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ABSTRAKT 

Práce se zabývá možnostmi inhibice reakce hlinitofosfátových pojiv s otěrovým železem, 
obsaženým v bauxitu, se kterým pojiva tvoří chemicky vázané žáruvzdorné hmoty. Při této 
reakci vzniká vodík, což se negativně projevuje napěněním takto připravených směsí.  
Množství vznikajícího vodíku bylo zjišťováno měřením na vápnoměru dle Janka, dále byl 
potenciometricky měřen průběh redoxního potenciálu v pojivu před a po přimíchání 
kameniva. V rámci práce byl zjišťován vliv přídavku různých kationtů jak na vývin vodíku, 
tak i na redoxní potenciál pojiva. Účinnost inhibitorů byla zkoumána i vizuálně pomocí 
testovacích tělísek. 
 
 
 
 

ABSTRACT 

The thesis deals with the possibilities of inhibition of the reaction of aluminium-phosphate 
binders with wear iron, which is contained in bauxite. This material is mixed with phosphate 
binders to form refractories. The hydrogen is produced by this reaction causing the mixture 
foaming. 
The amount of evaluated hydrogen was observed by the measuring by the Jank’s calcimeter. 
Also the shape of oxidation-reduction potential of the binders was measured before and after 
mixing with aggregate, using potentiometer. The influence of the addition of various cations 
on the hydrogen evolution and on the oxidation-reduction potential was observed.  
The effectiveness of the inhibitors was studied also visually by forming test elements. 
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1 ÚVOD 

Pojiva jsou látky nebo směsi látek, které mají schopnost samovolného zpevňování, čímž 
spojují zrnité systémy v kompaktní celek. Anorganická pojiva lze rozdělit na dvě hlavní 
skupiny – stavební pojiva neboli maltoviny, která jsou hlavní funkční součástí malt (cement, 
vápno), a technická pojiva (fosfátová pojiva, vodní sklo). 
Fosfátová pojiva vznikají reakcemi některých oxidů s kyselinou fosforečnou a tuhnou již za 
nízkých teplot. Tyto látky mají tu výhodnou vlastnost, že při vysokých teplotách neztrácí svůj 
pojivý účinek, protože funkci pojiva zde přebírá vysokoteplotní produkt. Největší význam 
mají fosfátová pojiva pro výrobu žáruvzdorných materiálů a zubních cementů.  
K žáruvzdorným aplikacím se využívají pojiva připravená reakcemi žáruvzdorných oxidů 
s kyselinou fosforečnou. Obzvláště se využívají hlinitofosfátová pojiva, připravovaná z Al2O3 
(příp. z jeho hydratované formy), která se běžně používají pro tzv. chemicky vázané 
žáruvzdorné korundové hmoty. Protože rozpustnost oxidu hlinitého je nejvyšší v kyselém 
prostředí, je nutné při tvorbě pojiva přidat nadbytek kyselé složky. [1], [2] Hlinitofosfátová 
pojiva se mísí s žáruvzdornými plnivy, mezi něž patří i bauxit. Ten se nejdříve mele 
v kulových mlýnech, kde ovšem dochází k jeho kontaminaci otěrovým železem z mlecích 
tělísek. Toto železo po smísení s pojivem reaguje s přebytkovou H3PO4 za vzniku vodíku, což 
se negativně projevuje kynutím směsí v důsledku vznikajícího plynu.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Fosfátová pojiva 
Fosfátová pojiva (CBPC, z anglického Chemical bonded phosphate ceramic) se řadí do 
skupiny pojiv kyselina-zásada. [2] Připravují se reakcí roztoku kyseliny fosforečné s oxidy 
různých kovů. Kyselina se nejdříve zředí vodou – tento krok poskytne dostatečné množství 
vody k tvorbě keramiky.  
Kromě oxidů mohou být využity i některé křemičitany nebo jiné minerály, např. titaničitany. 
[1] Pojivo může být rovněž vytvořeno reakcí mezi fosforečnanem a H3PO4 nebo použitím 
směsi fosforečnanu s H3PO4. [2]  
Podle reakce s H3PO4 dělíme oxidy: 

1. oxidy vyznačující se kyselou reakcí – nereagují s H3PO4 

2. oxidy zásadité – velmi rychle reagují s H3PO4, vzniká pórovitá až křehká struktura 

3. oxidy slabě zásadité, příp. amfoterní – pojivovými vlastnostmi se vyznačují pouze 

takové oxidy, které vytvářejí hydrogenfosforečnany, jež jsou účinnou pojivovou fází 

v průběhu tuhnutí a tvrdnutí připravené směsi. [2] 
Oxidy reagující s H3PO4 lze podle charakteru této reakce dále rozdělit: 

1. pojivové vlastnosti směsi oxidu a H3PO4 se projevují jen při ohřevu na 100-400 °C 

(SiO2, TiO2, Al2O3, ZrO2, MnO2) 

2. pojivové vlastnosti se docilují při teplotě 20 °C (Fe2O3, Mn2O3, FeO, CuO, oxidy 

vypálené na 1 000 °C – ZnO, MgO, CdO) 

3. reakce oxidu a H3PO4 probíhá bouřlivě (CaO, SrO, BaO, MnO) 
Reaktivitu systému lze snížit záměnou oxidů za fosforečnany příslušných kovů. [3] 

2.1.1 Chemie fosforečnanů 
Základem fosfátových pojiv je tzv. fosfátová vazba, která vyplývá ze schopnosti kyseliny 
fosforečné vytvářet polymerní sloučeniny (polyfosfáty) 
 

3
C700

724
C215

43 HPOOPHPOH  → → °°

      (2.1) 
 
Stejným způsobem jsou za vyšších teplot přetvářeny i soli kyseliny fosforečné. 
Pojivové vlastnosti fosfátových pojiv vznikají reakcí H3PO4 s vhodným oxidem nebo 
s fosforečnanem. Reakce probíhají buď za pokojové teploty, nebo je třeba ohřev na vyšší 
teplotu (vytvrzení). [3] 
Kovové oxidy se rozpouští v roztoku fosforečnanů v závislosti na jejich rozpustnosti.  
Rozpuštěné oxidy reagují s fosforečnanovými anionty za vzniku příslušných 
hydrogenfosforečnanů nebo fosforečnanů. Pokud je rychlost této reakce kontrolována, 
hydrogenfosforečnany se slučují za vzniku CBPC. Protože kyselé roztoky vždy obsahují víc 
než jednu fázi a protože část oxidů se nerozpustí, obsahuje vzniklá keramika víc než jednu 
fosfátovou fázi a také určité množství nezreagovaných oxidů. Obecnou acidobazickou reakci 
mezi kovovým oxidem a kyselinou fosforečnou popisuje rovnice  
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OH)()(POMHOHPOHMO 2423243 xmmn nxnx ++→++ −     (2.2) 

 
kde x představuje poloviční hodnotu valence kovu M, ( )xn 3/2≥  a m nahodilé číslo, které 

rozhodují o množství přidané vody při reakci. Tato voda, stejně jako voda vzniklá při reakci, 
zůstává v systému při krystalizaci, nebo je vyloučena jako volná voda. [1] 

2.1.2 Tvorba CBPC 
Jsou-li kovové ionty rozpuštěny v kyselém roztoku obsahujícím fosforečnanové anionty ve 
vysoké koncentraci, dochází k transformaci na CBPC, jejíž kinetika je velmi podobná kinetice 
obvyklého sol-gel procesu s tím rozdílem, že při tvorbě CBPC acidobazická reakce vede směs 
po celou dobu procesu až ke vzniku keramiky, zatímco v sol-gel procesu jsou soly shlukovány 
za vzniku keramiky. 
Tvorba CBPC probíhá podle následujícího mechanismu, jehož obrazové schéma je uvedeno 
na obr. 1 
 

 
obr. 1 Obrazové schéma tvorby CBPC 
 

a) tvorba aquasolu disociací. Po vmíchání do kyselého roztoku se kovové oxidy rozpouští 

pomalu a uvolňují kationty a kyslíkaté anionty. Kationty reagují s molekulami vody za 

vzniku kladně nabitých aquasolů – hydrolýza. Rozpouštění a hydrolýza jsou řídícími 

kroky při tvorbě CBPC. 
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b) acidobazická reakce a tvorba gelu kondenzací. Soly reagují s hydratovanými 

fosforečnanovými anionty za vzniku hydrogenfosforečnanů, zatímco proton reaguje 

s kyslíkem za vzniku vody. Jakmile je práškový oxid vmíchán do vody, tvoří se více 

aquasolů a ty se začínají vzájemně vázat. To vede k tvorbě gelu. 

 

c) nasycení a krystalizace gelu. Jak reakce pokračuje, do gelu jsou zaváděna stále větší 

množství reakčních produktů a gel hrubne. V tomto bodě začíná být obtížné vzniklou 

kaši dále míchat. Gel nyní krystalizuje kolem nezreagovaného jádra každého zrna 

kovového oxidu za vzniku pevné krystalické mřížky, která narůstá až do jednolité 

keramiky. 
 
Rozpouštění je hlavním krokem, neboť rozhoduje, které oxidy povedou ke tvorbě keramiky a 
které ne, zatímco hydratace vymezuje rozmezí pH, v němž dojde k tvorbě keramiky. Tvorba 
krystalické keramiky nebo slabě krystalické sraženiny závisí na rychlosti rozpouštění oxidů 
v kyselém roztoku. 
Acidobazická reakce je exotermní proces, takže vede k zahřívání reakční směsi. K zamezení 
nadměrného zahřátí směsi musí být reakční rychlosti rozpuštěných komponent nízká. Tudíž, 
pro tvorbu dobře krystalické CBPC musí být splněny tyto dvě podminky: 
 

1. Rozpustnost oxidů v roztoku by měla být dostatečně vysoká, aby mohl vzniknout 

nasycený gel, avšak dostatečně nízká, aby umožnila pomalou krystalizaci gelu. 

