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ÚVOD 

 Beton se stal ve stavebnictví téměř nepostradatelným. 

Je v současnosti jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů. Díky jeho 

pevnostem, odolnosti a nepřebernému architektonickému využití se s ním 

setkáme u naprosté většiny staveb, ať už se jedná o malá či největší 

a nejrozsáhlejší světová stavební díla. Z toho vyplývá potřeba výroby velkého 

množství cementu, a to s sebou nese i negativní dopad na životní prostředí. 

Klíčovými otázkami v oblasti životního prostředí v souvislosti s výrobou cementu 

jsou znečištění ovzduší a spotřeba energie. Možností omezení ekologické 

zátěže je využití vedlejších produktů z průmyslové výroby, např. vysokopecní 

strusky, popílku, křemičitých úletů, vápence aj. Proces výpalu slínku umožňuje 

využití odpadů jako paliv nebo vstupních surovin. Výrobci cementu 

v současnosti věnují pozornost také přímé náhradě slínku jinými látkami, které 

vykazují latentně hydraulický či pucolánový potenciál. Struska nebo 

vysokoteplotní popílek jsou již standardně používány, a dokonce můžou 

výsledné vlastnosti zlepšit. Z důvodu plnění emisních norem je budoucnost 

ve fluidním spalování. Proto se nyní studie zaměřují na popílek fluidní. Ač by to 

bylo z ekologických důvodů velmi výhodné, fluidní popílek se ve směsných 

cementech kvůli obavám ze vzniku vedlejších produktů zatím běžně nepoužívá. 

Předpokládá se totiž, že při jeho hydrataci vznikající primární ettringit nemusí 

být termodynamicky stabilní a může se časem přeměňovat v monosulfát, 

transformovat do minerálu thaumasitu, případně prodělávat jiné fázové 

přeměny. Nestabilita primárního ettringitu v zatvrdlém betonu a na ni navazující 

změny fázového složení mohou být doprovázeny i fyzikálně chemickými 

změnami, které mohou vést až k degradaci cementového kamene. 

 Práce se proto zabývá sledováním vlastností a stability vzorků synteticky 

připraveného ettringitu v závislosti na zvoleném způsobu uložení. V návaznosti 

na předchozí etapu se jedná konkrétně o vzorky připravené metodou přímé 

syntézy hydroxidu vápenatého a síranu hlinitého.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 CEMENT 

Cement je hydraulické pojivo, které vzniká jemným pomletím 

anorganické surovinové směsi a výpalem nad mez slinutí. Po smíchání s vodou 

se stává plastickým a následně tuhne, tvrdne a nabývá pevnosti jak na 

vzduchu, tak pod vodou za současné změny svého chemicko-mineralogického 

složení. [1] 

Směs vápna, jílu, písku a vody byla používána již před 2600 lety 

Egypťany. Název cement má však původ ve starém Římě a vznikl z latinského 

slova „caementa”. Právě Římané začali přidávat k tomuto pojivu vulkanickou 

půdu z oblasti  Pozzoulli, čímž vytvořili hydraulické pojivo schopné tuhnout pod 

vodou.  

V 18. století zjistil John Smeaton, že cement vyrobený z vápna  

ze znečištěných vápenců má lepší vlastnosti. Tento objev vyvrátil do té doby 

uznávaný názor, že nejvhodnější jsou vápence co nejčistší. V roce 1817 

francouz Louis J. Vicat určil ideální poměr vápence a oxidu křemičitého pro 

přípravu směsi, která po vypálení při určité teplotě a rozdružení vytvořila 

cement vhodný pro průmyslové aplikace. O pět let později složení cementu 

upravil Joseph Aspdin a nechal si jej patentovat pod názvem „Zlepšení 

ve výrobě umělého kamene“. V roce 1825 založil továrnu, kde pojivo začal 

vyrábět pod názvem „Portlandský cement“. Přívlastek portlandský použil kvůli 

jeho podobnosti s horninou, která se těžila na jihoanglickém ostrově Portland. 

[2] [3] [4] 

1.1 Portlandský slínek 

Suroviny pro výrobu portlandského slínku musí mít vhodné chemické 

složení a fyzikálně-chemické vlastnosti. Lze je rozdělit do tří skupin: základní, 

korekční a zušlechťující. 

 Základní surovinou pro výrobu cementu jsou vápenaté složky se zdrojem 

CaO. Nejvíce se hodí měkké a snadno melitelné vápence s obsahem 
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hydraulických oxidů Al2O3, Fe2O3 a SiO2. Ideální obsah CaCO3 ve vápenci je 

76–78 %. Nevhodné jsou vápence dolomitické (obsahují dolomit 

CaCO3∙MgCO3), protože vyšší obsah MgO způsobuje po zatuhnutí cementu 

nežádoucí rozpínání. V případě nedostatku hydraulických oxidů v použitém 

vápenci se přidávají jako jejich zdroj zeminy s jílovou složkou (jíly, jílovce, slíny, 

lupky, břidlice). [5] [6] 

 Pomocné neboli korekční suroviny se přidávají v malém množství 

v případě, kdy základní surovina neobsahuje dostatečné množství oxidů CaO, 

SiO2, Al2O3 a Fe2O3. Nedostatečné množství CaO se upravuje 

vysokoprocentním vápencem. Pro korekci SiO2 se přidává křemenný písek či 

křemelina. V případě nedostatku Al2O3 se přidává bauxit. Nedostatek Fe2O3 se 

řeší přidáním kyzových výpražků, konvertorových kalů nebo železných rud. [6] 

[7] 

 Zušlechťující přísady slouží ke zlepšení vlastností surovinové moučky. 

Zlepšují tavitelnost, zvyšují aktivitu slínku a zlepšují  melitelnost.  

Dělí se na:  

 intenzifikátory 

 mineralizátory 

 legující přísady 

Intenzifikátory jsou látky (např. kazivec CaF2), které snižují viskozitu 

taveniny, a tím je možné snížit teplotu výpalu až o 100 °C. Mineralizátory 

ovlivňují tvorbu některých slínkových minerálů. Podporují tvorbu určitého 

slinkového minerálu na úkor jiného – většinou tvorbu alitu C3S na úkor belitu 

C2S. Legující přísady zlepšují hydraulické vlastnosti a melitelnost. [6] [8] 

 

1.2 Výroba cementu 

 

Cement lze vyrábět dvěma technologickými způsoby: 

 mokrým způsobem 

 suchým způsobem 
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Největšími světovými výrobci cementu jsou společnosti Lafarge, Holcim, 

Cemex, HeidelbergCement a Italcementi. V České republice je v současnosti 

v provozu pět cementáren – v Hranicích, v Mokré, v Radotíně, v Čížkovicích 

a v Prachovicích. Všechny tyto cementárny používají suchý způsob výroby. 

V Evropě zaujímá suchý proces 90 % celkové výroby cementu. [9] [10] 

 

 

Obrázek 1: Cementárny v České republice [10] 

 

Při suchém způsobu výroby se natěžené suroviny drtí a poté putují do 

oběhové mlýnice s třídiči, kde se suroviny melou a také vysušují. Déle putuje 

směs do homogenizačního sila, kde se upravuje chemické složení, a následně 

do výměníkového systému. Ve výměníku se předehřátá surovinová směs 

přivádí do rotační pece, kde dochází ke slinování. Po výpalu a chlazení se 

přidává sádrovec jako regulátor tuhnutí, příp. další složky směsného cementu. 

