oxidu 
křemičitého je menší než 3 %, u kategorie KII na 10 %). Počítáme-li s možností výskytu 
reaktivního kameniva ve směsi, je vhodné použití speciálních a směsných cementů a 
minerálních příměsí jako jsou popílek, vysokopecní struska, mikrosilika a přírodní pucolány. 
Za optimální (nízkoalkalické) cementy jsou obecně považovány cementy, kde celková suma 
účinných alkálií (Na2O–ekvivalent) je menší než 0,6 % hmotnosti cementu. Pro tyto účely je tedy 
vyhodnocován celkový obsah alkálií v betonu i v jeho složkách jako obsah tzv. ekvivalentu 
Na2O. Ten se počítá podle vzorce: Na2Oekv. = Na2O + 0,658 * K2O.  Dosavadní šetření však 
ukazuje, že v cementech vyráběných v českých zemích je relativně vysoký obsah alkálií a 
žádná cementárna nemůže zaručit obsah Na2Oekv. pod udávanou hodnotu 0,6 %. 
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3.5.4 Karbonatace  

 
Degradace betonu způsobená vzdušným CO2 se nazývá karbonatace (produktem rozkladu 

cementového tmelu je uhličitan vápenatý tj. karbonát) [63-65].  
 

Ca(OH)2 + CO2 + H2O → CaCO3 + 2H2O                   (21) 
 
Karbonatace betonu je dlouhodobý proces, který je ovlivňován relativní vlhkostí a obsahem 

CO2, teplotou okolí, hutností betonu a obsahem cementu, uložením a stářím betonu, 
povrchovými úpravami, obsahem CaO v cementu a obsahem alkálií a použitím přísad. Reakce 
je doprovázena snížením pH až na 8,4 a objemovými změnami v mikrostruktuře ovlivňujícími 
pevnost betonu. Karbonatace probíhá pouze za určité relativní vlhkosti (nejrychleji mezi 75-
92 %). Při vlhkosti menší než 30% se karbonatace zastavuje. CO2 napadá zejména hydratační 
produkty cementu obsahující větší množství Ca2+. Vzniklý CaCO3 může vystupovat v 
různých modifikacích, přičemž nestabilní modifikace postupně přecházejí na stabilní kalcit za 
objemových změn [53]. 

Propustnost betonu pro plyny a páry (tedy i CO2) je závislá na počtu, velikosti, tvaru, 
uspořádání jednotlivých pórů. Celková pórovitost betonu je tvořena póry cementového tmele 
a kameniva i většími dutinkami danými nevhodným zpracováním směsi, např. odmíšením 
kameniva a cementové směsi. Cementový tmel obsahuje póry a mikropóry, které pokud jsou 
vyplněny vodou (resp. roztoky), jsou pro plyny prakticky nepropustné. Ostatní, vzduchem 
vyplněné póry, jsou pro plyny propustné a hlavně tyto se uplatňují při degradaci betonu. V 
betonovém kameni, podobně jako ve všech pórovitých materiálech, se plyny a páry šíří velmi 
pomalu difúzí. Rychlost difúze ovlivňuje hloubku, do které může oxid uhličitý v betonu 
proniknout. Pro běžný propustnější beton je hloubka karbonatace po jednom roce za 
příznivých vlhkostních podmínek až 9 mm a po 10 letech asi 20 mm [59].  

 
Chemické reakce, které při karbonataci cementového tmele probíhají, je možné vyjádřit 

následujícím schématem: 
 

 
 
            (22) 
 

 
 
Proces karbonatace je charakterizován čtyřmi etapami (ref.[53, 59]): 
 
1. V první etapě se přeměňuje hydroxid vápenatý na uhličitan vápenatý a dochází k dílčímu 

zaplnění pórů. Vlastnosti betonu jsou v tomto stádiu kvalitnější. U hutných betonů už další 
karbonatace neprobíhá. 
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2. V druhé etapě probíhají přeměny dalších hydratačních produktů cementu. Vznikají 
modifikace CaCO3 (jemné krystaly vateritu, aragonitu a kalcitu) společně s amorfním gelem 
kyseliny křemičité. Pokles pH pod 9 může způsobit korozi výztuže. 

3. Třetí etapa se vyznačuje postupnou rekrystalizací vateritu na kalcit a aragonit za vzniku 
velkých a vyvinutých krystalů, které mohou tlakem působit na kapiláry a póry a zhoršovat tak 
mechanické vlastnosti betonu zejména pevnosti. Podmínkou je výrazné vlhčení vodou. 

4. Čtvrtou etapu charakterizuje vznik sparitu v takovém rozsahu, že nahrazuje 
mikrostrukturu cementového tmele. Proces je provázen ztrátou pevnosti a soudržnosti. 
Nastává pouze u nedostatečně zhutněných či porušených betonů s korozí výztuže.  

 

3.5.5 Vápenaté rozpínání 

 
Vápenaté rozpínání je způsobeno zvětšováním objemu částic oxidu vápenatého CaO (tzv. 

volného vápna), obsaženého v cementu při jeho hydrataci [66]. V běžném vápně, které bylo 
páleno při teplotách do cca 1200 °C, je CaO dobře reaktivní a hydratuje poměrně rychle. 
V cementu, který byl vyroben při teplotách 1450 °C i více (tvrdě pálené vápno), je CaO 
v málo reaktivní formě, hydratuje tudíž pomalu a k hydrataci dochází až po vytvoření pevné 
cementové matrice. Vzhledem k tomu, že objem hydroxidu vápenatého je podstatně větší než 
CaO, ze kterého vznikl, dochází při obsahu CaO nad 2 % k rozpínání, které působí zvětšení 
objemu 1,7 krát a může mít za následek vznik trhlin a porušení konstrukce [53]. Udržováním 
obsahu volného vápna v cementu na optimální hodnotě (pod 2 %) lze poměrně efektivně 
zabránit vzniku rozpínání.  

 

3.5.6 Hořečnaté rozpínání 

 
Hořečnaté (periklasové) rozpínání vzniká reakcí přítomného oxidu hořečnatého s vodou na 

hydroxid hořečnatý [67]. MgO (periklas) je málo reaktivní, hydratuje tudíž pomalu a 
k hydrataci dochází až po vytvoření pevné cementové matrice. Vzhledem k tomu, že objem 
hydroxidu hořečnatého (brucitu) je podstatně větší než MgO, ze kterého vznikl, dochází při 
hydrataci k rozpínání, které může mít za následek vznik trhlin a porušení konstrukce. Dalším 
případem je vniknutí hořečnatých (Mg2+) vod do betonu, které zreagují na Mg(OH)2. Reakcí 
MgSO4 s Ca(OH)2 vznikne v betonu CaSO4.2H2O a Mg(OH)2, což se projeví zvětšením 
objemu, které způsobí odprýskání betonu. Vzhledem k tvorbě sádrovce lze toto rozpínání 
nazvat též síranovým [53]. 

 
MgSO4 + Ca(OH)2 + 2H2O → CaSO4.2H2O + Mg(OH)2            (23) 

 
Vzniku rozpínání lze zabránit udržováním obsahu MgO v cementu na optimální hodnotě, tj. 

na obsahu nižším než 5 (6)  % MgO.  
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3.5.7 Hlinitanové rozpínání 

 
Hlinitanové rozpínání je způsobeno reakcí trikalciumaluminátu (C3A) s vodou za vzniku 

velmi objemného gelu. Proto je snaha udržovat obsah C3A v portlandském cementu na 
hodnotách pod 5 %. Hlinitanovému rozpínání se dá zamezit optimálním dávkováním 
sádrovce, který s C3A tvoří bezprostředně po rozmíchání s vodou ettringit [68]. 

  

3.5.8 Další typy rozpínání silikátových hmot 

 
Existuje ještě řada různých dalších mechanismů vzniku rozpínání, zejména při působení 

různých rozpustných solí (např. chloridů) za vlhka na beton, nebo vlivem teplotních změn. 
Například dlouhodobým působením chloridů na beton může vznikat komplexní sůl 
3CaO.Al2O3.CaCl2.18H2O, která je z hlediska možnosti nežádoucího nárůstu objemu a 
následné destrukce betonu stejně nebezpečná jako ettringit. 

Výše popsané nežádoucí objemové změny, mohou u výsledných stavebních hmot nastat i 
v případech, že jsou v podobě vstupních tzv. druhotných surovin vneseny do hmot rizikové 
složky. Pak mohou probíhat často stejné chemické reakce, jako při vystavení klasických hmot 
účinkům agresivního prostředí. A v konečném dopadu pak mohou vést až k destrukci těchto 
hmot, zabudovaných do stavebních konstrukcí. Vedle uvedených vlivů lze za potencionálně 
škodlivé označit redukované formy některých prvků např. Fe kovové, Fe2+, Mn2+, S 

sirníkovou i pyritickou, siřičitany apod., které se mohou při technologickém zpracování 
nedostatečně zoxidovat a při následných reakcích probíhá jejich postupná oxidace spojená 
s objemovými změnami. 

Příkladem, kdy druhotná surovina může být nositelem hned několika vlastností, které 
mohou vést k nežádoucím objemovým změnám jsou některé typy strusek. Může v nich 
docházet ke křemičitanovému rozpínání, kdy se samovolně přeměňuje beta C2S na gama C2S. 
Rovněž může dojít k železnatému rozpínání, kdy je ve strusce obsažen FeS. Ten se ve vlhkém 
prostředí může oxidovat na FeSO4, nebo až na Fe2(SO4) 3. V úvahu připadá i manganaté 
rozpínání, způsobené přítomností MnS, kdy rovněž může dojít k oxidaci až na Mn(SO4)2. 
Jsou-li Fe2+ a Mn2+  ionty vázány jako oxidy, k těmto typům rozpínání nedochází.  

Vhodně vedeným technologickým postupem, případně použitím další příměsi, je možné 
některé očekávané negativní vlivy výrazně ovlivnit. Např. škodlivou alkalicko-křemičitou 
reakci, způsobující alkalické rozpínání kameniva v betonu lze minimalizovat použitím 
mikrosiliky, speciálních pucolánů nebo přísad na bázi Li apod. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Na základě zjištěných poznatků a výsledků předchozích měření byly vytipovány suroviny a 
přísady, které simulují obsah rizikových složek přítomných v běžných surovinách (jak 
přírodních tak druhotných) používaných ve stavebnictví a byla hledána a prokazována 
souvislost s objemovými změnami. 

Pro ověřování délkových změn u testovaných hmot byla zvolena dilatometrická zkouška na 
Graf-Kaufmanově přístroji. Měření probíhala po 28, 90, 180, 360 (popř. 540 a 720) dnech 
hydratace. Současně byla sledována souvislost objemových změn směsí s dalšími testovanými 
parametry a byly provedeny doprovodné zkoušky a měření, jako stanovení pevností v tlaku a 
v tahu ohybem, porozita, kvantitativní a kvalitativní mineralogické složení pomocí DTA a 
RTG a chemická analýza.  

 

4.1 Použité laboratorní a instrumentální metody 

 
Pro ověřování délkových změn u připravených hmot v závislosti na stádiu procesu zrání  a 

vytvrzování byla zvolena dilatometrická zkouška na Graf-Kaufmanově přístroji. Následující 
doprovodné metody pak podpořily teorie o mechanismech vzniku strukturálních změn 
materiálu. Měření pevností v tlaku a pevností v tahu ohybem, porozita metodou rtuťové 
tlakové porozimetre, rentgenová difrakční analýza (XRD), termická analýza (TG-DTA) a 
popřípadě další metody, které budou potřebné při řešení této disertační práce. Popisem těchto 
analytických metod se zabývají následující kapitoly 4.1.1 – 4.1.6. 

