
ANORGANICKÁ  POJIVA 

- 

SÁDRA 



Pojiva 

  

Pojiva jsou látky, které lze upravit do tekuté nebo 

kašovité formy a které pak snadno přecházejí do 

formy pevné. Pojiva mají schopnost spojit 

nesoudržná zrna různých látek v soudržnou hmotu. 

Proces zpevňování lze rozdělit na dvě na sebe 

navazující stadia - tuhnutí a tvrdnutí. 

Během procesů tuhnutí a tvrdnutí se odehrávají 

chemické reakce a dochází ke vzniku nových 

chemických sloučenin. 



Pojiva 

Podle prostředí, v němž dochází k tuhnutí a tvrdnutí a 

podle jejich stálosti ve vodném prostředí rozdělit na: 

  

 - pojiva vzdušná – k jejich vytvrzení dochází pouze na 

vzduchu, avšak ani vytvrzením nejsou tato pojiva zcela 

odolná vůči vodě (sádra a síranová pojiva, vzdušné 

vápno), 

  

 - pojiva hydraulická – jsou pojiva, která po smíchání 

s vodou jsou schopna dále tuhnout a tvrdnout na vzduchu 

i pod vodou (hydraulické vápno, cementy). 

 



Pojiva - sádra 

Sádra 

 - anorganické práškové pojivo, získané tepelným 

zpracováním (tj. částečnou nebo úplnou dehydratací) přírodního nebo 

umělého                                      sádrovce 

 

 

CaSO4 . 2 H2O 



Pojiva - sádra 

sádrovec - Maroko 



Pojiva – sádra 

Vlastnosti sádry 

 

• hydratuje (tuhne) různě rychle (podle výroby) 

• je hygroskopická (přijímá vzdušnou vlhkost) 

• značně pórovitá (nebezpečí koroze kov. materiálů) 

• malá zvuková pohltivost 

• vykazuje jen malé objemové změny 

• nízká tepelná vodivost  



Pojiva - sádra 

Suroviny pro výrobu sádry 

 

Používají se suroviny přírodní nebo suroviny  

odpadní. 

 

Přírodní suroviny: 

• sádrovec (CaSO4 . 2 H2O) vzniklý odpařováním mořské 

  vody (u nás pouze Kobeřice u Opavy)       

• anhydrit (CaSO4) - přírodní forma bezvodého  

                          síranu vápenatého 

 



Pojiva - sádra 

anhydrit 



Pojiva - sádra 

Odpadní suroviny: 

• průmyslové sádrovce – jedná se o druhotné 

  suroviny vznikající buď při odsiřování 

  spalin tepelných elektráren a tepláren nebo 

  v chemickém či sklářském průmyslu (jejich  

    používání pro stavební průmysl v současné době vysoko převažuje nad surovinami 

    přírodními).      

   

   



Pojiva - sádra 

Výroba sádry 

 

Nejdříve se suroviny nadrtí a uloží v zásobnících. 

Potom se provádí výpal, při kterém dochází  

k dehydrataci sádrovce. Výpal je možné provádět v: 

 

• sušicích rotačních mlýnech (rychle tuhnoucí sádra) 

• rotačních pecích 

• šachtových pecích (pomalu tuhnoucí sádra) 

• tzv. vařácích (starší způsob výroby) 

• autoklávech (nejkvalitnější sádra) 

 



Pojiva - sádra 

Při výrobě sádry dochází k částečné nebo úplné 

dehydrataci (kalcinaci) sádrovce. 