Hotový cement se uskladňuje v silech, poté se balí a expeduje. [5] [6] 

 

1.2.1 Příměsi portlandského cementu 

Portlandské cementy obsahují kromě portlandského slínku ještě další 

hlavní složky. Část slínku se tedy nahrazuje jinou vhodnou surovinou, což vede 

k snížení emisí (CO2) vznikajících při výpalu slínku a snížení ceny cementu. 

Použití více hlavních složek navíc umožňuje využití jejich vhodných 
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charakteristických vlastností a tím zvýšení užitné hodnoty cementu v betonu. 

Optimální kombinace hlavních složek dovoluje vyrobit cement právě 

požadovaných vlastností. 

Podle schopností reagovat s vodou se příměsi dělí na: 

 Hydraulicky aktivní – pucolány – při smíchání s vodou a CaO jsou 

schopné tvořit hydratační produkty  

 Latentně hydraulické – s vodou netuhnou ani netvrdnou, ale po 

přidání určitého množství budiče  mají hydraulické vlastnosti 

 Inertní – hlavním účelem přídavku této příměsi je zvýšení podílu jemných 

frakcí (fillery) 

[2] [6] [11] 

Jako příměsi se používají přírodní materiály nebo vedlejší produkty 

výroby. V České republice se nejčastěji používá struska, křemičité úlety, 

vápenec a popílek.  

Struska je vedlejší produkt hutnické výroby. Vzniká roztavením hlušin 

rudy, struskotvorných látek a minerálních podílů pevných paliv. Využívají se 

vysokopecní zásadité strusky, které vznikají při redukci surového železa ve 

vysokých pecích. Vyznačují se latentně hydraulickými vlastnostmi způsobenými 

prudkým ochlazením struskové taveniny.  

Stupeň jakosti a vhodnosti využití se určuje tzv. modulem bazicity P2: 

 

 

 Struska vhodná jako příměs do cementu má výslednou hodnotu větší 

než 1. V případě hodnoty menší než 1 je vhodná k použití pro výrobu 

pórovitého kameniva do lehkých betonů. [5] [12]  

 Křemičité úlety neboli mikrosilika jsou vedlejší produkty při výrobě 

ferosilicia nebo křemíku v obloukových pecích. Jsou to kulovité částice 

amorfního oxidu křemičitého (80–98 %), o rozměrech okolo 0,1 µm, tedy až 

o dva řády menší než zrna portlandského cementu. Vyznačují se mimořádně 
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velkým měrným povrchem (15 000 až 25 000 m2/kg) s dobrými pucolánovými 

vlastnostmi. [6] [12] 

 Vápenec může být v portlandských směsných cementech zastoupen až 

do 35 %. Obsahem vápence se snižuje cena výsledného cementu při 

zachování stejných vlastností jako u portlandského cementu. Nemá pucolánové 

vlastnosti, je tedy inertní a slouží v betonu pouze jako filler. 

Dle normy ČSN EN 197-1 může být použit vápenec, který obsahuje 

nejméně 75 % CaCO3. Množství jílů ve vápenci maximálně 1,2 g/100 g. 

Pro označení LL nesmí být obsah organického uhlíku (TOC) větší než 0,2 % 

hmotnosti. Pro L nesmí být obsah TOC větší než 0,5 %.  

 Popílky se získávají elektrostatickým nebo mechanickým odlučováním 

prachových částic ze spalin  při spalování jemně mletého černého nebo 

hnědého uhlí. Obsahují amorfní SiO2 a vyznačují se tedy pucolánovými 

vlastnostmi. Dále obsahují krystalickou fázi mullit a krystalické fáze SiO2 

(křemen, cristobalit, tridymit). Zrna mají tvar dutých nebo plných kuliček 

o průměru 0,001 až 0,1 mm. 

 Kromě využití jako příměsi do cementů a betonů se používají také jako 

jedna z hlavních surovin při výrobě cihel, pórobetonových tvárnic, umělého 

kameniva, jako plnivo pro asfaltové výrobky, apod. 

Popílky se rozdělují na: 

 Vysokoteplotní – křemičité (obsah CaO do 10 %), vápenaté (obsah CaO 

nad 10 %) 

 Fluidní – úletové, ložové               [11] [13] 

 

1.3 Mineralogické složení slínku 

 Mineralogické složení je výsledkem chemických reakcí za vysokých 

teplot mezi jednotlivými oxidy (CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3). Vznikají nové 

chemické sloučeniny, které se nazývají slínkové minerály. 
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 Ve slínku je více než 20 druhů mineralogických složek, ale největší 

význam a vliv na vlastnosti cementu mají čtyři hlavní. Těmito hlavními minerály 

jsou C3S, C2S, C3A a C4AF. [6] [8] 

Trikalciumsilikát  C3S – křemičitan trojvápenatý 3CaO·SiO2, nazývaný 

také alit, je nejdůležitější slínkový minerál. Ve slínku je zastoupen cca 65 %. 

Vyznačuje se vysokou rychlostí tuhnutí, značným vývinem hydratačního tepla 

(500 kJ.kg-1) a vysokými počátečními pevnostmi. Obsahuje také malé množství 

Al2O3, MgO a Fe2O3.  

 Alit je stálý při teplotách nad 1250 °C, při nižší teplotě se rozpadá na C2S  

a CaO. Za normálních teplot zůstává zachován díky rychlému zchlazení. 

Je tedy ve slínku v tzv. nestabilním podchlazeném stavu. 

Rovnice hydratace C3S: 

2(3CaO∙SiO2) + 6H2O → 3CaO∙2SiO2∙3H2O + 3Ca(OH)2 

Zkrácená rovnice:  

2C3S + 6H → C3S2H3 + 3Ca(OH)2  

[1] [5] [6] 

Dikalciumsilikát C2S – křemičitan dvojvápenatý 2CaO·SiO2, zvaný belit, 

je ve slínku zastoupen cca 20 %. Alit a belit tedy představují hlavní slínkové 

složky a jejich obsah je obvykle 75–85 % hmotnosti. Oproti alitu má belit menší 

vývin pevností a také jeho hydratační teplo je malé – 250 kJ.kg-1. Má dobrou 

odolnost vůči agresivním vodám. Vyskytuje se ve čtyřech hlavních modifikacích 

α-C2S, α‘-C2S, β-C2S a γ-C2S. Modifikace    jsou stabilní, modifikace ´ je 

metastabilní. Modifikace α-C2S je stálá při teplotě vyšší než 1420 °C. Za nižší 

teploty přechází na modifikaci β-C2S nebo α‘-C2S, je-li chlazení velmi rychlé. 

