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ABSTRAKT  

   Předkládaná práce se zabývá studiem hydratačního procesu anhydritových maltovin 
s přídavkem vnějších budičů. Koncepčně je rozdělena na dvě části.  
   První teoretická část obsahuje obecnou teorii síranových pojiv, anhydritových 
maltovin a rešerši dosavadního výzkumu na ústavu THD.  
   V rámci druhé experimentální části se práce zabývá návrhem receptur, výrobou 
zkušebních těles a následné stanovení základních technologických zkoušek 
a sledování průběhu hydratačního procesu pomocí XRD a DTA analýzy. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Anhydrit, budič, hydratační proces, identifikace komplexních solí  

ABSTRACT  

   The presented work deals with the study of hydration processes anhydrite binders 
with external exciters. Work is divided into two parts. Conceptually is this work divided 
into two parts 
   The theoretical part of study contains general theory of gypsum binders, anhydrite 
binders and research at the institude THD.  
   In the experimental part deals with proposal of recipes, making of samples and 
subsequent determination of main technological tests and monitoring hydration process 
by the XRD and DTA analysis. 

KEYWORDS  

Anhydrite, exciter, hydration process, identification of complex salts  
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ÚVOD 

   Na našem území nebylo používání síranových pojiv po dlouhou dobu příliš 

v povědomí, neboť Česká republika disponovala a stále disponuje pouze jedním, a 

ne příliš velkým přírodním zdrojem sádrovce. Ze sádrovce vyráběná sádra se 

omezovala pouze k podružným účelům. S rozvojem průmyslu a nových stavebních 

materiálů a s příchodem druhotných surovinových zdrojů sádrovce se podmínky 

významně zlepšily. Mezi nejběžnější síranové výrobky patří sádrokarton, tvarovky, 

omítkové směsi a v neposlední řadě anhydritové samonivelační podlahové směsi. 

  Používání přírodního anhydritu z důvodu absence přírodních zdrojů nemá u nás 

vybudovanou tradici, ačkoli splňuje požadavky na kvalitní stavební surovinu. Přitom 

jeho dovážení z německých a polských ložisek není ekonomicky nevýhodné.  

   Obecně se pojiva na čistě anhydritové bázi dají charakterizovat jako téměř inertní 

při reakci s vodou. Anhydrit má díky své nízké rozpustnosti jen nepatrnou hydratační 

schopnost. Proto se používají aktivátory ovlivňující rozpustnost anhydritu, pro 

navýšení rychlosti a zintenzivnění hydratace, čímž se stává kvalitní surovinou se 

širokým spektrem využití.   

    Jelikož anhydrit patří do skupiny tzv. vzdušných maltovin, nachází svoje uplatnění 

především v interiérech.  V současné době je nejčastěji používá pro výrobu 

samonivelačních podlah. 

     Pro rozšíření teoretických poznatků o anhydritových maltovinách je na místě i 

nadále nacházet a rozšiřovat nové, či modifikovat už známé budiče, nebo jejich 

kombinace, které nám zajistí co nejefektivnější využití přírodních, případně 

druhotných surovinových zdrojů.   
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I TEORETICKÁ ČÁST 

1. TEORIE SÍRANOVÝCH MALTOVIN  

Pojiva jsou organické nebo anorganické hmoty. Které umožňují spojení menších 

organických nebo i anorganických částic ve větší celky, mající dostatečnou pevnost. 

Maltoviny jsou anorganická prášková pojiva, vyráběná z pálených hornin, která po 

rozdělání s vodou dávají dobře zpracovatelnou hmotu, jež po určité době za vzniku 

nových chemických sloučenin vykáže dostatečnou pevnost. Maltoviny dělíme na 

vzdušné, hydraulické a zvláštní. 

Maltoviny vzdušné jsou charakteristické tím, že výrobky z nich zhotovené dobře 

tvrdnou a jsou stálé jen při uložení na vzduchu. Některé z nich (např. vzdušné 

vápno) je možné zpevňovat i v autoklávech. Mezi maltoviny vzdušné patří vzdušná 

vápna, sádra, Sorelova hořečnatá maltovina a některé maltoviny speciální. 

Maltoviny hydraulické se od vzdušných liší tím, že výrobky z nich zhotovené dobře 

tvrdnou a jsou stálé jak při uložení na vzduchu, tak i pod vodou. Do této skupiny 

patří zejména hydraulická vápna, cementy a některé speciální maltoviny. 

Maltoviny zvláštní se vyznačují některými speciálně požadovanými vlastnostmi, 

jako např. velkou chemickou odolností (cementy odolné proti působení agresivních 

vod), určitými objemovými změnami (např. rozpínavé cementy), odolností proti ohni, 

odolností proti radioaktivnímu záření (např. barnaté cementy) apod. 

Látky latentně hydraulické projevují určité hydraulické vlastnosti až po přídavku 

určitého množství budiče neboli aktivátoru. Tak např. i velmi jemně mletá 

granulovaná vysokopecní struska nebo popílek určitého chemicko-mineralogického 

složení a fyzikálně-technologických vlastností samy netuhnou ani netvrdnou, ale již 

po malém přídavku vápna, cementu nebo některých síranů již vykazují po přídavku 

vody určité hydraulické vlastnosti. 

Hydraulické přísady se od látek latentně hydraulických odlišují tím, že sice nemají 

ani utajené hydraulické vlastnosti, avšak obsahují aktivní kysličník křemičitý, který 

reaguje s volným kysličníkem vápenatým nebo hydroxidem vápenatým, které jsou 

obsaženy v přidávaných maltovinách. Za běžných teplot probíhají tyto reakce 
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zpravidla velmi pomalu. Mnohem intenzivnější průběh však mají při tvrzení těchto 

maltovinových směsí v autoklávech za tlaku 0,8 – 1,6 MPa. Hydraulické přísady 

rozdělujeme na přírodní (např. tras, tufy, tufity) a umělé (např. popílky).  

   Veškeré druhy síranových pojiv spadají do skupiny vzdušných maltovin, tudíž ve 

vodním prostředí ztrácí svoji pevnost vedoucí až k rozpadu. [1] [4] 

1.1. Druhy sádrových maltovin 

Sádrové maltoviny lze rozdělit do tří základních skupin: 

   Do první skupiny patří pojiva získaná ohřevem sádrovce na 110 až 180 °C. Běžně 

se označují jako sádra rychle tuhnoucí, obyčejná nebo štukatérská, modelářská 

apod. 

  Do druhé skupiny patří pojiva připravená výpalem sádrovce nebo anhydritu na 600 

až 920 °C. Jedná se o sádru pomalu tuhnoucí nebo zednická, podlahová apod. 

   Do třetí skupiny možno zařadit anhydritové maltoviny připravené z přírodního 

nebo uměle vyrobeného anhydritu (např. anhydritu získaného z odpadů 

v chemickém průmyslu) za přídavku budičů nebo ztekucovačů apod. [1]  

1.2. Přírodní sádrovec 

   Hlavní surovinou pro výrobu sádrových pojiv je dihydrát síranu vápenatého neboli 

sádrovec CaCO4∙2 H2O. Je to průhledný až průsvitný, bezbarvý, šedý, bílý, nažloutlý 

nebo i jinak zbarvený minerál, krystalizující v jednoklonné soustavě. Vykazuje se 

dokonalou štěpností, díky níž jsou jeho krystaly nevratně ohebné, na štěpných 

plochách nabývá skelného až perleťového lesku. Krystalky jsou buď hrubě lupenité, 

jemnozrnné nebo vláknité (selenit), tabulkovité, sloupcovité nebo také čočkovité. 

Často dochází ke zdvojení krystalů a podle osy symetrie tvoří takzvané vlaštovčí 

ocasy. Chemické složení sádrovce je Ca 23,28%, S 18,62%, O 55,76%, H 2,34%. 

Obsah složek u chemicky čistého sádrovce je 32,56% CaO, 46,51 % SO3, 20,93% 

H2O. Podle směru namáhání je tvrdost dle Mohsovy stupnice 1,5 až 2 a objemová 

hmotnost 2300 až 2320 kg∙m-3. Ve vodě je jen velmi málo rozpustný (při 18 °C je to 

asi 0,20 %, při 40 °C asi 0,21 % a při 100 °C asi 0,17 % hmotnostních), dále je 

rozpustný v horké HCl. V současnosti je přírodního sádrovec jako výchozí surovina 
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nahrazován odpadními sádrovci. USA, Čína, Irán, Mexiko, Španělsko a Kanada 

jsou země v současnosti nejvíce produkující přírodní sádrovec. 

Ušlechtilé odrůdy sádrovce: 

 Saharská růže – velké neprůhledné srostlé krystaly, okrové až nahnědlé 

zabarvení 

 Mariánské sklo – velké, průhledné desky 

 Selenit – vláknitý sádrovec o hedvábném lesku 

 Alabastr – neboli úběl, jemně zrnitý až celistvý, bílé barvy [1][3][6][8][16] 

  

 

 

 

Obr. 1: Mariánské sklo (vlevo) a selenit (vpravo) [31] 

                  

Obr. 2: Saharská růže (vlevo) a alabastr (vpravo) [31] 

1.2.1 Geneze sádrovce 

   Přírodní sádrovec se nalézá v ložiscích, jenž dle jejich vzniku dělíme na primární 

a sekundární.  

1. Primární ložiska – vznikla důsledkem vypařování (evaporací) mořské vody 

z uzavřených moří nebo slaných jezer často společně s anhydritem. Tímto 

procesem postupně vzrůstala koncentrace solí obsažených v těchto vodách, až 

vznikl přesycený roztok, z něhož se postupně počali vylučovat a sedimentovat látky 

o různé rozpustnosti. Nejdříve se vylučovali málo rozpustné soli jako síran vápenatý, 
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proto u takto vzniklých ložisek jsou nejspodnější vrstvy sádrovcové. Nadloží poté 

tvoří rozpustnější alkalické sírany a jako poslední soli většinou sodné a draselné.   

2. Sekundární ložiska - sekundární vznik sádrovce se vysvětluje rozkladem pyritu 

(disulfid železitý) na síran železnatý a kyselinu sírovou, která se za přítomnosti 

vápence a vody přeměňuje na sádrovec. Tyto reakce lze přibližně zapsat rovnicemi: 

2 FeS2 + 2 H2O + 7 O2 –––––> 2 FeSO4 + 2 H2SO4                                                                (1) 

H2SO4 + CaCO3 + H2O –––––> CaSO4∙ 2 H2O + CO2                                           (2) 

Za nepřístupu vody se vytvářel přírodní anhydrit  

CaCO3 + H2SO4  –––––> CaSO4 II + H2CO3                                                           (3) 

   Ložiska sádrovců se liší svou čistotou. Některá jsou velmi čistá, jiná jsou do 

různého stupně znečištěna chloridem sodným, hlinitanem vápenatohořečnatým, 

síranem sodným, uhličitanem vápenatým, anhydritem, dolomitem, vápencem, slíny, 

jíly, bitumeny, živci apod. Takto vzniklá naleziště sádrovce se proto liší svou 

strukturou, barvou a stupněm čistoty. V praxi se čistota přírodního sádrovce 

pohybuje okolo 75%. [1][3][5][8][9] 

1.2.2 Naleziště 

   Zdroje přírodního sádrovce na území České republiky jsou velice malé. Jedná se 

pouze o jediné těžitelné ložisko u Kobeřic na Opavsku, kam zasahuje výběžek 

karpatské předhlubně z Polska. Nejedná se však o mocné vrstvy, ale o slabé, více 

či méně jílem znečištěné vrstvičky. Ložisko se rozprostírá na ploše 140 ha a 

mocnosti 35m, těžící plocha je přitom 65 ha. Vzniklo primárně usazováním spolu 

současně s jemnými jíly, které spolu vytváří spodní šedě zbarvenou vrstvu, 

obsahující 50% makro i mikro krystalického sádrovce, jíly ale nelze odstranit. 

Následující vrstva se sestává z hrubších krystalů sádrovce s 

nepravidelnými dutinami vyplněnými jílem o vyšším obsahu sádrovce (84 – 90%). 

Nadloží tvoří 60% sádrovec, žlutohnědá spraš nebo tmavě hnědá humusovitá hlína.  

   Těžba sádrovce zde probíhá od roku 1965. Surovina obsahuje průměrně 60 – 

80% sádrovce. Sádrovec se vyznačuje charakteristickou šedou barvou a díky 

nemožnosti odstranění jílovitých podílů, se jen hrubší sádrovec s nižším obsahem 

jílů vypaluje na rychle tuhnoucí sádru, vytěžený jemný a velmi znečištěný sádrovec 
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se dodává do cementáren pro regulaci tuhnutí. Celé ložisko využívá firma 

Gypstrend s.r.o., která sádrovec expeduje, případně vypaluje na sádru a následně 

z tohoto produktu vyrábí vlastní výrobky. V současnosti se tato společnost přiklání 

k obecnému trendu využívání syntetických sádrovců, v tomto případě se jedná o 

titano-sádrovec firmy Precheza Přerov. Ložiska této lokality jsou Kobeřice – jih, 

Kobeřice – sever, Rohov – Strahovice, Sudice, Třebom. [8] 

   Ložiska v Kobeřicích obsahují pouze minimální množství anhydritu. Surovina 

těžená na Slovensku v oblasti Spišské Nové Vsi obsahuje min. 12 % sádrovce, 

oproti tomu při společné těžbě sádrovce s anhydritem, je obsah anhydritu min. 60%. 

