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ABSTRAKT 

Tato bakalářské práce se zaměřuje na lokalizaci alkálií v portlandském slinku a na jejich 

vlastnosti, které mohou významně ovlivňovat životnost betonů produkovaných z těchto 

cementů. Práce se tedy zabývá studiem, v jakých fázích se alkálie v portlandském slinku 

vyskytují a jaké sloučeniny je reprezentují. Dále se bakalářská práce zabývá studiem rychlosti 

přestupu alkálií do roztoku při mísení portlandského slinku s vodou. Při řešení práce je 

analyzováno a porovnáváno několik různých portlandských slinků. Cílem práce je pokusit se 

najít souvislost mezi naměřenými experimentálními hodnotami, složením slinku a prekurzory 

alkalicko-křemičité reakce. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis focuses on the localization of alkali in Portland clinker and their 

properties, which can significantly affect the lifetime of the concrete produced from these 

cements. The bachelor thesis deals with the study of the phases of the alkali in Portland 

clinker and the compounds they represent. Further, the bachelor thesis deals with the study of 

the rate of transfer of alkali into solution when mixing Portland clinker with water. Several 

different Portland slinks are analyzed and compared. The aim of the thesis is to try to find a 

connection between measured experimental values, clinker composition and alkaline-silica 

reaction precursors. 
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1 ÚVOD 

Výstavba obydlí a komunikací je stará jako lidstvo samo, již z dob před naším letopočtem, je 

dochováno mnoho staveb, kde bylo použito jílových, vápenných či vápno-pucolánových 

pojiv. Koncem 18. století a začátkem 19. století se začínají připravovat a testovat pojiva 

s obsahem dikalcium silikátu (C2S), obdobného složení jako románský cement. Následně je 

roku 1824 patentován v anglickém Portlandu portlandský cement. Toto pojivo si podmanilo 

stavební průmysl po celém světě. Dnes je a po řadu let ještě bude pojivem číslo jedna. Složení 

a druhy portlandských cementů jsou popsány nornou ČSN EN 197-1, kde jsou uvedeny 

povolené limity všech složek v cementech obsažených. I přes značnou péči, která je kvalitě 

portlandských cementů věnována se Portlandský cement a jeho použití potýká s celou řadou 

technologických obtíží. Zejména betonáže mostních konstrukcí, přehrad či 

cementobetonových krytů silnic a dálnic patří mezi ty obtížnější aplikace, je třeba sledovat 

mnoho faktorů, hodnotit je a následně procesy optimalizovat. Jedním z nepříjemných faktorů, 

který se může po betonáži a následném zatuhnutí betonu objevit je alkalicko-křemičitá reakce 

(ASR). Jde o reakci iniciovanou alkáliemi, jež jsou v betonové směsi obsaženy (Na+, K+). Při 

této reakci vzniká křemičitý gel, který díky svému objemovému nárůstu právě až po zatuhnutí 

betonu způsobuje trhliny a praskliny v celém objemu betonového výrobku i na jeho povrchu. 

Problematika výskytu ASR je v dnešní době řešena selektivním výběrem kameniva, pro 

cementy byl zaveden alkalický ekvivalent, který stechiometricky zavádí limitovaný obsah 

alkálií v nich.  

 Tato bakalářská práce se bude zabývat lokalizací alkálií v portlandských slincích, 

konkrétně bude práce studovat v jakých slinkových minerálech se alkálie vyskytují, jak jsou 

v nich vázány a v jaké formě. Dále se bude práce věnovat studiu uvolňování alkálií do roztoku 

a kinetikou tohoto procesu.   
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Portlandský cement 

Portlandský cement je práškové anorganické pojivo, které je význačné svou hydraulicitou. Po 

smíchání s vodou vytváří kaši, která tvrdne jak na vzduchu, tak i ve vodě. V obou prostředích 

si po ztvrdnutí zachovává svůj tvar, pevnost a je objemově stálý. [1] 

 

2.1.1 Historie  

Portlandský cement vznikal po generace postupným shromažďováním informací o 

hydraulickém tuhnutí a tvrdnutí. Už ve starověku byl znám materiál, který byl vyroben 

z hydraulického vápna a sopečného popela nebo drcených cihel. Dnes bychom mohli říct, že 

šlo o cementy a betony, ale obě tato slova jsou poměrně novodobá. Slovo cement pochází sice 

z latinského slova caedere, tj. tlouci, avšak staří Římané takto označovali lomový kámen a 

zdivu z tohoto kamene se říkalo caementa. Roku 1744, kdy francouzský badatel Loriot 

překládal řecké knihy do francouzského jazyka, přepsal toto slovo caementa jako ciment a 

odtud se takto začalo říkat maltovinám, které vykazovaly vlastnosti tuhnutí na pevnou hmotu i 

pod vodou. [2] 

 Až do 18. století panoval názor, že pro stavební účely se nejlépe hodí vápno z čistého 

vápence, tento omyl byl však vyvrácen roku 1756 Johnem Smeatonem v Anglii, který jako 

první vyrobil maltovinu z nečistého vápence. Tato maltovina představovala mnohem pevnější 

a tvrdší materiál než maltoviny z čistého vápence. Patent na výrobu portlandského cementu 

byl však udělen až r. 1824 Johnu Aspdinovi. [2]  

 Název portlandský cement získal díky podobnosti barvy materiálu s šedozeleným 

pískovcem na ostrově Portland u Anglie. Tento cement se však ještě hodně lišil od současné 

podoby cementu, hlavně díky nízkým teplotám výpalu a hrubému mletí. Ke zlepšení 

vlastností cementů začaly značným dílem přispívat normy, které pevně stanovují obsahy látek 

v cementech a jejich vlastnosti. Tyto normy byly poprvé vydány roku 1878 v Německu. Od té 

doby již prošly mnohými úpravami, ale každá úprava byla podložena technologickým 

pokrokem, a vedla tedy ke zlepšení vlastností cementů. [3] 

 

2.1.2 Suroviny pro výrobu cementů 

Suroviny pro výrobu cementu rozdělujeme na hlavní suroviny, vedlejší neboli korekční 

suroviny a suroviny pomocné. K hlavním surovinám řadíme především vápenec, jíly a slín. 

Nežádoucí surovinou jsou dolomitické vápence, které vnáší do systému MgO, který při 

hydrataci na Mg(OH)2 výrazně mění svůj objem, což způsobuje rozpínaní cementu. Ke 

korekčním patří křemičitý písek, bauxit, železná ruda atd., tyto suroviny upravují obsah 

hydratačních oxidů v cementu. Pomocné suroviny jsou např. intenzifikátory výpalu nebo 

mletí, které již při velmi malé koncentraci mění vlastnosti surovinové směsi. Do této skupiny 

se zahrnuje i sádrovec, který je přidáván až po výpalu a jeho hlavní úlohou je regulace tuhnutí 

betonů. 

 Nejdůležitější složkou každého cementu je tedy portlandský slinek, který vzniká 

slinováním vstupních surovin (vápence, jílu, slínu atd.) a jako hlavní složka se podílí na 

hydraulických vlastnostech cementů. Další složka cementu je granulovaná vysokopecní 
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struska, jejíž hydraulické vlastnosti jsou aktivovány při hydrataci. Získává se z hutnického 

průmyslu a musí obsahovat nejméně dvě třetiny ze své hmotnosti ve sklovitém stavu a dvě 

třetiny zastoupeny jako CaO, SiO2 a MgO. Ve zbytku hmotnosti bývá obsažen převážně 

Al2O3. Dále je v cementech zastoupen pucolán, který rozdělujeme na přírodní a průmyslový. 