 
2. Rychlost produkce tepla a také rychlost rozpouštění oxidů by měly být dostatečně 

nízké, aby umožnily fosfátovému gelu pomalu krystalizovat za vzniku krystalové 
mřížky bez poruch, a růst v jednolitou keramiku. [1] 

 
Tuhnutí a tvrdnutí fosfátových pojiv je založeno na rozdíl od běžných maltovin na polymeraci 
(vytváření fosfátové vazby). [3] 

2.1.3 Žáruvzdorná fosfátová pojiva 
Význam fosfátových pojiv pro žáruvzdorné aplikace spočívá v tom, že zatímco u většiny 
anorganických pojiv nastává při vyšších teplotách rozklad pojiva a tím i oslabení pojivého 
účinku [2] (polymerní pojiva, např. PVAL, teflon nebo akryl, nesnesou teploty nad 200 °C, 
běžná pojiva jako vodní sklo nebo cement se začínají rozkládat při 200-300 °C a při 500-
800 °C již nejspíš dosahují neuspokojivých pevností [6]), u fosfátových pojiv zůstává 
dosažená pevnost zachována. Příčinou je postupná dehydratace a krystalizace 
dehydratovaných produktů. Funkci pojiva plynule přejímá vysokoteplotní produkt.  
Žáruvzdorná pojiva jsou tvořena H3PO4 a žáruvzdornými oxidy. Al2O3, Cr2O3, MgO a ZrO2 
reagují s H3PO4 při teplotě kolem 200 °C za současného zpevnění. Reakční produkty jsou 
stálé i za vysokých teplot. [2] 



11 
 

2.1.4 Další využití fosfátových pojiv 
Fosfátová pojiva se dále využívají jako zubní cementy, kostní náhrady, ke stabilizaci 
radioaktivního a nebezpečného odpadu a k recyklaci odpadů jako jsou popílky nebo minerální 
odpady (cihly, beton). [1] 
V zubním lékařství se již dlouho uplatňují zinečnatofosfátové cementy Jinou skupinu 
představují tzv. silikofosfátová pojiva. Zubní cementy tohoto druhu se skládají z práškového 
skla soustavy Al2O3-CaO-SiO2 a z kyseliny fosforečné. [2] 
Ke kostním náhradám se využívají vápenatofosfátová pojiva, neboť samotné kosti jsou 
tvořeny vápenatofosfátovým minerálem hydroxyapatitem (Ca5(PO4)OH). 
Většina nebezpečných látek a produktů jaderného štěpení reaguje s fosforečnany za vzniku 
neextrahovatelných produktů, přičemž samotná keramika uzavře tyto látky do husté a odolné 
matrice. 
Popílky a minerální odpad lze využít pro přípravu kompozit na bázi fosfátových pojiv. Tyto 
kompozity mohou být využity např. jako nehořlavá lepidla. [1] 

2.2 Hlinitofosfátová pojiva 
Hlinitofosfátová pojiva jsou tvořena částicemi, jejichž povrch je pokryt berlinitem (AlPO4). 
Pojivová fáze AlPO4 vzniká reakci kyseliny fosforečné s oxidem hlinitým. Jedná se o pevnou 
fázi tvořenou kovalentní sítí kyslíky spojených tetraedrů PO4 a AlPO4. [1] 

2.2.1 Kyselá složka pojiva 

Kyselinu orthofosforečnou (H3PO4) lze v čisté formě získat pouze v pevném skupenství (bod 
tání 42,35 °C). Roztavená kyselina pomalu podléhá částečné dehydrataci za vzniku kyseliny 
disfosforečné (H4P2O7). Krystalická H3PO4 má strukturu, v níž každá PO(OH)3 molekula je 
spojena s šesti ostatními pomocí vodíkových můstků.  
Kyselina fosforečná je viskózní sirupovitá kapalina. Ve vodném roztoku se chová jako silná 
kyselina, avšak pouze jeden vodík je snadno ionizovatelný, druhá a třetí ionizační konstanta 
klesá postupně o cca 105 
 

−+ +→+ 423243 POHOHOHPOH        (2.3) 

 K1 = 7,11∙10-3; pK1 = 2,15 
 

−+− +→+ 2
43242 HPOOHOHPOH        (2.4) 

 K2 = 6,31∙10-8; pK2 = 7,20 
 

−+− +→+ 3
432

2
4 POOHOHHPO        (2.5) 

 K3 = 4,22∙10-13; pK3 = 12,37 [4] 
 
Kyselina fosforečná se vyrábí z fosfátových rud jejich reakcí s H2SO4: 
 

( ) ( ) 2HFOH10CaSOPO6HOH10SO10HPOCaF 2443242642 +⋅+→++ yy   (2.6) 

 
kde y = 0, 0,5-0,7 nebo 2. Kyselina fosforečná, dokonce i ve zředěné formě, je příliš kyselá 
k výrobě CBPC, navíc jsou její přeprava a skladování poměrně rizikové. Naproti tomu 
částečně neutralizované kyselé fosfáty vykazují méně kyselý charakter a proto jsou vhodnější 



12 
 

k přepravě, manipulaci a skladování. Proto jsou tyto kyselé fosfáty preferovány ve výrobě 
fosfátových pojiv.  
Kyselé fosfáty, nebo též hydrogenfosforečnany, se připravují reakcí příslušných chloridů, 
dusičnanů, oxidů (nebo hydroxidů) nebo uhličitanů s kyselinou fosforečnou. Pro tvorbu 
CBPC se využívají hydrogenfosforečnany vápenatý, hlinitý, sodný, draselný a amonný. [1] 
Pro žáruvzdorné aplikace je však nejvhodnější fosforečnan hlinitý, neboť přítomnost 
alkalických oxidů snižuje žárové vlastnosti. [5] 

2.2.2 Zásaditá složka pojiva 

Oxid hlinitý (Al2O3) se v přírodě vyskytuje jako minerál korund (α-Al 2O3) nebo jako smirek, 
což je zrnitá forma korundu, znečištěná oxidy železa a oxidem křemičitým. Vykazuje 
vysokou tvrdost (9 na Mohsově stupnici), vysoký bod tání (2 045 °C) a je velmi stálý a 
chemicky inertní. Mnohé jeho vlastnosti jej předurčují k využití mimo jiné v žáruvzdorných 
materiálech. [4] 
Nejčastější výchozí surovinou pro výrobu čistého oxidu hlinitého jsou bauxity. Jedná se o 
směsi hydroxidů hlinitých, jež jsou různě zastoupeny a jsou znečištěny SiO2, TiO2 a Fe2O3. 
Nejvíce Al2O3 se vyrábí Bayerovým postupem. Bauxit se vyluhuje pod tlakem horkým 
roztokem NaOH. Vzniká rozpustný hlinitan sodný (Na[Al(OH)4]), ze kterého po ochlazení 
vypadává poměrně čistý Al(OH)3. Po vyprání alkálií se expeduje jako tzv. hydrát, nebo se 
kalcinuje při asi 1 200 °C v rotační peci, čímž se převede na α-Al 2O3. Jiné postupy používají 
žárové rozlady bauxitu s uhličitanem sodným nebo vápenatým.  
Vlastnosti kalcinovaného Al2O3 (velikost a tvar částic, měrný povrch, reaktivita) závisí do 
určité míry i na typu výchozího hydroxidu a sledu modifikačních přeměn. Kromě gelových 
forem, vznikajících při srážení hlinitých solí, jsou známy čtyři krystalické hydroxidy 
 
Tabulka 2.1 Přehled krystalických hlinitých hydroxidů 
název vzorec krystalová struktura 
gibbsit γ-Al(OH)3 monoklinická 
bayerit α-Al(OH)3 hexagonální 
böhmit γ-AlO(OH) rombická 
diaspor α-AlO(OH) rombická 

 
Kromě bayeritu se všechny krystalické hydroxidy vyskytují volně v přírodě. Gibbsit je hlavní 
formou v produktu Bayerova postupu.  
Z keramického hlediska je velmi výhodná skutečnost, že α-Al 2O3 neprodělává až do teploty 
tání žádné modifikační přeměny. Díky tomu nenastávají náhlé objemové změny. [2] 

2.2.3 Rozpouštění Al2O3 

Rozpustnost různých modifikací oxidu hlinitého v kyselém, neutrálním a zásaditém prostředí 
je popsána následujícími rovnicemi: 
 

a) reakce v kyselém prostředí 
( ) ( ) OH3/2aqAl3HAlO 2

3
3/2 +→+ ++    korund   (2.7) 

( ) ( ) O3HaqAl3HOH3/2AlO 2
3

23/2 +→+⋅ ++
 gibbsit   (2.8)   

( ) O2HaqAl3HAlOOH 2
3 +→+ ++

   böhmit   (2.9)  
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b)  reakce v neutrálním prostředí 

( ) ( ) ( ) ( )−+ +→→+ OH3aqAlOHAlOH3/2AlO 3
323/2  korund  (2.10)              

( ) ( ) ( ) ( )−+ +→→⋅ OH3aqAlOHAlOH3/2AlO 3
323/2   gibbsit  (2.11)    

( ) ( ) ( )−+ +→→+ OH3aqAlOHAlOHAlOOH 3
32   böhmit  (2.12)    

           
c)  reakce v zásaditém prostředí 

( ) ( ) +− +→+ HaqAlOOH1/2AlO 223/2   korund    (2.13)   

( ) ( ) OHHaqAlOOH3/2AlO 2223/2 ++→⋅ +−
 gibbsit    (2.14)             

( ) +− +→ HaqAlOAlOOH 2  b  böhmit    (2.15)   
 
Z křivky závislosti koncentrace Al3+ a AlO2

- na pH (obr. 2) je patrné, že nejnižší rozpustnost 
všech modifikací oxidu hlinitého je při pH 5, směrem ke kyselejším i zásaditějším oblastem 
vzrůstá, což koresponduje s amfoterním charakterem Al2O3.  
Oblast pH tvorby CBPC leží v rozmezí 2-8, neboť tato oblast vykazuje přítomnost 
rozpuštěných iontů kyseliny fosforečné, jako jsou H2PO4

2- a HPO4
-. Koncentrace kationtu 

Al 3+ v kyselé oblasti je vysoká při pH 2, avšak s rostoucím pH rapidně klesá. Neutralizaci 
kyseliny v této oblasti popisuje rovnice 
 

( ) ( ) OHPOAlHOHHPOPOHaqAl 22432
2
442

3 ⋅→+++ −−+
    (2.16) 

 
     
 

 
 
Kvůli této neutralizaci klesá rozpustnost Al2O3 dokud nedosáhne neutrálního pH. Podle 
Pourbaixe je při tomto pH přítomen Al2O3∙3H2O, který je velmi málo rozpustný. Al2O3∙3H2O 
vytváří pasivační vrstvu na povrchu jednotlivých částí a proto tento povlak brání rozpuštění, 

obr. 2 Rozpustnost modifikací Al2O3 v závislosti na pH 
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čímž je tvorba keramiky blokována. V tomto bodě je nutno zvýšit rozpustnost Al2O3∙3H2O 
jinými způsoby. 
Požadované rozpouštění Al2O3∙3H2O se uskuteční mírným tepelným zpracováním za zvýšení 
rozpustnosti této vrstvy. Hodnoty teplot maximální rozpustnosti a rozpustnosti  Al2O3∙3H2O 
vrstvy pro tyto teploty uvádí Tabulka 2.2 
 