[18] 

 

Obr. 3: Ložiska sádrovce ČR [26] 

 

 

1 – zvětraliny 

2 – jalové horniny triasového stáří 

3 – sádrovec 

4 – anhydrit 

 

Obr. 4: Skladba ložiska sádrovce u Spišské Nové Vsi [19] 
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Tab. 1: Přehled těžby sádrovce v ČR [8] 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkový počet ložisek 5 5 5 5 5 

Počet těžených ložisek 1 1 1 1 1 

Těžba (kt) 5 11 14 11 11 

 

   V roce 2013 bylo 83 světových producentů sádrovce. Mezi největší patří Čína 

(31,3%), USA (10,2%) a Írán (8,8%), dále následují Thajsko (5,6%), Španělsko 

(4,4%), Rusko (3,7%), Japonsko (3,4%), Mexiko (3,1%), Itálie (2,5%) a Indie (2,3%). 

[19] 

1.3 Sekundární zdroje  

  Česká republika patří mezi státy, které nemají dostatečné zásoby přírodního 

sádrovce a není tudíž schopna sama pokrýt poptávku. Jelikož primární zdroje 

nejsou obnovitelné, je nutné se zaobírat otázkami spojenými s těžbou, a vykazují 

nižší kvalitu suroviny, nabízí se proto jako vhodná alternativa využití uměle 

vyrobených sádrovců z průmyslové výroby. Jedná se o tzv. odpadní sádrovce a pro 

jejich producenta je z ekonomického hlediska daleko efektivnější jej prodávat jako 

náhradní surovinu než jej draze skládkovat. Mezi přednosti takto vzniklé náhradní 

suroviny patří většinou velká chemická čistota – s obsahem anhydritu a sádrovce 

nad 90% a jsou hygienicky i ekologicky nezávadné. 

   Dle vzniku lze odpadní sádrovce rozdělit na energosádrovce vznikající při 

odsiřování spalin tepelných elektráren, a na chemosádrovce vznikající při výrobě 

titanové běloby neutralizací kyselých odpadních vod. 

   Oproti přírodnímu sádrovci se liší především ve fyzikálních vlastnostech – menší 

velikostí zrna, tvorbou druhu krystalů, sypnou hmotností a vyšším obsahem vlhkosti, 

která je následkem výrobního procesu. [8] [10] [20] 

1.3.1 Energosádrovce 

   Největším zdrojem odpadních sádrovců je v současnosti jednoznačně 

energosádrovec. Vzniká jako druhotná surovina při odsiřování kouřových plynů 

v elektrárnách při spalování hnědého či černého uhlí. Při vysokoteplotním spalování 
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uhlí vzniká oxid uhličitý společně s oxidem siřičitým, který je závislý na obsahu síry 

v uhlí.      

   Dvacáté století se charakterizuje enormním energetickým rozmachem založeném 

na spalování fosilních paliv, což se v 2. polovině se projevilo obrovským nárůstem 

emisí oxidu siřičitého v ovzduší. Oxid siřičitý v atmosféře reagoval s vodní parou 

(tvorba kyseliny siřičité) a vracel se ve formou kyselých dešťů. V 70. letech se díky 

těmto problémům řada zemí začala zabývat vývojem odsiřovacích systémů 

odsiřování spalin. Dne 1.1.1995 nabyl platnost zákon, jež stanovil emisní limity 

vypouštěného oxidu siřičitého do ovzduší. Díky tomuto zákonu byla všechna tato 

zařízení do konce roku 1998 vybavena odsiřujícími systémy. Toto opatření dalo 

vznik velkému sekundárnímu zdroji sádrovce, ale vyvstaly problémy spojené s jeho 

ukládáním a dalším využitím. [4] [11] [14] 

   Hovoříme zejména o elektrárnách spalující hnědé uhlí. Plynný SO2 vzniklý 

spalováním síry z uhlí se váže se sorbentem (CaCO3 nebo CaO) a vytváří se tuhý 

CaSO4. Probíhá-li odsíření v ohništi, sorbent se přidá k palivu, a odsíření nastává 

ve spalovací oblasti. Mimo ohniště se spaliny odsiřují polosuchým či polomokrým 

způsobem. Metody používané pro odsiřování spalin rozdělujeme dle způsobu 

zachytávání oxidu siřičitého. [12] 

1.3.1.1 Odsíření spalin 

Suchá desulfatace 

   Nastává při fluidním spalování (spalování tuhého práškového paliva – černého či 

hnědého uhlí ve fluidních kotlích) při teplotě okolo 900°C  se přidává jemně mletý 

vápenec, který kalcinuje a oxidem siřičitým reaguje dle rovnice: 

SO2 + CaCO3 → CaSO3 + CaSO2 → CaSO3 + ½ O2 → CaSO4 II                     (4) 

Vzniklý anhydrit obsahující hlinito-křemičitou amorfní fázi a rezidua vápna (volné 

vápno měkce pálené, anhydrit II, křemen a živce) chovající se jako pucolány, což 

má za následek vznik málo expandujícího ettringitu do sedmi dnů od hydratace. [8] 

[11] [12] 
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Polosuchá desulfatace 

   Do proudu suchých spalin je rozstřikována vápenná suspenze s vodou. Během 

procesu se voda odpařuje a produkt se odebírá v tuhé podobě. Částice produktu 

jsou sušeny teplem kouřových plynů. Takto zachycené sírany jsou obsaženy v 

největší míře ve formě hemihydrátu siřičitanu vápenatého CaSO3 ∙ ½ H2O. V 

důsledku použití přebytku vápence obsahuje výsledný produkt i volné vápno. 

Polosuché metody vyžadují zachycení produktů odsíření společně s popílkem 

v elektroodlučovačích. [11] [21] 

Mokrá desulfatace 

   Těžený vápenec (čistota 98%) se na kladivo-odrazovém drtiči podrtí a následně 

pomele na max. velikost zrna 0,09 mm v kulovém mlýně a smíchá s 25% vody. 

Vzniklá suspenze je vstřikována v horní části absorbéru, kde dochází k chemické 

reakci s oxidy síry. Protiproudně působí kouřové plyny o teplotě 180°C. Suspenze 

přechází do reprodukčního výměníku, kde dochází ke vzniku CaSO3 ∙ H2O, který je 

okysličován postupem výměníku níž na CaSO4 ∙ H2O. Na dně výměníku je umístěn 

indikátor složení, sledující pH. Je-li v produktu obsaženo vápno, je směs odvedena 

zpět, dokud není produktem sádrovec. Pokud je produktem sádrovec odvádí se ve 

formě kalu do kalolisu, z něhož vystupuje ve formě sypké směsi o vlhkosti 10%, 

která se již nepřilepuje na dopravní pásy. 

   V České republice je energosádrovec vyráběn skupinou ČEZ (v 9 elektrárnách) 

polosuchou metodou (2 kotle) a mokrou metodou (30 kotlů) .  

Tab. : Kvalitativní požadavky na energosádrovec produkovaný ČEZ [27] 

Parametr Hodnota 

Obsah CaSO4∙2 H2O min. 90 % hm. 

Vlhkost max. 10 % hm. 

Obsah chloridů max. 0,1 % hm. 

Obsah oxidu hořečnatého max. 0,2 % hm. 

Hodnota pH 5 - 8 

Hmotnostní aktivita Ra 226 max. 300 Bq/kg* 

Index hmotnostní aktivity I max. 2,0 
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Tab. 3: Metody odsíření kouřových plynů z kotlů skupiny ČEZ [21] 

Elektrárna Bloky (kotle) Metoda 

Dětmarovice 4 x 200 MW mokrá vápencová 

Hodonín 50 MW,55 MW fluidní spalování 

Chvaletice 4 x 200 MW mokrá vápencová 

Ledvice 3 x 110 MW 2 x polosuchá metoda 
1 fluidní kotel 

Elektrárna Mělník II 2 x 110 MW mokrá vápencová 

Elektrárna Mělník III 500 MW mokrá vápencová 

Elektrárna Počerady 5 x 200 MW mokrá vápencová 

Elektrárna Poříčí II 3 x 55 MW fluidní spalování 

Prunéřov 4 x 110 MW mokrá vápencová 

Prunéřov II 5 x 210 MW mokrá vápencová 

Tisová I 2 kotle pro 3 x 57 MW + 
1 x 12,8 MW 

fluidní spalování 

Tisová II 112 MW mokrá vápencová 

Tušimice II 4 x 200 MW mokrá vápencová 

 

 

Obr. 5: Schema odsíření elektrárny Chvaletice [21] 
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  Sádrovec vzniklý v asorbéru se ve formě sádrovcové suspenze odčerpává přes 

zahušťovací hydrocyklony na pásové filtry s vakuovým odsáváním volné vody. 

Sádrovec o max. zbytkové vlhkosti 15% se umístí do skladu, odkud putuje 

k expedici nebo do míchacího centra stabilizátu. [21] 

 

Mechanismus vzniku energosádrovce: 

1. Rozklad vápence 

CaCO3  → CaO + CO2                                                                                                                                                  (5) 

2. Vznik siřičitanu vápenatého reakcí oxidu vápenatého s oxidem siřičitým 

CaO + SO2 → CaSO3                                                                                                                                                      (6) 

3. Oxidace siřičitanu vápenatého na těžko rozpustný bezvodý síran vápenatý 

CaSO3 + ½O2 → CaSO4                                                                                                                                               (7) 

4. Hydratace síranu vápenatého (vznik energosádrovce) 

CaSO4 + 2 H2O → CaSO4 · 2H2O                                                                                    (8) 

Zkráceně lze tento chemický proces zapsat následovně: 

CaCO3 + SO2 + ½ O2 + H2O → CaSO4 . 2 H2O + CO2                                                                        (9) 

[11] 

1.3.2 Chemosádrovec  

   Chemosádrovce je běžné označení pro sádrovce pocházející z chemického, 

potravinářského či sklářského průmyslu.  Vznikají v důsledku nutnosti desulfatace 

odpadních vod s obsahem SO4
2- vápencem ve vodném prostředí: 

SO4
2- + CaSO3 + 2 H2O → CaSO4 ∙ H2O + CO2                                                                                  (10) 

   Převážně jde o chemicky velmi čisté produkty s obsahem sádrovce či anhydritu 

nad 90%. Jejich nevýhodou je možnost obsahu nežádoucích příměsí používaných 

ve výrobě, které mohou mít vliv na sádrovec a výrobky z nich vytvořené. [4] [12] 
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1.3.3 Titanosádrovec 

   U nás vyráběný firmou Precheza Přerov pod názvem Pregips. Vzniká jako vedlejší 

produkt při výrobě titanové běloby, která je hlavním výrobním předmětem této firmy. 

Běloba se v ní vyrábí tzv. sulfátovou technologií. Jako základní surovina se požívá 

nerost ilmenit (FeTiO3). Tento výrobní proces je založen na rozložení ilmenitu 

kyselinou sírovou. Nejdříve se ilmenit pomele a usuší a následně je rozložen 

koncentrovanou kyselinou sírou.  

FeO ∙ TiO2 + H2SO4 → FeSO4 + TiO2 + H2O                                                                    (11)    

FeSO4 + CaCO3 + H2O  → CaSO4 ∙ H2O + FeO ∙ OH                                                    (12) 

CaSO4 ∙ H2O + FeO ∙ OH + CaO → CaSO4 ∙ H2O + CaO + Fe2O3 + H2O            (13) 

   Dle obsahu kyseliny sírové jsou toky odpadních vod rozděleny do tří kategorií: 

 1.A stupeň - vyčleněné vody (nad 200g H2SO4 na 1l H2O ) 

 1.B stupeň - silně kyselé vody (200g H2SO4 na 1l H2O ) 

 2. stupeň -  slabě kyselé vody (do 15g H2SO4 na 1l H2O ) 

   Vápenná suspenze se používá k neutralizaci vod spadající do kategorie 2.stupně. 

Stupně 1.A a 1.B jsou neutralizovány vápencovou suspenzí a zbylé sírany se 

neutralizují vápennou suspenzí. Nezreagovaná kyselina sírová je odstraněna 

promýváním sádrovce v centrifugách. Sádrovec se poté přesouvá pásovým 

dopravníkem do expedičního skladu. Sádrovec vzniklý tímto způsobem obsahuje 

11 – 13% vlhkosti. 

   U vody 1.B se vápenná suspenze převede na druhý stupeň, kde se spolu se slabě 

kyselými vodami neutralizuje pomocí vápna. Z reaktoru se suspenze odvodňuje 

kalolisy a vzniká filtrační koláč o cca 50% obsahu vody.  

   Prestab je označení pro jednostupňově vyčištěný sádrovec, pro své těsnící 

vlastnosti se používá při rekultivacích poddolovaných území či skládek odpadu. 

   Pregips se vyznačuje bílou až krémovou barvou barvou, používá se v zemědělství 

jako hnojivo a nebo jako regulátor tuhnutí.  [11] [12] [13] 
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Obr. 6: Schema výroby chemosádrovce závodu Precheza Přerov [13] 

1.3.4 Fosfosádrovec 

   Vzniká při výrobě kyseliny fosforečné a fosfátových pojiv rozkládáním fosforitu a 

apatitu kyselinou sírovou. Reakce probíhá za teploty 90 – 110°C dle rovnic: 

 z apatitu 

3Ca3(PO4)2 ∙ CaF2 + 10 H2SO4 + 20 H2O → 6 H3PO4 + 10 CaSO4 ∙ H2O + 2HF     (14) 

 z fosforitu 

3Ca3(PO4)2 ∙ Ca(OH)2 + H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 10 CaSO4 ∙ H2                                       (15) 

   Výroba probíhala ve firmě Fosfa Poštorná. Takto vzniklý sádrovec se vyznačoval 

vysokou čistotou a bílou barvou a byl ukládán pro malý odbyt do deponií, kdy je 

doposud. Fosfosádra se používala na výrobu sádrokartonů či v zemědělství. [4] [8] 

[11] 

1.3.5 Florosádrovec 

   Mezi další zástupce odpadních sádrovců patří fluorosádrovec. Vzniká během 

výroby kyseliny fluorovodíkové reakcí kazivce a kyseliny sírové.  

