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ÚVOD 

První zmínky o cementu mají svůj původ již několik stovek let před naším 

letopočtem ve starém Egyptě, kde byla ke stavebním účelům užívána směs vápna, 

jílu, písku a vody. Ve starém Římě došlo ke zdokonalení této směsi, ta měla 

schopnost tuhnout i pod vodou. Teprve až na přelomu 18. a 19 století byly objeveny 

hydraulické vlastnosti jílu a byl stanoven přesný podíl vápence a oxidu křemičitého 

potřebný pro získání tohoto hydraulického pojiva. Nicméně za počátek výroby 

cementu je považován rok 1824, ve kterém obdržel Angličan Joseph Aspdin patent 

na výrobu maltoviny, kterou nazval portlandským cementem.  

Během posledních desítek let cementářský průmysl prošel velkou 

modernizací technologie výroby. V dnešní době je cement známý jako jemně mletá 

anorganická látka, která po smíchání s vodou vytváří cementovou pastu schopnou 

vlivem hydratačních procesů tuhnout, tvrdnout a nabývat pevností jak na vzduchu, 

tak i pod vodou. Výrobní proces slínku, resp. cementu zahrnuje těžbu, drcení, mletí  

a homogenizaci surovin vhodného složení a následný výpal takto připravené 

surovinové směsi. Vypálený slínek je následně chlazen a po odležení rozemlet 

společně s přídavkem sádrovce jako regulátoru tuhnutí a dalších přísad  

a příměsí na jemnou moučku výsledného produktu. Nejdůležitějším procesem 

výroby je samotný výpal slínku, který probíhá nejčastěji v krátkých rotačních pecích 

za teploty okolo 1450 °C. 

Cement je nejrozšířenějším stavebním pojivem současného stavebního 

trendu, který je realizován velmi intenzivně, avšak jeho provádění je omezováno 

mnohými faktory, jedním z nich je právě teplota. Navzdory tomu je snahou 

stavebních společností provádět stavební činnosti jak v zimním období při nízkých 

teplotách, které zpomalují průběh tuhnutí cementu, se kterým souvisí i zpomalený 

nárust pevností, tak v letním období, kdy u stavebních hmot, které jsou aplikovány 

v tenkých vrstvách, např. omítkových systémů, může docházet vlivem vysokých 

teplot k jejich vysoušení, zpomalení hydratace a nárůstu pevností a v konečném 

důsledku k objemovým změnám. Proto je dobré znát a věnovat zvýšenou pozornost 

vlivům teploty prostředí na průběh tuhnutí cementového kamene, což je i cílem této 

práce.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Cement 

Cement je jemně mletá anorganická látka s velmi výraznou hydraulicitou.  

Po smíchání s vodou vytváří pastovitou hmotu, která má vlivem hydratačních 

procesů schopnost tuhnout, tvrdnou a nabývat pevností jak na vzduchu, tak i pod 

vodou a to za současné chemicko-mineralogické změny složení. Po zatvrdnutí si  

i ve vodě zachovává svoji pevnost a objemovou stálost. [1] [2] 

1.1. Historie 

Směs vápna, jílu, písku a vody používali již před více než 2600 lety staří 

Egypťané. Okolo prvního století našeho letopočtu toto pojivo začali vylepšovat 

Římané přídavkem vulkanické půdy (pucolánů) z regionu Puzzoulli. Tato směs byla 

schopná ztuhnout i pod vodou. Od názvu regionu Puzzoulli tak vzniklo dnešní 

označení pucolán.  

Počátkem 19. století Louis Vicat (1786 – 1861) určil jako první přesný podíl 

vápence a oxidu křemičitého nutný pro získání hydraulického pojiva – cementu.  

Za počátek výroby cementu lze považovat rok 1824, kdy Joseph Aspdin 

(1779 – 1855) upravil složení cementu Louise Vicata a byl mu udělen anglický 

patent na výrobu maltoviny, kterou nazval portlandský cement. Název vznikl podle 

podobnosti s horninou těženou v okolí města Portland v jižní Anglii.  

Fázové složení nebylo známo, teprve Le-Chatelier (1850 – 1936) 

identifikoval pomocí světelného mikroskopu částice lišící se optickými vlastnostmi. 

Mezi nimi byl také takový, který měl zvláštní význam – 3CaO·SiO2. 

Na našem území byla první cementárna založena v Radotíně roku 1870 

Ferdinandem Bártou. Výroba započala o rok později. 

Nejdříve se po dlouhou dobu cement vypaloval v jednoduchých pecích, 

většinou šachtových. Teprve až začátkem 20. století se začaly vyrábět pece rotační.   

S postupem času docházelo ke zlepšování vlastností portlandského 

cementu a nalezení nových druhů cementů. Hlavní vliv na to měly nové výrobní 

suroviny a zlepšování technologie výroby. [3] [4] [5] [10] 
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1.2. Suroviny pro výrobu cementu 

Suroviny pro výrobu cementů by měly obsahovat všechny složky nezbytné 

pro výrobu kvalitního slínku. Měly by mít vhodné chemické a mineralogické složení 

a příznivé fyzikálně-chemické vlastnosti. Dále by se také měly snadno mlít a mít 

vhodnou vlhkost, vaznost a stejnorodé složení. Tyto suroviny můžeme rozdělit  

do tří základních skupin: 

 vápenaté složky 

 jílovité složky 

 doplňující a korekční složky [5] [6] [7] 

1.2.1. Vápenaté složky 

Pro výrobu cementu jsou vhodné snadno těžitelné a melitelné vápence, 

které jsou nositelem CaO. Dobrá melitelnost a drtitelnost je požadována z důvodu 

úspory energie, které je při tomto procesu spotřebováváno velmi mnoho. 

Nejreaktivnější jsou částice o velikosti 5 – 10 µm. V případě obsahu 76 – 78 % 

CaCO3  ve vápencích k nim již nemusíme přidávat jílovitou nebo jinou složku 

obsahující SiO2, Al2O3, Fe2O3 a jiné sloučeniny. Je-li základní složkou 

vysokoprocentní vápenec, je nutné provést korekci surovinou chudou na CaCO3. 

V opačném případě, je-li základní složkou nízkoprocentní vápenec, složení se 

upravuje pomocí vápence vysokoprocentního. Dobře homogenní vápence 

obsahující výše zmíněné hydraulické složky jsou ideální surovinou pro výpal slínku. 

Oproti tomu se nehomogenní vápence musí jemně mlít a pečlivě homogenizovat. 

Aby vápenec vykazoval vhodné složení, často dochází k jeho mísení z různých 

částí lomu. Hornina se dělí podle obsahu kalcitu (CaCO3) a dolomitu (CaMg(CO3)2) 

dle následující tabulky: 

Tab. 1: Dělení hornin podle obsahu kalcitu a dolomitu [18] 

Název 
Mineralogický obsah [%] Chemické složení [%] 

Kalcit Dolomit CaCO3 MgCO3 

Vápenec 100 - 90 0 - 10 100 - 95,4 0 - 4,6 

Dolomitický vápenec 90 – 50 10 - 50 95,4 - 77,1 4,6 - 22,9 

Vápnitý dolomit 50 - 10 50 – 90 77,1 - 58,8 22,9 - 41,2 

Dolomit 10 - 0 90 - 100 58,8 - 54,3 41,2 - 45,7 
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Ve vápenci jsou obsaženy i další složky, jako např. křemen, opál, 

chalcedony, fosforečnany, pyrit, siderit, goethit, boehmit, magnesit, dolomit, 

sádrovec, anhydrit, kazivec, organické látky a jiné.  

Nevhodný je obsah MgO větší než 5 %. Důvodem je dodatečné hašení, 

vznik objemnějších novotvarů a následná destrukce betonu. Nežádoucími jsou také 

zrna křemene a rohovce, která vlivem své tvrdosti opotřebovávají mlecí zařízení. 

V neposlední řadě škodí také přítomnost P2O5, PbO, ZnO aj., při větším množství  

i alkalické oxidy a sírany.  

Na území České republiky se vyskytují rozsáhlá ložiska vápencových 

hornin. Konkrétně je známo více jak sto ložisek, z nichž se velká většina k těžbě 

vápenců nevyužívá. [1] [5] [6] [7] [8] 

1.2.2. Jílovité složky 

Tuto složku tvoří zeminy. Jsou to různé druhy jílů, slínů, břidlice, lupky  

a hlíny. Zmíněné suroviny obsahují hydraulické oxidy, tj. křemičité, hlinité a železité, 

které reagují s CaO za tvorby slínkových minerálů.  

Nejreaktivnějšími z hlediska výroby cementu jsou jílové částice o velikosti  

1 – 10 µm. Množství přidávaných jílovitých složek je ovlivněno kvalitou CaCO3. 

S vyšší čistotou vápence roste i potřeba přidávat jílové korektory, kterými bývají 

např. kaolinity, chloridy nebo amfibolity.  

Pro výrobu slínku jsou doporučeny spíše zeminy montmorilonitické  

a kaolinitické. Zeminy ilitické se naopak nedoporučují. [5] [6] 

1.2.3. Doplňující a korekční složky 

Na rozdíl od základních surovin se tyto složky přidávají pouze v malém 

množství. Jejich přídavek slouží k doplnění nezbytných oxidů, které jsou ve směsi 

pro výrobu cementu obsaženy v nedostatečném množství. 

Nejčastěji bývá nedostatek Fe2O3, který se doplňuje pomocí kyzových 

výpražků nebo železných rud. Méně často pak pomocí sideritu, lateritu nebo 

ocelového prachu. Nedostatek Al2O3 se řeší přídavkem bauxitu. Méně často se také 

řeší nedostatek SiO2, lze jej doplňovat přídavkem jemného křemičitého písku, příp. 

křemelinou resp. spongilitem nebo také vysokoteplotním popílkem. Nevýhodou 

křemene je obtížná melitelnost a nižší reaktivita než u jílových minerálů.   
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Pro zvětšení aktivity slínku a zvýšení slinovatelnosti suroviny se přidávají 

další látky působící jako intenzifikátory, mineralizátory nebo legující přísady. 

Intenzifikátory jsou látky snižující viskozitu taveniny, což způsobuje snížení teploty 

výpalu až o 100 °C. Patří sem např. Fe2O3 nebo fluoridy – Na2SiF6, CaSiF6, CaF2. 

