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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá hydratací čtyř vápenato-hlinitých fází, a to C3A, C12A7, CA a CA2. 

Studován byl především vliv velikosti částic a použité metody přípravy. Zkoumáno bylo také 

působení těchto faktorů na typ vznikajících hydratačních produktů. Vápenato-hlinité fáze byly 

připravovány dvěma způsoby – vysokoteplotní metodou a metodou amorfních komplexů 

kyseliny citronové. Obě metody byly podrobně popsány. Velikost částic byla stanovena 

laserovou difrakční analýzou. Ke studiu průběhu hydratace byla použita metoda izotermické 

kalorimetrie. Hydratační produkty byly analyzovány pomocí rentgenové difrakční analýzy a 

simultánní termogravimetrické a diferenční termické analýzy. 

ABSTRACT 

This work focuses on the hydration of four calcium aluminate phases – C3A, C12A7, CA and 

CA2. Above all, the influence of particle size and method of preparation on hydration behaviour 

were studied. Influence of these factors on hydration products were also investigated. Calcium 

aluminates were prepared by solid state synthesis and amorphous citrate method. Both methods 

were described in detail. The particle size was determined by laser diffraction. Isothermic 

calorimetry was used to investigate the process of hydration. Hydration products were identified 

by X-ray diffraction analysis and simultaneous thermogravimetric and differential thermal 

analysis. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

vápenato-hlinité fáze, vysokoteplotní metoda, metoda amorfních komplexů kyseliny citronové, 

hydratace, velikost částic, izotermická kalorimetrie  

KEY WORDS 

calcium aluminates, solid state synthesis, amorphous citrate method, hydration, particle size, 

isothermic calorimetry 
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1. ÚVOD 

Vápenato-hlinité fáze jsou látky podstatné především pro anorganická pojiva, konktrétně 

portlandský a hlinitanový cement. Cementy, jenž jsou typickými hydraulickými pojivy, jsou 

schopny reagovat s vodou procesem označovaným jako hydratace. Hydratace cementů je 

intenzivně zkoumaným oborem, jemuž se věnuje řada odborných prací. Znalost tohoto procesu 

je podstatná při výběru vhodného cementu pro konkrétní aplikaci a umožňuje nám odhadnout 

řadu vlastností výsledného produktu. 

Cement je však směsí velkého množství různých látek, přičemž řada z nich je hydraulicky 

aktivní. Z toho důvodu je pro lepší pochopení jeho hydratace zapotřebí podrobné studium 

jednotlivých látek, které jsou v něm obsaženy. Výzkum týkající se hydratace vápenato-

hlinitých fází tedy umožňuje lepší pochopení souvislosti mezi složením cementů a vlastnostmi 

malt a betonů. 

Hydratace vápenato-hlinitých fází je ovšem sama o sobě poměrně komplexní záležitostí. Má na 

ni vliv celá řada faktorů, jako je například teplota, pH, nebo přítomnost různých iontů v roztoku. 

Podstatným faktorem ovlivňujícím průběh hydratace je také velikost částic a jejich tvar. Právě 

vliv velikosti částic na hydrataci vápenato-hlinitých fází byl zkoumán v této práci.  

Hydrataci vápenato-hlinitých fází může ovlivnit i metoda, pomocí které jsou připravovány, 

jelikož různé metody poskytují rozdílné distribuce velikosti částic. Pro porovnání byla vybrána 

vysokoteplotní metoda a metoda amorfních komplexů kyseliny citronové. Vysokoteplotní 

metoda je klasický způsob přípravy vápenato-hlinitých fází, který se používá nejběžněji. 

Metoda amorfních komplexů kyseliny citronové byla zvolena, jelikož je poměrně jednoduchá 

na provedení a zároveň se ve svém principu od vysokoteplotní metody výrazně odlišuje. 

Připravovány byly fáze C3A, C12A7, CA a CA2. Fáze CA6 nebyla připravována, jelikož za 

normálních podmínek nereaguje s vodou, a proto nebylo možno zkoumat její hydrataci. 

Ke zkoumání průběhu hydratace je vhodná izotermická kalorimetrie, která umožňuje 

vyhodnotit rychlost hydratace i celkové množství uvolněného tepla. Kromě hydratace byl 

studován i vliv velikosti částic a metod přípravy na hydratační produkty, a to především 

z kvalitativního hlediska.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Vápenato-hlinité fáze a jejich hydratace 

Binární sloučeniny systému CaO-Al2O3 jsou významné v technologii cementu a betonu nebo 

při výrobě žáruvzdorných a brusných materiálů. Kromě toho bývají využívány také v metalurgii 

při výrobě oceli. [1, 2] 

Ve fázovém diagramu systému CaO-Al2O3, který je uveden na obrázku 1, je možno nalézt 5 

vápenato-hlinitých fází, a to C3A, C12A7, CA, CA2 a CA6. Čistý CaO má teplotu tání 2 570 °C, 

s rostoucím obsahem Al2O3 v systému dochází k poklesu teploty vzniku taveniny, a to až do 

dosažení eutektika mezi fázemi C3A a C12A7 při teplotě 1 400 °C. Od eutektika mezi fázemi 

C12A7 a CA dochází k nárůstu teploty vzniku taveniny až po dosažení teploty tání Al2O3 při 

2 050 °C. V jednotlivých fázových diagramech systému CaO-Al2O3 se mohou vyskytovat 

určité odlišnosti. Ty jsou způsobeny především rozdíly ve vlhkosti a obsahu kyslíku v peci, tyto 

faktory do značné míry ovlivňují podobu diagramu zejména v oblasti C12A7. Diagram na 

obrázku 1 reprezentuje chování tohoto systému na vzduchu o běžné vlhkosti. [3, 4] 

S rostoucím obsahem CaO roste reaktivita jednotlivých fází, z čehož vyplývá, že 

nejreaktivnější fází je C3A. To je způsobeno rychlejším rozpouštěním a krystalizací látek 

s vyšším obsahem CaO. Fáze s vysokým obsahem Al2O3 jsou více odolné proti vysokým 

teplotám, nejvyšší teplotu tání má CA6. [4] 

Obrázek 1: Fázový diagram systému CaO-Al2O3 [3] 
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2.1.1 Trikalcium aluminát (C3A) 

Trikalcium aluminát (3CaO·Al2O3) je vápenato-hlinitá fáze, která má teplotu tání 1540 °C. Tato 

fáze je významná pro portlandský cement, jedná se o nejvíce zastoupenou vápenato-hlinitou 

fázi ve slínku (7–15 hm. %) a do velké míry ovlivňuje zpracovatelnost cementové pasty. Za 

normálních podmínek existuje čistý C3A pouze v kubické krystalografické soustavě. 

V portlandském slínku tvoří tuhé roztoky s přítomnými oxidy (Na2O, K2O, SiO2, MgO, Fe2O3), 

které mohou krystalizovat v ortorombické nebo monoklinické soustavě. Největší vliv na 

krystalickou strukturu C3A má Na2O (tabulka 1). Tvorba tuhých roztoků s Na2O je podstatná 

pro technologii portlandského cementu, jelikož tyto tuhé roztoky jsou méně reaktivní než čistý 

C3A. [5, 6, 7] 

Tabulka 1: Vliv Na2O na krystalickou mřížku C3A [5] 

Struktura C3A (obrázek 2) se skládá z (AlO4)
5- tetraedrů tvořících (Al6O18)

18- kruhy, ty jsou 

navzájem spojeny pomocí Ca2+ iontů. V tuhých roztocích s Na2O dochází k náhradě Ca2+ 

dvěma ionty Na+, přičemž jeden zaujímá místo původního Ca2+ a druhý se nachází ve středu 

(Al6O18)
18- kruhu. Tímto způsobem dochází ke vzniku tuhého roztoku s obecným vzorcem 

Na2xCa3-xAl2O6. [5, 7] 

 

Obrázek 2: Struktura C3A [8] 

  

Hmotnostní obsah Na2O v tuhém roztoku [%] Krystalografická modifikace 

0–2,4 kubická 

2,4–3,7 kubická a ortorombická 

3,7–4,6 ortorombická 

4,6–5,9 monoklinická 
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Hydratace C3A 

Hydratace C3A probíhá nejrychleji ze všech fází v portlandském slínku. Stejně jako u ostatních 

slínkových fází má na hydrataci C3A vliv několik různých faktorů, mezi které patří teplota, 

vodní součinitel, specifický povrch C3A nebo příměsi. Rychlé rozpouštění C3A a počáteční 

tvorba hydroaluminátů do značné míry ovlivňují reologické vlastnosti směsi portlandského 

cementu a vody. Nekontrolovaná reakce s vodou má za následek příliš rychlé zatuhnutí 

cementové směsi, kterému se říká falešné tuhnutí. Z tohoto důvodu se do portlandského 

cementu přidává sádrovec (CaSO4·2H2O), který působí jako regulátor tuhnutí. Sádrovec mění 

reakční mechanismus a způsobuje vznik jiných hydratačních produktů, a proto je třeba popsat 

hydrataci C3A v přítomnosti sádrovce a hydrataci samotného C3A. [5] 

Hydratace C3A bez přítomnosti sádrovce 

Při hydrataci samotného C3A za normální teploty dochází nejprve ke vzniku gelovitého 

materiálu na povrchu C3A zrn. Ten slouží jako prekurzor pro vznik hexagonálních 

hydroaluminátů, které z něj začnou krystalizovat ve formě tenkých nepravidelných vloček. 

Postupně tyto vločky vyrostou do tvaru hexagonálních destiček s chemickým složením C2AH8 

a C4AH19. V závislosti na obsahu vody může vznikat také C4AH13. Následně začne docházet ke 

krystalizaci C2AH8 a C4AH19 i z roztoku. Vznik C2AH8, C4AH13 a C4AH19 popisují rovnice 1 a 

2. [5, 9, 10] 

2 C3A + 27 H ⟶ C4AH19 + C2AH8  (1) 

2 C3A + 21 H ⟶ C4AH13 + C2AH8 (2) 

Vzniklé krystaly mají vrstevnatou strukturu, jednotlivé vrstvy jsou kladně nabité, v prostoru 

mezi nimi jsou záporně nabité Al(OH)4
- nebo OH- ionty společně s molekulami vody. 

Za přítomnosti CO2 dochází k částečné náhradě OH- za CO2
3- a dochází také ke tvorbě 

hemikarboaluminátu [C4A(1/2OH-, 1/2CO3
2-)H12]. Hexagonální fáze C2AH8 a C4AH19 jsou 

metastabilní a přecházejí konverzí na kubický C3AH6 (rovnice 3), což je při normální teplotě 

jediný stabilní hydroaluminát.  

C4AH19 + C2AH8 ⟶ 2 C3AH6 + 15 H (3) 

Přechod na C3AH6 má za následek vznik porosity a prasklin v mikrostruktuře. Při tvorbě 

hexagonálních hydroaluminátů dochází k uvolňování velkého množství tepla a zvyšuje se 

teplota hydratačního systému, což urychluje jejich konverzi na C3AH6. Jakmile dojde ke vzniku 

krystalizačních zárodků C3AH6, probíhá konverze rychleji i za normální teploty. Při teplotě nad 

80 °C vzniká při hydrataci C3A přímo C3AH6, čímž vzniká pevnější struktura. [5] 

Z hlediska kinetiky dochází k výraznému poklesu rychlosti hydratace krátce po smíchání C3A 

s vodu. Toto zpomalení je zapříčiněno vznikem hexagonálních hydroaluminátů na povrchu zrn 

C3A, kde působí jako ochranná bariéra. Jakmile dojde ke konverzi původních produktů 

hydratace na C3AH6, bariéra se naruší a hydratace může probíhat rychleji. Tato představa 

hydratačního mechanismu je podporována zjištěními, že přídavek sloučenin, které stabilizují 

hexagonální hydroalumináty (lignosulfonáty, kyselina vinná, kyselina malonová) hydrataci 

zpomaluje, zatímco látky urychlující konverzi zvyšují celkovou rychlost hydratace C3A. 
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Mechanismus hydratace rozdělený na 3 fáze společně se závislostí tepelného toku na čase je 

uveden na obrázku 3. [5, 9, 11] 

 

Obrázek 3: Průběh hydratace C3A bez přítomnosti sádrovce [12] 

Hydratace C3A v přítomnosti sádrovce 

V přítomnosti sádrovce dochází při hydrataci nejprve ke tvorbě ettringitu (nazývaného též 

trisulfát), přičemž dochází k uvolnění značného množství tepla. Po této reakci dochází 

k výraznému poklesu rychlosti hydratace. Jakmile jsou z roztoku spotřebovány všechny 

síranové ionty, ettringit se stane nestabilním a dojde k jeho reakci s C3A a vodou, kdy vzniká 

monosulfát. Reakce popisující vznik ettringitu a monosulfátu jsou uvedeny v rovnicích 4 a 5. 

