
POJIVA -  

CEMENT 



Pojiva - cementy 

Cementy jsou v současnosti nejpoužívanějším 

pojivem ve stavebnictví. Podle ČSN EN 197-1 

je cement hydraulické pojivo, které po 

smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a 

tvrdne v důsledku hydratačních reakcí a 

procesů. 

 

 Po zatvrdnutí zachovává svoji pevnost a 

stálost také ve vodě. 
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Historie výroby cementu 

Název cement pochází z latinského slova „caedere“, tj. 
tlouci. Staří Římané ale používali tento výraz i pro označení 
lomového kamene. Zdivo vystavěné z tohoto materiálu pak 
označovali jako „caementa“, resp. „structurae caementicae“. 
Moderní pojem „cement“ vznikl náhodou, když v roce 1774 
překládal Francouz Loriot dílo Naturalis historia od Gaia 
Plinia Secunda a pro slovo „caementa“ použil výraz 
„ciment“. Odtud přešel tento výraz do odborné literatury jako 
označení pro maltoviny tvrdnoucí pod vodou v pevnou 
hmotu.  

Patent na výrobu portlandského cementu byl přiznán v roce 
1824 Johnu Aspdinovi, zedníkovi z Leedsu. Název 
portlandský dostal proto, že beton z něj vyrobený se 
vzhledem podobal oblíbenému šedobílému vápenci 
z anglického ostrova Portlandu. „Vynález“ portlandského 
cementu „dokončil“ I. Ch. Johnson, který roku 1844 
upozornil na důležitost přesného dodržování a stálého 
sledování správného mísícího poměru surovin. Hlavní důraz 
kladl na ostré pálení, aby nastalo slinutí.  
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Cement v Čechách a na Moravě 

 

První pokus o výrobu portlandského cementu v Čechách 

podnikl v r. 1860 Ferdinand Bárta v Hlubočepích. V roce 

1865 byla založena první cementárna v Čechách 

v Bohosudově (Mariaschein), další cementárny vznikly  

v 70. letech 19. stol. v okolí Prahy - v roce 1870 byla 

založena cementárna v Podolí, v roce 1872 v Radotíně  

a v roce 1900 v Berouně. 

 



Pojiva - cementy 

Výroba cementu 

 
Cementy vznikají drcením, mletím a 
homogenizací surovin vhodného složení 
(vápence, slínovce) a následným výpalem 
připravené surovinové směsi nad mez slinutí 
(teplota výpalu je zhruba 1450 oC), čímž vzniká 
„meziprodukt“ – slínek. Ten se po ochlazení a 
odležení rozemele s přísadami a příměsmi 
(sádrovcem, struskou, popílkem) na jemnou 
moučku o měrném povrchu minimálně  
225 m2.kg-1, tj. na výsledný produkt – cement.  
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Obecné schéma technologie výroby cementu lze 
podle jednotlivých operací rozdělit na tři hlavní fáze:  

  

-  příprava surovinové směsi – těžba vápence a 
korekčních surovin, jejich drcení, mletí a 
homogenizace, 

  

-  výroba slínku – tepelné zpracování (výpal) 
surovinové směsi na slínek, probíhající obvykle 
v rotační cementářské peci a následné chlazení a 
odležení vypáleného slínku, 

  

-   výroba cementu – mletí slínku s příměsmi 
(upravujícími vlastnosti výsledného produktu) nebo 
přísadami a následné skladování cementu 
v zásobnících a balení a expedice cementu. 

 



Pojiva - cementy 

Obecné schéma technologie výroby cementu  



Pojiva - cementy 

1 - Těžba cementářských surovin 
     Vápenec se těží povrchovým způsobem 

v lomech odstřelem. 
 Křemičité složky surovinové směsi (jíly, 

hlíny), pokud nejsou již primárně obsaženy 
ve vápencích, se těží povrchově  

     např. v hliništích. 

 

 

  Těžba surovin probíhá zpravidla v blízkosti výrobního závodu ( 
cementárny), aby byly co nejnižší přepravní náklady 
objemných vstupních surovin. 
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Stěnový víceetážový lom firmy Cement Hranice 
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2 - Drcení surovin 

     Drcení surovin pro výrobu cementu může 

být jednostupňové, zpravidla však bývá 

dvoustupňové (nejprve hrubé předrcení, 

     následuje druhé drcení na drobnější zrna). 

  

     Surovinové drti se uskladňují v zásobnících   

nebo na předhomogenizačních skládkách. 
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3 - Předhomogenizace surovinové směsi 

     Předhomogenizační skládka zajišťuje 

dostatečnou zásobu suroviny a primární 

homogenizaci (stejnoměrné rozložení) 

suroviny. Na skládku je ukládána podrcená 

surovina, která je pak následně dávkována 

do surovinového mlýna.  
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Předhomogenizační skládka se škrabákovým zakladačem. Cement Hranice 
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4 - Mletí surovinové směsi 

 

     Mletí patří k nejdůležitějším fázím přípravy 

vstupních surovin před výpalem. Během 

mletí je podrcená a primárně 

homogenizovaná surovina mleta na 

moučku. Jemnost mletí má rozhodující 

význam na průběh procesu slinování a 

rychlost tvorby slínku při výpalu. 
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Surovinový mlýn. Společnost Českomoravský cement,  závod Mokrá 
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5 - Výpal slínku 

    Výpal slínku je nejdůležitější úsek 

technologického postupu při výrobě cementu. 

