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Abstrakt  

Práce pokračuje ve sledování termodynamické stability thaumasitu. Zabývá se hlavně 

vlastnostmi tohoto minerálu a možnými způsoby jeho syntetické přípravy. Zjištěné 

mineralogické složení za pomocí RTG-difrakční analýzy i možný vliv podmínek uložení 

vzorků, může dopomoci k dalšímu určení vlastností. Ze získaných rentgenogramů je 

možné odlišit minerál thaumasit od velmi podobného minerálu ettringitu. 

 

Klíčová slova  

Portlandský cement, slínek, fluidní popílek, AFm a AFt fáze, ettringit, thaumasit, ternesit, 

CSA cement 

 

 

Abstract  

This thesis continues in the monitoring of thaumasite thermodynamic stability. It mainly 

deals with mineral properties and possible ways of its synthetic preparation. Mineralogical 

composition determined using X-ray diffraction analysis as well as possible impact of 

sample storage conditions can help further property identification. Based on the obtained 

radiographs, thaumasite mineral can be well distinguished from the very similar ettringite 

mineral. 

 

Keywords 

Portland cement, clinker, fluid fly ash, AFm and AFt phases, ettringite, thaumasite, 

ternesite, CSA cement 
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ÚVOD 

S minerálem thaumasitem se o mnoho častěji než v přírodě setkáme u degradovaného 

betonu. Z důvodu možné degradace zatvrdlého betonu způsobené  přítomností minerálu 

thaumasitu je potřeba mu věnovat větší pozornost a blíže jej prozkoumat. Je tedy dobré 

zaměřit se na jeho vlastnosti, stabilitu a možné způsoby vzniku. K tomu, abychom mohli 

určit bližší identifikační znaky, ale také hlavně jej odlišili od tolik mu morfologicky  

i krystalograficky podobného minerálu ettringitu, je žádoucí získat tento minerál ve zcela 

čisté podobě. Toho lze dosáhnout syntetickou přípravou. Jedná se o dlouhodobý proces 

pozorování tvorby a stability thaumasitu, jímž se Ústav technologie stavebních hmot  

a dílců (THD) zabývá a tato bakalářská práce na něj navazuje. 

  

Velmi často se thaumasit vyskytuje u betonových výrobků a dílců připravených ze 

směsného cementu s přídavkem fluidního popílku jako příměsi. Využívání druhotných 

surovin je nejen pro cementářský průmysl velkým přínosem. Jednak se minimalizují 

zásoby dále nevyužitelných surovin, ale také jejich použitím při výrobě cementu lze 

nahradit část slínku. Výroba portlandského slínku je velmi náročná a cementářský průmysl 

se tak stává obrovských producentem vzniku emisí a skleníkových plynů, které unikají při 

tomto procesu do ovzduší. Za využití druhotných surovin formou příměsí dokážeme 

množství emisí snížit. Běžně používanými druhotnými surovinami v ČR jsou struska  

a vysokoteplotní popílky. Nad použitím fluidních popílků však stále visí spousta otazníků. 

Jeho chemicko - mineralogické složení je jednou z příčin vedoucích ke vzniku AFt fází, 

tvorbě hlavního představitele těchto fází ettringitu a dále pak právě i thaumasitu 

v zatvrdlém betonu. Ovšem zařazení tohoto druhu popílku mezi druhotné suroviny 

používané při výrobě cementu, by bylo velmi výhodné. Hlavně z hlediska jejich rostoucí 

produkce během několika posledních let, kdy se stále více začíná využívat fluidní způsob 

spalování.  

 

Thaumasit, jakožto produkt dlouhodobé síranové koroze, představuje mnohem větší 

hrozbu pro beton, než minerál ettringit. Proniká daleko hlouběji do cementové matrice  

a způsobuje tak poškození většího rozsahu. 

 



12 

 

Jelikož je beton stále nejvíce používaným stavebním materiálem, je potřeba neustále 

inovovat, objevovat, zkoumat a vyvíjet nové technologie. Anebo právě odstraňovat i jeho 

možné nedostatky.  

 

Syntetická příprava, vlastnosti a pozorování stability minerálu thaumasitu, jsou hlavní 

náplní této bakalářské práce. Z hlediska časového se jedná o velmi dlouhodobé procesy, 

z nichž však můžeme získat nové poznatky vedoucí ke zmírnění či dokonce zabránění 

působení negativních účinků při tvorbě ettringitu a thaumasitu. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Portlandský cement 

Portlandský cement je nejvíce ve světě používaným stavebním pojivem. Vyrábí se 

výpalem předem připravené surovinové směsi až do meze slinutí. Vzniká slínek, který se 

dále společně se sádrovcem jako regulátorem tuhnutí semílá na cement. Výsledným 

produktem je velmi jemný prášek, který po smísení s vodou začne hydratovat, a dochází 

tak k jeho tuhnutí a následně i tvrdnutí. Svou stabilitu si cement udržuje jak na vzduchu, 

tak i pod vodou, což je pro hydraulická pojiva typické.  

Pro výpal kvalitního slínku a následně i výrobu cementu je nejdůležitější správný výběr 

vstupních surovin. Tyto suroviny musí obsahovat všechny oxidy potřebné ke vzniku 

slínkových minerálů, tj. CaO, SiO2, Al2O3 a Fe2O3.  

Základem surovinové báze je vápenec, jakožto zdroj CaO, a zeminy (břidlice, jíly, hlíny), 

které jsou zdrojem hydraulických oxidů SiO2, Al2O3 a Fe2O3.  

Při nedostatku některé základní suroviny, potřebné pro vznik portlandského slínku, se dále 

přidávají tzv. suroviny korekční. Zdrojem SiO2 je nejčastěji křemenný písek, dále to může 

být i popílek či křemelina. Jako zdroj CaO slouží vysokoprocentní vápenec, při nedostatku 

Al2O3 se přidává bauxit. Obsah Fe2O3 se koriguje prakticky vždy, nejčastěji kyzovými 

výpalky. [1] 

K základním a korekčním surovinám pro výpal slínku lze přidat i látky zušlechťujicí. Jedná 

se o přísady, kterými je možné vylepšit, potlačit, či nějakým způsobem upravit některou 

z vlastností portlandského slínku. Dělí se do tří skupin. Jsou to intenzifikátory, snižující 

teplotu výpalu a viskozitu taveniny, mineralizátory, které mají vliv na tvorbu minerálů  

a dále legujicí přísady, díky kterým se dosáhne lepší melitelnosti, a tedy i lepších 

hydraulických vlastností. [1] 

Surovinová směs se sestavuje výpočtově, na základě teoreticky odvozeného vzorce,  pro 

stupeň sycení vápnem a dále empiricky stanovených modulů. Jedná se především o modul 

hydraulický, hlinitanový a silikátový. Pomocí provedených výpočtů lze navrhnout nejen 

složení surovinové směsi, ale i predikovat chemickou a fázovou skladbu slínku.  Dalšími 

moduly, sloužícími k podrobnější charakterizaci surovinové směsi, jsou např. modul 

agresivity či modul kalorický. [2] 
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Fázové složení portlandského slínku, se sestává ze čtyř základních slínkových minerálů: 

alitu, belitu, trikalciumaluminátu a brownmilleritu, dále skelné fáze a vedlejších složek.  

Alit, neboli trikalciumsilikát, 3CaO
.
SiO2 (dále zkráceně C3S), je nejdůležitějším minerálem 

s přibližně 65% zastoupením ve slínku. Vzhledem k jeho existenční oblasti v rozmezí 

teplot 1250 až 1900 
o
C, se ve slínku nachází v nestabilním podchlazeném stavu. 

Technologickou podmínkou k zachování tohoto minerálu ve slínku, je proto jeho velmi 

rychlé chlazení. Vyznačuje se vysokou hydratační rychlostí a rovněž značným vývinem 

hydratačního tepla, cca 500 kJ/kg. Alit se vyskytuje v celkem sedmi polymorfních 

modifikacích, z nichž dvě monoklinické se nacházejí právě ve slínku. Je nositelem jak 

počátečních, tak i vysokých konečných pevností. Hydrataci alitu popisuje rovnice:  

2(3CaO
.
SiO2)+6H2O→3CaO

.
2SiO2

.
3H2O+3Ca(OH)2. [3] [4] 

Belit, dikalciumsilikát, 2CaO
.
SiO2 (C2S), je svým obsahem 20 až 25 % druhým, nejvíce 

zastoupeným minerálem ve slínku. Oproti alitu vykazuje nižší vývin hydratačního tepla,  

a to 250 kJ/kg.  Vyskytuje se ve čtyřech, resp. pěti polymorfních modifikacích, α,  α´ (α´H, 

α´L),  ß a γ – C2S. Vedle vysokoteplotní modifikace α, jejíž přítomnost ve slínku je 

nepravděpodobná, by vzhledem k lepší reaktivitě byla ve slínku žádoucí metastabilní 

modifikace α´. Ovšem pro dosažení její přítomnosti ve slínku je nezbytné  velice  rychlé  

chlazení  při transformaci  α– C2S na α´– C2S. Ve slínku se proto převážně nachází 

v nestabilním podchlazeném stavu modifikace ß–C2S, jejíž transformace z modifikace  

α- C2S vyžaduje o něco nižší rychlost chlazení.  Pod teplotou 675 
o
C stabilní modifikace  

γ-C2S, vznikající při pomalém chlazení z ß–C2S, je pro svou neschopnost hydraulické 

reakce zcela nežádoucí. Uvedená transformace je mj. doprovázena značnou objemovou 

změnou, která může vést i k rozpadu slínku. Hydratací belitu vzniká vedle C-S-H fáze 

pouze 1 mol hydroxidu vápenatého, a proto je belit chemicky odolnější než alit: 

2(2CaO
.
SiO2)+4H2O→3CaO

.
2SiO2

.
3H2O+CaO(OH)2. [3] [4] 

Minerál trikalciumaluminát, 3CaO
.
Al2O3 (dále C3A), je součástí tzv. tmavé mezerní hmoty. 

V jeho struktuře bývají ve formě minerálu NC3A8 akcesoricky zastoupeny sodné ionty. 

Obsah C3A v portlandském slínku, se pohybuje kolem 8 %. Při hydrataci 

trikalciumaluminátu dochází k mimořádně vysokému vývinu hydratačního tepla, které činí 

až 860 kJ/kg. S vodou C3A bezprostředně tuhne a tvrdne. Proto kvůli zabránění 
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předčasnému zatuhnutí cementového tmelu, musí být při semílání slínku na cement 

přidáváno cca 5 % sádrovce, jako regulátoru tuhnutí. Mechanismus regulace tuhnutí 

cementu spočívá v tvorbě primárního ettringitu (C3A
.
3CaSo4

.
32H2O), který vytvoří na 

povrchu zrna C3A vrstvičku, zabraňující dalšímu pronikání vody. Teprve další reakcí 

s vápenatými ionty, vznikajícími při hydrataci C3S, dochází k rozvolňování struktury 

ettringitu, a hydratace trikalciumaluminátu může pokračovat. Hydrataci C3A bez 

přítomnosti sádrovce vyjadřuje rovnice: 

3CaO
.
Al2O3+6H2O→4CaO

.
Al2O3

.
13H20→(3CaO

.
Al2O3

.
6H2O). 

Po přidání sádrovce má rovnice tvar:  

C3A+3(CaSO4
.
H2O)+26H2O→C3A

.
3CaSO4

.
32H2O. 

Trikalciumaluminát je považován za nejčastější příčinu síranové koroze. Jejím principem 

je tvorba tzv. sekundárního ettringitu v již vytvrzeném cementovém kameni, která vede 

k jeho výrazným objemovým změnám a následně až k destrukci. [3] [4] 

Brownmillerit neboli tetrakalciumaluminátferit, 4CaO
.
Al2O3

.
Fe2O3 (C4AF), je součástí 

světlé mezerní hmoty. Ve slínku se nachází v množství kolem 8 až 10 %. Při jeho hydrataci 

se uvolňuje poměrně malé hydratační teplo, cca 420 kJ/kg. Dosahované pevnosti jsou 

nízké. Brownmillerit se vyznačuje ze všech slínkových minerálů nejvyšší chemickou 

odolností. Především z tohoto důvodu, při výrobě speciálního síranovzdorného cementu, 

z větší části ve slínku substituuje trikalciumaluminát. Průběh hydratace popisuje rovnice:   

4CaO
.
 Al2O3

.
Fe2O3+6H2O→4CaO

.
(Al2O3 Fe2O3)

.
18H20→3CaO

.
(Al2O3

.
 Fe2O3)

.
6H2O.  

[3] [4] 

Vedle hlavních slínkových minerálů vzniká při výrobě portlandského slínku také skelná 

fáze, tedy tavenina, která nestihla při rychlém chlazení vykrystalizovat. Dále jsou to  

i vedlejší produkty, jako jsou volné CaO, volné MgO, alkálie (Na2O, K2O), P2O5 a při 

použití alternativních paliv i Cl
-
. Ve větším množství mohou způsobovat jisté problémy. 

[3] [5] 

1.1. Výpal portlandského slínku 

Výpal portlandského slínku probíhá nejčastěji v rotačních pecích a lze jej rozdělit do pěti 

stádií. [5] 
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Prvním z nich je stádium předehřívací, kdy teplota dosahuje 750 °C. Při teplotách do  

300 °C dochází k dehydrataci surovin, odchází tedy voda volná a poté i hydrátová. Při 

teplotě 400 °C následuje už i dehydroxylace a odpařuje se voda vázaná v mřížce jílových 

minerálů. Teplota 573 °C je teplota, při níž se přeměňuje křemen z modifikace ß-SiO2 na 

modifikaci α-SiO2. Pozorujeme zde i počátek tvorby minerálů, především 

nízkovápenatých, CA a C2F. Počátek rozkladu vápence nastává při teplotě 600 °C. [3] 

V kalcinačním stádiu, tedy za teploty v rozmezí 750 °C - 1250 °C, dochází k intenzivnímu 

rozkladu uhličitanu vápenatého. Pokračuje i tvorba minerálů CA a C2F, zpočátku 

substitučně a následně i skládáním neboli adičně. Na konci stádia již dochází ke tvorbě  

prvních podílů C3A, C4AF a C2S, tedy minerálů již vysoce vápenatých. [3] 

Dalším je stádium suchého slinování za teplot v rozmezí 1250 °C - 1350 °C. Vyznačuje se 

intenzivní tvorbou minerálů C2A, C4AF a C2S. Toto stádium je vzhledem ke krystalizaci 

zmíněných minerálů charakteristické exotermickým tepelným zabarvením. [3]  

Od teploty 1350 °C - 1450 °C následuje taveninové slinování. Do taveniny postupně 

přechází C3A, C4AF, CaO a nakonec i C2S.  Následně v tavenině probíhá reakce mezi CaO 

a C2S za vzniku alitu (CaO+C2S→C3S). Jelikož alit je v tavenině téměř nerozpustný, 

vypadává z ní v podobě nestabilních krystalků, obsahujících i akcesorické podíly Al2O3 

a MgO. [3]  

Neméně důležitým, a snad i nejdůležitějším stádiem pro vznik kvalitního slínku je chladicí 

proces. Jednak se intenzivním chlazením zachová ve slínku alit a jednak se zabrání 

nežádoucí přeměně ß-C2S na nežádoucí γ-C2S. Rychlým chlazením slínku se rovněž docílí 

snadnějšího mletí, u cementů pak nastane rychlejší nárůst pevností s menším rizikem 

smrštění a získají i vyšší odolnost vůči síranům. [3] 
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Obr. 1 Vznik hlavních složek slínku v závislosti na 

teplotě výpalu [6] 

1.2. Portlandské směsné cementy 

Z důvodu ekologického šetření životního prostředí se hlavně v dnešní době zaměřujeme na 

snížení množství výroby portlandského slínku. Ten je právě silným zdrojem emisí CO2. 