Oba druhy pucolánů jsou vesměs křemičitanové nebo hlinito-křemičitanové. Přírodní pucolán 

je vyvřelá hornina sopečného původu, zatímco průmyslový se připravuje tepelným 

zpracováním aktivovaných hlín a břidlic, nebo chlazením metalurgických strusek pomocí 

vzduchu. Pucolány samy osobě s vodou nereagují, jsou-li však v přítomnosti Ca(OH)2, reagují 

s ním ve vodném prostředí na vápenaté silikáty a vápenaté alumináty, které zapříčiňují 

vzrůstající pevnost betonů. Stejné vlastnosti vykazují popílky a křemičitanový úlet. 

V neposlední řadě se do cementů přidává kalcinovaná břidlice, která vykazuje jak vlastnosti 

pucolánů, tak i hydraulické vlastnosti. [4] 

 Podle převažující aktivní složky můžeme cementy rozdělit na tři základní skupiny: 

cementy křemičitanové, hlinitanové a speciální. Cementy křemičitanové mají jako svou 

aktivní složku oxidy: CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 a MgO. Obsahují však i minoritní podíly např. 

oxidy alkalických kovů nebo SO3, které se negativně podílí především na vlastnostech 

hotového cementu. Hlinitanové cementy obsahují více než 35 hm. % Al2O3, který se do 

surové směsi vnáší hlavně bauxitem. Speciální cementy jsou např. bílý cement, 

nízkoalkalický cement, síranovzdorný portlandský cement, síranovzdorný vysokopecní 

cement, cement s nízkým hydratačním teplem atd. Do těchto cementů se přidávají příměsi 

podle toho, jaké požadavky musí výsledný cement, popř. beton splňovat. [1] 

 

 
Obrázek 1 Fotografie lomu v Mokré 
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2.1.3 Cementářské moduly  

Skladba surovin pro cementy je volena tak, aby hodnoty odpovídaly cementářským modulům. 

Tyto moduly definují zastoupení jednotlivých surovin pro cementářskou směs. Existují tři 

základní moduly a to, modul hydraulický, silikátový a aluminátový. 

 Hydraulický modul udává hmotnostní procentuální zastoupení CaO v poměru ku 

hmotnostnímu procentuálnímu zastoupení hydraulických oxidů (SiO2, Al2O3, Fe2O3). Počítá 

se podle vztahu (1).  

 

  
32322 OFeOAlSiO

CaO

++
=mH  (1) 

Portlandský cement vykazuje hodnotu hydraulického modulu přibližně 2. Cementy, které mají 

Hm < 1,7 mají nízké pevnosti a cementy s Hm > 2,4 jsou objemově nestabilní. 

 Silikátový modul je podílem hmotnostního procentuálního zastoupení SiO2 ku 

hmotnostnímu procentuálnímu zastoupení oxidů Al2O3 a Fe2O3. Typické hodnoty se pohybují 

v rozmezí 1,5 – 3,5. Čím je toto číslo vyšší, tím se slinek hůře vypaluje, dochází 

k pomalejšímu tvrdnutí betonu, který dosahuje nižších počátečních pevností, ale vysokých 

dlouhodobých pevností. Silikátový modul je počítán podle rovnice (2). 

 

  
3232

2

OFeOAl

SiO

+
=mS  (2) 

 Aluminátový modul je vyjádřen jako podíl hmotnostního procentuálního zastoupení Al2O3 

ku hmotnostnímu procentuálnímu zastoupení Fe2O3. Běžné hodnoty tohoto modulu se 

pohybují v rozmezí od 1,3 – 3 a platí čím vyšší hodnoty tím vyšší hydratační teplo cementy 

vyvíjejí. Hodnoty aluminátového modulu se počítají podle rovnice (3). [5] 

  
32

32

OFe

OAl
=mA  (3) 

2.1.4 Výroba portlandského cementu 

Počátečním krokem pro výrobu cementu je získání surovin. Hlavní suroviny se těží v lomech 

(obr. 1), korekční suroviny se dováží do cementáren z jiných průmyslových odvětví např. 

hutnictví, nebo se mohou také těžit např. bauxit. Vstupní suroviny je nutné pomlít, čímž se 

zvětší reakční povrch a dochází tak k lepším a rychlejším interakcím mezi surovinami 

v průběhu výpalu. 

 Mletí dříve probíhalo tzv. mokrým způsobem, kdy se natěžené suroviny mlely v suspenzi, 

čímž docházelo k téměř dokonalé homogenizaci, avšak ekonomicky byl tento způsob značně 

nevýhodný. Suspenze se musela sušit a na proces sušení se spotřebovávalo obrovské množství 

energie, proto veškeré cementárny přešly na suchý způsob mletí. Suchý způsob probíhá 

v horizontálních kulových mlýnech nebo vertikálních válcových mlýnech. Při suchém 

způsobu není homogenizace tak účinná jako při mokrém, ale zato je to energeticky výhodnější 

proces.  Po mletí se dělá surovinový rozbor a pokud směs (surovinová moučka) nesplňuje 

požadavky, je optimalizována korekčními surovinami a uskladněna v homogenizačních 

silech. Ze sil pokračuje následně surovinová moučka přes cyklónový výměník a rotační pec 

(obr. 2), kde dochází k výpalu. [6] 
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Obrázek 2 Fotografie cyklónového výměníku a rotační pece, Českomoravský cement, a.s., 

závod Mokrá. [9] 

 

 Při výpalu slinku postupuje surovinová moučka přes několik pásem. První vstupní pásmo 

je nahřívací, kde se suroviny zbavují své fyzikálně vázané vody při přibližně 200 °C. 

Surovinové směs postupuje dále a při teplotě cca 500 °C dochází k rozkladu jílových 

minerálů. Nejdůležitější surovinou je kaolinit, který se rozkládá na metakaolinit a vodu podle 

reakce (4). 

 

  2SiO2∙Al2O3∙2H2O → 2SiO2∙Al2O3+2H2O  (4) 

 Ve druhém pásmu – kalcinačním – se při teplotě cca 600 – 800 °C začínají rozkládat 

uhličitany (vápenec, dolomit a uhličitan hořečnatý) hlavně na volné vápno a oxidy. Zároveň 

se při teplotě 700 – 900 °C začínají tvořit C12A7 (12CaO·7Al2O3) a C2S (belit). Belit se tvoří 

za přítomnosti volného vápna a metakaolinitu podle rovnice (5): 

 

  CaCO3+2SiO2∙Al2O3 → 2(2CaO∙SiO2)+CaO∙Al2O3+5CO2 (5) 

První a druhé pásmo probíhá v cyklónových výměnících. 

 Třetí pásmo – suchého slinování – probíhá již v rotační peci, kde se reakcemi oxidu 

vápenatého s oxidy hlinitými a křemičitými formují slinkové nerosty za teploty cca 1 300 °C. 

V tomto okamžiku hmota neobsahuje žádnou taveninu a všechny reakce nastávají pouze mezi 

tuhými látkami. Největší zastoupení ve směsi má C2S a volné vápno. Teprve po dalším 

vzrůstu teploty zhruba na 1 400 °C přichází taveninové slinování. V tomto kroku dochází 

k vzniku C3S (alit), který doprovází snižování volného vápna podle rovnice (6): 

 

  CaO+2CaO∙SiO2 → 3CaO∙SiO2 (6) 

Pásma suchého slinování a taveninového slinování nesou společný název, a to pásmo 

slinování. Chemické přeměny jednotlivých surovin v závislosti na teplotě výstižně zobrazuje 

obr. 3.  

