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ABSTRAKT 
 

Doposud byl na ÚTHD ettringit připravován dvěma způsoby, původně způsobem 

hydratace yeelimitového slínku, přičemž se jeví jako vhodnější z kvalitativního i 

kvantitativního hlediska po sléze zkoumaná přímá syntéza ettringitu z hydroxidu 

vápenatého a síranu hlinitého. Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání ettringitu 

provedeného způsobem hydratace yeelimitového slínku, jako referenčního vzorku, 

s ettringitem vyrobeným z hydroxidu vápenatého a síranu hlinitého. Soustřeďuje se na 

sledování stability ettringitu a možné přeměny na jiné minerály za použití RTG-difrakční 

analýzy, diferenční termické analýzy (DTA) a skenovací elektronové mikroskopie 

(SEM). 

 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Portlandský cement, síranová koroze, AFt fáze, ettringit, yeelimit, thaumasit 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Up to present, ettrigite has been prepared by two means in the Institute of 

Technology of Building Materials and Components of the BUT Faculty of Civil 

Engineering: originally by the hydration of the yeelimite clinker; recently by the direct 

synthesis of ettringite from calcium hydroxide and aluminum sulfate, the latter being 

considered more suitable in qualitative and quantitative terms. This diploma thesis 

focuses on the comparison of both means, using ettringite produced by the latter as control 

sample. This endeavor focuses on monitoring the stability of ettringite and its possible 

conversion to other minerals using X-ray diffraction analysis, thermal analysis and 

scanning electron microscopy (SEM). 
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Úvod 

S dnešní moderní dobou je spjata důležitá otázka ochrany životního prostředí, 

Snaha o snížení negativních dopadů na životní prostředí z pohledu výroby portlandského 

cementu nabízí řešení v podobě využití příměsí. Tyto látky s podobným chemickým 

složením, jako má slínek, jsou schopny ho v částečném množství nahradit nebo i zlepšit 

vlastnosti konečného výrobku. Určitý potenciál v sobě skrývají právě průmyslové 

odpady. Aktuálním tématem v této oblasti jsou zejména popílky fluidní získané 

odsiřováním za použití vápence ve fluidních kotlích, jejichž využití ve stavebnictví je 

oproti vysokoteplotním popílkům stále omezené kvůli přítomnosti měkce páleného vápna 

a vysokému obsahu SO3, které se projevuje vznikem ettringitu v rámci síranové koroze, 

a také z důvodu jednotné legislativy. 

V návaznosti na předchozí výzkum je cílem této práce studium podmínek syntetické 

přípravy AFt fází, především ettringitu, popř. thaumasitu. Tyto minerály mají srovnatelné 

krystalové struktury, avšak thaumasit je tužší díky nižšímu množství strukturní vody. 

Thaumasit je uvažován jako produkt degradace cementů s příměsí fluidního popílku. 

Ettringit se vyskytuje ve struktuře jako primární nebo sekundární. Primární ettringit 

vzniká na počátku hydratace cementu a je neškodný. Potíž však nastává při vzniku 

ettringitu, jehož tvorbu podporuje mj. prostředí síranových vod. Jeho rozpínání je 

příčinou destrukce cementových výrobků.  

Tato práce se soustředí na srovnání způsobů syntetické přípravy ettringitu a jejich 

vliv na chování ettringitu za různých externích podmínek. 
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I. Teoretická část 

1 Hydratace cementu 

Smísením cementu s vodou dochází k přeměně minerální fáze na hydratační 

produkty. Tento proces nazýváme hydratací cementu. Nově vzniklé sloučeniny jsou po 

ukončení hydratace ve vodě stabilní a nerozpustné. Kalciumhydrosilikáty (zkráceně        

C-S-H) jsou hlavní produkty hydratace portlandského cementu a jsou zároveň stěžejním 

nositelem konečných pevností zatvrdlého betonu. Vznikají hydratací alitu 3CaO·SiO2 

(C3S) a belitu 2CaO·SiO2 (C2S). Jejich hydratační procesy jsou popsány zde: 

Hydratace alitu: 2(3CaO·SiO2) + 6H2O → 3CaO·2SiO2·3H2O 

Alit je nositelem počátečních i konečných pevností betonů. 

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

 Během hydratace belitu se objevuje hydroxid vápenatý (portlandit) Ca(OH)2. Hydratací 

tetrakalciumaluminátferitu, neboli brownmilleritu, (4CaO.Al2O3.Fe2O3) získáme 

4CaO·(Al2O3,Fe2O3).18H2O, což je málo stálý meziprodukt stabilnějšího 

3CaO.(Al2O3,Fe2O3).6H2O. Případně vzniklý přebytek Al2O3 utváří amorfní hydroxid. 

Hydratace brownmilleritu je popsána jako: 

4CaO·Al2O3·Fe2O3 + 6H2O → 4CaO·(Al2O3,Fe2O3).18H2O → 

3CaO.(Al2O3,Fe2O3).6H2O 

C4AF pozitivně přispívá k nárustu pevností i po dlouhé době v podmínkách 

nevodního prostředí. [1] [2] [3] [4] 

 Nejrychleji s vodou reaguje trikalciumaluminát, C3A. Mimo jeho vysokou 

hydratační rychlost se vyznačuje značným vývinem hydratačního tepla, které je uváděno 

až 860 kJ/kg. Hydratace trikalciumaluminátu bez přítomnosti sádrovce je popsána rovnicí 

níže: 

3CaO·Al2O3 + 6H2O → 4CaO·Al2O3·13H2O → 3CaO·Al2O3·6H2O 

Konečným produktem této reakce je hydroglossular. Trikalciumaluminát po 

smíchání s vodou okamžitě tuhne a tvrdne. Abychom zamezili předčasnému tuhnutí 

cementového tmele, přidává se do cementu regulátor tuhnutí v podobě sádrovce. Reakcí 



  

12 

se na povrchu zrn C3A utvoří vrstva primárního ettringitu, která zamezí rychlému 

pronikání vody: 

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

Část sádrovce během reakcí přechází do přesyceného roztoku Ca(OH)2. Většina 

síranových iontů je vyčerpána pro vznik zmíněného ettringitu, 

3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O, řádícího se mezi AFt fáze. Při nižším množství síranů 

může vznikat monosulfát, 3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O, jeden ze základních AFm fází. [1] 

[4] [5] [6] 

AFt i AFm fáze, produkty hydratace obyčejných portlandských cementových pojiv, 

mají významný vliv na získávání počátečních pevností, trvanlivost a odolnost vnější 

síranové korozi nebo na schopnost vázat radionuklidy. Zmíněné vlastnosti a stabilita AFm 

a AFt fází byly předmětem zkoumání řady studií a podrobněji o nich bude popsáno 

v dalších kapitolách. [7] 

 

2 AFt fáze  

V průběhu hydratace cementových směsí vznikají v mikrostruktuře tzv. AFt a AFm 

fáze. Zkratka AFt značí počáteční písmena molekul A – Al2O3, F – Fe2O3 a t – tri, kde tri 

jsou myšleny tři molekuly Ca2+ s příslušnými anionty. Základní konstituční vzorec AFt 

fází je formulován jako [Ca3·(Al,Fe)·(OH)6·12H2O]2·X3·xH2O, přičemž značení X 

symbolizuje záporné aniony nejčastěji v přítomnosti CO3
2-, SO4

2- a CrO4
2-, x značí počet 

molekul vody a pohybuje se v rozmezí hodnot 0 – 2. [5] [8] 

AFt fáze vznikají přibližně za stejných podmínek jako fáze AFm (m – mono). Liší 

se podílem CaX ku C3(A, F) a v drtivé většině nepřestávají být stabilní nad teplotou          

90 °C. Mají také menší výběr potenciálních aniontů, které by nahradily X. Mezi 

nejvýznamnější AFt fázi jednoznačně řadíme ettringit C3A·3CaSO4·32H2O, minerál 

vznikající na počátku hydratace většiny portlandských cementů. Exitují další AFt fáze, 

jejichž kationty bývají nahrazeny Ca2+ nebo Al3+, jako je tomu v případě dalšího 

významného zástupce, kterým je thaumasit CaO·SiO2·CaSO4·CaCO3·15H2O, jehož Si4+ 

nahrazují hlinitý kation. AFt fáze tvoří šestihranné prizmatické nebo jehlicovité krystalky 

(obr. 1). [5] [9] [8] 
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Obrázek 1 Charakteristická morfologie krystalů a) AFt fází a b) AFm fází [10] 

2.1 Ettringit  

Ettringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O nebo v cementářské chemii zkráceně 

C6AS3H32 je mineralogický název pro kalcium sulfoaluminát nacházející se v betonech 

vyráběných z portlandského cementu. Ettringit je minerál velmi vzácně se vyskytující 

v přírodě, častěji se s ním setkáváme jako s běžným produktem hydratace portlandských 

cementů, kde vzniká řízeně reakcí se sádrovcem, přidávaným ke slínku pro regulaci 

tuhnutí. Často se setkáváme taky s nežádoucím ettringitem sekundárním, který je častou 

příčinou destrukcí cementových výrobků. [1] [11] 

 

2.1.1 Chemické a fyzikální vlastnosti ettringitu 

Ettringit se řadí mezi hydratované sulfáty. Jeho barva bývá tradičně bílá až 

nažloutlá se skelným leskem, ve výbrusu je ettringit bezbarvý. Dle Mohsovy stupnice 

tvrdosti patří mezi měkčí minerály s hodnotou 2 – 2,5 z celkových 10 a dobře se štěpí. 

Ettringit se vyskytuje ve tvaru sloupců, jehliček, vláken a vějířkovitých částic (obr. 2). 

Krystalizuje v šesterečné soustavě. Krystalky jsou malé a prizmatické obvykle bez 

koncových ploch. Ettringitové sloupkovité jehličky dosahují délek přibližně 20 – 30 µm, 

přičemž jejich průměr se pohybuje okolo 2 až 4 µm. Je snadno rozpustitelný ve zředěných 

kyselinách, částečně se dá rozložit vodou za vzniku alkalického roztoku. Ettringit je 

vysoce vodnatý a jeho odolnost proti teplotám je nízká. Má nesmírnou krystalizační 

rychlost. Vznik tohoto minerálu je doprovázen objemovým vzrůstem o až 270 %. 

Dehydratace ettringitu počíná při teplotě přibližně 60 °C. 

Ettringit svůj název nese po městě Ettringen nacházejícím se v jižní části Německa, 

kde byl v roce 1874 jeho výskyt poprvé zaznamenán. 

  [12] [13] [14] [1] 
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Obrázek 2 Ettringitové sloupkovité krystalky, SEM snímek pořízen V. Vávrou [12] 

2.1.2 Krystalická struktura ettringitu 

Ettringit má strukturu založenou na sloupcích a kanálcích. Sloupce s empirickým 

vzorcem [Ca3Al(OH)6·12H2O]3+ leží rovnoběžně s osou c. Tyto sloupce se skládají 

z Al(OH)6 oktaedrů, které se střídají s CaO8 polyedry. Společně sdílejí hydroxylovou 

skupinu. Každý atom vápníku na sebe váže 4 molekuly vody, jimiž se utváří válcovitý 

povrch sloupců. V kanálcích mezi sloupci se nacházejí molekuly zeolitické vody a síranů. 

Tyto molekuly spojují celou strukturu dohromady pomocí vodíkových můstků. Celková 

struktura je poměrně otevřená s velkým podílem prázdného prostoru. Díky tomuto 

prostoru je umožněna určitá pohyblivost vody a hydratovaných iontů. [15] [16] 

 
Obrázek 3 Krystalická struktura ettringitu. [Ca3Al(OH)6·12H2O]3+ sloupce leží rovnoběžně s osou 

c v mezisloupcových kanálcích se nachází molekuly vody a síranů. Atomy vápníku jsou zobrazeny tmavě 

modrou, atomy kyslíku červeně a atomy hliníku bledě modrou barvou. Síranové tetraedry vidíme žlutě 

zabarveny a šedá kolečka charakterizují atomy vodíku. [15]  

2.1.3 Vznik ettringitu 

Zdroje síranu vápenatého nejčastěji v podobě sádrovce jsou do portlandského 

cementu přidávány záměrně za účelem snížení rychlosti hydratační reakce a tím také 

předčasného tuhnutí, pro zlepšení vývoje pevností a snížení smršťování vlivem sušení. 
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V portlandském cementu se nacházejí složky obsahující sírany a hlinitany. Sádra a další 

síranové složky reagují s hlinitany vápenatými obsaženými v cementu (C3A) a dochází 

k tvorbě ettringitu během prvních několika hodin od smíchání cementu s vodou. Drtivá 

většina síranů obsažených v cementu je spotřebována pro tvorbu ettringitu na úplném 

počátku hydratace. V této fází je ettringit rovnoměrně dispergován v cementové pastě 

v mikrometrických částicích. Pokud je přídavek sádrovce dostatečný, vzniká ettringit, při 

neadekvátním množství vzniká monosulfát. [1] [2] [17] [18] 

Důsledkem přítomnosti ettringitu dochází k posunu počátku tuhnutí cementové 

pasty o několik hodin. Je to způsobeno podílem ettringitu a velikostí jeho krystalků, které 

se snaží přemosťovat prostor mezi slínkovými částicemi. Oddálený počátek tuhnutí 

umožňuje delší zpracovatelnost a přispívá k nárůstu pevností během tuhnutí. Expanze 

ettringitu během tuhnutí se využívá ke snížení smrštění betonů. Takto vzniklý ettringit 

nazýváme tzv. primární a je žádoucí složkou hydratace cementu. Jeho vznik je popsán 

rovnicí níže: 

C3A + 3CSH2 + 26H → C6AS3H32 

Množství vytvořeného primárního ettringitu závisí na reaktivitě C3A a na 

koncentraci síranových inotů v roztoku. Od toho se odvíjí i velikost vzniklých 

ettringitových krystalů a jejich schopnosti přemostění. Primární ettringit nepřináší do 

struktury žádná nápětí. [2] [18] [19] 

Několik dní od počátku hydratace dojde k vyčerpání obsahu volných síranů                 

a primární ettringit se samovolně přemění na monosulfát 3C4ASH12, který si zachovává 

svou stabilitu. Tento proces je uveden níže: 

C6AS3H22 + 2C3A + 4H → 3C4ASH12 

Jestliže je zatvrdlý cementový tmel vystaven síranovým iontům obsaženým v 

síranových vodách nebo ve formě nečistot původních složek cementu, vzniká v pórovitém 

systému sekundární ettringit reakcí s C3A. Ettringitové tenké krystaly protáhlého tvaru 

postupně vyplňují prostor, což se projevuje nabýváním hutnosti materiálu a zvýšením 

pevnosti. Tento proces je doprovázen také zvyšováním krystalizačního tlaku 

v mikrostruktuře a vede k rozpínání betonu a ke vzniku trhlinek. [17] [18] [1] [20] 

 

2.1.4 Síranová koroze 

Síranová koroze betonu je chemický mechanismus, při němž síranové ionty 

pronikají cementovou matricí a svými účinky poškozují strukturu materiálu. Sloučeniny, 
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které jsou odpovědné za síranovou korozi, jsou ve vodě rozpustné soli jako např. sírany 

alkalických zemin nebo jiné alkalické sulfáty, které jsou schopné chemicky reagovat se 

složkami betonu. Ve vnitřních strukturách cementové matrice vlivem těchto reakcí vzniká 

ettringit a sádrovec. Důsledkem síranové koroze je expanze, vznik trhlin, praskání betonu 

a ztráta vazby mezi cementovou pastou a dalšími složkami vyúsťující v degradaci celého 

kompozitu. Tento proces je pomalý a může trvat roky, než se viditelně projeví. 