[5, 10] 

323623 HSACH26HSC3AC   (4) 

12433236 HSAC3H4AC2HSAC   (5) 

V přítomnosti hydroxidu vápenatého (např. při hydrataci portlandského cementu) může 

docházet také ke vzniku tuhých roztoků mezi C4ASH12 a C4AH13 (rovnice 6), kde x nabývá 

hodnot od 0,4 do 1,0. [5] 

xxxx  1243124 HSACH12CHACHSAC (6) 

Schéma průběhu hydratace je společně s kalorimetrickou křivkou uvedeno na obrázku 4. Ke 

vzniku ettringitu dochází přednostně na povrchu zrn C3A, přičemž se předpokládá, že je zcela 

pokrývá. To brání difúzi SO4
2-, OH- a Ca2+ iontů, díky čemuž dochází ke zpomalení reakce a 

nastává indukční perioda. Větší množství sádrovce v počáteční směsi má za následek delší 

indukční periodu. Jakmile v kapalné fázi hydratačního systému poklesne koncentrace Ca2+ a 

SO4
2- iontů, vrstva ettringitu na povrchu C3A začne praskat, což vede k obnovení hydratace a 

ke vzniku monosulfátu. [5] 
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Obrázek 4: Průběh hydratace C3A v přítomnosti sádrovce [12] 

Při hydrataci cementu dochází k reakci C3A se síranovými ionty v roztoku, který je díky 

přítomnosti C3S nasycen Ca(OH)2. To má za následek výraznější pokles rychlosti hydratace, 

než kdyby hydratace probíhala pouze v přítomnosti sádrovce. Výsledkem je pomalejší tvorba 

ettringitu a jeho přechod na monosulfát může být zpomalen až o několik dní. Pomalejší průběh 

reakce je připisován tvorbě efektivnější difúzní bariéry – koloidnímu ettringitu. V takovémto 

systému vzniká gelovitá fáze, která předchází vzniku ettringitu s krystalickou strukturou. [5] 

2.1.2 Dodekakalcium heptaaluminát (C12A7) 

Dodekakalcium heptaaluminát (12CaO·7Al2O3) se v přírodě ojediněle vyskytuje jako minerál 

mayenit. Z hlediska prostorové symetrie patří jeho struktura do kubické krystalografické 

soustavy. Jeho struktura, uvedená na obrázku 5, se skládá z trojrozměrné sítě tvořené spojenými  

AlO4 tetraedry, mezi kterými jsou umístěny Ca2+ ionty s koordinačním číslem 7. V každé 

strukturní jednotce C12A7 se vyskytuje 6 uzavřených cel o průměru 0,4 nm. Mezi těchto 6 cel 

je statisticky rozmístěn jeden O2- ion, jenž zajišťuje celkovou elektroneutralitu. [13] 

Složení a vlastnosti C12A7 se mohou lišit, pokud při jeho výrobě dochází k zahřívání 

v atmosféře vzduchu o běžné vlhkosti. Za těchto podmínek dochází k částečné náhradě O2- 

iontu uzavřeného uvnitř cely za dva OH- ionty. Tímto způsobem vzniká řada tuhých roztoků, 

jejichž složení je ohraničeno sloučeninami Ca12Al14O33 a Ca6Al7O16(OH). Při zahřívání se 

množství takto navázané vody zvyšuje až do teploty přibližně 950 °C. Při dalším zahřívání se 

množství vázané vody snižuje, přičemž Ca6Al7O16(OH) ztrácí téměř veškerou vodu až při 

teplotě blízké tání (cca 1 400 °C). Pokud je materiál o této teplotě prudce ochlazen na normální 

teplotu, readsorpce vody je zanedbatelná a vzniká C12A7 neobsahující vodu. Kromě OH- může 

být O2- v cele nahrazeno i jinými anionty, jako jsou např. F-, Cl- nebo S2-. Při tvorbě C12A7 

v kyslíkové atmosféře bez přítomnosti vlhkosti může být O2- nahrazeno peroxidovým aniontem 

(O2
2-). [14, 15] 
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Obrázek 5: Struktura C12A7 s vyznačeným umístěním volného O2- (označen jako O*) [13] 

Fáze C12A7 je důležitá pro hlinitanový cement, kde je nejreaktivnější ze všech přítomných 

vápenato-hlinitých fází. V portlandském cementu existuje jako meziprodukt při jeho výrobě a 

později přechází na C3A. Součástí rychlovazných cementů často bývá C11A7·CaF2. Tato látka 

vzniká přídavkem vhodného množství CaF2 do směsi surovin a dodržením maximální teploty 

1 300 °C při výpalu slínku. Fluorované deriváty mayenitu jsou hydraulicky aktivní, jejich 

hydratace probíhá podobným způsobem jako u čistého C12A7. [14, 15] 

Vzhledem ke své unikátní struktuře má C12A7 řadu specifických vlastností, jako je např. vysoká 

iontová vodivost. Z tohoto důvodu je významný nejen pro technologii cementu, ale také pro 

mnoho dalších technologických odvětví. Z C12A7 byl připraven první tepelně a chemicky 

stabilní elektrid. Elektridy jsou látky, ve kterých se elektrony chovají jako anionty. Toho je 

docíleno uzavřením elektronů do cel ve struktuře mayenitu. Elektrid z C12A7 je izolantem, který 

působením UV záření přechází na vodič. Tento fotoindukovaný přechod z izolantu na vodič 

umožňuje potenciální využití C12A7 pro výrobu fotovoltaických článků. Dále je možno 

mayenitový elektrid použít pro emisi elektronů. [15, 16] 

Do struktury C12A7 je také možno zabudovat velké množství aktivních kyslíkových aniontů, 

které jsou za normálních podmínek nestabilní (O-, O2
-). C12A7 s aktivními kyslíkovými anionty 

je využíván jako aktivní součást kovových katalyzátorů pro různé syntézy, mezi které patří 

výroba vodíku a oxidu uhelnatého z methanu nebo katalytická hydrogenace aldehydů. 

[16, 17, 18] 
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Hydratace C12A7 

Fáze C12A7 reaguje s vodou velmi rychle, což způsobuje tuhnutí hlinitanového cementu po 

smíchání s vodou již během několika minut. Cementy s vysokým obsahem C12A7 jsou proto 

vhodné pro rychlou opravu betonu. Průběh a produkty hydratace jsou závislé na teplotě, při 

které k reakci dochází. Bylo zjištěno, že hydratace při teplotě 20 °C probíhá pomaleji, než 

hydratace při teplotě 4 °C nebo 40 °C. Tato anomálie se přisuzuje obtížnější nukleaci 

vznikajících hydroaluminátů za této teploty. Primárními produkty hydratace za normální 

teploty jsou fáze C2AH8 a hlinitanový gel. Amorfní hlinitanový gel časem přechází na 

krystalický gibbsit – AH3. Reakce C12A s vodou je uvedena v rovnici 7. [5, 14, 19] 

C12A7 + 51 H ⟶ 6 C2AH8 + AH3 (7) 

V menším množství může docházet také ke vzniku CAH10 (rovnice 8). Vlivem stechiometrie 

je však upřednostněna tvorba C2AH8. Hydratační produkty jsou stejné, i pokud k hydrataci 

dochází za nízké teploty (4 °C). 

C12A7 + 69 H ⟶ 6 CAH10 + AH3 + 6 CH (8) 

Pokud hydratace probíhá za zvýšené teploty, dochází ke vzniku stabilního kubického C3AH6. 

Reakce probíhá tímto způsobem především pří teplotách vyšších než 60 °C. 

C12A7 + 33 H ⟶ 4 C3AH6 + 3 AH3 (9) 

Hexagonální hydroalumináty přechází konverzí na stabilní C3AH6. Vzniklý CH je ve směsi 

pouze přechodně, reaguje s CAH10 a C2AH8, kdy vzniká C3AH6. Kromě toho také dochází 

k reakci CH s CAH10 za tvorby dalšího C2AH8. [5] 

Hydratace C11A7·CaF2 

Při hydrataci C12A7·CaF2 se tvoří především C3AH6 a hlinitanový gel. Při teplotě 20 °C vzniká 

i malé množství C2AH8. Pokud hydratace nastává za teplot nižších než 15 °C, vzniká i CAH10. 

Hlavní rozdíl oproti hydrataci C12A7 spočívá v tom, že vznikají především stabilní produkty a 

ke konverzi dochází v mnohem menším měřítku. [14, 20] 

2.1.3 Monokalcium aluminát (CA) 

Monokalcium aluminát (CaO·Al2O3) je nejvíce zastoupená fáze v hlinitanovém cementu, jejíž 

hydratace je do velké míry zodpovědná za jeho velkou počáteční pevnost po smíchání s vodou. 

Je to monoklinická, pseudo-hexagonální fáze. Struktura CA (obrázek 6) připomíná β-tridymit 

s nekonečnou prostorovou sítí, která se skládá ze spojených AlO4 tetraedrů, mezi kterými jsou 

umístěny Ca2+ ionty. Kvůli velkému iontovému poloměru Ca2+ je struktura prostorově 

deformována. V hlinitanovém cementu je část Al3+ iontů nahrazena Fe3+ ionty, se kterými CA 

tvoří tuhé roztoky. [15] 
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Obrázek 6: Struktura CA [21] 

Kromě anorganických pojiv našel CA aplikaci jako součást biokeramických materiálů 

používaných pro zubní a kostní implantáty. Tyto materiály jsou biokompatibilní 

s hydroxyapatitem. Pokud je CA dopován ionty Eu2+, vykazuje stálou luminiscenci, tudíž je 

potenciálně aplikovatelný v detektorech záření, tepelných senzorech nebo luminiscenčních 

nátěrech. [22] 

Hydratace CA 

Reakce CA s vodou probíhá přes roztok. Nejprve dochází ke kongruentním rozpouštěním fáze, 

po kterém následuje tvorba hydratačních produktů. Podobně jako u C12A7 je hydratace CA 

závislá na teplotě. Pod teplotou 15 °C je prvním produktem hydratace CAH10, tuto reakci 

popisuje rovnice 10. [5] 

CA + 10 H ⟶   CAH10 (10) 

Nad teplotou 15 °C vzniká společně s CAH10 také C2AH8 (rovnice 11). Množství vzniklého 

C2AH8 se zvyšuje s rostoucí teplotou. Od teploty cca 25 °C je C2AH8 hlavním hydratačním 

produktem. Společně s C2AH8 vzniká i hlinitanový gel, který poté přechází na AH3. [5] 

2 CA + 11 H ⟶   C2AH8 + AH3 (11) 

Při teplotách vyšších než 60 °C je produktem hydratace C3AH6 (rovnice 12). 

3 CA + 12 H ⟶   C3AH6 + 2 AH3 (12) 

Stejně jako u ostatních vápenato-hlinitých fází, i zde hydratační produkty podléhají konverzi. 

Konverzí CAH10 a C2AH8 vznikají stabilní C3AH6 a AH3, přičemž dochází také k uvolňování 

vody. Konverzní reakce jsou shrnuty v rovnicích  13 a 14. Z hlediska termodynamiky je možná 

i přímá konverze CAH10 na C3AH6, většinou však dochází nejprve ke vzniku C2AH8 z důvodu 

jednodušší nukleace. [23] 
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2 CAH10 ⟶ C2AH8 + AH3 + 9 H (13) 

3 C2AH8 ⟶ 2 C3AH6 + AH3 + 9 H (14) 

Vzhledem k obsahu CA v hlinitanovém cementu je zde konverze hydratačních produktů 

z praktického hlediska velmi důležitá. Hydratační produkty mají různé hustoty a obsahují 

rozdílné množství vázané vody. Konverze způsobuje zmenšení objemu, díky čemuž vzniká 

porozita a výrazně se snižuje pevnost materiálu. Zároveň je umožněna další hydratace 

nezreagované fáze s uvolněnou vodou. Konverze se projevuje výrazněji ve směsích s vyšším 

vodním součinitelem. [23] 

Tabulka 2: Hustota a množství vázané vody produktů hydratace CA [23]  

2.1.4 Kalcium dialuminát (CA2) 

Kalcium dialuminát (CaO·2Al2O3) se v přírodě vzácně vyskytuje jako bezbarvý až bílý minerál 

grossit. Patří do monoklinické krystalografické soustavy. Jeho struktura se skládá z AlO4 

tetraedrů, v nichž jsou některé atomy kyslíku sdílené dvěma tetraedry, zatímco ostatní jsou 

sdíleny třemi tetraedry. [15, 24] 

Fáze CA2 je součástí hlinitanových cementů s vysokým obsahem Al2O3 (tzv. bílé hlinitanové 

cementy). Díky své vysoké žáruvzdornosti (teplota tání CA2 je 1765 ± 25°C) a velmi nízké 

tepelné roztažnosti nachází značné uplatnění jako součást žáruvzdorných materiálů se zvýšenou 

odolností proti prudkým změnám teploty. Stejně jako CA může i CA2 vykazovat luminiscenci, 

pokud je dopován některými atomy prvků ze skupiny lanthanoidů a aktinoidů. Luminofory 

založené na CA2 jsou perspektivní kvůli své dobré optické propustnosti, vynikajícím 

mechanickým vlastnostem a vysoké chemické stabilitě. [24, 25] 

Hydratace CA2 

Hydratace CA2 probíhá velmi pomalu, a proto bylo původně předpokládáno, že tato vápenato-

hlinitá fáze s vodou vůbec nereaguje. Pomalá hydratační reakce je způsobena malou 

rozpustností CA2 ve vodě. Na obrázku 7 je porovnán průběh hydratace CA a CA2 ve směsi, kde 

jsou obě fáze rovnoměrně zastoupeny. Z obrázku vyplývá, že hydratace CA2 má delší indukční 

periodu a teplo se v jejím průběhu uvolňuje mnohem menší rychlostí. Rychlost hydratace CA2 

je možno zvýšit různými způsoby, jako je například použití autoklávu nebo přídavkem aditiv. 

