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ABSTRAKT 

Práce se zabývá možnostmi využití cihelného obrusu, který je vedlejším produktem z výroby 

broušených cihel. Rozmach tohoto způsobu zdění je spojen s nárůstem produkce těchto 

sekundárních materiálů, které jsou částečně vraceny do výroby cihel, a částečně skladovány. 

Tyto materiály jsou vzhledem ke svému složení a původu potenciálně pucolánově aktivní, což 

je činí zajímavými pro aplikace v hydraulických pojivech. 

Cílem práce bylo studium fyzikálních a chemických vlastností několika cihelných obrusů 

a písků. Následně byla připravena pojiva na bázi těchto materiálů a portlandského cementu. 

Vlastnosti pojiv byly modifikovány přídavkem komerčně dostupného superplastifikátoru 

na bázi polykarboxylátu. Byl studován vývoj mechanických vlastnosti připravených pojiv 

v čase. Hydratace vybraných pojiv byla analyzována pomocí izotermální kalorimetrie.   

 

ABSTRACT 

This thesis deals with possibilities of using brick-grind-dust which is a secondary product 

from manufacturing of grinded bricks. A boom in this method of masonry is connected with 

an increase of production of these secondary materials. These secondary materials are partly 

returned to brick manufacturing and partly buried in a landfill site. Due to their composition 

and origin, these materials are potentially pozzolan active, making them interesting for 

applications in hydraulic binders. 

The aim of the work was to study the physical and chemical properties of several brick-grind-

dust and brick sands. Subsequently, binders based on these materials and Portland cement 

were prepared. The properties of the binders were modified by means of adding 

a commercially available polycarboxylate superplasticizer. The development of mechanical 

properties of the prepared binders has been studied over time. Hydration of the selected 

binders was analyzed by isothermal calorimetry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Portlandský cement, výroba cihel, cihelný obrus, recyklace. 

 

KEY WORDS 

Portland cement, brick production, brick-grind-dust, recycling.  
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1 ÚVOD 

Stavební průmysl již delší dobu využívá spoustu alternativních surovin, jako jsou 

energosádrovce z odsiřování spalin, popílky ze spalování uhlí, křemičité úlety nebo 

vysokopecní struska či různé recykláty. Využití těchto surovin je poměrně široké. 

Rekultivacemi průmyslem zatížených ploch počínaje, konkrétními výrobky, jako je například 

sádrokarton či betonové prefabrikáty konče. Cíl využít odpadní surovinu jako potenciální 

alternativní surovinu je podporován nejen ekologickým smýšlením, ale rovněž ekonomickými 

podklady, neboť ukládání velkoobjemově produkovaných odpadů je nákladné a není 

v souladu s podmínkami trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

Budoucnost nakládání s odpady je ošetřena v dokumentu Nařízení vlády o Plánu odpadového 

hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 a vychází ze směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech. Cílem je zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % 

hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních demoličních 

odpadů a jiných druhů a zvýšit míru jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž 

jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním 

odpadem [1]. Z dokumentu vyplývá, že by měly být také upraveny legislativní podmínky pro 

vznik a nakládání se stavebními a demoličními odpady, což může producentům těchto odpadů 

zvýšit provozní náklady. Je tedy třeba včas hledat aplikace pro široké spektrum surovin. 

Cihlářský průmysl se v posledních letech zaměřuje na výrobu broušených cihel, které jsou 

využívány na takzvané rychlé a přesné zdění na tenkou vrstvu speciální malty či 

polyuretanové pěny. Při broušení na přesný rozměr s vysokou rovinatostí vzniká cihelný 

obrus, což je jemný prach s většími úlomky cihel. Tento materiál je částečně zpětně využíván 

ve výrobě cihel, ale zbylá produkce je skládkována. Dalším odpadním materiálem při výrobě 

cihel mohou být zmetky z výroby či odřezky ze stavby, které mohou být drceny, nebo mlety 

na požadovanou velikost. Dále vznikají cihelné recykláty při bouracích pracích. 

Vyjma antuky na povrchové úpravy ploch či hřišť nemají jemné frakce cihelného recyklátu 

větší využití. Nabízí se tedy možnosti využití těchto surovin k výrobě směsných cementů, či 

přímému použití do pojivových systémů. Cihly, tedy i odpady z nich vyrobené prošli sušením 

a pálením. Z mineralogického hlediska cihly obsahují určité množství potenciálně reaktivní 

amorfní fáze, která může přispět k snížení obsahu cementu při udržení požadovaných 

vlastností pojiva. Nižší obsah cementu znamená potencionální možnost snížení, či udržení 

emisí CO2 z produkce cementu. Další výhodou je velmi jemná zrnitost cihelného obrusu 

a tedy potenciální úspora za náklady na úpravu této suroviny. Hrubší frakce cihelných 

recyklátů lze využít jako zásypový materiál, nebo pro přípravu některých druhů betonů. Mezi 

lidmi lze zaslechnout, že cihla do betonu nepatří, což je opodstatněné u konstrukčních betonů. 

Pro výrobu nekonstrukčních nebo výplňových či lehkých betonů lze tento materiál použít. Je 

tedy třeba hledat další rentabilní a udržitelné aplikace, pro celé spektrum druhotných surovin 

vycházejících z cihlářského průmyslu, které budou založeny na prokazatelně dosažitelných 

fyzikálních a chemických vlastnostech těchto materiálů. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Výroba cihel 

Cihlářská výroba spadá do kategorie hrubé keramické výroby. Přírodní méně hodnotné 

keramické suroviny, hlíny a jíly, jsou formovány do požadovaných tvarů a výpalem na teplotu 

900–1100 °C vznikají výrobky s barevným (nejčastěji červeným) a pórovitým střepem. 

Podmínkou je, aby suroviny neobsahovali rozpustné soli, které by mohli způsobovat výkvěty 

(síran sodný, síran hořečnatý, sádrovec, sloučeniny chromu a vanadu). Výrobky bývají 

neglazované (vyjma např. střešních tašek), plné, nebo lehčené otvory, či póry [2]. Třídění 

výrobků do čtyř kategorií je definováno normou s platností od 1. 9. 1990 ČSN 70 2600 

takto [3]:  

 prvky pro svislé konstrukce,  

 prvky pro vodorovné konstrukce, 

 výrobky pro pálenou krytinu, 

 výrobky pro zvláštní účely.  

 

2.1.1 Suroviny pro výrobu cihel 

Cihelny zpracovávají cihlářské hlíny a jíly, které jsou nejčastěji těženy v blízkém okolí 

cihelny. Cihlářské suroviny jsou řazeny mezi keramické suroviny, které jsou děleny na 

plastické a neplastické suroviny. Mezi plastické suroviny jsou řazeny jílovité suroviny, tedy 

sedimenty zvětralých hornin s převážným obsahem jílových minerálů. Ložiska plastických 

keramických surovin vznikala třemi způsoby [4]: 

 zvětráváním (kaolinizací) hornin bohatých na živce (žuly, ruly, ryolity, pegmatity) 

 hydrotermálním rozkladem hornin obsahujících živce 

 rozrušením horniny její přemístěním a sedimentací. 

  

Plastické suroviny po smísení s vodou poskytují plastické těsto, které lze tvarovat a dále 

zpevnit sušením a výpalem. Plastické suroviny lze rozdělit podle obsahu typických jílových 

minerálů a podle zpevnění v místě uložení sedimentu (Tabulka 1). Dále lze jílové minerály 

dělit podle disperze, tedy poměrného zastoupení zrn různých rozměrů (Tabulka 2).  

 

Tabulka 1: Rozdělení jílových minerálů [5]. 

Jílovité zeminy 

kaolinitické a allitické 

nezpevněné 
kaoliny, jíly, 

anorganické pigmenty 

zpevněné 
jílovce, lupky, 

jílové břidlice 

montmorilitické bentonity 

illitické, 

chlorotické, 

montmorillitické, 

kaolinitické 

nezpevněné 

hlíny, 

vápenité jíly, 

slíny 

zpevněné 
hlínovce, 

jílovce 
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Tabulka 2: Granulometrie jílových zemin [5]. 