V závislosti na zdroji kontaminace dělíme síranovou korozi na vnější a vnitřní.   

 

Vnitřní síranová koroze se vyskytuje tam, kde je zdrojem síranů složka použitá 

pro výrobu betonu. Může ji představovat kamenivo bohaté na sírany či cement 

s přebytečným množstvím sádrove.  

 

Běžnější typ síranové koroze a je ta vnější, která je přítomna tam, kde voda 

obsahující rozpuštěný síran proniká do betonu. Pro výskyt vnější síranové koroze musí 

být splněny tři podstatné podmínky – beton vykazuje vysokou propustnost, další 

nezbytností je přítomnost vody a prostředí bohaté na sírany. Půdy obsahující sodík, 

draslík, hořčík a síran vápenatý jsou hlavními zdroji síranových iontů v podzemních 

vodách. [19] 

Projev poškození vnější síranové koroze může mít různou podobu v závislosti na 

tom, který z níže uvedených chemických procesů převládá: 

 Síranová koroze C-H a C-S-H za tvorby sádrovce 

Důsledkem tohoto procesu je rozpínání a roztrhání materiálu, ztráta 

pevnosti a adheze cementových past způsobená odvápněním C-S-H.  

 Síranová koroze kalcium-alumino-hydrátu (C-A-H) a monosulfát 

hydrátu C3A·CS·H12-18 za tvorby ettringitu 

Tento proces je zodpovědný za praskání a rozpadání jako výsledek expanze 

sekundárního ettringitu, jeví se u všech síranových solí včetně kalcium 

sulfátu působícího přímo na C-A-H nebo monosulfát hydrát 

 Síranová koroze C-H a C-S-H v přítomnosti uhlíkových iontů za tvorby 

thamasitu 

Tvorba thaumasitu je doprovázena největší ztrátou pevnosti a adheze, 

ztvrdlý beton se přeměňuje na pastovitou hmotu. Dochází k zániku C-S-H 

fáze. Tento proces může nastat u každého typu síranových solí za 

přítomnosti vlhkosti a teploty pod 10 °C [19] 
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Obrázek 4 Část kalciumsilikát hydrátu v cementové pastě byla substituována ettringitem 

znázorněným šipkami. Tmavé oblasti značí místa, kde došlo k odvápnění pasty a tím k jejímu oslabení 

[21] 

Stejně tak jako tvorba ettringitu může mít i tvorba sádrovce vlivem síranové koroze 

ničivé účinky na betonovou strukturu. Vznik sádrovce závisí na koncentraci síranů a pH 

roztoku. Sádrovec je primárním produktem síranové koroze při vysokých koncentracích 

sulfátových iontů (> 8000 ppm SO4
2-). Ettringit není stabilní v prostředí s nízkým 

obsahem vápníku. Když pH klesne pod 11,5 – 10,5, ettringit se může rozkládat za vzniku 

sádrovce. [22] [23] 

Vzhledem ke zjištěným faktům o vlastnostech ettringitu můžeme říci, že 

zabráněním jeho formování jsme schopni přispět k zlepšení síranové odolnosti. Pokud se 

sníží celkové množství C3A reagujícího se sírany za vzniku ettringitu, můžeme tak zvýšit 

odolnost proti síranové korozi. Tuto skutečnost potvrdili již Monteiro a Kurtis v roce 

2003, dříve pak Ouyang či dokonce Verbeck. [24] [25] [26] 

Podle provedených výzkumů je krystalizační tlak pravděpodobnou příčinou 

expanze malt. Maximální krystalický tlak je dán rovnicí: 

∆𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉
𝑙𝑛

𝐼𝐴𝑃

𝐾𝑠0
 

 Kde:  

 

 

 

 

 

 

∆𝑃 - tlak potřebný k zastavení růstu krystalu v póru [Pa] 

R – Molární plynová konstanta [J·K-1·mol-1] 

T – teplota [K] 

Vm – Molární objem [m3.mol-1] 

IAP – Ionová aktivita 

KS0 – Součin rozpustnosti [mol·dm-3] 
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Poměr (IAP / KS0) je poměr přesycení. Pokud je tento poměr roven 1, systém je 

stabilní. Pokud je hodnota vyšší, dojde k vysrážení ettringitu. V případě nižší hodnoty 

dochází k rozpouštění ettringitu. Aby došlo ke vzniku tlaku, je potřeba, aby uzavřený 

prostor odolával růstu krystalu. Krystalizační tlak závisí na velikosti pórů, vlhkosti, pH    

a existenci tuhých roztoků. [27] [28] 

Během provádění experimentů v oblasti vnější síranové koroze byl naměřen krystalizační 

tlak ettringitu až 21 MPa při vystavenní přesycenému roztoku síranu sodného (30 g/l). 

[29] 

 
 

Velmi často se síranová koroze spojuje se vznikem sekundárního ettringitu 

doprovázejícím expanzi a praskání betonu. Aby došlo k tvorbě sekundárního ettringitu, 

musí pronikající sírany navázat spojení se zdroji hliníku a vápníku. Hliník je ve struktuře 

zabudován ve formě nezreagovaného materiálu, několika hydrátů včetně C-S-H                    

a především pak v podobě AFm fází. K převedení AFm fází na ettringit jsou vyžadovány 

další dva atomy vápníku (Ca / AlAFt = 6). Jejich zdrojem je ve struktuře obsažený 

hydroxid vápenatý. Samotná přeměna monosulfátu na ettringit není ve skutečnosti 

expanzivní, naopak tato reakce je spojena se ztrátou objemu. [30] Až srážení ettringitu    

z monosulfátu má za následek zdvojnásobení objemu, rozpínání a později praskání 

struktury. [23] 

Lothenbach ve svém výzkumu ukázala, že s nárustem objemu ettringitu a sádrovce 

při síranové korozi nedochází k zaplnění celkové pórovitosti cementové malty (obr. 5, 6). 

Svým výzkumem naznačuje, že příčinou expanze zkoumaného vzorku nebylo celkové 

vyplnění objemu, ale vytváření ettringitu uvnitř matrice a následný vývoj krystalizačního 

tlaku v malých pórech v hydratované cementové matrici. [23] 



  

19 

    
Obrázek 5 Vzorek malty ponořený do 4 g/l síranu sodného – v nižší koncentraci síranového 

roztoku pozorujeme růst ettringitu. Sádrovec se v mikrostruktuře malty nenachází. [23] 

      
Obrázek 6 Vzorek malty ponořený do 44 g/l síranu sodného – koncentrovanější roztok způsobil 

růst ettringitu i sádrovce [23] 

Vlhké prostředí je jednou z příčin napomáhajících vzniku sekundárního ettringitu  

v betonu. Část betonu, která je touto patologií nejvíce zasažená, je zpravidla vystavena 

přímému kontaktu s vodou (ponořená oblast betonu, betonu vystaven vysoké vlhkosti, 

apod.). Rozšíření sekundárního ettringitu hlouběji do struktury závisí na relativní vlhkosti 

uvnitř betonu. Jestliže bude relativní vlhkost uvnitř betonu nízká, reakce by mohla být 

zastavena. Voda představuje základní složku pro tvorbu ettringitu a podporuje také 

pohyblivost dalších činidel nesoucích odpovědnost za vyluhování alkálií z roztoků              

v pórech. Za těchto okolností se snižuje pH a dochází ke snadnějšímu uvolňování 

síranových iontů adsorbovaných při počátečních reakcích na C-S-H gel. Shamaa 
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s kolektivem provedli studii zabývající se vývojem deformací sekundárního ettringitu        

v závislosti na relativní vlhkosti. Beton, který byl zpočátku tepelně ošetřen s následným 

ponořením do vody a skladován ve 100 % relativní vlhkosti, představoval expanzi již po 

krátké době vystavení. Při skladování v 98 % relativní vlhkosti, došlo k rozpínání až po 

600 dnech. Při relativní vlhkosti pod 98 % nebylo pozorováno žádné rozpínání, avšak        

u některých vzorků bylo zaznamenáno nabývání hmotnosti. S rozpínáním betonu 

způsobeným sekundárním ettringitem se zvyšuje propustnost plynů a snižuje dynamický 

modul pružnosti. Jiné studie ukazují, že pokud dojde k zastavení rozpínání betonu, 

dynamický modul pružnosti může nabývat opět vyšších hodnot pravděpodobně kvůli 

postupnému vyplňování dutin ettringitem. [31] [32] 

Ke vzniku sekundárního ettringitu tedy dochází, pokud cement obsahuje vysoké 

množství síranů a jeho růst podporuje přítomnost vody. Dále tvorba sekundární ettringitu, 

doprovázená destrukcí struktury, nastává u materiálů, které byly vystaveny v počátku 

zrání teplotě nad 70 °C. Bylo zjištěno, že počáteční vystavení betonu zmiňované teplotě 

může mít podobný účinek jako pomalé uvolňování síranů obsažených ve slíncích.              

U některých materiálů je vysoká teplota zapříčiněna hydratací, přítomností většího 

množství alkálií a alkalicko-křemičitou reakcí, změnami vlhkostí či nevhodným vodním 

součinitelem. Riziku sekundárního ettringitu často podléhají prefabrikované a předpjaté 

betonové konstrukce zrající za zvýšených teplot dosahujících až 100 °C a masivní 

konstrukce vlivem hydratace. [20] [17] [33] 

Rychlost a konečný rozsah expanze ettringitu závisí na chemické povaze materiálu, 

mikrostruktuře ettringitu vytvářející krystalický tlak a mikrostruktuře materiálu reagující 

na tato namáhání. Vzniklé destrukce jsou viditelné po několika měsících až rocích. [20] 

 

2.1.5 Syntéza ettringitu z yeelimitu 

Yeelimit – syntéza ettringitu a současné poznání 

Yeelimit byl poprvé syntetizován na konci 60. let minulého století. Je známý pod 

složením 3CaO·3Al2O3·CaSO4, zkráceně C4A3S. Charakterizuje se kubickou krystalovou 

soustavou a je transparentní, bezbarvý či s bílými pruhy. [34] [35] 

Název yeelimit nese po izraelském městě Har Ye ́elim, kde byl nalezen. Občas je 

také nazýván tzv. Kleinův komplex. Toto pojmenování získal díky Alexadru Kleinovi, 

zabývajícím se výrobou kalciumsulfoaluminátových cementů (CSA). [34] [36] 
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Obrázek 7 Krystaly yeelimitu v typickém CSA slínku z Číny, snímek H. Pöllmanna [37] 

 Yeelimit je v CSA cementech obsažen v množství více než 50 % hm. Hojně se 

nachází také v sulfobelitických cementech. [36] 

CSA slínky mají poměrně vysoké exotermické hydratační teplo především 

upůsobenou kvůli hydraci yeelimitu. Entalpie tvorby yeelimitu je při teplotních 

podmínkách 25 °C stanovena na – 8523 kJ/mol, u ternezitu, minerálu nacházejícím se      

u CSA cementů vedle yeelimitu, entalpie odpovídá – 5993 kJ/mol. [38] 

Yeelimit reaguje s vodou za vzniku monosulfoaluminátu a hydroxidu hlinitého:  

3CaO⋅3Al2O3⋅CaSO4 + 2CaSO4 + 18H2O → 3CaO⋅Al2O3⋅CaSO4⋅12H2O + 4Al(OH)3 

Přítomnost vody a stechiometrický přebytek síranu vápenatého je příčinou vzniku 

hydroxidu hlinitého a ettringitu.  

Hydratace yeelimitu za vzniku ettringitu a hydroxidu hlinitého vypadá takto: 

3CaO⋅3Al2O3⋅CaSO4 + 2CaSO4 + 34H2O → 3CaO⋅Al2O3⋅3CaSO4⋅32H2O + 4Al(OH)3 

Vzniklý hydroxid hlinitý urychluje hydrataci yeelimitu a tvoří tuhý roztok AFm 

fáze a později také ettringit. Reakce je popsána dále: 

3CaO⋅3Al2O3⋅CaSO4 + 8CaSO4 + 6Ca(OH)2 + 34H2O → 3(3CaO⋅Al2O3⋅3CaSO4⋅32H2O) 

[34] [38] 

Hargisův výzkum spočíval ve snaze zvyšovat reaktivitu yeelimitové směsi 

nahrazením části yeelimitu uhličitanem vápenatým v podobě kalcitu a vateritu. Vliv na 

reaktivitu zkoumal za přítomnosti a nepřítomnosti sádrovce. [34] 

Vaterit je méně stabilní formou uhličitanu vápenatého. Jeho nižší stabilita je 

předpokladem ke zvýšení reaktivity s yeelimitem. Vaterit může vznikat jako produkt 

výfukového oxidu uhličitého z elektráren zachytávajícího se za pomocí vápníku. 
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S ohledem na životní prostředí může být potenciál této technologie využit také při 

zachycování CO2 z cementářských pecí. Vzniklý vaterit by mohl být vhodnou složkou do 

cementových směsí. [34] 

Přítomnost sádrovce, kalcitu a vateritu ovlivňuje dobu tuhnutí malt. Přidáním 15 % 

sádrovce je snížena doba tuhnutí na polovinu a celková doba tuhnutí se zkrátí až o třetinu. 