Tabulka 2.2 Parametry rozpouštění Al2O3∙3H2O v neutrálním prostředí pro různé modifikace 
Al2O3 
parametr 

korund gibbsit böhmit 
amorfní 
Al(OH)3 

teplota max. 
rozpustnosti 
(°C) 

106,36 169,58 125,68 132,5 

rozpustnost 4,47∙10-13 5,16∙10-16 2,51∙10-13 1,78∙10-13 
 
Z těchto dat vyplývá, že k tvorbě CBPC je zapotřebí nerozpuštěných jader, kolem nichž 
budou fosfátové fáze růst a vzájemně se spojovat. Amorfní Al2O3, i přes vyšší rozpustnost za 
pokojové teploty, není vhodným materiálem, protože nemůže poskytnout dostatek jader, 
avšak díky své amorfní povaze je skvělým rozpouštěcím materiálem při smíchání s ostatními 
formami. Gibbsit je jedinou formou, jejíž teplota maximální rozpustnosti je vyšší než 150 °C, 
tedy teplota, při níž dochází k tvorbě berlinitu. To znamená, že rozpustnost gibbsitu 
nedosáhne svého maxima dříve, než dojde k přeměně fosforečnanů a tvorbě keramiky. Z toho 
důvodu je použití jakékoliv jiné formy Al2O3 upřednostňováno k tvorbě keramiky, kde se 
nejdříve rozpouští práškové látky a až poté dojde k reakci fosforečnanů. 
Protože maximum křivky rozpustnosti Al2O3 (obr. 3) je široké, lze usuzovat, že maximálního 
rozpuštění lze dosáhnout v širokém teplotním intervalu. Toto má důležité praktické důsledky 
neboť teplota v peci není konstantní a není stejně vysoká v celém prostoru pece.  
 

 
obr. 3 Křivka rozpustnosti Al2O3 v závislosti na teplotě 
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Jakmile dojde k rozpuštění oxidu, vzniká AlH3(PO4)2∙2H2O, který následně reaguje se 
zbylými částmi oxidu na povrchu svých zrn za vzniku berlinitu, a zrna se spojují. Pro korund 
lze rovnici zapsat jako 

( ) O4H4AlPOO2HPO2AlHOAl 24224332 +→⋅+      (2.17)  

AlPO4 (berlinit) je pojivovou složkou, která spojuje jednotlivé části a tvoří keramiku. [1] 

2.2.4 Tvorba hlinitofosfátové keramiky 

Jak již bylo zmíněno výše, ve směsi Al2O3 a H3PO4 se vytvoří okolo každé částice vrstvička 
AlPO4, která funguje jako pojivo. Taková směs zůstává dlouho plastická a tuhne při zahřátí. 
Roztoky Al2(HPO4)3 a Al(H2PO4)3 připravené z Al2O3 a H3PO4 jsou vhodným pojivem pro 
hmoty a malty tuhnoucí za studena. 
Směs Al(OH)3, žáruvzdorného jílu a H3PO4 se zpevňuje při 100-300 °C. Jako produkt reakce, 
který je účinnou složkou pojiva, byl prokázán termickou analýzou Al(H2PO4)3. Z hlediska 
rentgenové difrakce byl tento produkt amorfní. Rovněž bylo zjištěno, že vodný roztok tohoto 
fosforečnanu prudce zvyšuje viskozitu, jestliže obsah vody klesá pod 50 %, až je postupně 
dosaženo zpevněné konzistence.  
Z četných studií (obr. 4) lze sestavit schéma fázových přeměn. Při výchozím molárním 
poměru P2O5:Al2O3 = 2,3 vzniká v tomto pojivu jako hlavní fáze za normální teploty 
hydratovaný fosforečnan AlH3(PO4)2.3H2O, který se tepelným zpracováním rozkládá na tři 
fáze: berlinitovou a cristobalitovou formu AlPO4 a variscit Al(H2PO4)3. Orthosfosforečnan 
AlPO4 je izomorfní s SiO2 a vykazuje také přeměny odpovídající přeměnám křemene a 
trydimit a crystobalit. Variscit je silně hygroskopický a přechází na amorfní fázi nad 300 °C. 
Dehydratace fosforečnanů je ukončena mezi 500-800 °C. Nad 1 100 °C vzniká sklo 
odpovídající složením metafosforečnanu Al(PO3)3. Rozkládá se pak na AlPO4 za současného 
vypařování P2O5. AlPO4 je uváděn jako stabilní nejméně do 1 750 °C, pak se rozkládá na 
Al 2O3 a těkající P2O5. Obdobné změny lze očekávat i v pojivu, které se tvoří reakcemi mezi 
Al 2O3 a P2O5 „in situ.“  
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obr. 4 Schéma fázovým přeměn soustavy P2O5 : Al2O3 [2] 
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Chen a kolektiv pracovali s pojivem o poměru P/Al 3:1,4. TG/DTA křivky tohoto pojiva jsou 
zobrazeny na obr. 5. 2 endotermické píky odpovídají teplotám 100,7 °C a 217,7 °C. Dvě 
oblasti výrazných hmotnostních úbytků na TG křivce odpovídají fázovým přeměnám. 

 
obr. 5 TG-DTA křivky pojiva s poměrem P/Al 3:1,4 [8] 

2.2.5 Vlastnosti hlinitofosfátových pojiv 

Mezi významné vlastnosti hlinitofosfátových pojiv patří vysoká pevnost, vysoká tepelná 
odolnost a otěruvzdornost. [8] Vyznačují se rovněž nízkou tepelnou a elektrickou vodivostí. 
Proto nacházejí využití v žáruvzdorných tvárnicích a v izolačních součástkách. [1] 
Při nízkém obsahu P2O5 se pevnost v tahu za ohybu prakticky nemění až do teploty 1 093 °C. 
Při vyšším obsahu P2O5 se dosahuje maxima pevnosti při nižších teplotách. Snímky 
z elektronového řádkovacího mikroskopu ukázaly, že fosfátová fáze ve hmotě vypálené na 
1 093 °C je přítomna na rozhraních Al2O3 – pojivo v jemnozrnné formě (asi 1 µm). Podle 
termické analýzy jde patrně o cristobalitovou formu AlPO4. Pokles pevnosti po výpalu na 
1 093 °C při vyšších obsahu P2O5 může být spojen s postupující krystalizací pojiva a 
s fázovými přeměnami. Pevnost korundových hmot s fosfátovou vazbou lze zlepšit částečnou 
náhradou kyseliny fosforečné kyselinou chromovou, jež usnadňuje tvorbu stabilních fází, bez 
fázových přeměn v rozmezí 800-1 100 °C, charakteristických pro čistou hlinitofosfátovou 
vazbu. [2]  
Problémem však je vysoká toxicita šestimocného chromu, proto byly prováděny studie 
zabývající se použitím ekologičtějších aditiv – Al2O3 a/nebo Cr2O3 jako plniva a několika 
různých dalších přísad – AlN, NH4F, Cu2O, CuO nebo MgO. Matrice obsahující více těchto 
aditiv nejsou hygroskopické, tepelné vodivosti takto připravených kompozitů se pohybují 
kolem 0,9-1 W∙m-2

∙K-1 a jejich pevnosti v ohybu dosahují 138-150 MPa, což je více než u 
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kompozitů s hlinito-chromo-fosfátovou matricí. Avšak pevnosti všech takto připravených 
kompozitů se zhoršují při teplotách 500-800 °C v důsledku krystalizace matrice a jejího 
korozivního působení na použitá vlákna. [7] 
Kingery studoval vliv fosforečnanu na pevnost korundových hmot ve směsích složených 
z 90 % taveného Al2O3 a z 10 % kaolínu s přídavkem různých fosforečnanů, zavedených do 
směsi v podobě roztoků připravených z příslušných oxidů a H3PO4. Pevnost vzorků se měřila 
po sušení na 105 °C. Účinek samotné H3PO4 byl asi uprostřed – pevnost se zvyšovala 
postupně v pořadí fosforečnan Fe, Be, Mg, Al (nejvyšší). Fosforečnany Ba, Ca a Th pevnost 
snižovaly. V téže práci byl sledován vliv teploty na pevnost, a to u směsi taveného Al2O3 se 
7,15 % plastického jílu a 7,15 % Al(H2PO4)3, což odpovídá 5,7 % P2O5.  
Počáteční ohybová pevnost 9 MPa vzrostla kolem 500 °C na asi 13 MPa. Po mírném poklesu 
nastal další vzrůst pevnosti od 1 100 °C. Toto pozorování lze vysvětlit postupnou dehydratací 
fosforečnanu a vznikem Al(PO3)3. [2] 

2.3 Elektrochemie procesu reakce pojiv se železem 
Při smíchání hlinitofosfátových pojiv se surovinou obsahující otěrové železo dochází k reakci 
podle rovnice 2.18. 

2
2 HFeHFe +→+ ++       E0 = -0,441 V  (2.18) 

Tato reakce má elektrochemickou podstatu – prvek s nižším standardním elektrochemickým 
potenciálem (železo) redukuje kationt vodíku, jeho standardní potenciál je vyšší. Produktem 
této reakce je plyn - vodík, který způsobuje napěnění směsi. 

2.3.1 Elektrochemický potenciál 

V elektrodových dějích se mohou vyskytnout různé potenciálové rozdíly, které je třeba 
definovat.  
U elektrostatických jevů lze vždy definovat a měřit rozdíl elektrostatického potenciálu mezi 
dvěma body téže fáze nebo mezi dvěma kusy látky stejného chemického složení. 
Potenciálový rozdíl mezi dvěma body se měří pomocí práce potřebné k převedení určitého 
standardního náboje z jednoho bodu do druhého. Tato práce je určena rozložením 
elektrických bodových nábojů v prostředí, v němž se standardní náboj pohybuje. Pokud však 
prochází standardní náboj rozhraním mezi dvěma různými fázemi, je nutno připočítat 
příspěvky dané rozdílností chemických potenciálů.  
Graf na obr. 6 nám ukazuje obvyklý tvar závislosti potenciálu V od povrchu koule nesoucí 
náboj Q. Až do vzdálenosti 10-5 až 10-6 cm je V přímo úměrné R-1, při dalším přibližování 
však zůstává vlivem interakcí blízkého dosahu přibližně konstantní. Tato konstantní hodnota 
se označuje jako vnější nebo též Voltův potenciál ψ. Je definován jako  
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obr. 6 Elektrostatické potenciály v závislosti na vzdálenosti od nabité koule [23] 
 
práce potřebná k přivedení jednotkového standardního náboje z nekonečně do vzdálenosti cca 
10-6 cm od povrchu. Protože se jedná o potenciální rozdíl mezi dvěma body v témže prostředí, 
je veličina ψ měřitelná. 
Povrch fáze α je obvykle místem, kde existuje dvojvrstva nábojů. Tyto vrstvy sice neudílejí 
fázi žádný výsledný náboj, přesto je však na převedení náboje takovouto vrstvou vynaložit 
určitou práci. Změna elektrického potenciálu podmíněná existencí povrchové dipólové vrstvy 
se nazývá povrchový elektrický potenciálový rozdíl χ. 
Vnitřní potenciál je pak definován jako 
 