Slínek se vypaluje v cementářských pecích 

(rotační, šachtové pece, slinovací rošty ..) 

 

    Rotační pece jsou nejčastěji používané. 

Poskytují vysoký výkon, kvalitní výpal slínku 

jsou použitelné pro mokrý i suchý způsob 

výroby cementu. 
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     Rotační pece jsou v podstatě ocelové válce vyložené 

žáruvzdornou vyzdívkou. Délka pecí je při suchém způsobu 

výroby (s výměníkem tepla) 60 až 100 m, maximálně 130 m, 

při mokrém způsobu výroby 100 až 180 m, maximálně 230 

m. Průměr pecí je 3 – 7 m, pec má sklon 3 – 7o a otáčí se 

kolem osy s frekvencí 1 až 2 otáčky za minutu. Výkony 

rotačních pecí se pohybují v rozmezí asi 500 – 4000 tun 

slínku za den. 

 

      Během výpalu slínek prochází celou délkou pece a postupuje 

v ní různými tepelnými pásmy: 

         - sušícím (do 200 oC), 

         - předehřívacím (200 – 800 oC), 

         - kalcinačním (dekarbonatizačním, 800 – 1200 oC), 

         - exotermickým (1300 oC), 

         - slinovacím (až 1400 – 1450 oC s poklesem na 1300 oC), 

         - chladícím (1100 – 1000 oC).  

 



Pojiva - cementy 

Rotační pec pro  suchý způsob výroby cementu. Českomoravský cement, závod Mokrá. 
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Rotační cementářská pec 
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    Slínek vypálený v cementářských 

pecích se ochlazuje v chladičích  

    a následně se uskladňuje buď 

v krytých halách nebo ve 

velkoprostorových zásobnících, 

kde se odležuje, dokončuje se 

jeho chlazení a případné volné 

CaO se vzdušnou vlhkostí vyhasí  

    a zkarbonatizuje. Poté se odležený 

portlandský slínek drtí a mele za 

přídavku sádrovce nebo dalších 

hydraulických příměsí. 

 

Portlandský 
slínek 
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6 - Mletí slínku  

     Jemnost mletí je zásadní výrobní operací 

vzhledem k použití cementu. Jemně mleté 

cementy rychle hydratují (mají větší měrný 

povrch), mají větší počáteční a konečné 

pevnosti, vyvíjejí větší hydratační teplo, při 

zpracování jsou plastičtější.  

     Minimální jemnost mletí portlandského 

cementu je 225 m2.kg-1. 
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Přísady používané při mletí portlandského slínku:   

 

- hlavní (regulátory tuhnutí): sádrovec, dnes v podobě 

energosádrovce nebo chemosádrovce, 

- vedlejší (upravují směsnost, jde o přísady 

s hydraulickými vlastnostmi): vysokopecní 

granulovaná struska, přírodní nebo umělé 

pucolány, 

- speciální (upravují průběh mletí nebo vlastnosti 

cementu – provzdušňovací, plastifikační, 

hydrofobizační). 
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Hlavní komponenty cementu (CaO, SiO2, Al2O3 a 
Fe2O3) musejí být v surovinové směsi zastoupeny 
v určitých poměrech, které jsou vyjádřeny tzv. 
cementářskými moduly: 

  

- hydraulický modul – poměr mezi obsahem CaO a 
sumou SiO2, Al2O3 a Fe2O3; jeho hodnota se 
pohybuje v mezích 1,7 – 2,4, 

  

- silikátový modul – poměr mezi obsahem SiO2 a 
sumou Al2O3 a Fe2O3; jeho hodnota obvykle leží 
v mezích 1,7 – 2,7, 

  

- aluminátový modul – poměr mezi obsahem Al2O3 

a obsahem Fe2O3, který většinou kolísá v rozmezí 
1,5 – 2,5.  
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Druhy cementů 

Vyráběných druhů cementů je celá řada. 

Jednotlivé druhy se od sebe liší vstupními 

surovinami (složení slínku), pomocnými 

látkami, které se přidávají ke slínku při mletí 

cementu apod.  



Pojiva - cementy 

Z hlediska používání cementů ve stavebnictví se 
cementy dají rozdělit na:  

- cementy pro obecné použití,  

- cementy speciální. 

Cementy pro obecné použití definuje v současnosti 
technická norma ČSN EN 197-1. 

Tato norma uvádí celkem 27 jmenovitých cementů pro 
obecné použití (označovaných jako CEM), které jsou 
rozděleny do pěti hlavních skupin cementu: 

  

- CEM I Portlandský cement  

- CEM II Portlandský cement směsný  

- CEM III Vysokopecní cement 

- CEM IV Pucolánový cement 

- CEM V Směsný cement 
 



Pojiva - cementy Druhy cementů 