Dalším možným způsobem je mechanochemická aktivace. [26, 27] 

Fáze Hustota [kg·m-3] Množství vázané vody [%] 

CAH10 1 720 53 

C2AH8 1 750 40 

C3AH6 2 520 28 

AH3 2 400 35 
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Obrázek 7: Závislost tepelného toku na čase pro CA a CA2 [26] 

V závislosti na podmínkách hydratace dochází ke vzniku CAH10, C2AH8 a C3AH6, podobně 

jako v případě hydratace CA. Při teplotě 23 °C dochází především ke tvorbě C2AH8 a AH3 

podle rovnice 15. [26] 

2 CA2 + 17 H ⟶ C2AH8 + 3 AH3 (15) 

2.1.5 Kalcium hexaaluminát (CA6) 

Kalcium hexaaluminát (CaO·6Al2O3) má ze všech stabilních vápenato-hlinitých fází nejvyšší 

obsah Al2O3. V přírodě je možno jej nalézt jako minerál hibonit. Z hlediska krystalické 

struktury je CA6 hexagonální a podobá se struktuře β-Al2O3. Na obrázku 8 je barevně odlišeno 

5 různých krystalografických pozic, které může ve struktuře zaujímat Al. Zrna CA6 rostou do 

tvaru anizotropních hexagonálních destiček. [28]  

Na rozdíl od ostatních vápenato-hlinitých fází nereaguje CA6 s vodou. Kalcium hexaaluminát 

taje inkongruentně při teplotě 1860 °C, je termicky stabilní a má malou hodnotu koeficientu 

tepelné roztažnosti. Z těchto důvodů je podobně jako CA2 vhodný pro výrobu žáruvzdorné 

keramiky. Kromě klasické hutné žáruvzdorné keramiky nachází uplatnění také pórovitá 

keramika na bázi CA6. Tu je možno použít pro žáruvzdorné filtry nebo nosiče katalyzátorů. 

Dále se CA6 používá také jako součást vláknových kompozitů s keramickou matricí, kde slouží 

jako mezivrstva pokrývající jednotlivá vlákna. [28, 29] 
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Obrázek 8: Struktura CA6 [30] 

2.2 Metody přípravy vápenato-hlinitých fází 

Vápentato-hlinité fáze nejčastěji vznikají jako součást slínku ve velkých průmyslových 

zařízeních. Při výrobě hlinitanového cementu jsou produktem výpalu směsi rozemletého 

vápence a bauxitu. Příprava samostatných fází o vysoké čistotě se od průmyslových metod 

značně liší. Kromě klasických metod založených na vysokoteplotní reakci v pevné fázi bylo 

navrženo i několik alternativních způsobů, mezi které patří metody založeno na sol-gel 

procesech, spalovací syntézy nebo syntézy využívající mechanochemické aktivace. [31] 

2.2.1 Vysokoteplotní metoda 

Jedním ze způsobů přípravy vápenato-hlinitých fází je vysokoteplotní metoda, při které fáze 

vznikají reakcí výchozích látek v tuhé fázi za teplot přesahujících 1 350 °C. Jedná se o nejstarší 

metodu používanou pro přípravu čistých vápenato-hlinitých fází a v současné době je stále 

nejčastěji používána. Jako výchozí látky jsou běžně používány Al2O3 a CaCO3, někdy se místo 

CaCO3 používá CaO. Výchozí látky je třeba smíchat takovým způsobem, aby molární poměr 

CaO/Al2O3 odpovídal požadované fázi. Před výpalem je reaktanty možno lisovat do tablet pro 

zkrácení potřebné doby výpalu. [32, 33] 

Při reakci v tuhé fázi dochází nejprve ve vznikajícím produktu k vrstevnaté distribuci CaO a 

Al2O3. Vnější vrstva vznikajícího produktu obsahuje větší množství CaO, zatímco v jádře je 

pouze Al2O3. Postupně dochází k difúzi CaO do jádra a prvními produkty reakce jsou C3A a 

C5A3. Molární poměr CaO/Al2O3 ve výchozí směsi nemá vliv na fázové složení v počáteční 

fázi reakce. Jak reakce pokračuje, dochází ke vzniku všech stabilních vápenato-hlinitých fází 

jako meziproduktů, přičemž fáze s vyšším obsahem Al2O3 se nacházejí blíže jádru zrna. 

Vzniklé fáze se následně postupně přeměňují na rovnovážnou fázi, která je dána molárním 

poměrem CaO/Al2O. Rychlost vzniku rovnovážné fáze závisí na teplotě, při které reakce 

probíhá. S rostoucí teplotou se reakce urychluje. [22, 32, 33] 
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Bylo zjištěno, že fáze s vyšším obsahem CaO vznikají dříve než ostatní. Jako příklad je možno 

uvést syntézu CA zahříváním směsi CaO/Al2O3 s molárním poměrem složek 1:1. Fáze CA 

obvykle nevzniká přímo reakcí CaO a Al2O3. Zahříváním směsi dochází nejprve ke tvorbě fází 

C3A a C12A7, které slouží jako meziprodukty. Tyto fáze následně reagují s Al2O3 za vzniku 

CA. [22] 

U vysokoteplotní metody je podstatná důkladná homogenizace počáteční směsi surovin. Pokud 

je výchozí směs málo homogenní, bývá produkt znečištěn nezreagovanými výchozími látkami. 

Připravit čistou fázi žádaného složení bývá u této metody často problematické i v případě, že 

výsledný produkt neobsahuje zbytky CaO nebo Al2O3. Vzhledem k průběhu reakce, popsaném 

v předchozích odstavcích, jsou v produktu často přítomny i nežádoucí fáze. Ty jsou v produktu 

přítomny, pokud reakce nestihla proběhnout úplně nebo pokud jsou v reakční směsi 

nehomogenity. V oblasti nehomogenit dochází k ustanovení lokální fázové rovnováhy a vzniku 

odpovídající fáze. Obsah nežádoucích fází je možno snížit prodloužením doby výpalu, 

popřípadě provedením několika výpalů, mezi kterými bude produkt rozemlet a dodatečně 

homogenizován. Produkt připravený vysokoteplotní metodou má obvykle malý měrný povrch, 

vzniklé částice bývají aglomerovány a jsou nepravidelného tvaru. [22, 34, 35] 

2.2.2 Mechanochemická aktivace 

U reakcí v pevné fázi je obvykle potřeba dodat tepelnou energii, aby mohly probíhat. Kromě 

tepelné energie je však možno tyto reakce aktivovat i pomocí energie mechanické, a to 

nejčastěji pomocí mletí. Pojem mechanochemická aktivace obecně zahrnuje fyzikálně-

chemické změny, ke kterým dochází v pevných látkách, pokud na ně působíme mechanickou 

energií. Průběh aktivace závisí na zdrobňovacím procesu a rychlosti, s jakou je energie 

dodávána do systému. Mechanochemická aktivace podporuje průběh reakcí v pevné fázi, 

jelikož při ní dochází ke zvyšování měrného povrchu a lokálním tepelným efektům. Dále také 

podporuje fázové transformace a vznik defektů, jako jsou dislokace nebo hranice zrn. [36] 

Proces mechanochemické aktivace se často využívá při syntéze keramických prášků. Vápenato-

hlinité fáze je možno připravit mechanochemickou aktivací směsi CaCO3 a Al2O3. 

Dlouhotrvající mletí poskytuje vysoce reaktivní nanokrystalický prášek, jehož výpalem vzniká 

práškový produkt. Průběh reakce je podobný vysokoteplotní metodě, avšak jednotlivé procesy 

nastávají při nižších teplotách, což umožňuje snížit celkovou teplotu a dobu výpalu. Další 

výhodou tohoto postupu je, že umožňuje přípravu vápenato-hlinitých fází s velmi malou 

velikostí částic (jednotky μm) a s úzkou distribucí velikosti částic. [37] 

Vápenato-hlinité fáze je možno připravit i mletím směsi Al(OH)3 a Ca(OH)2 v přítomnosti vody 

nebo alkoholu. Mletím dochází k reakci mezi výchozími látkami a vznikají hydroalumináty. 

Následným výpalem mechanicky aktivované směsi vznikají čisté vápenato-hlinité fáze. Tento 

způsob přípravy patří do skupiny metod označovaných jako soft mechanochemical synthesis, 

které využívají vysoké reaktivity hydroxylových skupin. [36] 
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2.2.3 Sol-gel metody 

Jako výchozí látky pro sol-gel syntézu jsou většinou používány organokovové sloučeniny, 

jmenovitě alkoxidy. Reakce alkoxidů bývá prováděna v alkoholových roztocích. Alkoxidový 

postup zahrnuje řízenou hydrolýzu a kondenzaci alkoxidových prekurzorů, následná úprava 

potom záleží na typu připravovaného materiálu. Hydrolýza je popsána rovnicí 16, kde M značí 

kov a R alkylovou skupinu. [38] 

M(OR)
n
+ H2O ⟶ M(OR)

n-1
OH + ROH (16) 

Polykondenzace může probíhat dvěma způsoby. Rovnice 17 popisuje reakci, při které se jako 

vedlejší produkt odštěpuje alkohol a rovnice 18 popisuje reakci, při které jako vedlejší produkt 

vzniká voda. 

2 M(OR)
n-1

OH ⟶ (RO)
n-1

M-O-M(OR)
n-2

OH + ROH (17) 

2 M(OR)
n-1

OH ⟶ (RO)
n-1

M-O-M(OR)
n-1

 + H2O (18) 

Nalézt vhodný postup pro sol-gel syntézu vápenato-hlinitých fází se ukázalo být do určité míry 

problematické. Běžně dostupné alkoxidy obsahující hliník, jako je například sec-butoxid 

hlinitý, nejsou pro sol-gel syntézu příliš vhodné, jelikož velmi rychle reagují s vodou a k jejich 

hydrolýze dochází již při krátkém kontaktu se vzdušnou vlhkostí. K řízení rychlosti hydrolýzy 

se proto používají komplexotvorná činidla, především β-ketoestery (např. ethyl-acetoacetát). 

Ty v přítomnosti sec-butoxidu hlinitého ochotně nahrazují jeho reaktivní alkoxy skupiny a tvoří 

stabilní cheláty. Cheláty mají menší tendenci hydrolyzovat, což umožňuje kontrolovaný průběh 

syntézy. Zatímco alkoxid hlinitý je nezbytný pro polymerizaci, vznik solu a následnou gelaci, 

atomy vápníku jsou pouze uzavřeny v síti –O–Al–O–. Jako zdroj vápenatých iontů se proto 

kvůli své dostupnosti používá Ca(NO3)2. [39] 

Jakmile dojde k vytvoření gelu, následuje jeho sušení, které probíhá několik hodin až dní. 

Během sušení dochází ke značnému smrštění a deformaci polymerní sítě. Odpařením 

rozpouštědla vzniká produkt, který se nazývá xerogel. Smrštění je možno zabránit sušením za 

kritických podmínek, pomocí kterého je možno vytvořit aerogel. Vysušený produkt se mele na 

prášek a následně vypaluje. [38, 39] 

Zahříváním gelu dochází k jeho postupnému rozkladu. Při teplotách do 150 °C se nejprve 

odpařuje rozpouštědlo, fyzikálně vázaná voda a dochází k porušování nejslabších chemických 

vazeb a uvolňování těkavých sloučenin. Při vyšších teplotách začíná pyrolýza molekulární sítě. 

Struktura se rozpadá a uvolňují se z ní rozkladné produkty. Teplota rozkladu sítě závisí na síle 

vazeb, stupni zesítění a atmosféře, ve které ohřev probíhá. Různé chemické struktury mají 

rozdílné chování při svém tepelném rozkladu. Tepelný rozklad má v konečné fázi za následek 

kolaps struktury a poté se materiál začíná slinovat. Vzhledem k amorfnímu charakteru 

prekurzoru je dominantním mechanismem slinování viskózní tok. Viskózní tok je mnohem 

rychlejší než difúze v krystalech, což přispívá ke snížení teploty výpalu oproti klasické 

vysokoteplotní metodě. [38] 
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Pro přípravu vápenato-hlinitých fází se osvědčila také Pechiniho metoda a její modifikované 

verze. Tato metoda patří do skupiny sol-gel metod. Jako výchozí látky se při ní používají soli 

kovů, komplexotvorné činidlo a glykol. Ze solí kovů se v dnešní době nejčastěji používají 

dusičnany, které jsou dobře rozpustné ve vodě. Komplexotvorným činidlem jsou 

hydroxykarboxylové kyseliny, jako nejvhodnější se projevila kyselina citronová, jelikož tvoří 

s kovovými ionty stabilní cheláty. Jako glykol se obvykle používá ethylenglykol. [40, 41] 

Při použití Pechiniho metody je nejprve připraven roztok obsahující kovové ionty a 

komplexotvorné činidlo. Následně se přidává glykol a zvýšením teploty dochází 

k polyesterifikaci. Při polyesterifikaci dochází k uvolňování molekul vody. Poté se odpaří 

přebytečné rozpouštědlo a vzniká polymerní prekurzor (gel), ve kterém jsou vázány kovové 

ionty. Reakce popisující vznik polymerního prekurzoru je uvedena na obrázku 9. Následuje 

sušení gelu při teplotě cca 150 °C, kdy dochází ke vzniku pěnovité struktury. Ta je rozdrcena 

na prášek a vypálena, čímž vzniká konečný produkt. [41] 

Pechiniho metoda má řadu výhod, patří mezi ně především nízká teplota výpalu, nízké náklady 

a možnost přípravy tenkých keramických vrstev. Používá se při výrobě elektrotechnické 

keramiky, feroelektrik nebo optických materiálů. [40] 

 

Obrázek 9: Schéma procesu vzniku polymerního prekurzoru u Pechiniho metody [40] 

2.2.4 Metoda amorfních komplexů kyseliny citronové 

Metoda amorfních komplexů kyseliny citronové, někdy označována jako metoda amorfních 

kovových komplexů (AMC), je v určitých ohledech podobná Pechiniho metodě. Tato syntéza 

je založena na tendenci organických komplexů tvořit amorfní produkty při odpařování 

rozpouštědla. Využívá se při ní schopnosti kyseliny citronové vázat ve vodném roztoku kovové 

ionty. Po odpaření vody vzniká viskózní gelovitý materiál. Jeho následné zpracování je 

obdobné jako u Pechiniho metody (sušení, výpal). [42, 43] 
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Důležitým rozdílem oproti Pechiniho metodě je úplná absence glykolu, díky čemuž nedochází 

ke vzniku polymeru. Předpokládá se, že spolu do určité míry reagují karboxylové a hydroxylové 

funkční skupiny kyseliny citronové, což vede ke vzniku větších celků, nicméně nedochází 

k dosažení velkého polymeračního stupně. [42] 