 Poslední fáze tohoto procesu je chlazení, které probíhá v připojeném chladiči, kde dochází 

k rekrystalizaci tavenin hlinitanů a železohlinitanů a ostatních slinkových nerostů. Chlazení 
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musí probíhat poměrně rychle, protože při pomalém chlazení by docházelo k rozpadům 

některých minerálů na sloučeniny, které jsou pro cement nepřípustné. Například by se alit 

rozpadal na belit a volné vápno, nebo by mohlo docházet k přeměně belitu na ℽ-belit, který 

nemá hydraulické vlastnosti. Při pomalém chlazení také dochází k vykrystalizování MgO, 

který pomalu hydratuje, rozpíná se a způsobuje popraskání ztuhlého cementu. Po ochlazení 

tedy vzniká hmota, která nese název portlandský slinek (p-slinek), ve kterém bylo 

identifikováno zhruba 20 slinkových minerálů. Hlavní slinkové minerály jsou uvedeny 

v tab. 1. [3, 4, 6] 

 

Tabulka 1 Hlavní minerály portlandského slinku a jejich hmotností obsah vněm 

Mineralogický název Formální suma oxidů Zkrácený vzoreca) Obsah (hm. %) 

alit 3CaO∙SiO2 C3S 44 – 77 

belit 2CaO∙SiO2 C2S 9 – 33 

brownmillerit (celit) sklovina + 4CaO∙Al2O3∙Fe2O3 C4AF 4 – 10 

trikalciumaluminát sklovina + 3CaO∙Al2O3 C3A 6 – 13 
a) C – CaO, S – SiO2, A – Al2O3, F – Fe2O3. 

 

 Po chlazení p-slinku se směs přepravuje do slinkovny, kde slinek leží 3 týdny. Tento krok 

je nezbytný, protože při urychlení odležení již nemá cement správné vlastnosti. Následně se 

slinek musí pomlít, protože při slinování vzniknou hrudky, které je potřeba rozmělnit. Mletí 

probíhá v kulových nebo válcových mlýnech. Při tomto procesu je k p-slinku přimícháván 

také sádrovec a intenzifikátory mletí, které se přidávají z důvodu šetření energie (zabraňují 

shlukování). Jako intenzifikátory se používají např. diethylenglykol, rašelina nebo 

triethanolamin, vždy v maximálním obsahu 0,02 – 0,5 % objemu slinku. Výsledná směs je 

skladována v silech, odkud je následně expedována do betonáren pomocí železniční či 

automobilové dopravy, nebo je cement balen do papírových pytlů a rozvážen do stavebnin a 

podobných obchodů. [7, 2, 6] 

 
Obrázek 3 Schéma chemické změny surovin v závislosti na teplotě výpalu [8] 
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2.2 Klasifikace cementů podle ČSN EN 197-1 

Norma ČSN EN 197-1 specifikuje obecné použití a složky obsažené v 27 druzích cementů 

(portlandských cementů), které se nejběžněji používají například pro výrobu betonů, malt a 

přípravků obsahujících cement. Definice každého cementu se skládá z poměru složek, jejichž 

kombinací je možno vyrobit určitý druh cementu v rozsahu šesti pevnostních tříd (tab. 3). 

Zahrnuje také požadavky na druh složek, na mechanické a fyzikální vlastnosti cementů 

(tab. 2), chemickou odolnost a požadavky na trvanlivost. [9, 10] 

 

Tabulka 2 Požadavky na mechanické a fyzikální vlastnosti  

Pevnostní třída 

Pevnost v tlaku [MPa] Počátek 

tuhnutí 

[min] 

Objemová stálost 

(rozepnutí) [mm] 
Počáteční pevnost Normalizovaná pevnost 

2 dny 7 dnů 28 dnů 

32,5 N - ≥ 16,0 
≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

≤ 10 

32,5 R ≥ 10,0 - 

42,5 N ≥ 10,0 - 
≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

42,5 R ≥ 20,0 - 

52,5 N ≥ 20,0 - 
≥ 52,5 - ≥ 45 

52,5 R ≥ 30,0 - 

 

 Norma také rozděluje cementy do pěti hlavních tříd označovaných CEM I až CEM V. 

Každá z těchto tříd vykazuje jiné vlastnosti v závislosti na přimíchaných surovinách. Třídy lze 

obecně charakterizovat: 

 CEM I – Vyrábí se mletím p-slinku se sádrovcem, tuhnutí musí být dokončeno po 12 h od 

přidání vody. Hydratuje poměrně rychle, přičemž se uvolňuje velké množství hydratačního 

tepla. Používá se k výrobě betonových konstrukcí a je vhodný do chladných podmínek cca 

5 °C. 

 CEM II – Vyrábí se mletím p-slinku a sádrovce s přísadou dalších složek (až 35 %). 

Vlastnosti jsou ovlivněny druhem přísady. Např. struska zvyšuje odolnost proti agresivnímu 

prostředí a také zmenšuje množství hydratačního tepla, takovéto cementy jsou vhodné pro 

masivní betonové základy, nevýhodou je že takovýto beton musíme udržovat v prvním týdnu 

zrání vlhký, protože za sucha se smršťuje. Křemičitý úlet zvyšuje odolnost betonů při 

namáhání v tahu. Pucolánové cementy zvyšují odolnost betonů proti odpadním a uhličitým 

vodám a také celkovou vodotěsnost. Popílkový cement lze využít k stavbě přehrad z důvodu 

výborné vodotěsnosti.  Cement s vápencem odolává proti plísním a využívá se při stavbě 

nemocnic nebo obchodů. 

 CEM III – Vyrábí se mletím p-slinku, sádrovce a vysokopecní strusky (až 80 %). 

Disponuje pomalým nárůstem pevnosti a vyvíjí poměrně malé hydratační teplo. Lze použít 

v mírně agresivním prostředí a vyrábí se převážně ve třídách 32,5. 

 CEM IV – V tomto případě je jako přísada pucolán, což je vyvřelá hornina. Takovéto 

cementy jsou odolné proti mořské vodě, uhličitanovým a slatinným vodám. 

 CEM V – Nejběžnější cement, který je k dostání v jakýchkoli stavebninách. Přísadou jsou 

v tomto případě struska, pucolány (přírodní, nebo syntetické) a křemičitý popílek v zastoupení 

až 80 %. Používá se na nádrže na vodu, chladící věže, podlahy a méně namáhané 

konstrukce. [4,5] 
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Tabulka 3 Rozdělení cementů podle složení dle ČSN 197-1 

Druh 

cementu 
Název Označení 

Slinek K 

[%] 

Příměs 
Doplňující 

složka [%] Druh 
Obsah 

[%] 

I Portlandský cement I 95 – 100 - - 0 – 5 

II 

Portlandský 

struskový cement 

II/A-S 80 – 94 vysokopecní 

struska S 

6 – 20 0 – 5 

II/B-S 65 – 79 21 – 35 0 – 5 

Portlandský cement 

s křemičitým úletem 
II/A-D 90 – 94 křemičitý úlet D 6 – 10 0 – 5 

Portlandský 

pucolánový cement 

II/A-P 80 – 94  
přírodní pucolán 

P, průmyslový 

pucolán Q 

6 – 20 0 – 5 

II/B-P 65 – 79  21 – 35 0 – 5 

II/A-Q 80 – 94  6 – 20 0 – 5 

II/B-Q 65 – 79  21 – 35 0 – 5 

Portlandský 

popílkový cement 

II/A-V 80 – 94  
popílek 

vápenatý W; 

křemičitý V 

6 – 20 0 – 5 

II/B-V 65 – 79  21 – 35 0 – 5 

II/A-W 80 – 94  6 – 20 0 – 5 

II/B-W 65 – 79  21 – 35 0 – 5 

Portlandský cement 

s kalcinovanou 

břidlicí 

II/A-T 80 – 94 
kalcinovaná 

břidlice T 

6 – 20 0 – 5 

II/B-T 65 – 79 21 – 35 0 – 5 

Portlandský cement s 

vápencem 

II/A-L 80 – 94 
vápenec La) 