χψϕ +=           (2.19) 

 
Vnitřní potenciál se též nazývá Galvaniho potenciál. Veličiny ϕ  ani χ nelze změřit, protože 

standardní náboj v prostředí α vyvolá změny, které nazýváme chemické, přičemž členy 
odpovídající této chemické práci nelze separovat od členů podmíněných čistě 
elektrostatickými potenciály χ a ϕ . Výsledky zmíněných interakcí lze vyjádřit pomocí 

chemického potenciálu µ.  
Práce potřebná k převedení náboje z R = ∞ do nitra fáze α je však měřitelná veličina, přestože 
nelze odděleně měřit její elektrostatickou a chemickou část. Tato měřitelná práce umožňuje 
definovat elektrochemický potenciál. Elektrochemický potenciál pro 1 mol i-té složky ve fázi 
α lze definovat 
 

ϕµµ Fziii +=
~

         (2.20) 

 
kde zi je počet nábojů včetně znaménka nesených ionty i-té složky a F je Faradayova 
konstanta. [9] 
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2.3.2 Elektromotorické napětí článku 

Elektromotorické napětí článku E je definováno jako mezní hodnota rozdílu vnitřních 
elektrických potenciálů elektrod pro případ, že procházející proud limituje k nulové hodnotě. 
Z této definice je patrné, že potenciálový rozdíl je třeba měřit za stavu, kdy ze svorek článku 
není odebírán žádný proud. V praxi lze hodnotu E změřit za takových podmínek, kdy je proud 
odebíraný z článku natolik malý, že jej lze zanedbat.  
Měření elektromotorického napětí článku se realizuje následovně: Potenciometrický drát, při 
němž se posunuje smýkavý kontakt, je zkalibrován a opatřen stupnicí, na níž lze ke každé 
poloze smýkavého kontaktu odečíst příslušné napětí. Při zapojení standardního článku o 
přesně známé hodnotě elektromotorického napětí posuneme smýkavý kontakt na hodnotu 
napětí odpovídající standardnímu článku a poté nastavíme reostat tak, aby galvanometrem 
neprotékal proud. Potenciálový rozdíl mezi body A a B se tímto právě vyrovná 
elektromotorickému napětí standardního článku. Potom zapojíme článek s neznámým 
elektromotorickým napětím a nastavíme posuvný kontakt tak, aby galvanometrem opět 
neprotékal žádný proud.  Pro tuto novou polohu smýkavého kontaktu lze na stupnici 
potenciometru odečíst napětí, které udává velikost elektromotorického napětí příslušného 
článku. [9] 

2.3.3 Vratné články 

Vratný článek poznáme tak, že jej připojíme na svorky kompenzačního potenciometru 
a změříme elektromotorického napětí za podmínek, kdy 
 

a) článkem protéká malý proud v jednom směru 
 
b) článkem protéká neměřitelně malý proud 
 
c) článkem protéká malý proud v opačném směru 
 

Je-li článek vratný, jeho elektromotorické napětí se v uvedené řadě mění jen nepatrně a ve 
vykompenzovaném stavu při měření b) se neobjeví žádná diskontinuita. Vratnost znamená, že 
každá chemická reakce v článku může probíhat v obou směrech podle toho, jaký je směr 
proudu, a dále, že ve vykompenzovaném stavu je hnací síla reakce vyvážena kompenzujícím 
vnějším napětí odvětveným z potenciometru. Je-li článek vratný, pak i oba jeho poločlánky 
(elektrody ponořené do roztoku) jsou vratné. [9] 

2.3.4 Typy elektrod 

Jedním z nejjednodušších poločlánků je kovová elektroda ve styku s roztokem obsahujícím 
ionty tohoto kovu (např. stříbrná elektroda v roztoku AgNO3). Reakce na této elektrodě 
spočívá buď v rozpouštění kovu, nebo v jeho vylučování 
 

−+ +↔ eAgAg          (2.21)  
 
Takovýto článek zapisujeme jako Ag | Ag+(c), kde c je koncentrace stříbrných iontů a svislá 
čára značí fázové rozhraní. 
Někdy se při realizaci kovové elektrody místo čistého kovu použije jeho amalgám. Kapalný 
amalgám má totiž tu výhodu, že se jeho použitím lze vyhnout nereprodukovatelným jevům 
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souvisejícím s pnutím v materiálu tuhých kovových elektrod nebo s polarizací, k níž dochází 
na jejich povrchu (vysoké přepětí vodíku na rtuti pomáhá polarizaci potlačit). V některých 
případech lze použít amalgámy takového kovu, který by v čistém stavu s roztokem prudce 
reagoval, jako je tomu např. u sodíkového amalgámu v roztoku sodných iontů 
Na(Hg)(c1) | Na+(c2). Pokud je amalgám rozpuštěným kovem nasycen, je elektroda 
ekvivalentní tuhé elektrodě připravené z téhož kovu v čistém stavu, protože chemický 
potenciál složky v jejím nasyceném roztoku je vždy roven chemickému potenciálu složky 
v čistém stavu. Není-li amalgám nasycen, lze na základě měření při různých koncentracích 
vypočítat, jaké elektromotorické napětí by daný článek měl při použití elektrody z čistého 
kovu. 
Existují též elektrody, u nichž je styku s roztokem plynná látka. Tyto tzv. plynové elektrody 
se připravují ponořením proužku inertního kovu (obvykle Pt nebo Au) do roztoku tak, že 
horní část je ve styku s plynem proudícím nad roztokem. Vodíková elektroda je tak tvořena 
platinovým plíškem, který je zčásti ponořen do roztoku kyseliny a zčásti vyčnívá do proudu 
vodíku. Vodík na katalyticky účinném povrchu platiny pravděpodobně disociuje na atomy. 
Úhrnnou reakci lze popsat 
 

−+ +→ eHH
2

1
2

         
(2.22)  

Chlorovaná elektroda funguje podobně, jen s tím rozdílem, že se v roztoku tvoří chloridové 
ionty 
 

−− →+ ClCl
2

1
e 2          (2.23)  

 
Chlor se přitom dostává do roztoku prostřednictvím elektrody z inertního kovu. 
U elektrod, které nelze označit ani jako kovové, ani jako plynové, je inertní kov ve styku 
s kapalnou nebo plynnou fází. Příkladem je poločlánek brom-bromidové ionty Pt | Br2 | Br-.  
U tzv. oxidačně-redukční elektrody je inertní kov ponořen do roztoku obsahujícího ionty ve 
dvou různých oxidačních stavech (např. Fe2+ a Fe3+ v poločlánku Pt | Fe2+, Fe3+). Jsou-li 
takovéto elektrodě zvnějšku dodávány elektrony, probíhá reakce 
 

+−+ →+ 23 FeeFe          (2.24) 
 
Jako elektrody druhého druhu se označují elektrody typu kov-nerozpustná sůl, jež jsou 
tvořeny kovem pokrytým nebo převrstveným některou z jeho málo rozpustných solí a 
ponořeným do roztoku, který obsahuje stejné anionty, jako má ona málo rozpustná sůl. Jako 
příklad lze uvést argentochloridovou elektrodu Ag | AgCl | Cl- (c1). Elektrodovou reakci zde 
lze zapsat 
 

−− +↔+ ClAg(s)eAgCl(s)         (2.25) 

 
Takováto elektroda je termodynamicky ekvivalentní chlorové elektrodě, v níž je plynný chlor 
pod tlakem rovným disociačnímu tlaku AgCl, díky čemuž se můžeme vyhnout 
experimentálním obtížím spojeným s používáním elektrod obsahujících reaktivní plyny.  
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K elektrodám druhého druhu patří také elektrody typu kov-nerozpustný oxid, mezi něž patří 
např. elektroda antimon-oxid antimonitý Sb | Sb2O3 | OH-. Antimonová tyčinka se pokryje 
tenkou vrstvou oxidu a ponoří se do roztoku obsahujícího ionty OH-. Elektrodová reakce je 
 

−− ++↔+ 3eO(l)H
2

3
OSb

2

1
3OHSb(s) 232

      
(2.26) [9] 

2.3.5 Standardní elektrodové potenciály 

Pro změnu Gibbsovy energie při obecné reakci DCBA dcba +↔+ probíhající v článku platí 
výraz 
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Protože EFzG ..−=∆ , platí 
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Tato rovnice se nazývá Nerstova rovnice. 
Jsou-li aktivity produktů i výchozích látek jednotkové, je hodnota elektromotorického napětí 
rovna E0, tj. standardnímu elektromotorickému napětí článku.  
Absolutní potenciály jednotlivých elektrody nelze měřit, tento problém však lze vyřešit 
měřením elektromotorického napětí článků, jejichž jedna elektroda bude vždy tatáž. 
Naměřené hodnoty E pak udávají relativní hodnoty potenciálů jednotlivých elektrod, měřené 
od téhož společného základu, kterým je potenciál zvolené referentní elektrody. Za referentní 
elektrodu byla zvolena standardní vodíková elektroda, které byla konvencí přisouzena 
hodnota E0 = 0. Je to vodíková elektroda, v níž je tlak vodíku roven 101,325 kPa (tj. vodík má 
zde jednotkovou fugacitu), a roztok v ní obsahuje vodíkové ionty za takových podmínek, kdy 
střední aktivita iontů v tomto roztoku je a± = 1. [9] Standardní elektromotorické napětí se pak 
vypočte jako rozdíl standardních redukčních elektrodových potenciálů ve vodíkové škále 
pravé a levé elektrody.  
Hodnoty standardních redukčních potenciálů tvoří jedny ze základních termodynamických dat 
v elektrochemii. Stručně tuto řadu nazýváme řada napětí. Směrem od záporných potenciálů ke 
kladným klesá tendence k ionizaci na příslušné ionty a roste např. ušlechtilost kovů (tj. 
zmenšuje se jejich snaha přejít do roztoku). Hodnoty některých standardních redukčních 
potenciálů ukazuje Tabulka 2.3. [10] 
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Tabulka 2.3 Některé standardní redukční potenciály [10], [15] 

označení 
standardní 
potenciál (V) 