Mineralizátory ovlivňují tvorbu slínkových minerálů, upřednostňují tvorbu jednoho 

minerálu na úkor minerálu jiného. V praxi alit před belitem. Mineralizátorem je např. 

sádrovec. Legující přísady zlepšují melitelnost slínku, patří sem např.  

fosforečnany – apatit (obsah do 1 %). Nutno dodat, že účinnost některých látek  

se překrývá. Z tohoto důvodu je nemůžeme jednoznačně zařadit do výše zmíněných 

skupin. [5] [6] [8] 

1.3. Návrh surovinové směsi 

Na základě chemických a mineralogických rozborů byly stanoveny tzv. 

moduly. Pomocí těchto empirických pravidel můžeme stanovit optimální složení 

suroviny (poměr jednotlivých komponentů), ale i chemickou a fázovou skladbu 

vyráběného slínku. [5] 

1.3.1. Hydraulický modul MH 

Číselná hodnota by měla být v rozmezí 1,9 – 2,1. Cementy s modulem 

menším než 1,9 mají malou vaznost. Naopak cementy s modulem vyšším než 2,1 

je nutné vypalovat na vyšší teplotu, mají vyšší počáteční pevnosti a vykazují vyšší 

hydratační teplo. [5] [8] 

𝑀𝐻 =
𝐶𝑎𝑂

𝑆𝑖𝑂2 + 𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐹𝑒2𝑂3
 

1.3.2. Silikátový modul MS 

Silikátový modul by se měl pohybovat v rozmezí 1,7 – 3,0. Se zvyšující  

se hodnotou silikátového modulu roste i teplota výpalu. Cementy pomaleji tuhnou, 

tvrdnou a zvyšuje se jejich chemická odolnost. [1] [6] [8] 

𝑀𝑠 =
𝑆𝑖𝑂2

𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐹𝑒2𝑂3
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1.3.3. Hlinitanový modul MA 

Jeho hodnota kolísá v rozmezí 1,5 – 2,5. S navyšující se hodnotou roste 

počáteční pevnost cementu, hydratační teplo a smrštění. Zrychluje se tuhnutí  

a snižuje odolnost vůči chemickým vlivům. Příčinou je rostoucí obsah C3A. Je-li MA 

vyšší než 8, jedná se o cement bílý. S hodnotou MA nižší než 0,64 slínek neobsahuje 

C3A a je vysoce chemicky odolný, jedná se o tzv. Ferrarický cement. [5] [6] [8] 

𝑀𝐴 =
𝐴𝑙2𝑂3

𝐹𝑒2𝑂3
 

1.3.4. Modul agresivity MAG 

Modul agresivity vyjadřuje poměr mezi oxidy, které podporují chemickou 

odolnost a oxidy, které mají špatný vliv na odolnost vůči chemickým vlivů. Hodnota 

tohoto modulu by měla být vyšší než 0,3. Čím je hodnota vyšší, tím je vyšší  

i chemická odolnost cementu. [6] [8] 

𝑀𝐴𝐺 =
𝑆𝑖𝑂2 + 𝐹𝑒2𝑂3

𝐶𝑎𝑂 + 𝐴𝑙2𝑂3 + 𝑀𝑔𝑂
 

1.3.5. Kalorický modul MCAL 

Někdy také označovaný jako modul vývinu tepla. Jeho hodnota by měla být 

v rozmezí 0,3 – 1,8. Vyjadřuje poměr mezi slínkovými minerály s vysokým a nízkým 

vývinem hydratačního tepla. Zvýšená hodnota znamená vyšší vývin hydratačního 

tepla a zároveň pokles chemické odolnosti cementu. [6] [8] 

𝑀𝐶𝐴𝐿 =
𝐶3𝑆 + 𝐶3𝐴

𝐶2𝑆 + 𝐶4𝐴𝐹
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1.3.6. Stupeň sycení vápnem SS 

Vyjadřuje poměr mezi skutečně obsaženým CaO ve směsi a množství CaO, 

které je potřebné k úplnému zreagování s oxidy SiO2, Al2O3 a Fe2O3. Čím je hodnota 

stupně sycení vápnem vyšší, tím je cement kvalitnější. U běžných cementů se tato 

hodnota pohybuje v rozmezí 87 – 92 %. Při vyšším stupni sycení (93 – 98 %) 

cementy vykazují větší počáteční pevnosti z důvodu výrazného množství C3A  

a C3S. [1] [5] [6] [8]   

𝑆𝑆 =
𝐶𝑎𝑂

𝐶𝑎𝑂𝑚𝑎𝑥
 

 Dle Bogue SSB 

- tento vztah se bohužel neosvědčil, proto se nepoužívá [8] 

𝑆𝑆𝐵 =
100 𝐶𝑎𝑂

2,8 𝑆𝑖𝑂2 + 1,65 𝐴𝑙2𝑂3 + 0,3 𝐹𝑒2𝑂3
 

 Dle Kühla SSK 

- tento vztah byl osvědčen a používá se [8] 

𝑆𝑆𝐾 =
100 𝐶𝑎𝑂

2,8 𝑆𝑖𝑂2 + 1,1 𝐴𝑙2𝑂3 + 0,7 𝐹𝑒2𝑂3
 

 Dle Lea a Parkera SSLP 

- je úpravou Kühlova vztahu, nejznámější, často používaný [8] 

𝑆𝑆𝐿𝑃 =
100 𝐶𝑎𝑂

2,8 𝑆𝑖𝑂2 + 1,18 𝐴𝑙2𝑂3 + 0,65 𝐹𝑒2𝑂3
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2. Technologie výroby 

Technologie výroby cementu prošla od svého založení dlouhým  

a rozsáhlým vývojem. V závislosti na fyzikálně-chemických vlastnostech výchozích 

surovin, vaznosti surovinové moučky, technologii, množství spotřebované energie, 

druhu a ceně paliva se v současnosti může výroba cementu realizovat třemi 

základními výrobními postupy: 

 mokrým způsobem 

 polosuchým způsobem 

 suchým způsobem [5] [6] [7] [8] 

2.1. Mokrý způsob výroby 

Základním principem mokrého způsobu výroby cementu je vytvoření 

surovinového kalu s obsahem vody okolo 32 – 40 %, který se přivádí do rotační 

pece, kde se nejdříve vysouší a až poté pálí. 

Výhodami jsou dokonalá homogenizace výchozích surovinových složek, 

použití u surovin nehomogenních resp. obsahujících vyšší původní vlhkost a menší 

konstrukční a ekonomická náročnost na rozdružení zeminy.  

Naopak nevýhodou je vysoká spotřeba tepla na vysoušení surovinového 

kalu (až 6300 kJ·kg-1), možnost zamrzání kalu v zimním období a neekologické 

vodní hospodářství. 

Mokrého způsobu výroby cementu se v dnešní době na našem území již 

nevyužívá. [5] [7] [8] 

2.2. Polosuchý způsob výroby 

Princip polosuchého způsobu výroby spočívá ve výrobě sbalků, které jsou 

tvořeny 12 – 14 % vody a v případě sbalků určených pro výpal v šachtové peci též 

11 – 12 % pomletého paliva - koksové krupice.  

Polosuchý způsob představuje určitý přechod mezi způsobem mokrým  

a způsobem suchým. Je méně náročný na spotřebu tepla a paliva. Lze využít tří 

odlišných technologií, kterými jsou: 
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 použití šachtových pecí 

 systém užívající Leopoldova roštu 

 systém F. L. Smidth [5] [8] 

2.3. Suchý způsob výroby 

Charakteristickým znakem tohoto způsobu výroby je krátká rotační pec 

s předřazenými výměníky tepla. Vyžaduje se, aby suroviny byly před výpalem 

vysušeny. Důvodem užívání suchého způsobu výroby je hlavně ekonomické 

hledisko – nižší spotřeba tepla na vysoušení a pálení surovinové směsi (cca  

3400 kJ·kg-1). Výhodou je i možnost předehřívání surovinové směsi a tím vysoká 

tepelná účinnost vypalovacího procesu. 

Tato technologie je instalována ve všech českých cementárnách (viz  

Obr. 1). Poslední rotační pec užívající mokrého způsobu u nás  

v Brně - Maloměřicích byla zastavena roku 1998. [5] [7] [8] [9] 

 

 

Obr. 1: Producenti cementu v České republice [9] 

U tohoto způsobu výroby je zpravidla postup následující (viz Obr. 2): 

Suroviny potřebné pro výrobu se nejprve natěží (1), následně podrtí na menší  

frakce (2) a směřují do skladovacích zásobníků (3). Ze zásobníků jsou 

v požadovaném poměru vedeny do oběhové surovinové mlýnice (4) s třídičem (5). 

Zde se suroviny společně melou a suší. Namletá a vysušená směs je dopravována  

do homogenizačního sila (6) a dále přes kondenzační systém spalných plynů (7)  

do výměníkového systému (8). Předehřátá surovinová směs vypadává 
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z výměníkového systému do rotační pece (9), kde dochází ke slinování. Vypálený 

slínek je uskladněn ve skladu slínku (10), ze kterého putuje, po přidání  

přísad – popílku, strusky, trasu, atd. (11) a sádrovce (12), do oběhové mlýnice (13), 

kde dochází ke společnému mletí. Pomocí třídiče (14) dochází k rozdělení do sil pro 

jednotlivé druhy cementů (15), odkud je odležený cement balen a expedován (16). 

[5] [10] [11] [13] 

 

 

Obr. 2: Schéma výroby cementu suchou technologií [5] 

2.3.1. Těžba surovin 

Těžba surovin probíhá v povrchových lomech poblíž cementáren. Měkké 

hlíny jsou zpravidla těženy pomocí rypadel, zpevněné horniny a vápence pak 

pomocí komorových nebo clonových odstřelů. Lomy mohou být jedno až tříetážové. 

Vytěžená surovina je odebírána kolovými nakladači a dopravována k drtičům 

nákladními automobily (dumpery) nebo pásovým dopravníkem. Z důvodu obsahu 
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uhličitanu vápenatého a jílových minerálů je ideální cementářskou surovinou 

slínovec. Vytěžená surovina by měla mít rovnoměrnou zrnitost a požadované 

chemické složení. [6] [8] [9] 

  

Obr. 3: Lom společnosti Českomoravský cement, a.s. – závod Mokrá [12] 

2.3.2. Drcení surovin 

Drcení může probíhat v několika stupních, jejichž počet se určuje dle 

charakteru drcené suroviny. Může být jednostupňové u měkkých, málo zpevněných 

surovin nebo častěji dvoustupňové u surovin tvrdých. Jednostupňové drcení není 

příliš časté a provádí se pomocí čelisťových nebo kladivových drtičů. Častěji se drtí 

ve dvoustupňových linkách, kde je drcení rozděleno na primární a sekundární. 

Primárním drtičem bývá nejčastěji drtič čelisťový, který má malé opotřebení, 

dlouhou životnost a výstupní frakci okolo 100 mm. Sekundárními drtiči mohou být 

drtiče kuželové, kladivové, odrazové, válcové nebo nejčastěji kladivoodrazové. 

Výstupní frakce sekundárního drcení je 2 – 4 mm. [6] [8] [9] [11] 

 

 

Obr. 4: Čelisťový drtič [14] 
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2.3.3. Předhomogenizace surovinové směsi 

Pro dosažení vysoké kvality slínku resp. cementu je důležitá homogenizace 

vstupních surovin. V cementárnách se používá zpravidla několik stupňů 

homogenizace. První stupeň tvoří právě předhomogenizační skládka (Obr. 5), která 

slouží zároveň jako zásobárna suroviny, která následně putuje do mlýna. 

Homogenita je zajištěna opětovným zakládáním a odebíráním vápence. [5] [9] 

 

Obr. 5: Předhomogenizační skládka se škrabákovým zakladačem [9] 

2.3.4. Mletí surovinové směsi 

Základním předpokladem suchého způsobu výroby slínku je mletí 

surovinové směsi v suchém stavu. Mletí vlhkých surovin je značně nákladné  

a pomalé, proto se využívá jednostupňových oběhových mlýnic, kde se surovinová 

směs současně vysouší. Pro vysoušení jsou využívány hlavně výstupní plyny 

z pece anebo odpadní vzduch z chladiče. Mletí je jednou z nejdůležitějších fází, 

současně je ale také jedním z energeticky a technologicky nejnáročnějších procesů 

výroby cementu. Surovina je mleta na moučku o velikosti zrna 5 – 40 µm. Na průběh 

slinování a rychlost tvorby slínku při výpalu má rozhodující vliv právě jemnost mletí. 

Nejčastěji je pro mletí surovinové směsi využíváno mlýnů s volnými mlecími tělesy, 

především kulových mlýnů s železnými koulemi. Principem je vynášení koulí 

odstředivou silou, při otáčení mlýna, a jejich padání na mletý materiál, který je 

rozemílán nárazem, tlakem a roztíráním. [5] [7] [9] [15] 
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Obr. 6: Vnitřní prostor cementové mlýnice s mlecími tělesy [12]   

2.3.5. Homogenizace surovinové směsi 

Samotný systém předhomogenizace je pro tepelné zpracování suroviny 

nedostačující, a proto je třeba provádět homogenizaci důkladnější. Té je 

dosahováno v homogenizačních silech. Dnem sila je tryskami přiváděn jemně 

rozptýlený tlakový vzduch, pomocí kterého dochází k čeření a homogenizaci. 