Vaterit snižuje počáteční dobu tuhnutí i konečnou dobu tuhnutí více než kalcit, což může 

být zapříčiněno jemnější frakcí vateritu (4,5 μm) než kalcitu (2 μm). Přítomnost kalcitu   

a vateritu vytváří vhodné podmínky pro vznit ettringitu. [34] 

 
Obrázek 8 Rozměrová stabilita yeelimitu při jeho částečném nahrazení jinou složkou 

C4A3$ - yeelimit bez nahrazení 
C4A3$_C10 – yeelimit nahrazen z 10 % kalcitem 
C4A3$_V10 – yeelimit nahrazen z 10 % vateritem 
C4A3$_G15 – yeelimit nahrazen z 15 % sádrovcem 
C4A3$_G15_C10 – yeelimit nahrazen z 15 % sádrovcem a 10 % kalcitem 
C4A3$_G15_V10 – yeelimit nahrazen z 15 % sádrovcem a 10 % vateritem [34] 

 

Částečným nahrazením yeelimitu kalcitem se snižuje expanze. Náhradou yeelimitu 

sádrovcem a kalcitem popř. vateritem dochází k razantnímu snížení expanze a zvýšení 

pevnosti v tlaku malty, naopak v případě absence vateritu a kalcitu je expanze daleko 

vyšší. Grafické zpracování (obr. 8) dokazuje vliv síranu vápenatého na zvýšení expanze 

u CSA cementů. Yeelimit samotný dosahoval expanze 0,9 % po 84 dnech hydratace 

navzdory nízké přítomnosti ettringitu (přibližně 5 %). [34] 

V pastách yeelimitu bez sádrovce se utváří na počátku monosulfoaluminát, 

s obsahem sádrovce vzniká ettringit. Rozpustnost uhličitanů vápenatých je nízká, proto 

nedochází k okamžitým reakcím při hydrataci. Po 28 dnech však u vzorku yeelimitu 

s částečnou náhradou vateritem dochází k přeměně vateritu a monosulfoaluminátu na 

monokarboaluminátu a ettringit. 
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3(3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O) + 2CaCO3 + 18H2O  → 

2(3CaO·Al2O3·CaCO3·11H2O) + 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O 

Ke stejné přeměně došlo v přítomnosti kalcitu, reakce byla ale 3x pomalejší 

z důvodu vyšší stability kalcitu a nižší rozpustnosti ve srovnání s vateritem. [34] 

 
Obrázek 9 Rentgenogramy vzorku yeelimitu s obsahem uhličitanů vápenatých (bez přítomnosti 

sádrovce) znázorňují úbytek monosulfoaluminátu a nárust ettringitu a monokarboaluminátu v závislosti 

na čase, C4A3$_C10 – yeelimit s kalcitem, C4A3$_V10 yeelimit s vateritem [34] 

Bylo zjištěno, že pokud molární poměr síranu vápenatého ku yeelimitu je větší než 

2, reakce za vzniku monosulfoaluminátu a hydroxidu hlinitého neprobíhá. Tyto poznatky 

jiní autoři svými studiemi vyvrací. Cuesta zkoumal mechanismus hydratace dvou 

polymorfů syntetického yeelimitu a jeho pevného roztoku po prvních dnech hydratace 

bez přídavků síranů. Hydratační produkty obsahovaly směs AFm a AFt fází, zatímco 

v přítomnosti kalcium sulfátů zaznamenali přítomnost AFt fází, avšak AFm fáze se 

vyvinula až v pozdních dnech hydratace. [36] [38]  

Jeden z posledních výzkumů provedl Skalamprinos. Věnoval pozornost hydrataci 

yeelimitu a po 72 hodinách hydratace při teplotě 25 °C z jeho poznatků vyplývá 

následující:  

Pokud je poměr sádrovec / yeelimit = 0, dochází ke vzniku AFm fáze, jakožto fáze hlavní, 

zatímco AFt fáze se ve vzorku vyskytuje pouze ve stopovém množství. Při poměru 

sádrovce / yeelimitu = 1,02 byla hlavní fází AFt a AFm fáze se objevuje v menším 

procentuálním množství. Poměrem sádrovce / yeelimitu = 2,04 vznikla AFt jako hlavní 

fáze a vzrostlo množství fáze AFm v porovnání s předchozím poměrem. [38] 

Skalamprinos, zabývající se entalpií vzniku yeelimitu, sledoval ve svém výzkumu 

hydrataci a vývoj tepla. U yeelimitu bez přídavku síranů zaznamenal rychlejší hydrataci 

než s přídavkem sádrovce, hydratace byla ukončena už po 8 hodinách od počátku 

smíchání s vodou, zatímco s přídavkem sádrovce hydratace trvala přibližně 12 až               
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16 hodin, průběh hydratace je patrný na obr. č. 10. Největší množství vzniklého ettringitu 

bylo pozorováno u vzorků se stechiometrickým množstvím sádrovce. U vzorku bez 

přidání sádrovce byl zaznamenán vznik tzv. ACn (amorfní a nekvantifikovatelné 

krystalické fáze). Zjistil také, že s nižším množstvím přidané vody klesá reaktivita 

yeelimitu. V závěru lze říci, že dostatečná dostupnost sádrovce a vody podporuje 

hydrataci yeelimitu za vzniku většího množství ettringitu a monosulfátu. [38] 

 
Obrázek 10 Vývoj hydratačního tepla yeelimitu a) u vzorků bez sádrovce, b) s přídavkem sádrovce 

pro prvních 24h hydratace při teplotě 25°C. Značení Y = yeelimit s absencí sádrovce ve třech šaržích, YG 

= yeelimit s obsahem sádrovce [38] 

 

Na ÚTHD FAST Brno byl proveden experiment založený na dlouhodobém 

pozorování hydratace yeelimitového slínku. Vzorek yeelimitového slínku byl vystaven 

laboratornímu prostředí a prostředí nasycené vodní páry. Yeelimitový slínek byl 

připraven z průmyslového sádrovce, vápence a korundu.  Bylo ověřeno, že se skutečně 

jedná o postup syntetické výroby ettringitu. Hydratací yeelimitového slínku byly 

identifikovány produkty jako yeelimit, ettringit, monosulfát a byly také nalezeny rezidua 

původních surovinových složek. Tyto složky nijak neovlivnily pozorovanou hydrataci 

yeelimitu v prostředí nasycené vodní páry. Na základě výsledků výzkumu bylo 

konstatováno, že pokud je hydratovaný yeelimitový slinek vystaven působení nasycených 

vodních par, množství vzniklého ettringitu se zvyšuje. Vedlle ettringitu byl pozorován 

také zpočátku pozvolný vznik monosulfátu, jehož nárust se zvyšoval zejména po době   

22 dnů od uložení vzorků. Maximální nárust krystalů ettringitu se objevuje do doby 50 

dnů od vystavení nasycené vodní páře, dále se množství tohoto minerálu výrazně 

nezvyšovalo. Dlouhodobější vývoj ettringitu je stále v podobě zkoumání a je i součástí 

této diplomové práce. [39] 
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CSA cementy 

Kalciumsulfoaluminátový cement (CSA) je druh rozpínavých cementů oblíbených 

v Číně. V Evropě pro nedostatek norem týkajících se neportlandských slínků je jejich 

použití omezené, avšak výzkumy se jeho využití snaží prosadit pro jeho výrobu šetrnější 

k životnímu prostředí a vlastnosti srovnatelné s vlastnostmi portlandského cementu. [34] 

[36] 

Klíčovým slínkovým minerálem určujícím vlastnosti cementu CSA je minerál 

yeelimit, v CSA cementech se nachází také minerál ternesit. CSA cementy vyráběné 

z bauxitu jakožto dodavatele hliníku, vápence s vysokou čistotou (nositel vápníku)              

a anhydritu jako dodavatel síry mají hned několik přínosů pro životní prostředí. Největší 

předností je velmi nízké množství CaO ve slínku či snížený obsah CO2 uvolněného 

kalcinací CaCO3. Výroba tohoto cementu probíhá za teplot okolo 1200 °C, tedy nižších 

než u portlandského slínku, což vede k úspoře paliva potřebného v peci a redukci emisí 

CO2 až o 35 %. Také drobivost CSA slínku je daleko větší než u slínku portlandského      

a tím se snižuje spotřeba energie pro mletí. Pro výrobu CSA cementů je využit široký 

rozsah vedlejších průmyslových produktů (popílek, vysokopecní struska, kyselina 

fosforečná, fluidní ložový popel a další). [34] [36] [40] [41] 

Cementy CSA si našly své uplatnění primárně ve výrobě lepidel na dlaždice, 

injektážích nebo podlahových potěrech pro své expanzní vlastnosti a rychlé tvrdnutí.  

Tyto cementy vykazují vysoké počáteční pevnosti, vynikající odolnost proti síranové 

korozi, dobře odolávají také častému zmrazování a rozmrazování a migraci chloridů, což 

je pravděpodobně důsledkem nižší pórovitosti než je tomu u portlandských cementů. Na 

druhou stranu podléhají snáze karbonataci v porovnání s portlandským cementem. 

CSA slínek své využití nachází také při výrobě expanzního K cementu, pokud je 

smíchán s portlandským cementem. Expanze je řízená obsahem 3CaO·3Al2O3·CaSO4, 

síranu vápenatého, dále množstvím vápenné složky a vodním součinitelem. 

 Vysoká cena a poměrně nízká trvanlivost brání jejich současnému využití ve 

větším měřítku. Potíže spojené s trvanlivostí souvisí s tepelnou a rozměrovou stabilitou 

ettringitu, hlavního produktu hydratace cementu CSA. Rozměrová stabilita závisí na 

poměru vody a cementu a rovnováze mezi anhydritem a vzniklým yeelimitem. [41] [42] 
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2.1.6 Stabilita ettringitu a její dosavadní průzkum 

Termodynamická stabilita ettringitu 

Ettringit jako produkt počátku hydratace běžných portlandských cementů je znám 

už více než 100 let. Poslední dobou jsou jeho vlastnosti předmětem řady studií. Byly 

zaznamenány jisté pochybnosti o jeho stabilitě v pokročilejší době od počátku jeho 

vzniku. 

Pro spuštění ettringitové expanze, a tedy destabilizaci ettringitu, musí být splněny 

dvě podmínky. První z nich je, že vnitřní teplota materiálu by měla být vyšší než 70 °C 

po dostatečně dlouhou dobu. V závislosti na množství obsažených síranů v cementové 

pastě může být destabilizace ettringitu posunuta až na teplotu 90 °C. Také při návratu do 

běžné teploty by měl být materiál v mokrém či vlhkém prostředí. Expanze se většinou 

projevuje až po měsících a její proces trvá v rozmezí 1 až 2 roky. V případě, že se materiál 

naskýtá ve vlhkém prostředí, může se proces i prodloužit. Za tímto tvrzením stojí Taylor. 

[20] 

K teplotnímu rozkladu ettringitu v přítomnosti vodní fáze dochází dle výzkumu 

Halla v krátkém čase při teplotě 114 °C a tlaku 1,63 barů za vzniku monosulfátu 

a bassanitu. Teplotní roztažnost ettringitu při změně teplot ze 70 °C do 110 °C dosahuje 

hodnoty až 42·10-6 K-1. [43] Rovnice rozkladu je popsána takto: 

Ca6[Al(OH)6]2(SO4)3·26H2O → 

Ca4[Al(OH)6]2SO4·8H2O + 2CaSO4·0,5H2O + 17H2O 

Popsaná reakce je reverzibilní, navrácení ettringitu probíhá v nízkých teplotách. Na 

uvedené teplotě rozkladu 114 °C se shoduje také Zhou. Před dosažením teplotní hranice 

114 °C se ettringit rozkládá na metaettringit. Zhou tedy souhlasí s Hallem, že při vyšších 

teplotách nastává zlom a vznikají nové amorfní a krystalické fáze. Z krystalických jsou 

to obvykle AFm sírany a hemihydrát síranu vápenatého.  

Zhou určil stabilitu ettringitu jako funkci tlaku vodní páry a teploty. Tlak vodní páry 

klesá s teplotou. Při snižování tlaku vodní páry dochází k úbytku obsahu vody a snižuje 

se krystalinita vody. Počátek rozkladu ettringitu jako funkce teploty a tlaku vodní páry je 

zobrazena na obrázku č. 11. Během dehydratačních procesů dochází k odstranění 

hydroxylových skupin a molekul vody ze struktury a ettringit se rozkládá na produkt 

obsahující 10 – 13 molekul vody, metaettringit. Struktura tohoto minerálu se téměř 

shoduje se sloupcovitou strukturou ettringitu, krystaly metaettringitu mají ale válcovitější 

tvar a jsou kompaktnější ve směru a. Zanedbatelné změny jsou pozorovány pouze ve 
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směru c. Sloupce [Ca3Al(OH)6]3+ jsou zachovány, jsou pouze přiblíženy k sobě. [44] [45] 

[46] [47] 

 
Obrázek 11 Závislost rozkladu ettringitu na teplotě a tlaku vodní páry, kde horní část je zónou 

stability ettringitu a pod ní se nachází zóna rozkladu ettringitu [45] 

Vzhledem k patrným odlišnostem v minerální povaze produktů rozkladu se Zhou 

zaměřil na průzkum bodu rozkladu důkladněji. Uzavřel vzorek ettringitu s malým 

množstvím vody na 24 hodin do nádoby a postupně zvyšoval teplotu. Nedošlo k rozkladu 

při teplotě 114 °C, ale k úplnému rozkladu na směs hemihydrátu, sádrovce a amorfní 

složky při teplotě 120 °C. Při ochlazení na 115 °C došlo k částečnému obnovení ettringitu                      

s přítomností hemihydrátu a téměř kompletní reforma ettringitu byla pozorována při 

snížení teploty na 110 °C. Touto studií zároveň zkoumali schopnost vratnosti ettrigitu do 

zpětné fáze (obr. 12). [45] 

 
Obrázek 12 Závislost teploty a množství molů vody znázorňující vratnost rozkladu ettringitu 

(klesající křivka znázorňuje dehydrataci, kterou střídá křivka rehydratace) [45] 
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Závěrem Zhouovy práce je hysterezní křivka znázorňující rozklad na metaettringit 

a zpětné navrácení ettringitu (obr. 13). V levé části diagramu je zobrazena zóna stabilního 

ettringitu. Pokud dojde k rozkladu na metaettringit, reforma proběhne právě v této zóně. 