 E0 (K+/K) -2,925 
 E0 (Na+/Na) -2,714 
 E0 (Mg2+/Mg) -2,363 
 E0 (Al3+/Al) -1,662 
 E0 (Zn2+/Zn) -0,763 
 E0 (Cr3+/Cr) -0,744 
 E0 (Fe2+/Fe) -0,441 
 E0 (Ni2+/Ni) -0,250 
 E0 (Fe3+/Fe) -0,037 
 E0 (H+/H2)   0,000 
 E0 (Sb3+/Sb) +0,152 
 E0 (AgCl/Ag,Cl) +0,222 
 E0 (Hg2Cl2/Hg,Cl) +0,268 
 E0 (Bi3+/Bi) +0,320 
 E0 (Cu2+/Cu) +0,345 
 E0 (Fe3+/Fe2+) +0,771 
 E0 (Ag+/Ag) +0,799 
 E0 (Cl2

/Cl-) +1,358 
 E0 (Au3+/Au) +1,498 
 E0 (F2/F

-) +2,870 

2.3.6 Korozní mikro články 

Mikročlánky jsou články velmi malých a prakticky neměřitelných rozměrů a parametrů. 
Částice kovu s kladnějším potenciálem tvoří anody, částice se zápornějším potenciálem 
katody. Elektrony se pohybují od anodového úseku ke katodovému – nastává současný 
průběh anodický a katodických reakcí. [26] 
Mikročlánek vzniká i v systému pojiva s kamenivem, kde dochází ke korozi částic otěrového 
železa kyselinou fosforečnou obsaženou v pojivu. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Příprava pojiva a inhibitor ů 
Pro účely práce bylo třeba používat co nejjednodušší systém, proto namísto komerčního 
pojiva (obsahujícího různé příměsi) bylo třeba připravit vlastní fosfátové pojivo sestávající 
pouze z hlinité a fosforečnanové složky. Ze stejných důvodů bylo třeba nahradit mletý bauxit 
obsahující otěrové železo čistým železem. Nejdříve byly zkoušeny železné piliny, ty však 
kvůli nízkému reakčnímu povrchu nereagovaly s kyselinou fosforečnou ani s pojivem 
dostatečně. Proto byly nahrazeny práškovým železem, které již s kyselinou i pojivem 
reagovalo mnohem ochotněji. 
Při volbě inhibitorů bylo třeba hledat kationty s kladným standardním potenciálem, doplněné 
vhodnými anionty. Některé z vytipovaných inhibitorů nebyly k dispozici, proto musely být 
připraveny laboratorní cestou. 

3.1.1 Použité chemikálie 

• kyselina fosforečná 85% p.a. (Lach-Ner) 
• hydroxid hlinitý p.a. (Penta) 
• citran měďnatý pentahydrát p.a. (Spolek pro chemickou a hutní výrobu Praha)  
• citran bismutitý (Spolek pro chemickou a hutní výrobu Praha) 
• chorid měďnatý dihydrát čistý (Lachema Brno)  
• dusičnan stříbrný p.a. (Lachema Brno, Chemapol Praha) 
• chlorid sodný p.a. (Lachema Brno, Chemapol Praha)  
• uhličitan bismutitý zásaditý (Lachema Brno)  
• kyselina chlorovodíková 35 % p.a. (Penta) 
• oxid antimonitý čistý (Lachema Brno) 
• dusičnan měďnatý trihydrát p.a. (Lach-Ner) 
• dusičnan bismutitý zásaditý (Lachema Brno, Chemapol Praha) 
• železo práškové pentakarbonylové ANM (Lachema Brno) 
• komerční bauxitová surovina (udávaná velikost částic 0-0,025 nm) 

3.1.2 Příprava pojiva 

( ) ( ) O3HPOHAlOHAlPOH3 2342343 +→+       (3.1) 

300 ml H3PO4 bylo zředěno 150 ml vody. Ve zředěné kyselině bylo při zahřívání na vodní 
lázni postupně rozpuštěno 114,1 g Al(OH)3. Nakonec bylo přidáno ještě 5 ml kyseliny. 
Produkt byl zředěn vodou asi na 800 ml a přefiltrován na Büchnerově nálevce. Filtrát byl 
převeden do odměrné baňky a zředěn vodou na objem 1 l.  

3.1.3 Příprava inhibitor ů 

Některé inhibitory nebyly dostupné, proto je bylo nutno laboratorně připravit. Jednalo se o 
AgCl, BiCl3 a SbCl3. Kvůli špatné stabilitě se SbCl3 a BiCl3 neizolovaly, ale vkládaly se jako 
chloridy připravené reakcí s mírným přebytkem HCl. 

33 NaNOAgClNaClAgNO +→+        (3.2) 

223332 COOHBiClHCl)(COBi ++→+       (3.3) 

OHSbClHClOSb 2332 +→+        (3.4) 
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3.2 Testování účinnosti inhibitor ů 
Nejdříve bylo vybráno několik sloučenin, jejichž kationty i anionty mají kladný standardní 
elektrochemický potenciál. Ty byly podrobeny orientačnímu měření účinnosti inhibice vývoje 
vodíku. Na základě tohoto měření byly vybrány sloučeniny pro koncentrační řady závislosti 
účinnosti inhibice, a na základě těchto koncentračních řad byly zvoleny dva inhibitory při 
vhodných dávkách, které byly otestovány v komerčním systému pojivo-kamenivo. 
Vývin vodíku v systému pojivo-železo byl měřen na vápnoměru dle Janka. Nejdříve byl 
změřen blanc, tj. reakce čistého pojiva s práškovým železem. Po 10 minutách byla odečtena 
hodnota na vápnoměru. Stejně byly proměřeny vzorky pojiv smíchaných s inhibitory.  
Při hledání optimální dávky práškového železa bylo třeba najít minimální navážku železa, při 
které však dochází k značnému vývoji vodíku. Tento požadavek vycházel ze snahy použití co 
nejmenších dávek inhibitorů. Naopak bylo zapotřebí pracovat s co největší dávkou pojiva 
(tato dávka však byla omezena objemem sklopné kyvety), aby došlo k co nejúplnějšímu 
rozpuštění inhibitoru v pojivu. 
Jako kationty byly vybrány Cu2+, Ag+, Bi3+ a Sb3+. Všechny tyto kationty jsou 
v elektrochemické řadě umístěny napravo od vodíku (tj. mají vyšší standardní elektrodový 
potenciál, viz Tabulka 2.3). U některých zkoumaných sloučenin byla problémem nutnost 
připravit tyto sloučeniny laboratorně, avšak největším problémem byla rozpustnost. Ta byla u 
některých látek natolik špatná, že nebylo možné u těchto látek měřit koncentrační řady. 

3.3 Aplikace inhibitor ů v komerčním systému pojivo-kamenivo 
Pro účely zjištění vhodnosti použití inhibitorů v praxi bylo třeba vyzkoušet jejich inhibiční 
účinnost nejen v modelovém systému s práškovým železem, ale i v reálném systému, kde jako 
kamenivo byla použita bauxitová surovina obsahující otěrové železo. 
Byly proměřeny tři různé vzorky – neinhibované pojivo a 2 vzorky pojiv s příměsí vybraných 
inhibitorů o předem stanovených koncentracích. U těchto vzorků byl proměřen vývin H2 na 
vápnoměru a redoxní potenciál, a to jak v systému s práškovým železem, tak i v systému 
s komerčně dodávaným kamenivem (bauxitem). Další zkouška spočívala v přípravě tělísek 
pro všechny tři vzorky, kdy směs 20 ml pojiva s 80 g bauxitové suroviny byla napěchována 
do kelímku, a bylo sledováno napěnění směsi. Ve všech případech bylo použito 
experimentálně připravené pojivo. 
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3.4 Použité metody a přístroje 

3.4.1 Laserový analyzátor velikostí částic 

Přístroj pracuje na principu laserové difrakce. Ohyb (difrakce) laserového záření je způsoben 
interakcí záření se zkoumanými částicemi. U jednotlivých kulovitých částic vykazuje 
difrakční obrazec typickou kruhovou strukturu. Vzdálenost r0 prvního minima od centra 
závisí na velikosti částic. Získání distribuce intenzity ohnutého záření je obvykle prováděno 
pomocí víceprvkového fotodetektoru.  
Simultánní difrakce na více částicích vede k superpozici difrakčních obrazců jednotlivých 
částic tak dlouho, dokud se částice pohybují, a difrakce mezi částicemi je zprůměrována. [11] 
Stanovení velikosti částic lze provést suchou nebo mokrou cestou. Při suché cestě je materiál 
umístěn do vibrující násypky a převeden do suché rozptylovací jednotky, kde je dispergován 
stlačeným vzduchem, zatímco při mokré cestě je analyzovaný materiál umístěn v ocelové 
misce, při přeplnění je převeden do homogenizátoru a nakonec je vypumpován přes ocelovou 
kyvetu zpět do mísy. [24], [25] 
Rozložení velikosti částic práškového železa bylo stanoveno suchou cestou. Ke stanovení byl 
využit přístroj Helos KR od firmy Sympatec uvedený na obr. 7 
 

 
obr. 7 Laserový analyzátor velikostí částic SYMPATEC HELOS KR [12] 
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3.4.2 Vápnoměr dle Janka 

Vápnoměr původně slouží ke stanovení CO3
2- v silikátových surovinách. Přístroj (obr. 8) je 

tvořen dvěma skleněnými válci opatřenými stupnicí (1), ze spodu spojenými, dvěma 
nádobami (zásobní nádoba pro náplňovou kapalinu, opatřená vývodem ve spodní části (2); 
nádoba pro vzorek (3)) a sklopnou kyvetou (4). Nádoby se ke kalibrované části přístroje 
připojují pomocí silikonových hadic. Přístroj funguje na principu spojených nádob – 
vznikající plyn stlačuje náplň v prvním válci, čímž vytlačuje kapalinu ve válci druhém. Proto 
je zapotřebí v průběhu měření pravidelně vyrovnávat hladiny. 
Účinnost inhibitorů byla vypočtena ze vzorce 

%100.
n

in

V

VV
U

−
=          (3.5) 

kde Vn značí vývin vodíku v čistém pojivu a Vi vývin vodíku v inhibovaném pojivu 

 
obr. 8 Vápnoměr dle Janka [13] 

3.4.3 Potenciometrie 

Potenciometrie je elektrochemická metoda založená na rovnovážném napětí galvanického 
článku. Ten je tvořen měrnou (indikační) a srovnávací (referentní) elektrodou. Potenciál 
měrné elektrody je závislý na koncentraci sledované látky, potenciál srovnávací elektrody je 
konstantní. Rovnovážné napětí, které je rozdílem těchto dvou potenciálů, je mírou 
koncentrace sledované látky. [14] 
Potenciometrie je, stejně jako většina ostatních instrumentálních metod, komparativní 
metodou. Stanovení je založeno na porovnání napětí článku změřeného v analyzovaném 
vzorku s napětí téhož článku změřeného za stejných experimentálních podmínek (teplota, 
míchání) v roztoku o známé koncentraci analytu, tj. na základě kalibrační závislosti. Proto 
není obvykle třeba potenciál indikační elektrody počítat.  
 