Systémy homogenizace mohou být různé, např. systém Fuller, systém Polysius 

nebo gejzírový systém. [4] [8] 

 

Obr. 7: Homogenizační silo Cement Hranice a.s. [9] 
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2.3.6. Výpal slínku 

Energeticky nejnáročnější a s ohledem na jakost produktu také 

nejdůležitější částí výrobního procesu je výpal slínku. Surovinová moučka se při 

výpalu přivádí do pecního systému, kde se vysušuje, předehřívá, kalcinuje a slinuje, 

čímž vzniká cementový slínek, který je následně chlazen.  

 

Obr. 8: Schéma cementárenské rotační pece [17] 

K tepelnému zpracování směsi surovin na slínek dochází v peci při teplotě 

1450 °C. K tomuto účelu je nejčastěji používána krátká rotační pec. Pec je tvořena 

válcovým ocelovým pláštěm, který je vyložený žáruvzdorným materiálem. Délka 

pece se pohybuje v rozmezí 40 – 100 m a její součástí jsou také tepelné výměníky 

a kalcinátory, ve kterých dochází k předehřátí a rozkladu CaCO3 před výpalem. 

 

Obr. 9: Výměník typu Humboldt, vlevo původní systém, vpravo s předkalcinátorem [8] 

Průměr pece může být 3 – 7 m a sklon 3 – 7 °. Pec se při výpalu otáčí kolem 

své osy frekvencí zhruba 1 – 2 otáčky za minutu. Výkon rotační pece se pohybuje 

od 500 do 4000 tun slínku za den. Dolním čelem pece je zaveden centrální hořák, 
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ve kterém se spaluje palivo. Horním koncem je do pece dávkována surovinová 

směs, která postupuje proti proudu spalin. Surovina prostupuje pecí rychlostí  

35 – 45 cm za minutu v určitých pásmech.  

Samotný výpal slínku lze dělit do 5 stádií. Prvním stádiem je stádium 

předehřívací (do 750 °C). Při teplotách do 200 °C dochází k dehydrataci, uvolnění 

volně vázané vody. Při teplotě nad 200 °C dochází k dehydroxilaci, odchodu vody 

v podobě OH-. Při teplotě 573 °C dochází k modifikační přeměně β-křemene na  

α-křemen a při 600 °C začíná rozklad vápence. Na konci tohoto stádia se setkáváme 

s počátkem tvorby nízkovápenatých slínkových minerálů CA a C2F substitucí dle 

rovnice: 

CaCO3 + Al2O3 → CaO·Al2O3 + CO2 

2CaCO3 + Fe2O3 → 2CaO·Fe2O3 + CO2 

Následuje stádium kalcinační (750 – 1250 °C), při kterém pokračuje 

rozklad CaCO3 za teploty 898 °C na CaO + CO2. Dále v tomto stádiu pokračuje 

substitučně a adičně tvorba nízkovápenatých slínkových minerálů. 

Substitučně: 2CaCO3 + SiO2·2Al2O3 → 2CaO·Al2O3 + SiO2 + CO2 

Adičně: CaO + Al2O3 → CaO·Al2O3 

Ke konci kalcinace lze pozorovat i vznik vysokovápenatých konečných 

slínkových minerálů C3A, C4AF a C2S. 

Dále nastává při výpalu stádium suchého slinování (1250 – 1350 °C).  

Zde dochází za exotermického zabarvení, tj. uvolňování tepla již k velmi intenzivní 

tvorbě C3A, C4AF a C2S. Tyto slínkové minerály se tvoří dle rovnic: 

CA + 2C → C3A 

C2A + C2F → C4AF 

2C + S → C2S 

Po suchém slinování nastává stádium slinování taveninového  

(1350 – 1450 °C). Dochází zde ke tvorbě taveniny, do které přechází nejprve C3A  

a C4AF, poté CaO a nakonec i C2S. Reakcí oxidu vápenatého s belitem vzniká alit, 

který se v tavenině nerozpouští. Reakce probíhá dle rovnice: 

C2S + CaO → C3S 

Tato reakce je možná pouze v tavenině. Při stádiu taveninového slinování 

dochází ke tvorbě cementového slínku. 
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Posledním stádiem je stádium chladicí. Důležité je rychlé chlazení pro 

zachování hlavních hydraulických slínkových minerálů, jimiž jsou β-C2S a C3S.  

Pro zachování C3S je důležité rychlé chlazení okolo teploty 1250 °C a okolo 675 °C 

pro zachování β-C2S. Vlivem nesprávného chlazení by mohlo dojít k modifikační 

přeměně β-C2S: 

Při 1250 °C: C3S → β-C2S + CaO 

Při 675 °C: β-C2S → γ-C2S 

Tato modifikační přeměna je nežádoucí z důvodu toho, že γ-C2S postrádá 

hydraulické schopnosti, čímž by mohlo dojít k rozpadu slínku vlivem objemových 

změn. [1] [7] [9] [15] 

 

Obr. 10: Vznik základních slínkových minerálů v závislosti na čase a teplotě výpalu [8] 

2.3.7. Chlazení vypáleného slínku 

Po výpalu v rotační peci následuje proces chlazení, které má být pro zisk 

kvalitního slínku co nejrychlejší. Rychlým ochlazením jsou zachovány hlavní 

hydraulické slínkové minerály, jak již bylo zmíněno v předchozím textu. Mimo to je 

chlazení důležité z několika dalších důvodů. 

 Nesnadný transport horkého slínku. 

 Negativní vliv horkého slínku na jeho následné mletí. 

 Využitelné teplo horkého slínku snižuje výrobní náklady. 

 Vhodné chlazení zlepšuje vlastnosti slínku a z něj vyráběného cementu.  

 Snaha zachovat MgO v tavenině a zabránit vzniku jeho velkých krystalů. 

 Zvýšení síranové odolnosti slínku a cementu z něj vyráběného. 
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K chlazení je využíváno chladičů bubnových, planetových nebo roštových. 

Chladič má dva základní úkoly: rekuperovat z horkého slínku teplo za účelem jeho 

vrácení do procesu výroby a snižovat teplotu slínku na úroveň vhodnou pro 

následující zařízení. Nejvíce je v dnešní době využíváno chladičů roštových, jejichž 

součástí bývají i kladivové drtiče. Rozeznáváme různé systémy roštového chlazení 

jako např. Recupol, Fuller nebo Kawasaki. [5] [7] [8] [15] 

 

Obr. 11: Příklad planetového chladiče [8] 

2.3.8. Drcení a mletí slínku 

Po ochlazení je slínek uskladněn v halách (slínkovnách) nebo silech, kde 

dochází k jeho dochlazení a homogenizaci. Drcení probíhá buď již v chladícím 

procesu nebo následně pomocí kladivových drtičů. Velikost podrcených zrn je 

v rozmezí 80 – 100 mm.   

Podrcený slínek je dopraven nejčastěji do kulového mlýna pracujícího 

v uzavřeném cyklu, kde se mele již na výsledný portlandský či jiný směsný cement. 

K mletí portlandského cementu je přidáván sádrovec (dnes spíše energo- nebo 

chemosádrovec) v množství 5 – 6 % jako regulátor tuhnutí. Pro úpravu výsledných 

vlastností (plastičnosti, rozpínavosti, rychlosti tuhnutí nebo vodotěsnosti) můžou být 

v průběhu mletí do mlýnice dávkovány mimo sádrovec i další složky. U směsných 

cementů probíhá mísení ještě s dalšími přísadami, např. s vysokopecní 

granulovanou struskou, vysokoteplotním popílkem, přírodními nebo umělými 

pucolány nebo vápencem.  
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Měrný povrch cementu závisí na jemnosti mletí a obvykle se pohybuje 

v rozmezí 250 – 350 m2·kg-1. Jemně mleté cementy rychle hydratují, mají větší 

počáteční a konečné pevnosti, vyvíjejí větší hydratační teplo a při zpracování jsou 

plastičtější.  Nevýhodou jemného mletí je však potřebná delší doba a vyšší spotřeba 

energie. [1] [5] [9] [11] [15] [16] 

2.3.9. Skladování, balení a expedice cementu 

Pomletý cement je pomocí pneumatických nebo mechanických 

dopravníkových systémů přepravován do skladovacích sil, kde je dochlazován na 

okolní teplotu. Nejčastěji používaným dopravníkovým systémem je kombinace 

vzdušného žlabu nebo šnekových dopravníků s řetězovým korečkovým elevátorem. 

V silech jsou cementy skladovány odděleně dle druhu, avšak v dnešní době lze 

skladovat i více druhů cementů v tomtéž silu.  

K odběru z těchto sil se využívá stlačeného vzduchu, který proudí ze dna 

sila. Ze sil je cement dopravován do silničních nebo železničních cisteren, 

cisternových lodí nebo do pytlovacího balicího provozu.  

Cement je expedován jako volně ložený nebo pytlovaný (po 25 kg), a to buď 

silniční, železniční nebo lodí dopravou. [5] [6] [15]  

 

Obr. 12: Vagóny typu Raj pro přepravu cementu [12] 
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3. Dělení cementů 

V současnosti je vyráběna celá řada druhů cementů. Tyto druhy se od sebe 

navzájem liší složením surovinové směsi, tzn. složením slínku, pomocnými látkami 

přidávanými ke slínku apod. 

Dělení cementů dle jejich chemicko-mineralogického složení je 

zaznamenáno normou ČSN EN 197 – 1 – Cement – Část 1: Složení, specifikace  

a kritéria shody cementů pro obecné použití.  

Z chemického hlediska lze cement dělit do tří skupin: 

 Křemičitanové (silikátové) cementy 

 Hlinitanové (aluminátové) cementy 

 Jiné cementy 

Účinnými hydraulickými složkami cementu jsou hlavně sloučeniny CaO, 

SiO2, Al2O3 a Fe2O3, popřípadě jiné sloučeniny podobného typu. Jelikož cementy 

křemičitanové a hlinitanové obsahují malé množství Fe2O3, lze jejich oblasti složení 

znázornit v trojsložkovém diagramu CaO – SiO2 – Al2O3 (viz. Obr. 13).  

 

Obr. 13: Oblasti složení portlandského cementu (PC), bazické vysokopecní strusky (VS)  
a hlinitanového cementu (HC) [10] 

Norma definuje celkem 27 druhů cementů pro obecné použití. Tato definice 

je založena na poměru jednotlivých vedlejších složek k portlandskému slínku.  

Dle směsnosti dělíme tyto cementy do pěti základních skupin: 
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 CEM I – Portlandský cement 

 CEM II – Portlandský cement směsný 

 CEM III – Vysokopecní cement 

 CEM IV – Pucolánový cement 

 CEM V – Směsný cement 

Tab. 2: Druhy cementů pro obecné použití, jejich značení a složení [19] 

 

Dále jsou dle normy ČSN EN 196 – 1 – Metody zkoušení cementu –  

Část 1: Stanovení pevnosti u cementů stanoveny tři normalizované pevnosti v tlaku 

a to 32,5; 42,5 a 52,5 MPa. Hodnoty se udávají po 28 dnech hydratace. Touto 

normou je také stanoveno, zda se jedná o cementy s normálním nárůstem 

počátečních pevností, které se značí písmenem N (často se neuvádí), nebo o 

cementy s rychlým nárůstem počátečních pevností, které se značí písmenem R 

(rychlovazný cement). U vysokopecních cementů je možno vyrábět i cementy 

s nízkým nárůstem počátečních pevností, značené písmenem L. [9] [10] [19] [20] 

[21] [22] 
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Tab. 3: Požadavky na mechanické a fyzikální vlastnosti cementů [20] 

Třída  
cementu 

Pevnost v tlaku [MPa] 
Začátek  
tuhnutí  
[min] 

Objemová  
stálost  
[min] 

Počáteční pevnost Normalizovaná pevnost 

2 dny 7 dní 28 dní 

32,5 N - ≥ 16,0 
≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

≤ 10 

32,5 R ≥ 10,0 - 

42,5 N ≥ 10,0 - 
≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

42,5 R ≥ 20,0 - 

52,5 N ≥ 20,0 - 
≥ 52,5 - ≥ 45 

52,5 R ≥ 30,0 - 
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4. Chemické složení slínku 

Hlavními složkami portlandského slínku jsou oxidy CaO, SiO2, Al2O3  

a Fe2O3. Ty jsou v součtu zastoupeny v množství okolo 96 %. Zbylá 4 % náleží 

ostatním oxidům, které jsou ve slínku jednotlivě obsaženy v zanedbatelném 

množství (MgO, K2O, Na2O, SO3, TiO2, P2O5 aj.).  