 

4.1.1 Měření objemových změn dilatometricky na Graf-
Kaufmanově přístroji 

Pro ověřování délkových změn u připravovaných a sledovaných hmot v závislosti na stádiu 
procesu zrání  a vytvrzování byla zvolena dilatometrická zkouška na Graf-Kaufmanově 
přístroji (Obrázek 6). Podstatou zkoušky je měření podélné deformace v ose trámečku 
v různých časových intervalech po dobu tvrdnutí betonu. Pokud se délka trámečku zmenšuje, 
jde o smršťování, pokud se délka zvětšuje, jde o roztažnost. Počáteční délka je změřena při 
odformování tělesa. Vlastní měření se provádí na trámečcích o rozměru 40 x 40 x 160 mm se 
zabudovanými měřícími kontakty v podélné ose trámečku. Změna délky trámečku je 
odečítána na mikrometru. Měření probíhala po 28, 90, 180, 360, 540 a 720 dnech hydratace 
[69].  
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Obrázek 6 
Graf-Kaufmanův přístroj pro měření objemových změn dilatometricky. [70]  
 

4.1.2 Rtuťová porozimetrie   

 
Rtuťová porozimetrie umožňuje měřit velikost a objem pórů kusových a práškových 

materiálů. Při měření se využívá vlastností rtuti, zejména jejího povrchového napětí, kdy při 
narůstajícím tlaku je objem všech pórů postupně zaplňován vtlačovanou rtutí, přičemž při 
nízkých tlacích jsou zaplňovány velké (makro) póry a při vysokých tlacích jsou zaplňovány 
menší (mezo) póry. Celkový objem pórů je dán objemem vtlačené rtuti. Průměr pórů je 
nepřímo úměrný tlaku a přímo úměrný kontaktnímu úhlu mezi kapkou rtuti a měřeným 
povrchem.  

 
Technická data: 
nízkotlaká analýza    rozsah tlaků 0 – 345 kPa 
vysokotlaká analýza  rozsah tlaků 0,101 – 228 MPa 
rozsah měření   velikost pórů 0,0055 – 360 mm 
 
Vzorek musí být ve formě kusového nebo práškového materiálu nereagujícího se rtutí 

(frakce >1 mm). Maximální velikost kusového vzorku je dána jako válec o průměru 2,5 cm a 
výšky 2,5 cm. 
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Obrázek 7 
PoreMaster® automatický rtuťový porozimetr. [71]  

 
Využívá se při měření vnitřní pórovitosti pevných materiálů, objemové hmotnosti sypkých 

materiálů, velikosti a distribuce objemu pórů, celkového objemu a plochy pórů, výpočtu 
dalších  specifických texturních charakteristik (např. propustnost materiálu, křivost pórů, 
intersticiální pórovitost, stlačitelnost materiálů). Automatický rtuťový porozimetr je zobrazen 
na obrázku 7 [72].  

 

4.1.3  Rentgenová fluorescenční spektrometrie  

 

 
 

Obrázek 8  
Laboratorní XRF spektrometr. [73]  
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Rentgenová fluorescenční spektrometrie je metoda, jejímž principem je interakce 
rentgenového záření, které emituje rentgenka, se vzorkem. Při této interakci dochází k 
vyražení elektronu z vnitřních slupek zkoumané látky. Následně dojde k přesunu elektronu z 
vyšších energetických hladin a vyzáření sekundárního rentgenového záření, které je 
charakteristické pro všechny prvky. Toto záření je poté detekováno na detektoru. 
Fluorescenční spektrometry dělíme na dva základní typy - vlnově dispersní a energiově 
dispersní. Zatímco u vlnově dispersních spektrometrů dochází k separaci rtg. záření na 
krystalu na základě různých vlnových délek, u energiově disperzních spektrometrů dochází k 
detekci na základě různých energií fotonů sekundárního rtg. záření [74].  

Využití rentgenové fluorescenční spektrometrie je velmi široké. Zasahuje do všech oblastí 
průmyslu i výzkumu. Tato metoda je schopna identifikovat prvky v rozsahu A-U na vzduchu 
a při použití vakua je možno identifikovat i Be. (Obrázek 8) 

 

4.1.4 TG-DTA analýza 

Diferenčně termická analýza je dynamická tepelně analytická metoda, při níž se sledují 
teplotní efekty zkoumaného vzorku, spojené s jeho fyzikálními nebo chemickými změnami 
při jeho plynulém lineárním ohřevu nebo ochlazování. Touto metodou se měří teplotní rozdíly 
mezi zkoumaným vzorkem a vzorkem srovnávacím (referenčním), vznikající při jejich 
současném ohřevu, který je lineární funkcí času. Zatímco teplota vzorku srovnávacího sleduje 
zvolený teplotní program, teplota zkoumaného vzorku podléhá změnám, které jsou obrazem 
fyzikálních a chemických přeměn, jež v něm probíhají. Metoda je tedy založena na měření 
teplotního rozdílu mezi skutečnou teplotou zkoumaného vzorku a teplotou definovanou 
zvoleným teplotním programem. Touto metodou lze postihnout všechny fyzikální nebo 
chemické změny hmoty, provázené změnou entalpie, které se projevují jako změny 
endotermní nebo exotermní. Přístroj na obrázku 9. 

 

 
 

Obrázek 9 
Přístroj (TG, DTA, DSC) TA Instruments Q 600 s horizontálním uspořádáním. [75].  
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4.1.5 Rentgenová difrakční analýza  

 
Rentgenová difrakce na práškových vzorcích se používá v celé řadě analytických metod, 

například pro fázovou analýzu, strukturní analýzu, studium tenkých vrstev, analýzu textur a 
výzkum nanomateriálů. 

Rentgenová difrakční analýza (XRD) je základní metodou k určování struktury pevných 
látek, každá krystalická látka má jedinečný difraktogram, podle kterého jsme schopni ji 
identifikovat. Tato metoda je založená na interakci rentgenového záření s elektrony atomů 
spočívající v pružném (bezfotonovém) rozptylu. Díky pravidelnému periodickému uspořádání 
atomů v krystalické fázi dochází po rozptylu a následné interferenci rentgenového záření ke 
vzniku difrakčních maxim, jejichž poloha, intenzita a tvar závisí na druhu atomů a 
dokonalosti jejich uspořádání v 3D prostoru. Studium tohoto difrakčního obrazce pak 
umožňuje zpětně studovat krystalické složení vzorku a jeho mikrostrukturu [76].  

Při dopadu monochromatického rentgenového záření na krystal dojde k difrakci v případě, 
že je splněna Braggova podmínka. Při otáčení monokrystalu by záření difraktované od určité 
soustavy rovin dhkl vytvořilo difrakční kužel o vrcholovém úhlu 4θ. Místo otáčení jedním 
krystalem je možné použít velmi jemně rozpráškovaný vzorek umístěný v kapiláře. Ve 
velkém množství malých krystalků se budou vyskytovat všechny směry natočení rovin 
vzhledem k dopadajícímu záření. Ve směrech kde je splněna Braggova podmínka dojde 
k difrakci záření. Rentgenová difrakce je schopna analyzovat pouze krystalické komponenty, 
poněvadž tyto materiály nejsou tvořeny pouze krystalickými složkami (např. rentgenoamorfní 
kalcium silikát hydráty), může být stanovení v některých případech obtížné. Ukázku i detail 
přístroje zachycuje obr. 10. 

 
Braggova podmínka: 
 
n · λ = 2dhkl · sin θ 
 
λ vlnová délka rentgenového záření 
n celé číslo 
dhkl vzdálenost dvou sousedních rovin v krystalu 
θ úhel difrakce rentgenového záření 
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Obrázek 10 
Rentgenový difrakční analyzátor s rychlým 2D detektorem a s měděnou anodou. [77] 

 

4.1.6 Stanovení pevnosti v tlaku a stanovení pevnosti v tahu 
ohybem 

 
Přístroj pro měření pevnosti v tlaku je založen na principu lisu o dvou ploškách z oceli s 

nejmenší tvrdosti HRC 53 a hraně 62,5 mm situovaných ve vertikální ose nad sebou tak, aby 
se po ní mohly volně pohybovat. Odchylky rovnosti a rozměrů plošek nesmí přesahovat ± 
0,1 mm. Lisovací plocha je 25 cm2. Vzájemná vzdálenost lisovacích plošek umístěných ve 
stativu je dána velikostí zkušebního trámečku, tj. 40 mm. Zatímco spodní ploška lisu je pevná, 
horní ploška je uložena vertikálně v pohyblivé části stativu, vedené kolmo na spodní plochu a 
pomocí per držena tak, aby v klidové poloze byla vzdálenost mezi oběma ploškami asi 
45 mm. Pohyblivá část stativu musí být snadno posuvná. Zarážka vymezující uložení 
trámečku na zkušební plošky musí být (3,0 ± 1,5) mm za spodní ploškou. Zařízení při měření 
působí na zkušební vzorek sílou úměrnou jeho pevnosti s přesností 3 % [24].  

Přístroj pro zkoušení pevností v tahu za ohybu musí být schopen vynaložit a změřit sílu 
nejméně do 6,3 kN s přesností 1 %. Vlastní lámací mechanismus pro trámečky o rozměrech 
20x20x100 mm se skládá ze dvou válcových opěr o průměru 10 mm vzdálených od sebe 
80 mm. Třetí tlačný válec má průměr rovněž 10 mm a je umístěn přesně uprostřed 
předchozích dvou. Tři vertikální roviny proložené osami válců musí být rovnoběžné během 
celé zkoušky. Zařízení musí být každé dva roky kalibrováno a úředně ověřeno (Obrázek 11). 
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Obrázek 11 
Přístroj pro měření pevností v tlaku a tahu za ohybu. [77]  
 
 

4.2 Simulace obsahu rizikových složek 

 
Na základě zjištěných poznatků a doprovodných měření byly vytipovány suroviny a 

přísady, které simulují obsah rizikových složek přítomných v běžných surovinách 
používaných ve stavebnictví a byla hledána a prokazována souvislost s objemovými změnami 
[78].  

 

4.2.1 Výběr vstupních surovin a jejich analýzy  

 
Ve výsledných hmotách obsahujících jako vstupní suroviny druhotné materiály je nutné 

sledovat obsah rizikových složek podle jednotlivých vstupních surovin, a to ihned po výrobě, 
a také v časových závislostech. Možné rizikové komponenty obsažené v jednotlivých 
vstupních surovinách ukazuje tabulka 2. Na základě zjištěných poznatků a výsledků 
předchozích měření byly vytipovány suroviny a přísady, které simulují obsah rizikových 
složek přítomných v běžných surovinách (jak přírodních tak druhotných) požívaných ve 
stavebnictví (tabulka 3) a byla hledána a prokazována souvislost s objemovými změnami. 
Dále bylo použito 9 typů iontů těžkých kovů či rizikových složek, které byly v malém 
množství formou roztoku přidávány do jednotlivých receptur (tabulka 4). Důvodem bylo 
stanovení mechanizmu fixace jednotlivých složek do struktury materiálu, a to ihned nebo po 
definované době hydratace. 
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Tabulka 2  
Možné rizikové složky obsažené ve vstupních surovinách. 
 

Vstupní suroviny  Rizikové složky 

Vysokoteplotní popílky  Fe2+, S2-, celk. obsah SO3 

Fluidní popely a popílky volné CaO, celk. obsah SO3, S
2-, MgO 

Škvára (kotelní struska) Fe kovové, Fe2+, S2-, celk. obsah SO3 

Pecní strusky Fe kovové, Fe2+, S2-, celk. obsah SO3, volné CaO, MgO, MnO 

 
Tabulka 3 
Simulace obsahu rizikových složek provedená v laboratoři. 

 

Simulující komponenta  Riziková složka Obsah ve směsi 

CaCO3 (vypálený při 1250°C, mletý) Volné CaO 3%, 6%, 10% 

MgCO3 (vypálený při 1250°C, mletý) Volné MgO 3%, 6%, 10% 

Hnědé uhlí (mleté) Organická složka (nedopal) 3%, 6%, 10% 

FeSO4.7H2O, zelená skalice (roztok) Fe2+, SO4
2- 2,5%, 5% 

FeS2, pyrit  (mletý) Fe2+, S2- 1%, 3% 

Kovový práškový Al Al kovové 0,25%,0,5%, 1% 

Kovové Fe3Si Fe kovové 0,5%, 1%, 3% 

 
Tabulka 4 
Forma a označení těžkých kovů či rizikových složek přidávaných do zkušebních směsí. 
 