CaF2 + H2SO4 → 2HF + CaSO4                                                                                                                     (16)  

CaSO4 + H2O → CaSO4∙ 2H2O                                                                                     (17) 

    V ČR se takto vyráběla kyselina fluorovodíková v Ústí nad Labem. 

Chemosádrovec obsahoval zbytky kyseliny flourovodíkové, sírové, anhydrit, 
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kazivec a organické látky. Použití nalézá jako retardační přísada do betonu. [4] [8] 

[11] 

1.3.6 Citrosádrovec 

   Vzniká jako produkt při výrobě kyseliny citronové. I když se vykazuje vysokou 

koncentrací síranu vápenatého (obsah v sušině 99%) pro výrobu sádry se díky 

znečištění berlínskou modří a karborafínu nepoužívá. Tyto příměsi zpomalují 

tuhnutí natolik, že výsledné pevnosti jsou velice nízké. V České republice je vyráběn 

v Kaznějově. [12] 

Tab. 4: Zdroje síranových pojiv [6]   

zdroj surovina chem. ozn. zpracování poznámka 

Přírodní 
sádrovec 

kalciumsulfátdihydrát 
CaSO4 ∙ 2H2O 

ohřev v kotlích, rotačních, 
etážových a šachtových 

pecích 

po ohřevu a po mletí 
hotový produkt 

anhydrit 
kalciumsulfát 

CaSO4 
odpadá 

jemné mletí a přídavek 
budičů 

Průmyslový 
(odpadní) 

syntetický 
sádrovec (např. 
fosfosádrovec) 

kalciumsulfátdihydrát 
CaSO4 ∙ 2H2O 

ohřev v kotlích, autoklávech, 
vaření s roztokem CaCl2 

nutnost zušlechtění 
výchozího produktu 

syntetický 
anhydrit (např. 
z výroby HF) 

kalciumsulfát 
CaSO4 

odpadá čištění, přísady budičů 

 

1.4 Modifikace dehydratace sádrovce 

   Podstatou výroby všech síranových pojiv je postupná ztráta krystalicky vázané 

vody (dehydratace) vlivem zvyšující se teploty. Sádrovec nebo též síran vápenatý 

CaSO4 ∙ 2H2O, ať již vzniklý přirozeně nebo uměle vyrobený, je stálý do teploty 

přibližně 42 °C. Při zvýšení teploty na cca 60 °C lze zaznamenat tvorbu nepatného 

množství hemihydrátu.  Zjevné přeměny lze pozorovat od navýšení teploty na 75 – 

80 °C. Působením teploty postupně ztrácí vodu, dehydratuje. Při dosažení teploty, 

při níž tenze par převýší atmosférický tlak, zvyšuje tato reakce svou rychlost. Při 

105 °C se začne plně projevovat proces odvodňování. Při ohřevu nad 200°C 

obsahuje již jen stopové množství vody. [2] [4] [15]      

CaSO4 ∙ 2H2O → CaSO4 ∙ ½ H2O + 1,5 H2O                                                                 (18) 

   Dalším zahříváním ze sádrovce vznikají různé formy pojiv, které jsou závislé na 

teplotě výpalu a druhu použité technologie při jejich výrobě. Podstatně se od sebe 

liší svými fyzikálně mechanickými vlastnostmi (pevnost, počátek a doba tuhnutí) a 
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mírou dehydratace. Za vyšších teplot se sádrovec přemění úplnou dehydratací na 

bezvodý CaSO4, při menších teplotách vznikají hemihydráty. Takto vzniklá síranová 

pojiva rozdělujeme na rychle tuhnoucí sádru, anhydritové maltoviny a pomalu 

tuhnoucí sádru. [2] [8]   

 

Obr. 7: Schema dehydratace sádrovce [2] 

1.4.1 Rychle tuhnoucí sádra CaSO4 ∙ ½ H2O  

   Rychle tuhnoucí sádra neboli hemihydrát síranu vápenatého, v přírodě vystupující 

pod názvem bassanit. Vyskytuje se ve dvou modifikacích α a β, které jsou 

výsledkem odlišných výrobních postupů kalcinace, při nichž hraje nejdůležitější 

faktor, v jakém stavu voda ze sádrovce odchází – zda jako kapalina (α) či vodní 

pára (β). β – hemihydrát vzniká za normálního atmosférického tlaku za teplot 100 – 

160°C tzv. suchou dehydratací – v atmosféře, jež není nasycená vodní parou. 

“Mokrým“ dehydratačním způsobem při teplotách nad 100°C v atmosféře nasycené 
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vodní parou za zvýšeného tlaku vzniká α – hemihydrát. Tyto formy se od sebe neliší 

svou strukturou, ale mají různou morfologii a odlišné vlastnosti. Společným znakem 

hemihydrátů je velmi rychlé tuhnutí a tvrdnutí, které probíhá v řádu minut a je proto 

nutno používat zpomalovací přísadu. [2] [10] 

α – hemihydrát  

   se cení jako nejhodnotnější složka rychle tuhnoucí sádry. Je nazývaný také alfa 

sádrou. Vzniká ohřevem dihydrátu na 115 – 130 °C, a mírným přetlakem na 

sádrovcové zrno (0,12 – 0,13 MPa) v autoklávech s nasycenou vodní parou (“Mokrá 

cesta“). Druhá metoda výroby spočívá v dehydrataci sádrovce v roztocích některých 

solí, např. chloridu vápenatého či hořečnatého. Tvoří jej jehlicovitá nebo 

prizmatická, dobře vyvinutá (10 - 20μm), hladká a hutná zrna, jejichž morfologie je 

dána únikem vody v kapalném skupenství. Tyto krystalky mají měrnou hmotnost 

2700 - 2760 kg/m3. Oproti β – hemihydrátu se vyznačují pozvolnějším rozpouštěním 

při přípravě kaše, což má za následek delší dobu zpracovatelnosti, nižší vodí 

součinitel (w = 0,35 - 0,42) a tvorbu lépe uspořádané krystalické mřížky, dodávající 

α – půlhydrátu vyšší pevnost, dále nižším množstvím uvolněného hydratačního 

tepla a menším rozpínáním. Ve stavebnictví se používá jako pojivo do 

samonivelačních směsí, největší uplatnění nachází ve stomatologii. [2] [10] [11] 

β – hemihydrát  

   Neboli β – sádra se vyrábí za normálního tlaku při za zahřívání sádrovce na 100 

– 160 °C. Voda odchází formou vodní páry, což se projevuje nakypřováním částic 

sádry ve vařácích a rotačních pecích. Unikající vodní pára mechanicky narušuje 

vznikající krystalky, proto jsou pórovitější, menší (1-5μm), více “rozlístkované“ a 

krystalická mřížka obsahuje větší množství poruch než je tomu u α – sádry. 

Následkem toho mají při stejné zrnitosti větší měrný povrch, proto je třeba více vody 

(w = 0,5 – 0,7), což se projevuje snížením pevností. Měrná hmotnost β – 

hemihydrátu je 2630 až 2680 kg/m3. Používá se na výrobu sádrokartonu, sádrových 

tvarovek a sádrových omítek. [1] [2] [4] [10]  
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Výroba β – sádry: 

 v sušících mlýnech se sádrovec současně mele a kalcinuje proudícím 

horkým vzduchem o teplotě 600 - 700 z topeniště  

 systém Knauf – výpal sádrovce na roštu – celková výška vrstvy sádrovcových 

drtí dosahuje 40 cm. Je nutno respektovat zrnitost jednotlivých vrstev. 

 kalcinace ve vznosu – najemno pomletá vstupní surovina se jako prášek 

anebo vodní suspenze přivede do reaktoru, kde je jemně rozptýlena. 

V kalcinátoru probíhá kalcinace velice rychle a za vysoké teploty plynů (600 

- 800 °C). Používá se pro zpracování chemosádrovců, pro zpracování 

přírodního sádrovce je tato metoda nevhodná. 

 výroba v rotačních pecích – pece jsou se souproudou či proti proudnou 

výměnou tepla. Sádrovec se podrtí na zrno o velikosti 35 mm. Rozdíl pecí je 

v umístění hořáku, a to buď na horním konci pece (souproud) či na nižším 

(protiproud), a teplotě vstupujících spalin. U souproudých vstupují do pece o 

teplotě okolo 900 °C a opouštějí ji o 160 – 180 °C. Při protiproudném způsobu 

vcházejí o 600 – 700 °C a odchází s teplotou 100 °C. 

Výroba α a β – sádry: 

 mezi nejstarší metodu výroby obou hemihydrátů je výroba ve vařáku. Jedná 

se o kovový kotel cylindrického tvaru s vypouklým dnem o objemu 3 – 15 m3 

opatřený míchadlem. Vařák je vytápěn spalinami zespodu a z boku potrubím. 

Pomletý sádrovec se míchá a zahřívá na teplotu 130 – 150 °C. Dehydratace 

sádrovce trvá 1 - 3 hodiny. Jedná se o endotermický proces s exotermickou 

výdrží. 

Rychle tuhnoucí sádry rozdělujeme na: 

 sádra stavební (β – sádra) 

 sádra zubařská (α – sádra) 

 sádra modelářská (90% α – sádry, zbytek β – sádra, α i β CaSO4 III) 

[2] [10]  
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1.4.2 Pomalu tuhnoucí sádra, AH I 

   Získává se pálením sádrovce, nebo anhydritu při vysokých teplotách 800 – 1000 

°C v šachtových či rotačních pecích. Během výpalu na tyto teploty dochází 

k částečnému rozkladu síranu vápenatého na oxid sírový unikající do ovzduší a oxid 

vápenatý dle rovnice: 

2CaSO4  → 2CaO + 2SO2 + O2                                                                                                                        (19)  

    Vzniká maltovina obsahující 2 – 3 % CaO, který se po smíchání s vodou funguje 

jako vnitřní budič hydratace. Vlastnosti této maltoviny se podobají vlastnostem 

portlandských cementů nižších tříd. Konečné pevnosti dosahují 15 – 25 MPa (při w 

= 0,27). Označujeme ji jako zednickou, pomalu tuhnoucí či potěrovou sádru. 

Vzhledem k vysokým energetickým nárokům se v současné době z ekonomických 

důvodů již nevyrábí. [2] [8] [9]  

CaSO4 III (AH III) 

   Jedná se o v normálních podmínkách nestabilní modifikaci, která se vyskytuje ve 

dvou formách α a β, podle toho z jakého hemihydrátu jeho další dehydratací vznikly.   

- Vytváří se z α – hemihydrátu jeho zahřátím na 200 – 210 °C: 

α - CaSO4 ∙ ½ H2O  → α - CaSO4 III ∙ ½ H2O                                                                (20) 

- Vzniká zahřátím β – hemihydrátu na teplotu 170 – 180 °C nebo ohřevem sádrovce 

za sníženého tlaku: 

β - CaSO4 ∙ ½ H2O  → β - CaSO4 III ∙ ½ H2O                                                                (21) 

   Obě tyto formy mají xenomorfní strukturu, lze je od sebe těžko odlišit, při 

normálních podmínkách jsou nestálé a přeměňují se zpět na hemihydráty. Tento 

děj se v praxi označuje jako stárnutí sádry: 

3 CaSO4 + CaSO4∙ ½ H2O  → 4 CaSO4 ∙ ½ H2O                                                       (22) 

   Obě formy při kontaktu s vodou (vzdušná vlhkost) nebo sádrovcem přechází na β 

– hemihydrát: 
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                                                                              (23) 

  β AH III je oproti α AH III méně stálý, díky porézním krystalů o velkém měrném 

povrchu, vzniklých při dehydrataci formou páry. Pro tyto AH III je charakteristická 

rozpustnost, vysoký vodní součinitel w ≥ 1, nízká pevnost R ≤ 1 MPa, rychlé tuhnutí 

a termodynamická nestabilita. Je nežádoucí v síranových pojivech a vyskytuje se 

vždy v čerstvě vyrobeném β – hemihydrátu, proto se sádra nechává v dozrávacích 

silech, kde se i po několika dnech přeměňuje opět v půlhydrát. [5] [8] [10] [11]    

CaSO4 II (AH II) 

      Vzniká zahříváním AH III na teplotu 200 – 800 °C: 

CaSO4 III  → CaSO4 II  

CaSO4 II rozdělujeme dle teploty výpalu a jeho reaktivity s vodou: 

a) Anhydrit II / E – tzv. estrich sádra, při výpalu nad 600°C se část 

anhydritu II rozpadá na CaO a SO3 

b) Anhydrit II / N – nerozpustný, s vodou reaguje velice pomalu, má 

podobné vlastnosti jako přírodní anhydrit, získává se při výpalu na 300 

– 600 °C 

c)  Anhydrit II / T – těžce rozpustný, vzniklý při výpalu na 200 až 300 °C, 

se stoupající teplotou klesá jeho reakce s vodou [6] 

   Anhydrit II / N krystalizuje v rombické (kosočtverečné) soustavě. Měrná hmotnost 

2900 až 3100 kg/m3, tvrdost dle Mohse 2,9 až 3,5. Jeho pomalou reakci s vodou lze 

ovlivnit přídavkem urychlovačů – některé kyselé nebo i normální sírany. [1] 
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2. Anhydritové maltoviny 

      Anhydritové maltoviny jsou nehydraulické (vzdušné) maltoviny, vyrobené 

jemným semletím přírodního nebo nerozpustného anhydritu II - CaSO4 II, získaného 

vypálením sádrovce na 500 až 750 °C, nebo syntetického anhydritu II odpadajícího 

při chemické výrobě (HF) a jednoho nebo několika budičů, které umožňují rychlou 

reakci pojiva s vodou, případně barviv a přísad ovlivňující vlastnosti hotových 

produktů (barva, zpracovatelnost). 