Přidáním tzv. druhotných látek do surovinové směsi cementu na úkor slínku, který ovšem  

i nadále zůstává hlavní složkou o nejvyšším zastoupení, vznikají cementy portlandské 

směsné. Přehled těchto cementů je uveden v tabulce 1. Dle povahy dělíme tyto látky do tří 

kategorií: hydraulicky aktivní, latentně hydraulické a inertní. V ČR pro výrobu 

portlandských cementů směsných obzvlášť využíváme vápenec, strusku a popílek. Dále to 

mohou být křemičité úlety, přírodní pucolány či kalcinovaná břidlice. Za zmínku snad 

hlavně stojí popílky. Konkrétně se jedná o popílky fluidní, jenž jsou při hydrataci cementu 

zdrojem AFm a AFt fází a představují tak jakési riziko vzniku nežádoucích minerálů jako 

je sekundární ettringit a thaumasit, které pak dokážou beton až znehodnocovat. [7] [8] 
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Tab.  1 Druhy směsných portlandských cementů dle ČSN EN 197-1 

Druh směsného cementu Označení Obsah 

složek* 

[%hm] 

Druh složek-označení 

Portlandský struskový cement CEM II/A-S 6-20 granulovaná vysokopecní 
struska-S CEM II/B-S 21-35 

Portlandský cement 
s křemičitým úletem 

CEM II/A-D 6-20 křemičitý úlet-D 

Portlandský pucolánový cement CEM II/A-P 6-20 přírodní pucolán-P 

CEM II/B-P 21-35 

CEM II/A-Q 6-20 kalcinovaný pucolán-Q 

CEM II/B-Q 21-35 

Portlandský popílkový cement CEM II/A-V 6-20 křemičité popílky-V 

CEM II/B-V 21-35 

CEM II/A-W 6-20 vápenaté popílky-W 

CEM II/B-W 21-35 

Portlandský cement 
s kalcinovanou břidlicí 

CEM II/A-T 6-20 kalcinovaná břidlice-T 

CEM II/B-T 21-35 

Portlandský cement s vápencem CEM II/A-L 6-20 vápenec s TOC<0,5-L 

CEM II/B-L 21-35 

CEM II/A-LL 6-20 vápenec s TOC>0,2-LL 

CEM II/B-LL 21-35 

Portlandský směsný cement CEM II/A-M 6-20 S+D+P+Q+V+W+T+L+LL 

CEM II/B-M 21-35 

*Obsah jiných složek, než je portlandský slínek 

1.2.1. Fluidní popílky 

Fluidní popílky vznikají při využití modernějšího způsobu spalování tuhých paliv,  

tzv. fluidním spalování. To probíhá za mnohem nižších teplot, než je tomu u klasického 

vysokoteplotního spalování. Teplota výpalu je u fluidního spalování 850 °C, což je  

i z hlediska energetiky úspornější. 

Do kotle vstupuje jemně mleté uhlí společně s vápencem, eventuálně dolomitem. Vápenec 

na sebe váže oxid siřičitý, a dochází tak rovnou k procesu odsiřování. Tímto způsobem 

vznikají dva typy popílků. Popel ložový, ten zůstává na fluidním loži ve spalovacím 

prostoru a je hrubší (velikost zrna je od 0,25 mm do max. 2 mm) a popílek 

tzv. úletový, který je odveden společně se spalinami a zachycen na elektrostatických 

odlučovačích. Velikost jeho zrn je podstatně menší a to 0,05 mm do max. 0,25 mm. 

Složení jednotlivých popílků je však velmi různorodé a tak i výsledné vlastnosti mohou být 

odlišné. Výsledkem použití fluidního popílku do směsného cementu může být minerál 

řadící se do skupiny AFt fází, thaumasit. [9] [10] 
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Obr. 2 Schéma fluidního způsobu spalování [11] 

1.3. Výroba cementu 

Existují celkem čtyři způsoby technologie výroby cementu. Jsou jimi mokrý způsob, 

polomokrý, polosuchý a suchý způsob. Princip výroby zůstává však u všech technologií 

stejný a sestává se  z  těchto po sobě následujících kroků. Nejprve dojde k natěžení 

suroviny, poté následuje drcení, předhomogenizace na předhomogenizační skládce, mletí, 

homogenizace surovinové směsi a výpal v šachtových či dnes už však mnohem častěji 

používaných rotačních pecích. Při výpalu vzniká již výše zmiňovaný slínek.  [12] 

Po ochlazení následuje konečná fáze procesu výroby cementu. Pomletím vzniklého slínku 

za přídavku regulátoru tuhnutí vzniká konečný produkt, portlandský cement. Společně při 

mletí slínku s regulátorem tuhnutí mohou být přidány i určité podíly dalších látek  

a vznikají tak právě portlandské cementy směsné. [12]  

Rozdíl, mezi jednotlivými výše uvedenými technologickými způsoby, spočívá 

v konzistenci surovinové směsi vstupující do pece. U mokrého výrobního způsobu se 

suroviny melou ve vodě za vzniku surovinového kalu, který vstupuje přímo do pece anebo 

se ještě předem vysuší v sušičce kalu. Naopak při suchém způsobu výroby vchází do pece 

suchá surovinová moučka, vzniklá pomletím a sušením suroviny do podoby sypkého 

prášku. Tento způsob výroby je dnes nejpoužívanějším s ohledem na podstatně nižší 

energetickou náročnost pálicího procesu. Polomokrý způsob se vyznačuje výrobou 

filtračního koláče, vzniklého odstraněním vody ze surovinového kalu ve filtračních lisech  

a jeho následným lisováním do podoby granulí. Granule jsou dávkovány do roštového 
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předehřívače. U polosuchého způsobu se právě suchá surovinová moučka tvaruje za 

přídavku vody na granule, které se poté přivádí do roštového předehřívače či rovnou do 

dlouhé rotační pece. [1] [12] 

Dle složení cementy pro obecné použití dělíme na: 

CEM I – portlandský cement 

CEM II – portlandský směsný cement 

CEM III – vysokopecní cement 

CEM IV – pucolánový cement 

CEM V – směsný cement 

 

Obr. 3 Výroba cementu [13] 

1.4. Hydratace cementu 

Za normálních hydratačních podmínek 

Při smísení cementu s vodou vznikají z původně bezvodých minerálních fází cementu 

hydratační produkty, které obsahují vodu krystalovou, tedy chemicky vázanou. Tuto reakci 

nazýváme hydratací cementu. Nově vzniklé produkty i přes to, že jsou hydratované, si ve 

vodě zachovávají svoji stálost a jsou tedy nerozpustné. Nejrychleji s vodou reaguje C3A, 
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poté C3S a následně ß-C2S. Reakce slínkových minerálů s vodou je vlastně nejprve 

hydrolýzou, kdy následně dochází k hydrataci. [14]  

Hlavními hydratačními produkty portlandského slínku, resp. cementu jsou 

kalciumhydrosilikáty, vznikající hydratací alitu a belitu. Tyto jsou souborně označovány 

jako C-S-H fáze nebo také jako C-S-H gel. Jejich jednoznačná identifikace z hlediska 

stechiometrického zastoupení a i strukturního uspořádání je mnohdy obtížná. Vedle nich 

vzniká při hydrataci kalciumsilikátů hydroxid vápenatý, mineralogicky portlandit, který 

dává alkalickou reakci roztoku v tuhnoucím cementu. [14] 

Kalciumalumináty během hydratace vytvářejí narozdíl od předchozího produkty 

krystalické, tzv. kalciumhydroalumináty. Konečným produktem hydratace C3A je minerál 

hydrogrossular, 3CaO
.
Al2O3

.
6H2O, zkráceně C3AH6, krystalující v kubické soustavě. Jako 

meziprodukt vzniká šesterečný kalciumhydroaluminát 4CaO
.
Al2O3

.
13H2O, zkráceně 

C4AH13. [14] 

Hydratací C4AF a feritů obdržíme stálý produkt 3CaO
.
(Al2O3, Fe2O3).6H2O. Za možného 

přebytku Al2O3 se může utvořit i amorfní hydroxid. Této sloučenině však předchází ještě 

tvorba méně stálého produktu (meziproduktu), jako je 4CaO
.
(Al2O3, Fe2O3)

.
18H2O. [14] 

[15] 

Sádrovec, jenž je regulátorem tuhnutí portlandského cementu, přechází do přesyceného 

roztoku Ca(OH)2. Při větším množství síranů vzniká za těchto podmínek ettringit neboli 

trisulfát, 3CaO
.
Al2O3

.
3CaSO4

.
32H2O, jako nejznámější AFt fáze. Při menším množství 

CaSO4 vzniká monosulfát, 3CaO
.
Al2O3

.
CaSO4

.
12H2O, jako nejznámější AFm fáze. 

Monosulfát taktéž vzniká reakcí ettringitu s dalšími podíly C3A. [14] [15] 

Reakce za přítomnosti sádrovce, kalciumaluminátové a feritové fáze mají hlavně největší 

vliv a podíl na počáteční stádium tuhnutí a tvrdnutí cementu. Nositeli konečné pevnosti 

zatvrdlého cementu jsou pak C-S-H gely vzniklé při hydrataci alitu a belitu. [14] 

Mechanismus hydratace portlandského cementu je popisován několika teoriemi. Těmi 

klasickými a nejzákladnějšími jsou teorie dle Le Chataliera a dle Michaelise. 

Le Chatalierova teorie, nazývána též krystalizační, popisuje reakci slínkových minerálů 

s vodou jako vzniklý roztok, z něhož vykrystalizují nebo se vysráží právě nové hydratační 
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produkty. Tím dojde ke snížení koncentrace roztoku a vznikne prostor pro další 

rozpouštění zrn slínku. [4] 

Dle Michaelisovy koloidní teorie je roztok vzniklý  reakcí slínkových zrn s vodou koloidní. 

Následkem difundující vody do stále hlubších částí zrn slínku dochází k nárůstu 

koncentrace tohoto roztoku, až postupně přechází v C-S-H gel a dalším zahuštěním nabývá 

charakteru pevné látky. [4]  

V pozdější době se teorií hydratace portlandského cementu zabývali i další autoři, např. 

Rebinder, Powers, Taylor, Lach. V současné době je přijímána jako nejsprávnější teorie, 

podle níž kalciumsilikáty hydratují ve shodě s Michaelisovou koloidní teorií  

a kalciumalumináty a ferity ve shodě s Le Chatelierovou krystalizační teorií. [4] [16] 

Z časového hlediska hydrataci cementu lze popsat a rozdělit do 3 základních fází (period).  

1. perioda, označována též jako indukční. Tuto fázi můžeme dále ještě rozdělit na  

tzv. preindukční a druhé indukční období. V preindikčním období, které probíhá jen velmi 

krátce (trvá asi 10-15 minut), dochází ke smáčení zrn cementu a tedy k prvním reakcím se 

slínkovými minerály. Velmi rychle se uvolňuje hydratační teplo, rozpouštějí se 

kalciumalumináty a sírany, vzniká ettringit. Druhé indukční období se vyznačuje vzrůstem 

viskozity suspenze a tedy počátky tuhnutí cementu. Hydratační teplo se uvolňuje už jen 

velmi pomalu. Začíná ubývat kalciumsilikátů za tvorby prvotních podílů C-S-H fází  

a portlanditu. I nadále pokračuje tvorba ettringitu a vznikají i nové produkty hydratace. 

Toto období trvá zhruba 1-2 hodiny od zamíchání cementu s vodou. Reakcí C3A  

a sádrovce vzniklý ettringit začíná pozvolna a pouze dílče přecházet na monosulfát. [16] 

2. perioda, cementová pasta přechází do tuhého skupenství. C3S velmi rychle reaguje za 

intenzivní tvorby C-S-H gelu a krystalů portlanditu. Rovněž dochází k intenzivní tvorbě 

krystalických kalciumhydroaluminátů a feritů. Zrna cementu prorůstají hydratačními 

produkty, a tím se k sobě i přibližují. Tato fáze je ukončena po 12 až 24 hodinách. Pevnost 

takto vzniklé tuhé látky se pohybuje od 1 do 20 MPa. [16] 

3. perioda je již stupněm stabilní struktury, při níž vznikají drobnovláknité C-S-H gely. 

Ettringit přechází částečně  na monosulfát, tedy do fáze AFm. Hydratační reakce jsou zde 

řízeny difúzí a vývin tepla se velmi snižuje. Dochází k hydrataci belitu. V prostoru mezi 

zrny cementu fáze rekrystalizují. Rychlost hydratace klesá a asi po 28 dnech je hydratační 

proces téměř u konce. Dozrávání cementu však může trvat i několik let. [4] [16] 
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Tab.  2 Přehled průběhu hydratace slínkových minerálů [17] 

Slínkový minerál Vzniklý produkt 

C3S + nH2O C3S2H3 (afwillit) + 3CaO(OH)2 (portlandit) 

C2S+nH2O C3S2H3(afwillit)+ Ca(OH)2 (portlandit) 

C3A+ nH2O C4AH13 - CAH fáze →po čase (desítky let) přeměna na C3AH6 

(hydrogrossular) 

C4AF+nH2O C4(A,F)H18 → C3(A,F)H6 

 

Hydratace portlandského slínku při hydrotermálním zpracování 

Prostředí s obsahem nasycené vodní páry, zvýšená teplota a tlak jsou hlavními 

podmínkami pro to, aby mohla probíhat hydrotermální reakce. K uskutečnění této reakce 

využíváme tzv. technologie autoklávování. Právě tuto technologii můžeme využít i pro 

dosažení hydratačních změn v mikrostruktuře cementu. Ve své podstatě se jedná  

o uzavřenou tlakovou nádobu, autokláv, v níž se materiál vystaví narůstající teplotě 

(vyhřívání nasycenou vodní párou). Tím zároveň dochází k nárůstu tlaku na požadovanou 

hodnotu a následně je po dobu většinou 8 hodin ponechán při izotermické výdrži. Dochází 

k reakci mezi Ca(OH)2 a SiO2. Doba, po jakou bude tato reakce probíhat, je závislá na 

poměru Ca(OH)2 a SiO2 (dále  v textu C/S), dále na teplotě a také požadavcích na výsledný 

produkt. Bude - li se poměr složek CaO a SiO2 pohybovat okolo hodnoty 1,5 a teplota bude 

dosahovat až přes 110 °C, vytvoří se několik podob obecně špatně krystalického 

křemičitanu vápenatého. Dle Verbecka a Copllanda vzniká při poměru přibližně 1 a teploty 

nad 150 °C tobermoritický gel. Za teplot vyšších mohou vzniknout už i ostatní křemičitany 

jako jsou xonotlit a nebo hillebrandit. Poslední fází procesu autoklávování je snižování 

teploty a tlaku. [18] [19] [20] 

Hydratace, kterou popisuje Rabinder probíhá přes tzv. tekutou fázi. Ovšem hlavní vliv má 

rozpustnost základních složek. Při zahřívání cementové pasty na teplotu 500 °C až 550 °C 

velmi rychle klesá obsah portlanditu, dochází k jeho rozkladu dle rovnice: 

Ca(OH)2→CaO+H2O. S nárůstem teploty se rozpustnost Ca(OH)2 zmenšuje, naopak je 

tomu například u SiO2. [18] [21] 