1. jílovina 

d < 2 · 10
-6

 m 

2. prachovina 

d (2–50) · 10
-6

 m 

3. pískovina 

d (0,05–2) · 10
-3

 m 

jíl ( ≥ 50 % jíloviny), 

hlína ( 20–50 % jíloviny + 50–80 % prachoviny), 

prach ( < 20 % jíloviny + > 30 % prachoviny), 

písek ( < 20 % jíloviny + > 50 % prachoviny) 

 

Neplastické suroviny upravují chování surovinové směsi při vytváření, sušení a pálení. Dále 

ovlivňují výslednou mikrostrukturu páleného střepu, což má vliv na jeho vlastnosti. 

Neplastické suroviny jsou rozlišovány do třech kategorií na ostřiva, lehčiva a taviva. Ostřiva 

ovlivňují chování výrobku během vytváření, sušení a pálení (reologické chování, smrštění 

sušením a pálením, teplota slinutí, deformace). Lehčiva snižují objemovou hmotnost 

výsledného střepu buď nepřímo svou objemovou hmotností a objemovým zastoupením ve 

směsi, nebo přímo, a to tak, že jsou při výpalu spálena a ve střepu vzniknou póry [5]. 

Taviva jsou látky usnadňující vznik taveniny, která obklopuje a spojuje krystalické fáze 

a reaguje s nimi za vzniku nových fází. Po ochlazení tvoří základní skelnou fázi keramického 

střepu tzv. matrix.  Podle účinku lze taviva rozdělit na dvě skupiny. Základní skupinu tvoří 

živce a skla. Druhou skupinou jsou taviva eutektická. Princip jejich funkce je v reakci 

minimálně dvou látek za vzniku primární nízkoviskózní taveniny. Vznik eutektické taveniny 

lze předpovídat na základě znalostí fázových diagramů [4]. 

Neplastické suroviny mohou být látky přírodního původu, neupravené, nebo upravené 

například výpalem (šamot, pálené lupky). Dále to mohou být suroviny druhotné, či odpadní 

(popílky, kaly, piliny, recykláty z výroby) [5]. 

Cihlářské zeminy jsou veškeré zplodiny přírodního rozkladu hornin používané pro cihlářskou 

výrobu přímo, nebo po technologické úpravě. Chemické, fyzikální a fyzikálně chemické 

vlastnosti zemin z různých lokalit se odlišují různou měrou podle podmínek vzniku. Lze 

rozeznat kvartérní suroviny (spraše, sprašové hlíny) a tercierní suroviny (jíly, slíny, jílové 

břidlice) [5]. Použitelnost siliatických zemin pro jednotlivé druhy výrob a výrobků určuje 

podle distribuce částic Winklerův diagram viz Obrázek 1 [6]. Vysvětlivky k Winklerovu 

diagramu: 

Vhodnost pro výrobu: 

I – surovina pro plné cihly,  

II – surovina pro duté a lehčené cihly,  

III – surovina vhodná pro střešní krytinu, 

IV – jemné cihlářské výrobky (stropnice, hurdisky). 

 

Pevnost a plastičnost:  

A – nejhutnější skladba zrn, 

B – vysoké smrštění sušením, 

C – malá pevnost střepu, 

D – nízká plastická pevnost těsta. 
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Obrázek 1: Winklerův diagram znázorňující použitelnost cihlářských zemin s různou granulometrií 

pro základní typy cihlářských výrobků [6]. 

 

2.1.1.1 Mineralogické a chemické složení cihlářských surovin 

Cihlářské suroviny obvykle obsahují poměrně nízké a proměnlivé množství jílových minerálů 

(kaolinitu, illitu, montmorillonitu, chloritu a jejich smíšených struktur). Převládající podíl je 

tvořen zeminou obsahující prachová zrna křemene, slídy a úlomků hornin včetně 

karbonátových. Dále je zde obsažen oxidický železitý pigment. Některé cihlářské suroviny 

mohou být doprovázeny velkými krystaly sádrovce a kalcitu. Složení surovinové směsi, 

respektive poměr jílových a neplastických surovin, měrný povrch zeminy a obsah jílovou 

složkou adsorbovaných minerálů mají vliv na plastičnost cihlářské suroviny [4]. 

Přehled minerálů, které se mohou vyskytovat v cihlářských zeminách je uveden dále (Tabulka 

3). 
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Tabulka 3: Přehled minerálů cihlářských zemin [5]. 

Jílové minerály (silně až slabě plastické) Nejílové minerály (neplastické) 

Název 

minerálu 
Chemický vzorec 

Název 

minerálu 
Chemický vzorec 

kaolinit Al2Si2O5(OH)4 křemen SiO2 

halloysit 
Al2(Si2O5)(OH)4 · 2H2O 

+nackrit,dykyt 
živce 

KAlSi3O8 

NaAlSi3O8 

CaAl2Si2O8 

montmorillonit (Ca,Na)MgAl2 (Si4O10) (OH)2 ± nH2O muskovit KAl2 (AlSi3O10) (OH)2 

illit příklad: 
(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2, 

(H2O)] (+ slídy + hydroslídy) 
biotit 

K(Mg,Fe)3 (Si3AlO10) 

(F,OH)2 

sericin KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 kalcit CaCO3 

chlorit příklad: (Mg,Fe)6 (Si,Al)4O10 (OH)8. dolomit CaMg(CO3)2 

vermikulit 
(Mg,Ca)0,33(Mg,Fe,Al)3 (Si,Al)4O10 

(OH)2 . 4H2O 
siderit FeCO3 

pyrofylit Al2 Si4O10 (OH)2 hematit α-Fe2O3 

mastek Mg3 (Si4O10) (OH)2 magnetit Fe3O4 

antigorit 

(chrysotil) 
Mg3 Si2O5 (OH)4 

pyrit, 

markazit 
FeS2 

 
limonit 

(goethit α FeO.OH, 

lepidolkrokit γ-FeO.OH) 

sádrovec CaSO4 . 2H2O 

  

Dále definuje použitelnost cihlářských surovin pro různé výrobky norma ČSN 72 1564 

Cihlářské zeminy. Společná ustanovení [7]. Kvalita cihlářských surovin je posuzována mnoha 

zkouškami, které lze rozdělit do několika základních skupin: 

 mineralogické složení a disperzita suroviny, 

 reologické chování výrobního těsta a výsušku, 

 vlastnosti suroviny po výpalu při různých teplotách. 

 

Pomoci chemické analýzy je převážně zjišťován obsah škodlivin v cihlářské zemině, které se 

převážně vyskytují v hrubších konkrecích, tudíž je důležité posuzovat chemické složení 

v závislosti na velikosti zrn. Škodliviny zjišťované chemickým rozborem jsou: hrubý křemen, 

vápenaté konkrece, pyrit (markazit), velké krystaly sádrovce, organické látky (ztráta žíháním 

s vyloučením ostatních reakcí), rozpustné sloučeniny. 

Dále je stanovována koncentrace vodíkových iontů, výměnná kapacita (VKA), tedy schopnost 

jílových minerálu zaměnit přírodně absorbované kationty za jiné.  

Mineralogické složení bývá stanovováno pomocí elektronové mikroskopie diferenční 

termické analýzy (DTA) a termogravimetrické analýzy (TGA) [5]. 
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Cihlářské zeminy jsou posuzovány podle technologických vlastností pomocí různých 

zkoušek: 

 granulometrická analýza, 

 množství rozdělávací vody, 

 citlivost na sušení, 

 vlastnosti vypálených vzorků při teplotách od 900 do 1100 °C (nasákavost, zdánlivá 

pórovitost, objemová hmotnost, pevnost v tahu za ohybu a v tlaku, vzlínavost, 

smrštění pálením, mrazuvzdornost, barva střepu atd.) [5]. 

 

2.1.2 Technologie výroby cihel 

Výroba cihel je započata těžbou cihlářských surovin pomocí korečkových bagrů nebo 

lžícových rypadel na hliništi. Následně jsou vytěžené suroviny transportovány pomocí 

nákladních aut na homogenizační haldu blíže k cihlářskému závodu, kde dochází k míšení. 