   Měrná hmotnost anhydritových maltovin nabývá hodnot 2800 – 3000 kg/m3, 

objemová hmotnost ve volně sypaném stavu je 600 – 1000 kg/m3, v setřeseném 

stavu 900 až 1500 kg/m3. [2] [6] [10] 

2.1 Přírodní anhydrit 

   Pojmenování minerálu vychází z řeckého slova anhydros – bezvodý, na rozdíl od 

sádrovce. Krystalizuje v rombické (kosočtverečné) soustavě, bývá bíle, šedě, 

namodrale nebo červeně zabarvený. Lesk vykazuje skelný až perleťový, vryp bílý. 

Objemová hmotnost 2970 kg/m3 a tvrdost dle Mohse 3 – 3,5. Štěpnost výborná 

podle {010} a {100}, dobrá podle {001} a lom lasturnatý. Krystaly tvoří vláknité, 

kuličkovité, jemně zrnité až celistvé agregáty. V porovnání se sádrovcem má nižší 

teplotu rozpustnosti ve vodě – nad 40 °C, stálý do 800 °C. [8] [10] [16] [17] 

 

Obr. 8: Přírodní anhydrit [29]                     Obr. 9: Krystalová struktura anhydritu [30] 
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 Přírodní anhydrit vzniká často spolu se sádrovcem při evaporaci uzavřených moří 

či slaných jezer nebo hydrotermálními procesy u vyvřelých hornin. Lokality výskytu 

v České republice jsou – oblast Zámečku v Krušných horách, ložiska uranových 

Dolní Rožínky, v Českých Hamrech a v Křetíně. Na Slovensku u Spišské Nové Vsi 

a Novoveské Huti. Velká ložiska jsou v Polsku u Wieliczky, další známá naleziště 

jsou v Německu (Stassfurt), Itálii (Vulpino v Lombardii), Madagaskaru, Japonsku, 

USA a Kanadě. [8] [10] 

   Pokud se anhydritová maltovina připravuje z přírodního anhydritu, stačí jej pouze 

předsušit při 170 – 180 °C a rozemlít s přídavkem budiče. Tímto způsobem 

vyrobená se charakterizuje malou vazností.  Abychom získali větší pevnost, buď 

podrtíme sádrovec na větší kusy 50 – 100 mm a vypálit v šachtové peci. Celkový 

proces trvá 17 – 18 hodin a skládá se z výpalu 3 až 4 hodiny, chlazení cca 8 hodiny 

a předehřátí. Další způsob je podrcení na kusy o velikosti 30 až 40 mm a výpal 

v rotační peci. [1] 

2.2 Uměle vyrobený anhydrit 

a) Termický anhydrit – kalcinací energosádrovce při 800 °C se odstraní 

krystalicky vázaná voda a vzniká stabilní AH II, vysoké kvality (čistota 96 – 

98 %) s velice nízkým obsahem CaO vzniklého odsířením. Charakteristické 

je sametové až nažloutlé zabarvení a vysoké pevnosti. Výroba anhydritové 

maltoviny probíhá společným mletím s budičem.   

b) Syntetický anhydrit – vzniká jako podružná surovina při výrobě kyseliny 

fluorovodíkové z kazivce (fluorit) v peci. Z fluoritu se v rotační peci (400 – 

600 °C) dle rovnice ()vlivem účinku kyseliny sírové uvolňuje plynný 

fluorovodík, který se rozpouští ve vodě, kde se vytváří kyselina 

fluorovodíková. Výraznější žluté zbarvení než u termického AH je 

způsobeno reliktem kazivce. Malý obsah CaO získává při neutralizaci 

kyselých zbytků. Jeho chemická čistota nabývá hodnot 93 – 96%.  

 

CaF2 + H2SO4 →  CaSO4 + 2 HF                                                                           (24) 
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2.3 Hydratace síranových pojiv 

   Hydratace síranových pojiv je základní proces vytváření dihydrátu tuhnutím a 

tvrdnutím.  

   Hydratační mechanismus: 

o tvorba roztoku rozpouštěním pojiva ve vodě. Jakmile dojde 

k přesycení roztoku vzhledem k dihydrátu, začnou se vytvářet jeho 

zárodečná zrna buď ve volné formě nebo vázané na hemihydrát 

o dihydrát vytváří jehlicovité krystalky, které se svým nárůstem dostávají 

vzájemně do kontaktu, srůstají a vytváří pevnou strukturu. Podle 

použitého druhu pojiva se nám liší rychlost rozpouštění CaSO4 ve 

vodě a také kinetika hydratačního procesu. Hydratační proces je 

stabilní od okamžiku přesycení roztoku do tvorby první stabilní nukley 

dihydrátu. Krystalizační proces a úplná hydratace probíhá velkou 

rychlostí (několik hodin).  

   Během přechodu na tuhou látku se kaše zahřívá hydratačním teplem a zvětšuje 

svůj objem asi o 1%. [5] 

 

Obr. 10: Rozpustnost hydratovaného dihydrátu, hemihydrátu CaSO4 a anhydritu 

v závislosti na teplotě [6]   

   Důležitou roli při hydrataci sádrového pojiva je ovlivnitelná řadou vlivů. Proces 

tuhnutí se prodlužuje zvyšováním vodního součinitele, nízkou teplotou či přidání 

zpomalovačů tuhnutí buď blokujících hydrataci tvorbou vápenných komplexů 

(citronany, vínany), anebo tvorbu samotných sádrovcových nukleí (organické látky). 

To má za následek pokles výsledných pevností. Urychlení hydratačního procesu lze 
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dosáhnout zvýšením teploty, prodloužením míchacího cyklu nebo urychlovači 

tuhnutí (NaCl, KCl, přídavek sádrovce). [5] [8] 

   Množství uvolněného hydratačního tepla je u různých modifikací hemihydrátů 

rozdílné:  

α – CaSO4 ∙ ½ H2O + 1½ H2O →  CaSO4 ∙ 2 H2O + 17,163 kJ ± 84 J                          (25) 

β – CaSO4 ∙ ½ H2O + 1½ H2O →  CaSO4 ∙ 2 H2O + 19,256 kJ ± 84 J                          (26) 

[11] 

2.4 Teorie hydratace anhydritu 

   Základním principem tvorby sádrovce je chemické vázání vody na rozemletý 

anhydrit za současného tuhnutí a tvrdnutí. 

CaSO4 II + 2 H2O →  CaSO4 ∙ 2 H2O + 16,9 kJ                                                         (27) 

   V počáteční fázi, kdy anhydrit (s přídavkem přísady) přichází do kontaktu s vodou, 

začíná část rychle vytvářet slabou vrstvu hydratovaných vápenatých a síranových 

iontů, které do reakce vstupují rozkladem katalyzátorů. Budiče pak vyvolávají 

chemickými reakcemi narušení povrchové struktury anhydritového zrna a tím 

zvyšují jeho rozpustnost a s tím související i rychlost reakce. Kolem této vrstvy se 

vytváří roztok CaSO4. V druhé fázi se pozvolna zvyšuje mocnost vrstvy tvořené 

z hydratovaných iontů nestabilních podvojných solí okolo anhydritového zrna. 

Rozrůstáním vrstvy se v ní počínají tvořit zárodečné krystaly sádrovce, které v ní 

vyvolávají napětí, jež vede ke vzniku trhlin a prostoru pro jejich další růst, kterými 

přichází voda a odchází vzniklé produkty podvojných solí.  V poslední etapě dochází 

rychlou reakcí nukleí sádrovce s vodou a roztokem CaSO4 k vykrystalizování na 

dihydrát s určitým obsahem nově vzniklých vázaných minerálů vzniklých z solí, které 

do reakce vstupovaly jako budič. Samo anhydritové zrno však nikdy zcela 

nezmodifikuje a zůstane v jádru, jako jeho neměněná část. [18] [22]    

Obecná rovnice tvorby dihydrátu je platné téměř pro všechny sírany: 

CaSO4  + sůl ∙ n H2O →  sůl ∙ CaSO4 ∙ n H2O                                                                           (28) 

sůl ∙ CaSO4 ∙ n H2O →  sůl ∙│n-2│H2O + CaSO4 ∙ 2 H2O                                     (29) 
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Na základě této rovnice je možno vyjádřit vznik K2SO4 ∙ CaSO4 ∙ H2O:  

2K+ + SO4
2- + CaSO4  + H2O →  K2SO4 ∙ CaSO4 ∙ H2O                                                (30) 

K2SO4 ∙ CaSO4 ∙ H2O →  2K+ + SO4
2- + CaSO4 ∙ 2 H2O                                               (31) 

Tento princip je platný pro krystalizaci většiny budičů. [8] 

Během hydratace mohou vznikat následující komplexní (podvojné) soli: 

- Syngenit K2Ca(SO4)2 ∙ H2O,  

o jednoklonná soustava, tvrdost 2,5, hustota 2,59 g/cm-3, bezbarvý, bílý, 

světle žlutý 

- Eugsterit Na4Ca(SO4)3 ∙ 2 H2O  

o jednoklonná soustava, tvrdost 1-2 

- Koktait (NH4)2Ca(SO4)2·H2O 

o  jednoklonný minerál, tvrdost 2,5, hustota 2,5 g/cm-3, bezbarvý, 

průhledný, pojmenován po českém mineralogovi prof. Jaroslavu 

Koktovi 

- Ferrinatrit Na3Fe(SO4)3·3H2O,  

o romboedrická soustava, tvrdost 2,5, hustota 2,55 – 2,61 g/cm-3 

[23] [24]   
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Obr. 11: Schema hydratace anhydritu [22]    
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2.5 Mechanismus hydratace anhydritu 

   Při zvýšení teploty přesahující 40 °C se sádrovec z roztoku nevykrystalizuje, což 

se projevuje skoro úplným pozastavením tuhnutí. Za normálních podmínek probíhá 

hydratace anhydritu a s tím i tuhnutí pojiva velice pomalu a pouze částečně. To je 

způsobeno nízkou rozpustností anhydritu. Pro zvýšení reaktivnosti a rozpustnosti 

suroviny ji můžeme zvýšit účinnost mlecího procesu na jemnější zrna a nebo 

přidávat látky pozitivního charakteru, které mají na reakci katalytický účinek. 

Nazývají se budící (aktivační) přísady nebo katalyzátory tuhnutí a tvrdnutí 

anhydritového pojiva. Tyto látky nejen ovlivňují rychlost tuhnutí pojiva, ale výrazně 

podporují mechanické zpevnění zatvrdlého pojiva. Tyto katalyzátory tuhnutí a 

tvrdnutí anhydritu lze rozdělit na :  

 síranové – NaHSO4, KHSO4, K2SO4, NaSO4, ZnSO4, FeSO4 

 zásadité – vápno, cement, pálený dolomit, granulovaná vysokopecní struska, 

vodní sklo 

 směsné – vytváří se spojením několika síranových či zásaditých budičů, 

např. NaSO4 s portlandským cementem nebo kombinací ZnSO4 s K2SO4 

   Podle toho v jaké fázi výrobního procesu budiče přidáváme, rozlišujeme je na: 

 vnitřní – budiče se přidávají ke vstupní surovině před samotným výpalem 

 

Obr. 12: Schéma technologie výroby anhydritové maltoviny s vnějším budičem [2] 

 vnější – přidávají se ve fázi mletí anhydritu po výpalu nebo současně se 

záměsovou vodou 

 

Obr. 13: Schéma technologie výroby anhydritové maltoviny s vnitřním budičem [2] 
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Tab. 5: Tabulka budičů anhydritového pojiva [6]   

Budič Množství 
alkalický 
portlandský cement 
vápenný hydrát 
vysokopecní struska 

≤ 7% 

síranový 
síran hlinitý 
síran zinečnatý 
síran draselný 

< 3% 

směsný 
zásadosíranový 
např. síran sodný nebo síran draselný 
v kombinaci s portlandským cementem 

< 5 % 
z toho nejvýše 3% sulfátu 

   

   Síranové a zásadité budiče mají rozdílný průběh působení a způsobují i rozdílný 

mechanismus tuhnutí. Směsné katalyzátory účinkují jako kombinace obou 

předchozích. [8] [10] 

2.5.1 Síranové katalyzátory 

   Účinkem síranových budičů vznikají komplexní meziprodukty během tuhnutí 

anhydritu. Průběh hydratace anhydridu působením síranových katalyzátorů lze 

popsat těmito reakcemi:  

1. rozpouštění anhydritu 

2. přesycování roztoku a tvorba komplexních solí 

3. vylučování 

   Tyto reakce a jejich posloupnost je platná pro většinu síranů. Odlišnosti lze nalézt 

v jejich aktivitě pohyblivosti kationtů ve vodním roztoku. [5] 

2.5.2 Zásadité katalyzátory 

   Rozdíl mezi alkalickými a síranovými budiči je především nepřítomnost 

meziproduktů (chování je stejné jako u fyzikálních katalyzátorů). Další aspekt je 

rozdílný účinek na rozpustnost anhydritu, která je při použití alkalických budících 

přísad značně snížena. Stejně tak se snižuje rychlost a schopnost hydratace. [15] 
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2.5.3 Směsné katalyzátory 

   Z výsledků v praxi je lze hodnotit jako budící přísadu s nejlepším efektem (např. 

směs portlandského cementu (3%) a Na2SO4 (0,5%). [1] 

2.5.4 Mechanismus hydratace s přídavkem budičů 

   Průběh tuhnutí a tvrdnutí anhydritového pojiva s přídavkem katalyzátorů lze při 

zjednodušení rozdělit na tyto vzájemně se překrývající fáze: 

- Hlavní část hydratace – proběhne v rozmezí 24 až 72 hodin. Během této 

doby vznikne hydratací množství sádrovce potřebné k zatuhnutí. U 

síranových přísad probíhá hydratace s větší rychlostí a intenzitou.  