Sloučením koloidního roztoku kyseliny křemičité, s roztokem hydroxidu vápenatého 

můžeme co nejsnadněji zaručit tvorbu vápenatých hydrosilikátů. Tuto reakci soustavy 

CaO-SiO2-H2O při teplotě 193 °C můžeme popsat takto: 
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Ca(OH)2+SiO2→C-S-H(II)+α-C2S hydrát. Nejprve vzniká C-S-H(II) neboli C-S-H gel  

a určité množství α-C2S hydrátu. V dalším stádiu dojde k reakci C-S-H(II) se zbylou 

křemičitanovou surovinou a vzniká tak C-S-H(I), kdy poměr reaktivních složek je  

C/S roven 1,25. Poté již složka C-S-H(I) rekrystalizuje v 11 Ǻ tobermorit- C5S6H5. Pokud 

bude teplota dostatečně vysoká, tobermorit přechází v další fázi, tzv. xonotlit C5S5H. Při 

poměru C/S menším než 0,83 zůstává stále ještě přítomen i křemen, který nestačil 

zreagovat při přetvoření C-S-H(I) v tobermorit a může tak dále reagovat na další vápenatý 

hydrosilikát- gyrolit C2S3H2. Reakce je ovšem velmi pomalá. Při vyšším poměru (1,5) 

může vznikat minerál afwillit. [18] [19] [22] 

Především při přípravě vápenatých hydrosilikátů se využívá této technologie autoklávování 

pracující na principu průběhu reakcí za vyšších teplot a tlaku. Při autoklávování dochází 

k hydrataci a vzniká tak pevná prostorová makrostruktura cementu. Nutno podotknout,  

že v tomto případě minerál ettringit nevzniká. [18] 

Průběh reakcí a výsledné mineralogické složení popisují následující shrnující rovnice:  

a) hydratace bez přídavku SiO2 

C3S/C2S+H2O→C-S-H gel+Ca(OH)2→C-S-H (II)→α-C2S hydrát→ß-C2S hydrát 

C3A/C4AF + H2O→C4(AF)13→C3(AF)H6 hydrogrossular 

Hydrogrossular vzniká na rozdíl od hydratace za normálních podmínek při autoklávování 

téměř ihned. 

b) hydratace s přídavkem SiO2 

C3S/C2S+H2O→C-S-H gel→C-S-H(I)→C5S6H5→příliš vysoká teplota či doba 

autoklávování→C5S5H 

C3A/C4AF+H2O+SiO2→C3(AF)SxH6-2x hydrogranátové fáze (C3AH6-C3FH6-C3AS3-

C3FS3). [4] 

1.5. Degradační procesy cementu 

Na degradaci cementového tmelu má největší vliv především chemická koroze. Ta je 

způsobena agresivními látkami buďto plynného anebo kapalného prostředí. Existuje 

spousta faktorů ovlivňujících rychlost a míru zasažení cementového tmelu. Závisí jednak 

na teplotě, koncentraci agresivních látek v okolí, ale také na porozitě samotného 
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cementového tmelu atd. Rychlost koroze je dána také schopností agresivních látek pronikat 

povrchovou vrstvičkou. Tvorbou málo rozpustných produktů, jako je například primární 

ettringit, jsme schopni této difúzi zabránit nebo ji alespoň částečně omezit. [23] 

K poškození cementového tmelu může dojít v kapalném prostředí, kdy dále podle povahy 

vzniklých produktů rozdělujeme tuto korozi na korozi I. druhu, při níž dochází 

k vyluhování složek cementového tmelu, korozi II. druhu, tedy výměnné reakci, při níž 

vznikají nevazebné sloučeniny a konečně koroze III. druhu, která je doprovázena tvorbou 

produktů se značným objemem. [23] 

U koroze III. druhu dochází tvorbou objemných produktů k nárůstu vnitřního tlaku  

a následnému drcení, tvorbě trhlin, vzniku deformací až k úplné ztrátě pevnosti. Za hlavní 

zmínku stojí právě tvorba ettringitu - sekundárního, který je obrovským činitelem  

tzv. síranové koroze. Jak už z názvu vyplývá, tento typ koroze způsobují zejména sírany 

a to právě jejich reakcí s Ca(OH)2. Vzniká málo rozpustný síran, jenž způsobuje 

sádrovcovou korozi Ca(OH)2+SO4
2-

+2H2O→CaSO4
.
2H2O+2OH

-
. Sádrovec nejen že svým 

objemem vyplní póry cementového tmelu, ale také za vhodných vlhkostních podmínek 

může rekrystalizovat, čímž dojde ke vzniku ještě objemnějších krystalů. Tyto krystaly 

vyvozují tlak na stěny pórů řádově v desítkách MPa. Za nejagresivnější jsou považovány 

sírany rozpustné (u nerozpustných síranů nedochází k uvolnění síranových iontů a korozi 

tak nezpůsobují). Běžným zdrojem jsou podzemní či průmyslové odpadní vody. Sádrovec 

je schopen reagovat jak s hydratovanými, tak nehydratovanými alumináty a způsobovat tak 

také tzv. sulfoaluminátovou korozi. Vzniká ettringit ( nazývaný též trisulfát či Candlotova 

sůl anebo také běžně zaužívaný název cementový bacil). V tomto případě se již jedná  

o ettringit vznikající až v zatvrdlém betonu a způsobuje tedy značné poškození betonu. 

Jehlicovité krystaly mají až skoro třikrát větší molární objem než původní látky. Takto 

může ettringit vzniknout však jen při vysoké koncentraci Ca(OH)2 v pórovém roztoku. 

Působením síranů a oxidu uhličitého může vzniknout i minerál thaumasit 

CaSiO3
.
CaSO4

.
CaCO3

.
15H2O, jenž je svým chováním v zatvrdlém betonu analogií 

ettringitu. [23] 

U chemických korozí probíhajících v plynném agresivním prostředí rozlišujeme agresivní 

látky působící na cementový tmel, které mají kyselý charakter (jsou to například CO2, SO4, 

NO2, HCl, H2S, HF) a na ostatní plyny (NH3, Cl2). Obecně jsou tyto reakce cementového 

tmelu s kyselými plyny označovány jako neutralizace. Snad nejčetnější reakcí je reakce 
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s CO2, dále nazývaná karbonatací. Ta může v případě použití železobetonu způsobit  

až korozi výztuže. CO2 také velmi ochotně reaguje s dalšími produkty hydratace cementu. 

Se slínkovými minerály obsahujícími vápenatou složku nejprve vytváří jemnozrnný kalcit 

a následné nestálé formy CaCO3, vaterit a aragonit. Po čase tyto formy rekrystalizují  

a vytvářejí velké krystaly samotného kalcitu. Mezi dalšími produkty se pak vyskytují 

SiO2
.
H2O gel, hydroxid hlinitý Al(OH)3 mineralogicky gibbsit. [23] 

Dnes už díky velkým opatřením u všech elektráren proti odsíření téměř ztrácí na významu 

další korozní děj, tzv. sulfatace betonu. Ta byla způsobena působením oxidu siřičitého 

z ovzduší. Oxid siřičitý neutralizuje Ca(OH)2 podle probíhající rovnice 

Ca(OH)2+SO2+H2O→CaSO3
.
1/2H2O+1

.
1/2H2O a dále je pak hemihydrát siřičitanu 

vápenatého CaSO3
.
1/2 H2O zoxidován na síran: 

2CaSO3
.
1/2H2O+3H2O+O2→2CaSO4

.
2H2O. Produktem působení SO2 na beton je 

sádrovec, z něhož opět může nadále vznikat ettringit a monosulfát. [23] 

2. AFt a AFm fáze 

Při hydrataci cementu nebo i popílku dochází ke vzniku tzv. AFm a AFt fází. 

AFm fáze jsou zkráceným názvem zahrnujícím počáteční písmena těchto molekul:  

A - molekula oxidu hlinitého Al2O3, F -  molekula oxidu železitého  Fe2O3 a označení  

m znamenající mono, popisuje jednu molekulu kationtu Ca
2+

 nejčastěji s aniontem SO4
2-

 či 

CO3
2-

.  Obecně chemickým vzorcem lze tuto fázi zapsat ve tvaru: C4(A, F)X 
. 
Hy. Písmeno 

X označuje iont se záporným nábojem. U portlandského cementu na místě X bývají 

zejména OH
-
, SO4

2-
 anebo CO3

2-
 ionty. Struktura AFm fází je vrstevnatá. Vrstva obsahující 

[Ca2(Al, Fe) (OH)6] 
+
 se střídá s vrstvou X 

.
 y H2O. Za hlavního představitele této fáze 

považujeme minerál monosulfát C3A
.
CaSO4

.
12H2O nebo zápisem podle obecného tvaru 

C4ASH12, jehož vznik můžeme pozorovat až při pozdějších stádiích hydratace 

portlandského cementu. Dalšími minerály této skupiny jsou např. Friedlova sůl, 

C3A
.
CaCl2

.
10H2O, karbonátový komplex C3A

.
CaCO3

.
10H2O aj. [24] [25] [26] 

Zkratka AFt fáze  představuje  počáteční  písmena molekul A - Al2O3 a F jako Fe2O3,  

t = tri a  značí tři molekuly Ca
2+

 s anionty SO4
2-

 nebo CO
3-

. Obecný chemický vzorec je 

v tomto případě ve tvaru C6(A,F)X3
.
Hy, kde X značí právě již zmiňované tři ionty se 

záporným dvojnásobným nábojem (shodných jako u AFm fází), hodnoty y se pohybují 

v rozmezí od 30 do 32. Typickým představitelem pro tyto fáze je minerál ettringit, 
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C3A
.
3CaSO4

.
32H2O, v podobě obecného tvaru zapsáno jako C6AS3H32, o němž bude 

pojednáno níže v textu. AFt fáze zahrnují také minerály, u nichž je kationt Al
3+

 

substituován kationtem jiným. Jedná se např. o minerál thaumasit CaO
.
SiO2

.
CaCO3

.
15H2O, 

jehož syntetická příprava a dlouhodobé sledování termodynamické stability je hlavní 

náplní předkládané bakalářské práce, minerál jouravskit, CaO
.
MnO2

.
CaSO4

.
CaCO3

.
15H2O 

a další, jejichž přehled je uveden v tab. 3. Výše zmiňované anebo i další minerály vzniklé  

u těchto fází, jsou nejčastěji produkty korozivních procesů cementového kamene. [24] [27] 

Tab.  3 Přehled minerálů se substituovaným kationtem Al3+ [28] 

Bentorite Ca6(Cr
3+

,Al)2(SO4)3(OH)12 · 26H2O 

Buryatite Ca3(Si,Fe,Al)(SO4)[B(OH)4]O(OH)5 · 12H2O 

Carraraite Ca3(SO4)[Ge(OH)6](CO3) · 12H2O 

Charlesite Ca6(Al,Si)2(SO4)2[B(OH)4](OH,O)12 · 26H2O 

Ettringite Ca6Al2(SO4)3(OH)12 · 26H2O 

Hielscherite Ca3Si(SO4)(SO3)(OH)6 · 11H2O 

Imayoshiite Ca3Al(CO3)[B(OH)4](OH)6 · 12H2O 

Jouravskite Ca3Mn
4+

(SO4)(CO3)(OH)6 · 12H2O 

Kottenheimite Ca 3Si(SO4)2(OH)6·12H2O 

Micheelsenite (Ca,Y)3Al(HPO4,CO3)(CO3)(OH)6 · 12H2O 

Sturmanite Ca6(Fe
3+

,Al,Mn
3+

)2(SO4)2[B(OH)4](OH)12 · 25H2O 

Tatarinovite Са3Al(SO4)[B(OH)4](OH)6·12H2O 

3. Ettringit                             

Jedná se o minerál, který se může velmi vzácně objevit i v přírodě, konkrétně 

v přeměněných horninách společně s vápencem, portlanditem a afwillitem. Pravidelně pak 

je přítomen v cementovém kameni, kde vzniká řízeně na počátku hydratačního procesu 

reakcí sádrovce, jako regulátoru tuhnutí s C3A a vodou (ettringit primární). S ettringitem se 

rovněž můžeme setkat v ne zcela žádoucí situaci, a to při degradaci betonu (ettringit 

sekundární). [29] 

Krystalizace ettringitu probíhá v hexagonální soustavě. Krystaly jsou většinou bez barvy 

nebo lehce nažloutlé, s hedvábným leskem, co do morfologie vytváří jehlicovitá vlákna, 

https://www.mindat.org/min-627.html
https://www.mindat.org/min-11186.html
https://www.mindat.org/min-7038.html
https://www.mindat.org/min-971.html
https://www.mindat.org/min-1414.html
https://www.mindat.org/min-41772.html
https://www.mindat.org/min-44007.html
https://www.mindat.org/min-2118.html
https://www.mindat.org/min-42534.html
https://www.mindat.org/min-10390.html
https://www.mindat.org/min-3817.html
https://www.mindat.org/min-46816.html
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hranoly, případně vláknité agregáty. Hustota ettringitu se běžně udává 1, 77 g/cm
3  

a tvrdost dle Mohsovy stupnice se pohybuje v rozmezí od 2 do 2,5. [30] 

Poprvé byl tento minerál objeven poblíž sopky Ettringer Bellerberg J. Lehmanem v roce 

1874. Stabilita ettringitu závisí na více faktorech: na pH, kde se běžně uvádí hodnota 10,7 

až 13, při níž je ettringit stále ještě stabilní a dále i na teplotě a spousta dalších vlivech.[31] 

Jak výše uvedeno, může ettringit vznikat jak v primární, tak i v sekundární podobě. 

V prvotních fázích hydratace cementu, kdy reagují sírany společně se zrny slínku, vzniká 

ettringit primární. Sírany, jako záměrně přidaná složka v cementu, spolu se zrny slínku 

vytvářejí na povrchu C3A a C4AF vrstvičku primárního ettringitu, která zabraňuje dalšímu 

kontaktu s vodou. Ettringit v této formě je zcela neškodný. Po určité době, kdy dojde 

k vyčerpání všech volných síranů, se ettringit dílče přeměňuje na monosulfát:  

C6AS3H32 + 2C3A + 4H→3C4ASH12. [32] 

Oproti tomu je mimořádně škodlivý vznik sekundárního ettringitu, jako produktu síranové 

koroze. Krystaly jsou podlouhlého tvaru, a tedy vyplňují prostor. Způsobů vzniku 

sekundárního ettringitu je několik. 