Vpravo je zóna nestability ettringitu a po jeho dekompozici návrat neprobíhá spontánně. 

Mezi těmito zónami se nachází tzv. hysterezní smyčka, což je oblast existence ettringitu, 

kde se při jeho dekompozici znovu neutvoří. Reforma ettringitu nastává při relativně 

vysokém tlaku vodní páry při různých teplotách. Podle autorů to může souviset 

s kondenzací vody na povrchu krystalů podporující počátek nukleace ettringitu. [45] 

 
Obrázek 13 Křivka rozkladu ettringitu závislého na teplotě a tlaku vodní páry zobrazuje zónu 

reformace nalevo, zónu rozkladu napravo a oblast existence ettringitu [45] 

Hartman uvedl, že rozklad ettringitu je provázen ztrátou vody a hydroxylových 

skupin. Tyto výsledky jsou však v rozporu se studovanou strukturou metaettringitu, která 

je téměř totožná se strukturou ettringitu. V případě ztráty OH- by došlo ke zhroucení 

sloupcové struktury s výrazným poklesem parametru c. [48] 

 

Za předpokladu, že ettringit v pevné fázi obsahuje idealních 32 molekul H2O, 30 je 

zafixováno ve sloupcích a 2 molekuly jsou volně obsaženy v kanálcích a tvoří zeolitickou 

vodu. Některé zdroje uvádějí, že ettringit obsahuje 6 molekul zeolitické vody, a tedy 

celkový obsah odpovída 36 H2O. Odstranění zeolitické vody z ettringitu probíhá za 

snížené relativní vlhkosti beze změn strukturálních vlastností. Rozklad ettringitu nastává 

při snížení počtu molekul pod n = 30. Rozklad probíhá ve 2 fázích: nejprve dochází ke 

ztrátě 12 H2O vázaných na atomy Ca, krystalová struktura se nemění, mění se mřížkové 

parametry. V druhé fázi, komplexnější, se ztrácí dalších 12 molekul vody. Pro dosažení 

n = 10 je vyžadován velmi nízký tlak, pokled na n = 6 nastává pří teplotě 180 °C. 

Rozložený produkt je amorfní. [16] 
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Úplný rozklad ettringitu na metaettringit probíhá od 3 % do 0 % relativní vlhkosti 

při teplotě 25 °C. Aby došlo k obnově ettringitu, je zapotřebí dosažení vysoké relativní 

vlhkosti, a to větší než 62 % při teplotě 25 °C. Rozklad a obnova se děje reverzibilně 

s výraznou hysterezí, jejíž výskyt může být vysvětlen přítomností volné energie, která 

dělí přechod ettringitu na metaettringit. Dalším důvodem hystereze by mohly být 

proměnné vlastnosti amorfního metaettringitu, ačkoliv tato hypotéza nebyla ověřena. [16] 

 

Reakcí tepelného rozkladu ettringitu se zabýval Pourchez. Při jeho pokusech 

využíval teploty a parciálního tlaku jako proměnných procesu rozkladu. Vzorek byl 

vysušen v sušárně při teplotě 35 °C pro snadnější kontrolu obsahu vody před tepelným 

rozkladem. Při této teplotě ettringit ztrácí zeolitickou vodu, tzn. že ettringit ze svých        

32 molekul reverzibilně uvolňuje 2 molekuly vody. Vzorek ettringitu s obsahem                

30 molekul vody byl dále vystaven prostředí argonu s nízkým tlakem vodní páry a 

izotermické teplotě 50 °C nebo teplotní programaci 0,5 °C·min-1 ve stavu 

neizotermickém. Úplná dekompozice ettringitu byla zaznamenána po 20 hodinách za 

doprovodu postupného úbytku hmotnosti. [46] 

 
Obrázek 14 Ztráta hmotnosti a její rychlost v závislosti na čase rozkladu ettringitu za 

izotermických podmínek (teplota 50 °C, prostředí argonu) [46] 

Stupeň této přeměny a(t) byl vyjádřen ztrátou hmotnosti v čase t a ztrátou hmotnosti 

v momentě, kdy došlo ke konci přeměny. Bylo zjištěno, že obsah vody počátečního 

ettringitu se může lišit vlivem zeolitického chování určitého podílu vody. Hmotnostní 

ztráta ettringitu při dekompozici činila 25 – 25,2 %, což odpovídá konečné ztrátě vody 

přibližně 17,5 mol na mol ettringitu. Počáteční obsah vody v ettringitu je 30 mol na mol 
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ettringitu. Produkt degradace, metaettringit, obsahuje 12 až 13 molů vody na mol 

metaettringitu. Přeměna má tuto podobu (n = počet molekul vody): 

ettringite (n = 30) = metaettringite (n = 13) + 17H2O 

 Zjištěná entalpie dehydratace se rovná přibližně 850 kJ·mol-1. [46] 

Rovnice stupně přeměny dána ztrátou hmotnosti v čase t (značeno jako (Δm(t)) ku 

ztrátě hmotnosti v okamžiku dokončení transformace (Δm·f). 

α(t) =
∆𝑚(𝑡)

∆𝑚 ∙ 𝑓
 

Rozkladem ettringitu nastává nová pevná fáze. Nukleace metaettringitu je okamžitá 

a celý povrch ettringitu je ve velmi rychlém čase pokryt tenkou vrstvou metaettringitu, 

přičemž růst metaettringitu probíhá směrem dovnitř. [46] 

 
Obrázek 15 Dekompozice ettringitu na meta-ettringit je okamžitá reakce probíhající směrem do 

krystalu ettringitu. Šipkami je naznačen směr přeměny, vlevo znázorněn krystal ettringitu, vpraco 

metaettringit [46] 

Pokud jde o vliv teploty na rychlost, rozklad ettringitu je v souladu s Arrheniovým 

zákonem. Z celkového výzkumu plyne, že pokud dekompozice ettringitu za vzniku 

mettaetringitu probíhá za teplot 20 až 140 °C, bude rovnice podle Arrheniova zákona 

vypadat následovně: 

𝑙𝑛

𝑑𝛼
𝑑𝑡

(1 − 𝛼)
= ln(𝐴) −  

𝐸𝑎

𝑅𝑇
 

 

Reakční rychlost je v tomto případě vyjádřena podle Arrheniova zákona: 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝐴 exp (

−𝐸𝑎

𝑅𝑇
) ∙ 𝑓(𝛼) 

Pro vysvětlení:  

Ea aktivační energie reakce [J·mol-1], s vyšší hodnotou je rychlost reakce nižší 

R molární plynová konstanta [J·K-1·mol-1]  

T Termodynamická teplota [K] 

A Frekvenční faktor [m3·mol-1·s-1] 
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Arrheniův zákon je aproximací funkce ϕ, kde ϕ je rychlost na jednotku plochy 

(mol·s-1·m-2). Aktivační energii můžeme vypočítat díky výše uvedené rovnici s teplotní 

programací 0,5 °C·min-1 a v tomto případě odpovídá 59 kJ·mol-1. [46] 

Četné výzkumy se zaměřovaly na stabilitu ettringitu v čtyřsložkovém systému 

CaO-Al2O3-SO3-H2O. Podle schématu znázorňujícího tento systém (obr. 16), jenž 

vytvořil Hampson a Bailey, při vysokých síranových koncentracích je sádra stabilní, ale 

pokud se koncentrace síranu snižuje, pak se stává stabilní fází ettringit. [44] [10]  

 
Obrázek 16 a) Stabilita ettringitu v zásaditém prostředí, b) trojrozměrné zobrazení systému CaO-

Al2O3-CaSO4-H2O [10] 

 

Vepřek a Šatava prováděli výzkum stability ettringitu v nasycené vodní páře, 

přičemž určili teplotu rozkladu přibližně při 125 °C. V roce 1985 se Ghorab zabýval 

stabilitou ettringitu v závislosti na rozpustnosti ve vodě při 30 °C, 60 °C a 100 °C. 

Výsledkem studie bylo zjištění, že ettringit je stálý při míhání ve vodě při 60 °C a při   

100 °C došlo k rozpadu ettringitu na monosulfát již po jedné hodině. Dále také prokázal, 

že nedochází k rozkladu ettringitu vystaveného nasycené vodní páře po dobu 8 hodin při 

teplotě 110 °C. [49] 

Metha popsal stabilitu ettringitu v podmínkách suchého prostředí, vlhkého                  

a v autoklávovacích podmínkách. Lieber uvedl, že ettringit je stále stabilní ve vodě při 

teplotě 90 °C. Ogawa a Roy při zkoumání termální stability ettringitu uvedli, že stupeň 

hydratace C4A4S a množství ettringitu jsou ve vzájemném vztahu. Z jejich výzkumu 

vyplývá, že ettringit se rozpadl při teplotách 130 až 150 °C v rozmezí 690 až 4 140 kPa 

v deionizované vodě za vzniku monosulfátu. [50] 

Někteří výzkumníci (Sylla, Kalousek a Adam nebo Fu s kolektivem) se domnívají, 

že stabilita ettringitu v cementových systémech může souviset s teplotou ošetřování, ale 

i hydratací portlandského cementu. Bylo zjištěno, že během tepelného ošetřování mohou 
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být síranové a hlinitanové iony adsorbovýny C-S-H gely. Aplikace vysokých 

ošetřovacích teplot ničí ettringit. [49] 

Podle Hrdiny zabývajícího se syntetickou přípravou ettringitu došlo po 180 dnech 

od hydratace k jeho rozkladu na kalcit, sádrovec a gibbsit a tím zpochybnil 

termodynamickou stabilitu ettringitu uloženého v laboratorním prostředí. [51] 

Krystalický ettringit obsahuje 30 – 32 molekul vody v závislosti na okolních 

podmínkách. [46] Amorfní produkt vzniklý při jeho sušení, metaettringit, má pouze 9 až 

12 molekuly vody. V předešlých výzkumech byla během desorpčních a absorpčních 

cyklů pozorována velmi velká hystereze. Celkové hodnoty entalpie spojené s rozkladem 

a reformací ettringitu byly podobné. [45] [46] 

 

Vliv chemického prostředí na vznik a stabilitu ettringitu 

Přítomnost a vlastnosti primárního i sekundárního ettringitu jsou určovány 

chemickým prostředím betonu. Syntetickou přípravou ze síranu hlinitého a hydroxidu 

vápenatého byl připraven ettringit a zkoumán v přítomnosti více než 300 chemikálií            

a příměsí, z nichž mnohé jsou přítomny v reálných prostředích v betonu. Bylo zjištěno, 

že plastifikátory sorbitol, citrát, tatrát a některé lignosulfonáty zpomalují růst ettringitu. 

Výsledkem bylo menší množství krátkých, trnitých krystalů ettringitu. 

Krystaly ettringitu vystaveného prostředí bez přidaných chemických roztoků jsou 

dlouhé, středně široké, mají šestihranný průřez a ploché zakončení. Objevují se ve velkém 

množství.  

  
Obrázek 17 Příklad synteticky vyrobeného ettringitu a) šestihranná dlouhá jehlička vzniká 

v prostředí bez přidaných chemikálií. B) krátké do špičata tvarované krystaly ettringitu se formovaly 

v prostředí např. s kyselinou arabinovou [52] 

 
Přítomnost NH4, Ba, Co, Cr, Mn, Pb, ZrO a Ni způsobuje tvorbu velmi tenkých 

krystalů. Přestože některé z těchto iontů jsou schopné substituce v ettringinové struktuře, 

předpokládá se, že mají vliv pouze na povrchový vzhled minerálu. 
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Cukry omezily růst ettringitu zanedbatelně. 

Bylo zjištěno, že tetraboritan sodný (borax), který se používá jako zpomalovač 

tuhnutí, zpomaluje ettringitovou nukleaci v koncentraci <44 ppm. Přídavek boraxu 

zapříčinil vznik metastabilní AFm fáze. [52] 

 
Vliv tlaku na stabilitu ettringitu 

Jelikož je ettringit z hlediska atomů tvořen téměř z 80 % vodou, mohl by mít podobu 

měkkého materiálu, nestabilního při účinku tlaku. Vzorek určený pro tento výzkum byl 

přírodního původu s vysokou čistotou. Vystavením účinku tlaku byl ettringit 

transformován při 3 GPa. Poruchy způsobené námahou doprovází přechod ettringitu na 

jeho amorfní fázi. Autoři tvrdí, že přeměna krystalické fáze na fázi amorfní je i v tomto 

případě reverzibilní. Během amorfizace dochází ke snížení hydroxilových skupin, které 

nejsou spojeny s vodíkem. Krystalová struktura je méně uspořádaná se zvyšujícím se 

tlakem. Během přeměny nebyla pozorována dehydratace tak, jak tomu bývá během 

tepelného rozkladu. [15] 

 
2.2 Thaumasit 

Ke vzniku thaumasitu Ca3Si(CO3)(SO4)(OH)6·12H20 dochází při napadení 

cementových výrobků síranovou korozí. Můžeme ho najít v metamorfovaných horninách 

a vápencích. Původní název minerál nese podle řeckého slova thaumazein, což znamená 

"být překvapen". Je bílý nebo bezbarvý, občas mírně nažloutlý a krystalizuje stejně jako 

ettringit v šesterečné soustavě. 