Modifikace β-C2S je stabilní do teploty 675 °C. Pomalým chlazením se 

přeměňuje na modifikaci γ-C2S, která ale nemá požadované hydraulické 

schopnosti. Provádí se tedy rychlé chlazení, aby se zabránilo vzniku této 

modifikace. 
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Rovnice hydratace C2S: 

2(2CaO∙SiO2) + 4H2O → 3CaO∙2SiO2∙3H2O + Ca(OH)2 

Zkrácená rovnice:  

2C2S + 4H → C3S2H3 + Ca(OH)2 

Trikalciumaluminát C3A – hlinitan trojvápenatý 3CaO·Al2O3 je ve slínku 

zastoupen 8–10 %. Má největší reaktivitu ze všech slínkových minerálů, vývin 

hydratačního tepla až 860 kJ.kg-1. Tuhne velmi rychle, proto se při mletí slínku 

přidává regulátor tuhnutí (sádrovec), který hydrataci zpomaluje tvorbou 

primárního ettringitu. 

Rovnice hydratace C3A se sádrovcem: 

3CaO·Al2O3 + 3(CaSO4·2H2O) + 26H2O → 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O 

Zkrácená rovnice C3A se sádrovcem: 

C3A + 3(CaSO4∙2H) + 26H → C3A∙3CaSO4∙32H 

[2] [5] [6] 

 

Obrázek 2: Vliv množství sádrovce na tuhnutí [28] 
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Tetrakalciumaluminátferit C4AF – hlinitoželezitan čtyřvápenatý 

4CaO·Al2O3·Fe2O3, zvaný celit nebo také brownmillerit, je ve slínku zastoupen 

9–14 %. Tvoří spojovací hmotu mezi alitem a belitem, tzv. světlou mezerní 

hmotu. Vyznačuje se pomalejším růstem pevností a nižším vývinem 

hydratačního tepla, 420 kJ.kg-1, ale nejvyšší chemickou odolností ze všech 

slínkových minerálů. [5] [6] 

 Zbytkem nezreagovaného CaO ze surovinové směsi nebo rozpadem 

C3S vzniká volné vápno. Obsah volného CaO se pohybuje okolo 2 %, při 

obsahu větším než 2,5 % hrozí nebezpečí rozpadu slínku v důsledku 

objemových změn při hydrataci na Ca(OH)2.  

Jako součást tuhých roztoků feroaluminátové fáze nebo C3S se může 

objevovat MgO. Je součástí skelné fáze nebo se může vyskytovat i jako volné 

MgO, tzv. periklas. Obsah volného MgO ve slínku je v průměru okolo 1,5 %. 

Periklas se objevuje při obsahu MgO vyšším než 2 %.  

 Ztuhlá tavenina, která nestihla zkrystalizovat při chlazení, se nazývá 

skelná fáze. Její obsah se ve slínku pohybuje většinou mezi 5–15 %. Chemicky 

je složena z CaO, Al2O3, Fe2O3, malého množství MgO a oxidů alkalických 

kovů. Skelná fáze má dobrou odolnost vůči vlivu síranových vod, ale její vyšší 

obsah zhoršuje melitelnost slínku. [2] [6] [8]  
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2 AFT A AFM FÁZE 

 AFt (Al2O3-Fe2O3-tri) je pojmenování pro fáze, kde písmeno A znázorňuje 

oxid hlinitý Al2O3, F oxid železitý Fe2O3 a t značí tři molekuly  Ca2+ s aniony 

SO4
2-, CO3

2-, Cl1-, NO3
1- nebo CrO4

2-. Vzorec je vyjádřen jako 

[Ca3(Al,Fe)(OH)6·12H2O]2·X3·xH2O, kde „X“ značí příslušný anion a „x“ počet 

molekul vody, který se pohybuje v rozmezí 0–2.  

Jedna z nejdůležitějších AFt fází, ettringit (označovaný též trisulfát či 

Candlotova sůl), vzniká v cementové pastě během prvních několika hodin z C3A 

(trikalciumaluminátu) a CaSO4·2H2O (sádrovce) a tvoří ji prismatické nebo 

jehlicovité šestihranné krystalky.  

Vedle ettringitu patří do této skupiny také thaumasit, zapisovaný jako 

CaO·SiO2·CaSO4·CaCO3·15H2O, ve kterém je oproti ettringitu kation Al3+ 

substituován kationem Si4+. [14] [19] [20] 

 

 

Obrázek 3: Charakteristická morfologie AFt a AFm fáze [23] 

 

Během pozdějších stádií hydratace portlandského cementu vznikají AFm 

fáze (Al2O3-Fe2O3-mono). Tato skupina hydratovaných hlinitanů vápenatých je 

tvořena vrstevnatou strukturou hexagonálních nebo pseudohexagonálních 

destiček. Hlavní vrstva je pozitivně nabitá [Ca2(Al,Fe)(OH)6]
+ a mezivrstva 

negativně nabitá [X·nH2O]-. X zastupuje iont se záporným nábojem, nejčastěji 

OH-, SO4
2- a CO3

2-.  
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Mezi zástupce AFm fází patří především monosulfát C3A·CaSO4·12H2O, 

dále pak karbonátový komplex C3A·CaO·10H2O a tzv. Friedlova sůl 

C3A·CaCl2·12H2O.  

 

Obrázek 4: Schématicky znázorněné vrstvy AFm fáze – 1) hlavní pozitivně nabitá 

vrstva, 2) negativně nabitá mezivrstva [21]  

Monosulfát vzniká transformací z primárního ettringitu. K uvedenému 

procesu dochází v pozdějších fázích hydratace dosycováním trisulfátu o C3A, 

resp. C4AH13. [19] [20] [21] [22] 
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3 ETTRINGIT 

Ettringit neboli kalcium sulfoaluminát je minerál s chemickým vzorcem 

3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O. Název vznikl podle místa objevení J. Lehmannem 

poblíž sopky Ettringer Bellerberg v Německu. 

 Jeho tvrdost podle Mohsovy stupnice je 2–2,5 a hustota 1,77 g.cm-3. 

Na pohled je lesklý, bezbarvý až nažloutlý. Krystalizuje vysokou rychlostí 

v hexagonální soustavě. Krystaly jsou prizmatické, dlouhé 20 až 30 m 

s průměrem 2 až 4 m. 

Vzácně se může objevit i v přírodě, běžně se s ním však setkáme při 

počátečních stádiích hydratace cementu, kdy vzniká ettringit primární. V již 

zatvrdlém betonu může vznikat také ettringit sekundární. [15] [16] [17]  

 

Obrázek 5: Schéma krystalové struktury ettringitu [39] 

 

3.1 Primární ettringit 

Primární ettringit je produkt, který se vytváří důsledkem záměrného 

přidání sádrovce do cementu (viz. kapitola 1.6). Vzniká při prvním stádiu 

hydratace jako vrstvička na povrchu C3A a C4AF, kdy sírany reagují se zrny 

slínku, čímž zabraňují kontaktu s vodou. Tím je prodloužena doba 

zpracovatelnosti až o několik hodin a zlepšuje se vývoj pevností. Také se 
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zmenšuje riziko smrštění. Přítomnost ettringitu v této formě je tedy žádoucí 

a pro beton neškodná. 

Rovnice popisující vznik primárního ettringitu: 

C3A + 3CSH2 + 26H → C6AS3H32 

Po nějaké době, kdy se spotřebují všechny sírany, se přeměňuje na 

monosulfát: 

C6AS3H32 + 2C3A + 4H→ 3C4ASH12 

[13] [15] [16] 

3.2 Sekundární ettringit 

Škodlivým produktem v cementovém tmelu je však následně vznikající 

ettringit sekundární.   