Výhodou této metody je, že je levnější a jednoduší na provedení v porovnání se sol-gel 

metodami. Nevýhodou může být nižší homogenita produktů. Dalším problémem je nízká 

stabilita některých komplexů. Při syntéze látek obsahujících Ti, Nb, Ta, Zr, a Bi je ve vodném 

roztoku upřednostněna tvorba hydroxidů. Vylučování hydroxidů z roztoku je možno zabránit 

úpravou pH nebo přídavkem kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA).  [42, 44] 

Metoda amorfních komplexů kyseliny citronové umožňuje připravit vícesložkové oxidové 

materiály. Byly pomocí ní úspěšně připraveny např. piezoelektrické materiály nebo 

vysokoteplotní supravodiče. [42, 43] 

2.2.5 Spalovací syntéza 

Pro spalovací syntézu je nezbytná směs oxidovadla a paliva, která se po dosažení určité teploty 

vznítí a dochází k jejímu hoření. Při hoření probíhá silně exotermická reakce mezi oxidovadlem 

a palivem. Reakce má redoxní charakter, tj. dochází při ní k výměně elektronů. Typickou 

vlastností této metody je, že teplo potřebné na průběh požadované chemické reakce je dodáváno 

samotnou spalovací reakcí a není potřeba jej dodávat z vnějšího zdroje. Jinými slovy to 

znamená, že po iniciaci reakce probíhá samovolně. [45, 46] 

Spalovací syntéza může probíhat ve skupenství pevném, plynném i kapalném. Vápenato-hlinité 

fáze je možno připravit pomocí roztokové spalovací syntézy. Vychází se z vodného roztoku 

dusičnanu vápenatého a dusičnanu hlinitého, které jsou oxidovadlem a zdrojem potřebných 

kationtů. V roztoku musí být obsaženo i organické palivo, často se používá močovina. Při 

prudkém zahřívání roztoku dochází k zapálení směsi a průběhu exotermní reakce. Spalovací 

reakci poskytující fázi CA za použití močoviny jako paliva popisuje rovnice 19. [45, 47, 48] 

3 Ca(NO3)
2
 +  6 Al(NO3)

2
 + 20 CH4N2O ⟶  3 CaAl2O4 + 20 CO2 + 40 H2O + 32 N2 (19) 

Jako palivo se často používá i glycin, který zároveň slouží jako chelatační činidlo a zajišťuje 

homogenní rozložení kationtů v roztoku. Tato syntéza se označuje jako GNP (glycine nitrate 

process). Její průběh znázorňuje rovnice 20. [41] 

9 Ca(NO3)
2
 +  18 Al(NO3)

2
 + 40 C2H5NO2 + 36  O2 ⟶ 

⟶ 9 CaAl2O4 + 80 CO2 + 100  H2O + 56 N2 (20) 

Při spalování se v krátkém časovém úseku uvolňuje velké množství plynů. Pokud by použité 

palivo bylo v nadbytku, docházelo by kromě CO2, H2O a N2 také k uvolňování O2 a NO2. 

Vznikající plyny mají za následek vznik napěněného produktu obsahujícího aglomeráty velmi 

jemných částic. Kromě močoviny a glyicinu je možno použít i velké množství jiných paliv, 

např. kyselinu citronovou, urotropin nebo hydrazidy. [41, 45] 
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3.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité chemikálie 

V tabulce 3 jsou uvedeny chemikálie použité pro přípravu vápenato-hlinitých fází a pro jejich 

následné zpracování, společně s jejich molární hmotností, která byla použita pro výpočet 

navážek. Všechny použité chemikálie měly čistotu p. a. 

Tabulka 3: Použité chemikálie 

3.2 Použité metody přípravy vápaneto-hlinitých fází 

3.2.1 Vysokoteplotní metoda 

Vápenato-hlinité fáze byly vysokoteplotní metodou připravovány z uhličitanu vápenatého a 

oxidu hlinitého. Tyto výchozí látky byly nejprve naváženy a smíchány v poměru daném 

připravovanou fází. Molární poměr CaO:Al2O3 je pro přípravu CA 1:1, pro ostatní fáze je to 

3:1 (C3A), 1:2 (CA2) a 12:7 (C12A7). Navážky (uvedeny v tabulce 4) byly počítány pro 20,00 g 

Al2O3 na přípravu CA, u ostatních fází bylo množství dopočítáno, aby docházelo vždy 

k přípravě stejného množství vápenato-hlinité fáze. Jelikož nebyl pro přípravu použit CaO, ale 

CaCO3, ze kterého CaO vzniká až při termickém rozkladu, bylo třeba přepočítat látkové 

množství pro CaCO3. [49] 

Tabulka 4: Navážky pro vysokoteplotní metodu 

 

  

Název Vzorec M [g·mol-1] 

Uhličitan vápenatý CaCO3 100,09 

Oxid hlinitý NABALOX NO 625-10 Al2O3 101,96 

Tetrahydrát dusičnanu vápenatého Ca(NO3)2·4H2O 236,15 

Nonahydrát dusičnanu hlinitého Al(NO3)3·9H2O 375,13 

Monohydrát kyseliny citronové C6H8O7·H2O 210,14 

Aceton C3H6O 58,08 

Demineralizovaná voda H2O 18,02 

 Al2O3 [g] CaO [g] CaCO3 [g] CaO + Al2O3 

CA 20,00 11,00 19,63 31,00 

C3A 11,70 19,30 34,45 31,00 

CA2 24,31 6,69 11,93 31,00 

C12A7 15,96 15,04 26,85 31,00 
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Připravená směs CaCO3 a Al2O3 byla homogenizována pomocí vibračního mlýnu po dobu 15 s. 

Po homogenizaci byla směs převedena do platinového kelímku a byla umístěna do muflové 

pece, kde se prováděl rozklad CaCO3. Termický rozklad CaCO3 probíhá podle rovnice 21. 

2

C900

3 COCaOCaCO   
 (21) 

Rozklad vápence se prováděl v muflové peci nastavené na teplotu 900 °C po dobu 90 min. 

Rychlost zahřívání pece byla nastavena na 10 °C/min. Po ochlazení na laboratorní teplotu byla 

směs opět 15 s homogenizována pomocí vibračního mlýnu. Vzniklá homogenizovaná směs 

CaO a Al2O3 byla dále vypalována v superkanthalové peci. Teploty výpalu byly stanoveny 

pomocí fázového diagramu systému CaO-Al2O3. 

Výpal v superkanthalové peci probíhal po dobu 8 h, rychlost ohřevu byla nastavena na 

10 °C/min, rychlost chlazení na 5 °C/min. Připravené fáze byly rozemlety vibračním 

mlýnem (15 s). U fází CA a C12A7 byly prováděny dva výpaly, aby bylo dosaženo vyšší čistoty. 

V tabulce 5 jsou uvedeny teploty výpalu a celková doba, po kterou výpal při dané teplotě 

probíhal. [49] 

Tabulka 5: Teploty a doby výpalu pro vysokoteplotní metodu 

 

3.2.2 Metoda amorfních komplexů kyseliny citronové (AMC) 

Při přípravě vápenato-hlinitých fází pomocí metody amorfních komplexů kyseliny citronové 

bylo nejprve naváženo potřebné množství Ca(NO3)2· 4H2O, Al(NO3)3· 9H2O a monohydrátu 

kyseliny citronové. Navážky byly počítány pro přípravu 10 g produktu. Molární poměr kyseliny 

citronové a součtu všech kationtů ve výsledné fázi odpovídá poměru 1:1. [49] 

Příklad výpočtu pro CA2: 
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(C H O H O) 5 (CA ) (C H O H O)
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Navážky pro přípravu ostatních fází byly vypočítány obdobně a jsou uvedeny v tabulce 6. 

Fáze t [°C] τ [h] 

CA 1450 16 

C3A 1450 8 

CA2 1600 8 

C12A7 1400 16 
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Tabulka 6: Navážky pro metodu amorfních komplexů kyseliny citronové 

Vypočtené množství Ca(NO3)2·4H2O a Al(NO3)3·9H2O bylo rozpuštěno v kádince s pomocí 

magnetického míchadla v cca 100 cm3 vody. K roztoku bylo následně přidáno vypočtené 

množství monohydrátu kyseliny citronové. Po rozpuštění kyseliny citronové byl roztok ještě 

15 min míchán, docházelo k chelataci Ca2+ a Al3+ iontů. 

Roztok byl převeden do dvou odpařovacích misek a bylo z něj odpařeno přebytečné 

rozpouštědlo pomocí topné desky. Odpařování bylo ukončeno, jakmile došlo ke vzniku 

nažloutlého, viskózního gelovitého materiálu. Ten byl i s odpařovací miskou umístěn do 

sušárny, kde byl sušen po dobu 24 h při teplotě 200 °C. 

Po vysušení se vzniklý prekurzor (obrázek 10) rozemlel pomocí vibračního mlýnu na prášek a 

byl vypálen v platinovém kelímku v muflové peci. Výpal probíhal při teplotě 400 °C po dobu 

2 h. Poté byl prekurzor homogenizován pomocí mlýnu a následně byl znovu vypálen v muflové 

peci. V tabulce 7 je uvedena teplota a čas pro druhý výpal jednotlivých fází. Rychlost ohřevu a 

chlazení byla stejná jako u vysokoteplotní metody. Vzniklý práškový produkt byl mlet ve 

vibračním mlýnu po dobu 10 s. [49] 

Tabulka 7: Teploty a doby výpalu pro metodu amorfních komplexů kyseliny citronové 

 

 m(Ca(NO3)2·4 H2O) [g] m (Al(NO3)3·9 H2O) [g] m(C6H8O7·H2O) [g] 

CA 14,94 47,47 39,89 

C3A 26,22 27,77 38,89 

CA2 9,08 57,71 40,41 

C12A7 20,44 37,87 39,40 

Fáze t [°C] τ [h] 

CA 900 3 

C3A 1 200 3 

CA2 900 3 

C12A7 1 200 3 
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Obrázek 10: Snímky prekurzoru před sušením (vlevo) a po sušení (vpravo) 

3.2.3 Příprava vzorků na kalorimetrii 

Čistota všech připravených fází byla před jejich dalším zpracováním ověřena pomocí 

rentgenové difrakční analýzy. Fáze připravené vysokoteplotní metodou byly pomocí soustavy 

sít a laboratorní sítovačky rozděleny na několik frakcí. K dalšímu zpracování byly použity 

frakce s velikostí částic 200–140 μm, 140–90 μm, 90–63 μm a <63 μm. Dále byla z fází 

vyrobených vysokoteplotní metodou připravena speciální frakce, jejíž distribuce velikosti 

částic přibližně odpovídala metodě amorfních komplexů kyseliny citronové. Tato speciální 

frakce byla připravena mletím fází po dobu 150 s ve vibračním mlýnu. 

U fází připravených metodou amorfních komplexů kyseliny citronové nebyla prováděna žádná 

separace na základě velikosti částic. Jejich distribuce velikosti částic byla ovlivněna pouze 

jejich přípravou popsanou v předchozí kapitole. 

Celkem tedy bylo měřeno 24 vzorků – 20 připravených vysokoteplotní metodou a 4 připravené 

metodou amorfních komplexů kyseliny citronové. Distribuce velikosti částic všech vzorků byla 

změřena pomocí laserové difrakce. 

Hydratace všech vzorků byla prováděna při teplotě 25 °C v nadbytku vody. Na kalorimetrii byl 

do ampulí navážen vždy 1 g vzorku. Vzorky byly umístěny do kalorimetru a po vytemperování 

na požadovanou teplotu k nim byly přidány 2 g vody pomocí Admix nástavce. Měření 

probíhalo po dobu 72 h. 

3.2.4 Zastavení hydratace 

Po vyjmutí vzorků z kalorimetru k nim bylo přidáno 15 ml acetonu. Následně byly 

zhydratované vzorky filtrovány za sníženého tlaku na Büchnerově nálevce, přičemž byly na 

filtru promývány 30 ml acetonu. Poté byly převedeny do Petriho misek, které se na 18 h 

umístily do exsikátoru. 

Vysušené vzorky byly ve třecí misce rozetřeny na jemný prášek, který byl v kádince promyt 

v 15 ml acetonu. Následovala filtrace za sníženého tlaku a opětovné sušení v exsikátoru. 

Vysušené vzorky byly analyzovány pomocí rentgenové difrakční analýzy a simultánní 

termogravimetrické a diferenční termické analýzy. 
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3.3 Použité analytické metody 

3.3.1 Izotermická kalorimetrie 

Izotermická kalorimetrie umožňuje měření tepelného toku v závislosti na čase při konstantní 

teplotě. V kalorimetru jsou umístěny ampule obsahující vzorek a inertní referenčí materiál. Ty 

jsou v kontaktu s Peltierovým článkem, který je zároveň napojen na tepelný výměník. Pokud 

dochází k procesu, při kterém se uvolňuje nebo je spotřebováváno teplo, dochází ke vzniku 

teplotního gradientu mezi tepelným výměníkem a ampulí. To způsobuje přestup tepla přes 

Peltierův článek, čímž je generováno napětí, které je měřeno. Generované napětí je úměrné 

tepelnému toku. Na obrázku 11 je uveden schématický nákres izotermického kalorimetru. 

[50, 51] 

 

Obrázek 11: Schéma izotermického kalorimetru [50] 

Na každou ampuli se vzorkem připadá jedna ampule s referenčním materiálem, která je 

napojena na paralelní Peltierův článek. Výstupem je rozdíl tepelného toku změřeného na vzorku 

a na referenci. To umožňuje eliminovat vliv fluktuace teploty způsobený vnějšími podněty. 