Tab. 4: Procentuální zastoupení jednotlivých oxidů ve slínku [5] [7] 

Oxid Obsah [%]  Průměrně [%]  

CaO 59 - 67 65 

SiO2 18 - 26 22 

Al2O3 4 - 8 6 

Fe2O3 2 - 4 3 

MgO 0,3 - 5 2 

K2O 
0,8 - 1,5 1 

Na2O 

SO3 0,2 - 1 0,6 

TiO2 0,1 - 0,5 0,3 

P2O5 0,1 - 0,3 0,2 

Uvedené meze jednotlivých oxidů mohou být překročeny u speciálních 

cementů, které vykazují vlastnosti odlišné od běžného portlandského cementu.   

Oxid vápenatý je nejdůležitější složkou, s jeho vyšším obsahem rostou 

pevnosti a množství hydratačního tepla. Cementy s vyšším obsahem oxidu 

křemičitého vykazují pomalé tuhnutí, nižší počáteční pevnosti a vyšší odolnost proti 

agresivním látkám. Naopak cementy s vyšším obsahem oxidu hlinitého rychle 

tuhnou a mají sníženou chemickou odolnost. Oxid železitý usnadňuje slinování  

a cementy bohaté na tento oxid jsou více mrazuvzdorné.  

Obsah oxidu hořečnatého je přípustný do 5 %, jeho nadměrné množství by 

mohlo způsobit hořečnaté rozpínání. Obsah oxidu sírového je limitován hodnotou 

3,5 %. Taktéž je nežádoucí vyšší obsah alkálií (Na2O a K2O). Při použití cementu 

s jejich vyšším obsahem a kameniva s reaktivní formou SiO2 do betonu může dojít 

k alkalickokřemičité reakci, která způsobuje nežádoucí rozpínání. [1] [5] [7] [10] 



33 

 

5. Mineralogické složení slínku 

O konečných vlastnostech slínku resp. cementu nerozhoduje přímo složení 

chemické, ale složení mineralogické. Chemické a mineralogické složení se od sebe 

navzájem liší, proto mohou mít dva cementy o stejném chemickém složení odlišné 

vlastnosti. Vlastnosti ovlivňuje i vzájemný poměr jednotlivých fází. Dále také velikost 

a tvar krystalů a stabilita jejich struktury. V neposlední řadě je důležitá  

i modifikace jednotlivých minerálů. V portlandském slínku bylo doposud rozpoznáno 

přes 25 minerálních fází, ze kterých mají na výsledné vlastnosti slínku, resp. 

cementu největší vliv čtyři základní, kterými jsou: 

 Trikalciumsilikát (C3S) – Alit 

 Dikalciumsilikát (C2S) – Belit 

 Trikalciumaluminát (C3A) 

 Tetrakalciumaluminátferit (C4AF) – Brownmillerit (Celit) 

Alit se ve slínku vyskytuje ve formě velkých bílých hexagonálně 

ohraničených krystalů. Naopak belit je zde ve formě krystalů zaoblených a jeho 

barva je nažloutlá až hnědá. Mezery mezi jednotlivými krystaly jsou pak vyplněny 

světlou a tmavou mezerní hmotou. Světlou mezerní hmotu tvoří brownmillerit  

a tmavou mezerní hmotu trikalciumaluminát. Spolu s těmito základními minerály se 

v portlandském slínku vyskytují zbytky volného oxidu vápenatého, oxidu 

hořečnatého a skelná fáze. Průměrný obsah jednotlivých složek portlandského 

slínku a jejich vlastnosti jsou zaneseny v tabulce níže. [1] [5] [6] [7] [8] [10] 

Tab. 5: Mineralogické složení portlandského slínku [5] [8] 

Název Vzorec 
Obsah [%] Hydratační 

teplo  
[kJ·kg-1] 

Rychlost 
hydratace Rozsah Často 

Alit (C3S) 3CaO·SiO2 45 - 80 65 500 rychlá 

Belit (C2S) 2CaO·SiO2 5 - 32 20 250 střední 

Trikalciumaluminát (C3A) 3CaO·Al2O3 4 - 16 10 860 velmi rychlá 

Brownmillerit (C4AF) 4CaO·Al2O3·Fe2O3 3 - 12 10 420 rychlá 

Volný oxid vápenatý CaO 2 1 1160 pomalá 

Volný oxid hořečnatý MgO 5 1,5 840 pomalá 
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Významnou součást při úvahách o fázovém složení slínku představují 

fázové diagramy, které umožňují grafické odečtení nebo výpočet podílů jednotlivých 

fází. K tomuto účelu se používá rovinného ternárního diagramu soustavy  

CaO – SiO2 – Al2O3 (Obr. 14), nebo prostorového diagramu, který znázorňuje 

všechny hlavní slínkové minerály C3S – C2S – C3A – C4AF. [1] [5] [6] [7] [8] [11] 

 

Obr. 14: Vyznačení slínkových minerálů ve fázovém diagramu CaO – SiO2 – Al2O3 [11] 

5.1. Alit – C3S 

Alit je nejdůležitějším slínkovým minerálem a hlavní složkou portlandského 

slínku, resp. cementu. Jedná se o tuhý roztok trikalciumsilikátu s příměsí oxidů 

MgO, Al2O3, Na2O, K2O apod. V minulosti se jeho obsah ve slínku pohyboval kolem 

hodnoty 60 %. V dnešní době, kdy je možnost dokonalejšího chlazení se tato 

hodnota zvýšila a pohybuje se kolem 65 %. C3S dosahuje vysokých konečných  

i počátečních pevností. Jeho obsahem je ovlivněna rychlost tvrdnutí, hydratační 

teplo a pevnosti cementu. Vykazuje vysokou hydratační rychlost a taktéž vysoký 

vývin hydratačního tepla, které je okolo 500 kJ·kg-1. Jeho intenzivní tvorba probíhá 

pří teplotách kolem 1450 °C a je stabilní v rozmezí od 1250 do 1900 °C.  
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Pod teplotou 1250 °C se při pomalém chlazení rozkládá na C2S a volné 

CaO. Proto ho lze pod touto teplotou uchovat jen rychlým ochlazením, a to jako fázi 

v nestabilním podchlazeném stavu (rozkladná reakce nestihne v krátkém čase 

proběhnout). Při pokojové teplotě je tedy nestabilní a má triklinickou strukturu, která 

se může měnit s rostoucí teplotou. Za pomoci RTG a DTA analýz bylo zjištěno 

celkem 7 modifikací, z nichž jsou 3 monoklinické (jednoklonné), 3 triklinické 

(trojklonné) a 1 trigonální (romboedrická). Z těchto modifikací jsou pro 

cementárenský slínek významné zejména modifikace M1 a M2. Stanovení přesných 

transformačních teplot mezi jednotlivými fázemi je obtížné, dohodnuté údaje 

znázorňuje následující schéma: 

 

Obr. 15: Schéma znázorňující jednotlivé modifikace alitu a přechody mezi nimi [5] 

Alit se vyznačuje lepší melitelností než belit. Při hydrataci se z něj uvolňuje 

Ca(OH)2, mineralogicky portlandit. Ten je jedním z důvodů nízké odolnosti cementu 

proti působení chemicky agresivnímu prostředí, zejména proti působení síranových 

vod, neboť podporuje tvorbu sekundárního ettringitu. Nárůst objemu ettringitu pak 

způsobuje nežádoucí rozpad cementového kamene. [5] [7] [8] [9] [23] [24] 

 

Obr. 16: Krystalická struktura alitu [24] 
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5.2. Belit – C2S 

Druhým nejvíce zastoupeným minerálem v portlandském slínku je belit. 

Jeho obsah se pohybuje kolem 20 %. Tato hodnota byla stejně jako u alitu 

v minulosti kvůli horším možnostem chlazení odlišná, a to o něco vyšší. Belit 

vykazuje nižší počáteční pevnosti, kdežto jeho dlouhodobé pevnosti jsou vysoké  

a téměř srovnatelné s alitem. Hydratuje pozvolnou rychlostí a jeho vývin 

hydratačního tepla je nízký, pohybuje se okolo 250 kJ·kg-1, což je důvodem pro jeho 

použití při výrobě masivních konstrukcích. Jeho melitelnost je horší než alitu.  

 

Obr. 17: Krystalická struktura belitu [24] 

Čistý C2S se vyskytuje ve čtyřech polymorfních modifikacích, jako α-C2S,  

α'-C2S, β-C2S a γ-C2S. Dále jsou známy formy α'H a α'L úzce související s formou 

α'. Z těchto forem jsou tři stabilní (α, β a γ) a jedna metastabilní (α'). Vyskytují se  

ve slínku jako tuhé roztoky označované jako belit I, II, a III (podle lamelování, 

rýhování). Modifikace s teplotami jejich přeměn jsou znázorněny na schématu níže: 

 

Obr. 18: Schéma znázorňující jednotlivé modifikace belitu a přechody mezi nimi [23] 

Modifikace α-C2S je stabilní při teplotách nad 1420 °C a při jejím chlazení 

přechází do α' nebo β modifikace (pro portlandský slínek nejdůležitější a nejvíce se 
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vyskytující forma). Při pomalém chlazení pod 675 °C vzniká modifikace γ-C2S, která 

je nežádoucí, protože téměř nereaguje s vodou. Dalším negativem modifikační 

přeměny β →γ-C2S jsou doprovodné objemové změny dosahující hodnoty až  

10 %, což způsobuje rozpad slínku. Tomu se brání přidáním mineralizátorů do 

surovinové směsi nebo rychlým chlazením. Všechny fázové přechody jsou 

reverzibilní s výjimkou těch, které jsou z β do γ. Po zahřátí se totiž forma γ 

netransformuje do β-formy, ale místo toho se převádí přímo na α'L-formu při 

dosažení teploty mezi 780 a 860 °C. [6] [7] [8] [23] [25] 

 

Obr. 19: Možné sekundární fáze pro C3S a C2S v binárním diagramu CaO – SiO2 [23] 

5.3. Trikalciumaluminát – C3A 

Tento minerál malých kubických krystalů je ve slínku zastoupen v množství 

8 až 10 % a je součástí tzv. tmavé mezerní (spojovací) hmoty. Spolu 

s trikalciumaluminátem tvoří tmavou mezerní hmotu také oxid hořečnatý a skelná 

fáze. Při jeho nižším zastoupení ve slínku můžeme hovořit o šedém a při vyšším  

o bílém slínku. Při rychlém chlazení C3A nevykrystalizuje úplně a jeho část přechází 

do skelné fáze. Existenční oblast C3A je široká s teplotou tavení při 1542 °C, jak 

ukazuje binární diagram CaO – Al2O3 (viz. Obr. 20).  
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Obr. 20: Možné sekundární fáze C3A v binárním diagramu CaO – Al2O3 [23] 

V průmyslových slíncích může C3A obsahovat až 2 % SiO2 a 3 – 4 % Fe2O3, 

avšak nejkritičtějším substituentem je Na+, který vyvolává změny ve struktuře. 

Dlouhodobé pevnosti trikalciumaluminátu se od těch počátečních příliš neliší, jsou 

ve srovnání s alitem nebo belitem poměrně nízké a postupem času dochází k jejich 

degradaci.  