Složka Výchozí sloučenina obsahující rizikovou složku Vzorec 
Cr6+ chroman draselný K2CrO4 

Cd2+ síran kademnatý oktahydrát CdSO4.8H2O 

V5+ vanadičnan amonný NH4VO3 

Sb3+ vínan antimonylo draselný trihydrát C8H4K2O12Sb2
.3H2O 

Zn2+ chlorid zinečnatý ZnCl2 

Mo6+ molybdenan amonný tetrahydrát (NH4)6Mo7O24.4H2O 

As3+ arzenitan sodný Na3AsO3 

Co2+ dusičnan kobaltnatý hexahydrát Co(NO3)2.6H2O 

Ni2+ dusičnan nikelnatý hexahydrát Ni(NO3)2.6H2O 
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4.2.2 Příprava směsí a zkušebních těles 

 
Byla připravena základní směs tvořená portlandským cementem CEM I 52,5N a 

vysokoteplotním popílkem v poměru 1 : 1. Do této směsi pak bylo přidáváno definované 
množství rizikových komponent ve formě volného CaO a MgO, dvojmocného Fe a S, 
kovového Fe a Al a organické složky, a to vždy ve 2-3 odstupňovaných koncentracích, které 
mohou být ve vstupních surovinách reálně dosažitelné. Riziková komponenta pak ve směsi 
nahradila část přídavku popílku, obsah složky se pohyboval dle typu suroviny od 0,5 do 10%. 
Dále bylo použito 9 typů iontů těžkých kovů či rizikových složek (Cr6+, Cd2+, V5+, Sb3+, Zn2+, 
Mo6+, As3+, Ni2+, Co2+), které byly v malém množství formou roztoku přidávány do 
jednotlivých receptur. Seznam a označení směsí pak ukazuje tabulka 5. 

Smícháním popílko-cementových směsí s vodou byly vytvořeny pasty. Množství vody bylo 
stanoveno tak, aby byly konečné konzistence past stejné. Připravené pasty byly hutněny do 
normovaných forem. Zkušební trámečky byly odformovány po 24-48 hod (obrázek 12) a byla 
provedena měření objemových změn. Následně byly trámečky ponechány normálnímu zrání 
při laboratorní teplotě a další měření byla provedena po 28, 90, 180, 360 popř. 540 a 720 
dnech hydratace. 

 
 

 
 
Obrázek 12 
Zkušební trámečky s kontakty pro měření objemových změn podle Graf-Kaufmana. 
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Tabulka 5 
Receptury cemento-popílkových směsí se simulovaným obsahem rizikových složek. 
 

Označení směsi 
podle složení 

CEM I 
52,5N 

Popílek 
vysokoteplotní 

(Klasický) 
Riziková složka 

Roztok 
těžkých 
Kovů 

Obsah 
% 

Obsah  

% 

Typ složky Obsah 
% 

Obsah  
ml 

PK 50 50 - - - 

PKK 50 50 - - 35 

PKC1 50 47 

CaO 

3 35 

PKC2 50 44 6 35 

PKC3 50 40 10 35 

PKM1 50 47 

MgO 

3 35 

PKM2 50 44 6 35 

PKM3 50 40 10 35 

PKU1 50 47 
Organická 

složka (Uhlí) 

3 35 

PKU2 50 44 6 35 

PKU3 50 40 10 35 

PKS1 50 47,5 
Zelená Skalice 

2,5 35 

PKS2 50 45 5 35 

PKP1 50 49 
Pyrit 

1 35 

PKP2 50 47 3 35 

PKA1 50 49,5 

Kovový Al 

0,25 35 

PKA2 50 49 0,5 35 

PKA3 50 47 1 35 

PKF1 50 49,5 

Kovový Fe 

0,5 35 

PKF2 50 49 1 35 

PKF3 50 47 3 35 
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4.2.3 Chemické složení vstupních surovin  

 
Pro přípravu základní směsi byl použit portlandský cement CEM I 52,5N, jehož vlastnosti 

jsou dány normou ČSN EN 197-1 [1] a vysokoteplotní popílek, jehož charakteristiku uvádí 
následující tabulky 6-8 a graf 1 v poměru 1:1. 

 
Tabulka 6 
Sítový rozbor použitého vysokoteplotního popílku. [79]  
 

Velikost ok [mm]  1 0,2 0,125 0,09 0,063 0,04 < 0,04 

Obsah [%] 0,8 5,9 4 5,9 8,9 16,4 58,1 

 
 

Tabulka 7 
Chemické složení vysokoteplotního popílku metodou XRF. [80] 

 

Složka Obsah [hm.%] 

SiO2 54,36 

TiO2 1,68 

Al 2O3 26,46 

Fe2O3 3,94 

FeO 2,04 

P2O5 0,17 

MnO 0,026 

MgO 0,94 

CaO 1,95 

Na2O 0,27 

K2O 1,8 

ztr. žíháním 5,76 

celk. SO3 0,72 

celkem 100,12 

SO3 síran. 0,57 

Cl- 0,014 

vol. CaO <0,01 

vlhkost 0,37 
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Tabulka 8 
Rozpuštěné anorganické soli (RAS) dle ČSN 75 7346 [81]  stanovené u vysokoteplotního 
popílku. 

 

Složka a pH Obsah [g/l] 

Na2O 0,023 

K2O 0,033 

CaO 0,14 

SO4 
2- 0,48 

pH 4,2 

 
 
RTG difrakce stanovila přibližné zastoupení jednotlivých fází ve vybraném 

vysokoteplotním popílku - mullit, křemen, magnetit, hematit, cristobalit, anatas, živce a 
amorfní fáze, jak uvádí graf 1. 

 

2-Theta - Scale

43 50 60 70 80

 

10 20 30 40

 
 
Graf 1 
Difraktogram zastoupení hlavních fází vysokoteplotního popílku. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE  

Následující kapitoly se věnují hodnocení vlivu rizikových komponent na vývoj fázového 
složení a objemové změny ve sledovaných systémech. Testovány byly směsi bez přídavku 
rizikových složek a současně směsi s přídavkem rizikové komponenty v odstupňovaném 
množství v časových intervalech 28 dnů až 1 rok (popř. 2 roky).  

5.1 Testování popílko-cementové směsi bez přídavku rizikové složky PK 

 
Výsledky a vyhodnocení rentgenové difrakční analýzy. Ke stanovení mechanismu 

vzniku hydratačních produktů zodpovědných za objemové změny přispělo velkou měrou 
mineralogické složení hmot pomocí rentgenové difrakce. Hodnoty a porovnání směsí v čase 
uvádí graf 2. Po 28 dnech byly v popílko-cementové směsi bez přídavku veškerých 
rizikových složek identifikovány nehydratované slínkové minerály, portlandit, křemen, 
ettringit, kalcit, C-S-H fáze, C-A-H fáze, mullit, hematit, magnetit. V čase pak dominuje 
stabilní křemen, dále dochází k úbytku portlanditu a mírnému nárůstu ettringitu. V časové 
etapě nad 28 dní se příliš nemění obsah kalcitu. Jistě jsou přítomny produkty hydratace (CSH 
gel apod.) a pod hranicí rozlišitelnosti jsou zbytky původních slinkových minerálů. 

 

 
         — 28 dnů, — 90 dnů, — 180 dnů 

 
Graf 2 
Srovnání difraktogramů vzorku standardu PK po 28 až 360 dnech hydratace. 
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Z hlediska posouzení chemických procesů je nejvýznamnější pokles obsahu portlanditu. 
Kvantifikace  vykonaná pomocí jednoduché  integrace impulzů v oblasti úhlů 2Θ okolo 18 
°umožnila  získat diagram závislosti přibližného obsahu portlanditu na čase, který je uveden 
v grafu 3. Odhadnuté koncentrace jsou vztaženy na stav po 28 dnech.  I když obsah 
portlanditu klesá, z rtg. záznamů již však není příliš zřetelná odezva poklesu obsahu 
vápenatých iontů při tvorbě produktů hydratace. Důvodem je pravděpodobně rtg. amorfní  
charakter produktů. Protože nedochází k nárůstu koncentrace kalcitu, dá se konstatovat, že 
vápenaté ionty se budou uplatňovat zejména ve vzniku nových struktur a nebude to jen kalcit. 
Z výsledků dále vyplývá, že tvorba kalcitu, CSH gelu, vateritu i ettringitu proběhla v největší 
míře do 28 dní a že vápenaté ionty  z portlanditu přednostně přispívaly k rozvoji struktury rtg 
amorfních fází, například CSH gelu, popř. tobermoritu.  

 

 
 

Graf 3 
Vývoj obsahu portlanditu v čase 28–360 dnů. 
 

Zajímavý je také vývoj obsahu ettringitu při hydrataci směsi PK, který uvádí graf 4. Je 
zřejmé, že vysoké pH, které ještě převažuje v roztoku po 28 dnech hydratace, ovlivňuje reakci 
ve směru na monosulfát aluminát hydrát a obsah ettringitu ve sledovaném systému klesá.  Po 
90 dnech dochází v souvislosti s úbytkem portlanditu k poklesu obsahu volných vápenatých 
iontů a za těchto podmínek je opět umožněna tvorba ettringitu a tím může být také částečně 
vysvětlena jedna z možností úbytku portlanditu. Nárůst obsahu ettringitu v zísaných 
diagramech je dále pravděpodobně navýšen rekrystalizací rtg. amorfního „colloid like“ 
ettringitu do jeho „rtg visible“ formy.  



64 

 
 
Graf 4 
Vývoj obsahu ettringitu vztažený na jeho obsah po 28 dnech. 

 
Výsledky měření pevností v tlaku a pevností v tahu ohybem. Měření pevností je 

doprovodnou zkouškou, jenž podporuje teorie o mechanismech vzniku strukturálních změn 
materiálu [13]. Analýza vycházející ze srovnání pevností v různých časech hydratace 
prozrazuje, že v systému v období od 28 do 90 dní se vápenaté ionty  pravděpodobně podílely 
na formování mikrostruktury zejména na rentgenamorfní úrovni. Jedná se zejména o 
hydratace slinkových minerálů. Nárůst pevností, jak ukazuje graf 5, se výrazně zpomalil po 
90 dnech hydratace, což také odpovídá obsahu portlanditu v získaných rtg. záznamech. 

 
Výsledky měření objemových změn. U objemových změn je maximum počátečního 

smrštění zapříčiněno jednak fyzikálním pronikáním roztoku do pórů materiálů a zejména pak 
počátečními reakcemi, kdy dochází k prorůstání zrn vznikajících produktů hydratačních 
reakcí a dále formování produktů, které mají vazné vlastnosti. Tato skutečnost potom 
rezultuje v nárůstu mechanických vlastností vzorků. I když vlastní objemové změny vzorků se 
nepatrně opožďují za vývojem mechanických vlastností, je zřejmé, že nárůst mechanických 
vlastností významně souvisí s se snižováním objemu resp. zvyšováním hustoty materiálů, 
zejména v posledních etapách hydratace. (Graf 6). 

 
Výsledky měření rtuťové tlakové porozimetre. Zkoušky mají za úkol odhalit a stanovit 

případný vznik a mechanismus vzniku nových struktur, trhlin a pórů ve stavebním materiálu 
zodpovědných za objemové a pevnostní změny. Hodnoty porozity se u standardu bez 
přídavku rizikové složky v čase téměř nemění (graf 13). 
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Graf 5  
Pevnosti v tlaku a v tahu ohybem směsí bez přídavku těžkých kovů v průběhu hydratace. 
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Graf 6  
Objemové změny standardu bez přídavku těžkých kovů (PK) po 28 až 360 dnech hydratace. 
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5.2 Testování těles s přídavkem směsi těžkých kovů PKK 

 
Hlavní pozornost práce byla soustředěna na změny  ve vlastnostech  pojiv v přítomnosti 

kontrolovaných přídavků rizikových složek - K2CrO4, CdSO4.8H2O, NH4VO3, 
C8H4K2O12Sb2

.3H2O, ZnCl2, (NH4)6Mo7O24.4H2O, Na3AsO3, Co(NO3)2.6H2O a 
Ni(NO3)2.6H2O, jak uvádí tabulka 4. 

