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 Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem budičů anhydritových maltovin. 

Teoretická část je věnována rešerši dostupné tuzemské a zahraniční literatury na dané 

téma. Pozornost je také věnována studiu dosavadního výzkumu na ústavu THD. 

 V experimentální části je zpracován návrh potenciálních budičů hydratace na 

základě studia literatury a dle výsledků z dosavadního výzkumu na ústavu THD. Dále je 

navržena metodická koncepce práce. Následovalo zkoušení sledovaných 

technologických vlastností. Studium hydratačního procesu bylo zaznamenáno pomocí 

XRD analýzy a termické analýzy. Vyhodnocení dosažených výsledků bylo realizováno 

vzájemným porovnáním jednotlivých receptur. 

Anhydrit, budič hydratace, XRD analýza, termická analýza 

Presented diploma thesis is dealing with study of exciters of anhydrite binders. 

Theoretical part is dedicated to study of available domestic and foreign literature on a 

given topic. Attention is also paid to the study of the current research at the institute of 

THD. 

In the experimental part is developed a proposal of potential exciters of 

hydration on the basis of literature and according to the results of the research at the 

institute of THD. Next is proposed the methodological concept of the work. Testing of 

the monitored technological features follows. The study of the hydration process was 

recorded using XRD analysis and thermal analysis. Evaluation of the results was 

implemented by the mutual comparing of prepared recipes. 
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Výrobky na bázi síranu vápenatého hrají v moderním stavebnictví jiţ 

nepostradatelnou roli. Mluvíme – li o maltovinách, zde nacházíme největší uplatnění jako lité 

samonivelační potěry, které je moţné aplikovat v interiérech novostaveb i rekonstrukcí. 

Největší výhodou potěrů na bázi síranu vápenatého je jednak pevnost, která je srovnatelná 

s cementovou bází, dále objemová stálost a jednoduchá pokládka. Také omítky nacházejí 

široké uplatnění v různém spektru aplikací. Dalšími produkty jsou například sádrokartonové 

desky a v neposlední řadě sádrové tvarovky. 

V České republice se postupně buduje tradice pouţívání materiálů na bázi anhydritu, 

potaţmo na bázi sádry. Přírodní anhydrit se v České republice těţí ve velmi omezené míře 

pouze v jedné lokalitě, která nepokryje poptávku po této surovině. Proto musí být přírodní 

anhydrit dováţen ze zahraničí. Postupem času se však začaly pouţívat odpadní sádrovce, 

nejčastěji energosádrovce a částečně chemosádrovce, pro získávání maltovin na bázi 

anhydritu i sádry, čímţ se závislost na dovozu sníţila. 

Anhydrit II, který je základem anhydritových maltovin ovšem po smíchání s vodou 

nevykazuje pojivé vlastnosti, a proto se musí míchat s tzv. budiči (aktivátory) hydratačního 

procesu. Různé budiče reagují s anhydritem II různým způsobem. Některé zvyšují 

rozpustnost více, jiné méně. Proto je třeba se problematikou buzení anhydritových maltovin 

zabývat, optimalizovat dávkování budičů či zkoušet různé kombinace budičů, které mohou 

rapidně zlepšit výsledné vlastnosti jednak buzené přírodní anhydritové maltoviny, tak 

anhydritové maltoviny vzniklé z druhotných surovin (odpadních sádrovců). 
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Síranová pojiva spadají do vzdušných maltovin. Tato pojiva se vyznačují tím, ţe 

hydratují pouze na vzduchu, a tuhnou jedině ve vzdušném prostředí. Dalším výrazným 

znakem je jejich schopnost udrţovat optimální vlhkost v místnostech. Tuto schopnost 

oceníme především u omítek. Také bílé zabarvení pomletého síranového pojiva je výhodou, 

protoţe výrobky na bázi síranových pojiv můţeme následně pouţít jako pohledovou vrstvu 

bez přidávání pigmentů, díky kterým by bylo dosaţeno stejného výsledku. 

Sírany vápenaté se vyskytují v přírodě ve třech různých formách závislých na stupni 

hydratace. Sádrovec CaSO4∙2H2O neboli síran vápenatý dihydrát, dále sádra CaSO4∙0,5H2O 

neboli hemihydrát síranu vápenatého a anhydrit CaSO4 coţ je síran vápenatý bezvodý. Na 

jedné straně přeměna mezi jednotlivými modifikacemi probíhá volně v přírodě, na druhé 

straně je tato modifikační přeměna základem stavebních materiálů zaloţených na síranových 

pojivech. Schéma všech modifikací síranu vápenatého při dehydrataci můţeme vidět na obr. 

1. [1] [2] 

 

Obr. 1: Schéma dehydratace sádrovce v různých modifikacích CaSO4∙nH2O (n = 0 – 2) [1] [2] 
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Sírany vápenaté bezvodé bývají někdy v  literatuře označovány římskými písmeny místo 

číslic. Přehled značení je umístěn v tab. 1. 

Tab. 1: Přehled značení síranů vápenatých bezvodých [38] [39] 

Číselné značení Značení pomocí písmen 

Anhydrit III γ - anhydrit 

Anhydrit II β - anhydrit 

Anhydrit I α - anhydrit 

Tento minerál se vyskytuje v přírodě. V přírodě anhydrit nacházíme často ve spojení 

s dalším evaporitovým minerálem, a to se sádrovcem. Rovněţ můţe být anhydrit znečištěn 

různými jíly, které ovlivňují jeho zabarvení. Chemický vzorec je CaSO4. Dle chemického 

sloţení se jedná o síran vápenatý. Název anhydrit byl odvozen z řeckého slova anhydros, 

coţ lze přeloţit jako „bez vody“. Barevné uskupení anhydritu můţe být následující: bezbarvý, 

bílý, ţlutý, šedý, namodralý, načervenalý a další. Při pomletí prášek nabízí bílou aţ lehce 

šedou barvu. Krystalová soustava je rombická neboli kosočtverečná. Tato krystalová 

soustava je charakteristická tím, ţe všechny tři osy mají rozdílnou délku a zároveň všechny 

tři osy navzájem svírají úhel 90°. Nejčastější krystalová uskupení mohou být tato: dlouhé 

vláknité, kuličkovité aţ celistvé agregáty. Individuální, prizmatická krystalová uskupení se 

vyskytují méně často. Tvrdost dle Mohsovy stupnice se udává přibliţně 3 – 3,5. Štěpné 

plochy jsou zde perfektní dle {010} a {100}. Dobrou štěpnost vykazuje štěpná plocha dle 

{001}. Objemová hmotnost činí 2,98 g/cm3. Lesk u anhydritu je sklovitý aţ perlový. 

Houţevnatost je malá. [3] 

 

Obr. 2: Přírodní anhydrit. Lokalita Naica, Mexiko [3] 
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Obr. 3: Krystalografická soustava anhydritu CaSO4. Vápník Ca je znázorněn modře, kyslík 

O2 je znázorněn červeně a síra S je znázorněna ţlutě. [31] 

Minerál anhydrit vzniká evaporací. Slovo evaporace pochází z latinského „evaporo“, 

coţ znamená „změnit se v páru“. Mezi jediné minerály vzniklé evaporací, které jsou schopny 

tvořit objemné, rozsáhlé útvary skalního typu jsou sádrovec (CaSO4∙2H2O), dále anhydrit 

(CaSO4) a halit (NaCl). 

Základním procesem je odpařováním vody z mělkých či hlubokých zátok, které jsou 

odděleny od otevřeného oceánu, vznikají solné roztoky větších koncentrací. Jakmile 

dosáhne koncentrace soli asi pětinásobku koncentrace v mořské vodě, začne se sráţet síran 

vápenatý CaSO4. Průměrná rychlost evaporace u síranů vápenatých je přibliţně 0,5 aţ 1,2 

mm za rok. A je potřeba desítky centimetrů, někdy i metrů vodního sloupce. 

Pokud koncentrace soli dosáhne více neţ desetinásobku koncentrace v mořské vodě, 

většina síranu vápenatého je vytvořena a uloţena, následuje vysráţení halitu (NaCl) 

společně se sádrovcem CaSO4∙2H2O (případně i dalším anhydritem). Pokud koncentrace 

soli přesáhne dvacetinásobek koncentrace soli neţ je tomu u mořské vody, začíná se 

vytvářet minerál polyhalit, případně při vyšších teplotách minerál glauberit. [4] [5] 
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Evaporitová naleziště jsou taková, kde můţeme najít sedimenty, které jsou sloţeny 

zejména z minerálů, které se vysráţely ze solí. Klasická teorie, zabývající se původem těchto 

tlustých evaporitových nalezišť, hovoří o tom, ţe tato naleziště byla vytvořena na povrchu 

původně stojatých slaných vod, které měly omezený přístup k otevřenému moři. Například 

jako pánve v hlubokých oceánech, lagunách, zátokách, zákrutech zálivů či suchých 

přílivových oblastech téţ zvané „sabkha" (z arabského solné pláně). Tyto oblasti jsou 

nejmladší, nicméně nesoucí podobné znaky jsou velmi stará, hlubinná naleziště anhydritu. 

Zvláštní význam má také fakt, ţe anhydrit ze solných plání se často vyskytuje v typických 

mozaikových tvárných strukturách. Tyto struktury mají velmi podobné znaky se starými 

hlubinnými nalezišti. Taková naleziště anhydritu mohou být téţ znečištěna různými jíly, které 

často způsobují bobtnání. [4] 

 

Obr. 4: Ukázka sabkhy v Abu Dhabi (a - profil krajiny, b - řez zachycující anhydrit 

v horní části) [6] 
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a – okrajová část mořské laguny 

b – solné zátoky 

c – okrajová část solného jezera 

Obr. 5: Schéma vytvoření evaporitů z různých druhů zátok [5] 

Anhydritovou maltovinu lze vyrábět z odpadních sádrovců, které vznikají jako meziprodukty 

v různých odvětvích průmyslu. Mezi odpadní sádrovce řadíme například energosádrovec, 

ten získáváme při odsířených spalin v procesu spalování uhlí. Dále z fosfosádrovce či 

flouorsádrovce. Moţnost je získat anhydrit II i při výrobě nitrocelulosy, zde se meziprodukt 

označuje v zahraniční literatuře nitrogypsum („dusíkosádrovec“ či „chemosádrovec“) a 

dalších. [7] [8] [9] 

Při výrobě kyseliny fluorovodíkové reaguje kyselina sírová s fluoridem vápenatým. Při 

této reakci vzniká také vedlejší produkt, který se skládá z bezvodé formy síranu vápenatého 
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– anhydritu II. Kromě toho obsahuje obvykle mezi 1 % aţ 3 % nečistot. Mezi nečistoty 

v tomto případě můţeme zařadit nezreagovaný fluorid vápenatý, oxidy ţeleza, oxid hlinitý, 

síran barnatý či rezidua kyseliny sírové a kyseliny fluorovodíkové. Přítomnost nečistot závisí 

na původu vstupních surovin, na čistotě fluoridu vápenatého a na výrobním postupu. 

Výsledný obsah CaSO4 činí okolo 95 %. [8] [9] 

Největším vyuţitím fluoroanhydritu je v současné době výroba samonivelačních 

podlahových potěrů na bázi síranu vápenatého (anhydritu II). Tyto samonivelační potěry se 

nejčastěji dopravují na místo určení v autodomíchávačích a následně pomocí pumpy 

dochází k ukládání směsi bez nutnosti obtíţného zhutňování či jiných mechanických úprav. 

[8] [9] 

Fosfoanhydrit vzniká, jak jiţ název napovídá, jako vedlejší produkt při výrobě kyseliny 

fosforečné. Základem tohoto procesu je neutralizace kyselých vod, které obsahují H2SO4 

vápencem či vápennou suspenzí za vzniku fosfosádrovce CaSO4∙2H2O. Fosfosádrovec 

obsahuje určité mnoţství nečistot, které brání v jeho přímém uţití jako stavebního materiálu. 

Například přítomnost P2O5 chemicky vázaná ve fosfosádrovci je neţádoucí z důvodu 

zpomalení či úplnému zastavení hydratačního procesu. Proto se fosfosádrovec dále zahřívá 

na teploty 800 aţ 1000 °C. Případně se můţe chemicky promývat. Vzniká fosfoanhydrit a 

příměsi se stanou inertními a ovlivňují hydratační proces jen velmi málo a vzniklý 

fosfoanhydrit, který se následně smíchá s různými budiči hydratace, můţeme pouţít jako 

maltovinu například při výrobě samonivelačních potěrů. Takto vzniklý anhydrit je označován 

v zahraniční literatuře jako „anhydritový cement“. [10] [11] [12] 

Dle různých studií [10] [11] [12] [13] které se zabývaly výrobou fosfoanhydritu 

z fosfosádrovce bylo dosaţeno následujících výsledků. Podle Violety Leškeviničienevové a 

dalších, kteří se zabývali přípravou anhydritu II z fosfosádrovce byla pouţita jako vstupní 

surovina fosfosádrovec, který byl dále byl kalcinován na teplotu 800 a 900 °C společně 

s různými budiči. Následně byly tyto směsi pomlety na měrný povrch 600 ± 10 m2/kg a 

nakonec byly stanoveny technologické a mineralogické vlastnosti. 

Byly vybrány následující budiči: odprašky z pece na výrobu izolací na bázi skelných 

vláken, mleté sklo bylo získáno jako odpad z rozbitých lahvových skel a následně pomleto a 

jíl s vysokým obsahem oxidu křemičitého SiO2. Mineralogické sloţení bylo zaznamenáno 

pomocí rentgenové difrakční analýzy (XRD analýzy) a dalších metod. Mikrostruktura byla 

sledována pomocí elektronového mikroskopu (SEM mikroskopu). Nejlepších výsledků bylo 
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dosaţeno při pouţití receptury 95 % fosfoanhydritu a 5 % mletého skla. Zde pevnost v tlaku 

po 28 dnech zrání činila 30,7 MPa. [10] 

V další studii, prováděnou Juratem Cesneinem byl studován vliv nečistot (fosfátových 

příměsí) na anhydritovou maltovinu vzniklou z fosfosádrovce. Bylo zjištěno, ţe kalcinační 

teplota ovlivňuje reaktivitu nečistot. Při teplotě 800 °C bylo dosaţeno nejmenšího vlivu 

fosfátových příměsi na hydrataci a následné tvrdnutí fosfoanhydritu. Obsah P2O5 v těchto 

fosfátových příměsích by měl být maximálně do 1,7 %, aby mohlo být zajištěno nejmenší 

ovlivnění hydratace a tvrdnutí. Dále byl zkoumán vliv různých budičů na hydrataci a následný 

vývoj pevností u fosfoanhydritu, který obsahuje určité mnoţství nečistot (P2O5). Jako budiče 

byly pouţity síran draselný K2SO4 v koncentraci 2 %, dále síran sodný Na2SO4 v koncentraci 

2 % a síran amonný (NH4)2SO4 v koncentraci 4 %. Bylo zjištěno, ţe účinek všech budičů byl 

ovlivněn přítomností fosfátových nečistot. Dále, ţe větší stupeň hydratace neznamená větší 

pevnosti v tlaku. Konkrétně síran draselný nabízí niţší stupeň hydratace, ale větší pevnost 

v tlaku 42,1 MPa při koncentraci P2O5 0,6 %. Ve srovnání se síranem amonným, který nabízí 

větší stupeň hydratace, ale pevnost v tlaku 33,8 MPa při stejné koncentraci P2O5. [11] 

Podle Violety Leškeviničienevové a dalších, kteří se zabývali vlivem přídavku různých 

budičů na vlastnosti anhydritu získaného z fosfosádrovce byly zjištěny následující poznatky. 

Jako budiče byly vybrány síran draselný K2SO4 a síran sodný Na2SO4. Fosfosádrovec byl 

podroben XRD analýze ze které lze vidět dominantní difrakční linie sádrovce (obr. 6 vlevo). 

Následně byl zahříván na 800 a 900 °C a znova byl podroben RTG analýze. Na obr. 6 

vpravo můţeme vidět dominantní difrakční linie anhydritu. [12] 

 

G – sádrovec, A – anhydrit  

Obr. 6: RTG analýza fosfosádrovce (vlevo) a RTG analýza fosfoanhydritu (vpravo)  

[12] 
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Dále byl fosfoanhydrit pomlet na měrný povrch 600 m2/kg pro zlepšení výsledných 

vlastností, zejména pevnosti v tlaku. A nakonec byl fosfoanhydrit smíchán s budiči 

hydratace. Bylo zjištěno, ţe v přítomnosti budičů došlo ke sníţení počátku a doby tuhnutí. 