Buďto se může objevit v již zatvrdlém cementovém kameni, a to konkrétně v jeho 

pórovém systému při reakci síranových iontů, pocházejících např. ze síranových vod, 

s C3A. Tato reakce se může zpočátku zdát jako přínosná, a to tím, že ettringit zvětší svůj 

objem až na jeho osmi či dokonce jedenácti násobek, a dochází tak ke zvýšení pevnosti  

a hutnosti materiálu. Krystalizační tlak však i nadále roste, až dosáhne hodnot, kdy se 

vytváří vnitřní pnutí takové velikosti, při níž se začnou tvořit trhlinky. V nejhorších 

případech nastává až úplná destrukce celého systému. Z tohoto důvodu se doporučuje 

omezovat obsah C3A hlavně v síranových cementech. [33] 

Dalším, o něco méně závažným, přesto však často vyskytovaným  způsobem vzniku 

ettringitu je průběh hydratace cementu za vyšší teploty, než je teplota jeho termické 

stability, tedy 70 ºC. Namísto ettringitu dochází ke vzniku monosulfátu a to i přes stále 

dostatečné množství síranů. Při poklesu teploty ovšem monosulfát přechází zpět na 

ettringit. Důsledkem těchto objemových změn opět dochází ke vzniku vnitřního pnutí v již 

tuhnoucí matrici. [34] [35] 
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Sekundární ettringit vzniká i při opožděné reakci síranů. Sírany, jako přímé složky 

cementu, nebo i z jiného zdroje, např. ze zpomalovače tuhnutí, ale v menší míře  

i z kameniva či záměsové vody anebo také sírany, které se do betonu dostávají z vnějšího 

okolí v podobě roztoků a pronikají do betonu trhlinami, reagují s již hydratovanými 

kalciumalumináty  v cementu: C3AH6 +3CSH2+20H→C6AS3H32. [35] [36] [37] 

Za vznik sekundárního ettringitu mohou i další vlivy, a to např.: střídání vlhkostí, 

přítomnost mikrotrhlin jako důsledku tepelného smršťování, teplota, vysoký obsah alkálií  

v betonu, vodní součinitel a spousta dalších faktorů. K zabránění, anebo alespoň omezení 

vzniku tvorby sekundárního ettringitu, se doporučuje používat cementy s nízkým obsahem 

C3A, který by za normálních podmínek reagoval se sírany. [37] 

V souvislosti s ettringitem můžeme slyšet i o minerálu yeelimitu neboli tzv. Kleinovu 

komplexu Ca4Al6(SO4)O12 . Jedná se o hlavní složku CSA betonů, která se při hydrataci za 

přítomnosti vápenatých a síranových iontů přeměňuje právě na ettringit. Yeelimit 

krystalizuje v kubické soustavě a jeho hustota dosahuje hodnoty 2, 61 g/cm
3
. Barva je bílá 

až čirá. Tento jev tvorby ettringitu byl v 60. letech popsán Alexandrem Kleinem, odtud 

tedy druhý název pro jinak přírodní minerál yeelimit. [38] 

 

Obr. 4 Minerál ettringit [39] 
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Obr. 5 Minerál ettringit - snímek z elektronového 

mikroskopu [40] 

3.1. CSA cement 

Pod zkratkou CSA cement se ukrývá označení pro rozpínavý vápenatý hlinitosíranový 

cement. Vyrábí se obdobným způsobem jako klasický portlandský slínek. Výpalem 

bauxitu, síranu vápenatého a vápence v rotačních pecích na teplotu 1250 °C, vzniká velmi 

drobivý CSA slínek. [38] 

 

Hlavními minerálními fázemi tohoto cementu jsou bezvodý sulfoaluminát vápenatý 

(4Cao
.
3Al2O3

.
CaSO4), a dihydrát síranu vápenatého (sádrovec) CaSO4

 .
 2H20. 

 

Výhodou výroby nízkoalkalických cementů je poměrně nižší teplota výpalu, než je tomu  

u portlandského cementu, což zaručuje i nižší množství vyprodukovaných emisí CO2  

a také nižší náklady na výrobu. Ke snížení emisí CO2 přispívá i nižší obsah vápence  

v surovinové moučce, který během výpalu prochází kalcinací a je tedy zdrojem tohoto 

oxidu.  Vápno v CSA cementu je pevně vázáno, takže i jeho pH je pouze 10,5-11. Nízká 

alkalita také přirozeně minimalizuje šance na alkalické reakce. Přirozenou drobivostí CSA 

slínku se snižuje energetická náročnost i při jeho mletí. Namletím vzniká více pórovitý 

cement. Póry, jenž jsou větších rozměrů, způsobují velmi rychlou hydrataci a tedy  

i přeměnu na ettringit. Již v raném stádiu tedy dochází k jeho tvrdnutí a náběhům pevností. 

Náběh pevností nastává již po 20 minutách po smíchání. S použitím retardérů můžeme tuto 
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dobu podstatně prodloužit, čehož je vyžadováno hlavně v letních měsících.  Tyto cementy 

se pro  své vlastnosti (rychlý počátek tvrdnutí a vývoj pevností ) používají všude tam, kde 

je potřeba rychlého a  opětovného použití stavebních děl, tedy hlavně pro mosty, letištní 

plochy, betonové silniční opravy atd. V součastnosti své uplatnění CSA cement nachází 

i při použití na samonivelační podlahy, stěrkovací hmoty, licí malty, zálivky apod.  

K dosažení stejné pevnosti, kterou  klasický portlandský cement dosahuje po 28 dnech, zde 

stačí pouze 24 hodin. Napětí, které vzniká v průběhu hydratace, vzniká v mnohem kratším 

časovém rozmezí ve srovnání s tradičními cementy a minimalizují se tak předpoklady 

tvorby smršťovacích trhlin. CSA cementy vyžadují více vody (až o 50 % více než je 

potřeba u portlandských cementů), vodní součinitel se pohybuje okolo 0,35 avšak tato voda 

je chemicky pevně vázaná a nevzniká tak přebytek, který by způsoboval smrštění, praskání 

či deformace, jak tomu běžně u betonů bývá. Vývoj teploty v CSA cementu je výrazně 

nižší a také trvá kratší dobu, vytvrzovací fáze tak probíhá pouze několik hodin. [41] [42] 

[43] 

 

Tento cement, který řadíme do kategorie speciálních cementů, konkrétně do skupiny rychle 

tuhnoucích cementů, byl vyvinut v Číně, kde je jeho roční spotřeba také prozatím nejvyšší, 

až 10
6
 tun. Konzervativní přístup k využití těchto cementů ve větší míře i v ostatních 

zemích může mít i své opodstatnění. Nejen že cena CSA cementů je poměrně vysoká, ale 

jsou zde i možné pochybnosti související s trvanlivostí. Termodynamická stabilita 

ettringitu, jako hlavního produktu hydratace, závisí na teplotě. Rozměrové změny tak 

mohou způsobovat právě problémy s trvanlivostí. Riziko smršťování či naopak rozpínání 

je spojeno také s poměrem vody ku cementu, kde obzvlášť u těchto cementů velmi záleží 

na dávce vody. Nižší alkaličnost CSA cementů zase způsobuje neschopnost reagovat 

s pucolány. Přidáním pucolánů jako příměsí, by tak mohlo dojít k výraznému oslabení,  

až úplné ztrátě pevnosti cementu. Proto je lepší pucolány v tomto případě nepoužívat 

vůbec. CSA betony v konečné fázi vykazují i mnohem menší citlivost na karbonataci než 

běžné portlandské cementy. Z těchto důvodů se dnes jejich použití omezuje hlavně na 

nekonstrukční aplikace, jako jsou již zmiňované potěry, spáry atd. [38] [41] [42] [43] [44] 

Použití CSA cementů vyžaduje určité zkušenosti pracovníka, zejména je potřeba správné 

a rychlé organizace při práci s těmito cementy. 
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Obdobou cementů CSA jsou BCSA cementy (kalcium sulfoaluminát-belit), kde je navíc 

obsažen belit. [41] [42] [44] 

4. Thaumasit 

S minerálem thaumasitem, jenž byl ještě donedávna v oblasti stavařství poměrně 

neznámým, se opět velmi vzácně můžeme setkat i v přírodě. Jako přírodní minerál se 

thaumasit ve formě CaSiO3
.
CaSO4

.
CaCO3

.
15H2O nebo také zapsáno jako 

Ca6[Si(OH)6]2(CO3)2
.
(SO4)2

.
24H2O nachází v metamorfovaných horninách. [45] 

Z hlediska stavebních konstrukcí je thaumasit produktem síranové koroze, a má tedy 

nemalý podíl na erozi betonu. Z tohoto důvodu je tedy mnohem častěji jeho výskyt 

pozorován v souvislosti s degradovanými betony a hydraulickými maltovinami. 

První zmínku o tomto minerálu pronesl v roce 1878 finsko-švédský geolog 

Adolf E. Nordenskiold. Opravdového povšimnutí si však thaumasit zasloužil až v roce 

1998, v souvislosti s prokázáním jeho přítomnosti při degradaci dálničního mostu v Anglii. 

O něco dříve již na nepříznivé účinky thaumasitu na cementový tmel poukazovali Erlin  

a Stark. Do dnešní doby jsme se mohli setkat z mnoha dalšími případy, kdy byla při 

degradaci betonových konstrukcí identifikována přítomnost minerálu thaumasit. [45] [46] 

Vlastnosti: 

Thaumasit je minerál, řadící se z chemického hlediska do třídy hydratovaných sulfátů. Jeho 

tvrdost je 3,5 dle Mohse, měrná hmotnost 1,87 g/cm
3 

a vyznačuje se velmi špatnou 

štěpností. Stejně jako ettringit krystalizuje i thaumasit v hexagonální, tedy šesterečné 

soustavě. Vzniklé krystaly jsou jehličkovitého tvaru, bílé, ve výbrusu až čiré barvy  

a hedvábného skelného lesku. [10] [47] 

Složení (struktura) thaumasitu je následující: anionty, kterými jsou zde  uhličitany (CO3)
2-

, 

sírany (SO4)
2-

 a křemičitany jako Si(OH)6,
 

jsou vázány na kationty vápníku. Zcela 

netypicky se ve struktuře thaumasitu objevuje křemík ve tvaru Si
6+

, tedy oktaedrický, který 

se váže na hydroxylové skupiny do podoby [Si(OH)6]
2-

. Běžně se setkáváme s křemíkem 

jako tetraedrickým Si
4+

. [48] 

Jelikož jsou jeho základní vlastnosti podobné vlastnostem sekundárního ettringitu - 

podobnost v uspořádání krystal. mřížky (kde jen rozměr c, z důvodu rozdílného uspořádání 

aniontů je ve struktuře thaumasitu asi dvojnásobně větší), krystalizace obou minerálů 
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v hexagonální soustavě i podobnost morfologická, bývá s tímto minerálem často 

zaměňován. Rozdíl těchto dvou minerálů tedy obecně shledáme jen v chemickém složení:  

ettringit C3A
.
3CaOSO4

.
32H2O a thaumasit CaCO3

.
CaSO4

.
CaSiO3

.
15H2O. [49] [50] 

 

Obr. 6 Minerál thaumasit [51] 

 

 

Obr. 7 Minerál thaumasit [52] 

Vznik: 

Aby mohlo dojít k tvorbě thaumasitu, je nutná přítomnost především těchto látek: 

uhličitanů (uhličitanů vápenatých), síranů (síranů vápenatých), křemičitanů 

(hydratovaných křemičitanů vápenatých) a důležitá je i přítomnost vody, bez níž by jak 
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ettringit, tak ani thaumasit nevzniknul. Zdrojem uhličitanů je např. směsný portlandský 

cement, v němž se nachází jako mletý vápenec dodávaný ve formě filleru. Hydratované  

křemičitany vápenaté jsou přítomny  v betonových nebo maltových směsích obsahujících 

opět portlandský cement, hydraulické vápno a nebo vápeno-pucolánové směsi jako pojiva. 

Složení hydratovaných křemičitanů vápenatých označujeme obecně vzorcem 

xCAO
.
ySiO2

.
zH2O, zkráceně C – S - H. Dle studií bylo zjištěno, že se zvyšujícím se 

množstvím vápence se zvyšuje i produkce thaumasitu. Další z faktorů působícím na vznik 

thaumasitu je i nízká teplota,  přibližně do 15 °C, nejlépe však od 0 °C – 5 °C (nemusí 

tomu však být vždy, je i spousta případů, kdy thaumasit vznikl za teplot vyšších). Proces 

vzniku thaumasitu je poměrně dlouhodobý děj, a může tak trvat i několik let. [48] [50] [53] 

Stejně jako ettringit, může i thaumasit vznikat několika způsoby. První z nich přisuzujeme 

síranové korozi a označujeme jej jako přímý způsob vzniku. Tento děj probíhá právě za 

nízkých teplot, kdy se velmi snadno rozpouštějí vápenaté soli. Jedná se o reakci mezi  

C – S - H gelem se sírany (SO4)
2-

, uhličitany (CO2), Ca
2+

 ionty, při dostatečné vlhkosti. 

Proces tvorby tedy probíhá dle rovnice tvaru: C3S2H3+2CSH2+CaCO3+CO2+23H→ 

2C3SCSH15. Než dojde ke vzniku thaumasitu, může v tomto případě uběhnout  

6 - 12 měsíců, ovšem již po prvních známkách vzniku tohoto minerálu se rychlost jeho 

tvorby zvětšuje. [10] [48] 

Druhým způsobem, nazývaným jako nepřímým, je tvorba thaumasitu z ettringitu. Ettringit 

reaguje s C – S - H gely a uhličitany či s vápencem a Ca
2+

 ionty opět za podmínek 

dostatečné vlhkosti dle rovnice: C6AS3H32 + C3S2H3 + 2CaCO3 + 4H→2C3S CSH15 + 

CSH2 + AH3 + 4CH.  V toto případě probíhá reakce bez přítomnosti vnějšího zdroje síranu. 

Přeměna ettringitu na thaumasit spočívá ve výměně Al
3+

 kationtu ze struktury ettringitu na 

Si
4+

 u thaumasitu a tři síranové anionty (SO4
2-

)3 společně se dvěma molekulami vody 

(H2O)2 jsou u thaumsitu nahrazeny dvěma síranovými (SO4
2-

)2 a dvěma uhličitanovými 

(CO3
2-

)2  anionty. Výsledná rovnice pak vypadá takto: 

Ca6[Al(OH)6
.
12H2O]2(SO4)3(H2O)2→Ca6[Si(OH)6

.
12H2O]2(SO4)2(CO3)2 a opět probíhá za 

nižších teplot. [48] [54] 

To, že je tvorba thaumasitu spojena s působením nízkých teplot, lze přisuzovat  potřebě 

vzniku stabilního oktaedru křemíku SiO
6+

. Jakmile se vytvoří  dostatečně pevná struktura, 

vyznačuje se thaumasit tepelnou stabilitou až 110 °C. [10] [55] 
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Obrovské riziko na destrukci betonových konstrukcí představuje úbytek C – S - H gelů, 

k němuž u tvorby thaumasitu dochází. C – S - H gely, jakožto hlavní složky cementu  

a primární nositelé pevnosti, se při snaze zaplnit svou mřížku přeměňují na tekutou, 

mazlavou, bílou hmotu bez jakýchkoliv pevností a oslabují tak cementový tmel. Důsledky 

vzniku thaumasitu jsou proto o mnoho závažnější a ničivější než u ettringitu. Kromě 

„běžných“ forem eroze betonu, jako je odlupování, expanze, praskání, drolení a adheze, se 

zde setkáváme i s přeměnou již zatvrdlého betonu či malty zpět na kašovitou konzistenci. 

[10] [50] [56] [57] 

Rozeznatelnost krystalické mřížky ettringitu od thaumasitu je velmi obtížná, přesto však 

s poměrně značnou pravděpodobností proveditelná pomocí RTG difrakční analýzy. I zde 

však může dojít k jejich záměně, a to zejména v případech, je-li thaumasit přítomen jen  

v malém množství a jsou-li linie zobrazovány pod vysokým úhlem nízké intenzity. 