Způsobů vzniku sekundárního ettringitu je několik. Může se vyskytovat 

při tzv. síranové korozi. Působením síranů ve složkách betonu dochází 

k reakcím, jejichž produktem jsou poměrně objemné (až 11x větší než původní) 

sloučeniny v pórovém systému cementového tmelu. Vzniklé krystaly jsou 

podlouhlého tvaru a vyplňují prostor. Pokud jsou při svém vzniku prostorově 

omezeny, vytváří se vnitřní pnutí, dochází k narušení struktury a tvorbě trhlin.  

 

Obrázek 6: Princip síranového rozpínání [26] 
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Podle způsobu výskytu síranů v betonu bývá síranová koroze 

rozdělována na vnitřní a vnější. Pokud je zdroj síranů přímo v některé ze složek 

betonu, který degradaci podléhá, jedná se o vnitřní síranovou korozi. Zdrojem 

síranů může být cement či příměsi (sádrovec, popílek, struska). V menší míře 

také v použitém kamenivu a záměsové vodě. Vnější síranová koroze je 

vyvolávána sírany, které pocházejí ze zdrojů mimo beton. Do již zatvrdlého 

cementového kamene se dostávají pórovým systémem. Ke kontaminaci může 

dojít povrchovou nebo podzemní vodou, půdou, průmyslovým odpadem, hnojivy 

a atmosférickým SO3. [17] [25] 

Sekundární ettringit vzniká při reakci síranových iontů s C3A v zatvrdlém 

cementovém kameni podle vzorce: 

C3AH6 + 3CSH2 + 20H → C6AS3H32 

[16] 

Degradace betonu může nastat také při hydrataci nad teplotou 

termodynamické stability ettringitu, což je 70 °C (např. u propařovaného 

betonu). V tomto případě jde o zpožděnou tvorbu ettringitu (DEF – delayed 

ettringite formation). Vytváří se monosulfát, namísto ettringitu, i v případě 

přítomnosti dostatku síranů. Při poklesu teploty se začne monosulfát 

přeměňovat zpět na ettringit. Tento případ většinou nezpůsobuje tak značné 

poškození. Krystaly se vytváří ve vzduchových pórech nebo trhlinkách. Přesto 

je jev doprovázen změnami objemu, dochází k vnitřnímu pnutí a narušení 

kompaktnosti betonu.  

Dalšími faktory vzniku mohou být i teplotní a vlhkostní změny, vysoký 

obsah alkálií a mikrotrhliny. [17] [26] [40] 

 

3.3 Syntéza ettringitu  

3.3.1 Syntéza z yeelimitu 

Yeelimit je minerál s chemickým složením 3CaO·3Al2O3·CaSO4 neboli 

Ca4Al6(SO4)O12. V přírodě byl poprvé nalezen u hory Har Ye’elim v Izraeli, 
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podle čehož je odvozen jeho název. Syntetizován byl poprvé Alexandrem 

Kleinem na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Proto se můžeme setkat 

i s označeními Kleinův komplex. Je tvořen kubickou krystalovou soustavou. 

Krystaly jsou bezbarvé až bílé s hustotou 2,61 g.cm-3. 

Yeelimit byl původně vyvinut pro použití v kalciumsulfoaluminátových 

cementech (CSA). Je hlavní složkou (> 50 %) těchto rozpínavých cementů. 

Vyrábí se stejně jako portlandský slínek v rotačních pecích. Jemně mletý bauxit, 

síran vápenatý a vápenec se vypalují při 1200 až 1250 °C. V porovnání 

s teplotou výpalu klasického slínku je výroba CSA energeticky výhodnější.  

Spotřeba energie je nižší i při mletí, díky větší drobivosti. Celkově je tedy celý 

proces výroby ekonomicky a hlavně ekologicky šetrnější. Namletím vzniká více 

pórovitý cement s póry větších rozměrů. To způsobuje rychlou hydrataci 

a přeměnu na ettringit. Již v raném stádiu proto dochází k tvrdnutí a nabývání 

pevností. [29] 

CSA se řadí mezi speciální rychletuhnoucí cementy. Rychletuhnoucí 

cementy mají své využití zejména při výstavbě mostních konstrukcí, vozovek 

a letištních drah, kde je rychlý nárůst pevností nutný. Kvůli odolnosti proti 

hydratačnímu smrštění se někdy smíchává s portlandským cementem. 

Nevýhodou je však poměrně vysoká cena a jsou zde pochybnosti o jeho 

trvanlivosti. [30] 

Po smíchání yeelimitu s vodou vzniká monosulfát a hydroxid hlinitý: 

3CaO·3Al2O3·CaSO4 + 18H2O → 3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O + 4Al(OH)3. 

V přítomnosti sádrovce yeelimit hydratuje za vzniku ettringitu: 

3CaO·3Al2O3·CaSO4 + 8CaSO4 + 6Ca(OH)2 + 34H2O → 

3(3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O). 

[29] [43] [44] 

Yeelimit byl v rámci výzkumu ÚTHD připravován ze dvou různých 

surovinových směsí. První směs byla dvousložková – hlinitanový cement 

a sádrovec CaSO4·2H2O. Druhá směs byla trojsložková – korund α-Al2O3, 

vápenec CaCO3 a sádrovec CaSO4·2H2O. Směsi byly vypáleny při teplotě 
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1250 °C. Ve výsledné surovině byla následně potvrzena přítomnost yeelimitu. 

[31] [34] [35] 

3.3.2 Přímá syntéza 

Přímá syntéza ettringitu se provádí hydratací směsí oktadekahydrátu 

síranu hlinitého Al2(SO4)3·18H2O a hydroxidu vápenatého Ca(OH)2. Složky se 

dávkují ve stechiometrických poměrech tak, aby ve výsledku došlo k tvorbě 

čistého ettringitu. Vstupní suroviny se nejprve homogenizují. Smíchaná směs se 

následně dle stanoveného vodního součinitele mísí s vodou a vzniká pasta. 

Následně se z pasty vytvoří jednotlivé zkušební vzorky a nechají se 24 hodin 

odležet. Po této době se vzorky uloží do příslušných vlhkostních prostředí.  

Právě přímá syntéza ettringitu je v rámci výzkumu termodynamické 

stability ettringitu na ÚTHD použita v experimentální části této práce. 

 

3.4 Termodynamická stabilita a výzkum na ÚTHD  

Termodynamická stabilita je dlouhodobě sledována v rámci výzkumu na 

Ústavu technoligie hmot a dílců na VUT v Brně. 

Hrdina [35] v rámci diplomové práce zaznamenal, že po 180 dnech 

hydratace yeelimitu došlo k nečekané mineralogické změně. Všechen původně 

vzniklý ettringit byl rozložen na sádrovec, kalcit a gibbsit. Tímto zjištěním byla 

zpochybněna termodynamická stabilita ettringitu uloženého v laboratorním 

prostředí.  

Jana Mokrá [34] v experimentální části své práce zjistila, že 

u hydratovaného yeelimitu uloženého v laboratorním prostředí vzniká přibližně 

jen 30 % ettringitu. Převládajícím podílem však zůstává původní yeelimit. 