 
Výsledky a vyhodnocení rentgenové difrakční analýzy. Srovnání difraktogramů (graf 7) 

uvádí vývoj hydratačních produktů u vzorku standardu po definovanou dobu hydratace (28, 
90, 180 a 360 dnech). Po hydrataci byly identifikovány fáze jako dominantní křemen, 
portlandit, ettringit, kalcit, dále je obsažena C-S-H fáze, C-A-H fáze, mullit, hematit a 
magnetit. Obsah portlanditu klesá v čase velmi výrazně a obsah ettringitu v čase klesá 
nepatrně. Roste obsah kalcitu. Po 90 dnech navíc vzniká vaterit. Dá se konstatovat, že rtg. 
analýza nezaznamenala v porovnání se standardem významný vývoj dalších fází. 

 

 
 

Graf 7 
Srovnání difraktogramů vzorku standardu s obsahem těžkých kovů (PKK) po 28, 90 a 180 
dnech ve vodním uložení. 
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Podle očekávání podobně jako u standardu s časem ubývá portlandit a vzrůstá obsah 

kalcitu. Mimo to se v systému neodehrávaly žádné výraznější  změny ve fázovém složení, ani 
změny, kde by se projevovala přítomnost rizikových prvků. Ze získaných diagramů vyplývá, 
že v přítomnosti rizikové složky ve srovnatelných dobách hydratace se v produktech nachází 
více portlanditu, stejně tak i produkty karbonatace - kalcit a vaterit. To znamená, že s 
obsahem rizikových složek se zpomalil vývoj fází obsahujících vápník a ten se hromadil ve 
směsi. Z grafu 8 vyplývá, že ve vzorcích získaných po 180 dnech hydratace docházelo 
k dočasnému nárůstu obsahu kalcitu. V počáteční fázi docházelo k rychlému rozpouštění 
přítomných fází a rostl obsah vápenatých iontů, přičemž tvorba produktů ještě nebyla 
dostatečně rychlá a tak nadbytečné vápenaté ionty krystalizovaly ve formě portlanditu. 
V období po 28 dnech hydratace docházelo ke tvorbě hydratačních produktů obsahujících 
vápenaté ionty. V důsledku toho klesal obsah vápenatých iontů v roztoku. Nedostatek Ca2+, 
byl kompenzován rozpouštěním portlanditu (graf 9). V závěrečné etapě se tvorba produktů 
zpomalila, na čem se podílel nejen pokles reakční rychlosti, ale také zhoršování transportních 
vlastností. Rozpouštění výchozích látek obsahujících vápník dále pokračovalo. Můžeme tedy 
konstatovat, že po 180 dnech byla rychlost rozpouštění vyšší, než rychlost tvorby produktů.  
Závěrečný pokles obsahu portlanditu souvisel s tím, že se zastavil i proces přechodu 
vápenatých iontů do roztoku a v důsledku toho nastal i relativní pokles obsahu kalcitu. 

 

 
 
Graf 8 
Pokles portlanditu v čase u vzorků s přídavkem těžkých kovů PKK. 
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Graf 9 
Vznik kalcitu v čase u vzorků s přídavkem těžkých kovů PKK. 

 
Výsledky měření pevností v tlaku a pevností v tahu ohybem. Také hodnoty pevností 

jsou vlivem přídavku roztoku kovů sníženy asi o 20%., u PKK dochází s časem ke zvyšování 
hodnot pevností v tlaku (graf 10), naopak pevnosti v tahu ohybem s časem klesaly (graf 11). 
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Graf 10 
Pevnosti v tlaku směsí s přídavkem roztoku těžkých kovů  po 28-360 dnech hydratace. 
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Graf 11  
Pevnosti v tahu ohybem směsí s přídavkem roztoku těžkých kovů po 28-360 dnech hydratace. 

 
 

Výsledky měření objemových změn. U standardu s přídavkem kovů (PKK) ionty kovů 
pravděpodobně blokovaly tvorbu standardních hydratačních produktů cementu. Počáteční 
smrštění bylo o polovinu nižší než u čistého standardu (PK), mezi 28. a 90. dnem došlo ale k 
dalšímu smrštění, které se již PK vyrovnalo a stejně tak hodnota po 180 až 720 dnech byla s 
PK srovnatelná (graf 12).  

 
 

Výsledky měření rtuťové tlakové porozimetrie prokázaly, že přídavek těžkých kovů 
způsobil s časem snížení hodnot porozity (graf 13). Jedná se o zhutňování struktury. 
V případě směsi s obsahem rizikových kovů je pokles výraznější, což koresponduje 
s výsledky měření objemových změn.  
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Graf 12 
Objemové změny směsí s přídavkem roztoku těžkých kovů po 28 dnech až 2 letech hydratace. 
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Graf 13 
Porozita směsí bez a s přídavkem těžkých kovů po 28-360 dnech hydratace. 
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5.3 Testování těles s přídavkem 3 %, 6 % a 10 % volného vápna (CaO) 

 
Výsledky studia hydratace směsí s přídavky rizikové složky ukázaly, že se proces vzniku 

hydratačních produktů zpomalí a tak pro povzbuzení reakce a dosažení dostatečného množství 
hydratačních produktů se problém řešil intenzifikací reakce pomocí zvýšení obsahu 
vápenatých iontů ve směsi. Do popílko-cementových směsí bylo přidáno 3 %, 6 % a 10 % 
volného vápna (PKC1, PKC2, PKC3). Přídavek CaO měl simulovat přebytek volného vápna 
ve směsi. Předpokládalo se, že když stoupne obsah vápenatých iontů v roztoku, poroste i pH. 
Překročení rozpustnosti se může projevit dočasným nárůstem obsahu portlanditu, případně i 
kalcitu v konečných  produktech. Obsah portlanditu se tak stal v experimentech nepřímým 
indikátorem pH.  

 
Výsledky a vyhodnocení rentgenové difrakční analýzy. Byly vyhodnoceny 

difraktogramy znázorňující vývoj jednotlivých fází v čase a v závislosti na rostoucích 
přídavcích volného CaO. Vyhodnocením difraktogramů směsí s rostoucím obsahem přídavku 
CaO byly již po 28 dnech identifikovány nehydratované slínkové minerály, portlandit, 
křemen, ettringit, kalcit, C-S-H fáze, C-A-H fáze, mulite, hematit a magnetit. Oproti 
standardu bylo ve vzorcích se méně ettringitu a více portlanditu, jehož množství rostlo 
s obsahem CaO. Po 90 dnech byl patrný další nárůst portlanditu a objevuje se vaterit. Od 180 
dnů pak dále narůstal obsah portlanditu, přičemž ve standardu již touto dobou nebyl obsažen 
téměř žádný portlandit a bylo zde zjištěno větší množství kalcitu, standard též obsahuje 
vaterit. Difroktogramy směsí s různým obsahem přídavku CaO ukazují grafy 14, 15 a 16. 

 
S rostoucím přídavkem CaO podle očekávání roste obsah portlanditu ve směsích. Zatímco 

u směsí PK a PKK, což jsou vzorky bez přidávaného CaO, obsah portlanditu klesá až 
prakticky vymizí (graf 8). U maximálního přídavku 10 % (PKC3) od 28 dnů hydratace také 
mírně klesá, ale obsah krystalického portlanditu se ustálí na přibližně poloviční hodnotě 
oproti stavu po 28 dnech.  Je zřejmé, že v případě směsi bez přídavku CaO se vápenaté ionty 
produkované slínkovými fázemi  spotřebovávají  na tvorbu hydratovaných pojivových fází u 
nejvyššího  přídavku PC3 již ke spotřebě nedochází  a tedy optimální hodnota by měla ležet 
při nižších hodnotách přídavků . Rtg. záznam ukazuje, že nižší přídavky, tzn. 3 a 6 % se 
vyznačují tím, že ve směsi zůstává jistý obsah portlanditu  po 90 a 180 dnech a u vzorku se 
3 % CaO byl zaznamenán ještě další pokles. Tady je jistě zajímavý diagram znázorňující 
časový vývoj obsahu portlanditu pro směsi PKC1, PKC2 a PKC3 (graf 17). 
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Graf 14 
Vývoj složení směsí s přídavkem 3% CaO (PKC1) po 28 – 360 dnech hydratace. 

 

 
 

Graf 15 
Vývoj složení směsí s přídavkem 6% CaO (PKC2) po 28 – 360 dnech hydratace. 
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Graf 16 
Vývoj složení směsí s přídavkem 10% CaO (PKC3) po 28–360 dnech hydratace. 
 

 
 
Graf 17 
Srovnání vývoje (poklesu) portlanditu v čase u směsí s a bez přídavku CaO. 
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Graf 18 pak poukazuje na skutečnost, že i přesto, že u směsi s maximálním přídavkem 

CaO (PKC3) je udržován poměrně vysoký obsah portlanditu, obsah kalcitu je právě u této 
směsi nejnižší. Tento paradox můžeme vysvětlit tím, že směs PKC3 vytváří vhodnější 
podmínky pro zabudovávání vápenatých iontů do struktury hydratačních produktů  reakcí 
slínkových fází s vodou, než je tomu u soustav, kde je obsah vápenatých iontů nižší. A tak 
pronikání oxidu uhličitého a karbonatace probíhá rychleji než hydratační reakce. Samozřejmě 
významnou úlohu hraje také skutečnost, že portlandit jako krystalická fáze představuje jistou 
akumulaci (zásobník) vápenatých iontů i v podmínkách, že klesá obsah roztoku v tuhnoucím 
tělese.  

 

 
 
Graf 18 
Srovnání vývoje (nárůstu) kalcitu v čase.  
 

Výsledky měření pevností v tlaku a pevností v tahu ohybem prokázaly obdobné 
závislosti na přídavku volného CaO. S rostoucí koncentrací přídavku CaO i s časem došlo 
k pozvolnému nárůstu pevností, nebo jsou alespoň srovnatelné se standardem. Výsledné 
pevnosti v tlaku jsou znázorněny v grafu 19, pevnosti v tahu ohybem v grafu 20.  

Z obrázku je zřejmé, že přídavky vápenatých iontů do hydratujícího systému se na 
pevnostech projevily nárůstem pevností v tlaku v čase cca 40 %, avšak pevnosti srovnávacího 
vzorku PK dosaženo nebylo. 
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Graf 19 
Pevnosti v tlaku směsí s přídavkem CaO po 28-360 dnech hydratace. 
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Graf 20  
Pevnosti v tahu ohybem směsí s přídavky CaO po 28-360 dnech hydratace. 
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Výsledky měření objemových změn. Rostoucí koncentrace přídavku CaO způsobila 
nárůst objemových změn. Počáteční smrštění je dáno vznikem hydratačních produktů 
cementu - portlandit, hydrosilikáty (CSH fáze), hydroalumináty, ettringit a monosulfát, což je 
doprovázeno tuhnutím. Následná roztažnost po 90 dnech uložení je pak pravděpodobně 
způsobena opožděnou tvorbou portlanditu Ca(OH)2 z tvrdě páleného vápna (které je málo 
reaktivní) a roste s rostoucím přídavkem CaO [59]. Hodnoty objemových změn uvádí graf 21.  
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Graf 21 
Objemové změny směsí s různým obsahem CaO po 28 dnech až 2 letech hydratace. 
 