Příslušné RTG difrakce jsou velmi podobné.  Linie thaumasitu jsou překryty liniemi 

ettringitu či jiných produktů na bázi cementu. Z těchto důvodů je nutné použít RTG  

s vysokým rozlišením. Dále, chceme-li zlepšit identifikaci malého množství thaumasitu 

v přítomnosti většího množství ettringitu, můžeme vzorek před samotnou RTG difrakční  

analýzou ponořit do vodného 5% roztoku Na2CO3. Ettringit a sádra jsou tímto zásahem 

zcela odstraněny a na rentgenovém vzoru jsou i pod nízkým úhlem vysoké intenzity 

viditelné pouze linie thaumasitu. [50] [58] 

I případným navlhčením po dobu jednoho týdne u ettringitu při teplotě 20 °C  

a u thaumasitu při teplotě 40 °C před RTG difrakční analýzou, lze zvýšit intenzitu prostupu 

rentgenových linií těmito materiály. Identifikaci thaumasitu v samostatné fázi lze provést  

i dalšími technikami. Například nukleární magnetickou rezonancí, termickou analýzou, 

infračervenou a Ramanovou spektroskopií či optickou mikroskopií. [50] 

Existuje stále více a více názorů na teorii vzniku thaumasitu např. Lachaud, Ludwig  

a Mehr, či Pauri a Collepardi a spousta dalších. Nicméně, všechny názory se shodují na 

tom, že thaumasit je stabilním a to i v nepřítomnosti oxidu hlinitého a i při teplotách 

vyšších než je teplota pokojová. Ovšem nečistoty oxidu hlinitého i nižší teplota přispívají  

k urychlení procesu tvorby thaumasitu, a to zejména vzniknul-li přeměnou z ettringitu. [50] 

Také ne každý typ hydraulického pojiva je schopen produkovat C – S - H gely potřebné ke 

tvorbě thaumasitu. Záleží i na molárním poměru C – S - H fáze, která by měla být 

např. u  CaO/SiO2 1:1, aby se thaumasit vytvořil. Obecně lze říct, že vyššího rizika tvorby 
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thaumasitu dosáhneme použitím obyčejných portlandských cementů obsahujících 

sádrovec. Nižší riziko se očekává u použití portlandských cementů s nízkým obsahem  

či bez C3A, tyto cementy jsou považovány za „síranu odolné“, na druhou stranu však 

obsahují hodně feritové fáze (C4AF), jenž můžou být také alternativním zdrojem ettringitu 

a navíc mohou být obzvlášť citlivé na reakci sádrovce s C – S - H a CaCO3, což by opět 

vedlo ke vzniku thaumasitu. [50] 

Následujícími kroky lze riziko vzniku thaumasitu u stavebních konstrukcí alespoň zmírnit, 

například můžeme provést povrchovou úpravu stěn hydrofobními produkty, zabránit 

absorbci dešťové vody, podřezat stěny na úrovni terénu a vložit polymerní či kovové folie 

atd. Ve všech případech se jedná o zabránění pronikání vody, která je nezbytná pro tvorbu 

thaumasitu. [50] 

Dalším opatřením ke snížení rizika tvorby thaumasitu může být použití pucolánů nebo 

latentně hydraulických látek. [50]  

4.1. Syntetická příprava thaumasitu 

K určení identifikačních znaků, termodynamické stability a jiných vlastností je nejlépe mít 

k dispozici čistou verzi minerálů,  obzvlášť u thaumasitu a to hlavně z důvodu hrozícího 

rizika zaměnitelnosti s velmi podobným minerálem ettringit. Čisté verze těchto minerálů 

lze dosáhnout syntetickou přípravou. Způsobů a teorií existuje opět několik. V této 

kapitole, jenž je hlavní náplní mé bakalářské práce,  nejprve popíši  možné metody 

přípravy thaumasitu a poté se zmíním i o doposud zjištěných  poznatcích z předchozích 

pozorování v rámci studií této problematiky na ústavu THD. 

4.1.1. Syntéza thaumasitu metodou Struble 

Tato metoda byla publikována v roce 1987 Leslií J. Strublem, odtud tedy i její název. 

Spočívá ve vytvoření dvou cukerných roztoků, z nichž po jejich smíchání a uplynutí určité 

doby vzniká thaumasit. První roztok obsahuje CaO a je tak zdrojem Ca
2+

. Druhý z roztoků 

obsahuje Na2SiO3, Na2SO4 a Na2CO3. Dávkování jednotlivých položek probíhá podle 

pevně daných stechiometrických poměrů a popisuje jej následující rovnice: 

SiO3
2-

+SO4
2-

+ CO3
2-

+3Ca
2+

+15H2O→CaSiO3
 . 

CaSO4 
.
CaCO3

.
15H2O.  Celý tento proces 

tvorby thaumasitu probíhá při nízké teplotě, zhruba od 0 °C do 5 °C. Před samotným 

smícháním obou vzorků dohromady, je možné zhruba již po 3 dnech  

od přípravy roztoku obsahujícího CaO pozorovat vznik sraženiny na jeho povrchu. Jedná 
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se o sraženinu kalcitu, případně spolu ještě s polysacharidy. Tato reakce má dále pozitivní 

vliv na potřebnou transformaci Si
4+

 na Si
6+

 charakteristickou pro thaumasit. Po 4 měsících 

byly zaznamenány první známky vzniku thaumasitu. Ovšem i za jistých výhod této 

metody: snadná rozpustnost vápníku díky cukernému roztoku,  přítomnost sodných solí  

z  druhého roztoku, které snižují pravděpodobnost vzniku vedlejších produktů,  

ani po 10 měsících nebyl thaumasit přítomen pouze v čisté podobě. Společně s ním se ve 

vzorku stále objevoval kalcit a kalciumhydrosilikáty. Obsah thaumasitu se pohyboval jen 

okolo 30 %. [38] [59] [60] [61] 

 

S návrhem jak udělat minerál čistějším, přišli Aguilera a kol.. Navrhovali zvýšit dávku 

(koncentraci) síranových iontů na úkor iontů křemičitých a uhličitých. Vznik thaumasitu 

bylo možné pozorovat skutečně rychleji a to již po 6 měsích byl jeho obsah 60 %, 

zbývající procentuální zastoupení opět připadalo na kalcit. Za úplně čistý se dal minerál 

thaumasit označit po 15 měsících. [38] [61] 

 

Jak jsem se již dříve zmiňovala, důležitým faktorem ovlivňujícím vznik thaumasitu je výše 

teploty. Na tento fakt se se svým výzkumem zaměřili Martinez-Ramirez a kol.. Konkrétně 

sledovali  jaký vliv má jednak koncentrace cukerného roztoku a jednak právě teplota. Tři 

vzorky, každý o jiné koncentraci - 5%, 10%, 20%, byly uchovány při teplotách 5 °C a  

25 °C. Po čase k tvorbě thaumasitu došlo u všech roztoků, ovšem vypozorováno bylo,  

že čím koncentrovanější roztok byl, tím menší množství thaumasitu obsahoval. Také větší 

množství thaumasitu bylo vždy zaznamenáno u teploty nižší, tedy u 5 °C. [62] 

 

Dále s menšími úpravami, stále však s ponecháním hlavní podstaty, byla metoda Struble 

využita při syntéze thaumasitu za použití destilované vody a vody sycené CO2, kdy měl být 

pozorován i očekávaný vznik CO3
2- 

 v thaumasitu. Cukerný roztok byl v tomto případě 

10% a vzorky byly ponechány při teplotě 2 °C. Závěr této studie byl takový, že za použití 

vody destilované k tvorbě thaumasitu nedošlo, důsledek autor připisuje veškeré spotřebě 

uhličitanových iontů při tvorbě kalcitu a tedy nedostatku na tvorbu thaumasitu. U vody 

sycené CO2 bylo možné pozorovat vznik thaumasitu již po 1 měsíci. [63]  

 

Připravit thaumasit, ovšem opět ne v zcela čisté podobě (navíc ještě s příměsí kalcitu  

a amorfní fáze), se podařilo i při použití hlinitanu sodného, který byl ještě jako složka 

navíc přidán k druhému cukernému roztoku. Při pokusech s různými změnami poměrů 
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mezi hlinitanem sodným a křemičitanem se dosahovalo i různých poměrů v tuhém roztoku 

mezi ettringitem a thaumasitem. [56] 

4.1.2. Tvorba thaumasitu hydratací slínkových minerálů v roztoku MgSO4 

Dalším možným způsobem přípravy thaumasitu je metoda, při níž lze sledovat vliv 

morfoligie slínkových minerálů na tvorbu thaumasitu. Purnell, jenž tento způsob tvorby 

vzniku thaumasitu popisuje, připravil k vlastnímu pozorování dva typy vzorků. Vzorek A 

byl směsí monoklinického alitu a belitu. Vzorkem B byl pouze triklinický alit. Rozdíl mezi 

monoklinickým alitem a triklinickým alitem je v přidání MgO a Al2O3, jako složky navíc, 

do surovinové moučky pro přípravu mononuklického alitu, MgO a  Al2O3 působí jako 

stabilizátory. Smícháním 3 molů CaO a 1 molu SiO2 a následným homogenizováním, byl 

připraven vzorek alitu. Belit byl použit v modifikaci ẞ, vyskytující se v cementářském 

slínku. Připravená surovinová moučka se bez hutnění nasypala rovnou do platinových 

kelímků a byla dána k výpalu. Jak forma monoklinického, tak i forma triklinického alitu se 

vypalovaly stejným pecním režimem. V první fázi se nechala teplota výpalu dojít 

(vystoupat) na hodnotu 1000 °C a poté následovala hodinová izotermická výdrž. Ve druhé 

fázi již teplota dosahovala 1600 °C. Po 2 hodinách výdrže na této teplotě, byl vzorek 

odebrán z pece. Po zchlazení se vzorek opět nasypal do kelímku, tentokrát byl však 

zhutněn a opět se pokračovalo ve výpalu a to rovnou na teplotě 1600 °C s izotermickou 

výdrží 2 hodiny. Tímto postupem se získal vzorek vyšší čistoty. [64] [65] 

 

Purnell smíchal směs A konkrétně v poměru 1:1, poměr CaO:SiO2 byl tedy zhruba 2,55. 

Směs B ponechal zcela v čisté formě triklinického alitu. K vzorkům byl přidán jednak 

uhličitan vápenatý a jednak Al2O3 v 0%, 1% nebo 2% zastoupení. Po homogenizaci  

a smíchání s vodou se každá ze směsí nechala zatuhnout. Po dobu 100 dní při teplotě 5 °C 

byly vzorky uloženy do 60 ml roztoku MgSO4 o koncentraci 0,42 % SO4
2-

. Výsledkem byl 

vznik thaumasitu ve vzorku A, kdy se konkrétně u 0% zastoupení Al2O3 vyskytoval ve 

zcela čisté podobě. Jakmile již byl oxid hlinitý přidán, vyskytoval se vedle thaumasitu ještě 

i ettringit. Kalcit byl přítomen u všech vzorků. U vzorku B byl identifikován pouze 

sádrovec a při přídavku Al2O3 ještě i gibbsit. Thaumasit ovšem nebyl přítomen vůbec.  

Syntéza thaumasitu je ve všech případech dlohodobý proces. [64] 
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4.2. Syntéza thaumasitu z minerálu ternesit 

Obdobně jako ettringit můžeme syntézou minerálu z Kleinova komplexu vyrobit  

i thaumasit. V tomto případě se konkrétně jedná o minerál ternesit. 

Touto problematikou se zabýval i ústav THD, kdy se nechaly hydratovat předem vypálené 

surovinové moučky, při teplotách v rozmezí 1150 °C až 1200 °C, na bázi systému  

CaO-CaSO4-SiO2. [66] 

 

V předchozích studiích byly provedeny další možné způsoby syntetické přípravy 

thaumasitu. V prvním z nich se jednalo o výpal trojsložkové směsi CaCO3, SiO2 a CaSO4 
. 

2 H2O v různých směšovacích poměrech a za různých vypalovacích režimů, až do 

nerovnovážného stavu. Ve výsledném slínku se vyskytoval minerál ternesit Ca5(SiO4)2SO4, 

což potvrzovalo hypotézy, že by mohl být hledaným analogem yellimitu a jeho hydratací  

v uhličité vodě by právě mohlo dojít ke vzniku thaumasitu. [38] 

 

U druhého způsobu probíhal výpal pouze dvojsložkové surovinové směsi složené z CaCO3 

a SiO2 do nerovnovážného stavu. Hydratací bylo možné pozorovat vznik thaumasitu, 

ovšem stále ještě i za přítomnosti zředěné kyseliny sírové a nebo alkalických síranů. [38] 

 

V neposlední řadě, jak připravit thaumasit, byl proveden experiment přímou hydrotermální 

syntézou trojsložkové směsi, tentokrát do stavu rovnovážného a to za zvýšeného tlaku, 

ovšem  teplota byla zvýšena jen mírně, v prostředí CO2. 

 

Z pozorování tedy bylo prokázáno, že thaumasit, ať už ve větším či menším množství,  

vzniká při uložení v prostředí nasycené kyseliny uhličité (výjimkou je prostředí se 

zvýšenou teplotou) a také za nízké či zvýšené teploty ve vodném prostředí a to hydratací 

ternesitových slínků. Prostředí kyseliny uhličité velmi urychluje rozklad ternesitu, otázkou 

opět zůstává vliv teploty v tomto prostředí. Avšak čím pozvolněji rozklad ternesitu 

probíhá, tím je  tvorba thaumasitu  pravděpodobnější. [38] 

 

Jako vhodnější druh slínku, oproti slínku vzniklého dle přesných stechiometrických 

poměrů vstupních surovin, se jeví slínky se zvýšeným obsahem oxidu vápenatého. Ovšem 

i po těchto studiích zůstává stále otázkou problematická termodynamická stabilita takto 

vzniklého thaumasitu. [38] 
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Obr. 8 Minerál thaumasit - snímek z elektronového mikroskopu 

[67] 

4.2.1. Ternesit  

Ternesit, nebo také nazýván sulfospurit Ca5(SiO4)2SO4, byl objeven p. Ternesem na 

shodném místě jako ettringit u Ettringer Bullerberg v Německu. Jedná se o minerál  

v přírodě se vzácně vyskytující a to v barevných odstínech od modré přes zelenou, hnědou,  

případně je bezbarvý, s hustotou 2,96 g/cm
3
. Dle Mohse je jeho tvrdost 4,5 - 5  

a krystalizuje v ortorombické soustavě. Krystaly délky až 0,2 mm a průměru 0,05 mm jsou 

radiálně uspořádány. Struktura ternesitu je tvořena z SiO4
2-

 a SO4
2-

 tetraedrů vzájemně 

propojenými vápníkovými ionty, koordinovanými 6 či 7 atomy kyslíku. [68] 

 

Ve větší míře se vyskytuje v BSCA cementech a v menším množství i v CSA cementech,  

kde ovšem nepřispívá ke zvýšení pevnosti ani trvanlivosti. Literatura tak označuje tento  

minerál za zcela inertní nebo jako jen za velmi pomalu hydratující fázi. Vedou se však 

různé diskuze, polemiky a názory. Existují studie, které dokazují tvorbu thaumasitu  

z belitu a sádrovce za teploty 1250 °C: 2C2S+CD→C5S2D. Čím vyšší obsah sádrovce byl, 

tím vyšší byl i obsah ternesitu. Uvádí se, že by mohl mít obdobné vlastnosti jako yeelimit a 

jeho hydraulické vlastnosti jsou dokonce lepší nežli u belitu. U belitu dochází  

k tzv. polymorfní substituci, kdy každý třetí silikátový tetraedrický anion je nahrazen 

síranovým tetraedrickým aniontem.  Co se týče teplot výpalu, i ty jsou sporné  a líšící se od 

různých informačních zdrojů. Jedno je však jisté, po dosažení teplot vyšších než 1205 °C, 

již není ternesit stabilní. Dochází tak k zpětnému rozkladu na 2 molekuly belitu a anhydrit:  

C2S2D→2C2S+CD. [69] [70] [71] 
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Ternesit je také jednou z hlavních složek vyskytujících se u zelených síranových pecních 

nálepků a to v cementářských rotačních pecích. Další podíl můžeme nalézt  

i v portlandském cementu jako doprovodnou složku u sádrovcových nečistot či 

mineralizátorů. 

