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Došlo I O. l. 1985 

Síranové ionty příznivě ovlivňují tvorbu 11 Á-tobermoritu, av§ak při 
jejich vyšším obsahu vzniká hydroxyl-ellestadit (Ca10(SiO4)a (SO4)a(OH),), 
který nevykazuje pojivové vlastnosti ve směsi pro výrobu pórovitých betonů 
při použití elektrárenského popílku. Zjištěny podmínky omezující jeho vznik 
volbou 11ižiíi teploty autoldávovacího cyklu při vhodném složení suroviny. 

ÚVOD 

Možnosti snížení teploty popř. doby hydrotermálního pochodu při zpracovam 
pórovitého betonu vyplývají z podmínek vzniku hlavních pojivových fází jak při 
užití křemičitého písku, tak elektrárenského popílku jako jedné z hlavních surovino
vých složek. 

Jak bylo již dříve prokázáno [1-3], přeměnu hydrosilikátového gelu popř. fáze 
C-S-H(I) v 11,3 A-tobermorit výrazně urychlují v uvažovaném systému pří
tomné SOi- - ionty. Pokud jsou obsaženy síranové ionty, jako první fáze, vždy
vzniká hydroxylellestadit o složení: Ca10(SiO4)3(SO4)3(OH)2. Za jistých podmínek
se může tato složka v dalším časovém průběhu přeměnit v 11,3 A-tobermorit a CaSO4 

III [4-7]. Přeměna je závislá především na granulometrii použitého křemičitého
písku popř. popílku.

Vzhledem k tomu, že hydroxyl-ellestadit (zkráceně: HXEL) se zřetelem k ne
vhodnému tvaru svých částic nepřispívá k pojivovým vlastnostem (na rozdíl od 
hydrosilikátových složek), bylo nezbytné studovat systém s vyšším obsahem sírano
vých iontů též při nižší teplotě, kdy nedochází k jeho výraznější tvorbě, a tak pro
kázat možnost užití vhodného autoklávovacího cyklu, při kterém by bylo dosaženo 
významných energetických úspor. 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

K vlastním pokusům bylo užito vzorku popílku Nováky (chem. složení(% hm.):
vlhkost - 0,30; ztr. žíh. - 2,29; SiO2 - 59,73; Al2O3 - 17,34; Fe2O3 - 8,98;
TiO2 - 0,83; CaO - 6,13; MgO ,_ 2,09; K2O - 1,50; Na2O - 0,58; SO3 - 0,17).

Portlandský cement ze závodu H. Srnie (chem. složení% hm.): nerozp. podíl -
0,82 %; ztr. žíh. - 2,20; SiO2 - 19,92; Al2O3 - 6,47; Fe2O3 - 2,79; TiO2 - 0,23; 
CaO - 62,89; MgO - 1,18; K2O - 0,76; Na2O - 0,17; SO3 - 2,49).

CaO byl získán vyžíháním CaCO3 (ch. č.) při 1100 °C (4 h) nebo užito průmyslového 
vápna Žírany. Jako síranové složky použito rozpustného anhydritu nebo sádrovce 
Spišská Nová Ves. 

CaSO4 (III) získán tepelným zpracováním uvedeného sádrovce při 300 °C/5 h. 
Z hlavních metod bylo použito rentgenometrické analýzy (rentgenový difrakto

graf Philips) a studia mikl'ostruktury pomocí elektronového rastrovacího mikro
skopu Stereoscan, typ II a (Cambridge, Anglie). 
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