Vývin počátečních pevností vzrostl v důsledku přidání budičů. Nejlepších výsledků bylo 

dosaţeno při modifikaci fosfoanhydritu síranem draselným v koncentraci 2 %. Zde činila 

pevnost v tlaku po 28 dnech 58,5 MPa (při výpalu na 900 °C). V koncentraci 4 % jiţ došlo 

k velmi výraznému urychlení počátku tuhnutí, ten nastal jiţ za 2 minuty, z toho důvodu 

nebylo moţné vytvořit zkušební tělesa. Vliv budičů na vývin počátečních pevností 

dokumentovala přítomnost podvojných solí, které byly identifikovány pomocí XRD analýzy po 

1 dni zrání. Konkrétně glauberitu Na2Ca(SO4)2 při pouţití budiče síranu sodného v 

koncentraci 4 % a syngenitu K2Ca(SO4)2∙H2O rovněţ v koncentraci 4 % při pouţití budiče 

síranu draselného. Přítomnost podvojných solí můţeme vidět na obr. 7. [12] 

 
S – syngenit K2Ca(SO4)2∙H2O, G – glauberit Na2Ca(SO4)2 C – sádrovec CaSO4∙2H2O, C – sádrovec 

CaSO4∙2H2O, A – anhydrit CaSO4 

Obr. 7: Snímky z XRD difrakční analýzy dokumentující přítomnost podvojných solí. [12] 

Studie M. Singha a M. Garga která se zabývala rovněţ výrobou fosfoanhydritu 

z fosfosádrovce a následným smícháním s různými budiči a jejich kombinacemi, došla 

k těmto závěrům. Jako vstupní surovina byl pouţit fosfosádrovec, který byl zahříván na 

teplotu 1000 °C. Vzniklý fosfoanhydrit byl smíchán s budiči hydratace. Se síranem sodným 

Na2SO4, se síranem ţeleznatým heptahydrátem FeSO4∙7H2O, se síranem amonným 

(NH4)2SO4, se síranem draselným K2SO4, s dichromanem draselným K2Cr2O7, s chloridem 

vápenatým CaCl2 a hydroxidem vápenatým Ca(OH)2. Přehled dávkování a vzájemné 

kombinace pouţití budičů můţeme vidět v tab. 2. [13] 

 

 

 



19 

Tab. 2: Přehled kombinací budičů a počátků tuhnutí [13] 

Číslo 
receptury 

Budič hydratace (dávka v %) 

1 (NH4)2SO4 

a (1 %) 

b (2 %) 

c (3 %) 

2 Ca(OH)2 (3 %) + CaCl2 (0,5 %) + Na2SO4 (2 %) 

3 K2Cr2O7 (1 %) + K2SO4 (1 %) 

4 Na2SO4 (1,5 %) + FeSO4∙7H2O (0,5 %) 

 

Při pouţití síranu sodného v kombinaci se síranem ţeleznatým heptahydrátem bylo 

dosaţeno nejvyšších pevností v tlaku po 28 dnech a to 38,9 MPa. Zároveň byla u této 

modifikace pomocí XRD analýzy a diferenčně termické analýzy (DT analýzy) identifikována 

komplexní sůl ferrinatrit Na3Fe(SO4)3∙3H2O a podvojná sůl glauberit Na2Ca(SO4)2. [13] 

Chemosádrovec (nitrogypsum) je vedlejší produkt, který pochází z výroby 

nitrocelulosy, při neutralizaci s kyselinou sírovou dle schematické rovnice (1): 

H2SO4 + CaO + H2O   CaSO4∙2 H2O      (1) 

Nitrocelulosa se nejčastěji pouţívá na nátěrové hmoty, lepidla na bázi celulosy, 

výroba trhavin, apod. Pomocí infračervené spektroskopie bylo zjištěno, ţe po zahřátí tohoto 

chemosádrovce na 700 °C po dobu 5 hodin vznikl anhydrit II. 

Dále byly přidány budiče hydratace CaO, popílek, směs CaO s popílkem, síran sodný 

a síran draselný. Na takto připravených vzorcích byla stanovena pevnost po 7 a po 28 dnech 

zrání. Jejich sloţení bylo následně zkoumáno pomocí infračervené spektroskopie. V případě 

pouţití budiče síranu draselného byla pozorována podvojná sůl syngenit K2Ca(SO4)2∙H2O. 

V případě modifikace budičem síranem sodným byla pozorována podvojná sůl glauberit 

Na2Ca(SO4)2. Tyto metastabilní soli se během hydratace spotřebovaly. Podvojné soli rovněţ 

pomáhají k vytvoření co největšího mnoţství sádrovce, jako produktu hydratace. U 

modifikací síranem draselným a síranem sodným došlo k přeměnění velké části anhydritu na 

sádrovec. Zatímco u budičů CaO, popílku a směsi CaO s popílkem bylo pozorováno menší 

mnoţství zhydratovaného sádrovce, coţ má za následek menší výsledné pevnosti. Dávka 

budičů byla dvě procenta z hmotnosti anhydritu. [7] 
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Tab. 3: Přehled pevností v tlaku u jednotlivých modifikací různými budiči [7] 

Číslo 
vzorku 

Druh budiče 

Pevnost v tlaku 
[MPa] 

Po 7 
dnech 

Po 28 
dnech 

1 CaO 0,5 1,9 

2 CaO + popílek 0,6 1,8 

3 Popílek 1,1 2,0 

4 Síran sodný 8,5 12,1 

5 Síran draselný 11,0 11,1 

 

Z tab. 3 lze vidět, ţe u vzorku modifikovaných budičem síranem draselným došlo jiţ 

po 7 dnech k úplnému dokončení hydratace anhydritu II na sádrovec CaSO4∙2H2O. Tento 

proces je charakteristický tím, ţe po pevnostní nárůst mezi sedmi a dvaceti osmy dny je 

minimální. U budiče síranu sodného došlo po 7 dnech k částečné hydrataci na sádrovec. Po 

28 dnech byla jiţ hydratace anhydritu II na sádrovec kompletní. Naopak u modifikace budiči 

CaO, směsi CaO a popílku a popílku nedošlo úspěšnému zhydratování na sádrovec, to 

znamená, ţe tyto budiče nebyly shledány jako vhodné pro buzení hydratace anhydritu II. [7] 

Dle G. Azimiho a dalších zabývajících se ve své studii také výrobou anhydritu II 

pomocí kyseliny sírové v prostředí autoklávu a Daniely Feyerové a dalších zabývající se 

vlivem kyselin na transformační kinetiku sádrovec – anhydrit II byly zaznamenány následující 

poznatky. Pomocí XRD analýzy bylo zjištěno, ţe kyselina sírová H2SO4 působí příznivě na 

transformační kinetiku při přeměně sádrovce na anhydrit jak při niţších tak při vyšších 

teplotách. [1] [14] 

Zajímavé je, ţe v prostředí autoklávu při 200 °C vznikl anhydrit II přímo jiţ za 4 

hodiny. Při teplotě 150 °C naopak vznikl za stejný časový interval (4 hodiny) 100 % 

hemihydrát (HH). Přehled můţeme vidět v tab. 4. 

Tab. 4: Přehled různých modifikací síranu vápenatého v autoklávu při různých teplotách a 

časech [14] 

č. vzorku Výchozí vzorek Teplota [°C] Čas [h] Výsledný vzorek 

1 5 g DH 150 2 94 % HH + 6 % DH 

2 5 g DH 150 4 100 % HH 

3 5 g DH + 1 g zrn anhydritu 150 9 19 % HH + 81 % AH 

4 5 g DH 200 4 100 % AH 
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DH – Dihydrát síranu vápenatého (sádrovec CaSO4∙2H2O) 

HH – Hemihydrát síranu vápenatého (sádra CaSO4∙0,5 H2O) 

AH – Anhydrit (CaSO4) 

Dále byla zkoumána mikrostruktura při přeměně sádrovec – anhydrit II v přítomnosti 

kyseliny sírové za pomoci SEM mikroskopu. Na začátku procesu jsou vidět krystaly čistého 

sádrovce, který krystalizuje v soustavě monoklinické. Postupem času narůstá mnoţství 

anhydritu, aţ je nakonec sádrovec zcela přeměněn na anhydrit II. Krystalizace v tomto 

případě probíhá v soustavě kosočtverečné neboli rombické. Celý proces je znázorněn na 

obr. 8. [14] 

 

Obr. 8: Přehled přeměny sádrovce (nahoře) na anhydrit (dole) v přítomnosti H2SO4 při teplotě 

80 °C. [14] 
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Rovněţ přidání zrn anhydritu k sádrovci vykazuje pozitivní vliv na transformační 

kinetiku. Tento budící efekt byl zaznamenán při teplotě 90 °C. 

 

Obr. 9: Schéma efektu přidání zrn anhydritu na přeměnu sádrovec – anhydrit II, a 

také přidání H2SO4 [14] 

Dle J. Ţvironaitové a dalších, bylo poukázáno na vyuţití anhydritu II jako kameniva. 

Srovnáváno bylo s inertními kamenivy (písek, mletá ţula). Bylo zjištěno, ţe anhydritový 

pucolánový materiál s anhydritovým kamenivem vykazoval lepší pevnosti a také odolnost 

proti kapalné vodě ve srovnání s anhydritovým pucolánovým materiálem s interním 

kamenivem. Důvodem tohoto jevu je pravděpodobně chemická interakce anhydritového 

kameniva s hydratující matricí. [15] 

Jako vstupní materiál byl pouţit přírodní anhydrit, který byl následně pomlet, dále 

portlandský cement s vápencem (CEM II/A – L), materiál vykazující pucolánové vlastnosti – 

v tomto případě se jednalo o opuku, anhydritové kamenivo, které bylo získáno z přírodního 

anhydritu, který byl uloţen v hloubce mezi 150 a 350 metry (parametry tohoto anhydritu 

můţeme vidět v tab. 5) a následně byl drcen na dvě frakce, jako inertní kamenivo byl pouţit 

písek a mletá ţula.  

Tab. 5: Přehled vybraných vlastností přírodního anhydritu [15] 

Vrstva anhydritu Hustota [kg/m3] Porozita [%] Nasákavost [%] Pevnost v tlaku [MPa] 

Spodní (cca 300 m) 2980 0,5 - 0,8 0,1 55 - 70 

Vrchní (cca 150 m) 2920 0,8 - 0,9 0,12 40 - 65 
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 Jako budiče hydratace byly pouţity: síran ţeleznatý v kombinaci s hydrogensíranem 

draselným v koncentraci 1 %, cement slouţil jako zásaditý budič. 

Výsledek této studie ukazuje, ţe anhydritové kamenivo, které vykazovalo hladký 

povrch, reaguje při hydrataci s matricí a tento efekt je ještě více umocněn přidáním 

síranových budičů v kombinaci s cementem. Důsledkem byl vznik kompaktního materiálu, u 

kterého při zkoušení pevnosti v tlaku došlo k porušení, které bylo vedeno skrz zrna 

kameniva, nikoli podél zrn kameniva, coţ se stává u materiálů na bázi cementu s inertními 

kamenivy. Oblast porušení podél zrn kameniva je velmi problematická a snahou je vytvořit 

matrici, která vykazuje právě větší kompaktnost mezi matricí a kamenivem, pro niţ je typický 

lom skrz zrna kameniva. 

Materiál na bázi anhydritového kameniva ve srovnání s inertním kamenivem 

dosahoval větších pevností v tlaku. Pevnost v tlaku v případě přidání 50 % jemného 

kameniva činila po 28 dnech téměř 35 MPa oproti 20 MPa, které byly dosaţeny při uţití 

inetrního kameniva. [15] 

Anhydritová maltovina po rozmíchání s vodou tuhne a tvrdne velice pomalu. Pouze 

k mechanickému, povrchovému zpevnění dochází přibliţně za jeden den. Přičemţ pevnost 

takto připravené maltoviny je skoro nulová. Zrna anhydritové maltoviny jsou velmi málo 

rozpustná při reakci s vodou. [2] [16] [22] 

Přidáme – li k anhydritové maltovině budič hydratace, rozpustnost se výrazně zvýší a 

dochází k hydrataci na sádrovec rychleji. Doba tuhnutí je značně závislá na typu a 

koncentraci budiče. Reaktivitu anhydritu můţeme také zvýšit pomletím anhydritu II na větší 

měrný povrch. Výsledné pevnosti dosahují 25 MPa i více, coţ nám zajistí kvalitní maltovinu, 

kterou můţeme dále pouţívat ve stavebnictví. [2] 

Mechanismus hydratace anhydritové maltoviny lze popsat následujícím způsobem. 

Jakmile dojde ke smíchání anhydritu II s vodou, část anhydritu II se rozpustí a vzniká 

nasycený roztok bohatý na Ca2+ a SO4
2- ionty. Tyto ionty se velmi rychle adsorbují na 

povrchu zrna anhydritu a zvyšují tak jeho měrný povrch. Vrstva adsorbovaných iontů 

s postupem času roste. Zde můţeme pozorovat vliv budičů hydratace. Jejich ionty se 

adsorbují na povrchu zrna anhydritu společně s Ca2+ a SO4
2- ionty a pomáhají tak zrychlit 

vytváření adsorbované vrstvy na povrchu zrna anhydritu. Vytváří se tzv. podvojné soli, které 

se během hydratačního procesu spotřebují. Ionty Ca2+ a SO4
2- mají následně tendenci 

postupovat směrem do roztoku, zatímco molekuly vody mají tendenci reagovat s čerstvě 

vytvořeným povrchem na zrnu anhydritu. Jakmile dosáhne vrstva adsorbovaných iontů 
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dostatečné velikosti, začnou se vytvářet trhliny. Těmito trhlinami začnou procházet molekuly 

vody, které následně přichází do kontaktu s čerstvě vzniklým povrchem anhydritového zrna. 

Jakmile je na povrchu zrna anhydritu dostatečné mnoţství Ca2+ a SO4
2- iontů a molekul vody 

je zárodek sádrovce vytvořen. S postupem času je překonán kritický poloměr a tím se 

nastartuje rychlejší krystalizace sádrovce. Vznikají krystaly sádrovce, které tvoří výslednou 

mikrostrukturu. K úplné hydrataci na sádrovec však nedojde. Vţdy malá část jádra zůstane 

nepřeměněna. Kompletní proces hydratace anhydritu II lze vidět na obr. 10. [16] [22] 

 

Obr. 10: Mechanismus hydratace anhydritu II na sádrovec [16] 
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Tab. 6: Přehled druhů budičů, jejich dávkování a předpokládaná reakce při hydrataci [2] [16] 

[35] 

  Budič Mnoţství 
Předpokládaná 

reakce 

Zásaditý 

Portlandský cement 

< 7 % 

Sníţení 
rozpustnosti - 

katalytický 
účinek, bez 

tvorby 
meziproduktů 

Vápenný hydrát 

Vysokopecní struska 

Popílek 

Síranový 

Síran draselný 

< 3 % 

Zvýšení 
rozpustnosti - 

tvorba 
podvojných či 

komplexních solí 
následně 

krystalizační 
zárodky 

Síran sodný 

Síran ţeleznatý 

Síran amonný 

Síran ţelezitý 

Síran hlinitý 

Směsný 

Zásaditosíranový 
< 5 %, z toho nejvýše 3 % 

sulfátu 
Kombinace 

reakcí Síran sodný + Portlandský 
cement 

 

Budiče můţeme rozdělit na dva typy v závislosti na tom, v jakém technologickém 

kroku se přidávají. Prvním typem jsou vnější budiče, které se přidávají k anhydritové 

maltovině a následně se s ní homogenizují. Druhým typem jsou vnitřní budiče, které se 

přidávají jiţ k sádrovci, ze kterého se výpalem stává anhydritová maltovina. [40] 

Budiče anhydritových maltovin jsou látky, které se různým způsobem zapojují do 

hydratace anhydritové maltoviny a pomáhají vytvořit kvalitní maltovinu, kterou je moţné dále 

vyuţívat ve stavebnictví. Typickou aplikací takto vybuzené maltoviny je vytváření 

samonivelačních potěrů pro interiéry jak novostaveb, tak při rekonstrukcích, kde se vyskytuje 

zatíţení do 7,5 kN∙m-2. Hlavní výhodou materiálů, zaloţených na anhydritové bázi je 

objemová stabilita. Při hydrataci dominuje spíše mírná roztaţnost neţ smrštění. U materiálů, 

zaloţených na cementové bázi se setkáváme spíše se smrštěním, které je zejména u litých 

potěrů na cementové bázi velkým problémem. [29] 
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Pro vytváření samonivelačních potěrů na bázi síranu vápenatého je v České 

republice platná norma ČSN EN 13813, která upravuje vlastnosti a poţadavky. Dále ČSN EN 

13454, která obsahuje definice a zkušební metody. Ve smyslu ČSN EN 13813 můţeme 

definovat poţadavky na potěry na bázi síranu vápenatého následujícím způsobem: 

 obsah síranu vápenatého pro pojivo ze síranu vápenatého (označujeme jako 

CAB) je minimálně 85 % z hmotnosti 

 obsah síranu vápenatého pro kompozitní pojivo ze síranu vápenatého 

(označujeme jako CAC) je ≥ 50 % a < neţ 80 % z hmotnosti 

 pH musí být ≥ 7,0 

 počátek tuhnutí musí nastat za ≥ 30 minut a doba tuhnutí ≤ 12 hodin 

 objemové změny se musí pohybovat mezi ± 0,2 mm [29] [41] [42] [43] 

Dle typu můţeme budiče rozdělit na zásadité, síranové a směsné. Síranové budiče 

fungují na principu zvyšování rozpustnosti zrn anhydritu a následnou tvorbou meziproduktů. 

Jako meziprodukty v tomto případě označujeme metastabilní podvojné či komplexní soli. 