Vytěžené suroviny jsou následně pomocí pásových dopravníků přepraveny do přípravny, kde 

jsou dále homogenizovány a přepravovány pomocí skříňových podavačů. Dalším krokem je 

míšení základní cihlářské suroviny s přísadami (piliny, uhelné moury, popílky), které mohou 

být dávkovány objemově, nebo hmotnostně. Následuje mletí, které je obvykle prováděno 

nejprve za pomocí kolových mlýnů, kdy dochází zároveň k dovlhčení směsi. Následně směs 

prochází přes dvě sady válců, kde dochází k hrubému (pod 4 mm) a jemnému mletí (až 

0,8 mm). Směs je přepravena na odležárnu, či odležovací věž, kde materiál setrvává několik 

dní a dochází k další homogenizaci a zlepšení plastičnosti výrobní směsi. Následuje intenzivní 

homogenizace ve šnekovém protlačovacím mísiči, propaření parou a protlačení sítem do 

vakuového šnekového lisu. Tvářecí vlhkost směsi je přibližně 19 až 22 % a teplota vzroste po 

propaření na 40 až 45 °C, což má vliv na zlepšení plastičnosti a usnadnění sušení. Ve 

vakuových šnekových lisech prochází směs při tlaku přibližně 1,5 MPa přes ústí s trny, které 

tvarují dutiny ve výsledné tvarovce. Za lisem je výlisek odřezáván ocelovou strunou na 

požadovanou délku, podavačem je umístěn na pás a putuje na sušárenský vůz. Sušení probíhá 

buď v komorových, nebo v tunelových sušárnách podle daného režimu z tvářecí vlhkosti na 

vlhkost 1 až 1,5 %. Teplota je přibližně 80 °C a doba setrvání je až 35 hodin. Smrštění 

sušením je obvykle přibližně 4 až 6 %. Následuje přeskládání na pecní vozy pomocí 

automatických podavačů a výpal zpravidla v tunelové peci otápěné zemním plynem na tepoty 

860 až 960 °C po dobu přibližně 24 až 35 hodin. Smrštění cihlářského střepu při výpalu 

dosahuje 0,5 až 1 %. Výjimečně jsou tvarovky vypalovány v jedné vrstvě na pohyblivých 

roštech v úzkoprofilové peci při teplotě 1000 °C za dobu kratší než 6 hodin. Vypálené 

tvarovky jsou buď přímo skládány na palety a baleny, nebo jsou v dnešní době čím dál častěji 

zabrušovány na požadovaný rozměr na styčných plochách pomocí dvou párů proti sobě 

orientovaných diamantových kotoučů o průměru přibližně 1 metr (Obrázek 3). Obroušený 

materiál je odsáván a pomocí pneumatického potrubního dopravníku převeden do sila 

a následně do přepravního boxu, který je vyvážen pomocí vysokozdvižného vozíku. Po 

broušení následuje balení expedice cihel zákazníkovi [4]. Schéma výroby je uvedeno níže 

na obrázku (Obrázek 2). 
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Obrázek 2: Schéma cihlářské linky na výrobu plných, podélně, nebo příčně děrovaných cihel [4]. 

 
 

Obrázek 3: Zařízení pro broušení cihel na přesný rozměr [8]. 
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2.1.2.1 Broušené cihly 

Broušené cihly jsou moderním stavebním prvkem pro rychlé zdění (úspora až 25 % času). 

Díky vysoké přesnosti vodorovné ložné plochy se provádí zdění za pomocí speciální malty 

pro tenké spáry, nebo pomocí polyuretanové pěny. Tloušťka malty je 1 mm oproti klasickému 

zdění, kdy má malta přibližně 12 mm a cihla 238 mm. Broušené cihly jsou tedy vyšší 

o 11 mm (249 mm), aby byla finální výška zděného modulu 250 mm zachována. Zároveň 

u tepelně izolačního zdiva dochází k zmenšení tepelných mostů tvořených maltou a k menší 

spotřebě malty (až o 80 %, 25 kg pytel suché malty na 2 palety zdiva) a také k nižší spotřebě 

vody a tedy k menšímu zanesení vlhkosti do zdiva. Příprava malty je jednodušší, míchá se 

podobně jako lepidlo na kachle z připravené směsi. Aplikace se provádí pomocí nanášecího 

válečku. Tvrdnutí tenkovrstvých malt je rychlé a celkové zatížení je možné provést už po 

48 hodinách. Podmínkou pro zdařilou aplikaci tohoto systému je správné a vodorovné 

založení první řady cihel na základy [9]. 

 

2.1.3 Výpal a jeho vliv na vlastnosti cihelného střepu 

V technologii výroby cihel je obvyklé, že výpal probíhá do teploty 1 000 °C, dochází ke 

změnám mikrostruktury a fázového složení. Výsledná pórovitost je závislá na pálicích 

podmínkách v peci (teplota, atmosféra a doba výpalu) a na reakčních vlastnostech suroviny 

(reakce minerálů, velikost jejich zrn, vyhořívání organických látek). Procesy probíhající při 

výpalu lze rozdělit do několika kategorií [5]: 

2.1.3.1 Dehydratace 

Adsorbovaná voda se odpařuje při teplotách 80 až 150 °C, při teplotě 250 °C se uvolní 

veškerá. Krystalická voda se uvolňuje přibližně od 60 do 250 °C. Chemicky vázaná 

voda se uvolňuje podle typu minerálu v oblasti 250 až 800 °C [5].  

2.1.3.2 Změna modifikace 

Řada surovin mění svou modifikaci. Diaspor, böhmit, gibsit přechází na korund. 

Nejdůležitější je změna modifikace SiO2, která souvisí s objemovými změnami. 

Modifikační přeměny SiO2 jsou zobrazeny níže, viz Obrázek 4 [5]. 

 

 
Obrázek 4: Změny modifikace SiO2 [5]. 
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2.1.3.3 Termická disociace 

Disociace je reakce typická pro uhličitany obsažené v cihlářské zemině. Jde 

o endotermickou reakci, s rostoucím obsahem uhličitanu tedy vzrůstá množství tepla 

potřební pro výpal. Rovnice disociace uhličitanu vápenatého (1): 
-1

23 mol·kJ162,9 - CO +CaOCaCO            (1) 

 

Rozklad uhličitanu vápenatého začíná při teplotě 500 až 600 °C v závislosti na 

parciálním tlaku CO2, při 100 kPa nastává rovnováha při 835 °C. Majoritní podíl CO2 

se uvolňuje v intervalu 700 až 900 °C. Rozklad dolomitu začíná už při 400 °C 

a probíhá ve dvou stupních, kdy se nejdřív uvolní oxid hořečnatý a oxid uličitý (2). 

Ve druhém stupni se rozkládá uhličitan vápenatý viz rovnice (1) [5]: 

  3223 CaCO + CO +MgOCOMgCa            (2) 

 

2.1.3.4 Oxidace organických látek 

Organické látky přítomny v surovině nebo v lehčivu se rozkládají a těkají již 

od 200 °C a při teplotě přibližně 350 °C se zapalují v přítomnosti oxidační atmosféry 

[5]. 

 

2.1.3.5 Reakce železitých sloučenin 

Podobně jako vápenec a dolomit disociuje i siderit (FeCO3) při teplotě kolem 550 °C. 

Vzniklý FeO je oxidován nad 600 °C na Fe2O3. Pyrit je oxidován při teplotě kolem 

450 °C viz rovnice (3) [10]:  

23222 SO 8 +OFe2O11FeS4             (3) 

Obvyklý je vznik směsi oxidů železa (FeO, Fe3O4, Fe2O3) a oxidu siřičitého. 

V redukční atmosféře vzniká Fe3O4, který černě barví cihelný střep. V přítomnosti 

lehčiva vzniká oxid uhelnatý, který s oxidy železa vytváří rovnovážné stavy a při 

různých teplotách a koncentracích CO. Při teplotách 420 až 500 °C dochází k disociaci 

podle rovnice (4): 

 CO +FeOFeCO 23               (4) 

To má za následek nadýmání výrobku při pálení a jde o princip výroby lehčeného 

kameniva keramzit [5]. 