6 – 20 0 – 5 

II/B-L 65 – 79 21 – 35 0 – 5 

Portlandský směsný 

cement 

II/A-M 80 – 94 Směs výše 

uvedených 

příměsí M 

6 – 20 0 – 5 

II/B-M 65 – 79 21 – 35 0 – 5 

III Vysokopecní cement 

III/A 35 – 64  
Vysokopecní 

struska S 

36 – 65  0 – 5 

III/B 20 – 34  66 – 80 0 – 5 

III/C 5 – 19  81 – 95  0 – 5 

IV Pucolánový cement 
IV/A 65 – 89  

P, Q, D, V 
11 - 35 0 – 5 

IV/B 45 – 64  36 – 55  0 – 5 

V Směsný cement 
V/A 40 – 64 

S, P, Q, V 
18 – 30  0 – 5 

V/B 29 – 39 31 – 50  0 – 5 

a) Při obsahu organického uhlíku vyšším než 0,2 % se používá značení LL 
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2.3 Hydratace p-cementu 

Hydratace cementu je proces, při kterém dochází ke smísen cementu s vodou. Toto mísení 

podnítí určité chemické reakce a vede tak k tvrdnutí a tuhnutí výsledného produktu (beton). 

Na úvod je podstatné zmínit, že celkovou hydrataci cementu nelze popsat pouze několika 

obecnými chemickými rovnicemi, nýbrž zahrnuje veškeré chemické, fyzikální a mechanické 

jevy, které se při tvrdnutí vyskytují. Průběh hydratace také závisí na mineralogickém složení a 

také na jemnosti mletí, množství přidané vody, teplotě a na obsahu příměsových materiálů. 

Obecně lze říci, že u běžně mletých cementů hydratuje pouze asi 15 % objemu. Ke zbylému 

objemu se voda nedostane přes vzniklé hydratační produkty a tato nezreagovaná část slouží 

v podstatě jako plnivo. [5] 

 Při hydrataci vznikají jako nejvýznamnější sloučeniny kalciumhydroalumináty C-H-A, 

kalciumhydrosilikáty C-H-S s různým množstvím chemicky vázané vody a portlandit 

Ca(OH)2, označovaný také jako CH. Reakce slinkových materiálů jsou složité, ale ve své 

podstatě lze hovořit o hydrolýze s následnou hydratací. [4, 7] 

 

2.3.1 Hydratace některých slinkových minerálů 

Nejrychleji reaguje s vodou C3A a C3S. Úplnou hydrolýzou p-slinku vzniká křemičitý gel 

podle rovnice (7): 

  𝑛H2O+3CaO∙SiO2 → 3Ca(OH)
2
+SiO2∙(𝑛-3)H2O (7) 

Při neúplné hydrolýze, tedy pokud do reakce vstupuje pouze malé množství vody, vzniká C-

H-S gel podle rovnice (8): 

  6H2O+2(3CaO∙SiO2) → 3Ca(OH)
2
+3CaO∙2SiO2∙3H2O (8) 

C-H-S gel může vznikat buď vnější nebo vnitřní. Vnější vzniká v prvních fázích hydratace a 

vyplňuje místa která náležela vodě. Zrna p-slinku se obalí vnějším gelem a ten zrno uzavře. 

Další voda musí difundovat přes tuto vrstvu gelu dovnitř, a proto se vytváří vnitřní gel, který 

je hutnější a méně pórovitý. Průběžně vzniká také Ca(OH)2, který přesycuje roztok a později 

se vylučuje ve formě krystalků destičkového tvaru. 

 Minerály C3A a C4AF vytváří při hydrataci C-H-A gel, který je výrazně krystalického 

charakteru. Tyto minerály hydratují poměrně dlouho přes různé meziprodukty a výsledným 

produktem je v případě C3A kubický 3CaO∙Al2O3∙6H2O (rovnice 9).  

 

  3CaO∙Al2O3+6H2O → 3CaO∙Al2O3∙6H2O (9) 

V případě C4AF je konečným produktem C3FH6 a C3AH6 a případný přebytek Al2O3 vytvoří 

hydroxidy. [11] 

 Sádrovec je přidávám do p-slinku jako zpomalovač tuhnutí s roztokem přesyceným 

Ca(OH)2 reaguje za vzniku tzv. ettringitu. Ten vzniká při dostatku síranu a je také označovaný 

jako trisulfát, nebo zkratkou AFt. Má jehlicový charakter a jeho vzorec vypadá takto: 

3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙(30-32)H2O. Při menším množství síranu vzniká tzv. monosulfát, také 

označován jako AFm se vzorcem 3CaO∙Al2O3∙CaSO4∙(10-12)H2O. Ettringit obaluje zrna C3A 

a tím zabraňuje jeho hydrataci. [5] 
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2.4 Alkálie v p-slinku 

Alkálie se ve slinku objevují převážně díky přítomnosti živců a slíd a v poslední době také 

spalováním tuhých alternativních paliv. Obsah alkálií v p-slinku je cca 2 hm. % a to tak, že 

poměr K2O/Na2O činí přibližně 1,520. V průběhu výpalu jsou dvě různé možnosti jejich 

reakcí. Za přítomnosti SO3 vytvářejí alkalické sírany (K2SO4 arkanit, Na2SO4 thenardit). Bez 

přítomnosti SO3 se vytvářejí komplexní hlinitany a křemičitany. V betonech se díky rozpínaní 

alkalicko-křemičitého gelu tvoří praskliny a výsledný výrobek se může drolit či praskat. [12] 

 

2.4.1 Alkalicko-křemičitá reakce (ASR) 

Alkalicko-křemičitá reakce byla poprvé studována v roce 1940 a byly jí připsány defekty, 

trhliny a praskliny betonových dílů či cest. Při této reakci reagují alkálie cementu i samotného 

kameniva s amorfním oxidem křemičitým za přítomnosti vody na alkalicko-křemičitý gel 

podle rovnice 10. Alkálie vstupují do reakce v podobě hydroxidů. 

  2NaOH+SiO2+ 𝑛H2O → Na2SiO3·𝑛H2O  (10) 

Tato reakce je spojena s velkým objemovým nárůstem. Protože k této reakci dochází až po 

vytvrdnutí výrobku, není prostor k expanzi, a tudíž narůstá vnitřní tlak a výrobek praská. 

V krajních případech může tento tlak činit až 20 N∙mm-2. Trhliny mohou vznikat v celém 

objemu i na povrchu. [12] 

 Aby k vzniku ASR mohlo dojít musí nastat všechny následující podmínky: 

- dostatečné množství reaktivních materiálů (kameniva), 

- dostatečně vysoká koncentrace alkálií v pórovém roztoku 

- dostatečný dlouhodobý přísun vody (vlhkost). 