Následuje tvorba krystalizačních zárodků sádrovce. Postupem času se krystaly sádrovce 

zvětšují a vzájemně prorůstají, aţ se vytvoří kompaktní mikrostruktura. Zásadité budiče 

fungují na jiném principu neţ síranové budiče. U zásaditých budičů nedochází ke vzniku 

meziproduktů a rozpustnost je po přidání zásaditého budiče menší, ve srovnání se 

síranovým budičem. Dále rychlost hydratace anhydritu, při pouţití zásaditých budičů, je 

pomalejší. Zásadité budiče se chovají jako katalyzátory hydratačního procesu. Přehled 

druhů, dávkování a předpokládaných reakcí je znázorněn v tab. 6.[2] [30] 

V přírodě se čistý síran draselný vyskytuje jako minerál arkanit. Další formou je 

podvojná sůl picromerit (alternativně schoenit) K2Mg(SO4)2∙6H2O. Mezi minerály, které 

obsahují draslík, můţeme zařadit například tyto: ortoklas neboli draselný ţivec KAlSi3O8, 

sylvín KCl vzniklý evaporací nebo jako součást podvojné soli karnalitu KMgCl3∙6H2O či 

kainitu KMg(SO4)Cl∙3H2O. 
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Syntetický síran draselný se převáţně vyrábí z chloridu draselného (KCl), který 

reaguje s látkou, obsahující SO42- ionty. Nejčastěji se vyuţívá kyselina sírová. Celý proces 

můţeme schematicky znázornit rovnicemi (2) a (3): 

KCl + H2SO4    KHSO4 + HCl      (2) 

KCl + KHSO4   K2SO4 + HCl      (3) 

Přibliţně 75 % vyráběného síranu draselného se vyrábí právě reakcí s kyselinou 

sírovou, při kterých dochází k přeměně chloridu draselného. [18] [19] [20] 

Draslík obecně je součástí tří elementárních prvků pro všechny rostliny. S tím souvisí 

největší vyuţití síranu draselného jakoţto hnojiva pro rostliny. Dalším vyuţitím je 

elektrotechnický průmysl, kde se uţívá jako vodič. [19] 

Pro účely buzení anhydritových maltovin se uţívá síran draselný ve formě bílé, 

práškové látky. [22] 

Dle N. B. Singha a kol., byl zkoumán vliv budící přísady síranu draselného. Tento 

budič byl přidáván k anhydritové maltovině v koncentracích 0,5; 1; 2; 3,3 %. Mineralogické 

sloţení bylo stanoveno pomocí XRD analýzy. Mikrostruktura byla snímkována pomocí SEM 

mikroskopu. Pro zjištění úlohy, kterou hraje K2SO4 v hydratující pastě byla měřena elektrická 

vodivost. Tato vodivost u referenčního vzorku, který neobsahoval ţádný budič, nejprve 

vzrostla a po určitém časovém intervalu, v tomto případě do 2 minut se stala konstantní. Toto 

je vysvětleno rozpuštěním CaSO4 a nasycení roztoku bohatého na Ca2+ a SO4
2- ionty. Po 

přidání budiče naopak vodivost okamţitě klesla a po určitém časovém intervalu, opět do 2 

minut se stala konstantní. Tento jev poukazuje na to, ţe téměř ihned po přidání budiče 

dochází k adsorpci kationtů budiče na zrnu anhydritu. 

Při větších koncentracích (3,3 %) bylo zaznamenáno vysráţení podvojné soli 

syngenitu K2Ca(SO4)2∙H2O. Mechanismus vzniku této podvojné soli a následný rozpad 

můţeme spatřit ve schematické rovnici (4) a (5): 

2 K+ + SO4
2- + CaSO4   K2SO4∙CaSO4∙H2O    (4) 

K2SO4∙CaSO4∙H2O + H2O  2K+ + SO4
2- + CaSO4∙2 H2O   (5) 

Pro dokumentování syngenitu byla hydratace vzniklé pasty přerušena po 5 minutách. Vzorek 

byl poté promýván v izopropylalkoholu a uchován v plastových sáčcích. Snímek z XRD 

analýzy zachycující podvojnou sůl syngenit můţeme vidět na obr. 11. [22] 
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S – syngenit  

Obr. 11: Ukázka přítomnosti podvojné soli syngenitu K2Ca(SO4)2∙H2O v různých 

koncentracích [22] 

Síran sodný můţeme v přírodě najít ve formě dvou základních a nejrozšířenějších 

minerálů. Těmito minerály jsou thenardit Na2SO4 a mirabilit Na2SO4∙10 H2O. Mirabilit je znám 

od 17. století, kdy jej poprvé objevil německý chemik J. R. Glauber. Podle něj se minerál 

mirabilit často označuje jako Glauberova sůl. Ze skupiny síranů sodných je mirabilit 

nejhojněji nacházený. Mezi další významné sírany sodné ve formě sloučenin jsou například 

minerály glauberit Na2Ca(SO4)2, podvojná sůl skládající se z bezvodého síranu sodného a 

bezvodého síranu vápenatého, tato podvojná sůl nese název rovněţ podle Glaubera pro 

značné mnoţství Na2SO4, blödit – podvojná sůl síranu sodného a síranu hořečnatého 

Na2Mg(SO4)2∙4 H2O, burkeit – podvojná sůl síranu sodného a uhličitanu sodného 

Na6(CO3)(SO4)2. Dále eugsterit Na4Ca(SO4)3∙2 H2O a další. Je popsáno okolo 40 druhů 

minerálů obsahující síran sodný. 

Chemické sloţení thenarditu je 43,68 % Na2O a 56,32 % SO3. Barevná škála můţe 

být od bezbarvé aţ po bílou, šedou aţ mírně nahnědlou. Thenardit je ve vodě rozpustný. 

Objemová hmotnost je 2,67 g/cm3. Tvrdost dle Mohse řadíme mezi 2,5 – 3. Většinou se 

vyskytuje v masivní formě bez moţnosti viditelnosti krystalů. Krystaly jsou destičkovité či 

pyramidové. Krystalografická soustava je kosočtverečná. Rozpustnost síranu sodného má 

velký význam při krystalizaci solí v přírodě. Se zvyšující se teplotou roste rozpustnost. Při 

32,4 °C je rozpustnost největší a mirabilit ztrácí vodu a krystalizuje thenardit. Při dalším 
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zvyšováním teploty rozpustnost ovšem klesá. Důvodem je zejména přítomnost dalších 

rozpustných solí, které mění charakteristiky rozpustnosti síranu sodného. 

Sírany sodné vznikají jako výsledek evaporace podzemní či povrchové vody 

v povodích s vnitřními drenáţemi v suchých pláţových oblastech. Tato pláţová jezera se 

odlišují od solí vzniklých evaporací slaných vod zejména sloţením díky akumulaci různých 

druhů rozpustných solí. Vznik evaporací je typický pro teplejší oblasti. Loţiska síranů 

sodných nacházíme často v tloušťkách od několika milimetrů aţ po loţiska hluboká několik 

metrů. Tato loţiska rovněţ obsahují i mnoţství jiných solí, jílů, či organických zbytků. Jíly 

typicky uzavřou vrstvu síranu sodného a tím zabraňují zpětnému rozpouštění vlivem vody. 

Syntetický síran sodný. Se syntetickým síranem sodným se můţeme potkat při 

například jako vedlejší produkt při výrobě umělého hedvábí. Zde vzniká při neutralizaci 

hydroxidu sodného NaOH. Nicméně tato výroba v posledních dvaceti letech zaostává za 

kompozitními materiály jako například skelná vlákna. Dále jako vedlejší produkt při výrobě 

kyseliny chlorovodíkové, kde reaguje chlorid sodný společně s kyselinou sírovou v pecích. 

Další oblastí, kde se setkáváme se syntetickým síranem sodným, je proces odsiřování spalin 

v pecích spalující uhlí. 

Pouţití síranu sodného. Pouţití nacházíme jako přísady do čisticích prostředků. 

Největší odbytem je výroba skla. Zde plní síran sodný dva úkoly. První je zajištění rychlé 

reakce neroztavené vsázky a za druhé má pozitivní vliv při rané fázi formování skla. Dále 

v textilním průmyslu, přísada pro uchovávání potravin, při výrobě inkoustů a dalších. [17] 

Pouţití síranu sodného dekahydrátu jako budiče hydratace anhydritové maltoviny 

společně se síranem ţeleznatým heptahydrátem bylo předmětem studie M. Singha a kol. 

[21]. Jako vstupní surovina byl pouţit fosfosádrovec, ke kterému se přimíchala struska, a 

následně došlo k zahřívání na teplotu 700 – 800 °C za vzniku anhydritu II (β – anhydritu). 

Účinek budičů byl zkoumán pomocí DTA analýzy a infračervené spektroskopie. 

Mechanismus účinku budičů je vysvětlen následovně. Při hydrataci anhydritu dochází 

k přeměně na sádrovec. K tomuto pomáhají tzv. nestabilní, podvojné soli. V případě pouţití 

budičů síranu sodného dekahydrátu vzniká podvojná sůl glauberit Na2Ca(SO4)2. V kombinaci 

se síranem ţeleznatým heptahydrátem vzniká komplexní sůl ferrinatrit Na3Fe(SO4)3∙3H2O. 

Tyto komplexní soli jsou rozloţeny v roztoku na kationy, které se následně adsorbují na 

povrchu zrna anhydritu. Výsledkem je vytvoření nukleačních center na povrchu zrna 

anhydritu. Okolo těchto center se následně začínají vytvářet krystalizační zárodky, jakmile se 

roztok stane přesyceným. Budiče zvyšují stupeň rozpustnosti anhydritu. Rozpustnost 

anhydritu a aktivita budičů v hydratujícím roztoku je závislá na povaze kationů. Znázornění 



30 

hydratace anhydritu na sádrovec v přítomnosti daných budičů můţeme vidět na 

schematických rovnicích (6) a (7): [21] 

Anhydrit  H2O     H2O      Sádrovec 

CaSO4     Ca2++SO4
2-+Na+    CaSO4∙2H2O  (6) 

  Budič – Na2SO4∙10H2O 

Anhydrit  H2O     H2O      Sádrovec 

CaSO4     Ca2++SO4
2-+Fe3+    CaSO4∙2H2O  (7) 

  Budič – FeSO4∙7H2O 

Mezi nejpouţívanější zásadité budiče můţeme zařadit různé druhy cementů. 

Nejhojněji uţívaný je portlandský cement. Dále literatura uvádí jako zásadité budiče např. 

vápenný hydrát, strusku, oxid vápenatý či popílek – tyto látky obsahují vápenaté ionty. Dále 

jsou jako zásadité budiče uváděny i látky, neobsahující vápník (případně jeho minimální 

mnoţství) např., mleté sklo, jíly s obsahem SiO2, odprašky z pecí na výrobu izolačních 

materiálů na skelné bázi. [10] [28] 

Ve výzkumu, prováděným V. Leškeviničienevovou a dalšími, byl zkoumán vliv 

alkalických (zásaditých) budičů na vlastnosti anhydritového cementu a také vliv teploty na 

dehydrataci fosfosádrovce. 

Jako vstupní materiál byl pouţit fosfosádrovec, který byl zahříván společně s různými 

zásaditými budiči na teplotu 800 a 900 °C. Zásadité budiče pouţité v této studii byly 

následující:  

 Mleté sklo, získané pomletím lahvového skla na velikost zrna menší neţ 0,2 mm. 

Toto mleté sklo obsahovalo 71 % amorfního SiO2, obsah byl zjištěn pomocí RTG 

analýzy, kde se amorfní fáze projevuje typickým zvlněním pozadí, které je moţné 

vidět z výstupního rentgenogramu. 

 Odprašky z pecí na výrobu izolačních materiálů na bázi minerálních vláken. Tyto 

odprašky byl rovněţ podrobeny XRD analýze, která ukázala obsah krystalického 

křemene, konkrétně ve formě cristobalitu. Velikost zrna byla opět menší neţ 0,2 

mm. 

 Přírodní jíl, obsahující následující minerály muskovit, ţivce, kaolinit, křemen, 

kalcit, dolomit. 
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Dávkování činilo 95 % anhydritu a 5 % zásaditého budiče. Jako nejlepší se jevilo 

přidání 5 % mletého skla. V porovnání s ostatními recepturami, dosahovala receptura 

modifikovaná mletým sklem pevnosti 16,5 MPa při zahřátí na 900 °C, coţ byl skoro 

dvojnásobek oproti ostatním recepturám. [28] 

Mezi směsné budiče můţeme zařadit kombinace síranových a zásaditých budičů. 

Nejrozšířenější je pouţívání portlandského cementu a různých druhů síranů, nejčastěji 

síranu sodného či draselného. [30] 

Ve studii prováděnou D. Gazdičem a dalšími, byl zkoumán vliv směsných budičů na 

vybrané technologické vlastnosti a dále bylo stanoveno mineralogické sloţení zkoumaných 

vzorků pomocí XRD analýzy. Mikrostruktura byla zaznamenána pomocí SEM mikroskopu. 

Jako vstupní materiál byl pouţit přírodní anhydrit dovezený z Polska. Síranový budič 

byl zvolen síran sodný a zásaditý budič byl zvolen portlandský cement CEM I 42,5 R. 

Celková dávka byla 5 % na hmotnost anhydritu. 

Tab. 7: Přehled některých technologických vlastností u vzorku přírodního anhydritu bez 

pouţití budiče (Vzorek A) a vzorku přírodního anhydritu se směsným budičem (Vzorek B) 

[29] 

Technologické vlastnosti 
Vzorek 

A 
Vzorek 

B 

Vodní součinitel [%] 21 26 

Počátek tuhnutí [hod:min] 7:35 2:05 

Doba tuhnutí [hod:min] 20:00 3:30 

pH 11,5 11,5 

Měrný povrch [m2/kg] 291 288 

Pevnost v tlaku po 3 dnech [MPa] 2,5 14,0 

Pevnost v tlaku po 28 dnech [MPa] 4,0 28,5 

Pevnost v tahu za ohybu po 3 dnech [MPa] 0,2 4,5 

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech [MPa] 0,4 6,7 
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Z výsledků vybraných technologických zkoušek lze vyvodit následující poznatky. Pro 

vzorek modifikovaný směsným budičem bylo zapotřebí většího mnoţství vody z důvodu 

zvětšení měrného povrchu díky přidání vstupujících látek (síran sodný a portlandský 

cement). Dalším velkým rozdílem mezi těmito vzorky byl počátek a doba tuhnutí. Zde je 

nejvíce vidět účinek budiče, který dokáţe velmi výrazně urychlit jak počátek, tak dobu 

tuhnutí. U pevnosti v tlaku po 28 dnech vidíme nárůst aţ 7 krát u vzorků s přidaným daným 

směsným budičem. 

Výsledky XRD analýzy s kvantitativním vyhodnocením ukázaly 90 % obsah anhydritu 

II. Pozorování mikrostruktury pomocí SEM mikroskopu odhalilo v přírodním anhydritu dobře 

ohraničené krystaly, které měly rozměry mezi 5 – 10 μm. [29] 

Syngenit K2Ca(SO4)2∙H2O je draselno – vápenatá sůl, která vzniká při modifikaci 

anhydritové maltoviny budičem síranem draselným K2SO4. 

Syngenit můţeme najít v přírodě jako minerál. Byl nalezen také jako součást 

vulkanického kameniva v okolí Vesuvu. Syngenit byl poprvé objeven v přírodě v roce 1872. 

Nicméně laboratorně byl syntetizován jiţ v roce 1850 jako vedlejší produkt při výrobě octa. 

Syngenit můţe být asociován např. se sádrovcem. Nejčastěji je tomu tak u tzv. „solných“ 

skvrn u cihel, kde se vyskytuje syngenit právě se sádrovcem jako typické černé skvrny. 

Stopy syngenitu můţeme nalézt také v cementu. V tomto případě došlo k reakci síranu 

draselného s cementovou matricí a následně vykrystalizoval syngenit. Síran draselný působí 

negativně na cement, z důvodu vzniku falešného tuhnutí. Obsah K2O činí 28,68 %. [17] [23] 

[24] 

Eugsterit Na4Ca(SO4)3∙2H2O a glauberit Na2Ca(SO4)2 jsou sodno – vápenaté soli, 

které vznikají při modifikaci anhydritové maltoviny budičem síranem sodným. 

Eugsterit byl popsán jako solný minerál poprvé v roce 1981. Jeho výskyt bývá 

doprovázen různými dalšími minerály. Typicky je to sádrovec, halit, thenardit, glauberit a jiné. 

Přítomnost eugsteritu je nacházena u historických staveb. Bloky vápence či cihel, pouţité 

jako konstrukční prvky, mohou být poškozeny vykrystalizováním různých solí (tzv. výkvěty) z 

důvodu například pouţití cementu při opravách v průběhu let. Cement v tomto případě slouţí 

jako zdroj vápenatých a sodných iontů. Jako minerál se eugsterit formuje nejčastěji do 
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shluků vláknitých krystalů, které jsou charakteristické svou přilnavostí. Eugsterit je bezbarvý, 

transparentní. Rozpustný ve vodě. Za normálních podmínek je metastabilní.  