 

2.1.3.6 Reakce v tuhé fázi před slinováním 

Kaolinit prochází přeměnou na methakaolinit (5), následně na Al-Si-spinel a amorfní 

oxid křemičitý (6). Při teplotě nad 1 100 °C dochází ke vzniku mullitu (7) a následně 

SiO2 přechází na cristobalit (8) [11]. 

 

OH2SiO2OAlOH2SiO2OAl 2232

600500

2232    C
     (5) 
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   amorf.SiOSiO3OAl2SiO2OAl2 2232

C0501925

232   
     (6) 

    2232

C1001

232 SiO5SiO2OAl32SiO3OAl23   
      (7) 

   tcristobaliSiOamorf.SiO 2

C2001

2  


          (8) 

 

Analogicky se rozkládají i jiné jílové minerály v závislosti na substituovaných iontech 

Mg
2+

, Fe
2+

, K
+
, Na

+
. Ility chudé na alkálie tvoří spinel a korund od 900 °Ca následně 

od 1 000 °C dochází k tání. Obdobně se projevuje montmorillonit. Slídy při 

700 až 820 °C vytváří leucit K2O.Al2O3.4SiO2, který je těžce tavitelný [5]. 

 

2.1.3.7 Tavení a tvorba skelné fáze 

Cihlářská surovina je multikomponentní systém a vzhledem k teplotě výpalu 

do 1 000 °C nastává tvorba skelné fáze jen v omezeném rozsahu. Níže je uveden 

přehled systémů, jejichž eutektika se mohou uplatnit [5]: 

725 °C Na2O – CaO – SiO2 

767 °C Na2O – Al2O3 – SiO2 

799 °C Na2O –SiO2 

975 °C Li2O – Al2O3 – SiO2 

990 °C CaO – K2O – Al2O3 – SiO2 

1 070 °C CaO – Al2O3 – FeO – SiO2. 

 

Přehled reakcí, které mohou při výpalu nastat je uveden v příloze viz Obrázek 54. 

 

2.2 Současný stav využití cihelného obrusu a recyklátu 

Z cíle definovaného v Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro 

období 2015-2024 [1] mimo jiné vyplývá, že je třeba minimalizovat i produkci cihelného 

obrusu při výrobě broušených cihel a hledat cesty pro jeho aplikace. Stejný přístup je třeba 

ctít i v případě cihelných recyklátů hrubších frakcí, ať už jde o odpady z výroby, odpady 

vzniklé formátováním cihel na stavbě, nebo o demoliční cihelný odpad. 

 

2.2.1 Současné aplikace 

Současná aplikace cihelných recyklátů je různorodá a je odvislá od původu, kvality a frakce 

této druhotné suroviny. Výroba a zpracování cihelných recyklátů probíhá na soustavě drtičů 

a třídící lince, ze které vystupují požadované frakce. Cihelný obrus, což je nejjemnější frakce, 

je částečně přimícháván ke vstupním surovinám při výrobě cihel a to jak pálených tak 

nepálených [12]. 

Podobným materiálem s frakcí přibližně do 3 mm je antuka, která je používána jako materiál 

pro úpravu povrchů sportovišť a cest. Její hrubší frakce jsou užívány k úpravě povrchu hrobů, 

či jako lehčivo v zeminách, například pro pěstování kaktusů. Hrubší frakce přibližně nad 

8 mm jsou používány jako zásypový materiál, materiál na úpravu povrchů cest. Pro aplikaci 

cihelného recyklátu má velký význam zkouška odolnosti proti otlukovosti. Výsledky této 
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zkoušky jsou v rozmezí 70-80 %, což zamezuje použití cihelného recyklátu do konstrukčních 

vrstev. Cihelné kamenivo se vyznačuje velkou nasákavostí (přes 10%), což je velmi 

nevýhodné z hlediska namrzání a s tím spojených možných objemových změn. 

Z cihelného recyklátu je možno vyrábět cihlobeton, což je nekonstrukční beton používaný pro 

výplně, dlažby, obkladové prvky a prvky zahradní architektury. Obecně lze říct, že 

s rostoucím obsahem cihelné drti klesá objemová hmotnost, ale i pevnost v tlaku. Někteří 

výrobci nabízí nejjemnější frakce (0 až 8 mm a 0 až 40 mm) cihelných recyklátů k odběru 

zdarma. Tříděné frakce 8–32 mm a 32–64 mm stojí v rozmezí 15 až 30 Kč/t. Nízká cena 

recyklátů je způsobena platbou zákazníka za odvoz a za recyklaci materiálu [13].  

Dále lze jemné frakce cihelného kameniva použít v maltách. Použití cihel v anorganických 

pojivech na bázi PC a vápna je shrnuto v následující kapitole. 

 

2.2.2 Výzkum v oblasti aplikací cihelných recyklátů 

Výzkum v oblasti vápenných malt dotovaných cihelným prachem potvrzuje zapojení 

cihelného prachu jako reaktivní složky, která podléhá pucolánové reakci. Pucolánová aktivita 

byla stanovována u několika vzorků cihelných prachů modifikovaným Chappelleho testem 

a vzorky s největšími hodnotami pucolánové aktivity a největším specifickým povrchem 

dosahovali největších pevností u zkušebních těles. Při srovnání s referenční maltou bez 

obsahu cihelného prachu bylo zjištěno, že přídavek cihelného prachu několikanásobně 

zlepšuje mechanické vlastnosti, hlavně v oblasti dlouhodobých pevností (90 dní a více) [14]. 

Další výzkum na toto téma prokazoval podobné trendy. V systémech, kde byl vápenný hydrát 

částečně nahrazován cihelným prachem, rostly dvou až třínásobně pevnosti po 90 dnech 

s rostoucím obsahem cihelného prachu až do přibližně 80 %. Mírně také vzrostla 

houževnatost zatvrdlé malty. Zároveň rostoucí obsah cihelného prachu vůči vápennému 

hydrátu měl tendenci snižovat množství záměsové vody. U vápeno-cementových malt 

(vápenný hydrát : cement = 1:1) byla díky nižšímu obsahu Ca(OH)2 (přibližně o 40 %) 

pucolánová reakce uplatněna méně a mechanické vlastnosti s rostoucím obsahem cihelného 

prachu klesaly [15]. 

Další výzkum se zabývá přípravou betonu s částečnou náhradou cementu mletým cihelným 

odpadem třech frakcí odlišujících se dobou mletí a tedy i velikostí částic a množstvím vody, 

které jsou schopny absorbovat. Náhrada cementu byla provedena v množství 10, 20 a 30 %. 

Množství písku a vodní součinitel byly konstantní, což způsobilo ztrátu sesednutí, tedy 

snížení tekutosti čerstvého betonu rostoucí náhradou cementu za recyklát. Náhrada cementu 

mletými cihlami pevnost v tlaku obecně snižuje s rostoucím obsahem cihel v cementu. 

Nejpatrnější rozdíly jsou v pevnosti po 28 dnech. Následně se pevnost referenčního betonu již 

příliš nezvyšuje, ale pevnosti betonů s obsahem cihel kontinuálně vzrůstají. Většina 

připravených betonů dosahovala pevností v tlaku po 90 dnech kolem 50 MPa. Z dat 

uvedených v publikaci také vyplývá, že větší vliv na snížení pevnosti má množství cihel než 

jejich velikost částic. Beton s obsahem mletých cihel má zvýšenou odolnost proti prostupnosti 

chloridových iontů a proti mrazu. Tyto betony také vykazovaly nižší autogenní smrštění. Tyto 

kladné efekty byly pravděpodobně způsobeny probíhající pucolánovou reakcí a také tím, že 

cihelný prach dokáže absorbovat jisté množství vody, které v průběhu zrání betonu poskytuje 
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pro dlouhodobé hydratační reakce. Tento efekt je označován jako „internal curing effect“ tedy 

vnitřní vytvrzování [16]. 

