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Podle mineralogického složení rozdElujeme vápence na vysokoprocentní s obsahem CaCO3 

nad 98 %, mírnE zne7ištEné s 90-98 %, stUednE zne7ištEné s 80-90 % a velmi zne7ištEné pod 

80 % CaCO3. Ze zne7iš[ujících složek, jež provázejí CaCO3, jsou nejobvyklejší oxid 

kUemi7itý (obvykle ve formE kUemene) a slou7eniny železa a hliníku. Samostatnou skupinu 

tvoUí oxid hoUe7natý, který sice není po7ítán mezi ne7istoty, ale je složkou, která CaCO3 

doprovází obvykle jako isomorfní pUímEs. Podle obsahu oxidu hoUe7natého mluvíme potom o 

hoUe7natém vápenci, dolomitickém vápenci a posléze o dolomitu, kdy se jedná o ekvimolární 

smEs CaCO3 a MgCO3. 

PUi definici nejvhodnEjšího vápence pro výpal vápna vycházíme podle druhu vyrábEného 

vápna z jeho chemického složení, rozpojovatelnosti pUi tEžbE a schopnosti dobUe se vypalovat, 

bez rozpadání na aktivní nepUepálené vápno. 

Po vytEžení vápence, kterého je vzhledem ke spotUebE na výrobu vápna potUeba pUibližnE 

dvojnásobné množství, je tUeba kámen rozdrtit. Kone7ný produkt pro výpal vápna má mít 

zrnitost v rozmezí 80-180 mm podle druhu pecí, v nichž výpal probíhá. Obvykle tento proces 

probíhá ve dvou stupních. V primární 7ásti se používají 7elis[ové drti7e v sekundární 

kladivové nebo odrazové. Mezi primárním a sekundárním drcením se kámen tUídí roštovými 

nebo rota7ními tUídi7i. VytUídEný vápenec požadované frakce se vypaluje a podsítné, které je 

pro vlastní výpal v pUevážné vEtšinE technologických zaUízení nevhodný, se zpracovává bu@ 

do cementu nebo jako štErk pUi štEtování silnic. 

Pálení vápna 

PUi pálení vápna jde v podstatE o tepelný rozklad vápence. ZahUátím vápence dochází k 

disociaci uhli7itanu vápenatého podle rovnice: 

CaCO3 → CaO + CO2  (1) 

Tepelný rozklad probíhá v r]zných typech pecí a teplo potUebné k rozkladu se získává 

spalováním paliva bu@ pUímo v peci nebo mimo ní. I když 7istE z chemického hlediska jde o 

velmi jednoduchou reakci, má tepelný proces pUípravy vápna rozhodující vliv na jeho 

kone7né vlastnosti. 

Disociace uhli7itanu vápenatého probíhá za teploty, která závisí na parciálním tlaku CO2 

obklopujícího uhli7itan vápenatý. Aby rozklad mohl probíhat, je tUeba dodat systému tolik 

tepla, aby tlak CO2 uvolnEného z uhli7itanu vápenatého pUípadnE vápence pUekro7il parciální 

tlak oxidu uhli7itého z okolní atmosféry. Jestliže tlak uvolOovaného CO2 je v rovnováze s 

tlakem oxidu obklopujícího CaCO3, pak tlak CO2 se rovná maximálnímu tlaku disociace pro 

danou teplotu a dochází k chemické rovnováze – každé teplotE odpovídá pUíslušný tlak. Je to 

dynamická rovnováha tzn. že nedojde k pUerušení reakce, ale že se za ur7itou dobu rozloží 

právE tolik molekul CaCO3, kolik jich opEt vznikne. Rovnováhy se dosáhne, když se podíl 

koncentrace vzniklých a výchozích látek rovná konstantE, které Uíkáme rovnovážná konstanta 

pro danou teplotu. V heterogenních reakcích je rovnovážná konstanta reakce ur7ena jen 

koncentracemi (aktivitami) plynných produkt], protože aktivita pevné 7isté látky za 

standardních podmínek je rovna jedné. Jestliže koncentraci 7i aktivitu plynné složky 

nahradíme parciálním tlakem CO2, pak se rovnovážná konstanta bude rovnat parciálnímu 

tlaku CO2. 

Z termodynamického hlediska m]že dojít k rozkladu uhli7itanu vápenatého již od 600 °C, 

kdy rozkladný tlak CO2 je vEtší než parciální tlak CO2 v normální atmosféUe obklopující 

uhli7itan vápenatý. Protože celkový tlak atmosféry je podstatnE vyšší než tenze uvolOovaného 

oxidu uhli7itého pUi 600 °C, m]že se tento plyn odvádEt z reak7ního prostoru jen difúzí, tedy 

velmi pomalým pochodem. Proto i rychlost rozkladu je nepatrná a v praktickém mEUítku 


	