Předpokládá se totiž, že výkyvy teploty působící na přístroj ovlivní referenci i vzorek stejným 

způsobem. [50] 

Izotermická kalorimetrie se běžně používá ke zkoumání procesu hydratace portlandského 

cementu. Dále se používá také ke stanovení pucolánové aktivity elektrárenských popílků nebo 

ke stanovení latentně hydraulických vlastností vysokopecní strusky. Kalorimetrie poskytuje 

kontinuální měření a je vhodnou metodou pro studium počátečních fází hydratace 

hydraulických pojiv, kdy dochází k uvolňování velkého množství tepla. [50] 
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Pro studium hydratace vápenato-hlinitých fází v této práci byl použit izotermický kalorimetr 

TAM Air od společnosti TA Instruments. Tento přístroj umožňuje kromě měření tepelného 

toku také přímý přepočet na celkové uvolněné teplo. Jako inertní referenční materiál byl použit 

křemičitý písek. K měření byly použity Admix ampule. Ty zajišťují oddělenou temperaci 

suchého vzorku a vody, přičemž hydratace je spuštěna až poté, co voda i vzorek dosáhnou 

teploty, při které má probíhat měření. 

3.3.2 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenová difrakční analýza (XRD) se používá pro strukturní analýzu anorganických i 

organických sloučenin. U difrakčních metod dochází k interakci molekul se zářením, jehož 

vlnová délka je srovnatelná se základními geometrickými parametry molekul (vzdálenosti mezi 

atomy a molekulami). Odpovídající vlnovou délku má rentgenové záření, dále pak také pomalý 

proud elektronů nebo neutronů. Z tohoto důvodu se rozlišuje rentgenová, elektronová a 

neutronová difrakce, z nichž však právě rentgenová difrakce je nejčastěji používaná. [50] 

Pomocí XRD se běžně analyzují krystalické materiály. Trojrozměrná struktura krystalických 

látek je definována pravidelně se opakujícími rovinami atomů, které tvoří krystalickou mřížku. 

Pokud s těmito rovinami interaguje svazek rentgenového záření, dochází k jeho pružnému 

rozptylu. Pružný rozptyl, často také označován jako Rayleighův nebo koherentní, se vyznačuje 

tím, že rozptýlené záření má stejnou vlnovou délku (a tím pádem i energii) jako záření 

dopadající. Mezi vlnami záření, které byly pružně rozptýleny elektronovými obaly atomů 

vzorku, dochází k interferenčnímu jevu. [50, 52] 

Aplikace Braggovy rovnice umožňuje výpočet mezirovinné vzdálenosti v krystalické mřížce:  

n·λ = 2·d·sinθ  (22) 

kde n udává řád reflexe, λ je vlnová délka působícího rentgenového záření, d je vzdálenost mezi 

sousedními rovinami atomů a θ je úhel, pod kterým záření dopadá na rovinu atomů. Každý 

atom je zdrojem vln, které se šíří ve vlnoplochách, jenž vzájemně interferují, čímž dochází 

k jejich zesílení, zeslabení nebo zániku. Tímto způsobem vzniká soubor difraktovaných svazků, 

které se šíří pouze v určitých směrech a dochází ke tvorbě difrakčního obrazu krystalu. Směry 

difraktovaných paprsků jsou stejné se směry reflexe, tzn. úhel dopadu se rovná úhlu odrazu. 

Pro většinu hodnot úhlu θ platí, že reflektované vlny pocházející ze sousedních rovin atomů 

vykazují velký fázový rozdíl, což vede k jejich destruktivní interferenci. Pokud je však fázový 

rozdíl odražených vln menší než polovina vlnové délky, dochází ke konstruktivní interferenci, 

která zvyšuje intenzitu výsledného záření. Braggova rovnice udává, za jakých podmínek (pro 

jaké úhly θ) dochází ke konstruktivní interferenci. Jelikož hodnota λ je známá, hodnotu θ je 

možno změřit a všechny difrakce v difrakčním obraze krystalu je možno považovat za 1. řádu, 

lze pomocí Braggovy rovnice dopočítat hodnotu mezirovinné vzdálenosti atomů d a stanovit 

tak krystalickou strukturu měřené látky. [50] 

Z hlediska instrumentace se obvykle rozlišují dva typy rentgenových difrakčních metod. První 

z nich je metoda rotujícího krystalu, kdy je analyzován vzorek ve formě monokrystalu. Tato 

metoda se používá především pro studium struktury nově objevených sloučenin. [50] 
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Druhou metodou je XRD analýza práškových vzorků, která byla použita v této práci. Zařízení 

pro tuto analýzu se skládá ze zdroje záření (rentgenka), držáku na vzorek, detektoru a 

goniometru. Výstupem z práškové XRD analýzy je difraktogram, což je závislost měřené 

difraktované intenzity na úhlu θ, respektive 2θ. Zjednodušené schéma je uvedeno na 

obrázku 12. Metoda s práškovými vzorky je mnohem rychlejší oproti metodě rotujícího 

krystalu a navíc umožňuje identifikaci polykrystalických materiálů. Pokud vzorek obsahuje 

více fází, každá fáze poskytuje samostatný difrakční obrazec, díky čemuž je možno jednotlivé 

fáze od sebe odlišit. Dále je vhodná také pro analýzu tenkých filmů nebo stanovení stupně 

krystalinity. Jelikož XRD analýza poskytuje informace z poměrně velkého objemu 

zkoumaného materiálu, hodí se i pro kvantitativní analýzu. [50] 

 

Obrázek 12: Schéma rentgenového difraktometru pro analýzu práškových vzorků [52] 

Pro zjištění čistoty syntetizovaných fází a pro studium hydratačních produktů byl použit 

difraktometr Empyrean od společnosti PANalytical. Jako zdroj záření byla použita rentgenka 

s měděnou anodou. Měření probíhalo v rozmezí úhlů 5–90°. 

3.3.3 Laserová difrakce 

Laserová difrakce patří mezi nejrozšířenější metody pro měření velikosti částic suchých i 

mokrých vzorků. U této metody dochází k interakci laserového paprsku s částicemi vzorku. 

Záření interaguje s částicemi několika způsoby, dochází k jeho ohybu, lomu, odrazu i absorpci. 

K ohybu (difrakci) laserového paprsku dochází pod úhlem, který je nepřímo úměrný velikosti 

částice. Malé částice způsobují ohyb paprsku pod velkým úhlem a díky tomu má paprsek 

dopadající na detektor malou intenzitu. Naproti tomu velké částice ohýbají paprsek pod malým 

úhlem, a proto paprsek difraktovaný velkou částicí má na detektoru velkou intenzitu. K detekci 

se používá multi-prvkový fotodetektor s půlkruhovými prsteny, který umožňuje měření 

velikosti částic nezávisle na jejich orientaci. [50] 
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Výsledkem měření je distribuce velikostí částic, kterou je možno vyjádřit pomocí diferenciální 

nebo integrální křivky. Pro měření velikosti částic v experimentální části této práce byl použit 

laserový difrakční analyzátor HELOS KR od firmy Sympatec s helium-neonovým 

laserem (obrázek 13). K dispergaci částic byl použit přístroj RODOS od stejné firmy. 

 

Obrázek 13: Snímek přístroje HELOS KR [53] 

3.3.4 Simultánní termogravimetrická a diferenční termická analýza 

Metody termické analýzy jsou založeny na sledování změn vlastností vzorku při proměnné 

teplotě. K těmto změnám dochází vlivem fyzikálně-chemických procesů, které ve vzorku 

nastávají. Jako příklad je možno uvést krystalizaci, oxidaci nebo fázovou přeměnu. [50] 

Při termogravimetrii (TG) dochází vlivem zahřívání ke změně hmotnosti vzorku. Přístroje pro 

TG se skládají z pánvičky se vzorkem, vah a pícky. Měření může probíhat v inertní atmosféře 

nebo v atmosféře plynu, který se vzorkem reaguje. Výsledkem měření je závislost hmotnosti 

vzorku na teplotě nebo na čase. Z této závislosti je možno získat informace o tepelné stabilitě 

měřeného materiálu. Dále také umožňuje stanovit obsah vody, organických látek nebo plniva. 

V kombinaci s jinými metodami se TG používá i pro stanovení složení vzorku a rozkladných 

produktů. [50] 

Diferenční termická analýza (DTA) měří teplotní rozdíl mezi vzorkem a referenčním 

materiálem jako funkci teploty nebo času při jejich zahřívání či ochlazování. Teplotní rozdíly 

jsou způsobeny exotermními a endotermními fyzikálně-chemickými ději, ke kterým dochází ve 

vzorku. V referenčím materiálu k žádným takovým dějům nedochází. Základem zařízení pro 

DTA je pícka. Do ní bývají symetricky umístěny vzorek i reference, jejichž teplota se měří 

pomocí termočlánků. Schéma je uvedeno na obrázku 14. [50, 54] 
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Obrázek 14: Schéma zařízení pro DTA [54] 

Termická analýza se označuje jako simultánní, pokud se na stejném vzorku měří dvě nebo více 

vlastností. Měření bylo prováděno na přístroji SDT Q600 od TA Instruments v atmosféře 

suchého vzduchu, jehož průtok byl nastaven na 100 cm3/min. Rychlost ohřevu byla nastavena 

na 10 °C/min, navážka vzorku byla 50 mg.  
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4. VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1 Čistota připravených fází 

4.1.1 Vysokoteplotní metoda 

Čistota připravených fází byla stanovena pomocí semi-kvantitativní XRD analýzy s přesností 

na jednotky procent. U vysokoteplotní metody bylo ve výsledku dosaženo 100% čistoty všech 

připravených vzorků. Fáze C3A a CA2 dosahovaly této čistoty již po prvních 8 h výpalu. U fází 

C12A7 a CA bylo nutno provést výpaly dva, aby z nich byly odstraněny nežádoucí fáze a 

nezreagované výchozí látky. 

Zjištění, že u některých fází stačí jeden výpal a ostatní vyžadují dva, je možno vysvětlit 

následujícím způsobem. Ze všech vápenato-hlinitých fází vzniká při reakci v pevné fázi C3A 

jako první (bez ohledu na molární poměr výchozích látek), a proto stačí při jeho syntéze 

k ustanovení rovnováhy kratší doba. Fáze s vyšším obsahem Al2O3 vznikají až později, z toho 

důvodu po prvním výpalu obsahují nežádoucí fáze, které nestihnou přejít na fázi rovnovážnou 

[22, 32]. Výjimkou je CA2, který vznikl v čisté formě již po prvním výpalu, což bylo 

pravděpodobně umožněno výrazně vyšší teplotou výpalu oproti ostatním fázím. Vyšší teplota 

umožnila rychlejší ustanovení fázové rovnováhy systému.  

4.1.2 Metoda amorfních komplexů kyseliny citronové 

U metody AMC bylo obecně dosaženo menší čistoty, než u metody vysokoteplotní (tabulka 8). 

Znečištění bylo u všech vzorků způsobeno vznikem nežádoucí fáze, která ve fázovém diagramu 

CaO/Al2O3 přímo sousedí s připravovanou fází. Nejvyšší čistotu měli C3A a CA2. Fáze C12A7 

vykazovala nejmenší čistotu, a to 92 %. Syntézu této fáze považovali za problematickou i Raab 

a Poellmann, kteří používali Pechiniho a spalovací metodu [33]. Ti navrhovali pro zlepšení 

čistoty zvýšení teploty nebo prodloužení doby výpalu. Tyto možnosti však nebyly pro tuto práci 

vhodné, jelikož by došlo k ovlivnění distribuce velikosti částic. 

Tabulka 8: Čistota připravených fází 

  

Fáze Čistota vysokoteplotní [%] Čistota AMC [%] Nežádoucí fáze (znečištění) 

C3A 100 99 C12A7 

C12A7 100 92 CA 

CA 100 96 CA2 

CA2 100 99 CA 
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4.2 Distribuce velikosti částic 

4.2.1 Vysokoteplotní metoda 

Vápenato-hlinité fáze připravené vysokoteplotní metodou byly rozděleny na 4 frakce pomocí 

sít. Separace na sítech udává pouze rozmezí, v jakém by se měla pohybovat velikost částic dané 

frakce. Nezaručuje však stejnou distribuci velikosti částic pro různé vzorky. Na obrázcích 15–

18 jsou uvedeny distribuce velikosti částic pro všechny sítované frakce. K jejich měření byla 

použita laserová difrakce. Na ose x jsou jednotky zobrazené v logaritmickém měřítku. 

Ve frakci 200–140 μm měly všechny fáze velmi podobnou distribuci, jedinou výjimkou je 

C12A7, jehož diferenciální distribuční křivka je mírně posunuta směrem k větším částicím. 

Frakce 140–90 μm měla nejpodobnější distribuci pro všechny vzorky. Ve frakci 90–63 μm byla 

distribuce částic také velmi podobná, výjimkou byla opět pouze fáze C12A7.  

Největší rozdíl mezi jednotlivými fázemi byl zjištěn u frakce s částicemi <63 μm. U fáze C12A7 

bylo zjištěno určité množství částic, které byly značně větší než ostatní. Distribuční křivka 

obsahuje dvě maxima, přičemž druhé se nachází u velikosti částic cca 600 μm. Vzhledem 

k tomu, že tak velké částice nebyly nalezeny ani v nejhrubší frakci, jednalo se pravděpodobně 

o chybu měření, způsobenou vznikem shluku částic při laserové difrakční analýze. 

Z hlediska tvaru křivek byly všechny vzorky téměř totožné (až na výjimku zmíněnou 

v předchozím odstavci). Hodnotu maxima křivky (modus) je možno považovat za takřka 

stejnou pro jednotlivé vzorky u frakcí 200–140, 140–90 a 90–63 μm. U frakce <63 μm se 

maxima křivky pro jednotlivé vzorky lišily. 