Následně dochází, vlivem vysychání vázané vody z ettringitu, k pozvolné 

přeměně ettringitu na amorfní metaettringit. V případě expozice v prostředí 

nasycené vodní páry rovněž v soustavě zůstává značně zastoupen yeelimit. 

Vznik ettringitu byl sledován pouze do 50. dne hydratace, jelikož současně 

probíhala jeho přeměna na monosulfát. Při druhém způsobu přípravy, tedy 



26 
 

přímé syntéze síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého, probíhal zároveň 

s adičním procesem, který vede ke tvorbě ettringitu, také proces podvojné 

záměny, při které dochází ke vzniku sádrovce a C-A-H fází a monosulfátu. 

Sledování soustavy hydratovaného yeelimitového slínku s laboratorně 

vypáleným alitem provedla Lucie Křižanová [41]. Termodynamická stabilita 

nebyla shledána ani v jednom z exponovaných prostředí. V laboratorním 

prostředí docházelo k přeměně ettringitu na amorfní metaettringit, současně 

byla identifikována tvorba sádrovce a C-A-H fází, zejména v prostředí s vyšší 

teplotou (40 °C). V prostředí nasycené vodní páry při zvýšené teplotě docházelo 

k rychlé přeměně ettringitu na monosulfát. Již po 63 dnech expozice se ettringit 

v soustavě nevyskytoval. [45] 

Vzorky vytvořené na bázi síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého 

s alitem. Uloženy byly za teploty 5 °C v prostředí nasycené vodní páry a ve 

vodním prostředí. Během relativně krátké doby expozice nebyly, podle 

předpokladů, sledovány žádné přeměny ettringitu na thaumasit. [42] [46] 

Lenka Hučínová [43] srovnáním obou metod prokázala, že příprava 

ettringitu adicí síranu hlinitého oktadekahydrátu a hydroxidu vápenatého je 

oproti syntéze z yeelimitového slínku podstatně efektivnější. Laboratorní 

příprava touto metodou je postupem snadnějším, a také příznivějším pro 

sledování termodynamické stability vzorků. Nebyla shledána tvorba 

monosulfátu, ani následná transformace ettringitu na thaumasit. 
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4 THAUMASIT 

Thaumasit je minerál CaSiO3·CaCO3·CaSO4·15H2O, který stejně jako 

ettringit krystalizuje v hexagonální soustavě. Poprvé se o něm zmínil geolog 

Adolf Erik Nordenskjöld v roce 1878. Jeho tvrdost podle Mohsovy stupnice je  

3,5 a hustota 1,87 g.cm-3 a má bezbarvou až bílou barvu. V přírodě se velmi 

vzácně vyskytuje v metamorfovaných horninách. [15] 

 

Obrázek 7: Schéma krystalové struktury thaumasitu [38] 

O nepříznivém vlivu thaumasitu na trvanlivost cementového tmelu bylo 

poprvé zmíněno v roce 1965. Do většího povědomí se však dostal až v roce 

1989, kdy byla důsledkem jeho tvorby zjištěna degradace konstrukce mostu 

v Anglii. Důsledky vzniku thaumasitu jsou mnohem vážnější než je tomu 

u ettringitu. Dochází k praskání, odlupování, nebo dokonce k přeměně již 

zatvrdlého cementového tmelu zpět na kašovitou hmotu. 

Ettringit s thaumasitem je kvůli nesnadné rozeznatelnosti krystalické 

mřížky možné zaměnit. Rozeznat se dají pomocí RTG-difrakční analýzy. 

K přesnějším výsledkům lze dojít, když se vzorek před RTG-difrakční analýzou 

ponoří do vodného 5% roztoku Na2CO3. Tím dojde k odstranění ettringitu a ve 

výsledcích jsou viditelné pouze linie thaumasitu. [36] [37] 

V betonových konstrukcích je thaumasit přítomný jako produkt síranové 

koroze. Jsou dva způsoby vzniku thaumasitu probíhající v hydratovaném 
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cementu. První je vznik přímý, který je způsoben reakcí CSH gelů se 

síranovými, vápenatými a uhličitanovými ionty a přítomnosti vody. 

C3S2H3 + 2CC̅+ 2CS̅H2 + 24H→ 2C3SC̅S̅H15 + CH 

Druhý způsob je nepřímý, kdy reaguje ettringit s CSH gely a uhličitany při 

dostatečné vlhkosti. V tomto případě dochází k přeměně ettringitu na thaumasit 

bez vnějších zdrojů síranů. 

C6AS̅3H32 + C3S2H3 + 2CC̅ + 4H→ 2C3SC̅S̅H15 + CS̅H2 + 4CH + AH3 

Na tvorbu thaumasitu má velký vliv teplota. Vzniká při teplotách do 15 °C, 

ideálně v rozmezí 0 až 5 °C. Jedním z důvodů je větší rozpustnost vápenatých 

solí při nízkých teplotách. Závisí také na mnoha dalších faktorech, zejména 

vlhkostních podmínkách, druhu a koncentraci síranových solí, pH a typu 

cementového pojiva. [15] [18] 

           

 

Obrázek 8: Porovnání krystalové struktury ettringitu a thaumasitu [38] 
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4.1 Syntéza thaumasitu 

4.1.1 Syntéza Strubleho metodou 

Jedním ze způsobů syntetické přípravy thaumasitu je Strubleho metoda, 

publikována v roce 1987 Leslie J. Strublem. Metoda je založena na smísení 

dvou různých cukerných roztoků, kde jeden z roztoků obsahuje CaO a druhý 

směs Na2SiO3, Na2SO4 a Na2CO3. 

Roztoky jsou smíchány ve stechiometrických poměrech dle rovnice:  

SiO3
2- + SO42- + CO3

2- + 3Ca2+ + 15H2O→ CaSiO3·CaSO4·CaCO3·15H2O 

Syntéza thaumasitu je časově náročný proces, probíhající při nízké 

teplotě (cca 5 °C). V prvních studiích byla po 4 měsících zjištěna tvorba krystalů 

thaumasitu spolu s vápencem a amorfním křemičitanem vápenatým. Po dvou 

letech bylo pozorováno stále mnoho nečistot. Úpravou počáteční receptury – 

mírným nadbytkem síranů oproti stachiometrickému poměru – bylo dosaženo 

urychlení a zvýšení tvorby thaumasitu. Čistý thaumasit tak byl získán po 

cca 15 měsících. Z těchto poznatků vyplývá, že syntéza thaumasitu je časově 

náročný proces. [33] 

4.1.2 Syntéza z ternesitu 

Thaumasit lze také syntetizovat z ternesitu, podobně jako ettringit 

z yeelimitu. Ternesit Ca5(SiO4)2(SO)4 neboli sulfospurit je minerál krystalizující 

v ortorombické soustavě. Byl objeven Berndem Ternesem na stejném místě 

jako ettringit. V přírodě se vyskytuje zřídka. Mívá modrou, zelenou nebo hnědou 

barvu a hustotou 2,96 g/cm3. Tvrdost dle Mohse je 4,5–5. Krystalická struktura 

ternesitu se skládá z SiO4
2-

 a SO4
2-

 tetraedrů spojených vápníkovými ionty 

koordinovanými prostřednictvím 6 až 7 atomů kyslíku. Krystaly mají délku až 

0,2 mm, v průměru 0,05 mm a jsou radiálně uspořádány.  