Pokud chceme zamezit této reakci, musíme alespoň jeden z faktorů eliminovat. Nejsnadněji se 

dá omezit množství reaktivních materiálů, a to správným výběrem kameniva, které je 

rozděleno na několik tříd podle rizikovosti vzniku alkalicko-křemičitého gelu (tab. 4). [13] 

Tabulka 4 Orientační rozdělení hornin podle rizikovosti [13] 

Rizikovost hornin Skupina hornin Petrografický druh 

Nízká 

Magmatické  
žula, granodiorit, gabro, čedič, melafyr, diabas, 

spilit, znělec 

Sedimentární 
- zpevněné 

- nezpevněné 

vápence bez přítomností rohovců 

písek, štěrkopísek (dle oblasti výskytu) 

Metamorfované  granulit, amfibolit, hadec, krystalický vápenec 

Střední 

Magmatické  ryolit, porfyr, porfyrit, melafyr s mandlovci 

Sedimentární 
- zpevněné 

- nezpevněné 

droba, slepencové droby 

písek, štěrkopísek (dle oblasti výskytu) 

Metamorfované  
pararula, ortorula, rohovec, metadroba, 

metamorfované prachovce, prachovcové břidlice 

Vysoká 

Magmatické  
ryolit, porfyr, porfyrit, vulkanické sklo, sopečný 

tuf 

Sedimentární 
- zpevněné 

- nezpevněné 

droba, vápenec s rohovcem 

písek, štěrkopísek (dle oblasti výskytu) 

Metamorfované  rohovec, metadroba, křemenec, buližník 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité metody 

3.1.1 Laserová difrakce 

Metoda laserové difrakce je používána k zjištění velikosti částic ve vzorku. Vzorek je 

dispergován vhodným mediem, nejčastěji vzduchem nebo kapalinou a prochází kontinuálně 

přes měřící celu. Zároveň přes měřící celu prochází i laserový paprsek, který je pomocí 

objektivů směřován na detektor. Podle velikosti úhlu ohybu od osy původního paprsku, se 

určuje velikost částic. Malé částice způsobují větší odchylku paprsku od jeho osy než větší 

částice. Pro naše měření byl použit přístroj SYMPATEC HELOS KR (obr. 4). [14] 

 
Obrázek 4 Fotografie přístroje SYMPATEC HELOS KR 

 

3.1.2 Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) 

Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem je analytická metoda, která je schopna 

změřit i stopové koncentrace prvků ve vzorku. Umí detekovat téměř všechny prvky 

periodické tabulky, které jdou převést do roztoku. Roztok analyzovaného vzorku je nejdříve 

zmlžen, což znamená, že je převeden na aerosol (mlhu). Tato mlha je proudem argonu 

unášena do plazmového hořáku. V hořáku je pomocí vysokofrekvenčního magnetického pole 

udržováno argonové plazma o teplotě 6 000 – 10 000 K. Dochází k odpaření rozpouštědla 

k atomizaci a excitaci prvků přivedených v aerosolu. Protože vybuzený stav atomu není 

stabilní, dochází k návratu elektronů do původní orbitalové hladiny za uvolnění záření o 

přesně definované vlnové délce. Toto záření se dále zpracovává tak, že prochází přes 

monochromátor, který rozděluje světlo podle jednotlivých vlnových délek. Monochromátor je 

v dnešní době zastoupen optickým hranolem a optickou mřížkou. Následně dopadá záření o 

jednotlivých vlnových délkách na detektor, který je na svém povrchu pokryt polovodičovou 

fotocitlivou vrstvou. Ta je schopna převést intenzitu dopadajícího světla na velmi slabý 

elektrický proud. Proud se dále zesiluje a je výchozím prvkem pro získání koncentrace 

jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku. Pro každý prvek se využívá k detekci jiné vlnové 

délky spektrálních čar.  Ke stanovení alkálií byl použit přístroj Horiba Ultima 2. [15, 16] 
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3.1.3  Světelná mikroskopie 

Světelná neboli optická mikroskopie je jedna z nejdůležitějších metod využívaná ke zkoumání 

mikrostruktur materiálů. Při studování p-slinku se nejčastěji používá odrazová světelná 

mikroskopie, která na rozdíl od metody procházejícího světla pracuje se vzorky, které nejsou 

schopny propustit světlo, a tedy nejsou transparentní. V našem případě byl použit inverzní 

mikroskop, který jako první sestavil Le Chatelier. Schématické znázornění konstrukce 

použitého mikroskopu lze vidět na obr. 5. Výhodou tohoto mikroskopu je, že můžeme 

sledovat relativně velké vzorky, jediná podmínka je důkladně vyleštěný sledovaný povrch. 

Světlo vychází ze žárovky, která je nejčastěji halogenová, rtuťová anebo xenonová. Dále je 

světlo korigováno přes čočky, filtry a zrcadla, poté prochází přes objektiv a dopadá na povrch 

zkoumaného předmětu. Od povrchu se světlo znova odráží a přes další soustavu čoček a 

zrcadel je vedeno dvojí cestou. První cesta vede do okuláru, přes který můžeme povrch 

pozorovat pouhým okem, a druhá cesta vede do kamery, která odraz snímá a promítá ho na 

monitor příslušného počítače. Díky kameře a počítači můžeme obraz povrchu fotografovat a 

uchovávat v digitální podobě. [17, 18] 

 
Obrázek 5 Schéma inverzního světelného mikroskopu [18] 

  

3.1.4 Rastrovací (skenovací) elektronová mikroskopie (SEM) 

V elektronové mikroskopii se využívá k zobrazení povrchu vzorku svazek elektronů, který je 

usměrňován elektromagnetickými čočkami, respektive cívkami. Pro náš účel byla zvolena 

skenovací elektronová mikroskopie, a to z důvodu, že je tato metoda založena na detekci 

odražených elektronů, nikoli prošlých, a proto muže mít vzorek tloušťku až 2 – 3 cm. 

Elektronové mikroskopy pracují za vysokého vakua (minimálně 10-2 Pa). Vakuum eliminuje 

srážky elektronů s molekulami vzduchu. [19, 20] 

 Skenovací elektronový mikroskop se skládá z několika částí. Základem je katoda, která je 

obvykle z wolframového vlákna. Vlákno se žhaví, čímž se emitují elektrony, které jsou 

urychleny napětím cca 1 – 30 kV. Elektrony jsou dále přitahovány k anodě (obvykle měděný 

prstenec) a dále prolétávají přes elektromagnetické čočky (cívky). Čočky mají za úkol 

řídící panel 

kamery 

okulár 

podstavec lampa 

světlovod 

otočný nosič 

objektivu 

kamera 
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zformovat elektronový paprsek a zaměřit ho přesně na požadované místo vzorku. Elektronový 

paprsek dopadá na povrch vzorku, na kterém může nastat několik situací:  

- elektronový paprsek je odražen zpětně jádrem atomu, takovéto elektrony poskytují 

informace o topografii a materiálovém složení a nazýváme je zpětně odražené 

elektrony, 

- elektronový paprsek vyrazí jiný elektron z orbitalu atomu, vyražený elektron nese 

informace převážně topografické a nazýváme ho sekundární elektron. 

Po vyražení elektronu z nižší elektronové vrstvy se prázdné místo zaplňuje přechodem 

elektronu z vyšší elektronové vrstvy. Přechod se může projevit jako energie ve formě fotonu, 

nebo jako kinetická energie. Obě varianty přechodu po detekci informují o prvkovém složení 

vzorku. Pro vytvoření prvkových map slinků byl použit skenovací elektronový mikroskop 

EVO LS10 s EDS detektorem (obr. 6). [20]  

 
Obrázek 6 Fotografie skenovacího elektronového mikroskopu EVO LS10 

 

3.1 Použité chemikálie  

- p-slinek 

- ethanol 96 % 

- kyselina octová (ledová) 99,8 % 

- epoxidová pryskyřice 

- destilovaná voda 

 

3.2 Použité přístroje a pomůcky 

- SYMPATEC HELOS KR – laserová difrakce, měření distribuce velikosti částic 

- EVO LS10 – elektronový mikroskop, stanovení fází 

- ZEISS Observer – světelný mikroskop, slínkové minerály 

- Kippův přístroj – příprava CO2 

- Bruska – příprava nábrusu pro optický i světelný mikroskop 

- ICP-OES, HORIBA Ultima 2 – stanovení obsahu alkálií ve výluzích 
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3.3 Příprava vzorků, luhovací experiment 

Vzorky byly zastoupeny komerčním p-slinkem, který byl dovezen z několika cementáren, 

přičemž 2 vzorky byly z Česka, 1 ze Slovenska a 1 z Číny. Slinky byly pomlety na vibračním 

mlýnu a jemnost mletí byla změřena pomocí laserového analyzátoru velikosti částic. Poté 

byly připraveny suspenze pro zjištění rychlosti přestupu alkálií do roztoku v čase. Experiment 

probíhal tak, že cca 5 g slinku bylo mícháno v destilované vodě a po stanovené době 

zfiltrováno za sníženého tlaku na Büchnerově nálevce. Filtrát byl probublán CO2 z Kippova 

přístroje kvůli vysrážení Ca2+ jako CaCO3 a vzniklá sraženina byla odfiltrována přes 

stříkačkové filtry. Filtrát byl 100x zředěn a analyzován metodou ICP-OES. Byla stanovena 

koncentrační závislost K+ a Na+.  