Měření prokázala, že přídavek 3 a 6 % CaO nebyly dostatečné a ke kompenzaci účinků 
těžkých kovů dochází až v intervalu mezi 6 - 10 % , což je zřejmé z grafu 22. Pokud je 
přídavek CaO nižší než 6 % objemové změny v době nad 180 dní jsou vyšší než je tomu u 
standardu. Jinými slovy přídavek vápna nekompenzuje dostatečně přítomnost kovů. V případě 
10 % přídavku CaO je kompenzace naopak příliš vysoká. Může to znamenat, že pod 6 % ním 
přídavkem přítomné kovy ovlivňují prostředí a při přídavcích vyšších přecházejí kompletně 
do nerozpustných hydroxidů a proces je řízen hydratací cementu. Rovněž je zřejmé, že 
nejvyšší přídavek CaO stabilizuje systém již po 90 dnech.  

 
 



77 

 
 
Graf 22 
Vliv přídavků vápna v různých dobách hydratace. 
 

Výsledky měření rtuťové tlakové porozimetre. Výsledky měření rtuťové tlakové 
porozimetre opět prokázaly pozitivní vliv přídavků volného CaO, zvláště při nejnižších 
koncentracích a pokles vzniku porézních systémů s rostoucí dobou hydratace, graf 23. 
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Graf 23 
Porozita směsí s přídavky CaO po 28–360 dnech hydratace. 
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Shrnutí a zdůvodnění:  

 
Rostoucí koncentrace přídavku CaO způsobila nižší objemové změny a mírně vyšší 

pevnosti v tlaku. Počáteční smrštění je dáno vznikem hydratačních produktů cementu - 
portlandit, hydrosilikáty (CSH fáze), hydroalumináty, ettringit a monosulfát, což je 
doprovázeno tuhnutím. Následná roztažnost po 90 dnech uložení je pak pravděpodobně 
způsobena opožděnou tvorbou portlanditu Ca(OH)2 z tvrdě páleného vápna (které je málo 
reaktivní) a roste s rostoucím přídavkem CaO. Dosažené pevnosti jsou srovnatelné se 
standardem a s časem rostou [59].  

 
 

5.4 Testování těles s přídavkem 3 %, 6 % a 10 % volného MgO 

 
Přídavek MgO měl v našem případě simulovat nadbytek volného MgO ve stavební směsi. 

Do popílkocementových směsí bylo přidáno 3 %, 6 % a 10 % volného MgO (PKM1, PKM2, 
PKM3). Volné MgO bylo připraveno vypálením MgCO3 při teplotě 1250 °C a jeho pomletím. 

 
Výsledky a vyhodnocení rentgenové difrakční analýzy. Difraktogramy popisující vliv 

MgO po 28 a 90 dnech hydratace identifikovaly ve vzorcích nehydratované slínkové 
minerály, portlandit, křemen, ettringit, kalcit, C-S-H fáze, C-A-H fáze, mullit, hematit, 
magnetit a periklas. Oproti standardu bylo ve vzorcích více ettringitu a portlanditu, jehož 
obsah rostl s přídavkem periklasu. Od 180 dnů pak byl s rostoucím vývojem ettringitu a 
portlanditu markantní úbytek kalcitu a C-S-H fází. Vývoj ettringitu a portlanditu a úbytek 
kalcitu a C-S-H fází s rostoucím přídavkem MgO (3 %, 6 % a 10 %) je patrný v grafu 24. 

 
Mg(OH)2, tzv. brucit, začíná vznikat až po 90. dni zrání. To je způsobeno velice malou 

rozpustností periklasu. MgO pravděpodobně reaguje v prostředí vysokého pH i s 
pucolánovými složkami obsaženými v popílku. Je zde patrné výrazné opoždění hydratačních 
reakcí vlivem přídavku MgO, ještě po 360 dnech je ve směsi stále obsaženo velké množství 
volného MgO, jak je patrné z difraktogramu (graf 25). Zde lze předpokládat i přeměnu 
vzniklého brucitu na magnezit (MgCO3) vlivem vzdušného CO2 [82] .  

 



79 

2-Theta - Scale

10 20 30 40

ettringit ettringit

portlandit

portlandit

po
rt

la
nd

it

kremen

kremen

kalcit+C-S-H

va
te

rit

v a ter it

va te rit

C-A-H

C
-A

-H magnesite

 
        — PKK, — PKM1, — PKM2, — PKM3 

 
Graf 24 
Srovnání difraktogramů směsí s rostoucím obsahem MgO (PKM1, PKM2 a PKM3) a se standardem 

(PKK) po 90 dnech ve vodním uložení. 
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Graf 25 
Píky difraktogramů znázorňují pomalý vznik Mg(OH)2 (brucitu) a množství nezreagovaného MgO 

(periklasu) u směsi s přídavkem 10 % MgO po 180 a 360 dnech uložení.  
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Výsledky měření pevností v tlaku a pevností v tahu ohybem. Hodnoty počátečních 

pevností rostly s přídavkem MgO, podobně jako u CaO. Změny pevností jsou zobrazeny v 
grafech 26 a 27. 
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Graf 26 
Pevnosti v tlaku směsí s různým přídavkem MgO po 28-360 dnech hydratace. 
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Graf 27 
Pevnosti v tahu ohybem směsí s různým přídavkem MgO po 28-360 dnech hydratace 
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Pevnostní charakteristiky uvedené na v grafech 26 a 27 dokládají skutečnost, že přídavek 

periklasu snižuje pevnosti u všech testovaných vzorků oproti standartu. Naopak mírný nárůst 
pevností je zaznamenám u vyšších přídavků MgO (6 a 10 %) oproti směsi PKK, což bude 
pravděpodobně způsobeno výměnnou dvojmocných kationtů a vznikem méně pevných fází. 
U všech vzorků je však pozorován pokles pevností po 180 dnech zrání. To koresponduje se 
zjištěnými objemovými změnami, kdy po 180 dnech zrání jsou identifikovány první nárůsty 
objemů, které jsou způsobeny vznikem fází s -OH skupinami či krystalovou vodou, které se 
podílejí na snižování mechanických vlastností, tedy i pevností. 

 
Výsledky měření objemových změn. Přídavek MgO způsobil pokles smrštění 

v porovnání se standardem, nejvýrazněji u nejvyšší koncentrace (10 % MgO) složky. Jde o 
podobný trend jako u CaO, zde však Mg(OH)2, tzv. brucit, začíná vznikat až po 90. dni zrání. 
To je způsobeno velice malou rozpustností periklasu. MgO pravděpodobně reaguje i s 
pucolánovými složkami obsaženými v popílku. Nárůst objemu je patrný od 90 dne hydratace, 
avšak velice výrazný je až od 180. dne hydratace a dále roste i s koncentrací přidaného MgO. 
Je zde patrné výrazné opoždění hydratačních reakcí vlivem přídavku MgO, ještě po 360 
dnech je ve směsi stále obsaženo velké množství volného MgO. Zde lze předpokládat i 
přeměnu vzniklého brucitu na magnezit (MgCO3) vlivem vzdušného CO2. Tato reakce bude 
s velkou pravděpodobností doprovázena smrštěním, avšak až po znatelně delší době než je 
tomu u vzniku kalcitu (CaCO3) [82]. Objemové změny po dobu 720 dní uvádí graf 28. 
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Graf 28  
Objemové změny směsí s obsahem 3, 6 a 10 % MgO po 28 dnech až 2 letech hydratace. 
(pro lepší přehlednost grafu byl zvolen výřez hodnot do 2 mm/m, u hodnot 10% MgO po  
540 a 720 dnech hydratace byla hodnota změny popsána číselnou hodnotou vedle sloupce).  
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Z grafu 28 je patrné, že všechna připravená testovací tělesa vykázala při prvních dvou 
měření mírné smrštění. Směs s nejvyšším přídavkem MgO (10%), vykázala mírný nárůst 
objemu ve 180 dnech hydratace. Směs s přídavkem 6% MgO objem rovněž zvětšila, ale to 
bylo pozorováno až po 540 dnech hydratace. U směsi s přídavkem 3% MgO nebyl v době do 
720 dní nárůst identifikován a vzorky této směsi byly prakticky po celou dobu hydratace 
v původním smrštění. Pokud by se trend vyvíjel shodně jako u vzorků s přídavkem 6 a 10% 
MgO, dalo by se předpokládat, že k prvním objemovým roztažnostem dojde po cca 
900 dnech. Objemové změny jsou zde způsobeny jednak počátečním smrštěním, jež je dáno 
vznikem hydratačních produktů cementu a následným vznikem ettringitu, portlanditu a 
růstem obsahu brucitu z přidaného periklasu. Skutečnost, že jde o objemové změny vyvolané 
vznikem fází s hydroxylovou skupinou a hydrátovou vodou dokládají i hodnoty zjištěné TG-
DTA analýzou, jež jsou uvedeny v tabulce 9. 

 
Výsledky měření rtuťové tlakové porozimetre. Naměřené výsledky uvedené v grafu 29 

dokládají skutečnost, že se vzrůstajícím časem docházelo k vyplňování pórů nově 
vznikajícími fázemi a z toho důvodu se zjištěná porozita adekvátně k času a množství nově 
vzniklých fází snižovala. 
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Graf 29 
Porozita směsí s přídavky MgO po 28-360 dnech hydratace. 
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Výsledky a vyhodnocení termické analýzy. Výsledné hodnoty termogramů popílko-
cementových směsí s maximálním přídavkem MgO (10%) po 28–360 dnech uvádí tabulka 9. 
Výsledky TG- DTA dokládají, že objemové změny jsou způsobeny růstem fází s –OH 
skupinami a krystalovou či gelovou vodou. Z tabulky je patrné, že množství těchto fází v čase 
roste, což odpovídá změnám objemu testovaných těles. 
 
Tabulka 9 
Kvantitativní vyhodnocení termogramů směsí s přídavkem 10 % MgO.  
 

Vzorek 
H2O v C-S-H 

gelech (hm. %) 

H2O v C-A-H 

(hm. %) 

Ca(OH)2 

(hm. %) 

CaCO3 

(hm. %) 

z. ž. do 1000°C 

(hm. %) 

PKM 3 

28 dní 11,4 1,2* 0,6* 4,8 18,2 

90 dní 18,1 2,2* 1,6* 5,0 23,9 

180 dní 18,3 2,5* 1,7* 4,8 24,4 

365 dní 20,7 2,7* 3,8* 4,0 27,1 

* - proces, pomocí něhož je stanoven obsah fáze, je ovlivněn jiným současně probíhajícím 
procesem 

 
 

Shrnutí a zdůvodnění: 
 
Přídavek MgO způsobil pokles smrštění v porovnání se standardem, nejvýrazněji u 

nejvyšší koncentrace (10% MgO) složky. Také hodnoty počátečních pevností rostly 
s přídavkem MgO. Jde o podobný trend jako u CaO, zde však Mg(OH)2, tzv. brucit, začíná 
vznikat až po 90. dni zrání. To je způsobeno velice malou rozpustností periklasu. MgO 
pravděpodobně reaguje i s pucolánovými složkami obsaženými v popílku. Nárůst objemu je 
patrný od 90 dne hydratace, avšak velice výrazný je až od 180. dne hydratace a dále roste i s 
koncentrací přidaného MgO. Je zde patrné výrazné opoždění hydratačních reakcí vlivem 
přídavku MgO, ještě po 360 dnech je ve směsi stále obsaženo velké množství volného MgO, 
jak je patrné z difraktogramu (graf 25). Zde lze předpokládat i přeměnu vzniklého brucitu na 
magnezit (MgCO3) vlivem působení vzdušného CO2. Tato reakce bude s velkou 
pravděpodobností doprovázena smrštěním, avšak až po znatelně delší době (pravděpodobně 
v řádu let) než je tomu u vzniku kalcitu (CaCO3). Tyto reakce jsou řízeny rozpustností a 
transportem složek v systému s vysokým obsahem MgO, což odpovídá rychlosti vzniku 
identifikovaných fází a s tím spojenými objemovými změnami [82]. 