Jeden z dalších článků zkoumá potenciál využití odpadů ze střešních tašek, které byly rovněž 

rozemlety, a následně byla použita frakce pod 44 μm. Při testu reaktivity těchto prášků 

v nasyceném roztoku Ca(OH)2 při 40 °C byl u všech tří vzorků byl zaznamenán největší 

pokles koncentrace Ca(OH)2 a tedy největší pucolánová aktivita v prvních 7 dnech, což bylo 

způsobeno zvýšenou teplotou. V práci byly také porovnávány výsledky z rentgenové 

difrakční analýzy (XRD) a infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR), 

kdy byly detekovány produkty výpalu anortit a mulit. Z výsledků XRD a FTIR analýzy bylo 

potvrzeno, že nárůst amorfní fáze vlivem kalcinace jílových minerálů je úměrný pucolánové 

aktivitě materiálu. Pokles portlanditu byl po 28 dnech měřen XRD analýzou, pomocí FTIR 

byl také potvrzen snižující se obsah hydroxidu vápenatého v maltách, což koreluje s výsledky 

Fratiniho testu. Křemen, živce a kovové oxidy obsažené v glazuře pucolánovou reakci podle 

provedených experimentů neovlivňují. Pevnosti zkušebních těles obsahem 30 % cihelného 

prachu dosahovali nejméně 75% pevností proti referenci jak po 7 (více než 23 MPa, ref. = 

31,2 MPa), tak po 28 dnech (více než 32 MPa, ref. = 43,4 MPa) [17]. 

Cihelný prach byl také testován jako materiál schopný vyvazovat fluoridy z podzemní vody. 

Byl cíleně připraven mletím a následně promýván v destilované vodě, usušen a sítován přes 

síto s oky 300 μm. Reakce je založena na adsorpci na velký povrch, který souvisí s porozitou 

cihel.  Reakce probíhá nejúčinněji při pH 6 až 8, což umožňuje praktické využití, bez nutnosti 

úpravy pH pro snížení obsahu fluoridů v pitné vodě [18]. 

 

2.3 Cement 

Cement je nejpoužívanější hydraulické anorganické pojivo v průmyslu stavebních hmot. 

Obecně lze říci, že cement je práškové anorganické pojivo založeno na sloučeninách na bázi 

oxidu vápenatého, křemičitého, hlinitého, železitého, nebo jiných podobných sloučeninách. 

Chemicky lze cementy rozdělit do tří skupin na křemičitanové cementy, hlinitanové cementy 

a ostatní cementy (barnaté, strontnaté, chromitanové, železitanové…) [11]. 

Základem, ve stavebnictví nejpoužívanějších cementů, je portlandský cement, který se řadí 

mezi křemičitanové cementy a jeho umístění ve fázovém diagramu CaO–Al2O3–SiO2 je 

zobrazeno níže viz Obrázek 5. Portlandský cement je definován podle normy ČSN EN 197-1 

jako jemně mleté anorganické pojivo, které po smísení s vodou tvoří kaši, která následně 

tuhne a tvrdne díky hydratačním reakcím. Po zatvrdnutí si cementový kámen zachovává 

pevnost a stálost také ve vodě [19]. 
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Obrázek 5:Oblasti složení portlandského cementu (PC), bazické vysokopecní strusky (VS) 

a hlinitanového cementu [11]. 

 

2.3.1 Výroba portlandského cementu 

Výroba cementu začíná těžbou základních nerostných surovin, což jsou vápence a hlíny, nebo 

jíly nejčastěji kaolinitické, které dotují směs oxidem hlinitým a křemičitým. Nejvhodnější je 

vápenec s obsahem 75–78 % hmot. CaCO3, kde zbytek tvoří jílové minerály. V ideálním 

případě je kombinací surovin z různých částí lomu dosaženo vhodného složení surovinové 

směsi. V praxi jsou však používány korekční suroviny. Korekce na oxid křemičitý lze 

provádět jemně mletým křemenem, který však díky své teplotě tání není příliš vhodný, nebo 

například břidlicemi. Bauxit je korekční surovina pro zvýšení obsahu oxidu hlinitého, dále 

jsou korekce prováděny rudami obsahujícími železo, či kyzovými výpražky [2]. Nežádoucí je 

více než 6% obsah oxidu hořečnatého, dále jsou nežádoucími složkami například P2O5, PbO, 

ZnO a větší množství alkalických oxidů a síranů [11].  

Složení surovinové směsi je kontrolováno a nastavováno pomocí empirických parametrů, 

které vycházejí ze stechiometrických poměrů tak, aby při vhodných tepelných podmínkách 

vznikaly požadované slínkové minerály: trikalciumsilikát, dikalciumsilikát, 

trikalciumaluminát a tetrakalciumaluminát ferit. Tyto parametry jsou označovány jako 

moduly, které charakterizují poměr oxidů v hmotnostních procentech. Vzorce pro výpočet 

hydraulického modulu MH (9), silikátového modulu MS (10) a hlinitanového modulu MH (11) 

jsou i s mezními hodnotami uvedeny níže.  Dalším parametrem je poměr oxidu vápenatého 

k sumě oxidů křemičitého, hlinitého a železitého, který se nazývá stupeň sycení vápnem 

a v literatuře lze nalézt více variant s mírnými rozdíly v poměrech jednotlivých oxidů podle 

autora [11].  

2,41,7
OFeOAlSiO
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M             (9) 
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Po těžbě surovin následuje jejich drcení, homogenizace a tepelné zpracování suroviny (sušení, 

výpal a chlazení), které mé za následek transformaci surovin ve slinek. Výpal probíhá 

nejčastěji v cementářské rotační peci. Výroba cementu mokrou cestou je na ústupu díky své 

energetické náročnosti, proto jsou používány cementářské kratší (40 až 80 m) rotační pece 

s tepelnými výměníky (systém cyklonů pro předehřev), nebo s předkalcinátorem (cyklón 

s hořákem, kde dochází rozkladu vápence, tedy dekarbonataci). Obecně lze tedy říci, že 

surovina prostupuje sušícím pásmem (do 200 °C), předehřívacím pásmem (200 až 800 °C), 

kalcinačním pásmem (800 až 1250 °C), a slinovacím pásmem (1 250 až 1 450 °C), kde vzniká 

slinek, který na konci pece vstupuje do chladiče, kde je chlazen proudem vzduchu. Jeden 

z důvodu rychlého chlazení slinku je zamezení přechodu belitu z fáze α respektive α´ na 

stabilní γ-fázi, což je spojeno s expanzí, která působí rozpad slinku. Rovněž nežádoucí je 

hydraulická neaktivita fáze γ. Cílem je tedy zachovat přechlazené metastabilní fáze α´ a β. 

Dále dochází při chlazení ke vzniku skelné fáze a chladící vzduch je předehříván a přiváděn 

směrem k hořáku pece. Následuje uložení slinku v sile a následné mletí slinku se sádrovcem 

(obsah sádrovce 2 až 6 %), nebo anhydritem, který je používán jako retardér tuhnutí [11]. 

Vzniklý produkt je označován jako portlandský cement, který je možno dále mísit s různými 

přírodními i průmyslovými surovinami jak definuje norma ČSN EN 197-1 [19] viz tabulka 

v přílohové části (Obrázek 55).  Existuje tedy pět hlavních skupin cementu pro obecné 

použití: 

 CEM I Portlandský cement, 

 CEM II Portlandský cement směsný, 

 CEM III Vysokopecní cement, 

 CEM IV Pucolánový cement, 

 CEM V Směsný cement. 

 

Dále existují speciální cementy například silniční cement, síranovzdorný cement, hlinitanový 

cement, bílý cement nebo rozpínavý cement a další [2]. Cement je rozdělován do třech 

pevnostních tříd, kde číslo udává pevnost v tlaku (MPa) po 28 dnech hydratace podle 

ČSN EN 197-1 [19]: 

 32,5 

 42,5 

 52,5 

 

Za pevností je údaj o počáteční pevnosti, kde: 

 R – vysoká počáteční pevnost, 

 N – normální počáteční pevnost. 
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2.3.2 Chemické složení portlandského cementu 

Chemické složení portlandského cementu je udáváno jako procentuální hmotnostní 

zastoupení jednotlivých oxidů v cementu. Obsah jednotlivých oxidů je závislý na vstupních 

surovinách a může se mírně lišit. Níže (Tabulka 4) je uveden maximální rozsah obsahu oxidů 

v portlandském cementu [2]. Metodu analýzy udává norma ČSN EN 196-2 Metody zkoušení 

cementu – Část 2: Chemický rozbor cementu [20]. 