Hydroglauberit je jediná další sodno – vápenatá sůl obsahující molekuly vody. 

Odlišnosti oproti eugsteritu můţeme pozorovat při stanovení XRD analýzy.  

 Glauberit je bezvodá sodno – vápenatá podvojná sůl. Tuto podvojnou sůl nacházíme 

v suchých, spíše pouštních oblastech. [25] [26] [27] 

 

Obr. 12: Ukázka shluků krystalů eugsteritu [27] 

Minerál koktait můţeme zapsat pomocí chemického vzorce (NH4)2Ca(SO4)2∙H2O. Minerál je 

transparentní, případně bílý aţ našedlý. Hustota je 2,09 g/cm3. Název nese po českém 

mineralogovi Jaroslavu Koktovi, který poprvé tento minerál zaznamenal. Krystalografická 

soustava je monoklinická. Naleziště se nachází např. v okolí Kyjova, jiţní Morava, Česká 

republika. XRD analýza ukazuje velmi podobný mineralogický záznam jako u syngenitu. [32] 

[33] 

 

Obr. 13: Minerál koktait zachycený v lokalitě Ţeravice, Česká republika [33] 
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Předešlé práce, zabývající se problematikou buzení anhydritových maltovin, dospěly 

k následujícím výsledkům. 

Byly odzkoušeny potenciální budiče hydratace síranové, zásadité i směsné. Jako 

síranové budiče byly pouţity následující látky: 

 síran draselný – K2SO4 

 síran sodný – Na2SO4 

 síran ţeleznatý heptahydrát – FeSO4∙7H2O 

 síran ţelezitý hydrát – Fe2(SO4)3 

 síran amonný – (NH4)2SO4 

 dichroman sodný dihydrát – Na2CrO7∙2H2O 

 síran měďnatý pentahydrát CuSO4∙5H2O 

 α – sádra Gaprom 

 kombinovaný budič dichroman sodný a síran sodný  

Jako zásadité budiče byly zkoumány: 

 portlandský cement CEM I 42,5 R 

 hlinitanový cement 52,5 Lafarge 

 popílek Dětmarovice 

 vápenný hydrát CL 90 

 chlorid vápenatý – CaCl2 

Jako směsné budiče byly pouţity následující látky: 

 síran sodný a portlandský cement 

 síran ţelezitý hydrát a síran sodný 

 portlandský cement a chlorid vápenatý a síran sodný 

 vápenný hydrát a chlorid vápenatý a síran sodný 
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Tab. 8: Přehled budičů uţitých při dosavadním výzkumu na ÚTHD [2] [34] [35] [36] 

  Název budiče 
Dávkování 

[%] 
Účinnost budiče 
[pevnost v MPa] 

Charakteristický znak 
S

ír
a

n
o

v
é
 b

u
d

ič
e

 

Síran draselný 0,3 - 10 
Střední  

[~12 MPa] 
Při větších dávkách počátek 
tuhnutí po cca 2 minutách 

Síran sodný 0,3 - 10 
Velká  

[~20 MPa] 
Vznik sintrové vrstvy na 

povrchu 

Síran ţeleznatý 
heptahydrát 

1 - 10 
Velká  

[~18 MPa] 

Charakteristické výkvěty 
ţeleznatých solí, cihlové 

zabarvení 

Síran ţelezitý 
hydrát 

max. 1,5  
Malá  

[~7 MPa] 
Bobtnání směsi při koncentraci 

> 1,5 %, cihlové zabarvení 

Síran amonný 1 - 3 
Velká  

[~13 MPa] 

Charakteristický zápach po 
čpavku při vyšších 

koncentracích 

Dichroman sodný 
dihydrát 

0,3 
Střední  

[~11 MPa] 
Naţloutlé zabarvení 

Síran měďnatý 
pentahydrát 

1 - 10 
Malá  

[~7 MPa] 
Bobtnání směsi, modré 

zabarvení 

Dichroman sodný 
a síran sodný 

5,5 
Velká  

[~13 MPa] 
Naţloutlé zabarvení 

α - sádra Gaprom max. 3 
Malá  

[~5 MPa] 
----- 

Z
á
s
a

d
it
é

 b
u

d
ič

e
 

Portlandský 
cement 

max. 7 
Velká  

[~20 MPa] 
Šedé zabarvení 

Hlinitanový 
cement 

max. 7 
Velká  

[~15 MPa] 
----- 

popílek 
Dětmarovice 

max. 7 
Malá  

[~5 MPa] 
Šedé zabarvení 

Vápenný hydrát max. 7 
Velká  

[~15 MPa] 
----- 

Chlorid vápenatý 0,5 
Střední  

[~9 MPa] 
Hygroskopičnost 

S
m

ě
s
n
é

 b
u
d

ič
e
 

Síran sodný a 
portlandský 

cement 
1 - 5 

Velká  
[~35 MPa] 

Vznik sintrové vrstvy na 
povrchu, šedé zbarvení 

Síran ţelezitý 
hydrát a síran 

sodný 
3 

Střední  
[~13 MPa] 

Mírné bobtnání, únik plynu 
způsobující zvětšení pórovitosti 

Portlandský 
cement a chlorid 
vápenatý a síran 

sodný 

5,5 
Velká  

[~22 MPa] 
Šedé zbarvení 

Vápenný hydrát a 
chlorid vápenatý a 

síran sodný 
5,5 

Velká  
[~16 MPa] 

Vykrystalizování vápenatých 
solí 
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Z předešlého výzkumu na ústavu THD je moţné konstatovat, ţe nejlepšího účinku 

buzení anhydritové maltoviny bylo dosaţeno při pouţití síranových budičů, a také pouţití 

směsných budičů hydratace. U síranových budičů byla největší účinnost shledána u síranu 

sodného. Zde byla zaznamenána pevnost v tlaku téměř 20 MPa. Rovněţ byl sníţen počátek 

tuhnutí z 6 hodin u vzorku bez modifikace budičem na cca 30 minut. Při pouţití směsného 

budiče, sestávající se z portlandského cementu a síranu sodného byla dosaţena pevnost 

v tlaku téměř 35 MPa. Počátek tuhnutí byl sníţen z 8 hodin na cca 1 hodinu. Při uţití 

směsného budiče portlandského cementu a síranu sodného a chloridu vápenatého bylo také 

dosaţeno velmi dobrých pevností v tlaku. V tomto případě činila pevnost 29 MPa. Počátek 

tuhnutí byl také ovlivněn pozitivně přidáním tohoto směsného budiče. Z 13 hodin byl sníţen 

na 1 hodinu. 

Při pouţití budiče hydrátu síranu ţelezitého docházelo k bobtnání čerstvé směsi. 

Důvodem můţe být vytěkání plynu a následná tvorba pórů, které jednak vzorek vylehčí, ale 

také zvětší celkovou pórovitost, vzorek se stane křehký a pevnosti jsou oproti čisté 

anhydritové pastě zvětšeny pouze minimálně. Stejného efektu bylo dosaţeno při pouţití 

síranu měďnatého pentahydrátu. Zde bylo také zaznamenáno vytěkání plynu, 

pravděpodobně SO3 během prvních 5 minut po smíchání s vodou, které mělo za následek 

rovněţ velké vylehčení a nadměrnou tvorbu pórů, které negativně ovlivnily výsledné 

pevnosti. 

Identifikace podvojných solí. Při zkoumání buzení anhydritových maltovin bylo 

vycházeno z literatury, která uvádí vznik podvojných solí při počátku hydratace, v případě 

buzení síranovými budiči. V průběhu hydratace tyto podvojné soli zvětšují stupeň hydratace 

anhydritu a následně dochází k jejich spotřebování. V rámci výzkumu na ÚTHD byly 

identifikovány následující podvojné soli při buzení síranovými budiči. V případě pouţití 

budiče síranu sodného byla identifikována podvojná sůl eugsterit. Také zde byla pozorována 

zplodina hydratace, v tomto případě hydrát síranu sodného mirabilit. Při pouţití budiče síranu 

draselného byla identifikována podvojná sůl syngenit. Při modifikaci síranem amonným byla 

spatřena podvojná sůl koktait.[2] [34] [35] [36] 
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Cílem diplomové práce bylo studium budičů anhydritových maltovin. Mineralogické 

sloţení a určení stupně hydratace byly primárními cíli této práce, přičemţ sledování 

vybraných technologických vlastností bylo orientačního charakteru. 

 Tato práce je metodicky rozčleněna do dvou etap. První etapa je věnována návrhu 

budičů hydratace anhydritové maltoviny a jejich dávkování na základě předešlého výzkumu 

na ústavu THD, a také na základě studia zahraniční literatury. Následuje příprava 

anhydritové pasty. Dále zkoumání průvodních jevů a vyhodnocení sledovaných 

technologických vlastností. 

 Druhá etapa se zabývá studiem hydratačního procesu. Ten byl sledován pomocí X – 

ray difrakční analýzy (XRD analýzy), zde bylo určeno mineralogické sloţení. Pomocí 

diferenčně termické analýzy (DT analýzy), zde byl stanoven okrajově stupeň hydratace 

anhydritu. 

 Dle studia dostupné tuzemské a zahraniční literatury, a také na základě předešlého 

výzkumu na ústavu THD byly vybrány tyto potenciální budiče hydratace. 

 Síranové 

 síran amonný - (NH4)2SO4 

 síran ţeleznatý heptahydrát - FeSO4∙7H2O 

 kombinovaný budič síran ţeleznatý heptahydrát a síran draselný  

FeSO4∙7H2O a K2SO4 

 kombinovaný budič síran ţeleznatý heptahydrát a síran sodný  

FeSO4∙7H2O a Na2SO4 

 kombinovaný budič síran hořečnatý heptahydrát a síran draselný 

MgSO4∙7H2O a K2SO4 

 Směsné 

 portlandský cement a chlorid vápenatý a síran draselný - CEM I 42,5 R a 

CaCl2 a K2SO4 
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Tab. 9: Přehled vybraných budičů hydratace, jejich značení a dávkování 

Ozn. Název budiče 
Dávkování celkem 

Zkratka 
1 5 10 

1 
Referenční - 
bez budiče 

----- ----- ----- REF 

2 Síran amonný 1 5 10 SA 

3 
Síran 

ţeleznatý 
heptahydrát 

1 5 10 F 

4 

Síran 
ţeleznatý 

heptahydrát a 
síran draselný 

0,5 + 0,5 2,5 + 2,5 5 + 5 F+K 

5 

Síran 
ţeleznatý 

heptahydrát a 
síran sodný 

0,5 + 0,5 2,5 + 2,5 5 + 5 F+N 

6 

Síran 
hořečnatý 

heptahydrát a 
síran draselný 

0,5 + 0,5 2,5 + 2,5 5 + 5 M+K 

7 

Síran draselný 
a portlandský 

cement a 
chlorid 

vápenatý 

0,33 + 0,33 + 0,33 1,67 + 1,67 + 1,67 3,33 + 3,33 + 3,33 CEM+C+K 

 

Budiče síran amonný a síran ţeleznatý heptahydrát byly jiţ v rámci výzkumu dané 

problematiky pouţity, nicméně pro účely optimalizace dávkování a validace předchozích dat 

byly pouţity znovu. Kombinované budiče síran ţeleznatý heptahydrát a síran draselný, síran 

ţeleznatý heptahydrát a síran sodný, síran hořečnatý a síran draselný, portlandský cement a 

chlorid vápenatý a síran draselný byly pouţity jako potenciální nové budiče hydratace. 

Literatura [2] uvádí maximální doporučené dávkování síranových budičů do 3 %. Dále 

maximální doporučené dávkování zásaditých budičů do 7 % a směsných do 5 %. Z důvodu 

zvýšení moţné tvorby a následná identifikace hydratačních produktů ve formě komplexních 

solí, které mají za následek zvýšení rozpustnosti, a zvýšení přeměny anhydritu na sádrovec 

bylo toto doporučené dávkování překročeno. 

Postup prací v rámci první etapy probíhal následujícím způsobem: 

 Nejdříve byla připravena anhydritová pasta, která byla vytvořena smícháním 

přírodního anhydritu s příslušným/i budičem/či hydratace, zhomogenizování směsi, a 

smíchání s vodou. 
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 Následovalo stanovení kaše normální konzistence, která byla určena na Vicatově 

přístroji jako průnik penetračního válečku do zkoumaného vzorku. Celý postup 

stanovení kaše normální konzistence byl v souladu s ČSN EN 196 – 3 [45], která 

udává průnik penetračního válečku na 6 ± 3 mm. Vzhledem k větší citlivost 

anhydritového pojiva na přídavek vody, uvádí se teoretická spotřeba vody 26,4 g na 

100 g anhydritu, dle zkušeností však stačí pouze 20 g vody na 100 g anhydritu [2], 

byla za kaši normální konzistence uvaţována taková, kde byl průnik penetračního 

válečku 6 ± 1 mm. 

 Při stanovení kaše normální konzistence bylo moţné pozorovat různé průvodní jevy a 

chování anhydritové pasty. Nejčastěji se jednalo o změnu zabarvení, případné 

bobtnání či charakteristický zápach nebo náhlou změnu zpracovatelnosti. 

 Počátek a doba tuhnutí byly rovněţ stanoveny pomocí Vicatova přístroje. Tentokrát 

jako průnik penetrační jehly do zkoumaného vzorku. Celý postup byl proveden dle 

ČSN EN 196 – 3 [45]. 

 Dále byla namíchaná anhydritová pasta, která byla vyhotovena smícháním přírodního 

anhydritu s příslušnými budiči hydratace, řádné homogenizování směsi a smíchání 

s vodou. Následně byly vytvořeny zkušební vzorky, které byly odlity do ocelových 

forem o rozměrech 20×20×100 mm. Pak byly jednotlivé formy zabaleny do PE fólie. 

V této fólii byly uloţeny po dobu 24 hodin. Následovalo odformování a vzorky byly 

dále exponovány v laboratorním prostředí a dle stáří (1 den, 3 dny, 7 dní a 28 dní) 

byly stanoveny vybrané technologické vlastnosti. 

 Vţdy před stanovením pevností byly vzorky uloţeny do laboratorní sušárny při teplotě 

40 °C po dobu 90 minut. 

 Po vyjmutí z laboratorní sušárny byla stanovena objemová hmotnost. 

 Dále byly provedeny pevnostní zkoušky. Pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu 

byly provedeny dle ČSN EN 196 – 1 [44]. 

 Po pevnostních zkouškách byl odebrán vzorek cca 50 g, který byl vloţen do 

vibračního mlýna a následně pomlet na takovou velikost, aby propadl sítem 0,063 

mm. 

 Následovala trojnásobná vypírka v izopropylalkoholu (izopropanolu) pro zastavení 

hydratačního procesu a uloţení v mrazicím boxu při teplotě - 20 °C. Takto připravené 

vzorky byly pouţity pro navazující zkoušky v rámci II. etapy. 
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 Pomocí XRD analýzy bylo stanoveno mineralogické sloţení vzorků ve stáří 1, 3, 7 a 

28 dní. Tato kvalitativní analýza slouţí k určení zastoupení základních minerálů (anhydritu a 

sádrovce) s cílem časového záznamu přeměny anhydritu II na sádrovec. Dále také dalších 

hydratačních produktů, vzniklých v důsledku účinku jednotlivých budičů coţ jsou komplexní 

soli případně vzniklé hydráty budičů či rezidua nezreagovaných budičů. 

Pro zjištění stupně hydratace anhydritu na sádrovec byla provedena termická 

analýza. Pro kvantitativní účely bylo na základě průběhu DT a TG křivek vypočteno 

procentuální zastoupení sádrovce po 28 dnech hydratace. 

V rámci experimentálních prací bylo pouţito následující přístrojové vybavení. 

 Vicatův přístroj. Pro účely stanovení kaše normální konzistence a počátku a doby 

tuhnutí byl pouţit ruční Vicatův přístroj. 

 Zkušební formy. Pro výrobu zkušebních těles o rozměrech 20×20×100 mm byly 

vyuţity normové zkušební ocelové formy. 

 Laboratorní sušárna. Pro vysušení vzorků před pevnostními zkouškami byla pouţita 

sušárna typu Binder BD 53. 

 Zkušební lis. Pro zjištění pevnostních charakteristik na zkušebních tělesech 

20×20×100 mm byl pouţit zkušební lis na ústavu THD. 

 Vibrační mlýn. Pro účely rozemletí vzorků po pevnostních zkouškách byl pouţit 

vibrační mlýn typu VM – 3 LA na ústavu THD. Vibrační mlýn se skládá z mlecího 

talíře, který je zajištěn pomocí páky pod kterým se nachází soustava pruţin, které 

pomocí excentrů melou daný vzorek uloţený v mlecím talíři. 

 Diferenčně termická analýza (DT analýza). Byla stanovena na přístroji Mettler Toledo 

TGA/SDTA851e. 

 

Obr. 14: Přístroj Mettler Toledo TGA/SDTA851e 
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 XRD analýza. Byla stanovena na přístroji PANalytical s PIXcel3D detektorem za 

podmínek: 

 Záření Cu K – alpha, 

 Vlnová délka 1,540598 Å, 

 Napětí (kV)/proud (mA): 45/40, 

 Liniový scan, Reţim 1D, 

 Rozsah měření 5,0 – 60,0 °2Theta, 

 Čas kroku 157,845 s, 

 Velikost kroku 0,0131 s. 