84 

 

5.5 Testování těles s přídavkem 3 %, 6 % a 10 % organické složky (hnědé uhlí, 
nedopal) 

 
Mleté hnědé uhlí (organická složka) simuluje obsah možného nedopalu v používaných 

přídavcích vysokoteplotních popílků do stavebních směsí. Byl testován přídavek 3 %, 6 % a 
10 % mletého uhlí do popílkocementových směsí (PKU1, PKU2, PKU3). Hodnoty 6 % a 
10 % nedopalu jsou velmi nadhodnoceny a do experimentů byly zařazeny z důvodu lepší 
možnosti odhalení případného vlivu nespáleného uhlí v přidávaném popílku. 

 
Výsledky a vyhodnocení rentgenové difrakční analýzy. Níže uvedený graf 30 ukazuje 

na fázové složení směsi PKU3 s maximálním přídavkem 10% simulovaného nedopalu (uhlí). 
Zjištěné fáze odpovídají složení připravené směsi, jsou identifikovány nehydratované 
slínkové minerály, produkty hydratace portlandského cementu, standartní složky a 
vysokoteplotního popílku. V grafu lze sledovat úbytek portlanditu, který je v čase 
spotřebovávám na reakci s popílkem – pucolánem a malá část je karbonatována za vzniku 
kalcitu. 

 

 
 
Graf 30 
Srovnání difraktogramů směsi PKU3 (10 % organické složky) po 28–360 dnech hydratace. 
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Výsledky měření pevností v tlaku a pevností v tahu ohybem. Přídavek jemně mletého 

hnědého uhlí přidávaný za účelem simulace vysokého podílu nedopalu v popílku mírně zvýšil 
pevnosti oproti standardu. V našem případě lze velmi jemně mleté uhlí považovat za 
mikrokamenivo, což se projevuje mírně vyššími pevnostmi, než u standardu, které s časem 
stále rostou (grafy 31 a 32). Tento jev si lze vysvětlit vhodnou granulometrií přidávaného 
uhlí, kdy došlo k vyplnění mikropórů, jež by mohly být nositeli nižších pevností. Celkový 
přínos přidaného uhlí vzhledem k pevnostem v tlaku je však zanedbatelný. 

 
Výsledky měření objemových změn. Přídavek jemně mletého hnědého uhlí přidávaný za 

účelem simulace vysokého podílu nedopalu v popílku výrazně zvýšil objemové změny 
(smrštění), především u max. přídavku (jestliže hodnoty smrštění u standardu byly asi 
0,5 mm/m, tak u přídavku 3 a 6 % organické složky bylo smrštění cca 1 mm/m a u 10 % 
přídavku hnědého uhlí dokonce 1,6 mm/m). S dobou hydratace se již smrštění téměř 
nezměnilo (graf 33). Jemně mleté hnědé uhlí je příměsí s velkým povrchem, která váže 
snadno větší množství vody. Výrazné smrštění trámečků je pak způsobeno úbytkem této 
vázané vody.  
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Graf 31 
Pevnosti v tlaku směsí s přídavkem organické složky  po 28-360 dnech hydratace. 
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Graf 32 
Pevnosti v tahu ohybem směsí s přídavky organické složky po 28-360 dnech hydratace. 
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Graf 33  
Objemové změny směsí s obsahem 3, 6 a 10 % organické složky po 28 - 360 dnech hydratace. 
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Výsledky měření rtuťové tlakové porozimetre. Naměřené hodnoty korespondují 

s hodnotami mírně vyšších pevností, lze tedy říci, že vhodná granulometrie přidávaného uhlí 
vyplní póry a mimo mírného zvýšení pevností dojde rovněž k efektivnímu vyplnění pórů. |Se 
vzrůstajícím přídavkem uhlí porozita klesá. Klesání porozity v čase je dáno odchodem vody 
z velkého povrchu přidaného uhlí (graf 34). 
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Graf 34 
Porozita směsí s přídavkem organické složky (jemně mleté uhlí) po 28–360 dnech hydratace. 

 

Shrnutí a zdůvodnění: 
 
Přídavek jemně mletého hnědého uhlí přidávaný za účelem simulace vysokého podílu 

nedopalu v popílku výrazně zvýšil objemové změny (smrštění), hlavně u max. přídavku 
(10 %). Naopak pevnosti byly oproti standardu vyšší. Jemně mleté hnědé uhlí je příměsí s 
velkým povrchem, která váže snadno větší množství vody. Výrazné smrštění trámečků je pak 
způsobeno úbytkem vázané vody. V našem případě lze velmi jemně mleté uhlí považovat za 
mikrokamenivo, což se projevuje vyššími pevnostmi než u standardu, které s časem stále 
rostou. Je pravděpodobné, že aktivní povrch uhlí vázal i těžké kovy z přidaných roztoků a 
nedošlo tak ke zpomalení hydratace. 
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5.6 Testování těles s přídavkem 2,5 % a 5% FeSO4.7H2O (zelené skalice) 

 
Zelená skalice byla použita ve vodném roztoku, měla simulovat obsah iontů Fe2+ a SO4

2−, 
které mohou být obsaženy v odpadních či rizikových složkách využívaných běžně ve 
stavebnictví. Zvolen byl obsah 2,5 % a 5 % této složky (PKS1, PKS2). 

 
Výsledky a vyhodnocení rentgenové difrakční analýzy. Zvýšenou tvorbou ettringitu 

způsobenou přebytkem SO4
2− iontů z přidaného heptahydrátu síranu železnatého ukazuje 

výřez difraktogramu, graf 35. 
 
Z porovnání difraktogramů vzorků PKS1 a PKS2 v čase je patrné, že zvyšující se množství 

přidaného síranu reaguje s přítomným portlanditem za vzniku ettringitu. U vyššího přídavku 
lze pozorovat, že téměř všechen portlandit je zreagován na ettringit již po 90 dnech. U vzorku 
PKS1 je to až po 180 dnech. Lze tedy konstatovat, že množství přidaných síranů je přímo 
úměrné rychlosti vzniku ettringitu reakcí s přítomným portlanditem, graf 36 a 37. 
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Graf 35 
Vznik ettringitu ve směsi s přídavkem 2,5 % zelené skalice po 90 dnech hydratace. 
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Graf 36 
Porovnání difraktogramů vzorků s přídavkem 2,5 % zelené skalice PKS1 v čase. 
 

 
 
Graf 37 
Porovnání difraktogramů vzorků s přídavkem 5 % zelené skalice PKS2 v čase. 
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Výsledky měření pevností v tlaku a pevností v tahu ohybem. Pevnosti v tlaku byly 
vyšší, což souviselo se zvýšenou tvorbou ettringitu způsobenou přebytkem uvolněných SO4

2− 
iontů (graf 38). Ettringit v počátečních fázích působí pozitivně na vývoj pevností, pevnosti 
jsou dokonce mírně vyšší než u standardu. V dlouhodobém horizontu se však dá usuzovat na 
postupné mírné snižování pevností v důsledku přechodu ettringitu na monosulfát [18, 83].  

0

10

20

30

40

50

60

70

28 dnů 90 dnů 180 dnů 360 dnů

P
ev

no
st

 v
 tl

ak
u 

(M
P

a)

PK PKK PKS1 PKS2

 
Graf 38 
Pevnosti v tlaku směsí s přídavkem zelené skalice po 28–360 dnech hydratace. 
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Graf 39 
Pevnosti v tahu ohybem směsí s přídavkem zelené skalice po 28–360 dnech hydratace. 
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Výsledky měření objemových změn. Přídavek příměsi nejprve kompenzoval objemové 
změny v porovnání se standardem v důsledku nárůstu ettringitu, ty se ale časem standardu 
vyrovnaly. Počáteční smrštění, které se v tomto případě výrazně projeví mezi 28. a 90. dnem 
hydratace, je dáno opět vznikem běžných hydratačních produktů cementu. Následné 
smršťování je pak dáno odchodem vody z ettringitu a jeho reakcí na monosulfát (graf 40) [18, 
83].  
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Graf 40  
Objemové změny směsí s obsahem 2,5 a 5 % zelené skalice po 28 dnech až 2 letech 
hydratace. 
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Výsledky měření rtuťové tlakové porozimetre. Mírně nižší hodnoty porozity po 360 

dnech hydratace jsou pravděpodobně důsledkem tvorby malých částic monosulfátu, jež 
vyplnily část pórů (graf 41). 
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Graf 41 
Porozita směsí s přídavky 2,5 a 5 % zelené skalice po 28–360 dnech hydratace. 
 
Shrnutí a zdůvodnění: 

 
Přídavek příměsi nejprve snížil objemové změny v porovnání se standardem, ty se ale 

časem standardu vyrovnaly a po 360 dnech bylo u obou vzorků s přídavkem zelené skalice 
detekováno větší smrštění, než u standardu, tento trend v čase pokračoval. Pevnosti v tlaku 
byly mírně vyšší, porozita naopak v důsledku tvorby novotvarů monosulfátu, které vyplnily 
póry byla nižší. Ettringit v počátečních fázích působí pozitivně na vývoj pevností, což měření 
prokázala, pevnosti jsou dokonce mírně vyšší, než u standardu. Lze také konstatovat, že 
množství přidaných síranů je přímo úměrné rychlosti vzniku ettringitu reakcí s přítomným 
portlanditem [18, 83]. 
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5.7 Testování těles s přídavkem 1 % a 3 % pyritu (FeS2) 

 
Pyrit (FeS2) byl do zkušebních směsí přidáván v pomleté formě a to za účelem simulace 

obsahu Fe2+ a S2- iontů, které mohou být v odpadních či rizikových příměsích přidávaných do 
cementů a stavebních směsí rovněž použity. Pyrit byl do směsí přidán v množství 1% a 3 % 
(PKP1, PKP2).  

 
Výsledky a vyhodnocení rentgenové difrakční analýzy. Srovnáním difraktogramů směsí 

obsahující rostoucí množství pyritu (1% a 3%) byly  identifikovány nehydratované slínkové 
minerály, portlandit, křemen, ettringit, kalcit, C-S-H fáze, C-A-H fáze, mulite, hematit, 
magnetit, vaterit a pyrit. Oproti standardu bylo ve vzorcích s pyritem identifikováno více 
ettringitu, méně vateritu a více C-S-H a C-A-H fází. Toto potvrzuje graf 42. 

Graf 43 dokládá skutečnost, že ve směsích s přídavkem pyritu vzniká ettringit rychleji a 
jeho obsah je vyšší již po 90 dnech. 
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Graf 42 
Srovnání difraktogramů směsí s rostoucím obsahem pyritu (1% a 3%) a standardu po 
90 dnech hydratace. 
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Graf 43 
Vývoj ettringitu po 90 dnech hydratace u vzorku s přídavkem 1 % pyritu (PKP1) ve  srovnání 
se standardem PKK. 

 
 
Výsledky měření pevností v tlaku a pevností v tahu ohybem. Pevnosti byly mírně vyšší 

než u vzorku bez příměsi mletého pyritu (PKK). Při srovnání se standardem jsou pevnosti 
podobné a v případě vzorku PKP2 jsou dokonce shodné až velmi mírně vyšší. Zde platí totéž, 
co u vzorků s přídavkem zelené skalice. V případě pyritu je pravděpodobná i výraznější 
tvorba CSH fází, což také podporuje vývoj pevností (graf 44 a 45).  
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Graf 44 
Pevnosti v tlaku směsí s přídavkem pyritu po 28–360 dnech hydratace. 
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Graf 45 
Pevnosti v tahu ohybem směsí s přídavkem pyritu po 28–360 dnech hydratace. 
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Výsledky měření objemových změn. Přídavek pyritu nejprve kompenzoval smrštění 

pozitivním vlivem na tvorbu ettringitu. Po 90 dnech však začalo smrštění u obou vzorků 
s obsahem pyritu převyšovat hodnotu smrštění standardu. Změny objemu zachycuje graf 46.  
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Graf 46  
Objemové změny směsí s obsahem 1 a 3 % pyritu po 28 dnech až 2 letech hydratace. 
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Výsledky měření rtuťové tlakové porozimetre. Hodnoty porozity klesaly jak s časem, 

tak s rostoucím přídavkem rizikové složky (pyritu). Mechanismus zde bude obdobný jako 
v předchozích případech, tj. zarůstání pórů nově vznikajícími fázemi nebo navyšováním 
množství fází stávajících vlivem pokračujících hydratačních procesů (graf 47). 
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Graf 47 
Porozita směsí s přídavky 1 a 3 % pyritu po 28–360 dnech hydratace. 

