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ŠTÚDIUM BROWNMILLERITU PRIPRAVENÉHO PRI 1200 °C 

I. Syntéza ,  ident i f ikácia  a charakter izác ia

MILAN DRÁBIK, JÁN PETROVIČ*) 

Úetav anorganickej chémie CCHV SA V, 842 36 Bratielava 
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Brownmillerit - C4AF - 4 CaO . AhO3 • Fe2O3 - sa syntetizoval pri 
teplote 1200 °0 opakovanými výpalmi zmesi CaCO3 , Al(OH)J a Fe2O3 , 
resp. výpalom prekurzora získaného z roztoku dusii5nanov a kyseliny vínnej. 
Za uvedených podmienok syntézy koexietujú kryštalická a amorfná Jáza 
v približnom pomere 3: 1, Al aj Fe sú kordinované tetra- a oktaédricky. 
V produkte výpalu prekurzora je kryštalický podiel na 95 % monominerálny 
C4AF, kdežto kryštalické podiely produktov opakovaných výpalov CaCO3 , 

Al(OH)J a Fe2O3 obsahujú popri dominantnom C4AF aj C, A, F, kalcium
alumináty a kalciumferity. Difrakcie C4AF sa zhodujú e vypočítanými. 

ÚVOD 

Vlastnosti feritickej fázy cementových slinkov a brownmilleritu sa sledujú 
v súvislosti s možnosťami zníženia energetických nárokov na výrobu, resp. s ohJa
dom na možné zmeny zloženia cementových slinkov. Zaujímavé sú poznatky 
o brownmillerite vznikajúcom pri teplotách nižších ako 1300 °C [l], alebo o hydra
tačných a technologických vlastnostiach slinkov, ktoré obsahujú 15-50 % feri
tickej fázy [1-3].

Feritická fáza sa, podfa doterajších poznatkov, považuje za tuhý roztok, 
v ktorom sa pomer C : A : F mení od C6A2F cez C4AF po C6AF2 [4,5]. Priemer
nému zloženiu zodpovedá minerál brownmillerit. Podobnosť týchto materiálov 
vyplýva zo všeobecnej vlastnosti tuhých rmtokov ako aj z porovpania kryštalo
chemických poznatkov. Rombická základná bunka feritickej fázy obsahuje štyri 
vzorcové jednotky C2F, resp. ekvivalent tuhého roztoku, Al a Fe obsadzujú pozície 
v tetra- a oktaédrických reťazcoch: Ca2 (Me)[Me] 05 , Mc = Al, Fe, ( )-tetraéder, 
[ ]-oktaéder [6]. V rombickej základnej bunke brownmilleritu sa nachádzajú 
dve vzorcové jednotky C4AF, štúdiom monokryštálov sa určila nasledovná distri
búcia Al a Fe: Ca2 (Al0,76Fe0,24) [Al0,24Fe0,76]05 [7]. Odlišná je distribúcia v práš
kovom C4AF [8] : Ca2 (Al0,68Fe0,32)[Al0,32Feo,6a]05 • Dósledkom vyššej rýchlosti 
chladnutia systému po výpale oproti rýchlosti kryštalizácie C4AF sa časť železa 
viaže v amorfnej fáze slinku - tzv. abnormálncj sklovine [4,5), koordinácia 
kyslíkových nmohostenov Al a Fe je analogická ako v kryštalickej fáze. Pozoroval 
sa vplyv amorfnej fázy na hustotu, difrakčnú s;;hopnosť [9] aj vibračné spektrá 
[10, 11] C4AF. 

V predloženej práci sa uvádzajú a porovnávajú mctódy syntézy brownmilleritu 
a výsledky identifikácie vznikajúcich materiálov. Ďalšie štúdium bude zamerané 
na sledovanie hydratačných vlastností uvedených materiálov. 

*) Ing. Ján Petrovič, CSc., vedúci vedecký pracovník, jeden zo zakladatefov Ústavu anorga
nickej chémie SAV, zomrel dňa 6. septembra 1984. 
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