Ternesit se objevuje stejně jako yeelimit v CSA cementech. V ještě 

větším množství pak v BCSA (belit-kalciumsulfoaluminát) cementech. 

Byla provedena syntéza ternesitu z belitu β-C2S a CaSO4 výpalem na teplotu 

1250 °C po dobu 2 hodin, jak uvádí [32].   
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V rámci řešení grantového zadání na ÚTHD FAST VUT Brno byl 

studován proces hydratace ternesitu, připraveného výpalem vápence, 

amorfního SiO2 a sádrovce v předem zvolených molárních poměrech. 

Bylo zjištěno, že při expozici takto vzniklých ternesitových slínků ve vodním 

prostředí za vhodných teplotních podmínek (cca 5 °C) dochází již během 

prvních dvou měsíců k počáteční tvorbě thaumasitu, jeho množství se pak 

s dobou hydratace postupně zvyšuje.  
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II. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce bylo sledování vlivu vybraných proměnných na 

vlastnosti a stabilitu ettringitu připraveného přímou adicí síranu hlinitého 

a hydroxidu vápenatého. Konkrétně byly vybranými proměnnými dva způsoby 

expozice hydratovaných vzorků. Jednalo se o expozici v laboratorním prostředí 

za teploty 20 °C a relativní vlhkosti 35 % a dále o expozici v prostředí nasycené 

vodní páry za téže teploty a relativní vlhkosti 100 %.  

 

1 METODIKA PRÁCE 

V rámci grantového zadání je na ÚTHD FAST Brno řešena problematika 

termodynamické stability ettringitu. Vzhledem k tomu, že tento minerál je dosti 

nestabilní, je třeba zaměřit se na průběh procesů, kterým ettringit podléhá za 

různých vnějších či vnitřních podmínek.  

Vůbec prvním řešeným úkolem grantového zadání byla problematika 

přípravy co nejčistšího vzorku ettringitu. V úvodní studii grantového zadání byla 

jako první varianta přípravy ettringitu navržena hydratace minerálu yeelimitu, 

C3A.CaSO4. Tento způsob se však ukázal jako nepříliš vhodný, neboť z důvodu 

nestechiometrických poměrů mezi yeelimitem a ettringitem, 

C3A.3CaSO4.32H2O, byl reálný obsah vznikajícího ettringitu poměrně nízký, 

a navíc se tento minerál zvolna transformoval do stechiometricky vyhovujícího 

monosulfátu, C3A.CaSO4.15H2O.  Proto byl v následující studii navržen způsob 

přímé adice hydroxidu vápenatého a síranu hlinitého. Z vyhodnocení studie 

vyplynulo, že tento adiční způsob je schopen poskytnout prakticky čistý ettringit, 

a proto byl nadále používán k jeho syntetické přípravě.  

Dílčí grantové zadání, jehož součástí je i řešená bakalářská práce, 

je zaměřeno na sledování průběhu hydratačního procesu ettringitu 

připraveného adičně ze síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého při expozici ve 

dvou různých prostředích, a to v prostředí laboratorním – definovaným teplotou 
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20 °C a relativní vlhkostí 35 % a v prostředí nasycené vodní páry – definovaným 

teplotou 20 °C a relativní vlhkostí 100 %.  

 Termodynamická stabilita připraveného ettringitu ve výše definovaných 

prostředích je sledována pomocí jeho fázového složení po předem zvolených 

dobách hydratace. Ke sledování fázového složení je použito metody 

RTG-difrakční analýzy, termické analýzy a ve vybraných případech elektronové 

mikroskopie.  

Předložená práce navazuje na předchozí etapy výše zmíněného dílčího 

grantového zadání, během kterých byly odběry vzorků realizovány nejprve 

každý čtvrtý den až do doby hydratace 110 dnů, poté každý sedmý den až do 

doby hydratace 140 dnů. Kvůli návaznosti práce jsou níže uváděny i dříve 

stanovené výsledky, ale pouze ve vybraných termínech, tvořících přibližně 

logaritmickou řadu: 0, 2, 3, 4, 4.6 a 5. Současně naměřené vlastní výsledky se 

týkají dlouhodobých odběrů ve stáří vzorků 140 až 299 dnů.  

 

2 POSTUP PRÁCE 

Příprava ettringitu byla provedena adicí oktadekahydrátu síranu hlinitého 

o čistotě 99,9 % a hydroxidu vápenatého o čistotě 98,6 %. Obě složky byly 

dávkovány ve stechiometrických poměrech na tvorbu ettringitu, tj. 59,04 %   

Al2(SO4)3·18H2O   a   40,96 %   Ca(OH)2.   

Před hydratací byly nadávkované suroviny zhomogenizovány 

v planetovém laboratorním mlýnku a z upravené surovinové směsi byla 

rozmícháním s vodou připravena pasta o vodním součiniteli w = 0,98. Z pasty 

byla vytvořena zkušební tělíska, která byla po 24 hodinách odležení v laboratoři 

exponována do výše popsaného  laboratorního prostředí a do prostředí 

nasycené vodní páry. Z uvedených expozic byly ve zvolených časových 

intervalech vzorky odebírány k RTG-difrakční analýze, termické analýze 

a elektronové mikroskopii.  

Pro fázové analýzy byly vzorky rozdruženy v achátové misce, jejich 

hydratace byla přerušena trojnásobnou vypírkou v izopropanolu, a takto 
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připravené vzorky byly uloženy pro zamezení přístupu vzduchu v ZIP sáčcích.   

 

Označení vzorků: 

 L-E-1 až L-E-299: laboratorní uložení – ettringit na bázi síranu hlinitého 

a hydroxidu vápenatého – doba uložení  

 V-E-1 až V-E-299: uložení v nasycené vodní páře – ettringit na bázi 

síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého – doba uložení 

 

3 POUŽITÉ SUROVINY A PŘÍSTROJE 

3.1 Použité suroviny  

Pro výrobu vzorků ettringitu připraveného přímou syntézou hydroxidu 

vápenatého a síranu hlinitého, jejichž výrobní postup je popsán výše, byly 

použity tyto suroviny:   

 síran hlinitý oktadekahydrát, Al2(SO4)3·18H2O, čistota 99,9 %  

 hydroxid vápenatý, Ca(OH)2, čistota 98,6 %  

3.2 Použité přístroje  

Během experimentální části byly používány tyto přístroje:  

 váhy KERN KB, váživost 600 ± 0,01 g  

 planetový mlýn FRITSCH Pulverisette 6 s mlecími tělesy 

 laboratorní sušárna BINDER ED APT line II 

 mlýn McCrone Micronising Mill  

 difraktometr XRD Panalytical s katodou Cu-Kα  

 TDA/8DTA851 – měřící přístroj DTA od výrobce Mettler Toledo  
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 rastrovací elektronový mikroskop REM Tescan MIRA3 XMU s prvkovou 

sondou EDX 

4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

4.1 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenogramy výchozích složek pro adiční přípravu ettringitu, 

tj. oktadekahydrátu síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého jsou uvedeny na 

obr. 9, resp. obr. 10. 