Obr. 21: Krystalická struktura trikalciumaluminátu [24] 

Trikalciumaluminát se vyznačuje zvýšenou reaktivností s vodou, rychlým 

tuhnutím a tvrdnutím, což je důvodem přidávání sádrovce (CaSO4·2H2O) při mletí 

slínku jako regulátoru tuhnutí v množství cca 5 – 6 %. C3A vykazuje nejvyšší vývin 

hydratačního tepla ze všech základních slínkových minerálů. Množství 

hydratačního tepla se pohybuje okolo 860 kJ·kg-1, proto je třeba důkladně ošetřovat 

zrající beton. Vysoký obsah C3A v portlandském cementu zhoršuje jeho odolnost 

proti síranovým vodám (síranová koroze betonu), má vliv na jeho objemové změny 
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a nehodí se pro masivní konstrukce. V bílých cementech je trikalciumaluminátem 

substituován brownmillerit. [1] [7] [8] [9] [23] [24] 

5.4. Brownmillerit (Celit) – C4AF 

Brownmillerit neboli celit je jediným slínkovým minerálem obsahujícím 

železitý ion. Ve slínku se C4AF vyskytuje jako tuhý roztok v podobném množství 

jako trikalciumaluminát, okolo 10 %. Brownmillerit je naopak součástí tzv. světlé 

mezerní hmoty. Vykazuje pouze nízké pevnosti, které jsou ze všech základnách 

slínkových minerálů nejnižší. Brownmillerit má rychlou hydratační schopnost a vývin 

hydratačního tepla dosahuje hodnoty 420 kJ·kg-1, což je téměř srovnatelné s alitem. 

Jeho chemická odolnost je nejvyšší ze všech slínkových minerálů, a proto je 

v síranovzdorných cementech snaha o navýšení jeho obsahu na úkor 

trikalciumaluminátu. [8] [9] [10] [24] 

 

Obr. 22: Krystalická struktura brownmilleritu [24] 

5.5. Skelná (sklovitá) fáze 

Je utuhnutá tavenina, která vzniká nedokonalou krystalizací při chlazení 

slínku. Skelná fáze tvoří společně s trikalciumaluminátem tmavou mezerní hmotu. 

Její množství ve slínku se pohybuje v rozmezí 5 až 25 % v závislosti na podmínkách 

a rychlosti chlazení. Ve skelné fázi jsou obsaženy části C3A, MgO, CaO a alkálií. 

Sklovitá fáze se vyznačuje dobrou vazností, objemovou stálostí a dobrou odolností 
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proti síranovým vodám. Nadměrný obsah sklovité fáze může zhoršovat melitelnost 

slínku. [8] [9] [24] 

   

Obr. 23: Mikroskopické zobrazení slínkových minerálů vlevo a jejich nárůst pevností  
v čase vpravo [26] [7] 

5.6. Vedlejší složky 

Ve slínku se mimo hlavní slínkové minerály vyskytuje také volný MgO  

a CaO, dále alkálie, P2O5 a chloridy. Způsobují hydratační a pohydratační změny  

a také problémy při výpalu. Proto musí být jejich obsah ve slínku limitován. 

5.6.1. Volné MgO 

Spolu s trikalciumaluminátem a skelnou fází tvoří volný MgO tmavou 

mezerní hmotu. Obsah volného MgO je ve slínku limitován hodnotou 5 %, běžně se 

však jeho množství pohybuje okolo 1,5 %. Je součástí pevných roztoků v alitu, 

skelné fázi nebo se může vyskytovat ve formě minerálu periklasu. Periklas se 

objevuje, pokud je obsah MgO vyšší než 2 %, a jeho přítomnost je škodlivá. 

Dodatečně hydratuje na Mg(OH)2 (brucit), který expanduje a dochází k nežádoucím 

objemovým změnám. [5] [8] [9] [11] [23] 

5.6.2. Volné CaO 

Volný oxid vápenatý vzniká nejčastěji nedokonalým chlazením C3S (rozpad 

C3S na C2S a CaO), k čemuž dochází zejména při výpalu slínku v šachtových 

pecích nebo je zbytkem nezreagovaného CaO ze směsi surovin. Obsah volného 

CaO ve slínku se pohybuje okolo 2 % a je označován jako nedopal. Stejně jako 
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MgO je škodlivinou, neboť dodatečně hydratuje v zatvrdlém cementovém kameni 

za současných nežádoucích objemových změn. [8] [9] [10] 

5.6.3.  Alkálie 

Jsou zastoupeny jako Na2O a K2O, a do slínku se dostávají ze slíd a živců. 

Při výpalu tvoří přednostně síranové sloučeniny Na2SO4 (thenardit) a K2SO4 

(arkanit). Cementy se zvýšeným obsahem alkálií mají vyšší počáteční pevnosti. 

Alkálie mohou způsobovat při výpalu tvorbu pecních nálepků nebo tvořit výkvěty. 

Pokud kamenivo obsahuje amorfní SiO2 můžou způsobit alkáliové rozpínání betonu. 

[8] [11] 

5.6.4. P2O5 

Obsah oxidu fosforečného ve slínku je limitován hodnotou 1 %. Při výpalu 

působí pozitivně. Avšak pokud dojde k jeho navýšení, zpomaluje hydratační proces 

z důvodu vytvoření těžce rozpustného Ca3(PO4)2 na povrchu zrn cementu. [8] [11] 

5.6.5. Chloridy 

Do cementu se dostávají z používaných alternativních paliv při výpalu, např. 

z pneumatik. Způsobují zalepování pecí a společně s alkáliemi jsou důvodem pro 

instalaci bypassů. [8] 



42 

 

6. Hydratace portlandského cementu 

Při hydratačním procesu, který nastává po interakci cementu s vodou, 

dochází k tuhnutí (ztrátě zpracovatelnosti) a tvrdnutí (nabývání pevnosti) 

cementové pasty. Tuhnutí a tvrdnutí tedy probíhá za aktivní účasti vody, kdy 

z původně bezvodých minerálních fází vznikají nové tzv. hydratační produkty 

s chemicky vázanou (krystalickou) vodou. Hydratační produkty, ačkoli jde  

o hydratované fáze, jsou ve vodě nerozpustné a stálé.  Reakci slínkových minerálů 

s vodou lze označovat jako hydrolýzu s následnou hydratací. Jednotlivé slínkové 

minerály hydratují různou rychlostí za vývinu různého množství hydratačního tepla 

(viz. Tab. 5 výše). Nejrychleji s vodou reagují minerály C3A a C4AF, poté C3S  

a β-C2S. [5] [7] [9]  

6.1. Teorie mechanismu hydratace 

 Le Chatelierova teorie 

 Michaelisova teorie 

 Současná teorie 

6.1.1. Le Chatelierova teorie 

Lze ji nazývat teorií krystalizační. Podle této teorie jsou zrna slínku 

převáděna na vodný roztok, ve kterém nastane hydratace. Vzniklý produkt se 

v roztoku rozpouští méně než výchozí látka (slínek), dojde k přesycení roztoku  

a následně pak k vykrystalizování nebo vysrážení nových hydratačních produktů 

v krystalické formě. Vykrystalizováním, vysrážením nových produktů z roztoku se 

sníží jeho koncentrace a můžou se v něm rozpouštět další podíly slínku. Souběžně 

probíhá zpevňování, které je umožněno jehličkovitým nebo tabulkovitým 

charakterem vylučovaných krystalů. Krystaly vytvářejí plstnatou síť, která je spojena 

srůsty nebo adhezními silami. [7] [8] 
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6.1.2. Michaelisova teorie 

Též nazývána teorií koloidní, jejíž základním znakem je při styku zrn slínku 

s vodou tvorba koloidní (gelové) základní hmoty z hydrosilikátů, hydroaluminátů  

a hydroferitů. Hydratací povrchu cementových částic se tvoří hydrogel s vysokým 

obsahem vody, která dále prostupuje do hlubších částí slínkových zrn cementu 

k další hydrataci. Zvýšením koncentrace se gel zhutňuje a zpevňuje a nabývá 

charakteru pevné látky. Obaly částic vysychají a tvoří se krystalické jehličky, které 

do sebe z vedlejších částic prorůstají a tím zpevňují celý systém. Vytvoří se jemné 

krystaly, které jsou propojené. Pevnosti takto vzniklého systému jsou mnohem 

vyšší. [7] [8] [21] 

6.1.3.  Současná teorie 

Na celkové hydrataci cementového slínku se podílejí oba výše popsané 

mechanismy. Současná teorie (Rebinděr, Powers, Taylor, Lach) udává, že 

aluminátové slínkové minerály (C3A a C4AF) hydratují krystalizací přes roztok podle 

teorie Le Chateliera. A naopak hlavní slínkové minerály (C3S a C2S) hydratují dle 

Michaelise na C-S-H gely. Výsledkem je vznik velkých krystalů a jemných krystalků 

gelu. [8] [21] 

6.2. Stádia hydratace portlandského cementu 

Průběh tuhnutí a tvrdnutí lze rozdělit na tři stádia. V prvním stádiu probíhají 

reakce pouze na povrchu cementových zrn. Z přesyceného roztoku se vylučují 

krystaly ettringitu (jehličkovitý tvar) a hydroxidu vápenatého (tvar hexagonálních 

destiček). Tyto krystaly tvoří obal kolem aluminátových částic (C3A a C2(A,F)). 

K nehydratovaným povrchům slínkových minerálů se pomalu dostává voda a ionty 

Ca2+, SO4
2-. Hydratace je zpomalena, opětovný vznik ettringitu je pomalý a závisí 

na krystalizačním tlaku, který narušuje obal a na dostatečné koncentraci iontů  

SO4
2-. Velikosti zrn a mezery mezi nimi se téměř nemění. 

Pro druhé stádium, nasávající zhruba po 3 hodinách od zamíchání, je 

charakteristický silný vývoj hydratačního tepla a rychlá tvorba C-S-H fází.  

Ze začátku vznikají vláknité krystaly délky cca 100 nm, které společně s krystaly 

ettringitu a destičkovým hydroxidem vápenatým tvoří obal cementových zrn.  
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Mezi hydratačními produkty dochází ke kontaktům prostřednictvím dlouhých C-S-H 

vláken. Postupně se snižuje pórovitost, zvyšuje se tuhost a rostou pevnosti. 

Vzhledem k tomu se zmenšují i délky vznikajících C-S-H vláken (5 – 10 nm). 

Reakce, které zpomalují hydrataci, probíhají asi 1 až 3 hodiny. Následuje zrychlení 

hydratace vlivem porušení obalů cementových zrn (cca po 4 až 6 hodinách od 

zamíchání). Aby se hydratace znovu zpomalila, musí dojít k zacelení obalů, na které 

mají vliv množství a rychlost tvorby hydratačních produktů. Po obnovení tedy 

dochází k opakovanému zpomalení procesu hydratace. Konec druhého stádia 

nastává zhruba po jednom dni vlivem poklesu koncentrace iontů SO4
2- na hodnotu, 

při které již nejsou schopny krystalizace pod obalem a tím pádem ani jeho 

narušování. Během tohoto stádia hydratuje cca 30 % cementu. 

Následuje stádium třetí a poslední. Zde dochází k tvrdnutí a celkové 

hydrataci cementu. V tomto stádiu vznikají další fáze, kterými jsou například C4AH13 

nebo C4(A,F)H13. Obsah ettringitu klesá vlivem jeho přeměny na monosulfát.  

C-S-H vlákna se prudce zmenšují a struktura se zhutňuje. Stále hutnější obal 

zpomaluje difuzi vody do nezhydratovaných zrn. Nutno dodat, že v reálných 

podmínkách k úplné hydrataci cementu nedochází. Při nedostatečném obsahu vody 

se hydratační proces zastavuje i přes značné množství nezhydratovaných zrn.  