 
 
 

1 

4 

3 
2 
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V praxi se setkáváme se dvěma variantami rovnovážné potenciometrie 
1. přímá potenciometrie – analyt se stanovuje přímo z hodnot změřeného napětí, 

potenciál indikační elektrody je funkcí aktivity (koncentrace) analytu 
2. potenciometrické titrace – ze závislosti napětí článku na množství přidaného roztoku 

se zjišťuje konečný bod titrace a analyt je stanoven ze spotřeby odměrného roztoku. 
[16] 

Při měření vlivu inhibitorů na změny elektrochemického potenciálu v systému pojivo-
kamenivo byl z důvodů stabilizace nejdříve 10 minut měřen elektrochemický potenciál 
samotného pojiva (čistého nebo inhibovaného). Po deseti minutách bylo přisypáno kamenivo 
a rovněž z důvodu stabilizace byl elektrochemický potenciál měřen po dobu dalších 10 minut. 
K samotnému měření byl využit přístroj GMH 3530 s redoxní elektrodou GE105. 

3.4.4 Měření měrného povrchu metodou BET 

Stanovení je založeno na nízkoteplotní absorpci plynů podle Brunauera, Emetta a Tellera 
(BET). [19] Podle této teorie uvolní první vrstva plynu, která dosedne na povrch pevné látky, 
adsorpční teplo. Každá další molekula plynu, která dosedne na vrstvu pod sebou, vvolá 
interakci molekula-molekula a uvolní kondenzační teplo. 
Definované množství vzorku se umístí do trubicové kyvety a ke vzorku se přivádía směs 30 % 
dusíku a 70 % helia. Poté se vzorek zchladí v Dewarově nádobě obsahující dusík na –196 °C. 
Při tomto procesu vzniká vrstvička dusíku na povrchu analytu. Po dosažení rovnováhy dojde 
zahřátím vzorku k úplné desorpci. Množství uvolněného dusíku se stanoví pomocí tepelně 
vodivostního detektoru a převede na povrch pomocí BET rovnice. [19] 

3.4.5 Rentgenová fluorescenční spektrometrie 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF) je založena na sledování sekundární emise 
rentgenového záření vzorkem. Atomy vzorku ionizované primárním zářením rychle zaplňují 
místa po uvolněných elektronech elektrony z vyšších slupek a vysílají přitom charakteristické 
rentgenové záření.  
K rozlišení záření jednotlivých prvků se využívají vlnově disperzní rentgenové fluorescenční 
spektrometry, které využívají vlnové vlastnosti rentgenového záření. Oproti tomu 
energodisperzní rentgenové fluorescenční spektrometr sledují korpuskulární vlastnosti 
rentgenového záření – energie fotonů. Využívají schopnosti polovodičových detektorů, které 
dokážou měřit simultánně všechny prvky v určité energetické oblasti tím, že zjišťují četnosti 
fotonů podle jejich energie. [14] 
K určení fluorescenčního spektra bauxitové suroviny byl využit rentgenový fluorescenční 
spektrometr Xenemetrics EX-6600 SSD.  
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3.4.6 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenová difrakční analýza (XRD) nám umožňuje získat informace o chemickém složení a 
krystalografické struktuře zkoumaných látek.  
Krystalová mřížka představuje pravidelné uspořádání atomů v prostoru. Ty vytvářejí paralelní 
roviny, přičemž jedna od druhé je vzdálená o vzdálenost d, která závisí na povaze materiálu.  
Je-li vymrštěno monochromatické rentgenové záření o vlnové délce λ do krystalického 
materiálu pod úhlem θ, dochází k difrakci záření, pouze pokud se vzdálenost uražená paprsky 
odraženými sérií rovin liší o celé číslo n vlnových délek. [17] 
Vztah mezi mezirovinnou vzdáleností, úhlem difrakce a vlnovou délkou popisuje Braggův 
zákon: 

λθ =sin2d           (3.6) [20] 
K rentgenové difrakční analýze práškového železa a bauxitové suroviny byl použit rengenový 
difraktometr Panalytical Empyrean (obr. 9).  

 

obr. 9 Rentgenový difraktometr Panalytical Empyrean [21] 
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3.4.7 Skenovací elektronová mikroskopie 

Skenovací elektronový mikroskop (SEM) je mikroskop, který ke tvorbě obrazu používá 
elektrony namísto světla. SEM umožňuje zaměřit se na více vzorků zároveň, rovněž má vyšší 
rozlišení, takže těsněji spořádané vzorky mohou být zvětšovány na mnohem vyšší úrovně. 
Díky tomu, že SEM využívá elektromagnety spíže než čočky, má obsluha větší možnost 
kontroly zvětšení.  
Svazek elektronů je produkován elektronovým dělem umístěným na vršku mikroskopu. 
Svazek sleduje vertikální dráhu skrz mikroskop, který je udržován ve vakuu. Elektrony putují 
přes elektromagnetická pole a čočky, které je soustředí směrem ke vzorku. Jakmile svazek 
zasáhne vzorek, dojde k vyražení elektronů a rentgenového záření ze vzorku.  
Rentgenové záření, rozptýlené elektron a sekundární elektrony jsou posbírány detektorem a 
převedeny na signál, který je poslán na obrazovku. Vzniká finální obraz. [18] 
U této metody se uplatňuje tzv. chemický kontrast – oblasti s prvky s nižším protonovým 
číslem jsou tmavé, oblasti s prvky s vyšším protonovým číslem jsou světlé. 
Ke skenovací elektronové mikroskopii bauxitové suroviny byl použit přístroj JEOL JSM-
7600F uvedený na (obr. 10). 
 

 
obr. 10 Skenovací elektronový mikroskop JEOL JSM-7600F [22] 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE  

4.1 Analýzy surovin 
Nejdříve bylo třeba provést analýzy kameniva (i jeho náhrady) pro reálný i modelový systém. 

4.1.1 Analýzy práškového železa 

4.1.1.1  Stanovení rozdělení velikosti částic 

Výsledky měření rozložení velikosti částic zobrazuje distribuční křivka na obr. 11, a 
nejdůležitější hodnoty zobrazuje Tabulka 4.1. 

 
Tabulka 4.1 Parametry rozdělení velikostí částic práškového Fe 

x50 x90 x99 
7,75 µm 17,05 µm 36,98 µm 
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obr. 11 Distribuční křivka velikostí částic Fe 

4.1.1.2 Stanovení měrného povrchu 

Měrný povrch práškového železa byl stanoven metodou BET. Výsledky měření uvádí 
Tabulka 4.2. 
Tabulka 4.2 Měrný povrch práškového železa 

měření 1 2 průměr 
měrný povrch (m2

∙g-1) 0,23 0,21 0,22 

 
Měrný povrch práškového železa byl stanoven na 0,22 m2

∙g-1. 
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4.1.1.3 Rentgenová difrakční analýza 

 
obr. 12 Výstup z rentgenové difrakční analýzy Fe  
 
Na obr. 12 je uveden difraktogram práškového železa. Z difraktogramu je patrné, že v 
použitém práškovém železe je přítomno pouze čisté železo, neboť nebyly nalezeny žádné 
difrakční píky odpovídající oxidům nebo hydroxidům železa. 

4.1.2 Analýzy komerční bauxitové suroviny 

4.1.2.1 Rentgenová fluorescenční spektrometrie 

 

 
obr. 13 Výstup z rentgenové fluorescenční spektrometrie bauxitu 
 
Z fluorescenčního spektra na obr. 13 vyplývá, že z hlediska prvkového složení obsahovala 
použitá bauxitová surovina převážně Al, Fe a Ti. 
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4.1.2.2 Rentgenová difrakční analýza 

 
obr. 14 Výstup z rentgenové difrakční analýzy bauxitu 
 
Z difraktogramu na obr. 14 je patrné, že bauxitová surovina byla tvořena ze 74 % korundem a 
z 23 % mullitem. Rentgenová difrakční analýza neprokázala přítomnost železa v surovině, 
z čehož lze usuzovat, že otěrové železo bylo přítomno v amorfní formě. 

4.1.2.3 Skenovací elektronová mikroskopie 

 
obr. 15 Snímek ze SEM – bauxitová surovina 
 
Na obr. 15 je uveden snímek mikrostruktury komerční bauxitové suroviny pořízený 
skenovacím elektronovým mikroskopem pomocí detekce zpětně odražených elektronů. 
V důsledku chemického kontrastu jsou částice bauxitu znázorněny tmavě, zatímco částice 
otěrového železa mají světlý odstín. Snímek dokumentuje přítomnost otěrového železa a 
velikost jeho částic. 
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4.2 Testování účinnosti inhibitor ů dle vývinu vodíku 
Na začátku každého stanovení byla doplněna kapalina do válců vápnoměru tak, aby hladiny 
v obou válcích dosahovaly rysky 0. Do nádoby se nasypal vzorek a do sklopné kyvety se nalil 
kapalný reaktant. Kyveta se zasunula do nádoby a nádoba se připevnila k přístroji. Kapalina 
se pak ze sklopné kyvety vylila do nádoby. V průběhu měření byly pravidelně vyrovnávány 
hladiny v obou válcích, na konci měření byly hladiny naposledy vyrovnány a byla odečtena 
hodnota na stupnici.  
Nejdříve bylo provedeno orientační měření účinnosti inhibitorů (Tabulka 4.3). Navážky byly 
voleny tak, aby látková množství aniontů inhibitorů se shodným aniontem byla stejná. 
Zároveň bylo třeba volit co nejmenší navážky (kvůli rozpustnosti i z ekonomických důvodů). 
Pro tato měření bylo použito 10 ml pojiva a 0,2 g práškového Fe. 
 
Tabulka 4.3 Orientační měření účinnosti inhibitorů  

látka m (g) 
nkation 

(mmol) 
nanion 
(mmol) 

vývin 
H2  U (%) 

E0 (V) 
[15] 

neroz- 
puštěno barva zákal 

blanc - - - 0,74 0,00 - - bezbarvá žádný 

Cu3(C6H5O7)2 0,075 0,401 0,262 0,72 2,70 0,345 nic modrá mírný 
Ag3C6H5O7 0,135 0,788 0,264 0,42 43,24 0,800 nic nahnědlá žádný 
BiC6H5O7 0,106 0,264 0,264 0,92 -24,32 0,320 část bílá silný 

CuCl2 0,098 0,571 1,161 0,61 17,57 0,345 nic modrá žádný 
AgCl 0,162 1,126 1,142 0,59 20,27 0,800 většina šedá silný 
BiCl3 0,120 0,379 1,151 0,78 -5,41 0,320 část bílá silný 
SbCl3 0,086 0,374 1,140 0,22 70,27 0,152 část bílá silný 

Cu(NO3)2 0,098 0,417 0,830 0,20 72,97 0,345 část modrá žádný 
AgNO3 0,135 0,801 0,784 0,32 56,76 0,800 část bezbarvá žádný 
Bi(NO3)3 0,109 0,276 0,826 0,53 28,38 0,320 většina bílá silný 

 
Při orientačních měřením se ukázalo, že největším problémem použití některých inhibitorů je 
jejich špatná rozpustnost. Byly provedeny pokusy o zlepšení rozpustnosti těchto látek 
v kyselině (HCl v případě AgCl, HNO3 v případě Bi(NO3)3, avšak tyto přídavky se ukázaly 
jako nedostačující nebo dokonce kontraproduktivní. 
 