 

Obr. 9 Minerál ternesit [73]                                                                       

Příprava ternesitového pojiva-cementu 

Se stále se zvětšující snahou o snížení produkce emisí CO2 do ovzduší, se provedlo a stále 

ještě i provádí několik studií založených na vývoji nových druhů, tzv. alternativních slínků 

(pojiv) s nízkými emisemi uhlíku. Výroba cementového slínku je z pohledu energetiky 

velmi náročná. Cement svým nemalým podílem přispívá k množství emisí, což už dnes 

alespoň do jisté míry lze ovlivnit použitím alternativních paliv či použitím přísad 

nahrazujících část cementového slínku. V tomto případě se však jedná o zcela inovativní 

výrobu zcela nových typů slínku. 

Jedním z takovýchto produktů je ternesitové pojivo. Výzkumníkům z firmy 

HeidelbergCement technology center (HTC) se podařilo dokázat, resp. vyvrátit tvrzení, že 

ternesit, Ca5SiO4
.
2H2O, dříve označovaný za téměř  inertní, může při kontaktu s vodou 

obsahující ionty oxidu hlinitého např. z vysokopecní strusky, metakaolínu či anhydritu, 

velmi dobře a rychle reagovat, a vytvářet tak pevnou kostru. Může se tedy stát součástí 

cementu. [43] 
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Výroba ternesitového slínku s sebou přináší nejednu výhodu. Nejenže poklesnou emise 

CO2, ale bude postačující i nižší teplota výpalu (1250 °C–1300 °C) a ani spotřeba paliva 

nebude tak veliká, ušetří se také na elektrické energii.  

Výzkumní pracovníci z HCT se proto zaměřili na spojení novodobějších CSA cementů 

poskytujících rychlý vývoj pevností s belitem C2S, jenž by měl zaručit trvanlivost a také 

právě s ternesitem, jakožto reaktivní fází slínku. Vznikají tak cementy kompletně  

označované jako Belite-kalciumsulfoaluminát-ternesit (BCT). Tyto cementy jsou podstatně 

chudší na obsah vápníku, což právě zaručuje až o 30 % nižší tvorbu emisí než u běžného 

portlandského cementu. Již první testování prokázalo velmi dobrý výkon a vysoký 

potenciál pro zařazení této technologie do produkce výroby průmyslových rozměrů. [43] 

Belitové cementy jsou samy o sobě vyráběny při nižším obsahu vápna a také za nižších 

teplot než je tomu u klasického portlandského cementu a proto se také staly předmětem 

zkoumání pro poslední více než tři desítky let. Ovšem po konečném zesumarizování ztrácí 

jejich účinost, co se úspory jak paliva tak i emisí týče, na významu. Pokud se totiž bude 

obsah vápna pohybovat pod určitou úrovní (cca 80 %), bude zapotřebí více reaktivních 

modifikací, což vyžaduje nutnost navýšit přítomnost alkalických látek a je potřeba také 

extrémně rychlého chlazení. Konečná úspora emisí by tak činila jen okolo 10 % 

v nejlepším případě. Nicméně nadále proběhlo několik studií, snažících se využít alespoň 

vysokých konečných pevností a dobré trvanlivosti, které belit nabízí. Žádný z výsledků 

však nepřinesl natolik uspokojivé vyhodnocení, které by umožnilo průlom v nahrazení 

portlandských cementů cementy belitovými. [43] [72] 

Co se týče CSA cementů, ty jsou používány již několik desetiletí. Jejich převážná část 

produkce je směřována do Číny. Vzhledem k jejich vysoké ceně a řadě určitých negativ, 

či nejistot co se stability a trvanlivosti týče, se dnes využívají především na nestrukturální 

aplikace (hlavně na spáry a podlahové krytiny). O vlastnostech těchto cementů bylo 

podrobně pojednáno v samostatné kapitole CSA cementy. Výroba CSA cementů vyžaduje 

použití vápence s vysokou čistotou, dále přítomnost bauxitu a anhydritu. Hlavním 

slínkovým minerálem určujícím vlastnost těchto cementů je yeelimit. [38] [43] 

Další z možných variant CSA cementů vzniká po přidání belitu, jakožto hlavní fáze. Jedná 

se tedy o cementy se zkratkou CSAB. Přítomnost yeelimitu, případně ještě feritu, 

je důležitá pro rozvoj počátečních pevností. Důležitým faktorem pro využívání těchto 

cementů na průmyslové úrovni je, mj. i zvládnutí ekonomické stránky. Záleží jednak na 
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pořizovacích cenách jednotlivých surovin a jednak také na konečných nákladech 

celkového produkutu. [43] 

Cementy CSAB se staly hlavním konceptem firmy Lafarge. Reaktivní slínek vyžadující 

teplotu výpalu okolo 1250 °C zaručuje nižší spotřebu energie i menší obsah emisí CO2  

a díky své pórovitosti i menší úsilí při jeho mletí. Tvoří tak dobrý potenciál pro výrobu 

nízkouhlíkových slínků. [43] 

Technologie výroby BCT cementů se velmi podobá a to se i složení týče, CSAB 

cementům. Shodné jsou i potenciální suroviny. Demonstrováno bylo několik sérií zkoušek 

a to za použití různých poměrů yeelimitu ku belitu, kde mělo být vypozorováno nejen 

mineralogické složení slínku, ale také případná vhodnost či nevhodnost využití některých 

druhotných surovin pro přípravu BCT slínku, kterými by mohly být určité přírodní 

suroviny do značné míry nahrazeny. Hlavními aspekty konečného složení BCT slínku jsou 

však nejen chemické složení, ale také postup a teplota výpalu. Malými laboratorními 

zkouškami bylo analyzováno několik takovýchto směsí, kde se kontrolovalo konečné 

složení slínku. Nejvýhodněji se jevila teplota nad 1200 °C (konkrétně rozmezí 1250 °C  

až 1300 °C), kdy se surovinová moučka přeměňuje v pevnou hmotu, slínek. Teploty by 

z důvodu rozkladu sulfátu neměly být vyšší, tím také minimalizujeme únik SO2. Na rozdíl 

od portlandských cementů jsou tedy tyto teploty výpalu nižší. Vyžadováno je také na rozdíl 

od portlandských slínků pomalejšího procesu chlazení. Bez dalšího přidání síranu do BCT 

slínku dochází k rozpouštění minerálu yeelimit, což vede při reakci s vodou ke tvorbě 

monosulfátu (AFm fází) a dále pak ke vzniku Al (OH)3. Za přítomnosti iontů oxidu 

hlinitého ternesit snadno reaguje a vytváří ettringit (Aft fázi), posupně přispívající 

k pevnosti cementu. Ettringit se začíná vytvářet již po prvním dni hydratace slínku BCT  

a ve druhém dni je již rozšířen. Potvrzují to i proběhlá měření XRD při různých stádiích 

hydratace. [43] 

Vzniklý BCT slínek obsahuje okolo 40 až 50 % CaO. Důležitým faktorem, jenž rozhoduje 

o vývoji počátečních i konečných pevností je také obsah SiO2 ku Al2O3 a Fe2O3, tedy 

tzv. silikátový modul. Neméně podstatným je také parametr vyjadřující obsah síranu, 

molární poměr SO3 ku (Al2O3+Fe2O3+SiO2), což vyjadřuje objem yeelimitu a ternesitu 

vůči belitu a feritu. Feritická fáze bývá u BCT cementů reaktivnější než u klasického 

portlandského cementu. Vliv alkálií v cementu je stále předmětem zkoumání. [43] 
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K úplné hydrataci BCT slínku je zapotřebí zpravidla většího množství vody. Pokud dojde 

ke kontaktu BCT cementu s vodou, vysoká jemnost yeelimitu vede k rychlé reakci se 

síranem a dochází tak ke tvorbě ettringitu. Reakce ettringitu s yeelimitem zase vede  

ke vzniku anhydritu, a jakmile je veškerý anhydrit vyčerpán, zbývající hlinitanové fáze 

 a také ferit se dále rozpouštějí, reagují s ternesitem a vytváří se sekundární ettringit. 

Vlivem spotřeby Al(OH)3 vzniká až monosulfát. [43] 

Nejnovější studie hovoří o tom, že poměr síranu v cementu, stejně tak jako ternesitu ve 

slínku, by měl být optimalizován na dávku zaručující kontinuální průběh hydratace. [43] 

Při úplné hydrataci je soustava tvořena především amorfními fázemi, AFt, AFm fázemi  

a případně i portlanditem. Za přídavku vápence uvolněné alumináty reagují s kalcitem  

a namísto monosulfátu vzniká monokarbonát, což opět vede ke stabilizaci ettringitu a je tak 

zaručena i lepší odolnost. [43] 

Objevem ternesitu jako reaktivní fáze slínku, se spustila lavina vývoje těchto cementů. 

Ternesit může být dále využíván a přispívat tak k různým vlastnostem u různých cementů 

založených na CSA či portlandských a jiných kompozitech. 

Zkoušky prokázaly, že celkový proces výroby i emisí je dobře ovladatelný, s velkou 

podobností klasické výroby slínku. Jak rychlost procesu výroby slínku, tak i jeho složení 

byly podrobně prozkoumány. Problém by nemělo činit ani začlenění druhotných surovin 

(struska, popílek) do procesu výroby. Zajištěna musí být především dostatečná jemnost 

belitové frakce, aby mohla proběhnout hydratace v dostatečně přiměřené době potřebné 

k dosažení konečných pevností a i celkové trvanlivosti betonu. Aby BCT cementy mohly 

být zahrnuty do běžného sortimentu v konstrukčních aplikacích, bude však potřeba snad už 

jen několika málo let. [43] 

Studie použití ternesitového slínku pro syntetickou přípravu thaumasitu 

Výpalem ternesitu jako možného východiska pro syntetickou přípravu thaumasitu se 

v rámci výzkumného zadání zabývali pracovníci ÚTHD FAST VUT Brno. Studie byla 

provedena na vzorcích ternesitového slínku, uložených v několika expozičních prostředích. 

Jednalo se o prostředí vody a nasycené kyseliny uhličité. Surovinová směs pro výpal 

ternesitového slínku vzniklá z vápence (uhličitan vápenatý o čistotě 99,00 %), mikrosiliky 

(SiO2 98,00% čistoty) a sádrovce (CaSO4
.
2H2O jako produktu z odsíření spalin o čistotě 

95,51 %) v dávkách 1 mol CaO, 2 mol SiO2 a 1 mol SO3, tedy 5CaO
.
2SiO2

.
SO3, byla 



45 

 

nejprve vypálena při teplotě 1150 °C v laboratorní peci. Suroviny vstupovaly do pece 

předem vysušené a následně promíchané s izopropylalkoholem ve formě suspenze. 

Vzniklý ternesitový slínek se dále po vyjmutí z pece ochlazdil proudem vzduchu a poté 

podrtil po dobu 10 min v planetovém mlýnku. Pozorován byl průběh hydratace čistého 

ternesitového pojiva a to i v závislosti na teplotě, kdy byla část vzorků ponechána při 

teplotě 5 °C a další část při teplotě 40 °C. Hydratační prostředí kyseliny uhličité se volilo 

záměrně v souvislosti s předpokládaným vznikem thaumasitu se zabudovanou 

karbonátovou jednotkou v jeho struktuře. Sycení vzorku touto kyselinou probíhalo 

v tlakových lahvích. Vzorky sycené vodou byly zase před hydratací ponořeny do láhve  

o objemu zhruba 1 l a exponovány ve stejných prostředích jak uvedeno výše. Průběh 

hydratačního procesu byl zatím sledován po dobu 90 dnů. [66] 

Za pomocí rentgenové difrakce (XRD) a diferenciální teplotní analýzi (DTA) se v různých 

stádiích hydratačního procesu vyhodnocovalo mineralogické složení. Morfologie vzorků 

byla sledována elektronovou rastrovací mikroskopií. [66] 

Bylo zjištěno, že jednoznačný vliv na průběh hydratačního procesu má expoziční prostředí. 

Při uložení do prostředí kyseliny uhličité a také za zvýšené teploty došlo rychle k  rozkladu 

ternesitu. Uvedený rozklad vedl ke vzniku všech tří modifikací uhličitanu vápenatého, 

tj. kalcitu, vateritu a aragonitu, a sádrovce. V prostředí vodního uložení byl pozorován jen 

malý rozsah tvorby sádrovce a kalcitu a ani difrakční analýzou nebyl potvrzen vznik 

aragonitu či vateritu. [66] 

Thaumasit začal vznikat u vzorků exponovaných ve vodním prostředí při teplotě 5 °C již 

ve stáří 14 dnů. Oproti tomu difrakční linie thaumasitu u vzorků exponovaných ve vodním 

prostředí při teplotě 40 °C byly jen velmi okrajové. To souhlasí s obecně uváděným 

tvrzením, že za ideální teplotu pro tvorbu thaumasitu je považováno rozmezí od 0 °C do 

5 °C. Důvodem tvorby thaumasitu ve vodním prostředí byl pomalý rozklad ternesitu, který 

umožnil konsolidaci struktury thaumasitu. [66] 

Uvedenou analýzou bylo tedy potvrzeno, že k reakci ternesitu dojít může, a to dokonce ve 

velmi krátké době, v optimálních podmínkách již po jednom dni hydratace. Po 90 dnech 

byl ternesit již zcela rozložen. 
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II. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cíl práce 

Cílem bakalářské práce, je v návaznosti na dlouhodobý výzkumný úkol ÚTHD FAST 

VUT dlouhodobé sledování fázového složení soustav, jejichž hydratací v zadaných 

expozičních podmínkách, lze předpokládat vznik thaumasitu.  

1. Metodika práce 

V rámci výše citovaného výzkumného zadání je dlouhodobě řešena syntetická příprava  

ettringitu a thaumasitu. Jelikož obě uvedené AFt fáze jsou si krystalograficky i fyzikálně 

chemicky velmi podobné, je jejich vzájemné odlišení obvykle velmi problematické. Cílem 

výzkumného řešení je proto příprava jednoznačných vzorků obou těchto AFt fází tak, aby 

bylo možné najít takové identifikační znaky, kterými lze oba minerály navzájem odlišit.  

Co se týče etapy výzkumného řešení, týkající se syntetické přípravy thaumasitu, byly na 

počátku výzkumu hledány způsoby, jak tento minerál syntetizovat. Jako první byly 

odzkoušeny způsoby popsané v literatuře, jmenovitě sacharátová metoda dle Aguilera  

a hydratace směsi C3S, C2S a dalších složek v roztoku MgSO4 dle Purnella. Jelikož 

uvedené metody nepřinesly očekávaný výsledek, byly vypracovány vlastní návrhy na 

přípravu thaumasitu. Jednalo se např. o adici alitu a zředěné kyseliny sírové s následným 

vystavením karbonataci nebo o adici belitu, zředěné kyseliny sírové a vápence v daných 

stechiometrických poměrech. Jako nejvíce nadějný se však jevil návrh hydratace minerálu 

ternesitu, Ca5(SiO4)2SO4, neboť byl chápán jako analogie přípravy ettringitu hydratací 

Kleinovy soli, 3CaO
.
Al2O3

.
CaSO4, a proto byl v dalším výzkumu realizován. 