 

Tabulka 4: Chemické složení portlandského cementu [2]. 

Parametr Maximální rozsah [%] [20] 

CaO 56–69 

SiO2 16–26 

Al2O3 4–8 

Fe2O3 1–8 

MgO 0–6 

SO3 0,5–3,5 

K2O 
0–2 

Na2O 

 

2.3.3 Fázové složení portlandského cementu 

Portlandský cement (PC) je systém vápenatých křemičitanů, hlinitanů, železitanů, jejich 

tuhých roztoků a sádrovce, nebo anhydritu. Fázové (mineralogické) složení má zásadní vliv 

na výsledné vlastnosti a hydrataci PC. Mineralogické fáze bývají často ztotožňovány 

s technickými fázemi, které jsou však tuhými roztoky s majoritním obsahem konkrétního 

slínkového minerálu. Ve slinku bylo popsáno více než 25 minerálů avšak za hlavní 

mineralogické fáze ve slinku jsou považovány tyto čtyři [11]: 

 CaO . SiO2 (C3S) trikalciumsilikát, který je často ztotožňován s technickou fází alit, 

 CaO . SiO2 (C2S) dikalciumsilikát, který je často ztotožňován s technickou fází belit, 

 CaO . Al2O3 (C3A) trikalciumaluminát, který je amorfní a bývá označován jako tmavá 

spojovací hmota, 

 CaO . Al2O3 . Fe2O3 (C4AF) tetrakalciumaluminát ferit, či brownmillerit, a bývá 

označován jako světlá spojovací hmota. 

 

Fáze C3A a C4AF, bývají dohromady označovány jako technická fáze celit [20]. Dále je ve 

slinku přítomno malé množství volného vápna označované jako nedopal, které je mrtvě 

páleno vzhledem k teplotám v rotační peci a neochotně reaguje s vodou. Tato reakce nastává 

až po delší době a je spojena s objemovou změnou kdy, oxid vápenatý přechází na portlandit, 

což způsobuje v zatvrdlé cementové pastě trhliny. Proto musí být obsah volného vápna nižší 

než 4 %. U obsahu MgO je princip podobný a jeho obsah musí být nižší než 6 %. Hlavní fáze 

vyskytující se ve slinku a rychlost jejich hydratace a hydratační tepla jsou uvedeny viz 

Tabulka 5. 
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Tabulka 5: Přehled hlavních složek v cementářském slinku [6]. 

Systematický název 
zkrácený 

vzorec 

označení technické 

fáze 

zastoupení 

(%) 

hydratační 

teplo  

(kJ.kg
-1

) 

rychlost 

hydratace 

trikalciumsilikát C3S alit 37 - 75 500 rychlá 

dikalciumsilikát C2S belit 5 - 40 250 střední 

trikalciumaluminát C3A 
 

ce
li

t 

3 - 15 910 
velmi 

rychlá 

tetrakalciumaluminát 

ferit 
C4AF brownmillerit 9 - 14 420 rychlá 

oxid vápenatý CaO volné vápno < 4 1160 pomalá 

oxid hořečnatý MgO periklas < 6 
 

pomalá 

 

2.3.4 Hydratace portlandského cementu 

Pojiva na bázi cementu získávají své finální vlastnosti jako je pevnost a odolnost díky 

hydrataci cementu, což je sled chemických reakcí slínkových minerálů, vody a sádrovce u PC, 

případně dalších materiálů ve směsných cementech. Tyto reakce lze z vnějšího pohledu 

rozdělit do dvou fází, přičemž jedna přechází plynule v druhou. Nejprve cementová kaše 

ztrácí svou zpracovatelnost a postupně přechází z tekutého skupenství do pevného. Tato fáze 

se označuje jako tuhnutí a obecně lze říci, že délka tohoto procesu se většinou odehrává 

v řádech hodin. Následuje proces nárůstu pevnosti a tato fáze je označována jako proces 

tvrdnutí. Tento proces se odehrává v řádu dní a finálních pevností, na které je cementové 

pojivo navrženo, je obvykle dosaženo po 28 dnech. Na proces tuhnutí mají vliv spíše 

kalciumaluminátové fáze PC neboť reagují nejrychleji, kdežto kalciumsilikátové fáze se 

projevují při procesu tvrdnutí [21]. 

 

2.3.4.1 Hydratace aluminátů 

Trikalciumaluminát (12) a tetrakalciumaluminát ferit (13) reagují s vodou velmi rychle (C3A 

rychleji než C4AF) již v prvních minutách po smísení cementu s vodou podle níže uvedených 

rovnic. Vznikající kalcium-aluminát-hydráty, případně varianty, kde je hliník částečně 

nahrazen železem, poskytují celou škálu hydratačních meziproduktů například: C2AH8, 

C4AH13, které následně přechází na kubický hydrogranát C3AH6. Obdobné produkty vznikají 

při hydrataci C4AF, kdy vzniká meziprodukt C3FH14 a konečný produkt C3FH6. Mohou také 

vznikat tuhé roztoky C3AH6 a C3FH6 [11]. 

Reakce trikalciumaluminátu s vodou (12) je velmi rychlá a je zodpovědná za rychlou ztrátu 

plasticity, neboť rychlým nárůstem produktů těchto reakcí vznikají můstky, kterými jsou 

propojována zrna cementu. Charakter produktů je lupínkový a nepřispívají k pevnostem tolik 

jako jehlicovité produkty C-S-H gelu [21]. 

H-A-C  H A C3                  (12) 

 H-FA-C  H  AFC4                 (13) 
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Pro zpomalení reakcí aluminátů a umožnění prodloužení zpracovatelnosti PC je ke slinku 

přidáván sádrovec, nebo anhydrit, který působí jako regulátor tuhnutí. Reakce probíhají podle 

níže uvedené rovnice (14). Na povrchu zrn C3A vzniká jehličkovitý primární ettringit tvořící 

vrstvu, která zabraňuje dalšímu pronikání vody k C3A, což zpomaluje tuhnutí [11].  

323623 HSAC  H 26 HSC 3 A C              (14) 

 

Při klesajícím obsahu síranů vzniká monosulfát (tetrakalcium monosulfoaluminát) a to jak 

přímo s kalciumaluminátu (15), tak z ettringitu (16) [22]. 

12423 HSAC  H 01 HSC A C             (15) 

12432363 HSAC 3 H 4 HSAC  A C2            (16) 

 

Množství sádrovce v cementu v přepočtu odpovídá 3,5 až 4 % SO3%, což neodpovídá 

stechiometrickému množství pro reakci s C3A. Pozdější vznik ettringitu má totiž negativní 

vliv na mechanické vlastnosti betonu, neboť vznikem jehlicovitých krystalů v zatuhnuté 

cementové matrici dochází ke vzniku trhlin [21]. 

 

2.3.4.2 Hydratace silikátů 

Hydratace křemičitanů vápenatých má pomalejší nástup, ale je nositelem dlouhodobějších 

pevností. Reakce C3S s vodou má rychlejší nástup v prvních dnech než reakce C2S. Poměr 

C3S : C2S je v běžných PC zhruba 3:1, ovšem pro některé aplikace, kdy počáteční pevnosti 

nejsou tak podstatné, jsou vyráběny belitické cementy s vyšším obsahem C2S. Princip reakce 

obou slínkových minerálů je podobný (17), při reakci s vodou dochází k přesycování roztoku 

Ca(OH)2 (zkráceně CH) vypadává destičkovitý portlandit a vzniká amorfní C-S-H gel [21].  

CH  H-S-C  H  SC ,SC 23              (17) 

 

Tento gel vzniká na površích zrn a má vláknitou strukturu, která roste do prostoru mezi zrny 

a vzájemně je propojuje v jednolitý celek, což má za následek nárůst pevností. Vzniklý 

portlandit díky své struktuře k pevnostem příliš nepřispívá, je však zodpovědný za hodnotu 

pH okolo 12,4, což má za následek pasivaci výztuže železobetonu a dále se CH podílí na 

pucolánové reakci, která je rozepsána následující kapitole. Vzniklá struktura obsahuje 

mikropóry, jejichž množství je závislé na vodním součiniteli (w/c) a obecně lže konstatovat, 

že čím nižší je obsah vody, tím i porozita. Takže cementová pasta je odolnější vůči migraci 

agresivních médií [21]. 