- Vysychání zatuhlého pojiva – v této etapě dochází k nárůstu mechanických 

pevností. Voda se současně chemicky váže a odpařuje. 

- Pozvolné dohydratování zatvrdlého pojiva pohlcováním okolní vlhkosti [8] 

   Při tvrdnutí anhydritové maltoviny zhydratuje přibližně pouze 63 % anhydritu, 

zbylá část se stává jemnou výplní. Z toho plyne, i když k plné hydrataci je potřeba 

26,4 g vody (w = 0,264) v praxi se hodnota vodního součinitele pohybuje okolo w = 

0,2. [10] 

   Kvalita anhydritových maltovin je závislá jak na jemností mletí, tak na čistotě 

výchozí suroviny. Ložiska přírodního anhydritu obsahují často nečistoty, jedná se o 

sádrovec, vápenec, chlority, dolomit, pyrit či organické látky. Tyto nečistoty nám 

negativně ovlivňují charakter anhydritových maltovin. U povrchových nalezišť 

přírodního anhydritu se nejčastěji jedná o sádrovec, podpovrchová ložiska obsahují 

soli rozpuštěné ve vodě.  Výše uvedené látky nám velmi negativně ovlivňují 

vlastnosti anhydritové maltoviny:  

 alkalické chloridy – obsah v anhydritu by neměl překročit 0,5 – 1%. Vzniklý 

chlorid vápenatý permanentně, díky svým hygroskopickým vlastnostem, 

zvyšuje vlhkost výrobků z AH maltoviny a také markantně brzdí transformaci 

CaSO4 na CaSO4 ∙ 2 H2O. 

CaSO4  + 2 NaCl →  CaCl2 +  Na2SO4                                                                                                        (32)  
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 uhličitany – v obsažené v anhydritu jsou obvykle inertní. Přidáním budičů 

však mohou v anhydritové směsi vyvolávat kypřící efekt (vznik CO2), což má 

za následek snížení pevnosti. 

MgCO3  + 2 NaHSO4 →  Na2SO4 + MgSO4 + H2O + CO2                                                          (33) 

 sádrovec – zrna anhydritu jsou v porovnání se sádrovcem značně tvrdší, 

proto se sádrovec rychleji mele a lehce obaluje částice anhydritu, čímž 

snižuje mlecí efekt. [1] 

2.5.5 Požadavky na zpracování anhydritové maltoviny  

1) Nelze směšovat s vápnem ani s cementem, jelikož by vlivem síranového 

rozpínání mohlo dojít k úplné degradaci výrobku  

2) Maltovina je velice citlivá na množství přidávané vody 

3) Poměr maltoviny ku výplni by při jejím přidávání neměl překročit 1:3 

4) Dílce vyrobené z anhydritové maltoviny lze spojovat a omítat jen touto 

maltovinou 

5) Může se používat pouze v trvale suchém prostředí 

6) Při teplotě 32 °C se tuhnutí zpomaluje, při 41 °C se úplně zastavuje 

2.5.6 Použití anhydritových maltovin 

   Dnes již nepoužívané historické maltoviny na bázi anhydritu s vnitřním buzením 

byla Scottova sádrovina (budič CaO), De Wyldeho sádrovina (vodní sodné nebo 

draselné sklo), Pariánská sádrovina (borax) a Keanův cement (síran 

hlinitodraselný). 

   V současnosti se anhydritová maltovina jako kvalitní surovina využívá pro výrobu 

suchých i litých anhydritových směsí, malt pro zdění a omítání. Největší upotřebení 

nachází ve výrobě samonivelačních potěrů a podlah, mezi jejichž výhody patří 

snadná a rychlá pokládka, vysoká požární odolnost a minimální objemové změny. 

[8] [10] 

 

 

 



39 
 

2.5.7 Dosavadní výzkum prováděný na ÚTHD  

   Z prací zabývající se problematikou modifikace anhydritového pojiva bylo 

doposud ozkoušeno množství budících přísad v různých koncentracích. 

- Síran draselný K2SO4 

- Síran sodný Na2SO4 

- Hlinitanový cement 52,5 La-Farge 

- Energosádrovec Počerady  

- Popílek Dětmarovice 

- α-sádra Gaprom 

- Hydroxid vápenatý CL – 90 

- Portlandský cement CEM I 42,5 R 

- Heptahydrát síranu železnatého FeSO4∙7H2O 

- Pentahydrát síranu měďnatého CuSO4∙5H2O 

Prakticky všechny budiče prokázaly katalytický účinek, z nichž největší potenciál 

vykazují směsné budiče tvořeny kombinací síranu sodného a cementu CEM I 42,5 

R. Při použití těchto budičů bylo dosaženo pevností v tlaku až 35 MPa. Výrazného 

urychlení doby tuhnutí vykazovalo použití síranu draselného. Při použití budičů ve 

vyšších dávkách byly identifikovány komplexní soli eugsterit, syngenit a hydrát 

síranu sodného mirabilit. U budícího efektu vyvolaného pentahydrátem síranu 

měďnatého bylo navíc zaznamenáno masivní bobtnání čerstvé směsi. [5] [8] [7] [17] 

[18] [22] [25] 
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II EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

1. CÍL 

   Cílem diplomové práce bylo studium hydratačního procesu a dosahovaných 

technologických vlastností přírodního anhydritu s přídavkem vybraných vnějších 

budičů, síranových a zásaditých. 

2. METODIKA  

   Metodicky byla experimentální část rozdělena do dvou etap. V rámci první etapy 

byl na základě dřívějšího výzkumu na ústavu THD a z dostupné literatury proveden 

návrh potenciálních budičů a způsob jejich dávkování. Následovala příprava 

anhydritových směsí s odpovídajícím typem budiče a odzkoušení základních 

technologických vlastností.  

   Druhá etapa byla věnována studiu průběhu hydratačního procesu hydratovaných 

anhydritových směsí pomocí X-ray difrakční (XRD) a termické analýzy (DTA). 

2.1 Etapa I 

   Pro experimentální zkoušky vnějšího buzení byly vybrány z poznatků předešlých 

výzkumů budiče síranové a směsné. Jako síranový budič byl vybrán síran amonný 

a hydrát síranu železitého. Směsné přísady pak tvořily kombinace cementu, 

vápenného hydrátu, chloridu vápenatého, síranu sodného a hydrát síranu 

železitého. Maximální množství budiče bylo dle závěrů předchozích prací limitováno 

3%. Výběr dichromanu sodného jako budiče byl inspirován zahraniční literaturou 

Making of anhydrite cement from waste od SINGH, M. a GARG, M.. Složení 

jednotlivých receptur je uvedeno v tabulce 6. Receptury v tabulce jsou místo čísel 

označeny zkratkami budičů pro snadnou identifikaci receptur v dále uvedených 

tabulkách a obrázcích. U údajů doby hydratace jsou dny značeny písmenem D 

místo celým slovem.  
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Tab. 6: Složení jednotlivých receptur 

Složení jednotlivých receptur [%] 

Recept Ozn. Na2SO4 
Fe2(SO4)

3 
(NH4)2 
SO4 

Ca(OH)2 
CEM I 
42,5 

CaCl2 
Na2CrO7 

∙2H2O 

1 AH        

2 Fe  1      

2a Fe  3      

3 NaFe 0,5 0,5      

3a NaFe 1,5 1,5      

4 NH3   1     

5 NH9   3     

6 CEM 2    3 0,5  

7 CaOH 2   3  0,5  

8 Cr       0,3 

9 NaCr 0,3      0,3 

 

   Příprava jednotlivých vzorků buzených anhydritů se sestávala z nadávkování 

stanoveného množství přírodního anhydritu a navrženého množství a druhu budiče 

s následnou řádnou homogenizací. 

   Na vzorcích byly poté stanoveny zkoušky technologických vlastností, dle 

následujících postupů: 

- nejdříve byly vstupní suroviny zhomogenizovány na vibračním mlýně a dále 

byl na Blaineově přístroji permeabilní metodou změřen specifický povrch 

- na Vicatově přístroji byla stanovena kaše normální konzistence (6 ± 1 mm) 

pro hydratované pasty dle ČSN 196-3, a určena množství záměsové vody 

pro jednotlivé vzorky. Vzorky se sestávaly z navážky 300g anhydritu a 

příslušné dávky použitého budiče dle tabulky receptur [33] 

- současně se stanovením normální konzistence bylo provedeno vizuální 

posouzení případné barevné změny a zhodnocení chování a zpracovatelnost 

anhydritové směsi  

- hodnoty tuhnutí, tj. počátek a doba tuhnutí se stanovila normově na Vicatově 

přístroji dle ČSN EN 196 – 3 [33] 

- pro měření parametrů pevností v tlaku a v tahu byla vytvořena v ocelových 

formách zkušební tělesa o rozměrech 20 x 20 x 100 mm; která byla po 

namíchání zabalena na 24 h do folie a po odformování uložena 
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v laboratorním prostředí. Pro zkoušky byla vybrána zkušební tělesa ve stáří 

1, 3, 7, 14, 28 a 90 dní doby hydratace.   

- stanovení objemové hmotnosti jednotlivých vzorků probíhalo vždy před 

samotnými pevnostními zkouškami 

- stanovení pevnosti v tlaku a v tahu probíhalo dle požadavků normy ČSN EN 

196 – 1 [32] 

- ihned po provedení destruktivních pevnostních zkoušek byly zbylé fragmenty 

podrceny na laboratorním vibračním mlýně, aby propadla sítem 0,063mm. 

Takto předpřipravené vzorky následně prošly trojnásobnou vypírkou 

ethylalkoholem a konečnou v acetonu, z důvodu chemického ukončení 

probíhajících hydratačních pochodů. Vzorky byly do doby provádění dalších 

zkoušek uloženy do mrazícího boxu při teplotě -20°C. 

2.2 Etapa II 

   Zbytky vzorků po pevnostních zkouškách byly v rámci druhé etapy podrobeny 

studiu hydratačního procesu pomocí následujících analýz: 

o DTA – pro kvantitativní zhodnocení stupně hydratace anhydritu. Na 

základě průběhu DTA a TG křivky bylo vypočteno procentuální 

zastoupení sádrovce v jednotlivých hydratovaných vzorcích, a to v 

časovém intervalu 90 dní.   

o XRD analýze – pro kvalitativní vyhodnocení průběhu hydratace 

anhydritu a pro případnou identifikaci hydratačních produktů vzniklých 

v důsledku přídavku budičů. Jednalo se především o identifikaci tzv. 

komplexních (podvojných) solí, případně jiných složek hydratovaných 

budičů. 

 

3. Použité přístroje 

Laboratorní vibrační mlýn 

   Domílání namíchaných surovinových směsí probíhalo pomocí laboratorního 

vibračního mlýnku VM-3 na ÚTHD FAST. Je určen pro mletí vzorků o navážce 100-

200 g, velikosti zrn do 10mm a tvrdosti materiálu do stupně 9 dle Mohse. Přístroj se 
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sestává z nádoby opatřené víkem, v níž je umístěno šest pružin, na nichž je zavěšen 

mlecí talíř pevně připojený na elektromotor.  

Vicatův přístroj 

   Dle ČSN EN 196-3 byl pro stanovení kaše normální konzistence a počátku a doby 

tuhnutí použit Vicatův přístroj. [33] 

Blainův přístroj 

   Pro stanovení specifického povrchu navržených receptur byl použit dle ČSN 196-

6 Blainův přístroj pro permeabilní metodu. [34] 

Zkušební formy 

   Normové ocelové formy použité pro výrobu zkušebních těles 20 x 20 x 100 mm. 

Zatěžovací lis 

   Pro vykonání pevnostních zkoušek na tělesech 20 x 20 x 100 mm byl použit lis na 

ústavu THD. 

DTA difrakční termická analýza 

   DTA difrakční termická analýza – byla provedena na derivatografu Mettler Toledo 

TGA/SDTA851e. 

   Zařízení Mettler Toledo TGA/SDTA851e pro vzorky o navážce cca 1 g bylo 

použito pro získání TG, DTG a DTA - křivky. Kapsle se vzorky byly zahřívány 

v rozmezí 25 až 1000 °C lineárním nárůstem teploty 10 °C za minutu. 

Obr. 14: Mettler Toledo TGA/SDTA851e. 



44 
 

XRD Rentgenová difrakční analýza 

   Provedeno na difraktografu od firmy PANalytical s PIXcel3D detektorem za 

podmínek:  

 záření Cu K-alpha 

 vlnová délka 1.54184 Å 

 Napětí (kV)/Proud (mA): 45/40 

 Liniový scan 

 Režim 1D 

 Čas na krok 157,845 s 

 Velikost kroku 0,0130° 

 

Obr. 15: Vysokoteplotní XRD-difrakční analýza 

4. Použité suroviny 

Přírodní anhydrit 

   Použitý anhydrit byl dodán firmou Morfico do barelu (cca 70 kg). Jedná se o 

přírodní anhydrit těžený v Polsku. Výstup XRD analýzy je na obrázku č. 16. 

 

Obr. 16: Rentgenogram přírodního anhydritu  
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Zastoupené minerály dle XRD analýzy:  

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

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

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

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

Dle XRD analýzy s vyhodnocením kvantitativní fázové analýzy Rietveld je obsah 

anhydritu min. 90 %. 

 

Síran sodný bezvodý - Na2SO4 

   Jako vnější budič byl použit síran sodný bezvodý čistý dodávaný firmou PENTA. 