Způsob přípravy thaumasitu hydratací ternesitu byl veden tak, že nejprve byly vypáleny 

slínky s převažujícím podílem ternesitu, které dle provedeného návrhu obsahovaly navíc 

buď síranové anebo vápenaté ionty. Slínky byly poté vystaveny hydrataci ternesitu ve 

vzájemné kombinaci dvou chemických prostředí (voda a nasycený roztok H2CO3) a dvou 

teplotních prostředí (5 
o
C a 40 

o
C). Zvýšená teplota byla navržena jako potenciální 

možnost zvýšení rychlosti hydratačního procesu při hydrotermálním zpracování. U takto 

exponovaných vzorků bylo ve zvolených časových intervalech sledováno fázové složení 

metodami RTG-difrakční analýzy a termické analýzy.  
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Bakalářská práce byla v návaznosti na výše uvedené zaměřena na sledování fázového 

složení vzorků ternesitových slínků při dlouhodobé hydrataci v popsaných hydratačních 

prostředích. 

2. Postup prací 

Expozice ternesitových slínků do jednotlivých hydratačních prostředí byla uskutečněna 

dne 15. 6. 2015. Současné odběry vzorků byly provedeny ve dvou termínech,  

a to 6. 4. 2017 a 15. 5. 2017. Doba hydratace tedy činila v prvém případě 668 dnů a ve 

druhém případě 698 dnů. 

Dlouhodobě hydratované suspenze vzorků ternesitových slínků byly nejprve odebrány 

pomocí pipety. Poté byly za účelem přerušení hydratace trojnásobně promyty 

izopropanolem, přičemž kapalná fáze byla vždy odstraněna filtrací.  

Takto upravené vzorky byly poté znovu rozmíchány s izopropanolem a následně 

rozdruženy v laboratorním McCronově mlýnku na velikost částic pod 60 µm.  

Vzniklé jemnozrnné suspenze byly přeneseny do Petriho misek a následně vysušeny 

v laboratorní sušárně při teplotě 30 
o
C do konstantní hmotnosti. 

Vysušené vzorky hydratovaných ternesitových slínků byly poté nadávkovány do nosiče 

vzorků difraktografu a  následně byla provedena RTG-difrakční analýza za podmínek: 

 napětí/ proud:  45 kV / 40 mA  

 skenovací rychlost: 70
o
 2θ / 1 hod 

 rozlišení:  0,013
o  

2θ. 

3. Použité suroviny a přístroje 

3.1. Suroviny 

Vzorky, s nimiž se pracovalo po dobu této etapy výzkumu, byly již dříve vyrobeny z těchto 

surovin: 

Vápenec: 99,9% CaCO3,  

0,05% Chloridy,  
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0,05% Sírany,  

Mikrosilika - RW Fuller Silicium GmbH, čistota SiO2 98 % , 

CaSO4∙2H2O - průmyslový sádrovec od firmy Precheza a.s., čistota 95,51 %,  

Hlinitanový cement - Sekar 51, složení: Al2O3 ≥ 50 %, CaO ≤ 39,5 %, SiO2 ≤ 6 %, 

Fe2O3 ≤ 3 % . 

3.2. Přístroje  

Při práci se vzorky a jejich následné analýze bylo využíváno těchto přístrojů: 

Váhy KERN KB, váživost 600 ± 0,01 g  

Planetový mlýn FRITSCH Pulverisette 6 s mlecími tělesy z oceli  

Laboratorní sušárna BINDER ED APT line II s nuceným oběhem  

Laboratorní pec CLASIC 2018S CLARE 4.0  

Vibrační mlýn FRITSCH  

Mlýnek McCrone Micronising Mill  

Multifunkční difraktometr XRD Panalytical Empyrean s katodou Cu-Kα  

Soda Stream  

Elektronový mikroskop REM Tescan Mira 3 XMU s prvkovou sondou EDX  

4. Vyhodnocení zkoušek 

4.1. Složení ternesitových slínků 

Pro možné posouzení procesů probíhajících při hydrataci  jednotlivých ternesitových 

slínků bylo jejich molární složení stechiometricky přepočteno na teoretický obsah 

jednotlivých minerálních fází, viz tab. 4 a 5. 
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Tab.  4 Molární složení ternesitových slínků 

Označení 
Látkové množství [mol] 

CaO SiO2 SO3 

Vzorek A1 3 1 1 

Vzorek A2 5 1 1 

Vzorek A4 7 2 1 

Vzorek A5 6 2 1 

Vzorek A6 5 2 1 

 

Tab.  5 Teoreticky vypočtené fázové složení ternesitových 

slínků 

Označení 
Obsah fáze  [%] 

Ternesit Anhydrit CaO volné 

Vzorek A1 77,92 22,08 0 

Vzorek A2 57,14 16,19 26,67 

Vzorek A4 81,08 0 18,92 

Vzorek A5 89,55 0 10,45 

Vzorek A6 100 0 0 

4.2. Fázové složení hydratovaných ternesitových slínků 

Fázové složení hydratovaných ternesitových slínků bylo sledováno pomocí RTG-difrakční 

analýzy. V rentgenogramech byly identifikovány tyto minerály: 

 ternesit, dhkl = 3,184 Ǻ (značeno T) 

 anhydrit II, dhkl = 3,49 Ǻ (značeno A) 

 sádrovec, dhkl = 4,208 Ǻ, event. přepočet intenzity přes dhkl = 3,799 Ǻ (značeno S) 

 kalcit,  dhkl = 2,284 Ǻ, event. přepočet intenzity přes  dhkl = 3,035Ǻ (značeno K) 

 portlandit, dhkl = 4,924 Ǻ (značeno P) 
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 thaumasit, dhkl = 9,56 Ǻ, kontrolně dhkl = 5,51 Ǻ (značeno TH) 

 

Fázové složení vzorku A1 

Rentgenogramy vzorku A1 exponovaného v jednotlivých prostředích jsou uvedeny na  

obr. 10 až 17.  

668 dnů, pH = 7,5 

 

Obr. 10 Rentgenogram hydratovaného vzorku A1 CO2/5 °C 
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698 dnů, pH = 6,5 

 

Obr. 11 Rentgenogram hydratovaného vzorku A1 CO2/5 °C 

 

668 dnů pH = 6,5 

 

Obr. 12 Rentgenogram hydratovaného vzorku A1 CO2/40 °C 
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698 dnů   pH = 7 

 

Obr. 13 Rentgenogram hydratovaného vzorku A1 CO2/40 °C 

 

668 dnů  pH = 12 

 

Obr. 14 Rentgenogram hydratovaného vzorku A1 voda/5 °C 
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698 dnů  pH = 12 

 

Obr. 15 Rentgenogram hydratovaného vzorku A1 voda/5 °C 

 

668 dnů  pH = 10  

 

Obr. 16 Rentgenogram hydratovaného vzorku A1 voda/40 °C 

 

 

 

 

S 
 

S 
 

K 

TH 

P 



54 

 

698 dnů  pH = 11 

 

Obr. 17 Rentgenogram hydratovaného vzorku A1 voda/40 °C 

Prostředí CO2/5 
o
C   

Ve shodě se stanovením fázového složení v předchozí etapě byl při dlouhodobé hydrataci 

v tomto prostředí přítomen pouze sádrovec a malé množství kalcitu.  

Prostředí CO2/40 
o
C   

I v tomto prostředí byl identifikován ve shodě s předchozí etapou dlouhodobého sledování 

pouze sádrovec a velmi nízký obsah kalcitu. Thaumasit v celém sledovaném období 

nalezen nebyl. 

Prostředí voda/5 
o
C   

Při dlouhodobém sledování byl thaumasit v soustavě přítomen jen v nepatrném množství 

ještě do doby cca 230 dnů, poté již identifikován nebyl. Později rentgenogramy vykazovaly 

pouze přítomnost sádrovce a nízkého podílu portlanditu, pokud byl přítomen i thaumasit, 

pak jeho množství bylo pod mezí rozlišitelnosti touto metodou. V současné době thaumasit 

identifikován opět byl, a to v poměrně značném a jednoznačně prokazatelném množství.  

Prostředí voda/40 
o
C 

V předchozích etapách bylo konstatováno, že zásadní rozdíl oproti předchozímu prostředí 

uložení spočíval ve velice nízké míře přeměny anhydritu II na sádrovec vlivem zvýšené 

teploty, a tudíž velmi nízké rozpustnosti anhydritu. Thaumasit byl pozorován ojediněle ve 
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zcela zanedbatelném množství. V poslední z předchozích etap byla v soustavě pozorována 

přítomnost dosud nerozloženého anhydritu II do cca 230. dne expozice a dosud 

nerozloženého ternesitu až do 270. dne. Hlavní identifikovanou krystalickou fází byl 

sádrovec, zpočátku marginální podíl thaumasitu, ke konci sledovaného období byl 

v soustavě zastoupen portlandit. Stávající fázové složení je stejně jako v předchozím 

poněkud nejednoznačné. Dominantně zastoupenou fází je sádrovec, dosud jsou však patrné 

známky přítomnosti anhydritu II. Stejně tak lze ještě stále pozorovat nepatrný zbytek 

ternesitu a ojediněle zcela marginální podíl thaumasitu. 

 

Fázové složení vzorku A2 

Rentgenogramy vzorku A2 exponovaného v jednotlivých prostředích jsou uvedeny na  

obr. 18 až 25. 

668 dnů  pH = 7,5 

 

Obr. 18 Rentgenogram hydratovaného vzorku A2 CO2/5 °C 
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698 dnů  pH = 7,5 

 

Obr. 19 Rentgenogram hydratovaného vzorku A2 CO2/5 °C 

 

668 dnů  pH = 7 

 

Obr. 20 Rentgenogram hydratovaného vzorku A2 CO2/40 °C 
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698 dnů  pH = 6 

 

Obr. 21 Rentgenogram hydratovaného vzorku A2 CO2/40 °C 

 

668 dnů  pH = 12  

 

Obr. 22 Rentgenogram hydratovaného vzorku A2 voda/5 °C 

 

 

 

 

S 
 

S 
 

K 

TH 

P 



58 

 

698 dnů  pH = 12 

 

Obr. 23 Rentgenogram hydratovaného vzorku A2 voda/5 °C 

 

668 dnů  pH = 12 

 

Obr. 24 Rentgenogram hydratovaného vzorku A2 voda/40 °C 
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698 dnů  pH = 12 

 

Obr. 25 Rentgenogram hydratovaného vzorku A2 voda/40 °C 

Prostředí CO2/5 
o
C   

Jelikož slínek A2 obsahoval na rozdíl od slínku A1 volné vápno, došlo dle závěrů 

předchozí etapy bezprostředně po rozmíchání s vodou k jeho přeměně na portlandit, který 

během prvních několika dnů zkarbonatoval na kalcit. Dále byl zřejmý velmi rychlý rozklad 

ternesitu, doprovázený rychlou tvorbou kalcitu a též sádrovce. Při hydrataci tohoto vzorku 

byla pozorována i tvorba velice nízkého podílu thaumasitu. V pozdějším období byl 

v rentgenogramech vzorku po všech expozičních dobách identifikován sádrovec a kalcit, 

thaumasit již identifikován nebyl. V současné době byl vedle nahodilého výskytu ternesitu 

identifikován sádrovec a kalcit, ojediněle byla pozorována přítomnost zanedbatelného 

množství thaumasitu. 

Prostředí CO2/40 
o
C   

V počátečních stádiích hydratace tohoto vzorku probíhal vysokou rychlostí rozklad 

ternesitu, naopak přeměna anhydritu na sádrovec byla pozvolná. V soustavě dále vznikal 

kalcit jako důsledek hydratace a následné karbonatace volného vápna i jako důsledek 

rozkladu ternesitu. Thaumasit v této soustavě identifikován nebyl. V pozdějších etapách 

sledování, stejně jako v současné době, byla potvrzena přítomnost vysokého obsahu 

sádrovce a určitého podílu kalcitu, thaumasit ani v tomto období identifikován nebyl. 
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Prostředí voda/5 
o
C   

Při uložení vzorku v tomto prostředí došlo v raném hydratačním stádiu k náhlé přeměně 

volného vápna na portlandit a k poměrně velmi rychlé přeměně anhydritu II na sádrovec. 

Rozklad  ternesitu byl velice pozvolný, současně započala i tvorba thaumasitu, který byl 

v soustavě identifikovatelný  již kolem 28 dnů uložení. V pozdějším období byl v soustavě 

identifikován především portlandit a sádrovec, obsah thaumasitu byl nízký a jevil se bez 

zřejmého nárůstu či poklesu. V současném období došlo k podstatnému zvýšení obsahu 

thaumasitu s navazujícím snížením obsahu sádrovce a portlanditu. 

Prostředí voda/40 
o
C 

Rozklad ternesitu při tomto způsobu uložení byl podstatně pomalejší než v předchozích 

expozičních prostředích, jeho přítomnost byla v soustavě identifikovatelná jak během 

předchozího dlouhodobého sledování,  tak ještě i v současné době. Vlivem zvýšené teploty 

byla velmi pozvolná i přeměna anhydritu II na sádrovec. Reziduální podíl, event. nahodile 

se vyskytující podíl anhydritu II tak přetrval i do současného období.  Rovněž v tomto 

prostředí byla shledána přítomnost nepatrného množství thaumasitu, jehož obsah se 

nejprve nepatrně zvyšoval, a od asi 75. dne uložení opět nepatrně snižoval. Od 230. dne 

uložení nebyla jeho přítomnost zaznamenána, v současnosti byl pozorován sporadicky 

v nepatrném množství. Hlavními fázemi tak nadále zůstával sádrovec a portlandit, z větší 

části přeměněný na kalcit. 

 

Fázové složení vzorku A4 

Rentgenogramy vzorku A4 exponovaného v jednotlivých prostředích jsou uvedeny 

na obr. 26 až 33. 
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668 dnů  pH = 5 

 

Obr. 26 Rentgenogram hydratovaného vzorku A4 CO2/5 °C 

 

698 dnů  pH = 7 

 

Obr. 27 Rentgenogram hydratovaného vzorku A4 CO2/5 °C  
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668 dnů  pH = 7 

 

Obr. 28 Rentgenogram hydratovaného vzorku A4 CO2/40 °C 

 

698 dnů  pH = 7 

 

Obr. 29 Rentgenogram hydratovaného vzorku A4 CO2/40 °C 
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668 dnů  pH = 12 

 

Obr. 30 Rentgenogram hydratovaného vzorku A4 voda/5 °C 

 

698 dnů  pH = 12 

 

Obr. 31 Rentgenogram hydratovaného vzorku A4 voda/5 °C 
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668 dnů   pH = 12 

 

Obr. 32 Rentgenogram hydratovaného vzorku A4 voda/40 °C 

 

698 dnů  pH = 12 

 

Obr. 33 Rentgenogram hydratovaného vzorku A4 voda/40 °C 

Prostředí CO2/5 
o
C   

Průběh a kinetika rozkladu ternesitu, přeměny volného vápna na portlandit a kalcit  

a rovněž průběh procesu tvorby thaumasitu byl u tohoto vzorku prakticky stejný jako  

u vzorku A2. Od předchozího se odlišoval proces tvorby sádrovce, který vznikal výhradně 

rozkladem ternesitu. Rozklad ternesitu, tvorba sádrovce i kalcitu probíhaly vysokou 
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rychlostí, přeměna volného vápna na hydroxid a poté karbonát vápenatý byla téměř 

okamžitá. Množství vzniklého thaumasitu bylo velice nízké, od cca 60. dne uložení  klesal 

jeho obsah prakticky k nule. V pozdějším období sledování, jakož i v současné době, byl 

při tomto způsobu uložení ve vzorku identifikován již jen sádrovec a kalcit. 