K tvorbě koncentračních řad byly vybrány inhibitory CuCl2, BiCl3, SbCl3, Cu(NO3)2 a 
AgNO3. Všech pět látek se poměrně dobře rozpouštělo v pojivu, v případě měďnatých 
kationtů bylo rovněž zajímavé sestavit koncentrační řady z důvodu sledování intenzity 
zabarvení pojiva. Pro tato měření bylo pipetováno nedělenou pipetou 20 ml pojiva a 
navažováno 0,5 g Fe. Železo i inhibitory (případně látky potřebné k jejich přípravě) byly 
navažovány s přesností na 3 desetinná místa. Koncentrační řady byly sestavovány tak, aby byl 
jasně patrný zlom v účinnosti přídavku, protože bylo zjištěno, že závislost účinnosti inhibice 
na množství inhibitoru není lineární. 
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Chlorid měďnatý se v roztoku pojiva rozpouštěl velmi dobře, avšak velmi vysoké účinnosti 
inhibice dosahoval až při dávce téměř 3 mmol Cu2+. Jakýkoliv přídavek této látky navíc barví 
roztok pojiva do modra. Po jisté době po smíchání došlo k náhlé změně zabarvení směsi 
pojiva s železem do hněda spojené se zvýšením vývoje vodíku. 
 
Tabulka 4.4 Vliv CuCl2 na účinnost inhibice 

m (g) 
nkation 

(mmol) 
nanion 
(mmol) 

neroz- 
puštěno barva zákal 

vývin 
H2 

U 
(%) 

popis vizuálních 
změn 

blanc 0 0 nic bezbarvá žádný 1,66 0,00   

0,10 0,58 1,18 nic namodralá žádný 1,40 15,66 
směs zhnědla (do 3 
min) 

0,30 1,75 3,55 nic namodralá žádný 0,98 40,96 směs zhnědla (4:50) 
0,40 2,33 4,74 nic namodralá žádný 0,71 57,23 směs zhnědla (4:50) 
0,50 2,91 5,92 nic modrá žádný 0,20 87,95 směs zhnědla (9:30) 

0,75 4,37 8,89 nic modrá žádný 0,14 91,57 
směs zhnědla až po 
10 min 

1,00 5,82 11,85 nic modrá žádný 0,15 90,96 beze změny 

 
Jak je patrné z obr. 16, mezi asi 0,5-3,2 mmol Cu2+ na 20 ml roztoku pojiva dochází k nárůstu 
účinnosti inhibice chloridem měďnatým v závislosti na koncentraci Cu2+ až na asi 90 %, další 
přídavky již ke zvýšení účinnosti inhibice nevedou. Optimální koncentrace Cu2+ v pojivu se 
tak pohybuje kolem 3,2 mmol na 20 ml pojiva, což by v praxi odpovídalo asi 27,5 g CuCl2 na 
litr roztoku pojiva. 
 

 
obr. 16 Koncentrační řada CuCl2 
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Roztok BiCl3 způsoboval v roztoku pojiva silný bílý zákal. Pro dosažení vysoké účinnosti 
inhibice bylo nutno přidat necelých 2,4 mmol Bi3+. V průběhu měření nebyly pozorovány 
žádné náhlé vizuální změny v systému. 
 
Tabulka 4.5 Vliv BiCl3 na účinnost inihibice 

m (g) 
nkation 

(mmol) 

nanion 

(mmol) 
neroz- 
puštěno barva zákal 

vývin 
H2  

U 
(%) 

popis vizuálních 
změn 

blanc 0 0 nic bezbarvá žádný 1,66 0,00 beze změny 
0,10 0,32 0,96 část bílá silný 1,31 21,08 beze změny 
0,50 1,58 4,80 část bílá silný 0,72 56,63 beze změny 
0,75 2,37 7,19 část bílá silný 0,22 86,75 beze změny 
1,00 3,16 9,59 část bílá silný 0,14 91,57 beze změny 
1,25 3,95 11,99 část bílá silný 0,12 92,77 beze změny 

 
Jak naznačuje obr. 17, účinnost inhibitoru BiCl3 v závislosti na koncentraci Bi3+ roste v mezi 
asi 0,5-2,5 mmol Bi3+ na 20 ml roztoku pojiva. Při dalším zvyšování koncentrace Bi3+ nastává 
již jen mírný nárůst účinnosti inhibice až k hodnotám kolem 90 %. Optimální koncentrace 
Bi3+ v 20 ml roztoku pojiva se pohybuje kolem 2,5 mmol, což v praxi odpovídá asi 39,5 g 
BiCl3. 
  

 
obr. 17 Koncentrační řada BiCl3 
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Nízký přídavek roztoku chloridu antimonitého tvořil v roztoku pojiva mírný bílý zákal, 
přídavky vyšší než 2,6 mmol Sb3+, zajišťující vysokou účinnost inhibice, zakalovaly roztok 
pojiva poměrně výrazně. 
 
Tabulka 4.6 Vliv SbCl3 na účinnost inhibice 

 
obr. 18 ukazuje růst účinnosti inhibice chloridem antimonitým v závislosti na koncentraci 
Sb3+ v rozmezí cca 1-2,5 mmol Sb3+ na 20 ml roztoku pojiva. Při zvýšení přídavku Sb3+ nad 
2,5 mmol, což v by v praxi odpovídalo asi 28,7 g SbCl3 na 1 litr roztoku pojiva, se účinnost 
inhibice již prakticky nezvyšuje. Maximum účinnosti inhibice činí asi 90 %. 
 

 
obr. 18 Koncentrační řada SbCl3 
 

m 
(g) 

nkation 

(mmol) 
nanion 
(mmol) 

neroz- 
puštěno barva zákal 

vývin 
H2 

U 
(%) popis změn 

blanc 0 0 nic bezbarvá žádný 1,66 0,00 beze změny 
0,25 1,09 3,31 část bílá mírný 0,93 43,98 beze změny 
0,50 2,18 6,63 část bílá mírný 0,45 72,89 beze změny 
0,60 2,61 7,95 část bílá silný 0,13 92,17 beze změny 
0,75 3,26 9,94 část bílá silný 0,16 90,36 beze změny 

1,00 4,35 13,26 část bílá silný 0,15 90,96 
po 7:30 se reakce 
mírně rozběhla 
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Dusičnan měďnatý vykazoval vysokou účinnost inhibice již při nízkých koncentracích Cu2+.  
Obdobně jako chlorid měďnatý se v pojivu velmi dobře rozpouštěl, stejně tak však barvil 
roztok pojiva do modra. Krátce po smíchání pojiva, inhibovaného Cu(NO3)2, s bauxitem došlo 
ke zhnědnutí směsi, což se však (na rozdíl od pojiva inhibovaného CuCl2) nikterak 
neprojevilo na rychlosti vývinu vodíku. 
 
Tabulka 4.7 Vliv Cu(NO3)2 na účinnost inhibice 

 
Jak je ukázáno na obr. 19, účinnost inhibitoru Cu(NO3)2 v závislosti na koncentraci Cu2+ roste 
v rozmezí 0,5-1,6 mmol Cu2+ na 20 ml roztoku pojiva, poté je nárůst účinnosti již velmi mírný 
až nepatrný. Optimální koncentrace Cu(NO3)2 tak odpovídá asi 1,6 mmol Cu2+, v praxi by 
optimální dávka Cu(NO3)2 na 1 litr roztoku pojiva činila asi 15,25 g. Maximum účinnosti 
inhibice dosahuje asi 90 %. 
 

 
obr. 19 Koncentrační řada Cu(NO3)2 
 

m 
(g) 

nkation 

(mmol) 
nanion 
(mmol) 

neroz- 
puštěno  barva zákal 

vývin 
H2 

U 
(%) popis změn 

blanc 0 0 nic bezbarvá žádný 1,66 0,00 beze změny 
0,10 0,54 1,06 nic namodralá mírný 0,97 41,57 směs zhnědla (1 min) 
0,25 1,34 2,66 nic namodralá mírný 0,35 78,92 směs zhnědla (1 min) 
0,30 1,61 3,19 nic namodralá mírný 0,26 84,34 směs zhnědla (1 min) 
0,50 2,68 5,32 nic modrá mírný 0,2 87,95 směs zhnědla (1 min) 
1,00 5,35 10,65 nic modrá mírný 0,17 89,76 směs zhnědla (1 min) 
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Dusičnan stříbrný nezpůsoboval zabarvení pojiva (vyjma navážky 1 g), navíc se v pojivu 
velmi dobře rozpouštěl. Ze všech zkoumaných inhibitorů dosáhl nejvyšší maximální účinnosti 
inhibice. Při koncentracích zajišťujících vysokou účinnost inhibice nenastávaly žádné vizuální 
změny v systému v průběhu reakce, zatímco při nižších koncentracích docházelo k mírnému 
nažloutnutí směsi. 
 