[27] [28] [29] 

6.3. Hydratace slínkových minerálů 

Ve směsi cementu s vodou probíhá současné několik reakcí, které ale 

nejsou jednoduchým souhrnem reakcí jednotlivých slínkových minerálů. I přesto je 

ale dobré znát průběhy těchto jednodušších reakcí. [7] 

6.3.1. Hydratace alitu 

Trikalciumsilikát má z důvodu jeho velkého obsahu ve slínku hlavní vliv na 

vlastnosti cementu, resp. betonu. Kvalitou a rychlostí alitické hydratace jsou 

ovlivněny počáteční i koncové pevnosti. Podstatná část alitu zhydratuje již 

v průběhu 30 dnů. Jeho další, menší část pak do 1 roku. Při hydrataci C3S vzniká 

krystalický portlandit (Ca(OH)2) a kalciumhydrosilikátový gel s kolísavým složením 

(C-S-H gel).  
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Hydratace alitu probíhá podle rovnice: 

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

Zkráceně: 

2C3S + 6H → C3S2H3 + 3CH 

Reakční mechanismus lze dělit do 3 časových stádií – počáteční, střední  

a pozdní periody. V počáteční periodě dojde ve velmi krátkém čase po kontaktu C3S 

s vodou k uvolnění iontů Ca2+ a OH-, vzniká elektrická dvojvrstva (viz. Obr. 24), která 

je tvořena mobilními ionty Ca2+ a nepohyblivou silikátovou vrstvou.  

 

Obr. 24: Vlevo počáteční etapa hydratace alitu, vznik elektrické dvojvrstvy. Vpravo průběh 
nukleace a krystalizace na konci indukční doby [5] 

Systém dále reaguje a vyvíjí se. Dochází ke zpomalení nutným průnikem 

iontů přes elektrickou dvojvrstvu. Nuklea, která vzniká ze shluků atomů v roztoku, 

musí pro její růst dosáhnout jisté nezbytné velikosti, vytváří buď Ca(OH)2 nebo  

C-S-H gel. 

Střední perioda se vyznačuje vyšší hydratací než perioda počáteční.  

Je udávána rychlostí rozpouštění C3S a rychlostí růstu Ca(OH)2 krystalů. Tvorba  

C-S-H fáze na povrchu částic C3S je dosti rychlá a probíhá souběžně s krystalizací 

Ca(OH)2 (viz. Obr. 25). 

V poslední, pozdní periodě probíhá zhušťování C-S-H gelu. Růst částic  

a krystalů Ca(OH)2 je znovu zpomalen. [5] [8] [9] [21] [29] 
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Obr. 25: Růst hydratačních produktů ve střední periodě a zhuštění částic C-S-H gelu 
v pozdní periodě [5] 

 

Obr. 26: Schématické znázornění hydratovaného zrna cementu [8] 

6.3.2. Hydratace belitu 

Hydratace belitu probíhá pomaleji, ale podobně jako v případě alitu. Taktéž 

zde dochází ke vzniku C-S-H gelu a portlanditu. Hlavním rozdílem je množství 

uvolněného Ca(OH)2. U belitu se uvolňuje pouze 1 mol, zatímco u alitu moly 3.  

Hydratace belitu probíhá podle rovnice: 

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

Zkráceně: 

2C2S + 4H → C3S2H3 + CH 

Hlavní podíl belitu zhydratuje až po více než 30 dnech a jeho hydratace 

pokračuje i po 1 roce. Proto se belit nejvíce podílí až na koncových pevnostech. [5] 

 

1 – nehydratovaný zbytek,  

2 – vnitřní C-S-H hydrát,  

3 – vnější C-S-H hydrát,  

4 – dendritické krystalky portlanditu  

5 – hranice zrna na počátku hydratace. 
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6.3.3. Hydratace trikalciumaluminátu 

Při reakci C3A s vodou je vyloučeno velké množství hydratačního tepla. 

Hydratace C3A bez přítomnosti sádrovce probíhá obrovskou rychlostí a vzniká 

C4AH13. Při absenci sádrovce nastává rychlé tuhnutí, které znemožní zpracování 

betonu.  

Hydratace C3A bez přítomnosti sádrovce: 

C3A + 6H2O → C4AH13 

C3A + 6H2O → C3AH6 

C4AH13 vzniká za normálních podmínek, kdežto hydrogrossular (C3AH6) 

postupnou konverzí za desítky let (v autoklávu bezprostředně).  

Důležitější je mechanismus hydratace C3A za přítomnosti sádrovce 

(CaSO4·2H2O). Nejdříve dochází ke vzniku ettringitu (C3A·3CaSO4·32H2O), který 

následně přechází na monosulfát (C3A·CaSO4·12H2O). Ettringit krystalizuje  

ve formě jehliček, monosulfát je zřejmý v podobě destiček příp. lístků. 

 

Obr. 27: Ettringit na zrnech cementu po 1 hodině hydratace [26] 

Hydratace C3A za přítomnosti sádrovce: 

C3A + 3CaSO4·2H2O + 26H2O → C3A·3CaSO4·32H2O + 2C3A → 

→ C3A·CaSO4·12H2O 

Ettringit vzniká daleko více na částicích C3A než na sádrovci. Na částicích 

C3A vytvoří vrstvu, která snižuje průnik iontů SO4
2-, OH- a Ca2+ do doby než dojde 

k hydrataci C3S. 
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C3A + CaSO4·2H2O → C3A·3CaSO4·32H2O 

↓ 

2C3S + 6H2O → C3S2H3 + 3Ca(OH)2 

Množství použitého sádrovce, který zpomaluje hydrataci aluminátů  

a naopak urychluje hydrataci silikátů, se stanovuje pomocí testů podle složení 

cementu. [5] [8] [26] 

6.3.4. Hydratace brownmilleritu 

Hydratace feritové fáze je podobná jako u C3A, dochází při ní ke vzniku 

obdobných produktů a to jak za přítomnosti sádrovce tak i bez ní. Rozdílem je, že 

tyto produkty vznikají až za podstatně delší dobu, hydratace je pomalejší. Rychlost 

reakce feritové fáze stoupá se zvyšujícím se poměrem A / F. Výsledným produktem 

hydratace brownmilleritu bez přítomnosti sádrovce je při nízkých teplotách 

C4(A,F)H13, který je stabilní do 20 °C. Poté je velmi rychle přeměněn na 

hlinitoželezitý hydrogrossular - C3(A,F)H6.  

Hydratace C4AF bez přítomnosti sádrovce: 

C4AF + 6H2O → C4(A,F)H13 

C4AF + 6H2O → C3(A,F)H6 

Za přítomnosti sádrovce při hydrataci vzniká hlinitoželezitý ettringit 

(C3(A,F)·3CaSO4·32H2O).  

Hydratace C4AF za přítomnosti sádrovce: [5] [8] 

C4AF + 3CaSO4·2H2O + 26H2O → C3(A,F)·3CaSO4·32H2O 

6.4. Faktory ovlivňující hydrataci  

Je zřejmé, že výsledek hydratace není vždy stejný. Rychlost hydratace 

stejně jako uvolněné množství hydratačního tepla a konečné mineralogické složení 

zhydratovaného cementu závisí na několika faktorech.  

Jedním z činitelů, kterým je možno hydrataci ovlivnit je mineralogické 

složení cementu. Například poměrem alitu a belitu lze ovlivnit nárůst pevností  

a vývin hydratačního tepla v jednotlivých fázích hydratace.  

Za další faktor ovlivňující hydrataci můžeme považovat stáří cementového 

kamene. Rychlost hydratace s postupem času klesá. 
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Rychlost hydratace a vývoj hydratačního tepla ovlivňuje i hodnota měrného 

povrchu cementu. Hloubka hydratace je velmi malá vzhledem k nejvyšším možným 

rozměrům zrn slínku u hrubě mletých cementů. U těchto zrn nedochází k úplné 

hydrataci, což způsobí snížení pevností. Lépe tedy hydratují jemně mleté cementy, 

u nichž je měrný povrch vyšší.  

Také chemické přísady ovlivňují rychlost hydratace. Můžou být použity 

přísady urychlujicí nebo naopak zpomalujicí tuhnutí. 

Dalším faktorem je použitý vodní součinitel. Ten nejvíce ovlivňuje výslednou 

strukturu po hydrataci, ale také rychlost hydratace. Při vyšším vodním součiniteli 

než je pro úplnou hydrataci cementu třeba, dochází ke vzniku nadbytečných pórů 

v cementovém kameni a tím pádem i ke snížení jeho pevností. Při nízkém vodním 

součiniteli dochází ke zpomalení rychlosti hydratace, nezhydratování všech 

cementových zrn a taktéž ke snížení pevností cementového kamene.  

V neposlední řadě je důležitá i teplota, která má vliv na rychlost hydratace. 

S nárůstem teploty roste i rychlost hydratace, nesmí však docházet k vysoušení 

cementové kaše, což by vedlo ke zpomalení nebo zastavení hydratace.  

Aby k vysušení nedošlo, protepluje se cementová kaše uložená v prostředí 

s vysokou relativní vlhkostí. Zvýšení teploty lze pro urychlení hydratace použít, 

avšak musíme počítat s nižšími pevnostmi výsledného cementu vlivem vzniku 

hrubých krystalů ve struktuře a jejich menších propojení. Z tohoto důvodu se 

doporučuje nepřekračovat teplotu 60 °C. Naopak při snižování teploty rychlost 

hydratace klesá, při teplotách blížících se 0 °C se hydratace téměř zastavuje.  

[28] [30]    
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II. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je studie vlivu extrémně nízké a vysoké teploty 

na průběh hydratace cementového kamene ve srovnání s referenčním vzorkem 

hydratovaným za normální teplotních poměrů. 

1. Metodika práce 

V oboru stavebnictví dochází v posledních létech k neustále intenzivnější 

stavební činnosti. Tato v minulosti více méně respektovala nájezd a útlum výstavby 

dle ročních období, dnes je však snahou stavebních společností realizovat stavby  

i za poměrně extrémních klimatických poměrů. Stavební činnost je tedy vyvíjena jak 

v zimním období, kdy nízká teplota výrazně zpomaluje průběh tuhnutí cementu, tak 

i v letním období, kdy zejména při aplikaci fasád může mimořádně vysoká teplota 

osluněné zdi vést až ke spálení omítkového systému.  

Vzhledem k popsaným skutečnostem byla bakalářská práce zaměřena na 

studium kinetiky hydratace portlandského cementu v závislosti na teplotě prostředí.  

Práce bylo rozvržena tak, že portlandský cement byl nejprve podroben 

vstupním zkouškám stanovení měrného povrchu, normální konzistence a tuhnutí. 

Poté z něj byla připravena cementová pasta o stanoveném vodním součiniteli na 

kaši normální konzistence, a tato ve formě zkušebních těles byla ihned exponována 

v prostředí nasycené páry ve třech teplotních prostředích: 5 °C, 20 °C a 80 °C. 

Průběh hydratačního procesu v průběhu prvních 28 dnů byl sledován 

jednak pomocí fázového složení metodou RTG-difrakční analýzy a termické analýzy 

a zprostředkovaně pomocí stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku. 
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2. Postup práce 

Zkoušený cement byl nejprve podroben stanovení měrného povrchu 

permeabilní metodou dle Blaina. Tomuto měření předcházelo určení měrné 

hmotnosti pomocí heliového pyknometru. 

V dalším byl u vzorku cementu stanoven vodní součinitel na kaši normální 

konzistence normovým způsobem pomocí Vicatova přístroje. Na témže přístroji byl 

poté normovým způsobem určen i počátek a doba tuhnutí vzorku. 

Po výše popsaných úvodních zkouškách byl cement společně s takovým 

množstvím záměsové vody, které odpovídalo stanovenému vodnímu součiniteli na 

kaši normální konzistence, rozmíchán v laboratorní míchačce na cementovou 

pastu. Tato byla zaformována do zkušebních trámečků rozměrů 20 x 20 x 100 mm. 

Povrch vzorků byl kvůli zamezení úniku vody překryt fólií a formy se vzorky byly 

ihned uloženy do předepsaných prostředí. 