 

Obrázek 15: Distribuce velikosti částic pro frakci 200–140 μm 
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Obrázek 16: Distribuce velikosti částic pro frakci 140–90 μm 

 

 

Obrázek 17: Distribuce velikosti částic pro frakci 90–63 μm 
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Obrázek 18: Distribuce velikosti částic pro frakci <63 μm 

V tabulce 9 jsou shrnuty některé statistické hodnoty týkající se distribuce velikosti částic. 

Hodnoty d90 a d50 udávají průměr ok pomyslného síta, jímž by prošlo 90 a 50 % částic. Jinými 

slovy to znamená, že 90 % částic je menších než d90. Hodnota d50 zároveň odpovídá mediánu.  

Z výsledků v tabulce vyplývá, že každá frakce obsahovala určité množství částic, které byly 

větší, než vybrané rozmezí velikostí. To mohlo být způsobeno nepravidelnými tvary částic nebo 

poškozenými oky sít, které umožnily propadnutí větších částic. Určitá nepřesnost mohla 

vzniknout také při měření laserovou difrakcí, kdy nedokonalá dispergace má za následek 

měření shluku částic. Ve výsledku bylo dosaženo poměrně podobné distribuce velikosti částic 

jednotlivých fází u všech vysokoteplotních frakcí, díky čemuž bylo možno jednoduše porovnat 

jejich hydrataci. 
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Tabulka 9: Modus, průměr, d90 a d50 pro fáze připravené vysokoteplotní metodou 

Pomocí vysokoteplotní metody byla připravena i frakce, jejíž velikost částic byla upravena 

mletím tak, aby ji bylo možno v dalších experimentech porovnávat s metodou AMC. Distribuce 

velikosti částic této speciálně umleté frakce je uvedena na obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Distribuce velikosti částic speciálně umleté frakce 
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Frakce Fáze Modus [μm] Geometrický průměr [μm] d90 [μm] d50 [μm] 

200–140 μm 

C3A 229,1 229,7 314,8 226,0 

C12A7 229,1 234,9 337,8 229,9 

CA 229,1 220,6 293,9 217,2 

CA2 229,1 220,6 295,1 217,3 

140–90 μm 

C3A 164,3 162,9 236,2 157,9 

C12A7 164,3 159,3 237,8 153,8 

CA 164,3 157,5 228,3 150,7 

CA2 164,3 154,6 215,5 148,6 

90–63 μm 

C3A 112,6 105,6 155,5 100,8 

C12A7 97,2 92,7 154,9 87,3 

CA 97,2 100,9 143,9 97,8 

CA2 94,7 102,0 143,2 100,0 

<63 μm 

C3A 55,8 36,5 77,6 30,7 

C12A7 38,8 57,2 80,2 22,3 

CA 46,4 38,5 73,7 35,2 

CA2 55,8 38,1 80,2 32,7 
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4.2.2 Metoda amorfních komplexů kyseliny citronové 

Na obrázku 20 je uvedena distribuce pro vzorky, které byly připraveny pomocí metody 

amorfních komplexů kyseliny citronové. Vzniklé částice připravené touto metodou byly u 

všech fází mnohem menší, než tomu bylo u všech vysokoteplotních frakcí. Fáze C3A měla ze 

všech vzorků nejvýraznější maximum a nejužší distribuci velikosti částic. U fází CA a CA2 byla 

distribuce velmi podobná. Vzorek C12A7 se nejvíce lišil od ostatních, jelikož neobsahoval žádné 

výrazné maximum a distribuční křivka byla nejvíce posunuta k větším částicím.  

 

Obrázek 20: Distribuce velikosti částic pro fáze připravené metodou AMC 

V tabulce 10 jsou porovnány vybrané hodnoty mezi fázemi připravenými AMC metodou a 

fázemi ze speciálně umleté vysokoteplotní frakce. Z grafů na obrázcích 19 a 20 je zjevné, že 

distribuce velikosti částic speciálně umleté frakce je z celkového hlediska posunuta spíše 

k větším částicím, což potvrzují i hodnoty d90. Kromě toho však obsahuje i malé množství 

částic, které jsou oproti AMC metodě menší. Z hlediska modusu a d50 si jsou vzorky AMC 

metody i speciálně umleté frakce velmi podobné.  

Tabulka 10: Modus, průměr, d90 a d50 pro metodu AMC a speciálně umletou frakci 
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4.3 Výsledky z izotermické kalorimetrie 

Měření na kalorimetru probíhalo u všech vzorků po stejnou dobu (72 h), nicméně jednotlivé 

závislosti mají pro větší přehlednost upravené rozmezí na ose x. U některých vzorků je součástí 

obrázku i výřez, ve kterém je zvětšená závislost tepelného toku na čase na počátku měření.  

4.3.1 Vysokoteplotní metoda 

Na obrázku 21 jsou uvedeny kalorimetrické křivky pro jednotlivé vysokoteplotní frakce C3A. 

Naprostá většina hydratačního tepla se u všech frakcí uvolnila během první hodiny, poté se již 

teplo uvolňovalo velmi pomalu a tepelný tok pouze klesal. Z křivek vyplývá, že hydratace C3A 

začíná probíhat takřka okamžitě po smíchání vzorku s vodou, přičemž maximální tepelný tok 

byl zaznamenán přibližně po 10 minutách. Naměřená závislost odpovídá kalorimetrické křivce 

v teoretické části, přičemž prudký pokles tepelného toku je vysvětlován tvorbou hexagonálních 

hydrátů na povrchu zrn, kde působí jako difúzní bariéra. [5, 12] 

Mezi jednotlivými frakcemi byly při hydrataci změřeny určité odlišnosti. S klesající velikostí 

částic dle očekávání rostl tepelný tok. Mezi frakcemi 200–140 μm a 140–90 μm nebyl příliš 

velký rozdíl, znatelně vyšší hodnoty tepelného toku byly naměřeny až u frakce 90–63 μm. Od 

ostatních frakcí se nejvíce lišila nejjemnější frakce, kde byl v maximu zjištěn o stovky procent 

větší tepelný tok. To odpovídá výsledkům z měření velikosti částic, kdy frakce <63 μm měla 

oproti frakci 90–63 μm poloviční modus a méně než třetinovou hodnotu d50. Určité rozdíly mezi 

jednotlivými frakcemi lze pozorovat i z hlediska celkového hydratačního tepla. Během 72 h, co 

experiment probíhal, se hydratační teplo hrubších frakcí nevyrovnalo teplu jemnějších frakcí, 

což znamená, že u jemnějších frakcí zhydratovalo větší množství vzorku. To je dáno tím, že 

hydratace probíhá na povrchu částic a pokud jsou tyto částice velké, je pro vodu obtížné 

proniknout do jejich vnitřního objemu. 

 

Obrázek 21: Závislost tepelného toku a uvolněného tepla na čase pro C3A 
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Průběh hydratace C12A7 je uveden na obrázku 22. V detailu jsou znázorněny kalorimetrické 

křivky popisující počáteční fázi hydratace. Hydratace C12A7 začala probíhat okamžitě po styku 

fáze s vodou, maximum tepelného toku bylo naměřeno za 7 min. Poté došlo k prudkému 

poklesu rychlosti hydratace. Po přibližně 1 h přestala rychlost hydratace na krátkou dobu klesat 

a na křivce tepelného toku se objevilo malé lokální maximum. Následně rychlost hydratace 

opět klesla. Od 5. hodiny byla hodnota tepelného toku delší dobu konstantní, poté se na křivce 

objevuje další maximum, jehož poloha na časové ose závisela na typu frakce. Po 20 h již 

hydratace probíhala tak pomalu, že až do konce měření nebyl zaznamenán přírůstek celkového 

hydratačního tepla. 

U frakcí 200–140 μm a 140–90 μm byly naměřeny velmi podobné hodnoty. Vyšší tepelný tok 

a celkové hydratační teplo bylo zaznamenáno až u frakce 90–63 μm. Podobně jako u C3A i zde 

se výrazněji lišila pouze frakce <63 μm. Kromě rychlejší hydratace u ní bylo zjištěno i 

výraznější lokální maximum v oblasti okolo 11 h. Po dosažení tohoto maxima zde klesá 

rychlost hydratace rychleji než u ostatních frakcí. 

Velmi podobnou závislost naměřili i Raab a Poellmannem, u nichž se kalorimetrická křivka 

lišila pouze polohou posledního maxima [33]. To u jejich měření nastalo dříve, nicméně poloha 

tohoto maxima je závislá na granulometrii, jak bylo uvedeno v předchozích odstavcích. 

 

 

Obrázek 22: Závislost tepelného toku a uvolněného tepla na čase pro C12A7 
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Kalorimetrické křivky pro vysokoteplotní CA jsou uvedeny na obrázku 23. Během prvních 

několika minut došlo u všech frakcí k uvolnění malého množství tepla (znázorněno v detailu na 

obrázku), poté nastala indukční perioda, která byla způsobena pokrytím částic CA pro vodu 

špatně propustnou vrstvou hydratačních produktů [55]. Indukční perioda skončila nejdříve u 

frakce 90–63 μm a poté u frakce 140–90 μm. Po 20 h začala hlavní fáze hydratace u nejjemnější 

frakce. Nejdéle indukční perioda trvala u frakce 200–140 μm, kdy se větší množství tepla začalo 

uvolňovat až po 34 h. 

Zajímavá je především hydratace frakce <63 μm. Ačkoli začíná později, než u frakcí 140–

90 μm a 90–63 μm, uvolňuje se při ní značně větší množství tepla a probíhá mnohem rychleji, 

pokles na původní hodnotu tepelného toku nastane dříve než u ostatních frakcí. Hydratace této 

frakce je na kalorimetrickém záznamu definována velmi úzkým a symetrickým píkem, jehož 

tvar se podstatně liší oproti ostatním frakcím.  

Vlivu velikosti částic na hydrataci CA se ve své práci věnovali Klaus, Neubauer a Goetz-

Neunhoffer. Ti přišli na to, že jemnější částice umožňují dosažení vyššího hydratačního stupně, 

což odpovídá i výsledkům uvedeným na obrázku 23. Klaus a spol. také zaznamenali 

prodloužení indukční periody u velmi jemných částic. [55] 

 

Obrázek 23: Závislost tepelného toku a uvolněného tepla na čase pro CA 

Hydratace fáze CA2 (obrázek 24) probíhala zdaleka nejpomaleji ze všech fází. Tepelný tok 

žádné frakce nepřesáhl hodnotu 2 mW/g. V prvních několika hodinách se nejvíce tepla uvolnilo 

z nejhrubší frakce, naopak nejméně tepla se uvolnilo z frakce <63 μm.  
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U hrubších frakcí došlo v průběhu měření k poklesu tepelného toku na nulovou hodnotu. 

Nejdříve tepelný tok poklesl u frakce 90–63 μm, a to asi po 9 h. Poté došlo k poklesu tepelného 

toku u frakcí 200–140 μm a 140–90 μm, jejichž kalorimetrické křivky si byly velmi podobné. 

Z nejjemnější frakce se teplo uvolňovalo od 3. h až do konce měření konstantní rychlostí, 

přičemž kolem 43. h od začátku měření překonalo její celkové uvolněné teplo ostatní frakce. 

 

Obrázek 24: Závislost tepelného toku a uvolněného tepla na čase pro CA2 

Na obrázku 25 je porovnána hydratace fází C3A, C12A7 a CA z frakce 140–90 μm. Tato frakce 

byla vybrána, jelikož u ní byla nejpodobnější distribuce velikosti částic pro jednotlivé fáze. 

Zpočátku hydratoval nejrychleji C3A, pomaleji pak C12A7 a nejpomaleji CA. To odpovídá 

tvrzení uvedenému v řadě publikací, že hydraulická aktivita vápenato-hlinitých fáze roste 

s rostoucím obsahem CaO [3, 5, 9]. Rychlost hydratace C3A po několika hodinách výrazně 

klesla na hodnotu výrazně menší, než tomu bylo u fáze C12A7. Z fáze C12A7 se sice teplo 

uvolňovalo pouze prvních 20 h, nicméně její celkové hydratační teplo bylo i na konci měření 

nejvyšší. Lze ovšem předpokládat, že kdyby experiment probíhal delší dobu, hydratační teplo 

C3A by ve výsledku bylo vyšší. Fáze CA začíná výrazně hydratovat až po 10 h a celkové teplo, 

které se její hydratací uvolnilo, bylo z porovnávaných fází nejmenší. 

 Fáze CA2 není uvedena, jelikož při její hydrataci byl naměřen oproti ostatním fázím 

zanedbatelný tepelný tok a na obrázku by se neprojevila. Velmi nízkou hydraulickou aktivitu 

této fáze naměřili i Klaus a spol., kteří porovnávali hydrataci CA a CA2. [26] 
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Obrázek 25: Závislost tepelného toku a uvolněného tepla na čase pro frakci 140–90 μm 

4.3.2 Metoda amorfních komplexů kyseliny citronové 

Vzorky připravené metodou amorfních komplexů kyseliny citronové byly porovnány 

s vysokoteplotní speciálně umletou frakcí. Obrázek 26 znázorňuje kalorimetrické křivky pro 

fázi C3A. Závislosti mají pro oba vzorky velmi podobný tvar, odlišují se od sebe hlavně 

naměřenými hodnotami tepelného toku a uvolněného tepla.  

Vzorek připravený metodou AMC hydratoval zpočátku velmi rychle, byla u něj zaznamenána 

dvojnásobná hodnota tepelného toku oproti vysokoteplotní metodě. Z vysokoteplotního vzorku 

se teplo uvolňovalo postupně, jelikož obsahoval větší částice, které začaly hydratovat až 

později. Během měření se ve výsledku uvolnilo o trochu více tepla ze vzorku připraveného 

vysokoteplotní metodou. 