Tento minerál se řadí do skupiny AFt fází společně s ettringitem. Jeho krystalická 

struktura obsahuje atomy křemíku, které jsou obklopeny osmistěny OH- iontů. Thaumasit 

vzniká stejně jako ettringit vytvořením tuhého roztoku, kde jeho Si jsou nahrazeny Al.  

Tvorba a vývoj thaumasitu závisí na mnoha faktorech, mezi něž patří zejména 

teplotní a vlhkostní podmínky, typ a koncentrace síranových solí, hladina pH a typ 

cementového pojiva a dalších agregátů. Nadměrný růst thaumasitu mění cementové 

sytémy v nesoudržnou hmotu, což je typickým projevem thaumasitové síranové koroze. 

[53] [54] [55] 
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Obrázek 18 Krystalová struktura thaumasitu [56] 

2.2.1 Thaumasitová síranová koroze 

Pokud je zdroj síranů obsažen mimo beton, začíná síranová koroze na povrchu 

betonu a postupně se dostává do jeho středu. Na povrchu vzniká mléčná kašovitá hmota 

způsobená měknutím a erozí cementové matrice. Těmito procesy došlo k rozpojení vazeb 

jednotlivých složek, takže se celkový kompozit stal zranitelný vůči degradaci projevující 

se ztrátou pevnosti a tuhosti betonu. Zdrojem síranů mohou být také znečištěné složky 

betonu jako například kamenivo obsahující sádru. [56] [57] 

Náhodně vyskytující se thaumasit v trhlinách a dutinách cementových systému 

nemusí nutně znamenat, že je matrice poškozena. Až nadměrná tvorba thaumasitu 

v mikrostruktuře cementových systémů signalizuje vznik thaumasitové síranové koroze. 

 

2.2.2 Syntéza thaumasitu 

Ke vzniku thaumasitu může dojít dvěma způsoby: přímo a nepřímo. Přímou cestou 

se thaumasit tvoří reakcí C-S-H gelu s kalcitem ve vlhkém prostředí a v přítomnosti 

sulfátových iontů: 

SO4
2- + 3Ca2+ + SiO3

2- + 15H2O → 3CaO·SiO2·CO2·SO3·15H2O 

Přímá syntéza thaumasitu je časově velmi náročná a získání významnějšího 

množství minerálu předchází až několik měsíců. Nepřímou metodou, rychlejší, působí 

ettringit jako předchůdce tvorby thaumasitu. Nejprve se v přítomnosti síranových iontů 

nesoucích vlhkost utvoří ettringit. V reakci s C-S-H gely a uhličitany dojde k přeměně na 

thaumasit. 

C3S2H3 + C6AS3H32 + 2CC + 4H → 2C3S·CSH15 +CSH2 + AH3 +4CH 

Postupná tvorba thaumasitu závisí i na množství ettringitu a jeho době vyčerpání. 

[57] [58] 
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Nabízí se několik možností přípravy thaumasitu. Jednou z nich je smíchání 

portlandského cementu, sádrovce a uhličitanu vápenatého v potřebném poměru ve vodě 

při teplotě 2 °C (Kollman). Uhličitany, zakomponované do portlandských směsných 

cementů ve formě jemně mletého vápence, jsou důležitou součástí pro vznik thaumasitu. 

Hartshorn vyjádřil tvrzení, že čím více uhličitanů je poskytnuto pro tvorbu thaumasitu, 

tím větší množství ho vzniká. [59] Dalším příkladem získání thaumasitu je reakce roztoku 

obsahujícího SO4
2- a CO3

2- s C-S-H, kterou uvedl Bensted. Jinou možností je hydratace 

fází křemičitanu vápenatého v přítomnosti CO2. Zde je výskyt thaumasitu a ettringitu 

patrný už po měsíci od namíchání. Po pěti měsících dochází k vymizení ettringitu                 

a nárustu thaumasitu. Metodou vypalování směsi CaCO3 - CaSO4·2H2O - SiO2 vznikal 

ternezit, po jehož zhydratování se prokázal výskyt thaumasitu. Stuble představil syntézu 

thaumasitu z chlazeného roztoku cukru a dalších složek. Jde o směs roztoků obsahujících 

CaO, Na2SiO3, Na2SO4 a Na2CO3. Této metodě je také podobná Aguilerova příprava 

čistějšího thaumasitu. V obou případech byl výskyt thaumasitu pozorován po několika 

měsících. Obdobnou přípravu provedla také Masárová, avšak bez výsledku výskytu 

thaumasitu. [58] [60] 

 

 Thaumasit lze také syntetizovat z ternezitu. Podobně jako ettringit lze připravit 

z yeelimitu, potenciálním minerálem pro přípravu thaumasitu je ternesit Ca5(SiO4)2(SO)4. 

Tento vzácný minerál krystalizuje v ortorombické soustavě. Vyskytuje se převážně 

v zeleném a modrém zbarvení, méně často hnědém nebo je znám jako bezbarvý. Ternezit 

vzniká při teplotě vyšší 1000 °C a rozkládá se při 1150 °C až 1300 °C v závislosti na 

dalších faktorech. Krystaly o délce přibližně 0,2 mm mají radiální uspořádání. [58] [61] 

Ternesit se objevuje v umírněném množství v CSA cementech stejně jako yeelimit. 

Větší zastoupení má v BCSA cementech (belit-kalcium sulfohlinitanový cement) 

s přídavkem belitu, které se vyrábí jako slibná alternativa portlandského cementu snižující 

emise CO2 do ovzduší až o 30 %. [62] Všechny fáze vznikající v cementu BCSA se utváří 

a jsou stabilní již při teplotě 1250 °C, což je o 200 °C méně než teplota používaná pro 

výrobu portlandského cementu. Nižší teplota při výrobě nejenže snižuje spotřebu energie 

a emise CO2 z hoření fosilních paliv, ale díky větší porozitě je vzniklý slínek drobnější     

a snižuje se energie potřebná na broušení. Cementy BCSA využívají yeelimit C4A3S 

namísto trikalciumsilikátu C3S jako fáze pro počáteční nárůst pevností a využívají C2S 

pro nárust pevností dlouhodobých. Cementy BCSA vykazují prudký nárust počátečních 

pevností kvůli rychle reagujícímu yeelimitu a expanzní povaze ettringitu vzikajícímu ve 

struktuře. Vzhledem k tomu, že tvorba ettringitu v portlandských cementech je spojena 
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s degradací, jedná-li se především o ettringit sekundární, je třeba stabilitu a trvanlivost 

BCSA rozsáhle studovat. [62] [63] Ternesit, který je obecně předpokládaný jako inertní, 

se ukázal reaktivní v těchto cementech. [62] [41] 

V posledních letech společnost HeidelbergCement Technology Center vyvinula 

nový typ cementu zvaný belit-kalciumsulfoaluminát-ternezit (BTC). Jak bylo zmíněno 

výše, ternezitová slínková fáze byla donedávna považována za inertní, přinejmenším při 

smíchání s čistou vodou. Pokud je v systému přítomen také hliník, dochází k chemické 

reakci a vzniká pevná struktura. Na rozdíl od portlandského cementu nebo technologie 

CSAB, kde je potřeba rychlého chlazení k získání vysoké reaktivity slínku, technologie 

BCT využívá pozvolnější chlazení. Tvorba ternezitu nastává při teplotě v rozmezí 1200 

do 950 °C. Bez přídavků síranů dochází na počátku hydratace BCT slínku k rozkladu 

yeelimitu za vzniku monosulfátu (AFm) a Al(OH)4
-. V přítomnosti hliníkových iontů 

ternezit reaguje a vzniká ettringit a další AFm fáze, důležité složky napomáhající k růstu 

počátečních pevností. Tvorba ettringitu začíná u BCT slínku už po prvním dni hydratace. 

Výzkumy ukázaly, že proces výroby BCT cementů je dobře ovladatelný a výroba je 

podobná výrobě portlandského slínku. Prokázáním trvanlivosti v laboratorních 

zkouškách a v praktických podmínkách by se v brzkých letech mohly BCT cementy 

dočkat schválení nebo dokonce standardizace a cementy by bylo možné využít 

v konstrukčních aplikacích. [41] 

 

2.2.3 Stabilita thaumasitu 

Obecně platí, že thaumasit vzniká při nižších teplotách (nejčastěji 0 až 5 °C), avšak 

jeho výskyt byl zaznamenán i při teplotách vyšších. Detekce thaumasitu při vyšších 

teplotách může souviset s jeho stabilitou v rozmezí adiabatických teplot (20 – 25 °C) a 

rozkládá se asi při teplotě 110 °C za vzniku thaumasitového skla. [56] [64] Za nízkých 

teplot nastává tvorba thaumasitu méně rozpustného, koordinované skupiny Si(OH)6 jsou 

stabilnější, zvyšuje se rozpustnost CO2 ve vodě i rozpustnost portlanditu. [57] 

Pravděpodobnost tvorby thaumasitu silně souvisí s hladinou pH roztoků nesoucích 

síranové ionty. Riziko tvorby thaumasitu se zvětšuje s hladinou pH. Navíc bylo zjištěno, 

že kombinace poměrně vysokých koncentrací síranů a zásaditosti může urychlit kinetiku 

thaumasitové síranové koroze. [57] 
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Chloridové ionty 

Zdroje chloridových iontů mohou být vnitřní, tedy vstupní suroviny, nebo vnější ve 

formě srážek nesoucích mořskou vodu, odmrazovací soli, podzemní vodu apod. 

Především v přímořských oblastech je kombinace chloridové a síranové koroze velmi 

častým jevem. Chloridové ionty mají vyšší míru difúze než síranové ionty, což 

chloridovým iontům umožňuje rychlejší průnik do betonu a následnou reakci s hlinitou 

fázi za vzniku Friedlovy soli. Friedlova sůl není expanzní a je neškodná. V chloridových 

roztocích se tvorba ettringitu snižuje, jelikož ettringit je třikrát více rozpustný                         

v intersticiálních roztocích než v deionizované vodě. Vzhledem k podobnosti krystalové 

struktury thaumasitu a ettringitu se předpokládá, že thaumasit je také vysoce rozpustný    

v intersticiálních roztocích. [57] [65] 

 

I když thaumasit a ettringit mají velmi podobné krystalové struktury, srovnání jejich 

elastických vlastností naznačuje, že thaumasit je tužší než ettringit v důsledku nižšího 

množství molekulové vody v jeho struktuře. [53] [54] [55] 

 

3 AFm fáze 

AFm fáze je obecný název pro skupinu hydratovaných hlinitanů vápenatých. 

Z mineralogického hlediska je tato skupina reprezentována vzorcem 

[Ca2·(Al,Fe)·(OH)6]·X·xH2O. Na pozici X se nachází buď záporně nabitý chloridový iont 

nebo anionty v podobě síranů, uhličitanů a hlinitokřemičitanů. V portlandských 

cementech jsou to nejčastěji ionty SO4
2-, OH- a CO3

2-, zatímco např. v cementech 

struskových anionty hlinitokřemičitanové. 

AFm fáze vytváří lamelární strukturované, hexagonální nebo pseudohexagonální 

destičky. Jsou formovány z C3A a C4AF v přítomnosti uhličitanů, síranů, chloridů či 

hydroxidů. Hydratovaný cement je často složen z různých AFm fází. Velké množství 

chemických skladeb není schopno tvořit tuhý roztok a chová se jako samostatná fáze 

nazývaná AFm. To však neplatí v případě záměny síranů hydroxidy. Od AFt fází jsou 

odlišeny především počtem hydratovaných síranů, na které jsou AFt fáze bohatší. 

Typickým představitelem AFm fází je monosulfát C3A·CaSO4·12H2O. 

Hlinitoželezitý monosulfát C3(AF)·CaSO4·12H2O, karbonátový komplex 

C3A·CaO·10H2O či Friedlova sůl C3A·CaCl2·12H2O jsou další zástupci AFm fází. [9] 

[1] [8] [66] [67] 
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3.1 Monosulfát C3A·CaSO4·12H2O 

Monosulfát je nejběžnější AFm fází v hydratovaném cementu. Jeho krystaly tvoří 

destičky nebo lístečky. Objevuje se v pozdějších stádiích hydratace cementových 

výrobků, den nebo dva od počátku hydratace cementové malty. Na úplném počátku 

hydratace vzniká ettringit, tvorba monosulfátu nastává při vyčerpání obsahu volných 

síranů a primární ettringit se samovolně přeměňuje na monosulfát. V případě, že 

koncentrace síranových iontů je nepřiměřená k tvorbě monosulfátu, vytváří se nové 

sloučeniny C3A·Ca(OH)2·12H2O nebo C4AH13, které zůstávají v tuhém roztoku 

s monosulfátem. Monosulfát a hydrát C3A mohou obsahovat 12 až 18 molekul vody. Při 

hydratačních reakcích mohou být hlinitanové ionty zcela nahrazeny železem                           

a zhydratované C4AF končí v AFm nebo v tuhém roztoku. [68] 

Množství síranu, který se přidává do cementu, není nikdy dostatečné na kompletní 

tvorbu AFt (na 10 hm. % C3A je vyžadováno 19 hm. % CaSO4). Proto se tvoří monosulfát 

nebo bezsíranové hliníkové hydráty v závislosti na teplotních a vlhkostních podmínkách, 

pH a obsahu volného síranu. Počátečně vytvořený ettringit se během sekundárních reakcí 

rozpadá, takže je C3A schopen reagovat se sírany v nižších koncentracích za vzniku 

monosulfátu. [68] 

Monosulfát je stabilní při hodnotě pH 11,6 a výše. [69] Podle výsledků studií může 

monosulfát být užitečný k ochraně betonu před napadením chloridů díky schopnosti 

iontové výměny síranů a chloridů. [42] 
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II. Experimentální část  

Cíl práce 

Cílem diplomové práce byla syntetická příprava ettringitu přímou adicí síranu 

hlinitého a hydroxidu vápenatého jako alternativního způsobu k referenční přípravě 

tohoto minerálu způsobem hydratace yeelimitu. Porovnání takto vzniklé soustavy 

s referenčním hydratovaným yeelimitem bylo sledováno za laboratorní teploty ve dvou 

různých prostředích, a to v prostředí laboratorním a prostředí nasycené vodní páry.  