 

Obrázek 9: Rentgenogram oktadekahydrátu síranu hlinitého 

 

 

Obrázek 10: Rentgenogram hydroxidu vápenatého 
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V rentgenogramu oktadekahydrátu síranu hlinitého byly identifikovány 

výhradně difrakční linie této sloučeniny, dhkl = 13,50; 6,70; 4,49; 3,451; 3,361; 

3,02 Ǻ a stejně tak i v rentgenogramu hydroxidu vápenatého byly nalezeny 

pouze jeho difrakce  dhkl = 4,924; 3,108; 2,627 Ǻ a další. 

Rentgenogramy vzorku ettringitu exponovaného ve zvolených 

prostředích vykázaly přítomnost následujících minerálů: 

 ettringit, 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O (dhkl = 9,8; 5,7;  4,9;  4,67; 3,87 Ǻ)  

 sádrovec, CaSO4.2H2O (dhkl = 7,56;  4,27;  3,79;  3,06; 2,867 Ǻ)                                            

 monosulfát, 3CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O (dhkl = 8,92; 4,46; 3,99; 2,87; 

2,73 Ǻ)                          

 C-A-H fáze typu CAH10 (dhkl = 7,16 Ǻ)                                                                                           

 C-A-H fáze typu C2AH8 (dhkl = 10,5 Ǻ)                                                                                          

 C-A-H fáze typu C4AH13 (dhkl = 8,2 Ǻ) 

 

Rentgenogramy ettringitu exponovaného v laboratorním prostředí jsou 

uvedeny na obr. 11 a pro uložení v prostředí nasycené vodní páry na obr. 12.  

L-E-1 
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L-E-8 

 

L-E-22 

 

L-E-57 
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L-E-99 

 

L-E-140 

 

L-E-182 
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L-E-208 

 

L-E-236 

 

L-E-264 
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L-E-299 

 

Obrázek 11: Rentgenogramy vzorku ettringitu exponovaného v laboratorním 

prostředí 
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V-E-4 
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V-E-57 
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V-E-99 

 

V-E-140 

 

V-E-182 
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V-E-208 

 

V-E-236 

 

V-E-264 

 



43 
 

V-E-299 

 

Obrázek 12: Rentgenogramy vzorku ettringitu exponovaného v prostředí nasycené 

vodní páry 

 

Z rentgenogramů je zřejmé, že již po jednom dni hydratace došlo adicí 

obou výchozích složek ke tvorbě vysokého podílu ettringitu. Část síranu 

hlinitého a hydroxidu vápenatého však přešla podvojnou záměnou na sádrovec, 

zbylý podíl hlinitého kationu se transformoval do krystalograficky 

nevyhraněného hydroxidu hlinitého a nepatrného množství C-A-H fází. Mimo to 

zůstalo v soustavě dosud přítomno velmi nízké množství hydroxidu vápenatého 

a rovněž byla pozorována přítomnost nepatrného obsahu monosulfátu. 

Při následné expozici v laboratorním prostředí se obsah jednotlivých 

minerálů s dobou uložení téměř neměnil. Reziduum hydroxidu vápenatého 

zreagovalo během prvního týdne hydratace na kalcit. Obsah sádrovce 

i krystalograficky nevyhraněného hydroxidu hlinitého byl jen velmi obtížně 

vyhodnotitelný, nijak zvlášť se ani nezvyšoval, ale ani nesnižoval. Obsah 

ettringitu, stanovený dle intenzity difrakčních linií, se během sledovaného 

časového období jen nevýznamně snižoval.  

V prostředí nasycené vodní páry došlo již během prvních 4 dnů 

hydratace k téměř dokonalému zreagování výchozích složek na ettringit. Obsah 

sádrovce, resp. hydroxidu hlinitého se v tomto čase snížil na minimum, 

zanedbatelný podíl monosulfátu se po celé sledované období v podstatě 
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neměnil. Stejně tak nebylo pozorováno ani zvýšení ani snížení obsahu 

ettringitu, který se tak v tomto prostředí projevil jako stabilní fáze. 

 

4.2 Termická analýza 

Termogramy vzorků ettringitu exponovaného v laboratorním prostředí 

uvádí obr. 13 a v prostředí nasycené vodní páry obr. 14. 

Na čáře diferenciálně termické (DT) náleží první endotermický efekt 

dehydrataci ettringitu, za přítomnosti sádrovce též jeho dehydrataci, v tomto 

případě je však endoefekt zdvojený. Na první endotermu bezprostředně 

navazuje mělký endoefekt dehydratace hemihydrátu, vzniklého předchozí 

dehydratací sádrovce. Druhý endotermický efekt s maximem při cca 270 °C 

odpovídá dehydroxylaci Al(OH)3. Po delším indiferentním pásmu pokračuje čára 

DT endotermickým efektem rozkladu uhličitanu vápenatého.  

Na základě čáry termogravimetrické (TG) byla uskutečněna kvantifikace 

výše uvedených minerálů, kterou uvádějí tab. 1 a 2. Kvantifikace uhličitanu 

vápenatého a hydroxidu hlinitého byla uskutečněna přímým stechiometrickým 

přepočtem z odpovídající ztráty žíháním. Kvantifikace sádrovce byla provedena 

stechiometrickým přepočtem obsahu hydroxidu hlinitého na sádrovec, neboť na 

tyto dvě položky se v hydratované soustavě rozložil zbytek nezreagovaného 

síranu hlinitého. Obsah ettringitu byl vypočten stechiometrickým přepočtem ze 

ztráty žíháním, zmenšené o obsah vody v přítomném sádrovci. Takto získané 

výsledky jsou zatíženy menší chybou, neboť není možné zcela jednoznačně 

vymezit počátek a konec teplotních intervalů u jednotlivých termických, 

resp. termogravimetrických efektů. Přesto je lze přijmout jako nejvhodnější 

způsob kvantifikace, a tedy popisu probíhajících procesů. 
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L-E-208 

Step -24,1092 %

-10,5408 mg
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-1,1868 mg

Step -6,2592 %

-2,7366 mg

? Step -37,8942 %
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L-E-299 

? Step -23,7451 %

-10,5347 mg

Step -3,2494 %

-1,4416 mg

Step -5,7582 %

-2,5547 mg
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Obrázek 13: Termogramy vzorku ettringitu exponovaného v laboratorním prostředí 

 

Tabulka 1: Kvantifikace termogramů ettringitu exponovaného v laboratorním prostředí 

Označení 

vzorku 

Ettringit 

[%] 

Sádrovec 

[%] 

Kalcit 

[%] 

Al(OH)3 

[%] 

Celkem 

[%] 

L-E-1 48,4 37,9 4,1 9,5 99,9 

L-E-8 51,9 33,5 4,0 10,6 100,0 

L-E-36 42,8 31,0 16,6 9,4 99,8 

L-E-99 40,3 32,4 17,4 9,8 99,9 

L-E-140 35,3 36,8 16,9 11,1 100,1 

L-E-182 33,5 36,7 18,5 11,2 99,9 

L-E-208 33,7 37,9 16,9 11,4 99,9 

L-E-236 34,3 36,4 17,6 11,9 100,2 

L-E-264 35,1 36,7 17,0 11,3 100,1 

L-E-299 35,2 37,1 16,7 11,2 100,2 
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V-E-99 