Prostředí CO2/40 
o
C   

Procesy probíhající při hydrataci tohoto vzorku v uvedeném prostředí byly shodné jako 

u vzorku A2.  Při dlouhodobém uložení obsahoval vzorek pouze sádrovec a nízký podíl 

kalcitu, thaumasit identifikován nikdy nebyl. Současné složení vzorku bylo obdobné, 

pouze bylo pozorováno zvýšení intenzity difrakčních linií kalcitu. 

Prostředí voda/5 
o
C   

Rozklad ternesitu byl v tomto prostředí dle závěrů první etapy velice pozvolný. Současně 

proto docházelo jen k velmi pomalému nárůstu obsahu sádrovce a k téměř 

nepostřehnutelným změnám v obsahu kalcitu, event. k jeho nepatrnému poklesu 

v souvislosti s tvorbou thaumasitu. Volné vápno z původního slínku přešlo bezprostředně 

po rozmíchání s vodou na portlandit, jeho obsah se dále prakticky neměnil. Kolem 20 dnů 

uložení byla ve vzorku zaznamenána přítomnost prvních podílů thaumasitu. Obsah 

thaumasitu se postupně zvyšoval, maxima bylo dosaženo kolem 270. dne uložení, později 

byl pozorována určitá stagnace, event. i jeho určitý pokles. V současné době i nadále 

zůstává hlavní krystalickou fází portlandit, částečně přeměněný na kalcit, velmi výrazně se 

snížil obsah sádrovce a naopak výrazně vzrostl obsah thaumasitu, který se jeví jako druhá 

nejvíce zastoupená krystalická fáze. 

Prostředí voda/40 
o
C 

Rychlost rozkladu ternesitu byla i zde velice nízká, jeho reziduální podíl byl zaznamenán 

jak při předchozím dlouhodobém sledování, tak i nyní. Vedle rychlé přeměny volného 

vápna na portlandit  byla dále zřejmá pozvolná tvorba sádrovce z rozkládajícího se 

ternesitu, obsah kalcitu byl velmi nízký a prakticky neměnný. I v  tomto prostředí byla 

identifikována přítomnost nepatrného množství thaumasitu, jehož obsah se nejprve 

nepatrně zvyšoval, od cca 70. dne uložení opět snižoval, v současnosti je jeho přítomnost 

sice patrná, ale absolutní obsah je jen marginální. Při předchozím sledování pak byly 

hlavními krystalickými fázemi sádrovec a portlandit, který je nyní již částečně přeměnný 

na kalcit. 
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Fázové složení vzorku A5 

Rentgenogramy vzorku A5 exponovaného v jednotlivých prostředích jsou uvedeny 

na obr. 34 až 41. 

668 dnů  pH = 6 

 

Obr. 34 Rentgenogram hydratovaného vzorku A5 CO2/5 °C 

 

698 dnů  pH = 7 

 

Obr. 35 Rentgenogram hydratovaného vzorku A5 CO2/5 °C 
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668 dnů  pH = 7 

 

Obr. 36 Rentgenogram hydratovaného vzorku A5 CO2/40 °C 

 

698 dnů pH = 7 

 

Obr. 37 Rengenogram hydratovaného vzroku A5 CO2/40 °C 
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668 dnů  pH = 12 

 

Obr. 38 Rentgenogram hydratovaného vzorku A5 voda/5 °C 

 

698 dnů  pH = 12 

 

Obr. 39 Rentgenogram hydratovaného vzorku A5 voda/5 °C 
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668 dnů  pH = 12 

 

Obr. 40 Rentgenogram hydratovaného vzorku A5 voda/40 °C 

 

698 dnů  pH = 12 

 

Obr. 41 Rentgenogram hydratovaného vzorku A5 voda/40 °C 

Prostředí CO2/5 
o
C   

Ternesit se v tomto prostředí rozkládal poměrně vysokou rychlostí. Úměrně tomu se 

s poměrně rychle zvyšoval i obsah z něj vznikajícího sádrovce a kalcitu, k jehož navýšení 

podstatně přispěla rychlá přeměna volného vápna nejprve na portlandit a následně na 

zmíněný kalcit. Od cca 30. dne uložení vzorek vykazoval přítomnost nízkého podílu 
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thaumasitu, který se s dobou uložení nepatrně zvyšoval, od 50. dne expozice docházelo 

k poklesu jeho obsahu až do 85. dne, odkdy již thaumasit identifikován nebyl. Při 

následujícím dlouhodobém sledování jakož i nyní byl ve vzorku identifikován již jen 

sádrovec a kalcit. 

Prostředí CO2/40 
o
C   

Úplného rozkladu ternesitu bylo při tomto způsobu uložení dosaženo kolem 70. dne 

hydratace. Současně s rozkladem ternesitu se zvyšoval i obsah z něj vznikajícího sádrovce 

a kalcitu. Thaumasit za těchto podmínek expozice identifikován nebyl. Při dlouhodobém 

sledování i v současné době byl ve vzorku zastoupen pouze sádrovec a kalcit. 

Prostředí voda/5 
o
C   

Rozklad ternesitu probíhal ve srovnání s ostatními prostředími vůbec nejnižší rychlostí, 

přitom rozkládající se ternesit způsobil pozvolný růst obsahu sádrovce a portlanditu, který 

však primárně vzniknul hydratací volného vápna. Množství v původním slínku obsaženého 

kalcitu bylo prakticky neměnné až do období, kdy začal ve větší míře vznikat thaumasit. 

Počátek tvorby thaumasitu odpovídal době uložení cca 28 dnů, při předchozím 

dlouhodobém sledování pak tento vzorek vykázal vůbec nejvyšší jeho obsah. ze všech 

sledovaných soustav. V té době hlavními krystalickými fázemi byl portlandit a sádrovec. 

V současnosti se fázové složení tohoto vzorku kvalitativně i kvantitativně téměř shoduje se 

složením vzorku A4, tzn. že převažující fází je portlandit, částečně přeměněný na kalcit, 

významně se snížil obsah sádrovce a naopak se výrazně zvýšil obsah thaumasitu. 

Prostředí voda/40 
o
C 

V předchozích etapách bylo zjištěno, že procesy probíhající v tomto prostředí byly 

obdobné jako ve  stejném prostředí za nízké teploty, rozdílná však byla jejich kinetika. 

Rozklad ternesitu byl velice pozvolný, takže jeho přítomnost byla identifikovatelná po celé 

období dlouhodobého sledování a stejně tak i nyní. Pravidelná tvorba malého množství 

thaumasitu byla zřejmá přibližně od 50. dne uložení, od cca 90. dne hydratace byl 

pozorován pokles dosaženého množství, takže v současnosti je jeho přítomnost již téměř 

neidentifikovatelná. 
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Fázové složení vzorku A6 

Rentgenogramy vzorku A6 exponovaného v jednotlivých prostředích jsou uvedeny na  

obr. 42 až 49.  

668 dnů  pH = 5 

 

Obr. 42 Rentgenogram hydratovaného vzorku A6 CO2/5 °C 

 

698 dnů  pH = 7 

 

Obr. 43 Rentgenogram hydratovaného vzorku A6 CO2/5 °C 
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668 dnů  pH = 7 

 

Obr. 44 Rentgenogram hydratovaného vzorku A6 CO2/40 °C 

 

698 dnů  pH = 7 

 

Obr. 45 Rentgenogram hydratovaného vzorku A6 CO2/40 °C 
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668 dnů  pH = 12 

 

Obr. 46 Rengenogram hydratovaného vzorku A6 voda/5 °C 

 

698 dnů  pH = 12 

 

Obr. 47 Rentgenogram hydratovaného vzorku A6 voda/5 °C 
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668 dnů  pH = 12 

 

Obr. 48 Rentgenogram hydratovaného vzorku A6 voda/40 °C 

 

698 dnů  pH = 12 

 

Obr. 49 Rentgenogram hydratovaného vzorku A6 voda/40 °C 

Prostředí CO2/5 
o
C   

Jak bylo konstatováno v úvodní etapě prací, rozkládal se ternesit v tomto prostředí vysokou 

rychlostí, dokonce vyšší než ve vzorku A5. Při rozkladu ternesitu se rovněž vysokou 

rychlostí vyděloval sádrovec a kalcit. Thaumasit byl ve vzorku identifikován jen  

sporadicky a v zanedbatelném množství. Při předchozím dlouhodobém sledování  
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i v současné době vykazoval vzorek již jen přítomnost sádrovce a kalcitu, thaumasit 

identifikován nebyl. 

Prostředí CO2/40 
o
C   

V závěrech předchozí etapy řešení bylo konstatováno, že rozkladná rychlost vzorku A6 

v tomto prostředí byla v porovnání s ostatními takto exponovanými vzorky jedna  

z nejvyšších.  Vysokou rychlostí vznikal při rozkladu ternesitu i sádrovec a kalcit. 

Thaumasit ve sledovaném prostředí identifikován nebyl. Při předchozím dlouhodobém 

sledování byla ve vzorku zaznamenána pouze přítomnost sádrovce a kalcitu. Obdobné 

fázové pak bylo identifikováno i v současné době. 

Prostředí voda/5 
o
C   

Stejně jako u ostatních vzorků uložených v obdobném prostředí probíhal i zde rozklad 

ternesitu jen velmi pozvolna za vzniku sádrovce a portlanditu. Množství přítomného 

kalcitu bylo až do cca 70. dne uložení prakticky neměnné, následně se snižovalo 

v souvislosti s významnější  tvorbou thaumasitu. Při dlouhodobém sledování byl 

z krystalických fází ve vzorku identifikován sádrovec a poměrně nízký obsah portlanditu, 

thaumasit byl ve vzorku sice identifikován po celé sledované období, ale jen ve zcela 

malém množství. Současné fázové složení se od předchozího odlišuje významným 

zvýšením obsahu thaumasitu, ten však je stále poněkud nižší než u předchozích vzorků A4 

a A5. 

Prostředí voda/40 
o
C 

V tomto prostředí probíhal rozklad ternesitu velmi pozvolna, takže jeho reziduální podíl 

byl pozorovatelný prakticky po celou dobu dlouhodobé expozice včetně současného stavu. 

V souvislosti s pozvolným rozkladem ternesitu vznikal ve vzorku sádrovec, ovšem 

portlandit, vzhledem k daným stechiometrickým poměrům, byl identifikován jen 

sporadicky. Ve vzorku byla taktéž pozorována přítomnost velice nízkého podílu 

thaumasitu, který je v nepatrné míře pozorovatelný i v současnosti.  
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5. Diskuze výsledků 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat: 

 v současné době přítomné množství thaumasitu ve vzorcích se oproti předchozí etapě 

již mimořádně zvýšilo, takže lze přípravu thaumasitu způsobem hydratace vhodně 

zvolených ternesitových slínků považovat za jednoznačně potvrzenou  

 lze se ztotožnit s dřívějším závěrem, že optimální podmínky pro vznik thaumasitu 

představuje co nejdelší doba rozkladu ternesitu. Při vysoké rychlosti rozkladu ternesitu 

totiž přednostně vznikají minerály, které se vyznačují vysokou nukleační  

a krystalizační schopností. Naopak pomalý rozklad ternesitu umožňuje i konsolidaci 

pomalu vznikajícího thaumasitu  

 co do vhodnosti složení ternesitového slínku se na rozdíl od předchozích etap lze 

vyjádřit v tom smyslu, že při správných podmínkách hydratace, tj. ve vodním prostředí 

a za teploty 5
o
C,  thaumasit vzniká ve všech připravených vzorcích. Nejméně 

thaumasitu bylo zaznamenáno ve vzorku A6, který svým původním složením 

odpovídal čistému ternesitu, a kde tedy je patrně tento minerál nejvíce stabilní  

 v předchozích etapách se jako velmi problematická jevila termodynamická stabilita 

thaumasitu. Proto bylo v  současné etapě vedle fázového složení sledováno  

i pH prostředí, ve kterém byl daný vzorek exponován. Na základě tohoto sledování pak 

byl vyvozen ve shodě s literárními podklady závěr, že thaumasit je stabilní pouze 

v prostředí s pH větším než 11. Z toho plyne, že prostředí nasycené kyseliny uhličité 

není pro tvorbu thaumasitu vhodné. Mimo to není vhodné ani prostředí se zvýšenou 

teplotou, neboť, jak výše uvedeno, při rychlém rozkladu ternesitu, který při této teplotě 

nastává, přednostně vznikají minerály s rychlejší nukleační a krystalizační rychlostí, 

které jsou i nadále v daném prostředí stabilní, a zamezují tak vzniku thaumasitu. 

 

 

 

 

 



77 

 

ZÁVĚR 

Vzhledem k problematičnosti termodynamické stability thaumasitu vzniklého hydratací 

ternesitových slínků bylo i nadále v této bakalářské práci pokračováno ve studiu jejich 

fázového složení. Vzorky uložené v různých expozičních prostředích, a to ve vodě  

a nasycené kyselině uhličité, při teplotách 5 °C a 40 °C, byly po odběru dále analyzovány 

za pomocí RTG-difrakční analýzy. V této etapě pozorování se došlo k následujícím 

závěrům. Vznik minerálu thaumasitu byl identifikován u všech vzorků ve vodním prostředí 

a to při teplotě 5 °C. Vyšší teplota 40 °C způsobovala rychlejší rozklad ternesitu. Tyto 

podmínky lze tedy označit za podmínky vhodné pro hydrataci ternesitových slínků při 

nichž vzniká minerál thaumasit. Důležitou roli hraje však také doba rozkladu ternesitu. 

Čím je doba rozkladu delší, tím více je umožněna konsolidace jinak velmi pomalu 

vznikajícího thaumasitu.  Proto také v současnosti bylo možné pozorovat mimořádný 

nárůst množství thaumasitu ve vzorcích. 

Při uložení v prostředí kyseliny uhličité, která se záměrně volila za účelem zrychlení 

rozkladu ternesitu s předpokládaným zvýšením tvorby thaumasitu, thaumasit nevznikal. 

Naopak zvýšená rychlost rozkladu umožnila přednostní tvorbu minerálů s vysokou 

krystalizační a nukleační schopností, konkrétně sádrovce a kalcitu, které tak bránily tvorbě 

thaumasitu.  

Nejen vliv teploty, kdy se jako nejvhodnější projevuje teplota nižší 5 °C, ale i prostředí, 

nejlépe vody a samotné složení slínků, kdy nejméně vhodné jsou slínky připravené dle 

přesných stechiometrických poměrů vstupních surovin, má na stabilitu, vznik a vlastnosti 

thaumasitu vliv i dalších mnoho faktorů.  

Nově se zavedlo měření pH prostředí, v němž je vzorek uložen. Předpokládá se, že právě  

i tento faktor má značný vliv na termodynamickou stabilitu thaumasitu. Potvrzena byla ve 

shodě s literaturou stabilita thaumasitu při pH nad hodnotou 11. Čím alkaličtější prostředí 

tedy bude, tím stabilnější je i thaumasit. 

Z daných výsledků lze vyvodit či potvrdit chování a vlastnosti minerálu thaumasitu. 

Mnohá fakta se potvrdila, a mohou tak být považována za uzavřená co se dalších studií 

týče, spousta věcí však stále zůstává otázkou, s níž bude potřeba i nadále zabývat. 
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