 

Obr. 15: Přístroj PANalytical Empyrean 

V rámci experimentálních prací byly pouţity následující suroviny. 

 Přírodní anhydrit. Přírodní anhydrit, který byl pouţitý v této diplomové práci, byl 

dovezen z Polska. Zprostředkovatelem byla firma Morfico, která dodala barel o 

celkové hmotnosti přibliţně 50 kg. XRD analýza přírodního anhydritu je patrná z obr. 

16. 

 

Obr. 16: Rentgenogram zachycující přírodní anhydrit 
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 Z XRD analýzy bylo moţné identifikovat tyto minerály: 

 anhydrit II CaSO4 (dhkl = 3,49; 2,85; 2,33 Å), označení AH II 

 sádrovec CaSO4·2H2O (dhkl = 7,56; 4,27; 3,79 Å), označení G 

 kalcit CaCO3 (dhkl = 3,86; 3,035 Ǻ), označení K 

 křemen SiO2 (dhkl = 4,21; 3,36 Å), označení Q 

 Izopropylalkohol - C3H8O, izopropylalkohol byl dodán firmou PENTA Chrudim, s. r. o. 

a čistota je zde min. 99,9 % 

 Budiče hydratace 

 Síran amonný - (NH4)2SO4, p. a. čistota min. 99 %, dodavatel PENTA Chrudim    

s. r. o. 

 Síran železnatý heptahydrát - FeSO4∙7H2O, p. a. čistota min. 99 %, dodavatel 

PENTA Chrudim s. r. o. 

 Síran draselný - K2SO4, p. a. čistota min. 99 % dodavatel PENTA Chrudim s. r. o. 

 Síran sodný - Na2SO4, p. a. čistota min. 99 % dodavatel PENTA Chrudim s. r. o. 

 Síran hořečnatý heptahydrát - MgSO4∙7H2O, p. a. čistota min. 99 % dodavatel 

PENTA Chrudim s. r. o. 

 Chlorid vápenatý - CaCl2, p. a. čistota min. 99 % dodavatel PENTA Chrudim        

s. r. o. 

 Portlandský cement CEM I 42,5 R, portlandský cement CEM I 42,5 R byl dodán 

firmou Českomoravský cement, a. s., závod Mokrá, parametry portlandského 

cementu jsou znázorněny v tab. 10 a tab. 11. 

Tab. 10: Přehled chemických vlastností portlandského cementu CEM I 42,5 R [37] 

Chemické vlastnosti 

Parametr Průměrná hodnota 

Obsah [%] 

CaO 64,2 

SiO2 19,5 

Al2O3 4,7 

Fe2O3 3,2 

MgO 1,3 

SO3 3,2 

Cl- 0,047 

K2O 0,78 

Na2O 0,09 

ZŢ [%] 3,2 
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Tab. 11: Přehled fyzikálních a mechanických vlastností portlandského cementu CEM I 42,5 

R [37] 

Fyzikální a mechanické vlastnosti 

Parametr Průměrná hodnota 

Pevnost v tlaku [MPa] 

1 den 14 

2 dny 29 

7 dní 53 

28 dní 61 

56 dní 66 

90 dní 67 

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

1 den 4 

2 dny 6 

7 dní 8 

28 dní 9 

56 dní 9 

90 dní 9 

Normální konziastence [%] 27,8 

Počátek tuhnutí [min] 219 

Konec tuhnutí [min] 286 

Měrný povrch [m2/kg] 374 

Měrná hmotnost [kg/m3] 3110 

Sypná hmotnost [kg/m3] 100 - 1600 

Hydratační teplo [J/g] 310 

 

Pro účely studia budičů hydratace byly vybrány výše zmíněné budiče. Všechny 

budiče byly dodány ve formě práškových látek, které se na první pohled od sebe lišily 

zabarvením, morfologií či typickými shluky krystalů. 

 Síran amonný - (NH4)2SO4, bílá, práškovitá látka, 

 Síran železnatý heptahydrát - FeSO4∙7H2O, zelená látka, větší krystaly, případně 

lehce oddělitelné „shluky“ krystalů, 

 Síran draselný - K2SO4, bílá, práškovitá látka, často tvořící „shluky“ krystalů, tento 

budič byl před pouţitím pomlet v laboratorním mlýnu, 

 Síran sodný - Na2SO4, bílá, práškovitá látka, 

 Síran hořečnatý heptahydrát - MgSO4∙7H2O, mléčně zakalená látka, větší krystaly, 
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 Chlorid vápenatý - CaCl2, bílá, práškovitá látka, 

 Portlandský cement CEM I 42,5 R, šedá, práškovitá látka. 

Po smíchání přírodního anhydritu s příslušnými budiči hydratace a následným 

přidáním vody byly pozorovány více či méně následující průvodní jevy: 

1 - Referenční 

 Po smíchání anhydritu s vodou byla vytvořena anhydritová pasta, která v čerstvém 

stavu vykazovala velmi dobrou zpracovatelnost. 

 Po odformování, po 24 hodinách, byly vzorky nedostatečně zatvrdlé, nacházely se 

v plastickém stavu, došlo k mírnému zkroucení vzorků. 

2 - Síran amonný - (NH4)2SO4 

 Tento budič po vytvoření anhydritové pasty nevykazoval v čerstvém stavu ţádné 

rozdíly ve zpracovatelnosti ve všech koncentracích. 

 Nejvýraznější průvodní jev v čerstvém stavu byl intenzivní zápach po čpavku. 

Zejména v koncentraci 5 a 10 %. 

 Po 1 dni hydratace, byly stanoveny první technologické vlastnosti. Vzorky 

v koncentraci 1 % síranu amonného byly ztvrdlé a po odformování nevykazovaly 

ţádné tvarové imperfekce. Vzorky v koncentraci 5 a 10 % byly po jednom dni 

hydratace v plastickém stavu a proto byly vzorky sušeny v laboratorní sušárně 

společně s ocelovými formami. Odformování následovalo aţ po vysušení 

v laboratorní sušárně. 

 Z tohoto důvodu byl zbytek vzorků modifikovaných síranem amonným v koncentraci 5 

a 10 % ponechány ve formě po dobu 3 dní a následně byly odformovány. 

 Další průvodní jev se projevil po 7 dnech hydratace, kdy na povrchu, který nebyl 

v kontaktu s ocelovou formou, došlo k enormní tvorbě výkvětů. Dále se vzorky 

výrazně deformovaly, jak je patrné z obr. 17. 

 Po 28 dnech jiţ byla deformace tak velká, ţe tlačná plocha vzorků místo 

„čtvercového“ tvaru zaujímala „lichoběţníkový“ tvar, díky kterému nebylo moţné 

dosáhnout zcela relevantních výsledků pevností a objemové hmotnosti. 
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Obr. 17: Ukázka deformace vzorku s přidáním síranu amonného v koncentraci 10 % po 7 

dnech hydratace 

3 - Síran železnatý heptahydrát - FeSO4∙7H2O 

 Při pouţití tohoto budiče nebyly pozorovány ţádné změny zpracovatelnosti ve všech 

koncentracích (1, 5 a 10 %). 

 Cca po 5 minutách od smíchání s vodou nastala barevná změna v závislosti na 

koncentraci budiče. Se zvětšující se koncentrací docházelo k intenzivnějšímu 

cihlovému zabarvení plochy vzorku, který nebyl v kontaktu s ocelovou formou. 

 Při odformování, po 1 dni, byly vzorky ve všech koncentracích zatuhlé. 

 Od 3 dne hydratace bylo moţné pozorovat vznik výkvětů. Tyto „skvrny“ byly 

zaznamenány v koncentraci 5 a 10 % a jsou vyobrazeny na obr. 18. 

 

Obr. 18: Ukázka vzniku výkvětů u modifikace budičem síranem ţeleznatým heptahydrátem 

v koncentraci 10 % 

4 - Síran železnatý heptahydrát a síran draselný – FeSO4∙7H2O a K2SO4 

 U modifikace tímto kombinovaným budičem v koncentraci 1 % nebyla pozorována 

ţádna změna zpracovatelnosti. Nicméně v koncentraci 5 % jiţ byl znát účinek síranu 

draselného, který velmi výrazně zkracuje počátek a dobu tuhnutí. V koncentraci 10 % 
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byla pozorována náhlá změna zpracovatelnosti cca po 2 minutách, kdy přešla směs 

z pastovitého na velmi tuhý stav. 

 Rovněţ byla patrná barevná změna při zvyšující se koncentraci, kdy docházelo 

k intenzivnějšímu cihlovému zabarvení u plochy, která nebyla v kontaktu s ocelovou 

formou. 

 Po odformování byly vzorky zatuhlé a ţádná tvarová změna nebyla zaznamenána. 

 Od 7 dne hydratace bylo moţné pozorovat velmi umírněný vznik výkvětů ţeleznatých 

solí. Výskyt je menší, neţ v případě pouţití samotného síranu ţeleznatého 

heptahydrátu – obr. 18. V porovnání se všemi budiči, kde byl pouţit síran ţeleznatý 

heptahydrát, je zde nejmenší výskyt těchto výkvětů. 

5 - Síran železnatý heptahydrát a síran sodný - FeSO4∙7H2O a Na2SO4 

 U modifikace daným kombinovaným budičem nebyla zpozorována ţádná změna 

zpracovatelnosti ve všech koncentracích. 

 Zde byla moţnost rovněţ vidět barevné odlišnosti v závislosti na dávce budiče. 

Přičemţ s rostoucí dávkou nastalo intenzivnější cihlové zabarvení daných vzorků. 

 Po odformování byly všechny vzorky zatuhlé, bez známky tvarové změny. 

 Pro budič síran sodný je typický vznik sintrové vrstvy, jejíţ součástí jsou sodné ionty, 

které se dostaly na povrch. V tomto případě se nejedná o sintrovou vrstvu, ale o 

výkvěty ţeleznatých solí. 

 Od 3 dne hydratace byl patrný vznik výkvětů, které byly vytvořeny vykrystalizováním 

ţeleznatých solí. Tento „povlak“ byl patrný jednak na ploše vzorku, která nebyla 

v kontaktu s ocelovou formou ale také u ploch, které byly v kontaktu s ocelovou 

formou, jak je moţné spatřit na obr. 19. Výkvěty bylo moţné pozorovat ve všech 

koncentracích, přičemţ s rostoucí koncentrací byla tato vrstva silnější. 

 

Obr. 19: Ukázka vzniku výkvětů u pouţití kombinovaného budiče síranu ţeleznatého 

heptahydrátu a síranu sodného v koncentraci 10 % 
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6 - Síran hořečnatý heptahydrát a síran draselný - MgSO4∙7H2O a K2SO4 

 U modifikace tímto kombinovaným budičem v koncentraci 1 % nebyla spatřena ţádná 

změna zpracovatelnosti. V koncentraci 5 % došlo po 5 minutách po rozmíchání 

s vodou k náhlé změně zpracovatelnosti. Rovněţ v koncentraci 10 % došlo k náhlé 

změně zpracovatelnosti, kdy směs přešla z pastovité konzistence na velmi tuhou. 

Toto bylo moţné pozorovat jiţ po 2 minutách od rozmíchání s vodou. Ten průvodní 

jev je opět způsoben síranem draselným. 

 Po odformování byly vzorky zatuhlé, bez viditelné tvarové změny. 

 Po celou dobu sledovaného hydratačního procesu zde nebyla zaznamenána 

přítomnost výkvětů či sintrové vrstvy na povrchu zkoumaných vzorků. 

 Po 1 dni bylo moţné zpozorovat barevnou změnu, kdy vzorky vykazovaly bělejší 

odstín oproti referenční směsi, zejména u vyšších koncentrací (5 a 10 %). 

7 - Portlandský cement a chlorid vápenatý a síran draselný - CEM I 42,5 R a CaCl2 a K2SO4 

 U tohoto směsného budiče nebyla zaznamenána ţádná změna zpracovatelnosti 

v koncentraci 1 %. Při větších koncentracích 5 a 10 % dochází ke změně 

zpracovatelnosti, kdy směs přechází z pastovitého stavu na velmi tuhou směs. Tato 

změna ovšem není tak rychlá a intenzivní jako u modifikace síranem ţeleznatým 

heptahydrátem a síranem draselným, síranem hořečnatým heptahydrátem a síranem 

draselným. Časově dochází ke ztrátě zpracovatelnosti za cca 10 minut od rozmíchání 

s vodou v koncentraci 5 %, v koncentraci 10 % cca 5 minut. 

 S rostoucí koncentrací daného směsného budiče dochází k barevné změně 

způsobené obsahem cementu, přičemţ dochází k šedému zabarvení směsi. 

V koncentraci 1 % nedochází k barevné změně, v koncentraci 5 % je barevná 

přeměna minimální. Nejvíce patrná je tato barevná přeměna patrná při koncentraci 10 

%. 

 Po odfromování nebyly přítomny ţádné tvarové imperfekce. Všechny vzorky byly 

ztuhlé v době odformovávání. 

 Po 7 dnech hydratace začala vznikat sintrová vrstva na povrchu vzorku, který nebyl 

v kontaktu s ocelovou formou. Krystaly vápenatých solí, které tvořily sintrovou vrstvu, 

byly velmi hustě zastoupeny a vystupovaly na povrch vzorku aţ do vzdálenosti cca 3 

– 4 mm. Postupné zvětšování sintrové vrstvy je vyobrazeno na obr. 20 a 21.  
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Obr. 20: Sintrová vrstva na vzorku modifikovaným směsným budičem portlandským 

cementem a chloridem vápenatým a síranem draselným v koncentraci 10 % po 7 dnech 

hydratace 

 

Obr. 21: Sintrová vrstva na vzorku modifikovaným směsným budičem portlandským 

cementem a chloridem vápenatým a síranem draselným v koncentraci 10 % po 28 dnech 

hydratace 

 

Přehled vyhodnocení sledovaných technologických vlastností je zobrazen v tab. 12 aţ tab. 

17. 
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Tab. 12: Přehled technologických vlastností pro modifikaci budičem síranem amonným 

Technologické vlastnosti 

Modifikace síranem amonným 

Obsah budiče [%] 

0 1 5 10 

Normální konzistence 

Vnik penetračního válečku [mm] 5 7 5 5 

Vodní součinitel [-] 0,20 0,19 0,18 0,17 

Počátek tuhnutí [hod:min] 6:50 6:10 ~16:00 >24:00 

Doba tuhnutí [hod:min] 15:00 10:00 ~72:00 ~72:00 

Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 2096 1842 2008 2057 

3 dny 1901 1849 1913 1929 

7 dní 1834 1837 1776 1662 

28 dní 1826 1840 1789 1635 

Pevnost v tlaku [MPa] 

1 den 0 0,3 0,2 0 

3 dny 0,2 1,4 0,3 0,2 

7 dní 0,6 12,2 3,0 0,7 

28 dní 1,8 13,7 2,8 0,4 

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

1 den 0 0 0 0 

3 dny 0 0,1 0 0 

7 dní 0,5 3,3 0,7 0 

28 dní 0,6 3,6 1,6 0,9 

 

 Vodní součinitel. Pro referenční směs činil 0,2. Po přidání budiče síranu amonného 

v koncentraci 1 % dochází k mírnému sníţení na 0,19. V koncentraci 5 % síranu 

amonného činil vodní součinitel 0,18 a v koncentraci 10 % činil 0,17. Je zde patrný 

trend sniţování vodního součinitele s rostoucí koncentrací tohoto síranového budiče 

hydratace anhydritu. 

 Počátek a doba tuhnutí. Počátek tuhnutí byl u referenční směsi stanoven na necelých 

7 hodin od rozmíchání s vodou. Doba tuhnutí byla stanovena na 15 hodin od 

rozmíchání s vodou. Při pouţití budiče síranu amonného v koncentraci 1 % došlo ke 

sníţení počátku tuhnutí o 40 minut oproti referenční směsi. Doba tuhnutí zde byla 

sníţena o 5 hodin oproti referenční směsi. V koncentraci 5 a 10 % nebylo moţné 

jednoznačně změřit počátek a dobu tuhnutí, přičemţ počátek tuhnutí koncentraci 5 % 

činil zhruba 16 hodin a doba tuhnutí činila zhruba tři dny. U koncentrace 10 % byl 

počátek tuhnutí zhruba 1 den a doba tuhnutí zhruba 3 dny. Hodnoty počátku a doby 

tuhnutí jsou dokonce vyšší, neţ je tomu u referenční směsi. 
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 Objemová hmotnost. U referenční směsi docházelo ke sniţování objemové hmotnosti 

v zvyšujícím se čase hydratace způsobenou vysycháním vzorků. Trend postupného 

sniţování objemové hmotnosti je také patrný ve všech koncentracích budiče síranu 

amonného ve zvyšujícím se čase hydratace. 

 Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu. Pevnost v tlaku u referenční směsi byla po 28 

dnech hydratace 1,1 MPa a pevnost v tahu za ohybu 0,6 MPa. Při uţití budiče síranu 

amonného byly pevnosti, jak v tlaku, tak v tahu za ohybu, v koncentraci 1 % rapidně 

zvýšeny ve všech dnech hydratace oproti referenční směsi. Budič síran amonný 

vykazoval v koncentraci 1 % největší pevnosti v tlaku, a to 13,7 MPa po 28 dnech 

hydratace. Ostatní koncentrace dosahovaly pouze zlomku této pevnosti v tlaku. 

Konkrétně v koncentraci 5 % byla pevnost v tlaku 3 MPa a v koncentraci 10 % 

pouhých 0,7 MPa po 28 dnech, coţ je dokonce méně, neţ bylo zaznamenáno u 

referenčního vzorku.  

 

 

Graf 1: Přehled pevností v tlaku pro modifikaci budičem síranem amonným 
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Tab. 13: Přehled technologických vlastností pro modifikaci budičem síranem ţeleznatým 

heptahydrátem 

Technologické vlastnosti 

Modifikace síranem železnatým 
heptahydrátem 

Obsah budiče [%] 

0 1 5 10 

Normální konzistence 

Vnik penetračního válečku [mm] 5 5 5 5 

Vodní součinitel [-] 0,20 0,19 0,19 0,19 

Počátek tuhnutí [hod:min] 6:50 0:31 1:21 2:33 

Doba tuhnutí [hod:min] 15:00 2:50 3:45 5:28 

Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 2096 1893 1915 1968 

3 dny 1901 1869 1863 1932 

7 dní 1834 1802 1820 1930 

28 dní 1826 1793 1783 1875 

Pevnost v tlaku [MPa] 

1 den 0 0,2 0,3 0,2 

3 dny 0,2 3,3 3,8 2,1 

7 dní 0,6 3,9 10,4 13,6 

28 dní 1,8 5,9 17,3 18,8 

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

1 den 0 0 0 0 

3 dny 0 0,4 0,7 0,4 

7 dní 0,5 0,8 4,3 4,7 

28 dní 0,6 1,0 5,0 5,1 

 

 Vodní součinitel. Vodní součinitel pro referenční směs činil 0,2. Při modifikaci 

budičem síranem ţeleznatým heptahydrátem bylo dosaţeno vodního součinitele 

0,19, a to shodně pro všechny koncentrace tohoto síranového budiče. Lze říci, ţe 

přidání tohoto budiče nemá vliv na vodní součinitel ve všech zkoušených 

koncentracích. 

 Počátek a doba tuhnutí. Počátek tuhnutí u referenční směsi byl stanoven na necelých 

7 hodin a doba tuhnutí 15 hodin. Po přidání budiče síranu ţeleznatého heptahydrátu 

došlo k výraznému sníţení jak počátku, tak doby tuhnutí ve všech zkoumaných 

koncentracích tohoto budiče. Nejvyšší účinek byl zaznamenán jiţ v koncentraci 1 %, 

zde byl počátek tuhnutí 31 minut, coţ je sníţení o 6,5 hodiny oproti referenci a doba 

tuhnutí necelé 3 hodiny, coţ je sníţení o 12 hodin oproti referenci. Se zvyšující se 

koncentrací došlo k zmenšování účinku budiče na počátek a dobu tuhnutí. V nejvyšší 
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sledované koncentraci byl počátek tuhnutí 2 hodiny a 33 minut a doba tuhnutí 

necelých 5,5 hodiny. Lze říci, ţe s rostoucí koncentrací budiče dochází 

k prodluţování jak počátku, tak doby tuhnutí. 

 Objemová hmotnost. Při porovnání objemové hmotnosti u jednotlivých koncentrací 

budiče byla nejvyšší objemová hmotnost zaznamenána v koncentraci 10 % ve všech 

sledovaných stářích vzorků. Rovněţ byl zde patrný trend sniţování objemové 

hmotnosti ve všech koncentracích ve zvyšujícím se čase hydratace. 

 Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu. Při pouţití budiče síranu ţeleznatého 

heptahydrátu bylo dosaţeno výrazného zvýšení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu ve 

všech zkoušených koncentracích oproti referenci. Nárůst pevnosti v tlaku bylo moţné 

pozorovat ve všech dnech hydratace. Nejvyšší pevnosti v tlaku po 28 dnech bylo 

dosaţeno v koncentraci budiče 10 %. Pevnost v tlaku zde činila 18,8 MPa, coţ je 

18krát více, neţ je tomu u referenčního vzorku. Nejmenší pevnosti v tlaku bylo 

dosaţeno v koncentraci budiče 1 %. Pevnost v tlaku zde byla 5,9 MPa. 

 

Graf 2: Přehled pevnosti v tlaku pro modifikaci budičem síranem ţeleznatým heptahydrátem 
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Tab. 14: Přehled technologických vlastností pro modifikaci kombinovaným budičem síranem 

ţeleznatým heptahydrátem a síranem draselným 

Technologické vlastnosti 

Modifikace síranem železnatým 
heptahydrátem a síranem 

draselným 

Obsah budiče [%] 

0 1 5 10 

Normální konzistence 

Vnik penetračního válečku [mm] 5 6 5 7 

Vodní součinitel [-] 0,20 0,21 0,22 0,23 

Počátek tuhnutí [hod:min] 6:50 0:25 0:21 0:05 

Doba tuhnutí [hod:min] 15:00 2:18 0:38 0:17 

Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 2096 1808 1915 1874 

3 dny 1901 1822 1899 1883 

7 dní 1834 1807 1828 1846 

28 dní 1826 1797 1827 1803 

Pevnost v tlaku [MPa] 

1 den 0 1,0 2,9 2,0 

3 dny 0,2 6,8 7,7 8,7 

7 dní 0,6 13,7 22,1 27,2 

28 dní 1,8 15,1 22,0 29,2 

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

1 den 0 0 0,7 0,3 

3 dny 0 1,3 2,0 1,5 

7 dní 0,5 2,5 7,1 6,9 

28 dní 0,6 3,7 7,8 8,6 

 

 Vodní součinitel. Pro referenční směs byl stanoven vodní součinitel na 0,2. Při 

modifikaci kombinovaným budičem síranem ţeleznatým heptahydrátem a síranem 

draselným bylo zaznamenáno mírné zvyšování vodního součinitele s rostoucí 

koncentrací kombinovaného budiče. Důvodem můţe být hygroskopičnost budiče 

síranu draselného. 

 Počátek a doba tuhnutí. Počátek tuhnutí u referenční směsi byl necelých 7 hodin. 

Doba tuhnutí byla u referenční směsi 15 hodin. Při pouţití daného kombinovaného 

budiče nastalo velmi výrazné sníţení počátku a doby tuhnutí ve všech koncentracích 

oproti referenci. Důvodem je uţití budiče síranu draselného, který velmi výrazně 

urychluje počátek i dobu tuhnutí. V koncentraci 1 % byl počátek tuhnutí zaznamenán 

na 25 minut a doba tuhnutí na 2 hodiny a 18 minut. S rostoucí koncentrací byla 

zvyšována účinnost budiče, přičemţ nejvyšší účinnosti bylo dosaţeno v koncentraci 
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10 %, kdy byl počátek tuhnutí sníţen na pouhých 5 minut oproti necelým 7 hodinám u 

referenčního vzorku a doba tuhnutí zde cca 20 minut oproti 15 hodinám u reference. 

 Objemová hmotnost. Objemová hmotnost u referenčního vzorku klesala se 

zvyšujícím se časem hydratace. Rovněţ objemová hmotnost u modifikace 

kombinovaným budičem spíše klesala se zvyšujícím se časem hydratace ve všech 

koncentracích. 

 Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu. Pevnost v tlaku i v tahu za ohybu byly velmi 

výrazně zvýšeny díky přidání kombinovaného budiče ve všech koncentracích oproti 

referenčnímu vzorku. Se zvyšujícím se časem hydratace docházelo ke zvyšování 

pevností, jak v tlaku, tak v tahu za ohybu, a to ve všech koncentracích. Nejvyšší 

pevnosti v tlaku po 28 dnech bylo dosaţeno v koncentraci 10 %. Zde pevnost v tlaku 

činila 29,2 MPa, coţ je nevyšší pevnost v tlaku z celého souboru vzorků. Nejmenší 

pevnosti v tlaku po 28 dnech bylo dosaţeno v koncentraci 1 %, a to 15,1 MPa. Bylo 

moţné zde pozorovat trend zvyšujících se pevností s rostoucí koncentrací budiče. 

 

Graf 3: Přehled pevnosti v tlaku pro modifikaci kombinovaným budičem síranem ţeleznatým 

heptahydrátem a síranem draselným 
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Tab. 15: Přehled technologických vlastností pro modifikaci kombinovaným budičem síranem 

ţeleznatým heptahydrátem a síranem sodným 

Technologické vlastnosti 

Modifikace síranem železnatým 
heptahydrátem a síranem 

sodným 

Obsah budiče [%] 

0 1 5 10 

Normální konzistence 

Vnik penetračního válečku [mm] 5 5 6 5 

Vodní součinitel [-] 0,20 0,21 0,20 0,19 

Počátek tuhnutí [hod:min] 6:50 0:26 0:25 0:22 

Doba tuhnutí [hod:min] 15:00 1:58 1:46 2:01 

Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 2096 2044 1981 2010 

3 dny 1901 1869 1916 2007 

7 dní 1834 1787 1809 1775 

28 dní 1826 1799 1773 1735 

Pevnost v tlaku [MPa] 

1 den 0 2,7 3 0,4 

3 dny 0,2 5,3 5,0 2,9 

7 dní 0,6 12,3 12,7 4,2 

28 dní 1,8 17,3 17,0 8,8 

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

1 den 0 0,3 0,6 0,1 

3 dny 0 1,0 0,7 0,6 

7 dní 0,5 5,2 4,4 0,7 

28 dní 0,6 5,5 4,6 2,5 

 

 Vodní součinitel. Pro referenční vzorek byl určen vodní součinitel na 0,2. Při pouţití 

kombinovaného budiče síranu ţeleznatého heptahydrátu a síranu sodného se vodní 

součinitel mírně sniţoval s rostoucí koncentrací tohoto budiče oproti referenci. 

 Počátek a doba tuhnutí. Počátek tuhnutí u reference byl stanoven na necelých 7 

hodin. Doba tuhnutí byla zaznamenána u referenčního vzorku na 15 hodin. Při pouţití 

daného kombinovaného budiče došlo k výraznému sníţení jak počátku, tak doby 

tuhnutí ve všech koncentracích oproti referenčnímu vzorku. Počátek tuhnutí se u 

všech koncentrací pohyboval okolo 25 minut, coţ je výrazné sníţení oproti necelým 

sedmi hodinám, které nabízela reference. Doba tuhnutí se zde pohybovala okolo 2 

hodin u všech zkoumaných koncentrací, coţ je výrazné sníţení doby tuhnutí oproti 

referenčnímu vzorku, který nabízel dobu tuhnutí 15 hodin. Není zde ovšem patrný 

ţádný zásadní efekt na počátek a dobu tuhnutí v rámci různých koncentrací budiče. 
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 Objemová hmotnost. Objemová hmotnost u referenčního vzorku klesala se zvyšující 

se dobou hydratace. Při pouţití budiče došlo k výraznému sniţování objemové 

hmotnosti se zvyšující se dobou hydratace. Nejniţší objemová hmotnost byla 

stanovena na 1735 kg/m3 v koncentraci budiče 10 % po 28 dnech hydratace. 

 Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu. Pevnost v tlaku i v tahu za ohybu byly výrazně 

zvýšeny oproti referenčnímu vzorku z důvodu přidání kombinovaného budiče 

hydratace. Nejvyšší pevnost v tlaku činila 17,3 MPa v koncentraci budiče 1 % ve stáří 

28 dní oproti 1,8 MPa, která byla stanovena na referenčním vzorku rovněţ ve stáří 28 

dní. Rovněţ v koncentraci 5 % byla zaznamenána vysoká pevnost v tlaku, a to 17 

MPa, ale v koncentraci 10 % budiče došlo jiţ k výraznému sníţení pevnosti v rámci 

daného budiče, pevnost v tlaku zde činila pouze 8,8 MPa.  

 

Graf 4: Přehled pevnosti v tlaku pro modifikaci kombinovaným budičem síranem ţeleznatým 

heptahydrátem a síranem sodným 
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Tab. 16: Přehled technologických vlastností pro modifikaci kombinovaným budičem síranem 

hořečnatým heptahydrátem a síranem draselným 

Technologické vlastnosti 

Modifikace síranem hořečnatým 
heptahydrátem a síranem 

draselným 

Obsah budiče [%] 

0 1 5 10 

Normální konzistence 

Vnik penetračního válečku [mm] 5 7 5 7 

Vodní součinitel [-] 0,20 0,20 0,19 0,19 

Počátek tuhnutí [hod:min] 6:50 0:19 0:12 0:04 

Doba tuhnutí [hod:min] 15:00 1:46 1:04 0:19 

Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 2096 1848 1941 1954 

3 dny 1901 1864 1848 1900 

7 dní 1834 1797 1836 1861 

28 dní 1826 1798 1806 1780 

Pevnost v tlaku [MPa] 

1 den 0 0,1 0,4 0,5 

3 dny 0,2 2,0 2,5 1,6 

7 dní 0,6 8,5 8,7 2,3 

28 dní 1,8 9,9 8,4 6,8 

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

1 den 0 0 0 0 

3 dny 0 0 0,4 0 

7 dní 0,5 2,2 1,8 0,7 

28 dní 0,6 2,1 2,4 1,8 

 

 Vodní součinitel. Vodní součinitel pro anhydritovou pastu, bez přidání budiče činil 0,2. 

Po přidání kombinovaného budiče síranu hořečnatého heptahydrátu a síranu 

draselného se vodní součinitel pohyboval těsně pod hranicí hodnoty 0,2 v koncentraci 

5 a 10 %, přičemţ v koncentraci 1 % byl shodný se vzorkem bez přidání budiče. 

 Počátek a doba tuhnutí. Počátek tuhnutí byl zaznamenán u referenční směsi na 

necelých 7 hodin. Doba tuhnutí u referenčního vzorku byla 15 hodin. Rovněţ u tohoto 

kombinovaného budiče došlo k velmi výraznému sníţení počátku i doby tuhnutí ve 

všech zkoušených koncentracích. Opět zde byl vidět výrazný účinek síranu 

draselného, který velmi výrazně urychlil počátek i dobu tuhnutí ve všech 

koncentracích oproti referenci. Počátek tuhnutí byl nejvíce sníţen u koncentrace 

budiče 10 %, zde byl naměřen počátek tuhnutí za 4 minuty, oproti necelým 7 
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hodinám u reference a doba tuhnutí zde byla naměřena na necelých 20 minut, oproti 

15 hodinám u referenčního vzorku. 

 Objemová hmotnost. Objemová hmotnost se u referenčního vzorku postupně 

sniţovala se zvyšující se dobou hydratace. Stejný trend byl patrný i u pouţití 

kombinovaného budiče ve všech koncentracích, kde také docházelo k postupnému 

sniţování objemové hmotnosti se zvyšující se dobou hydratace. 

 Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu. Pevnost v tlaku i v tahu za ohybu byla díky pouţití 

kombinovaného budiče zvýšena ve všech koncentracích v porovnání s referenčním 

vzorkem. Pevnost v tlaku se zvyšujícím se časem hydratace zvyšovala ve všech 

koncentracích. Největší pevnosti v tlaku bylo dosaţeno po 28 dnech v koncentraci 1 

%. Zde byla pevnost v tlaku téměř 10 MPa v porovnání s referencí, kde pevnost 

v tlaku byla 1,8 MPa. Naopak nejmenší pevnost byla zaznamenána po 28 dnech 

hydratace u koncentrace 10 %, a to 6,8 MPa. S rostoucí koncentrací budiče pevnost 

v tlaku spíše klesá. V porovnání s druhým pouţitým kombinovaným budičem 

obsahující síran draselný, síranem ţeleznatým heptahydrátem a síranem draselným, 

bylo dosaţeno zde pouze třetinových pevností. 

 

Graf 5: Přehled pevnosti v tlaku pro modifikaci kombinovaným budičem síranem hořečnatým 

heptahydrátem a síranem draselným 
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Tab. 17: Přehled technologických vlastností pro modifikaci směsným budičem portlandským 

cementem a chloridem vápenatým a síranem draselným 

Technologické vlastnosti 

Modifikace portlandským 
cementem a chloridem 

vápenatým a síranem draselným 

Obsah budiče [%] 

0 1 5 10 

Normální konzistence 

Vnik penetračního válečku [mm] 5 5 7 6 

Vodní součinitel [-] 0,20 0,21 0,21 0,22 

Počátek tuhnutí [hod:min] 6:50 0:34 0:29 0:19 

Doba tuhnutí [hod:min] 15:00 1:48 1:20 1:26 

Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 2096 1958 1887 1920 

3 dny 1901 1863 1770 1878 

7 dní 1834 1739 1748 1764 

28 dní 1826 1729 1755 1729 

Pevnost v tlaku [MPa] 

1 den 0 0,4 0,6 0,6 

3 dny 0,2 0,8 3,4 2,1 

7 dní 0,6 2,5 8,4 4,3 

28 dní 1,8 6,4 10,8 4,6 

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

1 den 0 0 0 0 

3 dny 0 0,1 0,6 0,3 

7 dní 0,5 0,3 1,3 0,8 

28 dní 0,6 0,6 1,6 1,0 

 

 Vodní součinitel. Vodní součinitel činil pro vzorek bez budiče 0,2. Pro modifikaci 

směsným budičem portlandským cementem a chloridem vápenatým a síranem 

draselným došlo k mírnému zvýšení vodního součinitele ve všech zkoumaných 

koncentracích. 