 

3.3.1 Měření velikosti částic pomletých slinků 

K určení jemnosti mletí jednotlivých slinků byl použit přístroj SYMPATEC HELOS KR. 

Souhrnné výsledky měření jsou uvedeny v tab. 5. Označení dx, kde x představuje číslo, 

znamená, že x % materiálu má rozměry menší než uvedená velikost v µm. Jednotlivé 

distribuční grafy jsou uvedeny jako graf 1 – 4. Lze tedy říci, že slinek 2 a slinek 3 byly 

pomlety mírně hruběji než slinek 1 a slinek 4, což by mohlo mít vliv na vyluhovatelnost 

alkálií. Čím menší částice jsou, tím větší reakční povrch zaujímají, a přestup alkálií z pevné 

fáze do kapaliny by mohl být snadnější. 

 

Tabulka 5 Naměřené hodnoty jemnosti mletí jednotlivých slinků 

 
d10 

[µm] 

d30 

[µm] 

d50 

[µm] 

d90 

[µm] 

Slinek 1 0,69 2,21 4,72 12,86 

Slinek 2 0,78 2,89 6,16 14,73 

Slinek 3 0,79 2,92 6,39 15,24 

Slinek 4 0,67 2,16 4,64 13,02 

 

 

 
Graf 1 Graf distribuce velikosti částic, slinek 2 
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Graf 2 Graf distribuce velikosti částic, slinek 3 

 

 

Graf 3 Graf distribuce velikosti částic, slinek 1 

 

 

Graf 4 Graf distribuce velikosti částic, slinek 4 
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3.3.2 Příprava suspenzí pro stanovení rychlosti přestupu alkálií do roztoku v čase 

Do kádinek 150 ml bylo naváženo množství slinku podle tab. 6 a následně přidáno 100 ml 

destilované vody. Kádinky byly překryty parafilmem a umístěny na magnetickou míchačku 

(obr. 7). Byla připravena řada experimentů, kdy každý experiment trval jinou dobu, následně 

byly vzorky přefiltrovány a srážením pomocí CO2 byly odstraněny vápenaté ionty. Takto 

připravené filtráty byly podrobeny analýze ICP-OES.  Experimenty probíhaly v těchto časech: 

10 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 1 den, 2 dny, 7 dnů a 14 dnů. 

Tabulka 6: Přesné navážky pro vytvoření suspenzí 

Slinek 1 Slinek 2 Slinek 3 Slinek 4 

t [min] m [g] t [min] m [g] t [min] m [g] t [min] m [g] 

10 5,164 10 5,358 10 5,351 10 5,4312 

30  5,3444 30  5,5819 30  5,0646 30  5,7091 

60  4,3658 60  5,3213 60  5,2166 60  5,4547 

120  5,4009 120  5,9655 120  6,0038 120  5,4778 

240  5,7257 240  4,9241 240  5,8183 240  5,5892 

t [den] m [g] t [den] m [g] t [den] m [g] t [den] m [g] 

1 5,6542 1 5,0263 1 6,1061 1 5,4318 

2 5,0612 2 6,2131 2 5,173 2 5,3177 

7 6,179 7 5,8664 7 5,2527 7 5,7527 

14 5,4254 14 5,8728 14 6,0693 14 6,3187 

t – čas luhování slinku 
 

 

 
Obrázek 7 Fotografie připravených suspenzí umístěných na magnetické míchačce 
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3.3.3 Příprava roztoků pro stanovení alkálií na ICP-OES 

Po uplynutí stanovené doby byly suspenze zfiltrovány za sníženého tlaku na Büchnerově 

nálevce. Filtráty byly probublány CO2 plynem z Kippova přístroje (obr. 8), vysrážený CaCO3 

byl sedimentován a odfiltrován přes stříkačkové filtry. Vzniklé roztoky byly 100krát zředěny 

podle tab. 7. Koncentrace K+ a Na+ byla stanovena pomocí ICP-OES. 

 
Obrázek 8 Fotografie Kippva přístroje (vlevo) a aparatury pro filtraci za sníženého 

taku (vpravo) 

 

Tabulka 7 Hodnoty objemů použitých při ředění filtrátu 100krát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

t V1 [ml] V2 [ml]  

10 min. 50 0,5  

30 min. 250 2,5 t – čas luhování  

60 min. 50 0,5 V1 – objem odměrné baňky 

120 min. 50 0,5 V2 – pipetovaný objem  

240 min. 50 0,5  

1 den 50 0,5  

2 dny 50 0,5  

7 dní 20 0,2  

14 dní 10 0,1  
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1 Charakterizace slínkových materiálů 

Z nepomletého slinku byly vybrány kusy o velikosti cca 1 – 2 cm (obr. 9), které byly ve 

formičkách zality pryskyřicí a vytvrzeny při laboratorní teplotě. Vzniklé tablety (obr. 10) byly 

zbroušeny až na vzorek a vyleštěny. Broušení probíhalo na vodě nejprve na brusném papíru 

z SiC o hrubosti 60 – 800 zrn/cm2. Následně byly tablety broušeny na ethanolu a brusném 

papíru o hrubosti 1000 – 4000 zrn/cm2. Po vybroušení byly tablety přeleštěny na plátně 

s diamantovou pastou a uchovány v krabičce se silikagelem, kvůli odstranění vzdušné 

vlhkosti. 

 

Obrázek 9 Fotografie nepomletého p-slinku 

 

Obrázek 10 Fotografie hotové tablety 

 

4.1.1 Leptání p-slinku nad parami kyseliny octové 

Připravené tablety byly leptány nad parami ledové kyseliny octové. Leptání probíhalo na 

plátně, které bylo připevněno gumičkou na kádinku. Do kádinky byla nalita ledová kyselina 

octová, tak aby se hladina nedotýkala plátna. Na plátně byla položena Petriho miska, kvůli 

udržení koncentrace par v kádince. Petriho miska byla vždy sejmuta a vzorek byl položen na 

plátno na cca 2 – 4 s. Správné naleptání šlo poznat i pouhým okem a to tak, že se naleptaný 

vzorek na světle leskl modře. Po naleptání byly vzorky foceny na světelném mikroskopu. 

Pokud byl vzorek „přeleptán“ (obr. 12), byly na snímcích vidět duhové skvrny a barvy 

neodpovídaly standardnímu zbarvení jednotlivých minerálů. Pokud byl vzorek nedostatečně 

naleptán (obr. 11), byly na snímcích patrná nezbarvená zrna a alit byl hnědý. Pro odstranění 

špatného naleptání stačilo vzorek přeleštit a naleptat znovu. Po správném naleptání vzorku 

(obr. 13) byl alit zbarven do modra, belit do hněda, volné vápno do růžova a mezerní hmota 

byla šedá.  