 
 

Shrnutí a zdůvodnění: 
 
Přídavek pyritu nejprve snížil počáteční smrštění v porovnání se standardem, v delším 

časovém horizontu se zvolna smrštění zvyšovalo až za úroveň standartu. Pevnosti byly vyšší 
než u vzorku PKK bez příměsi a byly na úrovni standartu. Mechanismus je pravděpodobně 
stejný jako u zelené skalice. V případě pyritu je pravděpodobná i výraznější tvorba CSH fází, 
což také podporuje vývoj pevností. 
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5.8 Testování těles s přídavkem 0,25 %, 0,5 % a 1 % kovového Al 

 
Do popílko-cementových směsí byl přidáván kovový hliník upravený do jemně mleté 

práškové formy (Al0).v malých množstvích 0,25 %, 0,5 % a 1 % (PKA1, PKA2, PKA3).  
 
Výsledky a vyhodnocení rentgenové difrakční analýzy. Jedním z hlavních zjištění 

pomocí XRD analýzy byla skutečnost, že póry vzniklé při uvolňování vodíku z alkalické 
reakce hliníku umožňují přístup vzdušného CO2 do tuhnoucích a tvrdnoucích směsí. To je 
doprovázeno enormní tvorbou kalcitu, který vzniká téměř bezprostředně ze vznikajícího 
portlanditu. Bylo prokázáno, že vznik pórů a porozita podporují průběh karbonatace, tj. 
přeměnu portlanditu na kalcit, jak ukazuje následující difraktogram (graf 48) [53].  
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Graf 48 
Spotřeba portlanditu a nárůst obsahu kalcitu po přídavku práškového Al roste s časem i 
s rostoucím přídavkem Al (0,25 %, 0,5 % a 1 %) po 90 dnech hydratace. 

 
Výsledky měření pevností v tlaku a pevností v tahu ohybem. Pevnosti naopak 

s koncentrací Al a s časem výrazně klesaly. Již při samotném míchání směsí a před vlastním 
odformováním se ze směsi uvolnilo velké množství H2, který způsobil vznik pórů. V 
souvislosti s tím jsou pevnosti výrazně nižší oproti standardu a s časem i množstvím Al stále 
klesají (grafy 49 a 50) [53].  
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Graf 49 
Pevnosti v tlaku směsí s přídavkem kovového Al po 28–360 dnech hydratace. 
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Graf 50 
Pevnosti v tahu ohybem směsí s přídavkem kovového Al po 28–360 dnech hydratace. 
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Výsledky měření objemových změn. Objemové změny (smrštění) rostly jak s rostoucím 
množstvím Al, tak s dobou uložení. K výraznému smrštění trámečků docházelo až mezi 28. a 
90. dnem uložení a k dalšímu mírnému smrštění docházelo i nadále mezi 90. a 360. dnem 
hydratace (graf 51) [53].  

Smrštění, jež bylo naměřeno u vzorků s přídavkem hliníku, není až tak zcela vhodně 
interpretováno grafem, neboť ihned po přidání Al do směsi se vlivem jeho reakce 
v alkalickém prostředí začal uvolňovat vodík, který způsobil expanzi. Protože čerstvá směs 
byla ihned dána do forem a vznikající plyn odcházel horní volnou stranou, došlo 
v počátečních fázích tuhnutí a tvrdnutí k mírné expanzi směrem nahoru z forem (obrázek 13). 
Po ztuhnutí a v průběhu tuhnutí je objem v tomto směru již téměř stálý a jsou zaznamenávány 
změny pouze v podélném směru. Trend objemových změn je přímo úměrný přidanému 
množství Al. 
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Graf 51  
Objemové změny směsí s obsahem 0,25, 0,5 a 1 % kovového Al po 28 dnech až 2 letech 
hydratace. 
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Výsledky měření rtuťové tlakové porozimetre. Vznik pórů, který byl způsoben 
uvolněním velkého množství H2 již při samotném míchání směsí a ještě před odformováním, 
je prokázán též stanovením porozity, jejíž hodnoty jsou vysoké a s časem i koncentrací 
přidaného Al výrazně narůstají, zvláště pak u obou vyšších přídavků práškového Al (graf 52) 
[53]. 
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Graf 52 
Porozita směsí s přídavky kovového Al (0,25, 0,5 a 1% Al) po 28–360 dnech hydratace. 
 

 
 
Obrázek 13 
Trámečky s obsahem kovového hliníku, nejvyšší přídavek vlevo, vpravo bez přídavku Al. 
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Shrnutí a zdůvodnění: 
 

Objemové změny (smrštění) rostly jak s rostoucím množstvím Al, tak s dobou uložení. 
Pevnosti naopak s vyššími přídavky Al a s časem výrazně klesaly. Již při samotném míchání 
směsí a před vlastním odformováním se ze směsi uvolnilo velké množství H2, který způsobil 
vznik pórů. Porozita pak podporuje průběh karbonatace ( tj. přeměnu portlanditu na kalcit), 
jak ukazuje difraktogram (graf 48). Toto potvrdilo stanovení porozity, jejíž hodnoty jsou 
vysoké a s časem i koncentrací přidaného Al výrazně narůstají. V souvislosti s tím jsou 
pevnosti výrazně nižší oproti standardu a s časem i množstvím Al stále klesají. K výraznému 
smrštění vzorků docházelo až mezi 28. a 90. dnem uložení a k dalšímu mírnému smrštění 
docházelo i nadále mezi 90. a 360. dnem hydratace [53].  

Smrštění, jež bylo naměřeno u vzorků s přídavkem hliníku, není až tak zcela vhodně 
interpretováno grafem, neboť ihned po přidání Al do směsi se vlivem jeho reakce 
v alkalickém prostředí začal uvolňovat vodík, který způsobil expanzi. Protože čerstvá směs 
byla ihned dána do forem a vznikající plyn odcházel horní volnou stranou, došlo 
v počátečních fázích tuhnutí a tvrdnutí k mírné expanzi směrem nahoru (obrázek 13). Po 
ztuhnutí a v průběhu tuhnutí je objem v tomto směru již téměř stálý a jsou zaznamenávány 
změny pouze v podélném směru. Vzniklé póry a reakce v nich probíhající velice negativně 
ovlivňují pevnosti. 

Je též pravděpodobné, že vlivem zásaditého pH roztoku kovů (kolem 12) vznikaly 
tetraedrické struktury [Al(OH)4]

-, které mohly polykondenzovat, avšak tato reakce nebyla 
v tomto systému dostatečná pro vznik pevnějších polykondenzovaných struktur tvořených 
tetraedry [Al(OH)4]

- [84]. 
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5.9 Testování těles s přídavkem 0,5 %, 1 % a 3 % ferosilicia s obsahem kovového 
Fe 

 
Do popílko-cementových směsí bylo přidáno kovové Fe v odstupňovaných množstvích 

0,5 %, 1 % a 3 % (PKF1, PKF2, PKF3). Kovové železo bylo použito v jemně mleté práškové 
formě Fe3Si (ferosilicium). Fázové složení je uvedeno v grafu 53. Z grafu je patrné, že 
přidávané ferosilicium obsahuje ještě cca 8 % hmot. kovového železa. Složení samotného 
ferosilicia dle stechiometrie je 82 % Fe a 18 % Si. Tento způsob přídavku kovového železa 
byl zvolen z důvodu snahy eliminovat reakci železa s alkáliemi a vývoj vodíku. 
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Graf 53 
Difraktogram fázového složení přidaného Fe3Si s obsahem Fe.  
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Výsledky a vyhodnocení rentgenové difrakční analýzy. Graf 54 zachycuje vývoj fází ve 
směsích obsahující rostoucí množství kovového Fe po 90 dnech hydratace. Identifikovány 
byly opět nehydratované slínkové minerály, portlandit, křemen, ettringit, kalcit, C-S-H fáze, 
C-A-H fáze, mulite, hematit, magnetit a vaterit. Oproti standardu bylo ve vzorcích s Fe3Si 
více ettringitu, méně vateritu a více C-S-H a C-A-H fází. 
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Graf 54 
Srovnání difraktogramů směsí s rostoucím obsahem Fe3Si (0,5 %, 1 % a 3 %) a standardu po 
90 dnech hydratace. 
 
 

 
Výsledky měření pevností v tlaku a pevností v tahu ohybem. Přídavek kovového Fe 

snížil pevnosti u všech měřených vzorků,. zejména u vyšších přídavků příměsi, kde jsou 
výrazně sníženy počáteční pevnosti. S časem docházelo k pozvolnému nárůstu pevností, 
zvláště u nejvyšší koncentrace přídavku Fe se pak rozdíly oprati standardu minimalizovaly 
(grafy 55 a 56). 
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Graf 55 
Pevnosti v tlaku směsí s přídavkem kovového Fe po 28–360 dnech hydratace. 
 

0

1

2

3

4

5

6

28 dnů 90 dnů 180 dnů 360 dnů

P
ev

no
st

 v
 ta

hu
 (

M
P

a)

PK

PKK

PKF1

PKF2

PKF3

 
 
Graf 56 
Pevnosti v tahu ohybem směsí s přídavkem kovového Fe po 28–360 dnech hydratace. 
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Výsledky měření objemových změn. Objemové změny byly zpočátku nižší nebo 
srovnatelné se standardem, po 180 dnech byla roztažnost snížena. Počáteční smrštění je dáno 
opět vznikem hydratačních produktů cementu. Po 90 dnech pak dochází k zastavení dalšího 
smršťování a objem trámečků mírně naroste, což je dáno pravděpodobně vznikem železitých 
sloučenin v zásaditém prostředí (graf 57). Dále se již smrštění téměř nemění a v konečných 
časech jsou hodnoty smrštění trámečků vůči standartu cca o 1/3 nižší, mezi sebou jsou téměř 
srovnatelné. 
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Graf 57  
Objemové změny směsí s rostoucím obsahem kovového Fe po 28 dnech až 2 letech 
hydratace. 
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Výsledky měření rtuťové tlakové porozimetre. V čase i s rostoucí koncentrací přídavku 

kovového Fe docházelo ke snížení porozity. Zvláště maximální přídavek Fe-složky vykazoval 
obdobné nebo nižší hodnoty porozit. Porozita se tak jako v předchozích experimentech 
snižovala s časem s růstem novotvarů, jež vyplňovaly volné póry (graf 58). 
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Graf 58  
Porozita směsí s přídavky kovového Fe po 28 až 360 dnech hydratace. 
 
Shrnutí a zdůvodnění: 

 
Objemové změny byly zpočátku nižší nebo srovnatelné se standardem, po 180 dnech byla 

smrštění všech vzorků dotovaných Fe-složkou vyšší než smrštění standartu a dále se již 
výrazně neměnilo. Pevnosti byly po přídavku Fe3Si nižší. Počáteční smrštění je dáno vznikem 
hydratačních produktů cementu. Po 90 dnech pak dochází k zastavení dalšího smršťování a 
objem trámečků velice mírně vzroste, což je dáno pravděpodobně vznikem železitých 
sloučenin v zásaditém prostředí. Zvláště u vyšších přídavků příměsi pak dochází ke snížení 
počátečních pevností, které jsou nižší než u standardu. Dále dochází k mírnému nárůstu 
pevností a současně ke zvětšování smrštění u dopovaných vzorků. To je dáno rozpadem Fe- 
metastabilních fází pravděpodobně amorfních – nebyly identifikovány na XRD. 