C3A 

C12A7 

CA 
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Obrázek 26: Závislost tepelného toku a tepla na čase pro C3A (AMC a spec. umletá frakce) 

Hydratace fáze C12A7 (obrázek 27) byla velmi rozdílná pro vzorek připravený metodou AMC 

a vzorek speciálně umleté frakce. U vzorku připraveného vysokoteplotní metodou se většina 

tepla uvolnila během prvních 2 h a po 8. h klesla hodnota tepelného toku téměř na nulu. Vzorek 

připravený AMC metodou uvolňoval teplo konstantní rychlostí až do 18. h od začátku měření, 

kdy jeho tepelný tok klesl pod měřitelnou hodnotu.  

Pomalá hydratace vzorku připraveného metodou AMC byla pravděpodobně způsobena jeho 

znečištěním, které bylo větší, než u všech ostatních vzorků. Ve vzorku bylo stanoveno 8 % fáze 

CA, která je méně hydraulicky aktivní, než C12A7, což mohlo mít z následek zpomalení celého 

hydratačního procesu. 
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Obrázek 27: Závislost tepelného toku a tepla na čase pro C12A7 (AMC a spec. umletá frakce) 

U fáze CA byla v počáteční fázi hydratace pro oba vzorky naměřena stejná závislost. Vzorek 

připravený metodou AMC měl kratší indukční periodu, hlavní fáze hydratace začala okolo 10. 

hodiny od začátku měření. U vysokoteplotního vzorku začala hlavní fáze hydratace přibližně o 

5 hodin později. Celkové uvolněné teplo bylo u obou vzorků podobné. 

 

Obrázek 28: Závislost tepelného toku a tepla na čase pro CA (AMC a spec. umletá frakce) 
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Na obrázku 29 jsou uvedeny kalorimetrické křivky pro vzorky CA2. Fáze připravená metodou 

AMC má na závislosti tepelného toku na čase dva píky. U fáze připravené vysokoteplotní 

metodou je pouze jedno maximum tepelného toku v oblasti 1 h, poté tepelný tok (a s ním i 

rychlost hydratace) lineárně klesal až do konce měření. 

 

Obrázek 29: Závislost tepelného toku a tepla na čase pro CA2 (AMC a spec. umletá frakce) 

4.4 Analýza hydratačních produktů (XRD, TG/DTA) 

Hydratační produkty byly analyzovány pomocí XRD a TG/DTA. U záznamů z XRD je na 

obrázcích z důvodu větší přehlednosti uvedeno pouze rozmezí 5–35°, nicméně měření vždy 

probíhalo až do 90°. U každé frakce je uveden pouze jeden záznam z TG/DTA pro ilustraci, 

zbytek výsledků z této anlýzy je shrnut v tabulce 12. Jeden záznam z TG/DTA je uveden i pro 

speciálně umletou frakci a AMC metodu, zbylé výsledky pro vzorky z této kategorie jsou 

uvedeny v tabulkách 12 a 14. Záznamy z TG/DTA, které zde nejsou uvedeny, je možno nalézt 

v příloze. 

4.4.1 Vysokoteplotní metoda 

U fáze C3A byly pomocí XRD analýzy (obrázek 30) nalezeny následující hydroalumináty – 

C3AH6, C2AH8, a C4AH13. V literatuře bývá kromě těchto látek uváděn jako produkt hydratace 

také C4AH19, nicméně jeho přítomnost nebylo možno pomocí XRD prokázat ani vyvrátit, 

jelikož se jeho difrakce překrývají s C2AH8 [5, 9, 10]. Kromě hydroaluminátů byl u všech 

frakcí, kromě té nejjemnější nalezen nezreagovaný C3A. Kubický C3AH6 nebyl nalezen u frakce 

200–140 μm, u ostatních frakcí vyskytuje, přičemž intenzita jeho difrakcí roste u jemnějších 

částic. 
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Obrázek 30: Difraktogram pro vysokoteplotní frakce C3A 

Na záznamu z TG/DTA se u vzorku C3A vyskytuje několik poklesů hmotnosti, přičemž každý 

výraznější pokles doprovází endotermický pík. První úbytek hmotnosti nastal v rozmezí teplot 

70–90 °C. Mohlo by se jednat o dehydrataci C4AH19, který při teplotách nad 50 °C přechází na 

C4AH13 [12]. K dalšímu poklesu hmotnosti dochází v rozmezí teplot 140–190 °C, což odpovídá 

dehydrataci C2AH8. Při teplotách 230–250 °C dehydratuje C4AH13. Přítomnost C3AH6 

potvrzují dva úbytky hmotnosti. Při teplotách 280–340 °C dochází k jeho rozkladu, při kterém 

vzniká CH. Ten se při 420–460 °C rozkládá na CaO a vodu [56]. U nejjemnější fáze byl 

mnohem výraznější dehydratační pík C3AH6, naopak dehydratační pík C2AH8 byl jen málo 

zřetelný. To mohlo být zapříčiněno rychlejší konverzí hydroaluminátů u jemnějších částic.  

 

Obrázek 31: Záznam z TG/DTA pro C3A (90–63 μm) 



47 

 

Na obrázku 32 je difraktogram vysokoteplotních frakcí fáze C12A7. Ve všech frakcích byl 

nalezen nezreagovaný C12A7, jeho difrakční píky jsou nejvíce výrazné u hrubších fází. Ve všech 

frakcích byl nalezen AH3 a C2AH8. U frakcí 90–63 μm a <63 μm byl nalezen také CAH10. 

C. K. Park ve své práci uvádí jako možné hydratační produkty i C4AH19, přítomnost tohoto 

hydroaluminátu však podobně jako u C3A nebylo možno vlivem překrývajících se difrakcí 

prokázat [20].  

 
Obrázek 32: Difraktogram pro vysokoteplotní frakce C12A7 

Pomocí TG/DTA byla u všech frakcí C12A7 zaznamenána přítomnost hlinitanového gelu, který 

se dehydratoval v rozmezí teplot 70–110 °C. Hlinitanový gel je považován za jeden z hlavních 

produktů hydratace C12A7 [5]. Dále byly pomocí této analýzy nalezeny i C2AH8, AH3, C4AH13 

a C3AH6. Hydroaluminát CAH10 nebylo možno stanovit, jelikož se jeho dehydratace překrývá 

s dehydratací C2AH8 [56]. 
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Obrázek 33: Záznam z TG/DTA pro C12A7 (90–63 μm) 

Všechny frakce CA obsahovaly následující hydratační produkty – C2AH8, CAH10 a AH3. 

Kromě toho se u všech frakcí vyskytoval i nezreagovaný CA. Intenzity difrakcí se pro 

jednotlivé frakce lišily pouze minimálně, pouze u frakce <63 μm byl méně intenzivní C2AH8 a 

trochu více intenzivní CAH10. Stejné hydratační produkty zjistil i Klaus a spol., s výjimkou 

AH3, který ovšem z amorfního hlinitanového gelu vzniká relativně pomalu a v jejich případě 

nemusel před měřením stihnout v dostatečné míře vykrystalizovat [55]. 

 

Obrázek 34: Difraktogram pro vysokoteplotní frakce CA 
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U vysokoteplotních frakcí fáze CA byly pomocí TG/DTA zaznamenány dva výrazné poklesy 

hmotnosti, ke kterým docházelo ve velmi širokém rozsahu teplot. První pokles mohl být 

způsoben dehydratací hlinitanového gelu, C2AH8 a CAH10. Druhý odpovídá rozsahu teplot, ve 

kterém dochází k dehydrataci AH3 a C3AH6. Dále je na křivce pozorovatelný i rozklad CH. [56] 

 

Obrázek 35: Záznam z TG/DTA pro CA (90–63 μm) 

Na obrázku 36 je difraktogram frakcí 140–90, 90–63 a <63 μm pro fází CA2. Metodou XRD 

nebyly nalezeny žádné hydratační produkty u frakcí 140–90 a 90–63 μm. U nejjemnější frakce 

byl nalezen C2AH8 a AH3. Stejné hydratační produkty uvádí i Klaus a spol. [55]. 

 

Obrázek 36: Difraktogram pro vysokoteplotní frakce CA2 
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Pomocí TG/DTA nebyly ve vzorku fáze CA2 nalezeny žádné příliš výrazné dehydratační píky, 

kromě těch odpovídajícím hlinitanovému gelu a AH3 [56]. 

 

Obrázek 37: Záznam z TG/DTA pro CA2 (<63 μm) 

Výsledky z XRD jsou shrnuty v tabulce 11. U všech vzorků s výjimkou jednoho (nejjemnější 

C3A frakce) byly nalezeny nezreagované zbytky původní fáze. U některých vzorků byla zjištěna 

přítomnost málo intenzivních difrakcí monokarboaluminátu (Ca4Al2O6CO3·11H2O). Ten může 

vznikat při hydrataci vápenato-hlinitých fází v přítomnosti vzdušného CO2 [56].   
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Tabulka 11: Hydratační produkty vysokoteplotních frakcí stanovené pomocí XRD 

V tabulce 12 jsou uvedeny hydratační produkty stanovené pomocí TG/DTA společně 

s rozsahem teplot, kdy docházelo k jejich dehydrataci. Zatímco pomocí XRD byl C3AH6 

stanoven pouze u C3A, metodou TG/DTA byla jeho přítomnost zjištěna i u fází C12A7 a CA. 

Tato odlišnost byla způsobena tím, že u TG/DTA docházelo ke vzniku C3AH6 až v průběhu 

měření vlivem dehydratace ostatních látek s vyšším obsahem vody [56]. Dále byla pomocí 

metody TG/DTA zjištěna přítomnost hlinitanového gelu u fází C12A7, CA a CA2. Hlinitanový 

gel není možno stanovit pomocí XRD, jelikož se jedná o amorfní látku, ze které až později 

krystalizuje AH3. 

  

Frakce  C3A C12A7 CA CA2 

200–140 

μm 

C3A C12A7 CA   

C2AH8 C2AH8 C2AH8   

C4AH13 C4AH13 CAH10   

  Ca4Al2O6CO3·11H2O AH3   

  AH3     

140–90 

μm 

C3A C12A7 CA CA2  

C3AH6 C2AH8 C2AH8   

C2AH8 C4AH13 CAH10   

C4AH13 Ca4Al2O6CO3·11H2O AH3   

  AH3     

90–63 

μm 

C3A C12A7 CA CA2 

C3AH6 C2AH8 C2AH8   

C2AH8 CAH10 CAH10   

C4AH13 C4AH13 AH3   

  Ca4Al2O6CO3·11H2O 
 

  

  AH3     

<63 μm 

C3AH6 C12A7 CA CA2 

C2AH8 C2AH8 C2AH8 AH3 

C4AH13 CAH10 CAH10 C2AH8 

  C4AH13 AH3 Ca4Al2O6CO3·11H2O 

  Ca4Al2O6CO3·11H2O     

  AH3     
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Tabulka 12: Hydratační produkty vysokoteplotních frakcí stanovené pomocí TG/DTA 

4.4.2 Metoda amorfních komplexů kyseliny citronové 

V difraktogramu na obrázku 38 jsou označeny některé difrakční píky pro fázi C3A. Vzorek 

připravený metodou AMC obsahoval převážně C3AH6. Dále obsahoval i málo výrazné difrakce 

C2AH8 a monokarboaluminátu, které se na obrázku neprojevily. Byl v něm také přítomen 

nezreagovaný C3A. Stejné látky byly nalezeny i ve vzorku zhydratované speciálně umleté 

frakce, s výjimkou C3A. To svědčí o tom, že vzorek připravený metodou AMC méně 

zhydratoval, což odpovídá i výsledku z izotermické kalorimetrie. 

  C3A C12A7 CA CA2 

200–140 

μm 

70–90 °C C4AH19 70–110 °C h. gel 70–110 °C h. gel   

140–190 °C C2AH8 130–170 °C C2AH8 130–170 °C C2AH8   

230–250 °C C4AH13 230–250 °C C4AH13 260–320 °C AH3   

280–340°C C3AH6 260–320 °C AH3 280–340°C C3AH6   

420–460 °C CH 280–340°C C3AH6 420–460 °C CH   

  420–460 °C CH     

140–90 
μm 

70–90 °C C4AH19 70–110 °C h. gel 70–110 °C h. gel   

140–190 °C C2AH8 130–170 °C C2AH8 130–170 °C C2AH8   

230–250 °C C4AH13 230–250 °C C4AH13 260–320 °C AH3   

280–340°C C3AH6 260–320 °C AH3 280–340°C C3AH6   

420–460 °C CH 280–340°C C3AH6 420–460 °C CH   

  420–460 °C CH     

90–63 

μm 

70–90 °C C4AH19 70–110 °C h. gel 70–110 °C h. gel 70–110 °C h. gel 

140–190 °C C2AH8 130–170 °C C2AH8 130–170 °C C2AH8 260–320 °C AH3 

230–250 °C C4AH13 230–250 °C C4AH13 260–320 °C AH3   

280–340°C C3AH6 260–320 °C AH3 280–340°C C3AH6   

420–460 °C CH 280–340°C C3AH6 420–460 °C CH   

  420–460 °C CH     

<63 μm 

130–170 °C C2AH8 70–110 °C h. gel 70–110 °C h. gel 70–110 °C h. gel 

290–360°C C3AH6 130–170 °C C2AH8 130–170 °C C2AH8 260–320 °C AH3 

420–460 °C CH 230–250 °C C4AH13 260–320 °C AH3   

  260–320 °C AH3 280–340°C C3AH6   

  280–340°C C3AH6 420–460 °C CH   

  420–460 °C CH     
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Obrázek 38: Difraktogram pro C3A (AMC a speciálně umletá frakce) 

Pomocí TG/DTA byly v obou vzorcích C3A nalezeny hydroalumináty C3AH6 a C2AH8. 

Dehydratace C2AH8 se u vzorku speciálně umleté frakce projevila výraznějším píkem, a proto 

lze předpokládat, že ho tam bylo větší množství.  