 Jednotlivé slinkové minerály lze poznat i podle tvaru zrn, kdy alit má spíše hranatější zrna 

v častějším zastoupení, belit má zrna kulatější a méně zastoupena ve slinku a volné vápno 

tvoří malé shluky nepravidelných oblých tvarů. Tvarový rozdíl mezi zrnem alitu a belitu, lze 

poměrně jednoduše rozpoznat na obr. 14. 
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Obrázek 11 Fotografie nedoleptaného slinku 

 
Obrázek 12 Fotografie „přeleptaného“ slinku 

  

 

 
Obrázek 13 Fotografie slinku ze světelného mikroskopu, zvětšeno 200x 

 

ALIT 

BELIT 

VOLNÉ 

VÁPNO 

MEZERNÍ HMOTA 
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Obrázek 14 Fotografie slinku ze světelného mikroskopu, zvětšeno 500x 
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4.2 Identifikace alkálií ve slínkových minerálech metodou SEM – EDS 

Každý vzorek slinku byl sledován pod elektronovým mikroskopem. Byly vytvořeny prvkové 

mapy, na kterých můžeme pozorovat rozmístění prvků ve vzorku. Pro naši práci jsme se 

zaměřili na výskyt sodíku, draslíku, síry a chloru. Byly vytvořeny i prvkové mapy vápníku a 

křemíku, na kterých je vidět rozložení alitu a belitu ve vzorku. Na obr. 16 můžeme vidět 

světlejší plochy, které odpovídají belitu, tmavší odpovídají alitu a černé plochy jsou póry. Na 

obr. 15 je toto zbarvení obrácené. V alitu je vyšší zastoupení Ca než v belitu, tím pádem je alit 

světlejší než belit. 

 
Obrázek 15 Prvková mapa vápníku, slinek 4 

 
Obrázek 16 Prvková mapa křemíku, slinek 4 

U všech vzorků bylo díky prvkovým mapám zjištěno, že sodík i draslík se vyskytují převážně 

v tuhém roztoku. Draslík se nachází i v drobných zrnech, které byly podle bodových spekter, 

určeny jako síran draselný a síran vápenato-draselný. Podle tabulek 8 – 11 lze v těchto zrnech 

prokázat i sodík, ale ve velmi malé koncentraci. V některých zrnech se sodík nevyskytoval 

vůbec. Vazbu síry s draslíkem jasně prokazují prvkové mapy (obr. 17, 18), na kterých jsou 

vidět světlé tečky, velmi pravděpodobně se jedná o síran draselný jako arkanit. Tyto tečky 

značí místa s nejvyšší koncentrací daného prvku. Kdybychom přeložili mapu síry a draslíku 

přes sebe, jednotlivé tečky se zcela věrně překryjí. 

 
Obrázek 17 Prvková mapa síry, slinek 1 

 
Obrázek 18 Prvková mapa draslíku, slinek 1 
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Dále je z analýz patrné, že chlor a sodík spolu ve slinku netvoří samostatná místa kde by byly 

alokovány sloučeniny chloru a sodíku. Na jejich prvkových mapách nejsou patrné ani žádné 

výrazné překryvy či shluky vyšší koncentrace těchto prvků společně. Sodík i chlór jsou 

rovnoměrně rozprostřeny v celém objemu slinku, což dokazují obr. 19 a 20, lze se tedy 

domnívat, že sloučenina NaCl se v systému nevyskytuje. 

 
Obrázek 19 Prvková mapa chloru, slinek 3 

 
Obrázek 20 Prvková mapa sodíku, slinek 3 

Společné prvkové mapy síry, sodíku a draslíku jsou přiloženy v přílohách jako příloha 1 – 4, 

jsou na nich křížkem vyznačena místa, kde byla měřena bodová spektra vybraných zrn. Zbylé 

prvkové mapy síry, sodíku, draslíku a chloru jsou rovněž v kapitole Přílohy (příloha 5 – 16). 

 

Tabulka 8 Prvkové složení jednotlivých zrn, slinek 1 

bodové spektrum 22 bodové spektrum 23 bodové spektrum 24 

prvek hm. % oxid hm. % prvek hm. % oxid hm. % prvek hm. % oxid hm. % 

O 41,8 
  

O 42,7 
  

O 43,7 
  

Na 1,4 Na2O 1,9 Na 1,8 Na2O 2,4 Na 1,7 Na2O 2,3 

Mg 0,3 MgO 0,5 Mg 0,3 MgO 0,4 Mg 0,2 MgO 0,3 

Al 1,3 Al2O3 2,4 Al 2,0 Al2O3 3,7 Al 0,7 Al2O3 1,2 

Si 0,4 SiO2 0,9 Si 0,6 SiO2 1,2 Si 0,5 SiO2 1,0 

S 19,9 SO3 49,8 S 20,1 SO3 50,3 S 21,5 SO3 53,8 

K 18,5 K2O 22,3 K 16,4 K2O 19,7 K 13,5 K2O 16,3 

Ca 13,5 CaO 18,9 Ca 13,9 CaO 19,5 Ca 16,6 CaO 23,2 

Fe 1,2 FeO 1,5 Fe 1,3 FeO 1,6 Fe 0,7 FeO 0,8 

Ba 1,7 BaO 1,9 Ba 1,0 BaO 1,1 Ba 1,1 BaO 1,2 
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Tabulka 9 Prvkové složení jednotlivých zrn, slinek 2 

bodové spektrum 17 bodové spektrum 18 bodové spektrum 21 

prvek hm. % oxid hm. % prvek hm. % oxid hm. % prvek hm. % oxid hm. % 

O 13,2 
  

O 16,1 
  

O 31,0 
  

Mg 0,3 MgO 0,5 Na 0,4 Na2O 0,6 Al 1,0 Al2O3 1,4 

Al 2,3 Al2O3 3,4  Mg 1,0 MgO 1,1 Si 2,5 SiO2 3,6 

Si 1,1 SiO2  2,1 Al 3,5 Al2O3 4,6 S 16,0 SO3 25,3 

S 28,8 SO3 43,8 Si 1,1 SiO2 2,1 K 41,7 K2O 59,6 

K 14,0 K2O 16,9 S 25,3 SO3 37,5 Ca 7,9 CaO 10,1 

Ca 4,7 CaO 5,4 K 8,9 K2O 11,2 
    

Mn 1,0 MnO 1,1 Ca 6,2 CaO 7,1 
    

Fe 28,1 FeO 22,4 Mn 0,5 MnO 0,6 
    

Cu 3,5 CuO 2,3 Fe 30,6 FeO 29,3 
    

Zn 3,0 ZnO 2,1 Cu 5,2 CuO 4,1     

    Zn 1,2 ZnO 1,8     

 

Tabulka 10 Prvkové složení zrn, slinek 3 

bodové spektrum 7 bodové spektrum 8 

prvek hm. % oxid hm. % prvek hm. % oxid hm. % 

O 37,6  
 

O 37,6 
  

Na 1,5 Na2O 2,0 Na 0,2 Na2O 0,3 

Si 0,8 SiO2 1,6 Mg 0,2 MgO 0,3 

S 18,0 SO3 44,9 Al 2,1 Al2O3 4,0 

K 38,9 K2O 46,8 Si 1,1 SiO2 2,3 

Ca 3,4 CaO 4,7 S 16,0 SO3 39,9 

   
 

K 33,5 K2O 40,3 

   
 

Ca 7,3 CaO 10,2 

    Fe 2,1 FeO 2,7 

 

Tabulka 11 Prvkové složení zrna, slinek 4 

bodové spektrum 9  

prvek hm. % oxid hm. % 

O 38,1 
  

Na 0,3 Na2O 0,4 

Mg 0,2 MgO 0,3 

Al 1,1 Al2O3 2,0 

Si 1,4 SiO2 2,9 

S 17,1 SO3 42,6 

K 35,0 K2O 42,2 

Ca 4,4 CaO 6,2 

Cr 0,7 Cr2O3 1,0 

Fe 1,8 FeO 2,3 
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4.3 Stanovení rychlosti uvolňování alkálií z p-slinku do vodného prostředí 

Pomleté vzorky slinků z jednotlivých cementáren byly míchány magnetickým míchadlem 

v destilované vodě po dobu 10 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 1 dne, 2 dnů, 7 dní a 

14 dní. Bylo sledováno, jaké množství alkálií se za daný čas uvolní do roztoku. Výsledky jsou 

vyneseny do grafů. Pro lepší přehlednost byly grafy rozděleny na luhování v minutách (graf 

5, 7, 9, 11) a ve dnech (graf 6, 8, 10, 12). 