 Počátek a doba tuhnutí. Počátek tuhnutí byl zaznamenán u vzorku bez pouţití budiče 

na necelých 7 hodin. Doba tuhnutí u vzorku bez přidání budiče byla 15 hodin. Při 

modifikaci daným směsným budičem došlo k výraznému sníţení počátku tuhnutí ve 

všech zkoumaných koncentracích. Nejvyšší účinnost byla určena u koncentrace 5 a 

10 %. Nejkratší počátek tuhnutí byl naměřen u koncentrace 10 %, a to 19 minut oproti 

necelým 7 hodinám u vzorku bez budiče. Nejkratší doba tuhnutí byla naměřena u 

koncentrace 5 %, a to 80 minut oproti 15 hodinám u vzorku bez přidání budiče. 



60 

Ovlivnění počátku a doby tuhnutí síranem draselným zde bylo nejméně zřetelné 

oproti ostatním uţitým kombinovaným budičům. 

 Objemová hmotnost. U referenčního vzorku byl patrný trend postupného sniţování 

objemové hmotnosti s vzrůstající dobou hydratace. Při pouţití daného směsného 

budiče můţeme opět vidět náznak tohoto trendu ve všech pouţitých koncentracích. 

 Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu. Pevnost v tlaku i pevnost v tahu za ohybu byly 

výrazně ovlivněny přidáním směsného budiče. Došlo ke zvýšení pevnosti v tlaku a 

v tahu za ohybu ve všech koncentracích pouţitého směsného budiče v porovnání 

s referenčním vzorkem. Největší pevnosti v tlaku bylo dosaţeno po 28 dnech 

v koncentraci směsného budiče 5 %. Pevnost v tlaku zde byla 10,8 MPa oproti 1,8 

MPa u vzorku bez budiče. Naopak nejniţší pevnosti v tlaku po 28 dnech bylo 

stanoveno na vzorcích, které obsahovaly 10 % směsného budiče, a to 4,6 MPa.  

 

Graf 6: Přehled pevnosti v tlaku pro modifikaci směsným budičem portlandským cementem a 

chloridem vápenatým a síranem draselným 
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Stanovení mineralogického sloţení jednotlivých zkušebních vzorků bylo provedeno XRD 

analýzou a vyhodnoceno pomocí programu HighScore Plus a databáze PDF (Powder 

Diffraction Files database) od ICDD (International Center for Diffraction data) a databáze 

ICSD (Inorgainc Crystal Structure Database). 

Průběh rentgenogramů jednotlivých zkušebních vzorků je znázorněn na obr. 22 aţ 46. 

 

Obr. 22: Rentgenogram referenčního vzorku bez pouţití budiče 

 

Obr. 23: Rentgenogram vzorku s pouţitím budiče SA po 1 dni hydratace 
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Obr. 24: Rentgenogram vzorku s pouţitím budiče SA po 3 dnech hydratace 

 

Obr. 25: Rentgenogram vzorku s pouţitím budiče SA po 7 dnech hydratace 

 

Obr. 26: Rentgenogram vzorku s pouţitím budiče SA po 28 dnech hydratace 
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Obr. 27: Rentgenogram vzorku s pouţitím budiče F po 1 dni hydratace 

 

Obr. 28: Rentgenogram vzorku s pouţitím budiče F po 3 dnech hydratace 

 

Obr. 29: Rentgenogram vzorku s pouţitím budiče F po 7 dnech hydratace 
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Obr. 30: Rentgenogram vzorku s pouţitím budiče F po 28 dnech hydratace 

 

Obr. 31: Rentgenogram vzorku s pouţitím kombinovaného F+K po 1 dni hydratace 

 

Obr. 32: Rentgenogram vzorku s pouţitím kombinovaného budiče F+K po 3 dnech hydratace 
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Obr. 33: Rentgenogram vzorku s pouţitím kombinovaného budiče F+K po 7 dnech hydratace 

 

Obr. 34: Rentgenogram vzorku s budičem F+K po 28 dnech hydratace 

 

Obr. 35: Rentgenogram vzorku s pouţitím kombinovaného budiče F+N po 1 dni hydratace 
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Obr. 36: Rentgenogram vzorku s pouţitím kombinovaného budiče F+N po 3 dnech hydratace 

 

Obr. 37: Rentgenogram vzorku s pouţitím kombinovaného budiče F+N po 7 dnech hydratace 

 

Obr. 38: Rentgenogram vzorku s pouţitím kombinovaného budiče F+N po 28 dnech 

hydratace 
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Obr. 39: Rentgenogram vzorku s pouţitím kombinovaného budiče M+K po 1 dni hydratace 

 

Obr. 40: Rentgenogram vzorku s budičem M+K po 3 dnech hydratace 

 

Obr. 41: Rentgenogram vzorku s  budičem M+K po 7 dnech hydratace 
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Obr. 42: Rentgenogram vzorku s  budičem M+K po 28 dnech hydratace 

 

Obr. 43: Rentgenogram vzorku s  budičem CEM+C+K po 1 dni hydratace 

 

Obr. 44: Rentgenogram vzorku s  budičem CEM+C+K po 3 dnech hydratace 
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Obr. 45: Rentgenogram vzorku s  budičem CEM+C+K po 7 dnech hydratace 

 

Obr. 46: Rentgenogram vzorku s  budičem CEM+C+K po 28 dnech hydratace 

Z hlediska kvalitativního byl průběh rentgenogramů v podstatě stejný. Ve všech 

rentgenogramech byly identifikovány základní difrakční linie anhydritu a sádrovce, jak je 

uvedeno v tab. 18. 

Tab. 18: Přehled identifikovaných dominantních minerálů 

Název Ozn. Chemický vzorec Číslo karty Intenzita (%) 2 Theta (°) 

Sádrovec G CaSO4∙2H2O 00-021-0816 

100 31,1 

90 20,7 

50 33,4 

45 11,6 

30 29,1 

Anhydrit A CaSO4 01-072-0503 

100 25,5 

30 31,4 

19 40,8 

17 38,6 

13 48,7 
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Na počátku hydratačního procesu byla intenzita u difrakčních linií anhydritu největší. 

Intenzita difrakčních linií u sádrovce je na počátku hydratačního procesu výrazně niţší. S 

postupem hydratace dochází k vykrystalování sádrovce, to znamená, ţe difrakční linie 

sádrovce se zvyšují, zatímco difrakční linie anhydritu se sniţují. Z rentgenogramů to není u 

všech vzorků zcela zřejmé. Důvodem můţe být přednostní orientace bazálních (základních) 

rovin. V tomto případě jsou bazální roviny orientovány přednostně k povrchu vzorku, jsou 

s ním rovnoběţné a následuje zesílení bazálních rovin, přičemţ ostatní difrakční linie jsou 

potlačovány. 

Vedle základních linií anhydritu a sádrovce byly pozorovány také difrakční fáze okrajově 

zastoupených minerálů vzniklých v důsledku přidání budičů hydratace. Jednalo se o difrakční 

linie komplexních solí, hydráty budičů či rezidua nezreagovaných samotných budičů. Tyto 

okrajové linie byly pravidelně pozorovány u vyšších dávek. 

Průběh rentgenogramů se vznikajícími okrajovými fázemi lze vyjádřit následovně: 

 Síran amonný. V případě pouţití budiče síranu amonného byla podvojná sůl amonno 

– vápenatá, koktait. Koktait byl identifikován v koncentraci budiče 5 a 10 % ve všech 

dnech hydratace, jak se moţno spatřit v tab. 19 a na obr. 47. 

Tab. 19: Přehled identifikované okrajové difrakční linie pro budič síran amonný 

Název Ozn. Chemický vzorec Číslo karty Intenzita (%) 2 Theta (°) 

Koktait K (NH4)2Ca(SO4)2∙H2O 00-011-0475 

100 9,0 

65 27,0 

40 17,9 

23 15,2 

14 21,8 

9 19,0 

 

 

Obr. 47: Rentgenogram zachycující přítomnost minerálu koktaitu v případě pouţití budiče SA 

v koncentraci 10 % po 3 a 7 dnech hydratace 
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 Síran železnatý heptahydrát. V případě pouţití budiče síranu ţeleznatého 

heptahydrátu byl identifikován minerál rozenit. Jedná se o nezreagované zbytky 

budiče, které byly identifikovány zejména v koncentraci budiče 10 %. Minerál rozenit 

je vidět na obr. 48. 

Tab. 20: Přehled identifikované okrajové difrakční linie pro budič síran ţeleznatý heptahydrát 

Název Ozn. Chemický vzorec Číslo karty Intenzita (%) 2 Theta (°) 

Rozenit R FeSo4∙4H2O 98-001-5914 

100 19,7 

48 16,2 

37 22,3 

22 19,6 

19 26,1 

 

 

Obr. 48: Rentgenogram zachycující přítomnost minerálu rozenitu v případě pouţití budiče F 

v koncentraci 10 % ve 3 a 28 dnech hydratace 

 Síran železnatý heptahydrát a síran draselný. U tohoto kombinovaného budiče byla 

pozorována okrajová difrakční linie, a to podvojná sůl draselno – vápenatá, syngenit. 

Bazální linie syngenitu na hodnotě 31,3° 2 Theta nebyla zaznamenána, z důvodu 

překrytí s bazální linií sádrovce, která se nachází na hodnotě 31,1° 2 Theta. Syngenit 

je moţné spatřit na obr. 49. 
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Tab. 21: Přehled identifikovaných okrajových difrakčních linií pro kombinovaný budič síran 

ţeleznatý heptahydrát a síran draselný 

Název Ozn. Chemický vzorec Číslo karty Intenzita (%) 2 Theta (°) 

Syngenit S K2Ca(SO4)2∙H2O 00-028-0739 

100 31,3 

75 28,2 

55 15,5 

40 9,3 

30 19,7 

16 18,7 

 

 

Obr. 49: Rentgenogram zachycující přítomnost difrakčních linií podvojné soli syngenitu při 

pouţití kombinovaného budiče F+K po 1 a 3 dnech hydratace v koncentraci 10 % 

 Síran železnatý heptahydrát a síran sodný. Zde byly identifikovány následující 

okrajové difrakční linie. Podvojné soli sodno – vápenaté, glauberit a eugsterit. U 

eugsteritu nebyla zaznamenána bazální linie, která leţí na 26,0° 2 Theta, protoţe 

byla překryta bazální linií anhydritu, která leţí na 25,5° 2 Theta. Dále byl identifikován 

hydrát budiče síranu sodného – mirabilit. Pak byla zaznamenána difrakční linie 

nezreagovaného budiče síranu sodného – thenarditu, ta je patrná zejména ve 

vyšších koncentracích budiče. Glauberit, eugsterit, mirabilit a thenardit je moţné vidět 

na obr. 50. 
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Obr. 50: Rentgenogram zachycující přítomnost difrakčních linií podvojných solí glauberitu a 

eugsteritu, dále hydrátu síranu sodného – mirabilitu a nezreagovaného samotného budiče 

síranu sodného – thenarditu při pouţití budiče F+N po 3 a 7 dnech hydratace v koncentraci 

10 % 

Tab. 22: Přehled identifikovaných okrajových difrakčních linií pro kombinovaný budič síran 

ţeleznatý heptahydrát a síran sodný 

Název Ozn. Chemický vzorec Číslo karty Intenzita (%) 2 Theta (°) 

Eugsterit E Na4Ca(SO4)3∙2H2O 00-035-0487 

100 26,0 

65 16,1 

45 32,6 

40 9,6 

35 19,7 

Glauberit GL Na2Ca(SO4)2 01-072-1375 

100 28,1 

99 28,5 

92 31,8 

89 28,7 

79 20,2 

Mirabilit M Na2SO4∙10H2O 00-011-0647 

100 16,1 

60 27,3 

60 28,7 

45 18,6 

40 23,2 

Thenardit T Na2SO4 00-036-0397 

100 32,1 

75 19,0 

55 29,0 

50 28,0 

45 33,8 



74 

 Síran hořečnatý heptahydrát a síran draselný. Zde byly rovněţ identifikovány 

okrajové difrakční linie. Byly zjištěny okrajové difrakční linie podvojné soli hořečnato – 

draselné, leonitu a podvojné soli draselno – vápenaté, syngenitu. Bazální linie 

syngenitu, která je určena na 31,3° 2 Theta nebyla pozorována, z důvodu překrytí 

s difrakční linií sádrovce, který má svou bazální linii určenou na 31,1° 2 Theta. 

Rovněţ nebo moţné zaznamenat bazální linii leonitu, z důvodu překrytí bazální 

difrakční linie linií anhydritu, která je determinována na 25,5° 2 Theta. Leonit a 

syngenit jsou zachyceny na obr. 51. 

 

Obr. 51: Rentgenogram zachycující přítomnost difrakčních linií podvojných solí syngenitu a 

leonitu, při pouţití budiče M+K po 3 a 7 dnech hydratace v koncentraci 10 % 

Tab. 23: Přehled identifikované okrajové difrakční linie pro kombinovaný budič síran 

hořečnatý heptahydrát a síran draselný 

Název Ozn. Chemický vzorec Číslo karty Intenzita (%) 2 Theta (°) 

Leonit L K2Mg(SO4)2∙4H2O 98-009-2698 

100 26,1 

60 25,5 

48 26,7 

44 29,4 

40 15,0 

 

 Portlandský cement a chlorid vápenatý a síran draselný. V případě pouţití tohoto 

směsného budiče byla rozpoznána okrajová difrakční linie minerálu sylvínu KCl. 

Minerál sylvín je zachycen na obr. 52. 
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Obr. 52: Rentgenogram zaznamenávající přítomnost difrakční linie minerálu sylvínu při 

pouţití budiče CEM+C+K po 1 a 3 dnech hydratace v koncentraci 10 % 

Tab. 24: Přehled identifikované okrajové difrakční linie při pouţití směsného budiče 

portlandského cementu a chloridu vápenatého a síranu draselného 

Název Ozn. Chemický vzorec Číslo karty Intenzita (%) 2 Theta (°) 

Sylvín SN KCl 00-041-1476 

100 28,3 

37 40,5 

10 50,1 

9 66,4 

5 58,6 

 

 

 

Pro určení stupně hydratace byl pouţit derivatograf Mettler Toledo TGA/SDTA851e. 

Zkušební vzorky byly zhotoveny z cca 1 g naváţky, které byly následně umístěny do kapslí a 

následně byly zahřívány v teplotním pásmu 25 – 1000 °C, přičemţ nárůst teploty byl lineární 

cca 10 °C za minutu. Výstupem termické analýzy byly termogramy, viz příloha 1. Ve všech 

termogramech je u diferenčně termické křivky patrná shodná endoterma, která se vyskytuje 

v teplotním intervalu 120 aţ 200 °C. Tato endoterma odpovídá rozkladu sádrovce.  

Na základě diferenčně termické a termo gravimetrické křivky vypočteno procentuální 

zastoupení sádrovce v analyzovaných vzorcích, které je moţné vidět v tab. 25 a pro 

přehlednost v grafu 7. 
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Tab. 25: Přehled procentuálního obsahu sádrovce pro všechny modifikace budiči po 28 

dnech hydratace 

 

Koncentrace budiče [% ] 

0 1 5 10 

Ozn. Obsah sádrovce [%] 

SA 13,57 28,93 20,72 14,26 

F 13,57 24,08 45,94 44,41 

F+N 13,57 45,57 51,57 46,30 

F+K 13,57 36,68 45,40 53,00 

M+K 13,57 23,97 25,10 23,66 

CEM+C+K 13,57 22,26 26,63 22,20 

 

 

Graf 7: Přehled procentuálního obsahu sádrovce pro jednotlivé modifikace budiči 

Z tab. 25 je patrné, ţe pozitivně ovlivnit hydratační proces a tím zvýšit kinetiku 

hydratace se povedlo všem pouţitým budičům. Největší účinek byl zaznamenán u budičů 

obsahující síran ţeleznatý heptahydrát, síran sodný a síran draselný. U kombinovaného 

budiče síranu ţeleznatého heptahydrátu a síranu draselného v koncentraci 10 % po 28 

dnech hydratace, kde bylo vypočítáno největší procentuální zastoupení sádrovce, a to 53 %. 

Naopak nejmenší obsah sádrovce byl zjištěn u budiče síranu amonného v koncentraci 10 % 

po 28 dnech, a to 14,26 %. Lze říci, ţe procentuální zastoupení sádrovce po 28 dnech 

hydratace koresponduje s pevnostmi v tlaku po 28 dnech. 
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Na základě dosaţených výsledků lze vyvodit následující závěry: 

 Pro účely studia budičů anhydritových maltovin byly vybrány z velké části síranové 

budiče, dále portlandský cement a chlorid vápenatý. Jako vstupní surovina byl pouţit 

přírodní anhydrit. 

