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Chemické a fázové eložení zatvrdlých kaší bezBádrovcových cemeneil je blízké 
eložení zatvrdlých kaší portlandských cementů. Hlavní eložkou vazebných 
produktů j8ou hydrosilikáty pfevážné typu C2SH2 proswupené velmi jemným 
Ca(OH)2 a vyBocediBperzními hydroalumináty. V zatvrdlých kaších bezaádrov
cových cementů byly nalezeny nezhydratované éáetice slínku od mikrono
vých rozměrů, a to i v pfípadé že byl použit slínek umletý na vysoký měrný 
povrch. V hutné struktuře zatvrdlých kaší bezsádrovcových cementů nebyly 
nalezeny krystalové útvary, pfedeváim portlanditové, které jeou typické pro 

zatvrdlé kaše portlandského cementu. 

ÚVOD 

Bezsádrovcové cementy představují systém za.ložený na. umletém cementářském 
slínku s měrným povrchem 250-900 m2/kg, kde místo sádrovce, jako regulátoru 
tuhnutí, je použit derivát ligninu (nebo sulfonovaný polyfenolát) a. alkalický uhli
čitan (nebo jiná alkalická. sůl). V předcházejících pracích [l]-[6] byly uvedeny 
základní výsledky o vlastnostech těchto cementů. V této práci byla. věnována. po
zornost morfologii a. složení za.tvrdlých kaší bezsádrovcových cementů. 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Kaše bezsá.drovcových cementů byly připravovány smíšením umletého slínku 
s ligninsulfonanem sodným (dále zna.čen Na.Lig) resp. sulfonovaným polyfenolátem 
(dále SF), uhličitanem nebo hydrogenuhličitanem sodným a. vodou. Množství pří
sad se pohybovalo v rozmezí 1 a.ž 2,5 % hmotnosti slínku. Použitý slínek byl z běžné 
produkce cementárny Hra.nice a Štramberk, který byl umlet bez přítomnosti 
sádrovce na. měrný povrch 250 až 900 m2/kg za. přísady 0,2 až 0,5 % Na.Lig. Che
mické a. fázové složení použitých slínků bylo uvedeno v [l]. Připravené kaše měly 
při w = 0,25 volně tekutý charakter podle vizuálního posouzení. Pro srovnávací 
studium byly připraveny ka.še z portlandského cementu PC 400 Štramberk se 
stejnou vizuální konzistencí při w = 0,35. Připravené kaše byly po přípravě po
nechány 24 hodin v prostředí na.sycené vodní páry, do 28. dne ve vodě a. dále na. 
vzduchu při 35 a.ž 45 % rel. vlhkosti. V daných časových intervalech (2 hodiny, 
1 den, 7 dní, 28 a. 180 dní, 3 roky) byly vzorky kaší (tělesa. o rozměru 2.2.2 cm) 
podrobeny destrukčním zkouškám pevností v tla.ku a. úlomky z těchto zkoušek 
byly použity pro studium na. rastrovacím elektronovém mikroskopu. Vzorky byly 
před na.pařením sušeny ve vakuu. Vzorek tuhnoucí 2 hodiny byl po uplynutí této 
doby zmrazen a. sušen ve vakuu. Vzorky pro rastrovací mikroskop a. pro studium 
na. EDAX byly na.pa.fony vrstvou Au + Pd (resp. Cu při studiu obsahu síry). 
Oást vysušených vzorků byla. použita. pro rtg. a.na.lýzu. 

Pro RTG a.na.lýzu byl použit přístroj Micro lll (CFH Mtiller, NSR), pro míkro
skopii rastrovací mikroskop JEOL JEM 100 B (Japonsko), dále rastrovací mikro
skop JEOL JXA-50A spojený se zařízením EDAX (Model 7ll - EDAX Inter., 
USA) a počítačem NOVA 2 (Data Genera.l Corp., USA). 
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Obr. I. Lomová plocha kaše po 2 hodinách od zatuhnut·í, pevno t v tlaku 9 MPa. Kaše w = 0,25, 
umletý slínek Hranice 560 in2/kg + Buljonovaný polyjenolát + NaiC03. Ra8trovací mikroskop. 

Obr. 2. Lomová plocha kaše po 2 hodinách od zatuhnutí, pevnost v tlaku 3 MPa. Kaše w = 0,25, 
umletý .slínek Štramberk 600 m2/kg + ligninsuljonan sodný+ NaHC03• Rastrovací mikroskop. 

Obr."3. Lomová plocha kaše po 24 hodinách:hydmtace, pevnost v tlaku 67 MPa. Kaše w = 0,25, 
umletý slínek Štramberk 670 m2/kg + lignin.sulfonan .sodný + NaHC03. Ra.strovací mikroskop. 

Obr. 4. Lomová plocha kaše po .3 letech hydratace, pev-iwst v tlaku 200 MPa. Kaše w = 0,25, umletý 
slinek Štramberk 670 m2/kg + ligninsvljonan sodný + aHC03• Rastrovací mikroskop. 
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Obr. 5. Detail vzorku UtJedeného na obr. 4. 

Obr. 6. Lomová plocha kaše po 3 letech hydratace, pevnost v tlaku 90 lllf Pa. J(aše w = 0,35, 
portland8ký cement ,Štramberk PO 400, 

Obr. 7. Lomová plocha kaše po 3 letech hydratace, pevnost v tlaku 90 MPa. Kaše w = 0,35, 
portlandský cement Štramberk PC 400. 

Obr. 9. Lomová plocha kaše po 3 letech hydratace, pevnoBt v tlaku 200 MPa, Kaše w = 0,25, umletý 
slínek Štramberk 670 m1/kg + ligninsul/onan sodný + NaHC03• X = nezhydratovaný slínek, 

O = C-S-H fáze.