 Výsledky měření poukazují na relativně lineární závislost přestupu alkálií do roztoku 

v prvních minutách. Ze všech grafů je patrné, že draslík se do roztoku uvolňuje daleko 

snadněji a ve větším množství. Tento jev lze vysvětlit podle prvkových map v předcházející 

kapitole, kde jsme určili, že draslík se prokazatelně vyskytuje v síranech, zatímco sodík 

převážně v tuhém roztoku.  

 Experimenty vyhodnocené v grafech 5 – 12 vykazují nárůst koncentrace alkálií u 

slinku 1, 2, 4 a to až do 7 dne, poté začala koncentrace alkálií v roztoku klesat. Vzhledem 

k tomu, že systém byl bez průběžných vstupů, se můžeme domnívat, že vlivem posunu 

rovnováhy či změny rozpustnosti došlo ke zpětnému zabudování alkálií z roztoku do pevného 

podílu.  

Po 7. dnu se začal na stěnách kádinek objevovat bílý povlak (obr. 21). Tento jev byl 

způsoben tím, že v kádince byl přítomen určitý podíl CO2 ze vzduchu, což pravděpodobně 

vedlo k vytvoření malého množství uhličitanu vápenatého (Mg), které se usadily na stěny 

kádinek, tomu nasvědčuje i umístění bílého zákalu na stěně kádinky v horní polovině vsázky. 

 
Obrázek 21 Fotografie kádinky s povlakem 

U vzorku slinku 3 zůstává závislost rozpustnosti alkálií na čase i po 7 dnech u obou 

sledovaných prvků stále rostoucí a jde o jediný vzorek, kde dochází k navýšení množství 

rozpuštěných alkálií i po 7 dnech míchání (hodnota po 14 dnech). V případě sodíku byl tento 

trend identifikován i u vzorku slinku 4. Vzhledem k tomu, že systém byl bez průběžných 

vstupů, se můžeme domnívat, že vlivem posunu rovnováhy či změny rozpustnosti došlo ke 

zpětnému zabudování alkálií z roztoku do pevného podílu. 
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Graf 5 Závislost koncentrace vyluhovaných alkálií na čase (minuty), slinek 1 

 
Graf 6 Závislost koncentrace vyluhovaných alkálií na čase (dny), slinek 1 

 

Graf 7 Závislost koncentrace vyluhovaných alkálií na čase (minuty), slinek 2 
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Graf 8 Závislost koncentrace vyluhovaných alkálií na čase (dny), slinek 2 

 

Graf 9 Závislost koncentrace vyluhovaných alkálií na čase (minuty), slinek 3 

 

Graf 10 Závislost koncentrace vyluhovaných alkálií na čase (dny), slinek 3 
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Graf 11 Závislost koncentrace vyluhovaných alkálií na čase (minuty), slinek 4 

 

Graf 12 Závislost koncentrace vyluhovaných alkálií na čase (dny), slinek 4 

 

Tabulka 12 Koncentrace přestoupených alkálií do roztoku po 7. a 14. dnu 

t 

[den] 

slinek 1 slinek 2 slinek 3 slinek4 

c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] c [mg/l] 

K+ Na+ K+ Na+ K+ Na+ K+ Na+ 

7 197,5 88,3 356,1 77,6 226,9 48,8 349,5 106,3 

14 141,9 74,4 308,8 67,2 325,5 63,8 331,1 105,2 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce si kladla za cíl prozkoumat a ověřit, kde a v jaké formě se v portlandském 

slinku vyskytují sodné a draselné alkálie. Instrumentálně stanovit jaká je jejich vazba s 

anionty, zejména síranovými a chloridovými. Dále se práce zaměřila na vyluhovatelnost 

těchto alkálií do roztoku, a to v krátkém i dlouhém časovém období. 

 Byly zkoumány čtyři různé p-slinky 2 z České Republiky, 1 ze Slovenské Republiky a 1 

z Číny. U všech vzorků bylo prokázáno, že draslík je obsažen v síranech. Nejvíce zastoupený 

byl síran draselný, síran vápenato-draselný a v nepatrném množství i síran sodno-draselný. 

Konkrétně u slinku 1 lze na základě hodnot uvedených v tabulce 8 doložit přítomnost síranu 

vápenato-draselného. Zastoupení sodíku činilo v zrnech tohoto slinku 1 cca 1,5 hm. %. 

V malém množství se tedy mohl vyskytovat i síran sodno-draselný či sodno vápenatý, jež je 

jeho analogem. U slinku 2 (tab. 9) jednoznačně převažoval výskyt draslíku a síry, to 

nasvědčuje tomu, že většina draslíku byla ve vzorku ve formě síranu draselného, to bylo 

následně potvrzeno i mapováním. 

 Místa s nejvyšší koncentrací síry a draslíku slinku 3 (tab. 10) byla podobného složení jako 

u vzorku 2, nevětší zastoupení měl síran draselný. U slinku 4 (tab. 11) byla provedena pouze 

jedna analýza EDS, neboť svým prvkovým složením vycházely všechny vzorky měřených 

slínků podobně. 

 Celkově lze konstatovat, že většina draslíku je ve všech slincích alokována ve formě síranu 

draselného, malá část ve formě podvojných síranů. Sodík se ve vzorcích nacházel ve formě 

podvojných síranů společně s draslíkem a vápníkem, chlorid sodný nebyl potvrzen ani 

identifikován. 

 Dále byla experimentálně zkoumána vyluhovatelnost přítomných alkálií do vody. Test 

vyluhovatelnosti probíhal po dobu 14 dní za stálého míchání a teploty 25 °C. U všech slinků, 

bylo zjištěno, že do 7. dne obsah alkálií v roztoku stoupá. U některých vzorků (slinek 1,2,4) 

bylo zjištěno, že při analýze obsahu rozpuštěných alkálií po 14-ti dnech došlo ke snížení jejich 

obsahu. Mohlo to být způsobeno nasycením roztoku jinou fází či sloučeninou a částečnou 

krystalizací nebo přechodem rozpuštěných alkálií do nerozpustné fáze. Rovněž mohla sehrát 

roli i změna objemu rozpouštědla odpařením a následný posun rovnováhy. Každopádně je 

nutné konstatovat, že poklesy obsahu rozpuštěných alkálií (tab. 12) nebyly nikterak vysoké, 

například u draslíku se jednalo o poklesy v intervalu 20 – 50 mg/l.  

 Experimentálně bylo zjištěno, že u slinku 1 přešlo do roztoku 197,5 mg/l draslíku 

88,3 mg/l sodíku po 7 dnech a dále již koncentrace nerostla. U slinku 2 přešlo do roztoku 

356,1 mg/l draslíku a 77,6 mg/l sodíku. U vzorku 3 se vyluhovalo po 7 dnech 226,9 mg/l 

draslíku a 48,8 mg/l sodíku. U vzorku 4 to bylo 349,5 mg/l draslíku a 106,3 mg/l sodíku. Tyto 

hodnoty potvrzují předchozí hypotézu a dokládají, že draslík je obsažen ve formě síranů, které 

byly po celou dobu experimentů detekovány pomocí orientačních papírků a již po 10-ti 

minutách se hodnota síranů blížila měřícímu rozsahu papírků. Sodík byl rovněž ve vzorcích 

jako síran nebo síran podvojný. 
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