Po 24 hodinách hydratace byly vzorky odformovány a znovu uloženy do 

předepsaných prostředí. Expozice vzorků byla vytvořena tak, že odformované 

vzorky byly vloženy nad vodní hladinu do uzavřených dóz, čímž bylo zabezpečeno 

požadované prostředí nasycené vodní páry. Dózy pak byly exponovány 

v příslušném teplotním prostředí, jmenovitě teplotní prostředí 5 °C bylo vytvořeno 

v chladicím boxu, prostředí 20 °C v temperované laboratoři a 80 °C v sušárně. 

Po předem zvolených dobách hydratace 1, 3, 7, 14 a 28 dnů byly vzorky 

odebrány ke stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku. Zbytky vzorků 

po zkoušce pevnosti v tlaku byly poté použity ke stanovení fázového složení. 

Aby se do realizace fázových analýz zabránilo pokračování hydratačního 

procesu, byl tento proces přerušen následovně. Vzorek hydratované cementové 

pasty byl nejprve společně s izopropanolem rozdružen v laboratorním vibračním 

mlýnku na velikost částic pod 60 µm. Vzniklá suspenze byla filtrací zbavena kapalné 

fáze. Poté byl vzorek trojnásobně promyt izopropanolem, přičemž kapalná fáze byla 

vždy odstraněna filtrací. Po posledním promytí byl vzorek v uzavíratelném PE sáčku 

vložen do mrazicího boxu.  Před vlastní analýzou byl zbaven zbytkové kapalné fáze 

sušením při teplotě 30 °C do konstantní hmotnosti. Fázové složení vzorků bylo 

sledováno pomocí RTG-difrakční analýzy a pomocí termické analýzy. 
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3. Použité suroviny a přístroje 

3.1. Použité suroviny 

V rámci experimentální práce byl pro namíchání zkušebních vzorků použit 

portlandský cement CEM I 42,5 R společnosti Českomoravský cement, a.s. ze 

závodu Mokrá (Obr. 28). 

Voda byla dávkována podle stanoveného vodního součinitele w = 0,32 na 

kaši normální konzistence. 

Pro zabránění pokračování hydratačního procesu byl vzorek hydratované 

cementové pasty promýván izopropanolem (Obr. 28). 

   

Obr. 28: Štítek použitého vzorku cementu vlevo a kanystr s izopropanolem vpravo 

3.2. Použité přístroje 

Pro stanovení vstupních zkoušek jako měrného povrchu, vodního 

součinitele na kaši normální konzistence a počátku a doby tuhnutí byly použity tyto 

přístroje: 

 Blainův přístroj 

 Vicatův přístroj (Obr. 29) 

Pro navážení surovin, namíchání a uložení cementové pasty bylo použito 

následujících přístrojů: 

 Laboratorní váhy Radwag PS 2100/C/2 

 Laboratorní míchačka MCK Brio Hranice 

 Formy na zkušební tělesa 20 x 20 x 100 mm (Obr. 29) 

 Vibrační stůl BS VIB-03A (Obr. 29) 
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Obr. 29: Zleva: Vicatův přístroj, forma na vzorky, vibrační stůl BS VIB-03A 

Přístroje a pomůcky, které zajišťovali požadované prostředí pro uložené 

vzorky: 

 Sušárna Binder FD 53 (Obr. 30) 

 Chladicí box 

 Uzavíratelné dózy LOCK&LOCK 

 

Obr. 30: Sušárna Binder FD 53 

Pevnostní zkoušky, následné mletí zbytků a finální uchování vzorků před 

provedením finálních analýz proběhlo v přístrojích:  

 Lis na stavební materiály ZD-10 

 Planetový mlýn PULVERISETTE 6 (Obr. 31) 

 Mrazicí box Zanussi 
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Obr. 31: Planetový mlýn PULVERISETTE 6 

Termická a RTG-difrakční analýza sledující fázové složení byly provedeny 

pomocí přístrojů: 

 Termogravimetr DSC1 Mettler Toledo (Obr. 32) 

 Difraktometr XRD Panalitical Empyrean (Obr. 32) 

   

Obr. 32: Použitý termogravimetr vlevo a difraktometr vpravo [31]
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4. Vyhodnocení zkoušek 

4.1. Technologické vlastnosti 

Technologické vlastnosti vzorků cementové pasty jsou uvedeny v Tab. 6 a 

v grafech na Obr. 33, 34 a 35. V dalším textu jsou vzorky označeny takto: 

 T05  -  expozice v prostředí nasycené vodní páry při teplotě 5 °C 

 T20  -  expozice v prostředí nasycené vodní páry při teplotě 20 °C 

 T80  -  expozice v prostředí nasycené vodní páry při teplotě 80 °C. 

Tab. 6: Technologické vlastnosti cementové pasty v závislosti na době uložení a teplotě 
prostředí 

Sledovaná vlastnost 
Označení vzorku 

T05 T20 T80 

Měrný povrch Blaine [m2·kg-1] 410 

Vodní součinitel w [-] 0,32 

Počátek tuhnutí [min] 190 

Doba tuhnutí [min] 265 

Pevnost v tahu za ohybu [MPa]       

1 den 1,7 4,0 4,3 

3 dny 6,3 4,2 3,9 

7 dnů 7,8 6,8 6,3 

14 dnů 4,4 4,6 5,7 

28 dnů 8,5 8,6 7,5 

Pevnost v tlaku [MPa]       

1 den 8,4 25,5 36,5 

3 dny 30,8 37,5 38,5 

7 dnů 42,1 51,5 38,6 

14 dnů 62,9 61,2 55,0 

28 dnů 55,3 76,9 61,0 

Objemová hmotnost [kg·m-3]       

1 den 2000 1990 1830 

3 dny 2000 2070 1920 

7 dnů 1970 2080 1960 

14 dnů 2020 2040 1980 

28 dnů 2030 2060 2040 
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Obr. 33: Pevnosti v tahu za ohybu cementové pasty v závislosti na době uložení a teplotě 
prostředí 

 

Obr. 34: Pevnosti v tlaku cementové pasty v závislosti na době uložení a teplotě prostředí. 

 

Obr. 35: Objemové hmotnosti cementové pasty v závislosti na době uložení a teplotě 
prostředí 
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Na základě dosažených výsledků lze říci: 

 teplota prostředí ovlivnila všechny sledované technologické vlastnosti 

 objemové hmotnosti vzorku cementové pasty exponované při teplotě 5 °C  

a 20 °C sice vykazovaly v jednotlivých dobách hydratace vlivem nepřesnosti 

měření určité odchylky, ale i přes tento nedostatek bylo evidentní, že se nijak 

zvláště neměnily ani mezi sebou navzájem ani ve sledovaném hydratačním 

období. Naopak vzorek exponovaný při teplotě 20 °C vykázal ve vztahu 

k oběma ostatním vzorkům vždy nejnižší objemovou hmotnost. Největší 

rozdíl v objemové hmotnosti byl pozorován po jednom dnu hydratace, kdy 

vzorek uložený ve zkušební formě a pouze zakrytý PE fólií se patrně dosti 

rychle vysušil. V dalším průběhu hydratace se objemová hmotnost tohoto 

vzorku,  uzavřeného v dóze nad vodní hladinou, vlivem vyrovnávání jeho 

vlhkosti s vlhkostí prostředí postupně zvyšovala, takže v době 28 dnů 

hydratace byla již prakticky stejná jako objemová hmotnost vzorků 

exponovaných v ostatních dvou prostředích  

 pevnosti v tahu za ohybu byly ve všech případech poznamenány 

nepřesnostmi měření na malých zkušebních tělesech. Proto lze pouze 

konstatovat, že největší rozdíl s ohledem na vliv teploty prostředí se projevil 

ihned v době hydratace 1 den, kdy vzorek exponovaný v teplotním prostředí 

80 °C vykázal nejvyšší ohybovou pevnost, naopak nejnižší pevnost měl 

vzorek exponovaný v teplotním prostředí 5 °C. S dobou hydratace  

se pevnost v tahu za ohybu vzorků ve všech třech teplotních prostředích 

zvyšovala. Rychlejší vývoj vaznosti přitom vykázal ve vztahu k referenčnímu 

vzorku exponovanému při laboratorní teplotě 20 °C vzorek uložený 

v chladném prostředí při teplotě 5 °C než vzorek exponovaný při teplotě  

80 °C. Nelze vyloučit, že u vzorku exponovanému za této vysoké teploty 

došlo ke zpomalení hydratačního procesu, a tím i vývoje pevností vlivem 

jeho vyschnutí během prvního dne hydratace 

 u pevností v tlaku byly pozorovány prakticky shodné, ale mnohem 

pravidelnější závislosti než u pevností v tahu za ohybu. V souhlasu 

s předchozím byly největší rozdíly v tlakových pevnostech pozorovány po 

jednom dnu hydratace, kdy vzorek vystavený teplotě 80 °C vykázal nejvyšší 

pevnost, která se však s postupující dobou uložení zvyšovala jen velmi 
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pozvolně. Důvod lze, stejně jako v předchozím, spatřovat v rychlém 

vyschnutí vzorku během prvního dne uložení, a následně určitém nedostatku 

vody pro dobrý průběh hydratace. Nejrychlejší vývoj vaznosti naopak vykázal 

vzorek exponovaný v prostředí o teplotě 5 °C. Ačkoli v době jednoho dne 

hydratace byla jeho pevnost nejnižší, začala se velmi rychle dorovnávat jak 

s pevností vzorku exponovaného za teploty 80 °C, tak i za laboratorní teploty 

20 °C. 

4.2.  Průběh hydratačního procesu 

Průběh hydratačního procesu byl sledován pomocí změn fázového složení 

vzorku metodou termické analýzy a RTG-difrakční analýzy. 

Výsledky termické analýzy jsou formou termogramů uvedeny na Obr. 36, 

37 a 38: 

Termickou analýzou byl u všech vzorků na čáře DT identifikován nejprve 

hluboký společný endotermický efekt dehydratace C-S-H fáze typu  afwillitu 

(C3S2H3) a ettringitu s maximem při 150 °C. Po indiferentním pásmu byl další 

hluboký endoefekt patrný od teploty 450 °C s maximem při 480 °C odpovídající 

rozkladu hydroxidu vápenatého. Na tuto endotermu navázal hluboký difuzní 

endoefekt s dvojitým maximem při teplotách 750 °C a 780 °C, odpovídající rozkladu 

jemnozrnného a následně hrubozrnného uhličitanu vápenatého. 

Z čáry termogravimetrické bylo vypočteno množství vody, odpovídající 

obsahu hydroxidu vápenatého, event. transformovanému vlivem vzdušného CO2 do 

uhličitanu vápenatého, které současně odpovídá i obsahu vody v C-S-H fázi typu 

afwillitu. Rozdíl mezi takto vypočteným obsahem vody a ztrátou žíháním pod první 

endotermou byl vyjádřen jako množství sádrovce zreagovaného do ettringitu (tento 

výpočet je přibližný, neboť je částečně zkreslen obsahem nezreagovaného 

sádrovce, jehož ztráta hydrátové vody je z čáry TG neoddělitelná), viz Tab. 7  

a grafy na Obr. 39 a 40. 
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14 dnů 

 

28 dnů 

 

Obr. 36: Termogramy vzorku cementové pasty exponovaného za teploty 5°C 
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28 dnů 

 

Obr. 37: Termogramy vzorku cementové pasty exponovaného za teploty 20°C 

 

1 den 

 

3 dny 
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7 dnů 

 

14 dnů 

 

28 dnů 

 

Obr. 38: Termogramy vzorku cementové pasty exponovaného za teploty 80°C 
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Tab. 7: Procentuální zastoupení vody v hydroxidu vápenatém, resp. v C-S-H fázi  
a sádrovce zreagovaného do ettringitu 

Doba  
uložení 

Obsah látky [%] 

T05 T20 T80 

H2OCa(OH)2 
resp. 

H2OC-S-H 

Sádrovec  
v  

ettringitu 

H2OCa(OH)2 
resp. 