Mr     142,04 

Obsah   99 % 

pH    5,2 – 8 (50g/l při 20°C) 

 

Síran amonný – (NH4)2SO4 

   Jako vnější budič byl použit síran amonný dodávaný firmou PENTA. 

Mr     132,14 

Obsah   99,5 % 

pH    5,0 – 6,0 (5% vodný roztok při 25°C)  

 

Síran železitý hydrát – Fe2(SO4)3 

   Jako vnější budič byl použit hydrát síranu železitého dodávaný firmou PENTA. 

Mr     399,88 + aq 

Obsah Fe   21,0 – 23,0 % 

pH    1,4 (50g/l při 20°C) 
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Chloridy   max. 0,005 % 

Fe2+    0,02 % 

Látky nerozp. v HCL 0,01 % 

 

Chlorid vápenatý bezvodý – CaCl2 

   Jako vnější budič byl použit chlorid vápenatý dodávaný firmou PENTA. 

Mr     110,99 

Obsah   97,0 % 

pH    8,0 – 10,0  

 

Dichroman sodný dihydrát – Na2CrO7∙2H2O 

   Jako vnější budič byl použit dihydrát dichromanu sodného dodávaný firmou 

PENTA 

Mr     298,00 

Obsah   99,0 % 

pH    3,5 

 

Vápenný hydrát – Ca(OH)2 

   Jako vnější budič byl použit hydroxid vápenatý Bílé vápno CL 90 – S dle ČSN EN 

459-1, SuperCalco dodávané společností Carmeuse sídlem Mokrá. 

Mr     74,09 g/mol  

pH    12,4 
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Cement 42,5 CEM I 

   Jako vnější budič byl použit cement CEM I 42,5 R parametry výrobce jsou 

uvedené v tabulce 7. 

Tab. 7: Fyzikální, mechanické a chemické parametry cementu CEM I 42,5 R [28] 

Obsah 

 

 
Pevnost v 

tlaku 
Pevnost v 

tahu 

 

Parametr Hodnota 

 %  Mpa Mpa   

CaO 64,2 1 den 14 4 Počátek tuhnutí 201 min 

SiO2 19,5 2 dny 29 6 Konec tuhnutí 264 min 

Al2O3 4,7 7 dní 51 8 Měrný povrch 381 m-2/kg 

Fe2O3 3,2 28 dní 61 9 Hydratační teplo 310 J/g 

MgO 1,3 56 dní 66 9 
Normální konz. 27,7 % 

SO3 3,2 90 dní 67 9 

Cl- 0,047 

Výrobce Českomoravský cement, a.s. – Závod Mokrá K2O 0,78 

Na2O 0,09 

 

5. Vyhodnocení 

5.1. Etapa I 

   Původně bylo navrženo pro tuto práci 10 receptur a referenční vzorek. Za budiče 

byly vybrány níže uvedené látky. Vstupní suroviny se odlišovaly na první pohled 

svou morfologií a odstínem zabarvení: 

- síran sodný Na2SO4     - práškovitý, bílý 

- síran amonný (NH4)2 SO4     - větší krystaly, transparentní 

- síran železitý hydrát Fe2(SO4)3   - práškovitý, světle žlutý 

- chlorid vápenatý bezvodý CaCl2   - velké „shluky“, bílý 

- cement CEM I 42,5     - práškovitý, šedý 

- vápenný hydrát Ca(OH)2    - práškovitý, bílý 

- dichroman sodný dihydrát Na2CrO7∙2H2O - větší krystaly, žlutooranžový 

   Z tohoto důvodu byly hrubozrnější látky nejprve řádně semlety v laboratorním 

vibračním mlýnku, u ostatních vstupních surovin nebyl tento proces zapotřebí. 
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   Pro referenční vzorek byl příznační rys nedostatečného zatvrdnutí během prvních 

24 h, což mělo za následek změnu tvaru při odformování u raných zkoušek.   

   Receptury obsahující hydrát síranu železitého se vyznačovaly ostře pronikavým 

žlutým zabarvením, které po proběhnutí hydratace přešlo do cihlového odstínu. 

Další pozorovaný průvodní jev bylo nakypřování úměrně rostoucí s koncentrací 

železitého budiče, viditelné již v prvotních fázích míchacího procesu. Vlivem tohoto 

nakypření nebylo možné určit hodnotu vodního součinitele při stanovování kaše 

normální konzistence u receptur s vyšším obsahem budiče. U 3% koncentrace 

síranu železitého bobtnání směsi nebylo pravidelné a vytvářené póry se lišily jak 

svou velikostí, tak i rychlostí kypřící reakce i při opakované přípravě stejného 

vzorku. Docházelo k tvorbě kavern, i vzrůstových, což mělo za následek praskliny 

probíhající podélně celým vzorkem. Póry vzniklé od vyvinutého plynu navíc vylehčily 

vzorky svou velikostí natolik, že se stal extrémně křehkým. Vzorky s přídavkem 

síranu sodného a síranu železitého se oproti samotnému Fe3SO4 vyznačují 

světlejším odstínem, reakce vytvářející plyn probíhají umírněněji.  

    Vzorky s recepturou 2a a 3a byly namíchány pouze pro pozorovací účely 

s obsahem záměsové vody nižších koncentrací. Nakypřování probíhalo již od 

počátku smíchání surovin. Hmota po zarovnání povrchu ve formě nadále bobtnala, 

vytvořila zvlněný povrch, podporovaný uzavřeným plynem. Během těchto změn se 

hmota ve formě viditelně smršťovala, což se projevilo potrháním již tuhnoucí 

povrchové vrstvy. Z tohoto důvodu byly receptury 2a a 3a vyřazeny pro možnost 

zanesení chyby. Při zkoušení možné stanovitelnosti vodního součinitele byla 

naměřena hranice 1,5 % pro max. obsah hydrátu síranu železitého jako budiče. 

Během zrací doby ve formě i ve vzorcích s obsahem 1% bylo pozorováno 

probíhající nakypření, jež mělo za následek vypouknutí zarovnané strany 

zkušebních těles.  
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Obr. 17: Vliv kypření na strukturu hmoty u vzorků s hydrátem síranu železitého 
 

 

Obr. 18: Projevy kypřícího efektu hydrátu síranu železitého před odformováním  

 

   Použití síranu amonného bylo doprovázeno také mnoha průvodními jevy. 

Především se jednalo o pronikavý zápach (čpavkovitý), který mizel nejdříve po 

uplynutí 8 dní od namíchání. Další úskalí byl účinek na horní část ocelové formy, 

především u vzorků s větší koncentrací budiče, jež i přes nanesení mocnější vrstvy 

separačního prostředku vyvolával korodující reakce a přenesení tohoto zabarvení 

do horní poloviny povrchu vzorku během prvotních 24 hodin. U vzorku s 1% 

obsahem byly zasaženy pouze vrchní hrany vzorku, již ne celé plochy jako u vzorků 

o vyšší koncentraci. U obou koncentrací docházelo během prvních 72 hodin 

k vytváření krystalů solí na povrchu vzorku, tzv. sintru, viz obr 19. Poslední negativní 

efekt doprovázel odfomování vzorků. I když bylo na vzorcích možno naměřit 

normovou hodnotu doby tuhnutí, samotné zatvrdnutí směsi nebylo po 24 hodinách 
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dostatečné. To se projevilo u 1 denních a i 3 denních vzorků., Vzorky byly ještě 

v plastickém stavu podobnému tuhé plastelíně a vykazovaly změnu tvaru při 

odstraňování bočnic formy. To zapříčinilo u jedno a třídenních vzorků nepravidelný 

tvar, který lze popsat jako „ banánově zakřivený “ a ztrátě rovnoběžnosti, viz obr. 

19.  

   

Obr. 19: Vzorky modifikované síranem amonným  
 

   U přípravy vzorků z receptur se směsnými budiči (cement nebo vápenný hydrát, 

chlorid vápenatý, síran sodný) nebyly zpozorovány během míchání, stanovování 

normální konzistence, odformování, ani při pevnostních zkouškách žádná negativa. 

Naopak oproti ostatním prokazovali při setřásání jistou tixotropii, snadnou možnost 

zarovnání a po odformování nebyly zjištěny objemové změny. Na zkušebních 

tělesech s budičem hašeného vápna po 24 hodinách vykrystalizovala krystalická 

sůl, viz obr. 20, která se během 3 – 5 dnů samovolně rozložila. Oba vzorky se 

vyznačovaly bílou barvou, přičemž cementová receptura s o něco tmavším 

odstínem.  

 

Obr. 20: Vykrystalizovaná sůl u vzorku se hydroxidem vápenatým  
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   Pro poslední namíchané vzorky byl jako budič použit dihyrát dichromanu sodného 

ve stejném množství (1%), jednou samotný, a ve druhém případě jako směsný, se 

stejným množstvím síranu sodného. Samotná zpracovatelnost a odformování 

probíhalo bez obtíží. Pro zkušební tělesa s dichromanovým budičem je 

charakteristické ostré žlutozelené zabarvení v čerstvém stavu, které se po 

vytvrdnutí vytratí a na rovnoměrně probarvenou světle žlutou, kromě zarovnávané 

plochy. Zde je příznačná nerovnoměrná probarvenost způsobená vodou unikající 

na povrchu behěm procesu zrání. Ta pro pigment z dichromanu představovala 

transportní medium a při odpaření za sebou zanechávala na povrchu vzorku plochy 

pigmentu o různých koncentracích, viz obr. 22. 

 

Obr. 21: Odlišné zabarvení vzorků jednotlivých receptur 
 

 

Obr. 22: Odlišné zabarvení stejných vzorků při použití dichromanu sodného jako 

budiče 
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   Tabulka č.8 ukazuje množství záměsové vody potřebné pro jednotlivé receptury 

,pro dosažení normání konzistence, dle normy ČSN EN 196-3 na Vicatově přístroji. 

Tab. 8: Množství vody v záměsi jednotlivých receptur 

Receptura Označení 
Množství 
vody [%] 

1 AH 20,0 

2 Fe 22,0 

2a Fe ––– 

3 NaFe 22,7 

3a NaFe ––– 

4 NH3 20,3 

5 NH9 19,3 

6 CEM 23,7 

7 CaOH 25,5 

8 Cr 20,0 

9 NaCr 20,8 

 

   Pro referenční vzorek samotného anhydritu je normální konzistence 20%. Při 

použití síranu železitého spotřeba narůstá a při použití kombinace síranu železitého 

a sodného vzrůstá ještě více. Naopak vliv síranu amonného jako budícího 

prostředku v nižší koncentraci spotřebu nepatrně zvyšuje, zatímco při použití 

trojnásobné dávky spotřeba mírně klesá. Při použití hydraulických pojiv je patrná 

mnohem vyšší spotřeba (o cca 18 % pro cementový budič) a nejvyšší spotřebu ze 

všech navrhovaných receptur je u receptury s vápenným hydrátem a to o 25,5 %. 

Budič dichroman sodný dihydrát nemá na množství žádný vliv. Z údajů lze vyčíst, 

že použití síranu sodného zvyšuje spotřebu vody řádově do 5%.  

   Tabulka č.9 ukazuje změnu počátku a doby konce tuhnutí naměřených na 

Vicatově přístroji 
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Tab. 9: Hodnoty počátku a doby tuhnutí 

Receptura Ozn. Počátek tuhnutí Doba tuhnutí 

  [h:min] [min] [h:min] [min] 

1 AH 12:45 765 14:30 870 

2 Fe 12:45 765 15:30 930 

3 NaFe 2:10 130 5:10 310 

4 NH3 6:40 400 10:30 630 

5 NH9 6:45 405 10:20 620 

6 CEM 1:00 60 1:20 80 

7 CaOH 1:10 70 1:40 100 

8 Cr 7:30 450 10:30 630 

9 NaCr 2:50 170 4:30 270 

 

   Hodnota referenčního vzorku pro anhydrit je 765 min počátek tuhnutí a 870 pro 

dobu tuhnutí. Při porovnání s touto hodnotou je pouze receptura se samotným 

budičem (síran železitý) beze změn pro počátek tuhnutí. Při době tuhnutí naopak 

působí prodlužením doby o 60 minut. U ostatních použitých přísad, již lze 

vypozorovat urychlení zracích procesů. Vliv síranu amonného je stejný pro obě 

koncentrace a to zkrácením počátku tuhnutí vzorků o cca 50 % a o cca 30 % u doby 

tuhnutí. Použití samotného dichromanu sodného urychluje reakce pro počátek 

tuhnutí o 41 % a o 28% pro dobu tuhnutí. Použití síranu sodného se síranem 

železitým mění rapidně chemické reakce uvnitř probíhající. Snižuje počátek tuhnutí 

o 83% a o 64 % dobu tuhnutí. Při kombinaci s dichromanem urychluje počátek 

tuhnutí oproti použití samotného dichromanu sodného o 37 % a o 41% zkracuje 

samotnou dobu tuhnutí. Nejvýraznější vliv byl naměřen u vzorků s recepturami 6 a 

7. Vliv vápenného hydrátu snižuje počátek tuhnutí z 765 minut na 70 a dobu tuhnutí 

zkracuje z 870 na 100 minut. Jako nejúčinnější se projevil vzorek se směsným 

budičem (cement CEM I 42,5, síran sodný, chlorid vápenatý). Jeho účinek zkrátil 

dobu potřebnou pro zatuhnutí o 92 % tj. o 705 min (11h 45 min) a dobu tuhnutí 

zefektivnil o 91 % ve srovnání s referencí. Rozdíl mezi počátkem tuhnutí a dobou 

tuhnutí je nejlepší pro receptury 6 a 7, kdy doba mezi těmito přechody činí 20 minut 

pro cementovou recepturu a 30 minut pro buzení vyvolané směsným budičem 

s obsahem Ca(OH)2.  Třetí nejvýraznější zkrácení této mezidoby představuje použití 

síranu sodného s dichromanem a to na rovných 100 minut, což odpovídá 

referenčnímu vzorku. Receptury 2,3 a 8 mají obdobný vliv na prodloužení této doby 



54 
 

(160 – 180 minut) a dále pak receptury se síranem amonným působí prodloužením 

meziobdobím na 215minut (1%) a 230 minut (3 %). Oproti samotné referenci bylo 

patrné úplné zatvrdnutí směsi po 24 h a to u receptur označených NaFe, CEM, 

CaOH, Cr a NaCr.  

