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Kvalita vápna je posuzována hlavnE podle jeho rychlosti reakce s vodou. Rychlost této 

reakce se stanoví podle rychlosti uvolOování tepla a tedy za kvazi adiabatických podmínek 

podle rychlosti r]stu teploty systému vápno – voda. Ta vápna, jejichž reakce s vodou je 

rychlá, nazýváme mEkce pálená a jsou charakteristická tím, že mají relativnE malou 

objemovou hmotnost, vysokou pórovitost a vyšší hodnotu mErného povrchu stanoveného 

adsorpcí dusíku pUi teplotE jeho bodu varu. Taková vápna vznikají výpalem pUi teplotách 

blízkých rozkladné teplotE. V provozních podmínkách se taková vápna vypalují pUi teplotách 

kolem 1000 °C. MénE aktivní vápna, která v provozních podmínkách vznikají pUi výpalu v 

šachtových pecích vytápEných koksem, mají ve srovnání s mEkce pálenými vápny nižší 

objemovou hmotnost a mErný povrch. Pro metalurgické ú7ely se hlavnE v minulosti 

pUipravovala tvrdE pálená vápna, která se nazývala díky pomalé reakci s vodou vápna mrtvE 

pálená. 

Vápenný hydrát 

Pro ú7ely stavebnictví se vápno používá ve formE hydrátu, jenž, je-li smíchán s vodou 

a vhodným pískem ve vhodném pomEru, vytváUí maltu, kterou je možno použít na zdEní i pro 

omítání. 

PUíprava hydrátu se provádí dvojí cestou: mokrou a  suchou. PUi mokrém zp]sobu pUípravy 

se vápno míchá s nadbyte7ným množstvím vody a vlastní reakce oxidu vápenatého s vodou 

probíhá pUi teplotách blízkých 70 °C. Ke vzr]stu teploty m]že docházet pouze lokálnE. PUi 
tomto mokrém zp]sobu hašení vzniká vápenná kaše, která je suspenzí tuhého hydroxidu 

vápenatého v jeho nasyceném roztoku. Po oddElení vody ze suspenze vzniká máslovitá 

hmota, která je tvoUena velmi jemnými 7áste7kami hydroxidu vápenatého. Díky 

submikronové a mikronové velikosti 7ástic hydroxidu vápenatého má vápenný hydrát vzniklý 

mokrou hydratací vynikající reologické vlastnosti, které potom ve smEsi s pískem pUedává 

maltE. 

Jiným, dnes již vesmEs pr]myslovým zp]sobem pUípravy hydrátu vápenatého je tzv. suché 

hašení. PUi tomto zp]sobu hydratace se vápno hasí s menším pUebytkem vody pUi teplotách 

blízkých bodu varu vody. Hydratace probíhá v hydrata7ních vanách, kde se v kontinuálním 

procesu pUidává k nadrcenému vápnu odmEUené množství teplé vody. Vzniklá polosuchá smEs 

se bEhem pr]chodu hasící vanou promíchává, dochází ke vzr]stu teploty na 96-99 °C a varem 

této smEsi vzniká témEU suchý hydrát vápenatý. Ten pUi výtoku z hydrata7ní vany má teplotu 

98-99 °C a dochází tedy k intenzivnímu odpaUování pUebyte7né vody ve formE páry. Kone7ný 

produkt mívá kolem 1 % vlhkosti. Po vlastní hydrataci se z produktu na vEtrném tUídi7i oddElí 

hrubé 7ástice a hydrát vápenatý, který se posléze balí do papírových pytl] nebo pUefukuje do 

transportních kontejner] a má mErný povrch stanovený adsorpcí dusíku pUi teplotE jeho bodu 

varu kolem 15 m
2
·g

-1
. Posuzujeme-li tento pr]myslovE vyrábEný hydrát z hlediska jeho 

reologických vlastností, potom je možno konstatovat, že hydrát pUipravený mokrou cestou má 

tyto vlastnosti mnohem lepší. Avšak pro stavební ú7ely velmi dobUe vyhoví požadavk]m, jež 

jsou na tento produkt kladeny. 

Pokud se jedná o tvrdnutí malt pUipravených z písku a  vápenatého hydrátu, probíhá ve 

dvou stadiích. Nejprve dochází ke koloidnímu sesychání a posléze pUi vhodných 

povEtrnostních podmínkách ke zpEtné karbonataci, tedy z hydrátu vápenatého vzniká 

uhli7itan a to tehdy, je-li jednak pUítomen oxid uhli7itý, jednak udržuje-li si malta jistou 

vlhkost, která je dána její po7áte7ní vlhkostí a relativní vlhkostí vzduchu. Jak bylo totiž 

experimentálnE prokázáno ke karbonataci vápenného hydrátu nedochází ani po úplném 

vyschnutí malty v suchém prostUedí, ani v prostUedí 100 % relativní vlhkosti. PlnE 

zkarbonatizované vápenné malty dosahují podle obsahu hydrátu vápenatého pevnosti kolem 

3 MPa. 


	