 

Částečná dehydratace sádrovce 

• dochází k ní při teplotách od 110 oC do 150 oC 

• dihydrát se přeměňuje na půlhydrát (hemihydrát) 

• podle prostředí, ve kterém dochází k dehydrataci, 

  vzniká -sádra nebo -sádra 

• -sádra se vyrábí v prostředí nasyceném vodní párou 

• -sádra se vyrábí v prostředí nenasyceném párou 

 

 



Pojiva - sádra 

CaSO4 . 2 H2O + teplo → CaSO4 . ½ H2O + 1,5 H2O 

dihydrát síranu vápenatého 

           - sádrovec 

100 až 150 oC 

hemihydrát síranu vápenatého 

 -sádra nebo -sádra 

uvolněná voda 



Pojiva - sádra 

Úplná dehydratace sádrovce 

• kalcinací sádrovce za vyšších teplot vznikají 

   různé typy anhydritu 

• k úplné dehydrataci dochází při teplotách 

  od 200 ˚C a vyšších 

 

 

CaSO4 · 2 H2O  +  teplo  →  CaSO4 + 2 H2O     
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anhydritové pojivo 



Pojiva - sádra 

Základní druhy sádry a síranových pojiv 

•  rychle tuhnoucí sádra – skládá se především 

   z hemihydrátu (α i β) a menšího množství 

   anhydritu. Patří sem stavební, štukatérská a  

   modelářská sádra 

• pomalu tuhnoucí sádra – získává se výpalem  

  sádrovce nad 800 ˚C, skládá se z anhydritu,  

  volného vápna (CaO) a hemihydrátu. Používá se  

  na podlahy a omítky. 

• modifikované sádry – sádra s přidanými přísadami 

  (struska, cement, pucolány) pro zlepšení 

  zpracovatelnosti, přilnavosti. Používají se k výrobě 

  prvků nosných konstrukcí staveb a tepelně a 

  zvukově izolačních prvků (ve vývoji). 

    

  



Pojiva - sádra 

• anhydritová maltovina – toto pojivo se  vyrábí jemným 

semletím anhydritu vzniklého výpalem sádrovce do 500 

oC a vhodného budiče (např. cementem, vápnem, 

struskou, síranem sodným apod.). 



Pojiva - sádra 

Tuhnutí sádrových pojiv 

 

Jedná se o opačný jev než při dehydrataci sádrovce. 

 

 

 

 

 

práškové sádrové pojivo 

přidaná voda 

     

vykrystalizovaný 

 dihydrát síranu 
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CaSO4 . ½ H2O + 1,5 H2O  → CaSO4 . 2 H2O + teplo 
 



Pojiva - sádra 

Sádra se po smíchání s vodou rozpustí a vytvoří přesycený 

roztok, ze kterého vykrystaluje dihydrát CaSO4 . 2H2O. 

Rychlost tuhnutí sádry závisí na tom, kolik obsahuje 

anhydritu. Čím je vyšší teplota výpalu sádry, tím obsahuje 

více anhydritu a tím pomaleji tuhne. Doba tuhnutí sádry 

závisí na řadě faktorů, obecně ji lze zkrátit prodloužením 

doby míchání, snížením vodního součinitele, zvýšením 

teploty záměsové vody nebo přidáním urychlovačů tuhnutí 

(NaCl, KCl, Na2SO4).  Některé látky naopak dobu tuhnutí 

sádry prodlužují (klíh, kreatin, melasa, mléko, agar, 

kyselina citrónová) 



Pojiva - sádra 

druh označení tuhnutí počátek konec tuhnutí max. 

 rychle tuhnoucí A 2 min 15 min 

 normálně tuhnoucí B 6 min 30 min 

 pomalu tuhnoucí C 20 min není stanoven 

druh označení zbytek na sítě 0,2 mm nejvýše (%) 

 hrubě mletá I 30 

 středně mletá II 15 

 jemně mletá III 2 

Doba tuhnutí a jemnosti mletí sádry 



Pojiva - sádra 

anhydritové podlahy - video 

sádrové omítky 

energosádrovec 

http://old.stream.cz/uservideo/785669-cemix-anhydritove-podlahy
http://old.stream.cz/uservideo/785669-cemix-anhydritove-podlahy
http://old.stream.cz/uservideo/785669-cemix-anhydritove-podlahy
http://old.stream.cz/uservideo/785669-cemix-anhydritove-podlahy
https://www.youtube.com/watch?v=p6lBboyXRmo&list=TL2n5tcTRz96k
http://www.cez.cz/cs/pro-media/multimedia/199.html