   Tabulka č.10 představuje hodnoty specifických povrchů jednotlivých receptur 

stanovených permeabilní metodou na Blainově přístroji. 

Tab. 10: Specifický povrch jednotlivých receptur 

Receptura Označení 
Měrný povrch 

[m2/kg] 

1 AH 350 

2 Fe 340 

3 NaFe 350 

4 NH3 340 

5 NH9 340 

6 CEM 330 

7 CaOH 370 

8 Cr 370 

9 NaCr 350 

  

   Zkouška probíhala v laboratorním prostředí na Blainově přístroji po 

zhomogenizování vzorků na vibračním mlýnku. Z naměřených hodnot uvedených 

v tabulce došlo ke snížení měrného povrchu při použití směsného budiče tvořeného 

cementem, síranem sodným a chloridem draselným na hodnotu 330 m²/kg oproti 

350 m²/kg přírodního anhydritu a zvýšení plochy u vzorků se samotným přídavkem 

dihydrátu dichromanu sodného a směsného budiče s vápenným hydrátem na 

hodnotu 370 m²/kg. U ostatních budičů nedošlo k výraznějším posunům oproti 

referenčnímu vzorku.    
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Tab. 11: Objemová hmotnost zkušebních těles v závislosti na době hydratace 

Objemová hmotnost [kg/m3] 

Receptura 1 D 3 D 7 D 14 D 28 D 90 D 

AH 2041 2091 2003 1920 1914 1939 

Fe 1926 2071 1962 1916 1889 1922 

NaFe 1931 2001 1962 1881 1858 1917 

NH3 1992 2069 1970 1954 1945 1957 

NH9 2114 2105 2032 1821 1820 1915 

CEM 1971 1992 2011 1961 1894 1931 

CaOH 1864 1974 1964 1852 1819 1850 

Cr 1961 2036 1961 1896 1882 1918 

NaCr 1935 2005 1910 1869 1889 1919 

 

   Vypočtená objemová hmotnost, viz tab. 11, získaná vždy před pevnostními 

zkouškami, ukazuje u všech vzorků poklesy během prvních 28 dní uložení a při 90 

dnech uložení mírný narůst. To bylo způsobeno přijímáním vzdušné vlhkosti po 

ukončení hydratačních přeměn. Nejvyšší objemovou hmotnost vykazoval vzorek 

s nejmenším vodním součinitelem, tj. se síranem amonným ve vyšší koncentraci a 

referenční vzorek přírodního anhydritu (druhá nejnižší hodnota w). Toto platí i 

opačně, kdy nejmenší hustotu mají vzorky s vápenným hydrátem, které pojaly 

nejvíce vody (w = 0,255). Naopak u modifikace s portlandským cementem má 

objemová hmotnost třetí nejvyšší hodnotu navzdory druhému nejvyššímu w (w = 

0,235). U receptur ovlivněných síranem železitým bylo dosaženo druhých nejnižších 

hodnot a vliv přídavku síranu sodného je zcela nepatrný. Naopak u buzení 

vyvolaného dichromanem sodným a jeho kombinace se síranem sodným je 

znatelný rozdíl, stírající se až po dosažení 28 dní hydratace. Přídavek síranu 

amonného v různých dávkách je zcela zřetelný. V porovnání s nemodifikovaným 

vzorkem nižší dávka budiče objemovou hmotnost lehce navyšuje, avšak vyšší 

přídavek působí zcela opačně. 
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Tab. 12: Pevnost v tahu za ohybu zkušebních těles v závislosti na době hydratace 

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

Receptura 1 D 3 D 7 D 14 D 28 D 90 D 

AH 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1 1,5 

Fe 0,0 0,0 0,0 1,2 1,5 1,7 

NaFe 0,0 0,3 0,3 4,4 5,5 6,3 

NH3 0,0 0,2 0,4 4,0 5,2 5,5 

NH9 0,0 0,0 0,3 1,2 3,9 4,5 

CEM 0,3 0,8 1,3 2,4 6,1 8,3 

CaOH 0,1 0,3 0,3 1,2 5,5 6,3 

Cr 0,0 0,1 0,5 2,1 3,4 3,6 

NaCr 0,1 0,6 0,9 2,3 5,0 5,1 

 

 

Obr. 23: Pevnost v tahu za ohybu jednotlivých receptur v závislosti na době 

hydratace 

   Z tabulky 12. je zřejmé, že samotný síran železitý má jen nepatrný vliv. Při použití 

samotného dichromanu sodného, je vliv již patrný, a to nárůst na hodnotu 3,6 MPa. 

Použití síranu amonného je nepřímo úměrné jeho koncentraci. V jednoprocentním 

přídavku zvyšuje pevnost v tahu na hodnotu 5,5 MPa, zatímco v 3% pouze na 4,5 

MPa, což je oproti referenčnímu vzorku (1,5 MPa) téměř trojnásobný narůst 

pevností. Při porovnání použití samotných budičů a jejich kombinaci se síranem 

sodným, je viditelný další nárůst pevností. Při porovnání stejných dávek dichromanu 
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sodného a s přídavkem Na2S04 je zde nárůst o 31 % při porovnání účinku se 

síranem železitým dokonce 72%, v tomto případě ale nebyly použity stejné dávky 

železitého budiče. Nejvyšších hodnot dosahují pevnosti v tahu se směsnými budiči 

s obsahy cementu (8,3 MPa) a Ca(OH)2 (6,3 MPa) a u kombinace síranu sodného 

a železitého (6,3 MPa). U vzorků ozn. NaFe a NH3 je navíce oproti ostatním razantní 

nárůst pevností mezi 7 a 14 dnem hydratace. 

Tab. 13: Pevnost v tlaku zkušebních těles v závislosti na době hydratace 

Pevnost v tlaku [MPa] 

Receptura 1 D 3 D 7 D 14 D 28 D 90 D 

AH 0,0 0,7 1,1 4,6 6,1 6,4 

Fe 0,0 0,3 1,0 7,4 7,8 8,3 

NaFe 2,0 3,0 4,4 14,8 17,7 20,3 

NH3 0,0 1,2 4,4 15,6 18,1 18,5 

NH9 0,0 0,3 2,3 10,6 11,2 17,0 

CEM 4,3 5,4 8,8 13,3 21,8 28,9 

CaOH 1,6 1,8 3,3 6,3 15,8 21,3 

Cr 0,0 0,7 3,3 9,6 10,8 15,5 

NaCr 1,7 3,5 6,7 11,8 13,7 16,3 

 

 

Obr. 24: Pevnost v tlaku jednotlivých receptur v závislosti na době hydratace 
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   Pevnost v tlaku pro vzorek anhydritu bez budiče dosáhla po 90 dnech hodnoty 

6,44 MPa. U všech použitých budičů byl pozorován nárůst tlakové pevnosti oproti 

nemodifikovanému anhydritu. Stejně jako v případě tahových pevností je nárůst při 

použití přídavku samotného síranu železitého nejméně účinný a to o zhruba 30%.  

Vliv použití dichromanové soli je v obou recepturách velice obdobný, konečné 

průměrné hodnoty pro samotný budič byly 15,5 MPa a 16,3 MPa v kombinaci se 

síranem sodným.  

   Síran amonný vykazuje opět snižující se účinek se zvyšující se dávkou budiče. 

Tento rozdíl činní rovných 1,5 MPa.  

   Neúčinnějšími se z hlediska tlakových pevností jeví použití směsných budičů. 

Kombinace síranu železitého se sodným dosáhla hodnoty 20,3 MPa. Nepatrně 

vyšší hodnoty docílila receptura s obsahem hydroxidem vápenatým, odolala 

přetvoření 21,3 MPa, což je nárůst o 231 % ve srovnání s referenčním vzorkem. 

Podstatně vyšších hodnot a to 28,9 MPa bylo naměřeno u variantu s použitím 

portlandského cementu, hodnota pevnosti se zvýšila o cca 4,5 násobek oproti 

referenční hodnotě.  
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5.2. Etapa II 

   Mineralogické složení jednotlivých receptur stanovených XRD analýzou po 

jednotlivých dobách hydratace je uvedeno na následujících obrázcích č. 25 - 33: 

 

Obr. 25: Rentgenogram vzorku přírodního anhydritu bez budiče  

 

 

Obr. 26: Rentgenogram vzorku přírodního anhydritu s vnějším budičem Fe2(SO4)3 

(1 %) 
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Obr. 27: Rentgenogram vzorku přírodního anhydritu se směsným budičem 

Fe2(SO4)3 (0,5 %) a Na2SO4 (0,5 %) 

 

 

Obr. 28: Rentgenogram vzorku přírodního anhydritu s vnějším budičem (NH4)2SO4 

(1 %) 
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Obr. 29: Rentgenogram vzorku přírodního anhydritu s vnějším budičem (NH4)2SO4 

(3 %) 

 

 

Obr. 30: Rentgenogram vzorku přírodního anhydritu se směsným budičem CEM I 

42,5 R (3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) 
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Obr. 31: Rentgenogram vzorku přírodního anhydritu se směsným budičem Ca(OH)2 

(3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) 

 

 

Obr. 32: Rentgenogram vzorku přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) 
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Obr. 33: Rentgenogram vzorku přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) Na2SO4 (0,3 %) 

 

   Vyhodnocení XRD analýzy bylo provedeno pomocí programu HighScore Plus a 

databáze PDF (Powder Diffraction Files database) od ICDD (International Center 

for Diffraction Data).  

   Výstupem XRD analýzy byly rentgenogramy vzorků, ve kterých byly identifikovány 

následující minerály:  

- G - sádrovec, CaSO4∙2H2O, číslo karty ICDD 00-021-0816, d [Å] / I [%]: 

2,87/100; 4,28/90; 2,68/50; 7,61/45; 3,07/30; 2,79/20; 3,8/8.  

- A - anhydrit II, CaSO4, číslo karty ICDD 01-072-0503, d [Å] / I [%]: 3,49/100; 

2,85/30; 2,21/19; 2,33/17; 2,47/7; 2,18/6; 2,08/6.  

- K – koktait, (NH4)2Ca(SO4)2·H2O, číslo karty ICDD 00-011-0475, d [Å] / I [%]: 

9,83/100; 5,83/23; 4,96/40.  

   Průběh rentgenogramů vzorků byl v podstatě stejný. V rentgenogramech byly 

identifikovány difrakční linie sádrovce a anhydritu. I když to není z rentgenogramů 

zcela zřejmé, tak v raných stádiích hydratačního procesu byla nejvyšší intenzita 

pravidelně pozorována u difrakčních linií anhydritu a výrazně nižší u linií sádrovce. 

S dobou uložení se linie sádrovcové zvyšovaly, a naopak linie anhydritu snižovaly. 

Při provádění XRD analýzy se projevil vliv tzv. přednostní orientace krystalitů, kdy 
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se bazální linie minerálu přednostně pootočí tak, že jsou orientovány rovnoběžně s 

povrchem vzorku ve zkušební tabletě, která je následně vkládána do XRD přístroje. 

Tyto bazální linie jsou tak při měření zesíleny na úkor ostatních linií.  

   Vedle anhydritu a sádrovce byly ve vzorcích s přídavkem síranu amonného 

identifikovány difrakční linie podvojné soli amonno-vápenaté, koktaitu 

((NH4)2Ca(SO4)2·H2O). Nejlépe je to patrné u vzorku při použití 3 % síranu 

amonného viz obr.29 po jednom dni hydratace. Po dalších dne byly tyto difrakční 

linie výrazně nižší nebo zcela vymizely. To je zcela v souladu s teorií síranového 

buzení anhydritu, kdy při hydrataci dochází k tvorbě a následnému rozkladu 

komplexních solí.  

   U vzorků s přídavkem ostatních budičů nebyla pozorována žádná podvojná sůl, 

koncentrace síranového typu nebo složky budiče byla pro jejich identifikaci nízká.  