1 Metodika práce 

V rámci grantového zadání je na ÚTHD FAST Brno řešena problematika stability 

ettringitu. Je totiž známo, že tento minerál je poměrně nestabilní, a to jak vlivem vysokých 

teplot, tak i jiných parametrů, jakými jsou např. vlhkost a pH prostředí či chemicko 

mineralogické složení soustavy, ve které se vyskytuje.  

Aby bylo možné vliv výše uvedených parametrů jednoznačně posoudit, je v prvé 

řadě nutné připravit ettringit ve zcela čisté podobě, bez ovlivnění jinými chemickými 

složkami. Za tímto účelem byl v předchozím grantovém zadání navržen pro přípravu 

ettringitu způsob hydratace yeelimitového slínku. Odhlédne-li se od problému poměrně 

pracné přípravy yeelimitového slínku, spojené jak s návrhem surovinové směsi, tak 

především s optimalizací pálicího režimu, odpovídá stechiometrie yeelimitu 

v hydratované podobě stechiometrii minerálu monosulfátu, do kterého primárně vzniklý 

ettringit postupně přechází. 

V úvodní studii navazujícího současného grantového zadání byla proto navržena 

příprava ettringitu přímou adicí hydroxidu vápenatého a síranu hlinitého. Z vyhodnocení 

úvodní studie vyplynulo, že tento adiční způsob je schopen poskytnout prakticky čistý 

ettringit. Proto byl v současné etapě použit pro přípravu ettringitu, sloužícího pro 

dlouhodobé sledování jeho termodynamické stability v různých expozičních prostředích. 

Byly zvoleny dvě různé expozice ettringitu, a to v prostředí laboratorním a v prostředí 

nasycené vodní páry, obojí za laboratorní teploty 20 °C. Vliv daného prostředí na stabilitu 

ettringitu byl vyhodnocen na základě sledování jeho fázového složení po dobu 160 dnů. 

Výsledky byly porovnány s fázovým složením hydratovaného yeelimitového slínku, jenž 

byl exponován ve stejných prostředích po dobu až 320 dnů. Ke sledování fázového 
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složení bylo použito metody RTG-difrakční analýzy, termické analýzy a ve vybraných 

případech elektronové mikroskopie.  

2 Postup práce 

2.1 Příprava ettringitu přímou syntézou hydroxidu vápenatého 

a síranu hlinitého 

Příprava ettringitu byla provedena adicí oktadekahydrátu síranu hlinitého                     

a hydroxidu vápenatého. Jednotlivé složky byly dávkovány ve stechiometrických 

poměrech na tvorbu ettringitu. Při čistotě vstupních surovin:  

Al2(SO4)3·18H2O = 99,9 %, Ca(OH)2 = 98,6 % 

činilo dávkování 

59,04 % Al2(SO4)3·18H2O + 40,96 % Ca(OH)2.   

Suroviny byly po vysušení odváženy na laboratorních váhách s přesností                  

± 0,01 g, celková navážka činila 200 g. Před hydratací byly suroviny zhomogenizovány 

v planetovém laboratorním mlýnku při rychlosti 200 otáček za minutu po dobu 60 sekund. 

Z takto upravené surovinové směsi byla společně s vodou připravena pasta, vodní 

součinitel, převzatý z předchozí studie činil w = 1,27. Z pasty byla následně zaformována 

zkušební tělíska, která byla po 24 hodinách odležení v laboratoři exponována do dvou 

výše zmíněných prostředí, tj. laboratorního prostředí a prostředí nasycené vodní páry. 

Tato byla modelově vytvořena ve dvou dózách, v prvé za laboratorní teploty a vlhkosti, 

ve druhé za laboratorní teploty a nasycené vodní páry. Z uvedených expozic byly ve 

zvolených časových intervalech vzorky odebírány k RTG-difrakční analýze, termické 

analýze a elektronové mikroskopii.  

2.2 Příprava ettringitu způsobem hydratace yeelimitového slínku 

Pro referenční přípravu ettringitu způsobem hydratace yeelimitu byl vypálen 

yeelimitový slínek z trojsložkové směsi, sestávající z vápence s obsahem 

CaCO3 = 99,0 %, sádrovce s obsahem CaSO4·2H2O = 98,6 % a korundu s obsahem 

Al2O3 = 100 %. Stechiometrické dávkování jednotlivých složek na yeelimit činilo:  

38,44 % vápence + 39,21 % korundu + 22,35 % sádrovce. 

Suroviny byly po vysušení do konstantní hmotnosti při teplotě 105 °C, resp. 40 °C 

u sádrovce, odváženy na laboratorních vahách s přesností ± 0,01 g. Nadávkovaná 
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surovinová směs byla společně s acetonem převedena na suspenzi rozdruženou 

a homogenizovanou v laboratorním planetovém mlýnku po dobu 20 minut při 

500 otáčkách za minutu. Vzniklý surovinový kal byl následně sušen po dobu 24 hodiny 

při teplotě 40 °C.  

Připravená surovinová směs byla vypálena v laboratorní  muflové peci 

optimalizovaným pálicím režimem: teplota 1200 °C, izotermická výdrž 3 hodiny, nárůst 

teploty 10 °C/min. Po provedeném výpalu, ukončeném prudkým ochlazením slínku 

proudem vzduchu, následovalo jeho rozdružení v planetovém mlýnku po dobu 20 minut 

při 500 otáčkách za minutu. Rozdružený slínek byl s vodním součinitelem w = 0,3 

rozmíchán s vodou na pastu, která byla zaformována do zkušebních tělísek a exponována 

v laboratorním prostředí a v prostředí nasycené vodní páry, viz výše. Po předem 

zvolených termínech byly hydratované vzorky odebírány k RTG-difrakční analýze.  

Pro fázové analýzy byly vzorky rozdruženy v achátové misce, poté byla jejich 

hydratace přerušena trojnásobnou izopropanolovou vypírkou a závěrem byly uloženy pro 

zamezení přístupu vzduchu v ZIP sáčcích.   

Označení vzorků: 

 LE-1 až LE-159: laboratorní uložení - ettringit na bázi síranu hlinitého a hydroxidu 

vápenatého – doba uložení 

 VE-1 až VE-159: uložení v nasycené vodní páře - ettringit na bázi síranu hlinitého a 

hydroxidu vápenatého – doba uložení 

 LY-1 až LY-320: laboratorní uložení - ettringit  na bázi  hydratace  yeelimitového 

slínku – doba uložení 

 LY-1 až LY-320: uložení v nasycené vodní páře - ettringit na bázi hydratace 

yeelimitového slínku – doba uložení 

Pozn.: odběry vzorků byly uskutečněny každý čtvrtý den až do doby hydratace 110 dnů, 

poté každý sedmý den. Kvůli přehlednosti jsou níže uváděny výsledky po vybraných 

termínech, tvořících řadu: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 57, 78, 99, 117, 138, 159, 208, 236, 264, 

299, 320 dnů. 
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3 Suroviny a přístroje použité při experimentu 

3.1 Použité suroviny 

Pro výrobu vzorků, jejichž výrobní postup je popsán výše, byly použity tyto 

suroviny: 

Ettringit připravený přímou syntézou hydroxidu vápenatého a síranu hlinitého: 

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

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

Ettringit připravený způsobem hydratace yeelimitového slínku: 

- CaCO3 – srážený uhličitan vápenatý, čistota 99,9 %, obsah chloridů 0,05 %, 

obsah síranů 0,05 % 

- CaSO4·2H2O PREGIPS – průmyslový sádrovec, výrobce Precheza a.s., 

čistota 98,6 % 

- Al2O3 – korund – čistota 100 % 

3.2 Použité přístroje 

Během experimentu byly používány tyto přístroje: 

- váhy KERN KB, váživost 600 ± 0,01 g 

- laboratorní sušárna BINDER ED APT line II 

- planetový mlýn FRITSCH Pulverisette 6 s mlecími tělesy 

- laboratorní pec CLASIC 2018 S CLARE 4.0 

- mlýn McCrone Micronising Mill 

- difraktometr XRD Panalytical s katodou Cu-Kα 

- TDA/8DTA851 – měřící přístroj DTA od výrobce Mettler Toledo 

- rastrovací elektronový mikroskop REM Tescan MIRA3 XMU s prvkovou 

sondou EDX 
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4 Vyhodnocení výsledků: 

4.1 RTG-difrakční analýza 

RTG-difrakční analýza byla uskutečněna za podmínek: 

 napětí/proud: 45 kV/40 mA 

 použité záření: CuKα 

 rozlišení / čas na krok: 0,013o / 150 s 

 četnost bodů v jednom kroku: 255 

vyhodnocení: dle ICSD a ASTM. 

 

Rentgenogramy výchozích složek pro adiční přípravu ettringitu na bázi síranu 

hlinitého a hydroxidu vápenatého jsou uvedeny na obr. 19 a obr. 20. 

 
Obrázek 19 Rentgenogram oktadekahydrátu síranu hlinitého 

 

 
Obrázek 20 Rentgenogram hydroxidu vápenatého 

 

V rentgenogramu oktadekahydrátu síranu hlinitého byly identifikovány pouze 

difrakce této sloučeniny, dhkl = 13,50, 6,70, 4,49, 3,451, 3,361, 3,02 Ǻ. Rovněž 
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v rentgenogramu hydroxidu vápenatého byly zastoupeny výhradně linie této látky,         

dhkl = 4,924, 3,108, 2,627 Ǻ. 

Rentgenogram yeelimitového slínku je uveden na obr. 21. 

 
Obrázek 21 Rentgenogram  yeelimitového  slínku 

 

V rentgenogramu byl identifikován prakticky jen yeelimit, 3CaO·Al2O3·CaSO4 

(dhkl = 3,76,  2,65, 2,166 Ǻ). Mimo něj byla ve vzorku pozorována marginálně zastoupená 

rezidua minerálů z původních surovin, tj. kalcitu, CaCO3 (dhkl = 3,035 Ǻ),  anhydritu II  

(dhkl = 3,49 Ǻ)  a  korundu, α-Al2O3 (dhkl=2,08 Ǻ).  

Rentgenogramy vzorků ettringitu na bázi hydroxidu vápenatého se síranem 

hlinitým i na bázi hydratace yeelimitového slínku exponovaných v laboratorním prostředí 

a v prostředí nasycené vodní páry vykázaly přítomnost minerálů: 

 

ettringitu, 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O (dhkl = 9,8,  5,7,  4,9,  4,67, 3,87 Ǻ) 

sádrovce, CaSO4·2H2O (dhkl = 7,56,  4,27,  3,79,  3,06, 2,867 Ǻ) 

monosulfátu, 3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O (dhkl = 8,92,  4,46,  3,99,  2,87, 2,73 Ǻ) 

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

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

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

yeelimitu, 3CaO·Al2O3·CaSO4 (dhkl = 3,76,  2,65, 2,166 Ǻ). 

 

Rentgenogramy ettringitu na bázi adice síranu hlinitého s hydroxidem vápenatým 

jsou pro uložení v laboratorním prostředí uvedeny v levém sloupci obr. 22 a pro uložení 

v prostředí nasycené vodní páry v sloupci pravém.  
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Obrázek 22 Rentgenogramy ettringitu na bázi adice síranu hlinitého s hydroxidem vápenatým při 

uložení v laboratorním prostředí (vlevo) a při uložení v prostředí nasycené vodní páry 
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Obrázek 23 Rentgenogramy ettringitu na bázi adice síranu hlinitého s hydroxidem vápenatým při 

uložení v laboratorním prostředí (vlevo) a při uložení v prostředí nasycené vodní páry 
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Obrázek 24 Rentgenogramy ettringitu na bázi adice síranu hlinitého s hydroxidem vápenatým při 

uložení v laboratorním prostředí (vlevo) a při uložení v prostředí nasycené vodní páry 
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Fázové složení vzorků ettringitu na bázi adice síranu hlinitého s hydroxidem 

vápenatým bylo při obou zvolených prostředích uložení stejné po stránce kvalitativní, 

významně se však lišilo co do obsahu jednotlivých minerálů. Bylo pozorováno, že již po 

jednom dni hydratace vzniknul adicí obou výchozích složek vysoký podíl ettringitu.  

Vedle něj však část síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého přešla podvojnou záměnou 

na sádrovec, zbylý podíl hlinitého kationu se patrně transformoval do krystalograficky 

nevyhraněného hydroxidu hlinitého a nepatrného množství C-A-H fáze typu C4AH13, 

event. CAH10. Dále zůstalo dosud nezreagováno velmi nízké množství hydroxidu 

vápenatého a byla pozorována i přítomnost nepatrného obsahu monosulfátu. 

S dobou uložení se obsah jednotlivých minerálů ve vzorku exponovaného 

v laboratorním prostředí měnil jen velice málo. Lze říci, že po celé sledované časové 

období se obsah ettringitu nijak výrazně nezvyšoval, ale zároveň se nesnižoval. Obsah 

sádrovce, a patrně i hydroxidu hlinitého, se snižoval až do cca 100 dnů expozice jen 

nepatrně, teprve v následujícím časovém období byl pozorovatelný jeho jistý pokles, 

doprovázený jen špatně prokazatelným nárůstem obsahu ettringitu.  

V prostředí nasycené vodní páry došlo již v době uložení 4 dny k téměř dokonalému 

zreagování výchozích složek na ettringit. Obsah sádrovce, resp. hydroxidu hlinitého se 

v tomto čase snížil na minimum, zanedbatelný podíl monosulfátu se po celé sledované 

období v podstatě neměnil. 