Při skladbě přidaného Fe3Si (82 % Fe a 18 % Si) a 8% Fe se příměs chová pravděpodobně 
částečně jako mikrokamenivo. 
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6 ZÁVĚR  

Hlavní pozornost práce byla soustředěna na změny ve vlastnostech pojiv v přítomnosti 
kontrolovaných přídavků rizikových složek uvedených v tabulce 3 a 4. Byl prokázán vliv 
iontů z roztoku kovů na průběh hydratace, pozastavily ji nebo zpomalily a po jejich navázání 
hydratace pokračovala. Kationty, hlavně jednomocné, uvolněné ve směsi roztoků kovů působí 
jako dobré transportní médium. Jde zejména o Na+, K+, NH4

+, které se mohou dále vázat.  
S obsahem rizikových složek se zpomalil vývoj fází obsahujících vápník a ten se hromadil 

ve směsi. V počáteční fázi docházelo k rychlému rozpouštění přítomných fází a rostl obsah 
vápenatých iontů, přičemž tvorba produktů ještě nebyla dostatečně rychlá a tak nadbytečné 
vápenaté ionty krystalizovaly ve formě kalcitu. V období po 28 dnech hydratace docházelo ke 
tvorbě hydratačních produktů a vápenaté ionty přecházely do roztoku a obsah portlanditu 
klesl. V závěrečné etapě se tvorba produktů zpomalila, na čem se podílel nejen pokles reakční 
rychlosti, ale také zhoršování transportních vlastností. Rozpouštění výchozích látek 
obsahujících vápník dále pokračovalo. Můžeme tedy konstatovat, že po 180 dnech byla 
rychlost rozpouštění vyšší, než rychlost tvorby produktů. Závěrečný pokles obsahu 
portlanditu souvisel s tím, že se zastavil i proces přechodu vápenatých iontů do roztoku a 
v důsledku toho nastal i relativní pokles obsahu kalcitu. Také hodnoty pevností jsou vlivem 
přídavku roztoku kovů sníženy asi o 20%., u PKK pak dochází s časem k nárůstu hodnot 
pevností. Počáteční smrštění bylo o polovinu nižší než u čistého standardu (PK), mezi 28. a 
90. dnem došlo ale k dalšímu smrštění, které se již PK vyrovnalo a stejně tak hodnota po 180 
až 720 dnech byla s PK srovnatelná.  

 
Z důvodu zpomalení hydratace po přídavku roztoku těžkých kovů byl za účelem 

povzbuzení reakce a dosažení dostatečného množství hydratačních produktů ve směsi uměle 
navýšen obsah vápenatých iontů. Do popílkocementových směsí bylo přidáno volného vápno 
ve třech rostoucích koncentracích. Volné CaO zároveň simulovalo přebytek volného vápna ve 
směsi. Předpokládalo se, že s obsahem vápenatých iontů v roztoku, poroste i pH. Překročení 
rozpustnosti se zde může projevit dočasným nárůstem obsahu portlanditu, případně i kalcitu 
v konečných  produktech. Obsah portlanditu se tak stal v experimentech nepřímým 
indikátorem pH. Měření prokázala, že přídavky 3 a 6 % CaO nebyly dostatečné a ke 
kompenzaci účinků těžkých kovů došlo až v intervalu 6 - 10 %. Rostoucí koncentrace 
přídavku CaO způsobila nárůst objemových změn (roztažnosti). Počáteční smrštění bylo dáno 
vznikem hydratačních produktů cementu, následná roztažnost po 90 dnech uložení je pak 
pravděpodobně způsobena opožděnou tvorbou portlanditu. Při výpalu nad 1200 °C a obsahu 
CaO nad 2 % je volné CaO málo reaktivní, hydratace je tudíž pomalá a dochází k ní až po 
vytvoření pevné matrice, dochází tak k rozpínání způsobené Ca(OH)2 (tzv. vápenaté 
rozpínání). Obsah portlanditu nepříznivě ovlivňuje objemovou stálost, což je způsobeno 
dalšími reakcemi přítomných pucolánů s portlanditem (vznik kalcitu). Dosažené pevnosti 
byly srovnatelné se standardem a s časem rostly. Porozity směsí s nižšími přídavky CaO byly 
mírně vyšší nebo srovnatelné se standardem PKK, maximální přídavek CaO porozitu 
zvyšoval. 
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Přídavek MgO způsobil nárůst objemu v porovnání se standardem, velmi výrazně pak u 
nejvyšší koncentrace složky (10% MgO). Také hodnoty počátečních pevností rostly 
s přídavkem MgO. Jde o podobný trend jako u CaO, zde však Mg(OH)2, tzv. brucit, začíná 
vznikat až po 90. dni hydratace. To je způsobeno velice malou rozpustností periklasu. Volné 
MgO je málo reaktivní, hydratuje pomalu a to až po vytvoření pevné matrice, pak dochází 
k tzv. hořečnatému rozpínání, optimální obsah MgO v materiálu je pod 5 %. MgO 
pravděpodobně reaguje i s pucolánovými složkami obsaženými v popílku. Nárůst objemu je 
patrný od 90 dne hydratace, avšak velice výrazný je až od 180. dne hydratace a dále roste i s 
koncentrací přidaného MgO. Je zde patrné výrazné opoždění hydratačních reakcí vlivem 
přídavku MgO, ještě po 360 dnech je ve směsi stále obsaženo velké množství volného MgO, 
jak je patrné z difraktogramu. Zde lze předpokládat i přeměnu vzniklého brucitu na magnezit 
(MgCO3) vlivem působení vzdušného CO2. Tato reakce bude s velkou pravděpodobností 
doprovázena smrštěním, avšak až po znatelně delší době (pravděpodobně v řádu let), než je 
tomu u vzniku kalcitu (CaCO3). Tyto reakce jsou řízeny rozpustností a transportem složek v 
systému s vysokým obsahem MgO, což odpovídá rychlosti vzniku identifikovaných fází a 
s tím spojenými objemovými změnami. 

 
Přídavek jemně mletého hnědého uhlí přidávaný za účelem simulace vysokého podílu 

nedopalu v popílku výrazně zvýšil objemové změny (smrštění), hlavně u max. přídavku (10 
%). Naopak pevnosti byly oproti standardu vyšší. Jemně mleté hnědé uhlí je příměsí s velkým 
povrchem, která váže snadno větší množství vody. Výrazné smrštění trámečků je pak 
způsobeno úbytkem vázané vody. V našem případě lze velmi jemně mleté uhlí považovat za 
mikrokamenivo, což se projevuje vyššími pevnostmi než u standardu, které s časem stále 
rostou. Je pravděpodobné, že aktivní povrch uhlí vázal i těžké kovy z přidaných roztoků a 
nedošlo tak ke zpomalení hydratace. 

 
Velmi důležitou roli sehrál vznik a rozklad ettringitu, tzv. ettringitové rozpínání (opožděný 

vznik ettringitu po hydrataci z H2O, CaSO4 a C3A), rozklad ettringitu a reakce na monosulfát, 
který je rovněž nositelem objemových změn. Opožděná tvorba ettringitu je v praxi využívána 
u expanzivních cementů a substituce iontů Ca2+, Al3+, SO4

-, OH- je využitelná k imobilizaci 
potencionálně nebezpečných iontů (Sr2+, Pb2+, Cd2+, Co2+, NO3

- atd.) 
Přídavek roztoku zelené nejprve snížil objemové změny (smrštění) v porovnání se 

standardem, ty se ale časem standardu vyrovnaly a po 360 dnech bylo u obou vzorků 
s přídavkem zelené skalice detekováno větší smrštění než u standardu, tento trend v čase 
pokračoval. Pevnosti v tlaku byly mírně vyšší, porozita naopak v důsledku tvorby novotvarů 
monosulfátu, které vyplnily póry, byla nižší. Ettringit v počátečních fázích působí pozitivně 
na vývoj pevností, což měření prokázala, pevnosti jsou dokonce mírně vyšší než u standardu. 
Lze také konstatovat, že množství přidaných síranů je přímo úměrné rychlosti vzniku 
ettringitu reakcí s přítomným portlanditem. 

Stejně tak přídavek pyritu nejprve snížil počáteční smrštění v porovnání se standardem, 
v delším časovém horizontu se smrštění zvolna zvyšovalo a to až za úroveň standardu. 
Pevnosti byly vyšší než u vzorku bez příměsi PKK a byly na úrovni standardu. Mechanismus 
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reakcí je pravděpodobně stejný jako u směsí s obsahem zelené skalice. V případě pyritu je 
pravděpodobná i výraznější tvorba CSH fází, což také podporuje vývoj pevností.  

 
Karbonatace je dlouhodobý proces probíhající zejména v pórech reakcí CO2, vody a Ca2+ 

až na stabilní kalcit, doprovázený změnou objemu. Již od velmi malých přídavků Al byl 
zaznamenán výrazný nárůst porozity podporující karbonataci (přeměnu portlanditu na kalcit), 
přičemž docházelo k výraznému smrštění a snížení pevností s časem i s rostoucí koncentrací 
Al. Smrštění, jež bylo naměřeno u vzorků s přídavkem hliníku, není až tak zcela vhodně 
interpretováno grafem, neboť ihned po přidání Al do směsi se vlivem jeho reakce 
v alkalickém prostředí začal uvolňovat vodík, který způsobil expanzi. Protože čerstvá směs 
byla ihned dána do forem a vznikající plyn odcházel horní volnou stranou, došlo 
v počátečních fázích tuhnutí a tvrdnutí k mírné expanzi směrem nahoru. Po ztuhnutí a 
v průběhu tuhnutí je objem v tomto směru již téměř stálý a jsou zaznamenávány změny pouze 
v podélném směru. Vzniklé póry a reakce v nich probíhající velice negativně ovlivňují 
pevnosti. Je též pravděpodobné, že vlivem zásaditého pH roztoku kovů (kolem 12) vznikaly 
tetraedrické struktury [Al(OH)4]

-, které mohly polykondenzovat, avšak tato reakce nebyla 
v tomto systému dostatečná pro vznik pevnějších polykondenzovaných struktur tvořených 
tetraedry [Al(OH)4]

-. 
 
Při skladbě přidaného Fe3Si (82 % Fe a 18 % Si) a 8% Fe se příměs chovala z větší části 

jako mikrokamenivo. Objemové změny byly zpočátku nižší nebo srovnatelné se standardem, 
po 180 dnech byla smrštění všech vzorků s Fe-složkou vyšší než smrštění standartu a dále se 
již výrazně neměnilo, což je dáno pravděpodobně vznikem železitých sloučenin v zásaditém 
prostředí. Pevnosti byly po přídavku Fe3Si sníženy. Zvláště u vyšších přídavků příměsi pak 
docházelo ke snížení počátečních pevností, které byly nižší než u standardu. To je dáno 
rozpadem Fe-metastabilních pravděpodobně amorfních fází. V čase i s rostoucí koncentrací 
přídavku kovového Fe docházelo ke snížení porozity. Zvláště maximální přídavek Fe-složky 
vykazoval obdobné nebo nižší hodnoty porozit. Porozita se tak jako v předchozích 
experimentech snižovala s časem s růstem novotvarů, jež vyplňovaly volné póry. 

 
V průběhu řešení této disertační práce, byla provedena řada experimentů s cílem objasnit 

chování rizikových složek v popíkocementových pastách. Práce se věnovala především 
popisu vnitřní struktury a fázového složení těchto materiálů v souvislosti s objemovými 
změnami v průběhu hydratace. Objemová stálost je jedním ze základních parametrů při 
hodnocení stavebních materiálů. V budoucnu se předpokládá využití stále většího objemu 
produkovaných popílků, úměrně tenčícím se zásobám přírodních surovin. Z toho důvodu je 
řešení této problematiky velice aktuální a do budoucna by se ve výzkumu těchto 
alternativních surovin a možnostech jejich využití mělo pokračovat. 
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