Step -30,1128 %

-12,3143 mg
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V-E-208 

Step -0,9544 %

-0,3160 mg

Step -32,0808 %
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Obrázek 14: Termogramy vzorku ettringitu exponovaného v prostředí nasycené vodní 

páry 

 

Tabulka 2: Kvantifikace termogramů ettringitu exponovaného v prostředí nasycené 

vodní páry 

Označení 

vzorku 

Ettringit 

[%] 

Sádrovec 

[%] 

Kalcit 

[%] 

Al(OH)3 

[%] 

Celkem 

[%] 

V-E-1 48,4 37,9 4,1 9,5 99,9 

V-E-8 52,3 32,7 5,2 9,9 100,1 

V-E-57 56,8 30,1 4,1 9,1 100,1 

V-E-99 57,3 29,9 4,0 8,9 100,1 

V-E-140 52,9 31,2 5,9 9,8 99,8 

V-E-182 55,5 28,9 7,0 8,7 100,1 

V-E-208 53,0 30,8 6,7 9,3 99,8 

V-E-236 53,2 30,7 7,1 9,4 100,4 

V-E-264 56,4 27,7 7,5 8,4 100,0 

V-E-299 56,8 28,4 6,3 8,6 100,1 
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Při expozici v laboratorním uložení byl nejvyšší obsah ettringitu stanoven 

během prvního týdne hydratace. Poté došlo k rychlému poklesu jeho obsahu 

v důsledku vysychání a dílčího rozkladu směrem do sádrovce a hydroxidu 

hlinitého. Avšak od cca druhého týdne uložení byl již obsah ettringitu prakticky 

neměnný. Z toho lze soudit, že při laboratorním uložení nabudou po určité době 

vlhkostní poměry ve vzorcích, a tudíž i stabilita  ettringitu, rovnovážných hodnot.  

Při uložení v prostředí nasycené vodní páry byl již v raném stádiu 

hydratace obsah ettringitu vysoký, navíc do cca prvních 100 dnů uložení 

v tomto prostředí sice nepříliš, ale ještě stále vzrůstal.   

Poznámka: v tabulce č. 2 kvantifikovaný kalcit vznikl z původního portlanditu 

v důsledku delšího časového odstupu mezi odběrem vzorku a realizací termické 

analýzy.  

 

4.3 Elektronová rastrovací mikroskopie 

 Vzorky ettringitu byly podrobeny sledování morfologie vzniklých produktů 

pomocí elektronové mikroskopie. Pro provedení byly vybrány vzorky uložené 

v laboratorním prostředí a v prostředí nasycené vodní páry po době expozice 

299 dnů. 

 Snímky zachycující morfologii produktů vzniklých ve vzorcích 

vystavených v obou prostředích jsou zobrazeny na obr. 15. 
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VE 299 dnů     LE 299 dnů 

 

Zvětšení 2.000 x    Zvětšení 2.000 x 

   

Zvětšení 5.000 x    Zvětšení 5.000 x 

   

 

 

 

 



55 
 

Zvětšení 10.000 x    Zvětšení 10.000 x 

   

Obrázek 15: Morfologie vzorků VE a LE v době expozice 299 dnů 

 

Při expozici v prostředí nasycené vodní páry lze i při nejnižším zvětšení 

pozorovat mikrostrukturu tvořenou prizmatickými krystaly ettringitu.  

Ve vzorku uloženém v laboratorním prostředí se prizmatická zrna 

ettringitu vyskytují spíše ojediněle, mikrostruktura je tvořena převážně 

xenomorfními zrny původního ettringitu, který se postupně transformoval do 

metaettringitu. Při maximálním zvětšení 10.000 x lze v prostřední části horního 

okraje sledovat hypautomorfní  zrno portlanditu a v levé části horního okraje 

dobře vyvinutý srdcovitý krystalek sádrovce. 

 

5 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat: 

 při expozici vzorků v laboratorním prostředí následoval po počáteční 

intenzivní tvorbě ettringitu během následujících dvou týdnů poměrně 

značný pokles jeho obsahu, způsobený vysycháním vzorku 

exponovaného při nízké relativní vlhkosti laboratorního prostředí. Tímto 

nastal nedostatek kapalné fáze, doprovázený určitou ztrátou  volně 
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vázané vody v ettringitu s následkem jeho dílčího rozkladu na sádrovec 

a hydroxid hlinitý, event. jeho dílčí transformaci do metaettringitu. 

Po uplynutí tohoto období se vlhkostní poměry ve vzorcích ustálily 

a obsah ettringitu již prakticky dále neklesal 

 

 stejně jako při uložení v laboratorním prostředí byla i v prostředí 

nasycené vodní páry pozorována již v počátečním stádiu hydratace velmi 

intenzivní tvorba ettringitu. S dobou uložení se jeho množství ještě 

poněkud zvyšovalo, opačně byl zaznamenán pokles obsahu reziduálních 

podílů sádrovce a hydroxidu hlinitého. Lze tedy konstatovat, že ve 

sledovaném prostředí nasycené vodní páry, definovaném teplotou 20 °C 

a relativní vlhkostí 100 % je vzniklá ettringit termodynamicky zcela 

stabilní.  
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ZÁVĚR 

 

V souladu se zadáním byla v bakalářské práci studována problematika 

vlastností a stability ettringitu za vybraných vnějších proměnných. Konkrétně se 

jednalo o způsob expozice vzorků, a to v laboratorním prostředí a v prostředí 

nasycené vodní páry.  

Dlouhodobým sledováním fázového složení bylo prokázáno, 

že v prostředí nasycené vodní páry vzniká za laboratorní teploty 20 °C ettringit, 

který je termodynamicky zcela stabilní. 

V laboratorním prostředí, tj. za teploty 20 °C a relativní vlhkosti 35 %, 

dochází k tomu, že po počáteční intenzivní tvorbě ettringitu následuje jeho 

postupný úbytek, vyvolaný nedostatkem vody. Ten způsobuje nejen to, že se 

obsah ettringitu nezvyšuje, ale vlivem vysychání začíná probíhat i jeho pozvolný 

rozklad a transformace jednak do sádrovce a hydroxidu hlinitého a jednak do 

metaettringitu. 

Pro další výzkum v této oblasti se doporučuje znovu sledovat stabilitu 

ettringitu exponovaného v laboratorním prostředí, ale za změněných výchozích 

poměrů. Jak se totiž ukázalo, během prvního dne hydratace nestačily zreagovat 

výchozí složky na ettringit, a posléze již pro jeho tvorbu nebyl v soustavě 

dostatek hydratační vody. Doporučuje se proto prodloužit počáteční hydratační 

stádium na takovou dobu, během které by měly výchozí složky možnost 

vzájemně dostatečně zreagovat, a teprve poté exponovat vzorek v laboratorním 

prostředí. Dále se doporučuje sledovat termodynamickou stabilitu ettringitu při 

vyšších teplotách a za vyšších relativních vlhkostí, než je vlhkost laboratorního 

prostředí.  
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