Rentgenogramy ettringitu na bázi hydratace yeelimitového slínku jsou pro uložení 

v laboratorním prostředí uvedeny na obr. č. 25 vlevo a pro uložení v prostředí nasycené 

vodní páry v části právé. 
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Obrázek 25 Rentgenogramy ettringitu na bázi hydratovaného yeelimitu při uložení v laboratorním 

prostředí a v prostředí nasycené vodní páry po 1 až 29 dnech uložení 
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Obrázek 26 Rentgenogramy ettringitu na bázi hydratovaného yeelimitu při uložení v laboratorním 

prostředí a v prostředí nasycené vodní páry po 36 až 99 dnech uložení 
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Obrázek 27 Rentgenogramy ettringitu na bázi hydratovaného yeelimitu při uložení v laboratorním 

prostředí a v prostředí nasycené vodní páry po 117 až 208 dnech uložení 
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Obrázek 28 Rentgenogramy ettringitu na bázi hydratovaného yeelimitu při uložení v laboratorním 

prostředí a v prostředí nasycené vodní páry po 230 až 320 dnech uložení 
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Fázové složení vzorku připraveného hydratací yeelimitového slínku se po stránce 

kvalitativní i kvantitativní zásadně lišilo od vzorku ettringitu připraveného adičně ze 

síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého.  

V laboratorním prostředí vykázal rentgenogram po jednom dni uložení přítomnost 

vysokého podílu původního yeelimitu a jen velmi nízký obsah z něj hydratací vzniklého 

ettringitu. Vedle těchto dvou minerálů byl zřejmý nepatrný náznak vydělování 

monosulfátu. S dobou uložení v tomto prostředí se množství přítomného ettringitu 

nezvyšovalo, naopak při dlouhodobé expozici bylo patrné jisté snižování jeho obsahu 

téměř až k nulové hodnotě. Jak již bylo dříve řečeno, souvisí tato skutečnost dle všeho 

s pozvolným vysycháním ettringitu, při kterém dochází ke ztrátě relativně volně vázaných 

molekulárních vod. Jelikož v rentgenogramech nebyla s tímto jevem spojena identifikace 

žádných nových produktů, lze považovat za správnou dříve vyslovenou hypotézu, že 

ztráta volně vázané molekulární vody má za následek transformaci krystalického 

ettringitu do amorfního produktu, v literatuře označovaného jako metaettringit. 

V prostředí nasycené vodní páry byl u vzorku hydratovaného yeelimitového slínku 

zhruba do 57. dne uložení pozorovatelný určitý nárůst původně velice nízkého obsahu 

ettringitu. Tento proces byl doprovázen jen obtížně prokazatelným poklesem bazální 

difrakce yeelimitu, která tak zůstala v rentgenogramu jednoznačně dominantní po celou 

dobu sledování fázového složení. Zhruba po dvou týdnech expozice bylo v tomto 

prostředí zaznamenáno pozvolné vydělování monosulfátu z ettringitu a zvyšování jeho 

obsahu ve vzorku. V návaznosti na tento děj původně sledované zvyšování obsahu 

ettringitu postupně ustalo. Dříve vyslovený závěr, že stejný stechiometrický poměr CaO 

a SO3 u yeelimitu a monosulfátu povede k tomu, že při dlouhodobém uložení bude 

monosulfát v dané soustavě převládat, nebyl v nejdelším dosud realizované době uložení 

320 dnů potvrzen. Nevylučuje se však, že doba, nutná pro tento stav, je dosud ještě 

nedostatečně dlouhá.   

 

4.2 Termická analýza 

Termogramy vzorků připravených adičně ze síranu hlinitého a hydroxidu 

vápenatého jsou pro uložení v laboratorním prostředí uvedeny na obr. č. 29 a pro uložení 

v prostředí nasycené vodní páry na obr. č. 23. 

Na čáře diferenciálně termické (DT) odpovídá první endotermický efekt 

dehydrataci ettringitu, za přítomnosti sádrovce rovněž i dehydrataci sádrovce na 

hemihydrát. Na první endoefekt pak bezprostředně navazuje, resp. z prvního 
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endotermického efektu se vyděluje, endoefekt dehydratace hemihydrátu na anhydrit. 

Druhý endotermický efekt s maximem při cca 270oC odpovídá dehydroxilaci Al(OH)3. 

Po delším indiferentní pásmu pokračuje čára DT endotermou rozkladu uhličitanu 

vápenatého. Na základě čáry termogravimetrické (TG) byla uskutečněna kvantifikace 

výše uvedených minerálů, kterou uvádějí tab. č. 1 a tab. č. 2. 

Laboratorní uložení 

LE-1 

 

LE-4 

 

LE-8 

 

LE-15 

 
Obrázek 29 Termogramy vzorků ettringitu připravených adicí síranu hlinitého a hydroxidu 

vápenatého, expozice v laboratorním prostředí 1 až 15 dní od namíchání 
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LE-22 

 

LE-29 

 

LE-36 

 

LE-57 

 
Obrázek 30 Termogramy vzorků ettringitu připravených adicí síranu hlinitého a hydroxidu 

vápenatého, expozice v laboratorním prostředí 22 až 57 dní ode dne namíchání 
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LE-78 

 

LE-99 

 

LE-106 

 

LE-112 

 
Obrázek 31 Termogramy vzorků ettringitu připravených adicí síranu hlinitého a hydroxidu 

vápenatého, expozice v laboratorním prostředí 78 až 112 dní ode dne namíchání 

  

Step -7,1670 %
-4,2482 mg

Step -10,1521 %
-6,0177 mg

Step -1,4979 %
-0,8879 mg

Step -5,4050 %
-3,2038 mg

? Step -36,6869 %
-21,7462 mg

EL-78-3, 07.11.2017 13:09:21
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Tabulka 1 Kvantifikace termogramů vzorků ettringitu připravených adicí síranu hlinitého a 

hydroxidu vápenatého, expozice v laboratorním prostředí 

Označení 
vzorku 

Ettringit 
[%] 

Sádrovec 
[%] 

Kalcit 
[%] 

Al(OH)3 
[%] 

Celkem 
[%] 

L-E-1 54,5 5,61 1,6 1,7 63.4 
L-E-8 56,0 5,97 3,52 1,8 67,3 
L-E-15 34,9 12,95 10,66 3,9 62,4 
L-E-22 33,2 16,8 11,5 5,1 66,6 
L-E-29 28,3 17,1 13,1 5,2 63,7 
L-E-36 31,6 15,3 11,2 4,6 62,7 
L-E-57 28,3 15,5 12,3 4,7 60,8 
L-E-78 31,2 14,3 12,3 4,3 62,1 
L-E-99 32,1 15,0 12,3 4,5 63,9 
L-E-106 38,6 11,0 11,3 3,3 64,2 
L-E-112 31,1 14,7 12,8 4,6 63,2 

 

 Uložení v nasycené vodní páře 

VE-1 

 

VE-8 

 

VE-15 

 
Obrázek 32 Termogramy vzorků ettringitu připravených adicí síranu hlinitého a hydroxidu 

vápenatého, expozice v  prostředí nasycené páry 1 až 15 dní od namíchání 

Step -26,2306 %
-10,7178 mg

Step -0,5882 %
-0,2404 mg

Step -0,4073 %
-0,1664 mg Step -0,2960 %

-0,1209 mg
? Step -44,5324 %

-18,1959 mg

EL-1-3, 07.11.2017 11:47:48
EL-1-3, 40,8600 mg
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? Step -43,1498 %
-21,9991 mg
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VE-22 

 

VE-29 

 

VE-36 

 

VE-57 

 
Obrázek 33 Termogramy vzorků ettringitu připravených adicí síranu hlinitého a hydroxidu 

vápenatého, expozice v  prostředí nasycené páry 22 až 57 dní od namíchání 

 

 

  

Step -28,5222 %
-11,1901 mg

Step -0,7223 %
-0,2834 mg

Step -0,3617 %
-0,1419 mg

Step -1,6435 %
-0,6448 mg

? Step -42,9144 %
-16,8366 mg

EV-22-3, 07.11.2017 13:22:20
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VE-78 

 

VE-99 

 

VE-112 

 

VE-119 

 
Obrázek 34 Termogramy vzorků ettringitu připravených adicí síranu hlinitého a hydroxidu 

vápenatého, expozice v  prostředí nasycené páry 78 až 119 dní od namíchání 

 

  

Step -29,8651 %
-11,6916 mg

Step -0,3487 %
-0,1365 mg

Step -1,5044 %
-0,5889 mg? Step -43,9474 %
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-13,0526 mg
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-0,1436 mg
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? Step -44,1266 %
-18,0019 mg
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Tabulka 2 Kvantifikace termogramů vzorků ettringitu připravených adicí síranu hlinitého a 

hydroxidu vápenatého, expozice v  prostředí nasycené páry 

Označení 
vzorku 

Ettringit [%] Kalcit [%] 
Al(OH)3 

[%] 
Celkem [%] 

E-V-1 57,1 1,7 1,6 60,4 
V-E-8 61,1 2,7 4,8 68,6 
V-E-15 63,7 2,0 3,5 69,2 
V-E-22 62,1 2,1 4,6 68,8 
V-E-29 61,9 1,7 5,0 68,6 
V-E-36 63,5 0 2,8 66,3 
V-E-57 64,7 0 3,7 68,4 
V-E-78 65,0 0 4,2 69,2 
V-E-99 65,6 1,8 3,7 71,0 
V-E-112 69,6 0 3,7 73,3 
V-E-119 67,5 0 3,0 70,5 

 

Termogramy vzorků připravených hydratací yeelimitového slínku jsou pro uložení 

v laboratorním prostředí uvedeny na obr. 35 a pro uložení v prostředí nasycené vodní páry 

na obr. 39. 

Na čáře DT byl identifikován první dvojitý endotermický efekt dehydratace 

ettringitu, resp. za přítomnosti monosulfátu zahrnující ve druhé endotermě rovněž ztrátu 

vody z tohoto minerálu. Po delším indiferentním pásmu byl od teploty cca 600 oC 

zaznamenán malý endotermický efekt rozkladu uhličitanu vápenatého. Co se týče možné 

kvantifikace uvedených minerálů z čáry TG, byla tato uskutečněna na základě následující 

úvahy, převzaté z dřívější etapy výzkumu: z vyhodnocení teploty maxima první 

endotermy všech vzorků exponovaných jak v laboratorním prostředí, tak i v prostředí 

nasycené vodní páry se dospělo k závěru, že tato endoterma prakticky odpovídá pouze 

ztrátě molekulární vody z ettringitu. Na základě tohoto zjištění byl statisticky vyhodnocen 

poměr mezi ztrátou vody v první a druhé endotermě vzorků, ve kterých byl přítomen 

výhradně ettringit, nikoli monosulfát. Zbytek ztráty vody ve druhé endotermě nad tento 

poměr pak byl u vzorků s oběma přítomnými minerály, identifikovanými RTG-difrakční 

analýzou, přiřazen ztrátě vody způsobené dehydratací monosulfátu.  Na základě této 

úvahy uskutečněná kvantifikace je pro vzorky exponované v laboratorním prostředí 

uvedena v tab. 3 a pro expozici v prostředí nasycené vodní páry v tab. 4. 
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 Laboratorní prostředí 

LY-1 

 

LY-8 

 

LY-15 

 

LY-22 

 
Obrázek 35 Termogramy vzorků ettringitu připravených hydratací yeelimitových slínků, expozice 

v laboratorním prostředí v době hydratace 1 až 22 dní   

Step -5,0445 %
-3,4395 mg

Step -7,8944 %
-5,3828 mg

Step -1,0676 %
-0,7280 mg

? Step -17,8352 %
-12,1608 mg

L-Y0-8, 19.10.2015 15:34:55
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Sample Weight
L Y0 15, 79,4505 mg
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Step -1,1804 %
-0,7601 mg

? Step -19,9733 %
-12,8620 mg

L Y0 22, 07.12.2015 12:05:50
Sample Weight
L Y0 22, 64,3958 mg
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Obrázek 36 Termogramy vzorků ettringitu připravených hydratací yeelimitových slínků, expozice 

v laboratorním prostředí v době hydratace 36 až 92 dní 

 

  

Step -2,8501 %
-1,7890 mg

Step -5,6627 %
-3,5544 mg

Step -6,8326 %
-4,2887 mg

? Step -1,1723 %
-0,7358 mg

? Step -19,4156 %
-12,1869 mg

L Y0 36, 07.12.2015 14:46:30
Sample Weight
L Y0 36, 62,7686 mg

mg

50

52

54

56

58

60

62

min

°C50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

mW

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

min0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

mgmin̂ -1

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

min0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

^ e xo L -Y0 - 3 6 0 8 . 1 2 . 2 0 15  0 8 : 3 6 : 4 7

ST AR e SW  1 1 . 0 0L a b :  M ET T L ER  

Step -1,9751 %
-0,9754 mg

Step -5,1858 %
-2,5610 mg

Step -7,1333 %
-3,5229 mg

? Step -1,2688 %
-0,6266 mg

? Step -18,2013 %
-8,9889 mg

L Y0 50, 07.12.2015 17:27:10
Sample Weight
L Y0 50, 49,3859 mg
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Step -6,5960 %
-4,7273 mg

Step -0,9035 %
-0,6475 mg

? Step -18,1637 %
-13,0178 mg

L Y0 82, 05.11.2015 20:47:50
Sample Weight
L Y0 82, 71,6694 mg
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-9,9320 mg

L Y0 92, 07.12.2015 22:48:16
Sample Weight
L Y0 92, 56,7998 mg
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Obrázek 37 Termogramy vzorků ettringitu připravených hydratací yeelimitových slínků, expozice 

v laboratorním prostředí v době hydratace 217 až 208 dní 

 

  

Step -2,8010 %
-1,4336 mg

Step -5,3789 %
-2,7529 mg

Step -6,7166 %
-3,4376 mg

? Step -1,2639 %
-0,6469 mg

? Step -18,9588 %
-9,7031 mg

L Y0 117, 08.12.2015 01:28:47
Sample Weight
L Y0 117, 51,1800 mg
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Step -6,8716 %
-4,4193 mg

? Step -1,1641 %
-0,7486 mg

? Step -19,4741 %
-12,5244 mg

L Y0 159, 02.12.2015 21:07:05
Sample Weight
L Y0 159, 64,3130 mg
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Step -7,1535 %
-4,1567 mg