 

Obrázek 39: Záznam z TG/DTA pro C3A připravený metodou AMC 

AMC 

Vysokoteplotní 
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Obrázek 40: Záznam z TG/DTA pro speciálně umletou frakci C3A 

U fáze C12A7 bylo nalezeno největší množství různých hydratačních produktů. Oba vzorky 

obsahovaly nezreagovaný C12A7 a hydratační produkty C3AH6, C2AH8, CAH10, C4AH13 a 

C2AH6. Hydroaluminát C2AH6 nebývá uváděn jako obvyklý hydratační produkt C12A7 a je 

možné, že byl nevhodně přiřazen z databáze vyhodnocovacího softwaru, přičemž se mohlo 

jednat o nějaký nestechiometrický produkt, jakým je například C2AH7.5.  

Vzorek z metody AMC neobsahoval oproti speciálně umleté frakci AH3. Přítomnost AH3 

v obou vzorcích prokázala TG/DTA analýza, nicméně dehydratační pík AH3 byl u AMC 

metody velmi málo výrazný, takže lze předpokládat, že se v tomto vzorku vyskytoval pouze ve 

velmi malém množství. 
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Obrázek 41: Difraktogram pro C12A7 (AMC a speciálně umletá frakce) 

U fáze CA byly pomocí XRD analýzy (obrázek 42) nalezeny stejné látky u speciálně umleté 

frakce i vzorku připraveného metodou AMC. U speciálně umleté frakce byly výraznější 

difrakce nezreagovaného CA, u AMC metody byly intenzivnější difrakce 

monokarboaluminátu. TG/DTA analýza poskytla z kvalitativního hlediska poměrně podobné 

výsledky pro oba vzorky. Z hlediska kvantity bylo zjištěno výrazně větší množství AH3 u 

vzorku metody AMC, což odpovídá i intenzitě difrakcí z XRD. 

 

Obrázek 42: Difraktogram pro CA (AMC a speciálně umletá frakce) 

  

AMC 

Vysokoteplotní 



56 

 

Vzorky fáze CA2 se od sebe lišily především přítomností CAH10 ve speciálně umleté frakci. Ta 

obsahovala i mnohem intenzivnější difrakce CA2, což bylo způsobeno tím, že tento vzorek 

zhydratoval v menší míře, jak bylo zjištěno pomocí izotermické kalorimetrie. Vzorek 

připravený metodou AMC naproti tomu obsahoval výrazně větší množství 

monokarboaluminátu. Pomocí TG/DTA byly u obou vzorků CA2 identifikovány stejné 

hydratační produkty. Vzorek připravený vysokoteplotní metodou však obsahoval o trochu větší 

množství hlinitanového gelu. 

 

Obrázek 43: Difraktogram pro CA2 (AMC a speciálně umletá frakce) 

V tabulce 13 jsou shrnuty výsledky z XRD. Hydratační produkty jsou skoro stejné s těmi u 

vysokoteplotních frakcí. Oproti nim zde byl nalezen monokarboaluminát u všech 

analyzovaných vzorků, z čehož lze usuzovat vyšší stupeň karbonatace hydratačních produktů. 
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Tabulka 13: Hydratační produkty (AMC a speciálně umletá frakce) stanovené pomocí XRD 

Výsledky z TG/DTA (tabulka 14) jsou stejně jako ty z XRD velmi podobné jednotlivým 

vysokoteplotním frakcím.  

Tabulka 14: Hydratační produkty (AMC a speciálně umletá frakce) stanovené pomocí TG/DTA 

  C3A C12A7 CA CA2 

AMC 

140–190 °C C2AH8 70–110 °C h. gel 70–110 °C h. gel 70–110 °C h. gel 

280–340°C C3AH6 140–190 °C C2AH8 140–190 °C C2AH8 140–190 °C C2AH8 

420–460 °C CH 240–260 °C C4AH13 260–320 °C AH3 260–320 °C AH3 

  260–320 °C AH3     

  280–340°C C3AH6     

  420–460 °C CH     

Vysokoteplotní 
(Speciálně 

umletá frakce) 

140–190 °C C2AH8 70–110 °C h. gel 70–110 °C h. gel 70–110 °C h. gel 

280–340°C C3AH6 140–190 °C C2AH8 140–190 °C C2AH8 140–190 °C C2AH8 

420–460 °C CH 240–260 °C C4AH13 260–320 °C AH3 260–320 °C AH3 

  260–320 °C AH3     

  280–340°C C3AH6     

  420–460 °C CH     

 

 

  

  C3A C12A7 CA CA2 

AMC 

C3A C12A7 CA CA2 

C3AH6 C3AH6 AH3 AH3 

C2AH8 C2AH8 C2AH8 C2AH8 

 Ca4Al2O6CO3·11H2O CAH10 CAH10 Ca4Al2O6CO3·11H2O 

 
C4AH13 Ca4Al2O6CO3·11H2O   

  C2AH6     

  Ca4Al2O6CO3·11H2O     

Vysokoteplotní 
(Speciálně 

umletá frakce) 

C3AH6 C12A7 CA CA2 

C2AH8 C3AH6 AH3 AH3 

Ca4Al2O6CO3·11H2O  C2AH8 C2AH8 C2AH8 

 
CAH10 CAH10 CAH10 

  C4AH13 Ca4Al2O6CO3·11H2O Ca4Al2O6CO3·11H2O 

  C2AH6     

  Ca4Al2O6CO3·11H2O     

  AH3     
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5. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo objasnit vliv velikosti částic na hydrataci čtyř vápenato-

hlinitých fází – C3A, C12A7, CA a CA2.  Dále byly zkoumány rozdíly mezi hydratací těchto fází 

v závislosti na tom, zda byly připraveny vysokoteplotní metodou nebo metodou amorfních 

komplexů kyseliny citronové. Studován byl i vliv těchto faktorů na hydratační produkty.  

Vápenato-hlinité fáze se podařilo syntetizovat pomocí obou použitých postupů v čistotě 

dostačující pro následná měření. Z hlediska čistoty bylo dosaženo lepších výsledků pomocí 

vysokoteplotní metody. Ta sice vyžadovala vyšší teploty a delší doby výpalu, nicméně fáze 

připravené pomocí této metody byly dle XRD analýzy čisté a bez přítomnosti nežádoucích 

látek. U metody AMC se čistota připravených fází pohybovala v rozmezí 99–92 %, přičemž 

nejmenší čistota byla zjištěna u fáze C12A7. 

Před samotnou hydratací bylo třeba stanovit velikosti částic všech připravených vzorků, 

k čemuž byla použita laserová difrakce. Pomocí ní bylo zjištěno, že distribuce velikosti částic 

byla velmi podobná pro jednotlivé fáze v rámci vysokoteplotních frakcí 200–140 μm, 140–

90 μm a 90–63 μm. Díky tomu bylo následně možno dobře porovnávat hydrataci jednotlivých 

fází z těchto frakcí. U vysokoteplotní frakce <63 μm byla distribuce velikosti částic pro 

jednotlivé vzorky také relativně podobná, nicméně lišila se více než u předchozích frakcí.  

Speciálně umletá frakce a fáze připravené metodou amorfních komplexů kyseliny citronové 

měly výrazně menší částice oproti všem ostatním vzorkům. Distribuce velikosti částic u fází 

připravených metodou AMC byla mnohem užší, než tomu bylo u speciálně umleté 

vysokoteplotní frakce. To znamená, že metoda AMC je v případě vápenato-hlinitých fází 

vhodnější pro přípravu velmi jemných částic podobné velikosti, vysokoteplotní postup a 

následné mletí tak dobré výsledky neposkytuje. 

Výsledky z izotermické kalorimetrie týkající se sítovaných vysokoteplotních frakcí prokazují, 

že s klesající velikostí částic roste rychlost hydratace u fází C3A, C12A7 a CA. Tento trend se 

nejvíce projevil u fáze C3A, kde byl u frakce <63 μm naměřen několikanásobně vyšší tepelný 

tok i celkové hydratační teplo oproti hrubším frakcím. U fáze CA2 podobný vliv zjištěn nebyl. 

U této fáze byla potvrzena její velmi malá hydraulická aktivita, všechny její frakce hydratovaly 

pomalu a uvolnilo se z nich jen malé množství tepla. U fází C3A a C12A7 nebyla pozorována 

výrazná závislost velikosti částic na průběhu hydratace z hlediska charakteru kalorimetrické 

křivky a času, kdy dosahoval tepelný tok maxima. Fáze CA má na rozdíl od ostatních měřených 

fází před hydratací výraznou indukční periodu. Délka indukční periody byla velikostí částic 

značně ovlivněna. 

Mezi hydratací speciálně umleté frakce a hydratací vzorků připravených AMC metodou byly 

zjištěny určité rozdíly. Fáze C3A připravená metodou AMC hydratovala zpočátku mnohem 

rychleji a dosáhla více než dvojnásobné hodnoty tepelného toku, naproti tomu fáze ze speciálně 

umleté frakce hydratovala pozvolněji, avšak ve výsledku se z ní během měření uvolnilo o 

trochu větší množství tepla. Vzorek C12A7 připravený metodou AMC uvolňoval teplo velmi 

pomalu, toto anomální chování bylo pravděpodobně způsobeno jeho znečištěním. Vzorek ze 

speciálně umleté frakce hydratoval oproti němu extrémně rychle.  
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U fáze CA se oba vzorky lišily délkou indukční periody, která byla u speciálně umleté frakce 

delší. Vzhledem k tomu, že každý vzorek měl jinou distribuci velikosti částic, to potvrzuje 

výsledky naměřené u vysokoteplotních frakcí, tj. velikost částic výrazně ovlivňuje délku 

indukční periody při hydrataci CA. V případě CA2 bylo u obou vzorků naměřeno 

několikanásobně vyšší hydratační teplo než u kterékoliv sítované vysokoteplotní frakce. Z toho 

vyplývá, že snížením velikosti částic je možno podstatně zvýšit hydraulickou aktivitu CA2. 

K identifikaci hydratačních produktů byla použita XRD a TG/DTA. U vysokoteplotních frakcí 

200–140 μm, 140–90 μm, 90–63 μm a <63 μm bylo zjištěno několik poznatků, které se lišily 

pro jednotlivé fáze. Z analýzy hydratačních produktů C3A vyplývá, že s klesající velikostí 

hydratujících částic roste množství kubického C3AH6 na úkor hexagonálních hydroaluminátů. 

U fáze C12A7 byl mezi hydratačními produkty nalezen hydroaluminát CAH10. Ten se 

vyskytoval pouze u jemnějších frakcí, v hrubších frakcích nevznikal nebo příliš rychle 

konvertoval. Hydratační produkty CA byly pro všechny frakce stejné, vliv velikosti částic byl 

malý i z kvantitativního hlediska. Pomocí použitých metod byly hydratační produkty fáze CA2 

nalezeny pouze v nejjemnější frakci. 

Hydratační produkty se pro speciálně umletou frakci a AMC metodu příliš nelišily. Pomocí 

TG/DTA nebyly nalezeny žádné kvalitativní rozdíly. Metoda XRD objevila více typů 

hydratačních produktů pro speciálně umletou frakci. Vzorek C12A7 obsahoval navíc malé 

množství AH3, u vzorku CA2 byl u speciálně umleté frakce nalezen navíc CAH10, taktéž 

v malém množství. Menší množství hydratačních produktů u metody AMC může mít souvislost 

s užší distribucí velikosti částic. 
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7. SEZNAM ZKRATEK 

C3A 3CaO·Al2O3 

C12A7 12CaO·7Al2O3 

CA CaO·Al2O3 

CA2 CaO·2Al2O3 

CA6 CaO·6Al2O3 

C3AH6 3CaO·Al2O3·6H2O 

C2AH8 2CaO·Al2O3·8H2O 

C4AH13 4CaO·Al2O3·13H2O 

C4AH19 4CaO·Al2O3·19H2O 

CAH10 CaO·Al2O3·10H2O 

AH3 Al(OH)3 

CSH2 CaSO4·2H2O 

C6AS3H32 6CaO·Al2O3·3SO3·32H2O, ettringit, trisulfát 

C4ASH12 4CaO·Al2O3·SO3·12H2O, monosulfát 

AMC amorphous metal complex, metoda amorfních  

 komplexů kyseliny citronové 

XRD rentgenová difrakční analýza 

TG/DTA simultánní termogravimetrická a diferenční  

 termická analýza 
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8. PŘÍLOHY 

 

Obrázek 44: Záznam z TG/DTA pro C3A (<63 μm) 

 

Obrázek 45: Záznam z TG/DTA pro C3A (140–90 μm) 
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Obrázek 46: Záznam z TG/DTA pro C3A (200–140 μm) 

 

Obrázek 47: Záznam z TG/DTA pro C12A7 (<63 μm) 
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Obrázek 48: Záznam z TG/DTA pro C12A7 (140–90 μm) 

 

Obrázek 49: Záznam z TG/DTA pro C12A7 (200–140 μm) 
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Obrázek 50: Záznam z TG/DTA pro CA (<63 μm) 

 

Obrázek 51: Záznam z TG/DTA pro CA (140–90 μm) 
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Obrázek 52: Záznam z TG/DTA pro CA (200–140 μm) 

 

Obrázek 53: Záznam z TG/DTA pro CA2 (90–63 μm) 
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Obrázek 54: Záznam z TG/DTA pro C12A7 připravený metodou AMC 

 

Obrázek 55: Záznam z TG/DTA pro speciálně umletou frakci C12A7 
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Obrázek 56: Záznam z TG/DTA pro CA připravený metodou AMC 

 

Obrázek 57: Záznam z TG/DTA pro speciálně umletou frakci CA 
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Obrázek 58: Záznam z TG/DTA pro CA2 připravený metodou AMC 

 

Obrázek 59: Záznam z TG/DTA pro speciálně umletou frakci CA2 

 