 Při stanovování kaše normální konzistence bylo moţné pozorovat vliv různých druhů 

budičů hydratace. Vodní součinitel u referenční směsi činil 0,2. Nejmenší vodní 

součinitel byl naměřen u síranového budiče síranu amonného. Zde byl vodní 

součinitel 0,17 v koncentraci 10 %. Naopak nejvyšší vodní součinitel byl zaznamenán 

u kombinovaného budiče síranu ţeleznatého heptahydrátu a síranu draselného, kde 

byl vodní součinitel 0,23. Rovněţ jiţ zde byl pozorován výrazný vliv síranu 

draselného, který velmi výrazně urychluje hydratační proces. K počátku tuhnutí 

dochází jiţ během prvních několika minut po vytvoření odpovídající anhydritové 

pasty. Vliv síranu draselného byl patrný zejména ve vyšších koncentracích (5 a 10 

%). 

 Jednotlivé budiče se začaly projevovat více či méně ihned po vytvoření odpovídající 

anhydritové pasty. Budič síran amonný se vyznačoval pronikavým, čpavkovým 

zápachem ihned po vytvoření anhydritové pasty. Se zvětšující se koncentrací budiče 

se míra zápachu zvyšovala. Dále se zvětšující koncentrací (5 a 10 %) tohoto budiče 

nedošlo k tuhnutí směsi po dobu, při níţ měla být uloţena ve formě (1 den). 

K zatuhnutí směsi bylo dosaţeno aţ po zhruba 3 dnech uloţení ve formě. Pro budič 

síran ţeleznatý heptahydrát je typické cihlové zabarvení, které bylo moţné pozorovat 

od 5 minut po rozmíchání s vodou, přičemţ jeho intenzita rostla s rostoucí 

koncentrací budiče. Pro tento budič byl také pozorován vznik „skvrn“ světlejšího 

cihlového odstínu ve vyšších koncentracích. Tyto „skvrny“ jsou přisuzovány výkvětům 

ţeleznatých solí. U kombinovaného budiče síranu ţeleznatého heptahydrátu a síranu 

sodného byly také patrné výkvěty ţeleznatých solí. Zde se jednalo spíše o „povlak“, 

který byl rovněţ patrný ve vyšších koncentracích budiče (5 a 10 %). U směsného 

budiče portlandského cementu a chloridu vápenatého a síranu draselného bylo 

moţné spatřit sintrovou vrstvu, která vystupovala zhruba 4 mm nad povrch vzorku. 

Nejzřetelněji byla pozorována v koncentraci 10 %. Dalším typickým průvodním jevem 

u tohoto budiče bylo šedé zabarvení, které bylo dáno pouţitím portlandského 

cementu a bylo moţné spatřit zhruba po 1 hodině od rozmíchání s vodou, přičemţ 

intenzita rostla se zvětšující se dávkou budiče. Přidání budiče síranu hořečnatého 
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heptahydrátu mělo za následek vznik ještě více bělejšího odstínu, neţ nabízel vzorek 

bez budiče. Tento jev byl patrný nejdříve po 1 dni od rozmíchání s vodou. 

 Počátek a doba tuhnutí byly také ovlivněny přídavkem budičů hydratace. Anhydritová 

maltovina bez přidání budiče tuhne velmi pomalu. Po přidání téměř všech vybraných 

budičů hydratace k anhydritové maltovině došlo k sníţení jak počátku, tak doby 

tuhnutí v porovnání se vzorkem bez budiče. Výjimku tvořil síran amonný 

v koncentraci 5 a 10 %, kde byl počátek tuhnutí v koncentraci 5 % zhruba 2krát delší 

neţ u referenčního vzorku a doba tuhnutí zhruba 5krát delší neţ u reference. U 

koncentrace 10 % byl počátek zhruba 3krát delší neţ u reference a doba tuhnutí 

taktéţ zhruba 5krát delší neţ u referenčního vzorku. Největšího účinku na počátek a 

dobu tuhnutí bylo pozorováno u receptur obsahující síran draselný, viz výše. Počátek 

tuhnutí se v tomto případě pohyboval od 4 do cca 20 minut. Reference nabízela 

počátek tuhnutí za necelých 7 hodin. Doba tuhnutí byla naměřena u receptur se 

síranem draselným od cca 20 minut do cca 2 hodin. U referenčního vzorku byla doba 

tuhnutí 15 hodin. 

 Také pevnostní charakteristiky byly poznamenány pouţitím budičů hydratace. Téměř 

u všech budičů byl zaznamenán větší či menší nárůst pevnosti v tlaku a v tahu za 

ohybu. Největší pevnost v tlaku byla určena u kombinovaného budiče síranu 

ţeleznatého heptahydrátu a síranu draselného. Pevnost v tlaku po 28 dnech 

hydratace v koncentraci 10 % tohoto budiče činila téměř 30 MPa. Také kombinovaný 

budič síran ţeleznatý heptahydrát a síran sodný a síranový budič síran ţeleznatý 

heptahydrát se jevily jako velmi účinné budiče hydratace, zde se pevnost v tlaku 

pohybovala kolem 13 – 20 MPa. Jako středně účinné z hlediska pevnosti v tlaku se 

jevil kombinovaný budič síran hořečnatý heptahydrát a síran draselný a směsný budič 

portlandský cement a chlorid vápenatý a síran draselný. Zde se pevnost pohybovala 

kolem 10 MPa. Budič síran amonný v dávce 1 % se jevil jako velmi účinný, nicméně 

zvýšená dávka 5 a 10 % měla za následek silnou degradaci, která se projevila celým 

spektrem zkoušených charakteristik a pozorování. V koncentraci 10 % byla 

naměřena menší pevnost v tlaku neţ u referenčního vzorku, a to zhruba 5krát po 28 

dnech hydratace. 

 Pomocí XRD analýzy bylo zaznamenáno mineralogické sloţení zkoumaných vzorků. 

V rentgenogramech bylo moţné pozorovat postupnou přeměnu anhydritu na 

sádrovec ve zvyšujícím se čase hydratace. Dále bylo moţné spatřit okrajové fáze, 

které vznikaly v důsledku přidání budičů hydratace. Okrajové fáze se pravidelně 

vyskytovaly zejména ve vyšším dávkování 5 a 10 %. Jednalo se o komplexní soli, 

které se podílí na hydratačním procesu, tím, ţe zvyšují rozpustnost zrna anhydritu. 

Komplexní soli také zvyšují stupeň hydratace anhydritu. Dále bylo moţné spatřit 
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hydráty budičů či nezreagované samotné budiče hydratace. Hydráty budičů či 

nezreagované budiče hydratace se vyskytovaly ve vyšších koncentracích tam, kde 

nebylo spotřebováno veškeré mnoţství budiče pro účely zapojení se do hydratačního 

procesu. U budiče síranu amonného byla spatřena podvojná sůl amonno – vápenatá, 

koktait (NH4)2Ca(SO4)2∙H2O. U budiče síranu síranu hořečnatého heptahydrátu a 

síranu draselného byla zaznamenána podvojná sůl draselno – hořečnatá, leonit 

K2Mg(SO4)2∙4H2O. Při uţití budiče síranu draselného byla identifikována podvojná sůl 

draselno – vápenatá, syngenit K2Ca(SO4)2∙H2O. Při uţití budiče síranu sodného bylo 

moţné pozorovat podvojné soli sodno – vápenaté, eugsterit Na4Ca(SO4)3∙2H2O a 

glauberit Na2Ca(SO4)2. U tohoto budiče bylo moţné spatřit také hydrát síranu 

sodného, mirabilit Na2SO4∙10H2O. Nezreagovaný síran sodný, thenardit Na2SO4, bylo 

také moţné rozpoznat v rentgenogramech. Rovněţ u budiče síranu ţeleznatého 

heptahydrátu bylo moţné rozpoznat zbytky nezreagovaného budiče, minerálu 

rozenitu FeSo4∙4H2O. U směsného budiče portlandského cementu a chloridu 

vápenatého a síranu draselného byl identifikován minerál sylvín KCl. Tento minerál 

se pravděpodobně vyskytoval ve formě velmi tlusté sintrové vrstvy, která byla 

vytvořena na povrchu vzorku od 7 dne hydratace v koncentraci 10 % a postupně se 

její mocnost zvyšovala. 

 Při zjišťování stupně hydratace byla pouţita termická analýza. Na jejímţ základě bylo 

zjištěno procentuální zastoupení sádrovce po 28 dnech hydratace. Všechny budiče 

hydratace se projevily jako účinné, došlo ke zvýšení stupně hydratace. Největší 

účinek byl zdokumentován u budičů obsahující síran ţeleznatý heptahydrát, síran 

sodný a síran draselný. Největší obsah sádrovce činil u kombinovaného budiče 

síranu ţeleznatého heptahydrátu a síranu draselného koncentraci 10 %, a to 53 %. 

%, přičemţ v referenčním vzorku došlo k přeměně pouze 13,6 % anhydritu na 

sádrovec. Naopak nejmenší obsah sádrovce byl zjištěn u síranu amonného 

v koncentraci 10 %, a to 14,3 %. 
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Cílem diplomové práce bylo studium budičů anhydritových maltovin. Z dosavadního 

výzkumu na ústavu THD a dle podkladů dostupných z literatury byly vybrány potenciální 

budiče hydratace anhydritových maltovin. Mezi budiče hydratace byly vybrány následující 

látky. Síran amonný - (NH4)2SO4, síran ţeleznatý heptahydrát - FeSO4∙7H2O, síran draselný - 

K2SO4, síran sodný - Na2SO4, síran hořečnatý heptahydrát - MgSO4∙7H2O, portlandský 

cement - CEM I 42,5 R a chlorid vápenatý - CaCl2. 

Tyto vybrané budiče byly pouţity buď samostatně, nebo byly vzájemně kombinované 

dva či tři budiče hydratace. Dávkování jednotlivých receptur bylo 1, 5 a 10 % z hmotnosti 

anhydritu. Všechny receptury byly podrobeny technologickým zkouškám a sledování 

mineralogického sloţení a okrajově stupni hydratace. Lze říci, ţe všechny vybrané budiče 

hydratace se projevily jako účinné. Nejlepších technologických vlastností, ve smyslu pevnosti 

v tlaku, bylo dosaţeno u kombinovaného budiče síranu ţeleznatého heptahydrátu a síranu 

draselného (téměř 30 MPa). Počátek a doba tuhnutí byly sníţeny v důsledku přidání budičů. 

Největší sníţení vykazovaly receptury obsahující síran draselný. Jedinou výjimkou byl síran 

amonný v koncentraci 5 a 10 %, zde došlo k degradaci, která se odrazila ve výsledcích 

většiny zkoumaných charakteristik a pozorování. Mineralogické sloţení vzorků bylo určeno 

pomocí XRD analýzy. Podařilo se identifikovat jednak dominantní linie anhydritu a sádrovce 

a také difrakční linie, komplexních solí. Hydráty budičů či nezreagované samotné budiče, 

byly zdokumentovány v reziduálním mnoţství. Stupeň hydratace byl zdokumentován pomocí 

termické analýzy a následně vypočten procentuální obsah sádrovce. Nejvíce hydratovaného 

sádrovce nabízel kombinovaný budič síran ţeleznatý heptahydrát a síran draselný. Zde byl 

nárůst oproti referenci skoro 5krát. Dá se konstatovat, ţe výsledky sledovaných 

technologických vlastností korespondují s výsledky procentuálního obsahu sádrovce. 

V dalším výzkumu by bylo vhodné se dále zabývat novými potenciálními budiči 

hydratace. Zkoušet různé další varianty budičů a optimalizovat jejich dávkování. Dalšího 

zkoumání si zaslouţí i budiče, u kterých byl zaznamenán vývin plynu, který se velmi výrazně 

podepisuje na výsledných vlastnostech anhydritové maltoviny. 
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Lab: METTLER 
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10 % M+K 

 
1 % F+N 

 

5 % F+N 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step -2,5599 % 
-2,8333 mg 

Step -5,5964 % 
-6,1940 mg Step -0,4769 % 

-0,5278 mg 

? Step -11,3110 % 
-12,5186 mg 5%N+F28D, 11.12.2017 17:34:16 

Sample Weight 
5%N+F28D, 110,6770 mg 

mg 
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^exo 5%N+F28D 11.12.2017 18:13:30 
S TA R e 
 SW 16.00 

Lab: METTLER 

Step -2,2807 % 
-2,6562 mg 

Step -4,6714 % 
-5,4406 mg Step -0,6956 % 

-0,8102 mg 

? Step -10,2333 % 
-11,9183 mg 

1%N+F28D, 11.12.2017 16:15:12 
Sample Weight 
1%N+F28D, 116,4650 mg mg 
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^exo 1%N+F28D 11.12.2017 18:12:24 
S TA R e 
 SW 16.00 

Lab: METTLER 

? Step -0,9750 % 
-1,2224 mg 

Step -3,9751 % 
-4,9836 mg 

Step -0,3940 % 
-0,4939 mg 

Step -0,7642 % 
-0,9581 mg 

? Step -7,5907 % 
-9,5167 mg 10%M+K28D, 11.12.2017 14:56:07 

Sample Weight 
10%M+K28D, 125,3730 mg mg 

116 

118 

120 

122 

124 

126 

min 
°C 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 

mW 

-200 
-180 
-160 
-140 
-120 
-100 
-80 
-60 
-40 
-20 

0 

min 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 

mgmin^-1 

-3,0 

-2,5 

-2,0 

-1,5 

-1,0 

-0,5 

0,0 

0,5 

1,0 

min 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 

^exo 10%M+K28D 11.12.2017 18:11:26 
S TA R e 
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Lab: METTLER 
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10 % F+N 

 
1 % F+K 

 
5 %F+K 

 
10 % F+K 

 

Step -2,6261 % 
-2,9674 mg 

Step -5,5905 % 
-6,3169 mg 

Step -0,4096 % 
-0,4629 mg 

Step -0,2907 % 
-0,3285 mg 

? Step -11,7930 % 
-13,3252 mg 

10%K+F28D, 11.12.2017 22:50:18 
Sample Weight 
10%K+F28D, 112,9930 mg mg 
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^exo 10%K+F28D 12.12.2017 19:22:04 
S TA R e 
 SW 16.00 

Lab: METTLER 

Step -2,2392 % 
-2,4511 mg 

Step -4,9548 % 
-5,4238 mg 

Step -0,1961 % 
-0,2147 mg 

Step -0,5424 % 
-0,5937 mg 

? Step -10,2395 % 
-11,2088 mg 5%K+F28D, 11.12.2017 21:31:19 

Sample Weight 
5%K+F28D, 109,4660 mg mg 
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^exo 5%K+F28D 12.12.2017 19:20:47 
S TA R e 
 SW 16.00 

Lab: METTLER 

Step -1,7254 % 
-1,8742 mg 

Step -4,0333 % 
-4,3812 mg 

Step -63,9720e-03 % 
-69,4885e-03 mg 

Step -0,8128 % 
-0,8829 mg 

? Step -8,5526 % 
-9,2901 mg 

1%K+F28D, 11.12.2017 20:12:19 
Sample Weight 
1%K+F28D, 108,6234 mg mg 
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^exo 1%K+F28D 12.12.2017 19:19:34 
S TA R e 
 SW 16.00 

Lab: METTLER 

Step -2,3294 % 
-2,8809 mg Step -4,7681 % 

-5,8970 mg 
Step -0,2546 % 

-0,3148 mg 

? Step -9,9445 % 
-12,2990 mg 

10%N+F28D, 11.12.2017 18:53:19 
Sample Weight 
10%N+F28D, 123,6760 mg mg 
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S TA R e 
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Lab: METTLER 
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1 % CEM+C+K 

 
5 % CEM+C+K 

 
10 % CEM+C+K 

 

Step -4,6462 % 
-6,7967 mg 

Step -0,5057 % 
-0,7397 mg 

? Step -8,3067 % 
-12,1514 mg 10%CEM+C+K28D, 12.12.2017 02:47:15 

Sample Weight 
10%CEM+C+K28D, 146,2838 mg 

mg 
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^exo 10%CEM+C+K28D 12.12.2017 19:24:57 
S TA R e 
 SW 16.00 

Lab: METTLER 

Step -5,5746 % 
-8,0957 mg 

Step -84,1304e-03 % 
-0,1222 mg 

Step -0,4831 % 
-0,7016 mg 

? Step -8,3024 % 
-12,0571 mg 

5%CEM+C+K28D, 12.12.2017 01:28:17 
Sample Weight 
5%CEM+C+K28D, 145,2235 mg mg 
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^exo 5%CEM+C+K28D 12.12.2017 19:24:04 
S TA R e 
 SW 16.00 

Lab: METTLER 

Step -4,6599 % 
-6,8592 mg 

Step -0,1197 % 
-0,1762 mg 

Step -0,5663 % 
-0,8335 mg 

? Step -6,6819 % 
-9,8357 mg 

1%CEM+C+K28D, 12.12.2017 00:09:17 
Sample Weight 
1%CEM+C+K28D, 147,1980 mg mg 
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Lab: METTLER 