 

2.4 Pucolány a latentní hydraulicita 

Hydraulicita je schopnost látky tuhnout a tvrdnout po smísení s vodou za normální teploty. 

Latentně hydraulické látky sami o sobě s vodou nereagují a netuhnou a netvrdnout, nebo jen 

velmi pomalu, ale po smísení s vhodným budičem hydraulicity s vodou reagují za vzniku 

pevných nerozpustných produktů. Reakce probíhá za podmínek alkalického prostředí 

v roztoku, které je tvořeno reakcí budiče s vodou. Budiče jsou rozdělovány do dvou kategorií 
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a to na alkalické (např. Ca(OH)2, KOH, NaOH, vodní sklo) a na síranové (např. Na2SO4). Za 

latentně hydraulickou látku je považována mletá granulovaná vysokopecní struska [23]. 

Pojmem pucolán byl nejprve označován popel sopečného původu, který byl používán Římany 

v okolí města Puzzuoli (ve středověku Puteoli) k přípravě hydraulické malty, která 

obsahovala sopečný popel s vysokým obsahem amorfního SiO2 a hašené vápno. Historicky 

mladší pohled na pucolány je širší. Jako pucolány lze označit veškeré anorganické materiály 

přírodního i syntetického charakteru, které jsou v prostředí vody a hydroxidu vápenatého, 

nebo látky, která je schopná Ca(OH)2 uvolnit (portlandský cement, vápno) schopny tuhnout 

a tvrdnout a být stále na vzduchu i ve vodě [24]. 

Podobně definuje termín pucolán i americká norma ASTM C 125, která označuje pucolány 

jako křemičité a hlinité materiály, které samy o sobě jsou nositeli malých, nebo žádných 

pojivých vlastností. Ovšem v jemně mleté podobě v přítomnosti vody, reaguji s hydroxidem 

vápenatým při běžné teplotě za vzniku, sloučenin, které disponují pojivovými vlastnostmi. 

Pucolány jsou chemicky vzato křemičité, nebo hlinitokřemičité anorganické látky, většinou 

bez, nebo jen s malým obsahem vápna [25]. 

Pucolány jsou rozdělovány podle původu na přírodní a na technogenní (uměle připravené) 

a jejich používání bylo zprvu v oblastech výskytu přírodních pucolánů vulkanického původu 

ve středomoří (Řecko, Itálie). Přírodní pucolány jsou vulkanoklastického (pyroklastického) 

původu dvojího typu: zpevněné (tuf, tras, zeolity) a nezpevněné (Italské pucolány, 

Santorinská zemina, sklovité ryolyty). A přírodní pucolány klastického původu, které jsou 

rozdělovány na pucolány organického původu (rozsivková zemina) a jednoduché (jíly např. 

montmoryllonit). Přírodní pucolány jsou obvykle používány přímo, nebo mleté. Dále jsou 

spíše v posledních desetiletích využívány technogenní pucolány v ostatních částech Evropy 

a světa a jde o druhotné suroviny, jako jsou například popílky ze spalování uhlí, nebo 

křemičitý úlet (mikrosilika), odpadní sklo. Syntetické pucolány jsou také cíleně 

připravovanými materiály pomocí tepelných procesů (cihelná moučka, metakaolin, 

kalcinovaná břidlice, popel z rýžových slupek) [24]. 

 

2.4.1 Pucolánová aktivita 

Pucolánová aktivita je termín označující veškeré reakční pochody v systému obsahující 

pucolán, vodu a hydroxid vápenatý, který může být dodán přímo ve formě portlanditu, nebo 

ve formě vápna, které je následně hašeno, nebo může být produktem rozpadu alitu, či belitu 

[26].  

Pucolánová aktivita udává jednak množství hydroxidu vápenatého, které může zreagovat 

s daným pucolánem, a také rychlost reakce pucolánu s touto alkálií. Oba tyto parametry úzce 

souvisí s druhem pucolánu a obsahem pucolánově aktivních složek v něm, závisí na měrném 

povrchu a chemickém složení, dále souvisí s parametry ošetřování, teplotou, množstvím vody 

a poměrem CaO/pucolán 0. 

Vliv na pucolánovou reakci mají veškeré fáze obsažené v pucolánu, jak vyplývá z následující 

tabulky (Tabulka 6). Ludwig zde uvádí, že vápno je schopen vázat například i křemen, ale ve 

srovnání se skelnou fází, je toto množství vázaného vápna zanedbatelné, dále mohou být 

aktivní například živce. Při porovnání skelných fází lze pozorovat, že skelná fáze rýnského 
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trasu je reaktivnější, než skelná fáze bavorského trasu a nejméně reaktivní je obsidiánová 

skelná fáze. Dále mohou být aktivními některé minerály ze skupiny zeolitů. 

 

Tabulka 6: Schopnost minerálních složek trasu vázat vápno [25]. 

 Volné alkálie  

Minerální složka Vázané CaO 

[mg CaO/g] 

Na2O 

[mg/g] 

K2O 

[mg/g] 

Prům. obs. 

v trasu [%] 

Množství CaO 

[mg CaO/g trasu] 

Rýnský tras 

křemen 43 1,5 0,4 13  

živec 117 1,1 0,2 15  

leucit 90 1,3 1,8 6  

analcim 190 10,7 3,0 7  

kaolin 34 0,3 2,1 2  

sklovitá fáze 364 18,0 24,0 55  

celkem - - - 98 242,5 

skelná fáze 

Bavorský 272 6,0 6,0 66 179,0 

Obsidiánové 

sklo 

176 3,7 3,1 - - 

 

Reakcí pucolánu, vody a vápna vznikají hydratační produkty podobné produktům hydratace 

kalciumsilikátových fází cementu tedy C-S-H gel. Dříve byly tyto odolné hydraulické 

maltoviny používány díky své odolnosti a stálosti ve vodném prostředí pro různé náročnější 

aplikace, jejich nástup pevností je však pomalejší, proto byly nahrazeny portlandským 

cementem.  Prvním krokem je dvoustupňová disociace hydroxidu vápenatého (pH 

nasyceného roztoku je přibližně 12,4), kdy dochází nejdříve k rozpouštění (18) [29]:  

       aqOHaqCaOHsOHCa 2

            (18) 

 

a následně k disociaci silné zásady (19): 

     aqOHaqCaaqCaOH 2              (19) 

 

Poté dochází k napadení aktivních silikátů (20), či aluminosilikátů (21) hydroxylovými 

anionty, kdy dochází ke štěpení vazeb a vzniku iontů [29]: 

   OHOHSiO2OH8SiOSi 23 


         (20) 

 

       43 OHAlOHSiOOH7AlOSi         (21) 

 

Vzniklé ionty reagují s vápenatými ionty za vzniku hydratovaných křemičitanů vápenatých 

tedy C-S-H gelů, či hexagonálních hlinitanů C4AH13. Jelikož je rozpuštění křemičitanů 

rychlejším procesem, vznikají nejprve C-S-H gely a následně v menším množství hlinitany, 

pokud jsou přítomny fáze obsahující aktivní Al2O3. V prostředí s vyšším obsahem vody může 

disociovat větší množství hydroxidu vápenatého a reakce může probíhat rychleji [25, 29].  
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Cihly procházejí výpalem, kdy při teplotě 500 až 600 °C dochází k dehydroxylaci kaolinitu 

(viz kapitola 2.1.3.6) za vzniku metakaolinitu (AS2), který je rovněž pucolánově aktivním 

materiálem.  Při reakci s Ca(OH)2 (CH) ve vodném prostředí mohou vznikat produkty 

podobné produkty jako při hydrataci hlinitanových fází v portlandském cementu C4AH13 (22), 

C3AH6 (23), dále C2ASH8 (24) a C-S-H gelu [30]:  

CSH2AHCH9CH6AS 1342             (22) 

CSH2AHCH3CH5AS 632              (23) 

CSHASHCH6CH3AS 822              (24) 

 

Metastabilní produkty C2ASH8 a C4AH13 s vyšší teplotou a delší dobou zrání přechází 

na stabilní hydrogranát s variabilním složením C3ASzH6-2z což může mít negativní efekt 

na mechanické vlastnosti podobně jako u hlinitanových cementů [31]. 