   Výstupem z termické analýzy byly termogramy, které jsou dokumentovány na 

následujících obr.34 – 88: 

 

Obr. 34: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu bez budiče po 

uplynutí 1 dne 
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Obr. 35: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu bez budiče po 

uplynutí 3 dnů 

 

Obr. 36: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu bez budiče po 

uplynutí 7 dnů 

 

Obr. 37: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu bez budiče po 

uplynutí 14 dnů 
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Obr. 38: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu bez budiče po 

uplynutí 28 dnů 

 

Obr. 39: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu bez budiče po 

uplynutí 90 dnů 

 

Obr. 40: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Fe2(SO4)3 (1 %) po uplynutí 1 dne 
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Obr. 41: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Fe2(SO4)3 (1 %) po uplynutí 3 dnů 

 

Obr. 42: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Fe2(SO4)3 (1 %) po uplynutí 7 dnů 

 

Obr. 43: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Fe2(SO4)3 (1 %) po uplynutí 14 dnů 
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Obr. 44: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Fe2(SO4)3 (1 %) po uplynutí 28 dnů 

 

Obr. 45: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Fe2(SO4)3 (1 %) po uplynutí 90 dnů 

 

Obr. 46: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Fe2(SO4)3 (0,5 %) Na2SO4 (0,5 %) po uplynutí 1 dne 



69 
 

 

Obr. 47: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Fe2(SO4)3 (0,5 %) Na2SO4 (0,5 %) po uplynutí 3 dnů 

 

Obr. 48: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Fe2(SO4)3 (0,5 %) Na2SO4 (0,5 %) po uplynutí 7 dnů 

 

Obr. 49: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Fe2(SO4)3 (0,5 %) Na2SO4 (0,5 %) po uplynutí 14 dnů 
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Obr. 50: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Fe2(SO4)3 (0,5 %) Na2SO4 (0,5 %) po uplynutí 28 dnů 

 

Obr. 51: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Fe2(SO4)3 (0,5 %) Na2SO4 (0,5 %) po uplynutí 90 dnů 

 

Obr. 52: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

(NH4)2SO4 (1 %) po uplynutí 1 dne 
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Obr. 53: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

(NH4)2SO4 (1 %) po uplynutí 3 dnů 

 

Obr. 54: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

(NH4)2SO4 (1 %) po uplynutí 7 dnů 

 

Obr. 55: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

(NH4)2SO4 (1 %) po uplynutí 14 dnů 
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Obr. 56: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

((NH4)2SO4 (1 %) po uplynutí 28 dnů 

 

Obr. 57: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

(NH4)2SO4 (1 %) po uplynutí 90 dnů 

 

Obr. 58: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

(NH4)2SO4 (3 %) po uplynutí 1 dne 



73 
 

 

Obr. 59: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

(NH4)2SO4 (3 %) po uplynutí 3 dnů 

 

Obr. 60: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

(NH4)2SO4 (3 %) po uplynutí 7 dnů 

 

Obr. 61: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

(NH4)2SO4 (3 %) po uplynutí 14 dnů 
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Obr. 62: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

(NH4)2SO4 (3 %) po uplynutí 28 dnů 

 

Obr. 63: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

(NH4)2SO4 (3 %) po uplynutí 90 dnů 

 

Obr. 64: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem CEM I 42,5 R (3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) po uplynutí 1 dne 
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Obr. 65: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem CEM I 42,5 R (3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) po uplynutí 3 dnů 

 

Obr. 66: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem CEM I 42,5 R (3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) po uplynutí 7 dnů 

 

Obr. 67: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem CEM I 42,5 R (3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) po uplynutí 14 dnů 
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Obr. 68: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem CEM I 42,5 R (3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) po uplynutí 28 dnů 

 

Obr. 69: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem CEM I 42,5 R (3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) po uplynutí 90 dnů 

 

Obr. 70: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Ca(OH)2 (3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) po uplynutí 1 dne 
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Obr. 71: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Ca(OH)2 (3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) po uplynutí 3 dnů 

 

Obr. 72: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Ca(OH)2 (3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) po uplynutí 7 dnů 

 

Obr. 73: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Ca(OH)2 (3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) po uplynutí 14 dnů 
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Obr. 74: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Ca(OH)2 (3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) po uplynutí 28 dnů 

 

Obr. 75: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Ca(OH)2 (3 %) CaCl2 (0,5 %) Na2SO4 (2 %) po uplynutí 90 dnů 

 

Obr. 76: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) po uplynutí 1 dne 
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Obr. 77: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) po uplynutí 3 dnů 

 

Obr. 78: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) po uplynutí 7 dnů 

 

Obr. 79: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) po uplynutí 14 dnů 
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Obr. 80: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) po uplynutí 28 dnů 

 

Obr. 81: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu s vnějším budičem 

Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) po uplynutí 90 dnů 

 

Obr. 82: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) Na2SO4 (0,3 %) po uplynutí 1 dne 
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Obr. 83: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) Na2SO4 (0,3 %) po uplynutí 3 dnů 

 

Obr. 84: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) Na2SO4 (0,3 %) po uplynutí 7 dnů 

 

Obr. 85: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) Na2SO4 (0,3 %) po uplynutí 14 dnů 
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Obr. 86: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) Na2SO4 (0,3 %) po uplynutí 28 dnů 

 

Obr. 87: Termogram hydratačního procesu přírodního anhydritu se směsným 

budičem Na2CrO7∙2H2O (0,3 %) Na2SO4 (0,3 %) po uplynutí 90 dnů 

 

V termogramech vzorků anhydritu, je u každého výstupu DTA pozorovatelná 

shodná endoterma, v intervalu 120 - 200 °C, odpovídající rozkladu sádrovce, 

spočívající v uvolňování vody a endoterma náležející rozkladu kalcitu v rozmezí 

teplot 650 – 800 °C. 

Z termogravimetrické křivky znázorňující úbytek hmotnosti bylo vypočteno 

procentuální množství sádrovce v hydratovaných vzorcích, viz tab. 14 a obr. 88. 
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Tab. 14: Vypočtený obsah sádrovce v závislosti na době hydratace 

Obsah sádrovce [%] 

 AH Fe NaFe NH3 NH9 CEM CaOH Cr NaCr 

1 D 13,80 17,30 43,31 21,69 21,96 43,08 40,94 23,17 43,18 

3 D 19,69 25,75 52,86 39,18 35,31 47,11 49,31 39,90 52,42 

7 D 28,23 34,42 57,91 42,12 44,07 53,83 54,31 44,63 54,29 

14 D 25,97 33,10 54,41 46,95 47,45 49,64 50,62 43,66 50,24 

28 D 26,59 33,38 54,29 47,31 47,52 48,22 49,47 45,08 52,66 

90 D 28,18 37,45 56,48 51,83 53,30 50,12 50,93 54,83 54,97 

 

 

Obr. 88: Obsah sádrovce jednotlivých receptur v závislosti na době hydratace 

   Jak je patrné z grafu, pozitivně ovlivnit hydratační schopnosti, prokazují všechny 

použité budiče. Nejvyšší iniciační účinek, a to již po jednom dni, se projevil v případě 

použití směsných budičů se síranem sodným, kdy došlo až k trojnásobnému 

navýšení obsahu zhydratovaného sádrovce ve vzorcích oproti referenci. U ostatních 

budičů byl tento efekt méně výrazný. 

   Obsah sádrovce se s dobou uložení pravidelně zvyšoval. V době hydratace 90 

dnů dosahovaly téměř všechny budiče obsah sádrovce v rozmezí 50 až 56 %, což 

je téměř dvojnásobek oproti referenci, který obsahoval pouze 28 %. 

   Nejmenší budící efekt byl pozorován pouze u síranu železitého, kdy obsah 

sádrovce po jednom dni dosahoval 17,3 % a po 90 dnech pouze 37,5 %. 
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6. Diskuze 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat: 

- Na základě předchozích výsledků výzkumu prováděného na ústavu THD a 

použité zahraniční literatury byly vybrány potencionální budící přísady a 

navržené v řadě koncentrací pro ovlivnění hydratačního procesu přírodního 

anhydritu těženého v Polsku. 

- Mezi vybrané budiče patřil síran sodný bezvodý (Na2SO4), síran 

amonný,((NH4)2SO4) síran železitý hydrát (Fe2(SO4)3), chlorid vápenatý 

bezvodý (CaCl2) dichroman sodný dihydrát (Na2CrO7∙2H2O), vápenný hydrát 

(Ca(OH)2), cement 42,5 CEM I R. Budiče byly dávkovány samostatně anebo 

ve formě kombinací dvou či tří, přičemž jedna složka ze směsných přísad byl 

vždy síran sodný. Maximální koncentrace pro jednotlivé složky byla 

stanovena na 3%. Vzorky byly podrobeny zkouškám a pozorování po 1, 3, 7, 

14, 28, a 90 dnech. 

- Při stanovení kaše normální konzistence na Vicatově přístroji byl 

zaznamenán rozdílný vliv jednotlivých budičů. Použití dichromanu amonného 

nemá na vodní součinitel žádný vliv, je stejný jako pro referenční vzorek 

nemodifikovaného anhydritu (20 %).  Síran amonný spotřebu záměsové vody 

snižuje se zvyšující se koncentrací (19,3 %). Ostatní budící složky množství 

záměsové vody zvyšují, nejvíce vápno (25,5 %) a poté cement, zbytek 

působí obdobně. V této fázi byly modifikovány maximální koncentrace použití 

síranu železitého na maximální dávku 1,5% z důvodů kypřících reakcí 

probíhajících značnou rychlostí od počátku smíchání s vodou. 

- Jednotlivé receptury se od sebe odlišovaly na první pohled zabarvením: bílo-

šedé – anhydrit bez přísad, receptura s přídavkem cementu, vápenného 

hydrátu a u síranu amonného; cihlové – použití síranu železitého a žlutě 

s přídavkem dichromanu sodného. U síranu amonného byl navíc znatelný 

zápach po čpavku během prvních dnů hydratace. 

- Na základě předchozích výzkumů platí předpoklad, že samotná anhydritová 

maltovina po rozdělání s vodou tuhne velice pomalu. Vliv budících složek na 

dobu tuhnutí a tvrdnutí byl zaznamenán ve všech případech. Použití 

receptury se samotným síranem železitým neovlivní počátek tuhnutí, pouze 
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nepatrně dobu tuhnutí. Použití soli amonné a dichromanu zkracují počátek 

tuhnutí téměř o polovinu a dobu tuhnutí o třetinu. Směsné budiče ovlivňují 

tyto parametry nejvíce, přičemž kombinace s hydraulickými pojivy zkracuje 

oba tyto procesy o cca 90% doby nutné pro přírodní anhydrit bez modifikace. 

- Vliv na specifický povrch není příliš výrazný. 

- Výrazné ovlivnění objemové hmotnosti nastalo pouze v případě použití 

s hydroxidem vápenatým jako budící složkou, a to pokles z 1940 kg/m3 na 

1850 kg/m3. Ovlivnění ostatními modifikacemi bylo pouze v řádu desítek 

kg/m3. 

- Ovlivnění obou pevnostních charakteristik bylo v případě receptur se 

samotným budičem síranem železitým nepatrné. U ostatních lze konstatovat, 

že dochází nejméně k dvojnásobnému nárůstu těchto hodnot. Nejvýrazněji 

působí směsný budič s cementem CEM I 42,5 R, kde dochází k nárůstu 

pevnosti tlaku z 6,4 MPa referenčního vzorku na 28,9 MPa. Další výrazný 

efekt prokazuje směsný budič se síranem železitým a vápenným hydrátem. 

- Provedením termické analýzy bylo zjištěno, že všechny navržené receptury 

jsou účinné stejně, a to zvýšením obsahu sádrovce na téměř dvojnásobné 

množství, vyjma vzorků, kde byl použita jako budící složka pouze hydrát 

síranu železitého. Zde byl obsah sádrovce pouze 37 % po 90 dnech. 

V prvopočátku hydratačního období je budící efekt nejrazantnější u vzorků, 

na nichž byl použit jako budič síran sodný.  

- Z pořízených rentgenogramů z XRD analýzy byl pozorován průběh 

hydratace anhydritových maltovin po dobu 90 dnů. Vedle sledování postupné 

hydratace anhydritu na sádrovec bylo také snahou identifikovat potenciální 

podvojné soli vznikající v průběhu raného stádia hydratace.  Pouze v případě 

buzení anhydritu síranem amonným (v obou koncentracích) byla 

identifikována podvojná sůl. Jedná se o minerál koktait pojmenovaný po 

českém mineralogovi prof. Jaroslavu Koktovi. U ostatních budičů nebyly 

pozorovány difrakční linie žádné podvojné soli, a to zřejmě z důvodu nízké 

koncentrace použitých budičů. Případná přítomnost podvojných solí tak byla 

pod úrovní měřitelnosti. 

 

 



86 
 

7. Závěr 

   Dle zadání bylo provedena práce zabývající se studiem hydratace přírodního 

anhydritu těženého v Polsku pomocí vnějších budičů. Zkoušky na vzorcích byly 

prováděny po 1, 3, 7, 14, 28 a 90 dnech. Všechny použité budící látky se projevily 

jako účinné. Některé nicméně méně, jako v případě použití síranu železitého, jiné 

jako velice efektivní, s příznivou vyhlídkou pro budoucí výzkum. Jedná se o směsné 

budiče v kombinaci se síranem sodným. Především vyčnívá receptura složená 

z portlandského cementu, síranu sodného a síranu draselného, jejíž výsledky 

technologických zkoušek dosahují nejlepších hodnot.  

   Použití hydrátu síranu železitého bylo doprovázeno ve vyšších dávkách 

nakypřováním, již od začátku míchání. 

   Všechny se projevily zvýšením stupně hydratace, i když v případě použití 

samotného síranu železitého, opět ne tak výrazně, jako u zbylých, kde docházelo 

téměř k zdvojnásobení hydratace. Z množství obsahu zhydratovaného sádrovce je 

zřetelný vliv přídavku síranu sodného již v raném hydratačním období po 1 dni.  

   XRD analýza byla prováděna na všech vzorcích mimo jiné pro případnou 

identifikaci vznikajících podvojných solí. Vzhledem k nižším dávkám do 3% 

použitých budičů, byla identifikována pouze jedna komplexní sůl - koktait 

(NH4)2Ca(SO4)2·H2O, a to na rentgenogramech pořízených na vzorcích s budícím 

efektem vyvolaným síranem amonným. 

   Do budoucna je pro další výzkum důležité se detailně zabývat i nadále touto 

problematikou. Jednak optimalizovat dávkování a variace jednotlivých budících 

složek, jednak zkoušet nové budiče a zkoumat jejich účinky. Pro případnou 

identifikaci vznikajících komplexních solí pomocí XRD analýzy zvýšit koncentraci 

budičů. Dále by bylo vhodné zaměřit se na studium vývinu plynu při nakypřování a 

analyzovat jej. Z tohoto důvodu vyzkoušet i zvýšenou dávku dichromanu sodného, 

pro vyvrácení anebo potvrzení vývinu plynu.  
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