Tabulka 4.8 Koncentrační řada AgNO3 

 
Z grafu na obr. 20 vyplývá, že účinnost inhibitoru AgNO3 roste s rostoucí koncentrací Ag+ 
v rozmezí asi 0,5-2,1 mmol Ag+ na 20 ml pojiva až k hodnotě 95 %, poté již jen mírně roste 
k hodně kolem 97,5 % při koncentraci asi 6 mmol Ag+. Optimální koncentrace Ag+ z hlediska 
co nejnižší dávky AgNO3 činí asi 2,1 mmol na 20 ml roztoku pojiva, což v praxi odpovídá asi 
17,75 g AgNO3 na 1 litr roztoku pojiva. 
 

 
obr. 20 Koncentrační řada AgNO3 
 

m (g) 
nkation 

(mmol) 
nanion 
(mmol) 

neroz- 
puštěno barva zákal 

vývin 
H2  

U 
(%) popis změn 

blanc 0 0 nic bezbarvá žádný 1,66 0,00 beze změny 

0,10 0,59 0,58 nic bezbarvá žádný 1,26 24,10 
mírné nažloutnutí (do 5 
min) 

0,20 1,19 1,16 nic bezbarvá mírný 0,53 68,07 mírné nažloutnutí (5:30) 
0,30 1,78 1,74 nic bezbarvá mírný 0,37 77,71 mírné nažloutnutí (6:45) 
0,50 2,97 2,90 nic bezbarvá mírný 0,08 95,18 beze změny 
1,00 5,93 5,81 část nažloutlá mírný 0,04 97,59 beze změny 
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Pro lepší srovnání jednotlivých kationtů byly sestaveny i komparativní grafy jak pro chloridy, 
tak i pro dusičnany.  
 

 
obr. 21 Srovnávací graf – chloridy 
 
Z obr. 21 je patrné, že pro dosažení maximální účinnosti inhibice je zapotřebí o něco nižší 
koncentrace Bi3+ i Sb3+ oproti Cu2+. Rozdíl mezi inhibiční účinností kationtů Bi3+ a Sb3+ je 
minimální. 
 

 
obr. 22 Srovnávací graf - dusičnany  
 
Z obr. 22 vyplývá, že zatímco Cu2+ kationty dosahují vysoké inhibiční účinnosti již při 
relativně nízkých koncentracích oproti Ag+, stříbrné kationty jsou však schopny dosáhnout 
znatelně vyšší účinnosti inhibice. 
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4.3 Účinnost vybraných inhibitor ů na komerčním bauxitu 
Pro měření v reálném systému byly jako inhibitory zvoleny AgNO3 o navážce 0,3 g a SbCl3 o 
hmotnosti 0,6 g. Základním kritériem pro výběr inhibitoru a jeho koncentrace bylo dosažení 
co nejvyšší účinnosti inhibice při co nejnižší spotřebě inhibitoru. Dále bylo vhodné, aby 
zvolené inhibitory nezpůsobovaly zabarvení pojiva.  

4.3.1 Měření na vápnoměru dle Janka 

Tabulka 4.9 Měření účinnosti vybraných inhibitorů na práškovém železe a na komerčním 
bauxitu 

inhibitor vývin s Fe 
vývin  
s bauxitem 

UFe (%) Ubaux (%) 

blanc 1,54 1,12 0,00 0,00 
0,6 g SbCl3 0,18 0,05 88,31 95,54 
0,3 g AgNO3 0,37 0,07 75,97 93,75 

 

 
obr. 23 Měření účinnosti vybraných inhibitorů v modelovém a reálném systému 
 
Z grafu na obr. 23 vyplývá, že jako vhodnější inhibitor se jeví přídavek 0,6 g SbCl3, a to 
v obou systémech. V modelovém systému činí rozdíl asi 15 %, zatímco v reálném systému se 
rozdíl pohybuje v řádu jednotek procent. 
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4.3.2 Stanovení vlivu inhibitorů na redoxní potenciál soustavy 

 

 
obr. 24 Měření změny potenciálu v modelovém systému 
 

 
obr. 25 Měření změny potenciálu v reálném systému 
 
Z obr. 24 je patrné, že AgNO3 přibližuje redoxní potenciál systému ke kladným hodnotám, 
zatímco SbCl3 jej naopak snižuje. To mohlo být způsobeno nadbytkem HCl v roztoku SbCl3, 
která rovněž mohla reagovat s práškovým železem. 
obr. 25 potvrzuje vhodnost přídavku AgNO3 za účelem výrazného zvýšení redoxního 
potenciálu. Nejen že se redoxní potenciál v tomto případě povětšinou pohyboval v kladných 
hodnotách, navíc byl značně oddálen čas skokového poklesu redoxního potenciálu, a to o více 
než 4 minuty. Oproti obr. 24 vede ke zvýšení potenciálu i přídavek SbCl3. Při použití 
bauxitové suroviny tak zřejmě nemá nadbytek kyseliny v roztoku SbCl3 tak výrazný vliv na 
redoxní potenciál systému, jako tomu bylo při měření v systému s práškovým železem. 
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4.3.3 Vizuální stanovení účinnosti inhibitor ů 

Pro přípravu tělísek bylo použito neinhibované pojivo (1), pojivo inhibované 0,6 g SbCl3 (2), 
pojivo inhibované 0,3 g AgNO3 (3) a pojivo inhibované 0,6 g SbCl3 připraveného reakcí 
s přebytkem HCl (4). 
 

 
obr. 26 Směs pojiva s bauxitem po 5, 10, 60 min a po 24 hod 

 
obr. 27 Směs pojiva s bauxitem a 0,6 g SbCl3 po 5, 10, 60 min a po 24 hod 

 
obr. 28 Směs pojiva s bauxitem a 0,3 g AgNO3 po 5, 10, 60 min a po 24 hod  
 

 
obr. 29 Směs pojiva s bauxitem v 0,6 g SbCl3 v přebytku HCl po 5, 10, 60 min a po 24 hod 
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Zatímco AgNO3 prokázal značné inhibiční schopnosti, SbCl3 vývoji vodíku nikterak 
nezabránil, přestože se při měření na vápnoměru jevil poměrně nadějně. Pravděpodobnou 
příčinou rozdílných výsledků z obou testů bylo použití více než dvojnásobné navážky bauxitu 
oproti měření na vápnoměru. Zvolené množství SbCl3 je nejspíše dostačující pro potlačení 
reakce pojiva s železem obsaženým v 30 g bauxitu, při navážce 80 g bauxitu však takovéto 
množství inhibitoru evidentně nestačí. Oproti tomu se inhibitor AgNO3 při navážce 0,3 g 
osvědčil jak při použití 30 g bauxitu, tak i při testu s 80 g bauxitu. 
Jak ukazují obr. 26 a Tabulka 4.10, vzorek 1 vykazoval značnou porozitu, což umožnilo části 
vzniklého vodíku uniknout právě těmito póry. Tím došlo k menšímu napěnění směsi než při 
použití SbCl3, kde vzniklá směs nebyla tak porézní. Pro účely studia porozity byla všechna 
tělíska zvážena po smíchání, po vysušení i po ořezu.  
 
Tabulka 4.10 Hmotnosti testovacích tělísek 

těleso hmotnost po smíchání (g) hmotnost po vysušení (g) hmotnost po ořezu (g) 
1 63,5 57,9 46,3 
2 81,2 72,7 39,1 
3 100,8 94,7 69,3 
4 83,5 73,8 39,8 

 
Nejvíce porézní bylo tělísko připravené z neinhibovaného pojiva, neboť mělo nejnižší 
hmotnost po vysušení. Naopak nejnižší porozitu vykazovalo tělísko připravené z pojiva 
modifikovaného 0,3 g AgNO3. 



45 
 

5 ZÁVĚR 

Byly proměřeny vlivy přídavku kationtů Cu2+, Bi3+, Sb3+ a Ag+ na vývin vodíku 
v hlinitofosfátových pojivech po smíchání s práškovým železem, případně s plnivem 
obsahujícím otěrové železo. Kationty byly přidávány ve formě chloridů, dusičnanů a citranů. 
Z důvodu obtížné přípravy nebylo možno zajistit dusičnan a citran Sb3+. Proměřeno tak bylo 
10 sloučenin, pro 5 z nich byly posléze sestaveny koncentrační řady. Na základě sestavených 
koncentračních řad byly vybrány dva inhibitory pro měření v reálném systému. Kromě 
inhibitorů byly takto rovněž zvoleny jejich koncentrace.   
Měďnaté sloučeniny vykazovaly velmi dobrou rozpustnost v roztoku pojiva, jejich dalšími 
pozitivy jsou relativně nízká cena a snadná dostupnost (oproti sloučeninám zbylých 
zkoumaných kationtů.  Nevýhodami těchto sloučenin je nepříliš vysoká maximální účinnost 
inhibice (obzvlášť v porovnání s Ag+), horší inhibiční schopnosti Cu2+ oproti Bi3+ nebo Sb3+, 
a hlavně skutečnost, že měďnaté sloučeniny barví roztok pojiva do modra, přičemž při použití 
vyšších koncentrací dochází k zabarvení poměrně intenzivnímu.  
Stříbrné sloučeniny nezpůsobovaly zabarvení roztoku pojiva (alespoň ne v koncentracích 
postačujících k dosažení vysoké účinnosti inhibice), navíc jejich využitím bylo možno 
dosáhnout účinnosti inhibice více než 95 %, což se u žádného jiného zkoumaného inhibitoru 
nepodařilo. Vhodnost použití těchto inhibitorů potvrdila i měření změny potenciálu 
v modelovém i reálném systému, a zkouška s testovacími tělísky. Sloučeniny stříbra jsou však 
ve většině případů špatně rozpustné, což samozřejmě jejich schopnosti inhibice značně 
snižuje. Na rozdíl od výše uvedených měďnatých sloučenin tak nabízejí užší škálu vhodných 
solí. Dalším limitujícím faktorem použití těchto inhibitorů je jejich poměrně vysoká cena.  
Bismutité a antimonité inhibitory rovněž nezpůsobují zabarvení pojiva a navíc oproti zbylým 
dvou kationtům dosahují kationty Bi3+ a Sb3+ značných inhibičních schopností již při relativně 
nízkých látkových množstvích, avšak již při nízkých koncentracích způsobují vznik bílého 
zákalu v roztoku pojiva. Značnou nevýhodou je rovněž jejich špatná rozpustnost, částečně 
rozpustné jsou chloridy, které jsou navíc komerčně obtížně dostupné a musí se tedy připravit 
v nadbytku HCl, což má rovněž negativní vliv na potlačování reakce pojiv s otěrovým 
železem. V neprospěch antimonitého inhibitoru proti inhibitoru stříbrnému rovněž vypovídají 
jak potenciometrická měření, tak i zkouška se zkušebními tělísky. 
Z hlediska možného využití v praxi se jeví jako nejvhodnější použít některý z dusičnanů, 
neboť zatímco potřebné navážky chloridů se pohybují okolo 25-40 g na litr roztoku pojiva, 
navážky u dusičnanů se pohybují o 10-20 g na 1 litr roztoku pojiva níže. Z ekonomického 
hlediska je výhodnější dusičnan měďnatý, avšak z hlediska účinnosti inhibice a ovlivňování 
zabarvení pojiva je vhodnější dusičnan stříbrný.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
CBC chemicky vázaná keramika 
CBPC chemicky vázaná fosfátová keramika 
PVAL polyvinylalkohol 
P/Al poměr oxid fosforečný : oxid hlinitý 
XRD rentgenová prášková difrakce 
TG termogravimetrie 
DTA diferenční termická analýza 
SEM skenovací elektronový mikroskop 
BET Brunnauer-Emmett-Teller 
 
 
 
 
 

 