Step -1,2165 %
-0,7069 mg

L-Y0-208, 26.02.2016 14:09:38
Sample Weight
L-Y0-208, 58,1077 mg
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Obrázek 38 Termogramy vzorků ettringitu připravených hydratací yeelimitových slínků, expozice 

v laboratorním prostředí v době hydratace 236 až 257 dní 
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Tabulka 3 Kvantifikace termogramů vzorků ettringitu připravených hydratací yeelimitových 

slínků, expozice v laboratorním prostředí 

Označení vzorku Ettringit [%] Kalcit [%] Celkem [%] 

L-Y-1 30,6 2,8 33,4 
L-Y-8 28,1 2,8 30,9 
L-Y-15 29,5 2,5 32,0 
L-Y-22 29,9 5,3 35,2 
L-Y-36 27,2 6,5 33,7 
L-Y-50 26,8 4,5 31,3 
L-Y-82 25,6 5,9 31,5 
L-Y-92 24,0 5,8 29,8 
L-Y-117 26,3 6,6 32,9 
L-Y-138 27,2 6,6 33,8 
L-Y-159 27,0 6,8 33,8 
L-Y-208 26,8 5,6 32,4 
L-Y-236 29,3 6,1 35,4 
L-Y-243 31,1 6,0 37,1 
L-Y-250 28,1 6,5 34,6 
L-Y-257 28,5 7,1 35,6 

 

Uložení v nasycené vodní páře 

VY-1 

 

VY-8 

 
Obrázek 39 Termogramy vzorků ettringitu připravených hydratací yeelimitových slínků, expozice 

v  prostředí nasycené páry v době uložení 1 až 8 dní 

Step -6,7159 %
-5,6586 mg

Step -9,2235 %
-7,7715 mg

? Step -0,9933 %
-0,8370 mg

? Step -21,2041 %
-17,8661 mg

V-Y0-8, 19.10.2015 19:35:33
Sample Weight
V-Y0-8, 84,2576 mg
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Obrázek 40 Termogramy vzorků ettringitu připravených hydratací yeelimitových slínků, expozice 

v  prostředí nasycené páry v době uložení 15 až 50 dní 

 
 

Step -7,9279 %
-7,1882 mg

Step -9,8545 %
-8,9351 mg

? Step -0,8562 %
-0,7763 mg

? Step -20,9735 %
-19,0168 mg

V Y0 15 , 02.11.2015 12:20:07
Sample Weight
V Y0 15 , 90,6705 mg
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Obrázek 41 Termogramy vzorků ettringitu připravených hydratací yeelimitových slínků, expozice 

v  prostředí nasycené páry v době uložení 71 až 138 

  

Step -2,3802 %
-1,4010 mg

Step -10,7852 %
-6,3481 mg

Step -11,1681 %
-6,5735 mg

Step -1,1778 %
-0,6933 mg

Step -27,9554 %
-16,4545 mg

V Y0 138, 30.10.2015 19:32:07
Sample Weight
V Y0 138, 58,8598 mg
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Obrázek 42 Termogramy vzorků ettringitu připravených hydratací yeelimitových slínků, expozice 

v  prostředí nasycené páry v době uložení 159 až 243 dní 

  

Step -2,2962 %
-1,5372 mg

Step -10,6711 %
-7,1438 mg

Step -11,3427 %
-7,5934 mg

? Step -1,1521 %
-0,7712 mg

? Step -28,0553 %
-18,7818 mg

V Y0 159, 03.12.2015 01:08:20
Sample Weight
V Y0 159, 66,9455 mg
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Obrázek 43 Termogramy vzorků ettringitu připravených hydratací yeelimitových slínků, expozice 

v  prostředí nasycené páry v době uložení 250 až 257 dní 

 

Tabulka 4 Kvantifikace termogramů vzorků ettringitu připravených hydratací yeelimitových 

slínků, expozice v  prostředí nasycené páry 

Označení 
vzorku 

Ettringit 
[%] 

Monosulfát 
[%] 

Kalcit 
[%] 

Celkem 
[%] 

V-Y-1 30,6 0 2,8 33,4 
V-Y-8 32,6 2,8 2,8 38,2 
V-Y-15 34,8 5,2 2,9 42,9 
V-Y-22 37,9 4,7 4,6 47,2 
V-Y-36 34,0 8,8 6,2 47,5 
V-Y-50 38,8 8,6 4,7 52,1 
V-Y-71 39,1 11,8 4,3 55,2 
V-Y-92 39,1 10,5 5,0 54,6 
V-Y-117 39,6 10,7 4,6 54,9 
V-Y-138 39,5 11,0 5,4 55,9 
V-Y-159 40,1 10,4 5,2 55,7 
V-Y-208 41,4 9,2 5,4 56,0 
V-Y-236 41,7 10,8 4,9 57,4 
V-Y-243 40,0 12,2 4,9 57,1 
V-Y-250 40,6 11,4 5,5 57,5 
V-Y-257 39,1 12,0 4,8 55,9 
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Obrázek 44 Obsah ettringitu ve vzorcích exponovaných v laboratorním prostředí 

   připravených adicí síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého 
   připravených hydratací yeelimitového slínku 

 

 
Obrázek 45 Obsah ettringitu a monosulfátu ve vzorcích připravených hydratací yeelimitového 

slínku při expozici v prostředí nasycené vodní páry: 

 ettringit                                                                                                                                                                        
 monosulfát 

 

Ve výše uvedených grafech, viz obr. 44 (laboratorní prostředí) a 45 (prostředí 

nasycené vodní páry) je uskutečněno srovnání obsahu ettringitu ve vzorku připraveném 

adicí síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého s obsahem ettringitu ve vzorku 

připraveném hydratací yeelimitového slínku.  
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Při laboratorním uložení obsah ettringitu ve vzorcích získaných oběma způsoby po 

prvotním vzniku, kdy dosahuje maximální výše, během prvního týdne uložení poklesne, 

ale nadále se již prakticky nemění. Přitom obsah této fáze, vzniklé jak adičně ze síranu 

hlinitého s hydroxidem vápenatým, tak i hydratací yeelimitového slínku, je již od cca 

druhého týdne uložení víceméně stejný. Z toho lze soudit, že při laboratorním uložení 

nabudou po určité době vlhkostní poměry ve vzorcích, a tudíž i stabilita  ettringitu, 

rovnovážných hodnot. 

Při uložení v prostředí nasycené vodní páry je chování vzorků ettringitu, 

připravených způsobem adice výchozích složek a způsobem hydratace yeelimitového 

slínku zcela odlišné. Ve vzorku získaném adicí síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého 

je již po prvním dní hydratace obsah ettringitu mimořádně vysoký, navíc s dobou uložení 

v tomto prostředí sice nepříliš, ale ještě stále vzrůstá. Naopak u vzorku ettringitu 

získaného hydratací yeelimitu je počáteční obsah sledované fáze ve srovnání s předešlým 

zhruba jen poloviční a nadále se zvyšuje jen velmi pozvolna. Od cca 200 dnů uložení se 

obsah ettringitu naopak začíná nepatrně snižovat v souvislosti s jeho postupnou 

transformací do monosulfátu. 

 

4.3 Elektronová mikroskopie 

Sledování morfologie vzniklých produktů byly podrobeny vzorky ettringitu 

připraveného přímou syntézou hydroxidu vápenatého a síranu hlinitého. Pro provedení 

elektronové mikroskopie byly vybrány vzorky v době uložení 1 dne, 8 dnů, 15 dnů, 22 

dnů, 99 dnů a 140 dnů exponované laboratornímu prostředí i prostředí nasycené vodní 

páry. 

Snímky zachycující morfologii produktů vzniklých ve vzorku vystaveném 

laboratornímu prostředí jsou zobrazeny na obr. 46. 
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Obrázek 46 REM ettringitu exponovaného laboratornímu prostředí v době vystavení 1, 8, 15, 22, 

99 a 140 dní od namíchání, zvětšení 5000x a 15000x, popř. 10000x 
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Snímky zachycující morfologii produktů vzniklých ve vzorku vystaveném prostředí 

nasycené vodní páry jsou zdokumentovány na obr. 47. 
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Obrázek 47 REM ettringitu exponovaného prostředí nasycené vodní páry v době vystavení 1, 8, 

15, 22, 99 a 140 dní od namíchání, zvětšení 5000x a 15000x, popř. 10000x 

 

Na snímcích synteticky připravených vzorků ettringitu, vyhotovených 

elektronovou rastrovací mikroskopii, jsou již po prvním dni hydratace pozorovatelná 

prizmatická zrna ettringitu, který se vyznačuje vysokou nukleační a krystalizační 

rychlostí, ve vysokém množství. Podobná morfologie je pozorovatelná i v době uložení 

dalších dokumentovaných dní v laboratorním prostředí i prostředí nasycené vodní páry. 

V prostředí nasycené vodní páry došlo v pozdějších dnech k postupným reakcím sádrovce 

s C-A-H a monosulfátem na ettringit. 

 

 

  



  

76 

5 Diskuze výsledků 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat: 

 v práci byla řešena problematika přípravy ettringitu způsobem adice síranu 

hlinitého a hydroxidu vápenatého. Tato metoda byla navržena jako alternativní 

k původně zvolené metodě přípravy ettringitu způsobem hydratace yeelimitového 

slínku 

 příprava vzorku ettringitu adicí obou výchozích složek byla shledána jako 

podstatně jednodušší než původní metoda přípravy způsobem hydratace 

yeelimitového slínku. Ta se vyznačuje zdlouhavým procesem a pracností výpalu 

yeelimitového slínku, jakož i nutností jeho následné úpravy rozdružením na 

požadovanou jemnost 

 při sestavování surovinové směsi pro adiční způsob přípravy lze nadávkovat 

výchozí suroviny, tj. síran hlinitý oktadekahydrát a hydroxid vápenatý, přesně tak, 

aby vyhověly stechiometrickému poměru na ettringit. Na rozdíl od uvedeného 

odpovídá stechiometrický poměry CaO:SO3 = 1:1 v yeelimitu minerálu 

monosulfátu, nikoli minerálu ettringitu, kde tento poměr vykazuje hodnotu 1:3. 

Tímto se vytváří předpoklad pro tvorbu vedlejšího hydratačního produktu, 

monosulfátu 

 tvorba monosulfátu byla v hydratovaném yeelimitovém slínku jednoznačně 

potvrzena při jeho uložení v prostředí nasycené vodní páry, kdy jeho přítomnost 

byla dobře identifikovatelná již po uplynutí prvních dvou týdnů hydratace. Vedle 

toho byly od cca 200 dnů uložení zaznamenány i známky počínající transformace 

ettringitu do monosulfátu 

 množství vzniklého ettringitu bylo již během prvního dne hydratace podstatně 

vyšší, až dvojnásobné, u vzorku připraveného adicí výchozích složek než u vzorku 

připraveného hydratací yeelimitu. Během dalšího procesu uložení v prostředí 

nasycené vodní páry docházelo v obou vzorcích k malému zvyšování obsahu této 

fáze, v případě vzorku hydratovaného yeelimitu však tento nárůst z výše 

uvedených důvodů kolem 200 dnů hydratace ustal 

 při uložení vzorků v laboratorním prostředí byl po počátečním vzniku ettringitu 

během následujících dvou týdnů pozorován určitý pokles jeho obsahu. Tento je 

spojen s nedostatkem kapalné fáze, doprovázené určitou ztrátou volně vázané 

vody v ettringitu s následkem dílčí transformace do metaettringitu. Po uplynutí 
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tohoto období se však vlhkostní poměry ve vzorcích zrovnoměrnily, a proto obsah 

ettringitu již prakticky dále neklesal.  
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6 Závěr 

V souladu se zadáním byla diplomová práce věnována studiu tvorby a posouzení 

stability vzorku ettringitu připraveného adicí síranu hlinitého oktadekahydrátu                       

a hydroxidu vápenatého ve srovnání se vzorkem ettringitu připraveného hydratací 

yeelimitového slínku. 

 Bylo prokázáno, že adiční tvorba ettringitu je podstatně efektivnější po stránce 

laboratorní přípravy i po stránce dosahovaných výsledků.  

Co se přípravy vzorků týče, je tato velmi snadná, neboť obnáší pouze nadávkování 

a homogenizaci základních složek a jejich následné rozmíchání s vodou. Oproti tomu 

příprava ettringitu způsobem hydratace yeelimitu vyžaduje nejprve přípravu surovinové 

směsi, její výpal a konečně i dostatečné rozdružení yeelimitového slínku na požadovanou 

jemnost.  

 Co se týče vlastností obou srovnávaných vzorků, lze konstatovat, že vzorek 

připravený metodou adice výchozích složek obsahuje z možných AFt a AFm fází pouze 

ettringit, kdežto vzorek, připravený hydratací yeelimitu, obsahuje za příznivých 

vlhkostních poměrů vedle ettringitu jako AFt fáze i monosulfát jako reprezentanta AFm 

fází. Tvorba monosulfátu jednak znesnadňuje identifikaci a kvantifikaci ettringitu a dále, 

což je z hlediska stability podstatné, je vyvolána i dílčí transformací ettringitu do této 

nové fáze, a tudíž nestabilitu dané soustavy. Dále lze říci, že ettringit, připravený oběma 

postupy, se jeví jako nestabilní při uložení v laboratorním prostředí. Dochází totiž 

k vysychání soustavy a uvolňování molekulární vody z ettringitu, který se tak zčásti 

transformuje do amorfního metaettringitu. Avšak po relativně krátké době, nejdéle mezi 

14 a 28 dny, se vlhkost ve vzorcích ustálí, a zbylý v soustavě přítomná ettringit se stává 

prakticky stabilním. Z obou zkoušených vzorků a obou prostředí uložení tak jedině 

vzorek připraven adicí výchozích složek a exponovaný v prostředí nasycené vodní páry 

obsahoval po celou dobu sledování ettringit jako dominantní fázi, jejíž obsah s dobou 

uložení dokonce nepatrně vzrůstal. 

Závěrem lze shrnout, že příprava ettringitu způsobem adice výchozích složek je 

jednoznačně příznivější než dříve použitá metoda hydratace yeelimitu. Doporučuje se 

však i další dlouhodobé sledování fázového složení takto připraveného vzorku jak 

v současně sledovaných prostředích, tak i v dalších, např. chemicky ovlivněných 

prostředích. 
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