H2OC-S-H 

Sádrovec  
v  

ettringitu 

H2OCa(OH)2 
resp. 

H2OC-S-H 

Sádrovec  
v  

ettringitu 

1 den 3,31 2,8 4,07 3,2 4,78 1,6 

3 dny 4,19 3,7 4,79 4,5 5,40 1,5 

7 dnů 4,39 4,6 4,96 4,7 5,71 1,4 

14 dnů 4,61 3,6 4,90 5,0 5,94 1,3 

28 dnů 4,94 5,2 5,02 5,2 5,74 1,3 

 

 

Obr. 39: Obsah vody v hydroxidu vápenatém, resp. v C-S-H fázi typu afwillitu 

 

 

Obr. 40: Obsah sádrovce zreagovaného do ettringitu 
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Na základě vyhodnocení termické analýzy lze konstatovat: 

 průběh hydratace vzorků exponovaných ve zvolených teplotních prostředích 

je v dobré shodě s vývojem pevností. V počátečním stádiu hydratace byl 

stanoven nejvyšší stupeň hydratace u vzorku vystaveného teplotě 80 °C  

a naopak nejnižší u vzorku vystaveného teplotě 5 °C.  V dalším průběhu 

hydratace se stupeň hydratace vzorku exponovaného při teplotě 80 °C sice 

zvyšoval, ale byl postupně dorovnáván jak vzorkem exponovaným při teplotě 

20 °C, tak i při teplotě 5 °C 

 co se týče obsahu ettringitu vzorků exponovaných v jednotlivých prostředích, 

je zřejmé, že vzorek vystavený působení teploty 80 °C vykazoval již v raném 

stádiu hydratace velmi nízký podíl sádrovce vázaného do ettringitu, a tento 

se v průběhu doby hydratace dále nepatrně snižoval. Tento efekt byl vyvolán 

značnou tepelnou nestabilitou ettringitu, jehož počátek rozkladu bývá 

pokládán právě již do teplotního intervalu 80 až 100 °C. V daném případě 

pak nastává nebezpeční dodatečného vzniku sekundárního ettringitu, 

vázaného na snížení teploty a dostatečnou vlhkost, který může vyvolat 

negativní objemové změny, event. i zhoršení pevností 

 naopak u obou zbylých vzorků se množství sádrovce vázaného do ettringitu 

postupně zvyšovalo. Jestliže běžný obsah sádrovce v cementu se pohybuje 

kolem 5 %, je patrné, že u vzorku exponovaného při teplotě uložení 20 °C 

byl sádrovec z 90 % vázán do ettringitu již po třech dnech hydratace a při 

teplotě uložení 5 °C již po sedmi dnech hydratace. Lze tedy říci, že primární 

ettringit je prakticky zcela vytvořen v poměrně krátkém období, kdy jeho 

konsolidace nemůže ještě mít negativní vliv na objemovou stálost ani na 

dosahované pevnosti. 

RTG-difrakční analýzou byly ve vzorcích identifikovány tyto minerály: 

 Ettringit, C3A.3CaSO4.32H2O (dhkl = 9.8, 5.6, 3.86 Ǻ) 

 Sádrovec, CaSO4.2H2O  (dhkl = 7.56, 4.21 Ǻ) 

 Portlandit, Ca(OH)2  (dhkl = 4.92, 3.108, 2.627 Ǻ) 

 Kalcit, CaCO3  (dhkl = 3.86, 3.035 Ǻ) 

 Hydrogrossular,  C3AH6    (dhkl = 4.39, 5.14 Ǻ) 

 Alit, C3S  (dhkl = 5.6, 2.78, 2.74 Ǻ) 
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 Belit, C3S  (dhkl = 2.78, 2.73, 2.405 Ǻ) 

 Brownmillerit C4AF  (dhkl = 7.24, 2.68 Ǻ) 

Rentgenogramy vzorků jsou uvedeny na Obr. 41, 42, 43, 44 a 45. 

Teplota 5 °C 

 

Teplota 20 °C 

 

Teplota 80 °C 

 

Obr. 41: Rentgenogramy cementových past v době hydratace 1 den 
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Teplota 5 °C 

 

 

Teplota 20 °C 

 

 

Teplota 80 °C 

 

Obr. 42: Rentgenogramy cementových past v době hydratace 3 dny 
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Teplota 5 °C 

 

 

Teplota 20 °C 

 

 

Teplota 80 °C 

 

Obr. 43: Rentgenogramy cementových past v době hydratace 7 dnů 
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Teplota 5 °C 

 

 

Teplota 20 °C 

 

 

Teplota 80 °C 

 

Obr. 44: Rentgenogramy cementových past v době hydratace 14 dnů 
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Teplota 5 °C 

 

 

Teplota 20 °C 

 

 

Teplota 80 °C 

 

Obr. 45: Rentgenogramy cementových past v době hydratace 28 dnů 



71 

 

Proces hydratace cementových past v jednotlivých teplotních prostředích, 

stanovený pomocí termické analýzy, lze vyhodnocením RTG-difrakční analýzy 

jednak potvrdit a jednak dále zpřesnit. 

Na základě vyhodnocení rentgenogramů lze konstatovat: 

 u všech sledovaných vzorků byla po jednom dni hydratace patrná 

přítomnost původních slínkových minerálů alitu,  belitu a brownmilleritu. 

Nejvyšší jejich obsah byl zaznamenán u vzorku exponovaného při teplotě 

5 °C, nejnižší naopak u vzorku vystaveného teplotě 80 °C. Vedle 

slínkových minerálů všechny vzorky obsahovaly i portlandit, event. 

přeměněný na kalcit (vzniklý během skladování vzorků před vlastní 

analýzou) jako produkt hydratace kalciumsilikátů. Vzorky uložené 

v teplotním prostředí 5 °C a 20 °C kromě portlanditu jako další krystalický 

produkt obsahovaly ettringit, ve vzorku exponovaném za teploty 80 °C byl 

identifikovatelný pouze náznak bazální difrakce tohoto minerálu 

 s dobou hydratace docházelo u všech vzorků ke zvyšování obsahu 

portlanditu na úkor původních kalciumsilikátů. Avšak zbytky těchto 

kalciumsilikátů byly identifikovatelné ještě i po 28 dnech hydratace, a to  

i u vzorku exponovaného za teploty 80 °C. Současně v obou vzorcích 

vystavených nižším teplotám 5 °C a 20 °C se přibližně během prvních 

sedmi dnů hydratace nepatrně zvyšoval obsah ettringitu 

 ve vzorku exponovaném při teplotě 80 °C nebyl v době od jednoho dne 

hydratace pozorován již žádný náznak přítomnosti ettringitu. Namísto něj 

byla identifikována kalciuhydroaluminátová fáze typu hydrogrossularu, 

avšak v rentgenogramech nebylo možno nalézt žádnou formu síranu 

vápenatého, který by rozkladem ettringitu měl vzniknout.  Vyhodnocením 

této skutečnosti se dospělo k závěru, že teplota expozice tohoto vzorku, 

tj. 80 °C, je již natolik vysoká, že vede k rozkladu dihydrátu (sádrovce)  

a opačně ještě natolik nízká, že neumožňuje dokonalou konsolidaci 

krystalického hemihydrátu. V soustavě přítomný síran vápenatý byl tedy 

při zmíněné teplotě přítomen ve špatně krystalicky vyvinuté, 

rentgenamorfní, a tudíž neidentifikovatelné podobě. 
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5. Diskuze výsledků 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat: 

 bylo prokázáno, že hydratační teplota významně ovlivňuje průběh 

hydratačního procesu a současně i fyzikálně mechanické, resp. 

technologické vlastnosti cementového kamene 

 v práci zkoušená vysoká teplota 80 °C podporuje okamžitý náběh 

hydratačního procesu, který se projevu poměrně vysokými počátečními 

pevnostmi. Současně však působí na rychlé vysychání vzorku, jehož 

hydratační rychlost, resp. další vývoj pevností, se vlivem vzniklého 

nedostatku vody, nutné pro dobrý průběh hydratace, snižuje. Negativní vliv 

má vysoká hydratační teplota i na tvorbu ettringitu. Vzhledem k tomu, že 

ettringit, jako vysoce vodnatý minerál, se začíná rozkládat již pod teplotou 

100 °C, je tvorba primárního ettringitu v prostředí vysoké teploty omezena na 

minimum. V tomto případě pak vzniká při snížení teploty a dostatečném 

přísunu vody nebezpečí dodatečné tvorby sekundárního ettringitu, spojené 

s objemovými změnami, event. i poklesem pevností 

 druhá zkoušená teplota hydratačního prostředí, 5 °C, působila na průběh 

hydratačního procesu a vývoj pevností prakticky opačně než teplota vysoká. 

Oproti referenčnímu prostředí 20 °C bylo počáteční stádium hydratace 

pozvolné a rané pevnosti podstatně nižší, avšak s dobou uložení se 

hydratační rychlost zvyšovala a pevnosti dorovnávaly pevnostem vzorku 

referenčního. Určité snížení počáteční rychlosti bylo zaznamenáno i u tvorby 

ettringitu, přestože tento minerál se vyznačuje mimořádnou krystalizační 

rychlostí. Toto však nebránilo jeho prakticky dokonalé konsolidaci během 

prvních sedmi dnů uložení, která tak nijak ještě neovlivňuje jak objemové 

změny, tak i pevnosti zatvrdlého cementového kamene 

 z vyhodnocení zkoušek vyplývá, že horší vliv na průběh hydratace  

a vlastnosti zatvrdlého cementového kamene mají extrémně vysoké teploty, 

a to především v ohledu možné objemové nestability a na ni navazujícího 

poklesu pevností. Nízká teplota, zde ohraničená hodnotou 5 °C, sice 

způsobuje počáteční zpomalení hydratačního procesu a pozvolnější vývoj 
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pevností, nemá však negativní vliv na možné objemové změny a pokles 

pevností spojené s tvorbou ettringitu. 
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ZÁVĚR 

V souladu se zadáním byl v bakalářské práci studován vliv teploty prostředí 

na průběh tuhnutí cementového kamene. Konkrétně pak vliv extrémně nízké  

a vysoké teploty ve srovnání s normální hydratační teplotou.  

Prokázalo se, že hydratační teplota ovlivnila jak průběh hydratačního 

procesu, tak i zkoušené fyzikálně-mechanické, resp. technologické vlastnosti 

cementového kamene.  

Bylo zjištěno, že nízké teploty, v případě bakalářské práce 5 °C, nepůsobí 

nijak negativně na konečné vlastnosti zatvrdlého cementového kamene. U vzorků 

vystavených zmiňované nízké teplotě prostředí byl zjištěn pouze zpomalený 

hydratační proces a pozvolnější nárůst pevností než tomu bylo u vzorku 

referenčního, vystaveného teplotě 20 °C. Pro tuto skutečnost je oprávněný pokyn, 

který je uváděn výrobcem ve většině materiálových listů stavebních hmot, že jejich 

aplikace může být prováděna do teploty 5 °C. 

Vzhledem ke zjištěnému by měly materiálové listy, zvláště stavebních hmot 

aplikovaných v tenkých vrstvách, např. omítek, uvádět i pokyn o horní hranici 

aplikační teploty. Vysoká teplota sice podporuje okamžitý náběh hydratačního 

procesu, který se projevuje poměrně vysokými počátečními pevnostmi, ale 

v konečném důsledku způsobuje rychlé vysychání. S tímto pak souvisí jednak 

snížení hydratační rychlosti, resp. vývoje pevností, a dále i možnost rozkladu 

primárního ettringitu, který se po snížení teploty zatvrdlého cementového kamene, 

např. vlivem klimatických změn, znovu ustanovuje, a vede tak k nežádoucím 

objemovým změnám. 

 V rámci možného dalšího výzkumu v této oblasti by bylo vzhledem ke 

snaze stavebních společností realizovat stavební činnost i v zimním období vhodné 

vyzkoušet taktéž vliv záporných teplot na průběh hydratace. 
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