Pucolánová reakce v systému s PC ovlivňuje jeho hydratační procesy, například urychluje 

hydrataci C3S odčerpáváním uvolněného portlanditu na pucolánovou reakci, dále pokud jsou 

přítomny sírany, vzniká ettringit [22]. 

Obecně lze pucolánovou reakci zapsat schématem uvedeným níže (25), kde se C-S-H* gel 

označuje hvězdičkou jako sekundární, neboť tvoří později a pomaleji než takzvaný primární 

C-S-H gel vznikající hydratací slínkových minerálů. Pucolánové cementy vykazují menší 

mikroporozitu, větší kompaktnost a menší obsah portlanditu díky dlouhodobě probíhající 

pucolánové reakci, což má za následek jejich větší odolnost vůči agresivním chemickým 

vlivům [22]. 

*HSCHCHpucolán              (25) 

 

2.5 Beton  

Beton je jedním ze základních stavebních materiálů používaný po celém světě v rozličných 

aplikacích od betonové dlažby až po mohutné stavby jako jsou přehrady, mosty 

a mrakodrapy. Beton lze označit za kompozitní materiál, který získává své vlastnosti 

hydratací cementu. Beton obsahuje tři základní složky: cement (viz kapitola 2.3), kamenivo 

a vodu. Takový beton je označován jako běžný, nebo prostý beton. Dále může beton 

obsahovat doplňkové složky, které se dělí na přísady (do 5 % hm. cementu) a příměsi 

(práškové látky). Další komponentou betonu může být výztuž, a to klasická betonářská ocel, 

nebo také sklolaminátový kompozit ve formě prutů, či sítí. Nebo náhodně rozptýlená výztuž 

(polymerní, či skelná vlákna, ocelové drátky). Speciálním typem je takzvaná předepjatá 

výztuž [32].  

Použití betonu je velice široké, proto je podle ČSN EN 206 beton klasifikován dle různých 

kritérií podle stupně vlivu prostředí, podle stupně konzistence, podle třídy pevnosti v tlaku, 

a v případě lehkého betonu podle třídy objemové hmotnosti [33]. 
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2.5.1 Kamenivo 

Kamenivo je vedle cementu a vody nositelem výsledných vlastností betonu a jeho vlastnosti 

se určují podle několika hledisek [32]: 

 objemová hmotnost (do 2 000 kg · m-3
 lehké kamenivo, 2 000 až 3 000 kg · m-3

 hutné 

a nad 3 000 kg · m-3
 těžké kamenivo), 

 původ kameniva (těžené, drcené, přírodní, umělé), 

 velikost zrn (pod 0,063 mm jemné kamenivo, do 0,25 mm drobné kamenivo, 

0 až 4 mm hrubé, 4 až 63 mm je směs kameniva), 

 frakce (úzká frakce, kde D/d ≤ 2, široká frakce, kde D/d > 2), 

Při výběru kameniva je třeba počítat s fyzikálními vlastnostmi hornin, které se promítají 

do vlastností výsledného betonu. 

2.5.1.1 Kamenivo pro lehké betony 

Lehké kamenivo je využíváno pro lehké betony, které vykazují objemovou hmotnost nižší než 

2 000 kg · m-3
, ale lze docílit hodnot i méně než 600  kg · m

-3
. Lehké betony jsou dvojího 

druhu, konstrukční a výplňové a krom nízké objemové hmotnosti jsou jejich výhody v tepelně 

izolačních vlastnostech, mrazuvzdornosti a snadné opracovatelnost. Mimo polystyrenobetonu 

a pěnobetonu se pro vylehčení betonu používají uměle vyráběná kameniva, jako například 

keramzit, expandovaný perlit, napěněná struska, spékaný popílek, expandovaná břidlice, 

drcené cihly, expandovaný vermikulit. Z přírodních materiálů lze zmínit pemzu [34]. 

Lehké betony jsou značeny dle normy ČSN EN 206 [33] s dodatečným parametrem D, který 

označuje jejich objemovou hmotnost. 

 

2.5.2 Voda a ostatní složky betonu 

Záměsová voda musí splňovat požadavky dané normou ČSN EN 1008 Záměsová voda do 

betonu – specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody 

získané při recyklaci v betonárně jako záměsové vody do betonu. Pouze pitná voda je 

použitelná bez zkoušení [35]. 

Přísady do betonu redukující spotřebu vody jsou popsány v kapitole 0, dalšími přísadami 

mohou být například přísady zpomalující, nebo urychlující tuhnutí, těsnící přísady, 

provzdušňující přísady, nebo stabilizační přísady. 

Příměsi do betonu jsou jemné anorganické nebo organické látky, jsou přidávány do betonu 

kvůli zlepšení jeho vlastností, nebo k dosažení požadovaných vlastností. Podle 

ČSN EN 206 [33] jsou příměsi děleny na dva typy: 

 téměř inertní příměsi, např. filler (kamenná moučka, jemně mletý vápenec), nebo 

pigmenty, 

 pucolány nebo latentní hydraulické příměsi, jako například popílek do betonu dle, 

křemičitý úlet, nebo struska. 

Popis pucolánové reakce je uveden v kapitole 2.4 [32].  
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2.6 Přísady redukující spotřebu vody 

Chemické modifikující přísady mají velký vliv na přípravu kvalitních betonů a malt. Nabídka 

těchto přísad je velmi rozmanitá. Přísady, které snižují obsah záměsové vody 

v připravovaném betonu, maltě či pastě při zachování stejné zpracovatelnosti. Norma 

ČSN EN 934-2 + A1 [36] udává minimální snížení obsahu záměsové vody o 5 %, komerční 

přísady dosahují 10% snížení obsahu záměsové vody. Dále norma definuje, že pevnosti 

v tlaku po 7 a 28 dnech mají být nejméně o 10 % vyšší, než pevnosti referenčního vzorku bez 

přísady. Tyto látky lze tedy použít ke snížení množství cementu při udržení požadovaných 

pevností. Dalším způsobem je použití přísady bez úpravy receptury záměsi, kdy dojde 

k zvýšení tekutosti a látky fungují jako plastifikátory. Typickými příklady jsou lignosulfonát, 

glukonát a glukóza. Tyto látky mají často vliv na počáteční pevnosti a mnohdy jde o látky 

zpomalující tuhnutí, proto jsou kombinovány s urychlovači tuhnutí, jako jsou dusitan 

vápenatý, thiokyanát a formát [22].  

 

2.6.1 Přísady silně redukující spotřebu vody 

Přísady silně redukující množství záměsové vody, neboli superplastifikátory jsou 

nejdůležitější chemické přísady do betonu, které byly aplikovány do betonářské technologie 

za posledních 30let. Norma ČSN EN 934-2 + A1 [36] definuje superplastifikátory jako 

přísady, které učiní beton lépe zpracovatelným (sesednutí min. 120 mm oproti 30 mm 

u kontrolního betonu a po třiceti minutách min. 30 mm). Obsah vzduchu 

v superplastifikované směsi má být maximálně o 2 % větší a spotřeba záměsové vody 

minimálně o 10 % nižší než u kontrolního betonu. Pevnost v tlaku superplastifikovaného 

betonu musí být po dvou dnech nejméně o 40 % vyšší a po 28 dnech o 15 % oproti 

kontrolnímu betonu. Možnosti uplatnění superplastifikátoru jsou jako v předchozím případě 

tři, nebo jejich případná kombinace [22]: 

 snížení obsahu záměsové vody při zachování zpracovatelnosti a tedy zvýšení pevností 

a trvanlivosti, 

 zlepšení zpracovatelnosti betonu použitím plastifikátoru při zachování receptury 

betonu, 

 zachování zpracovatelnosti i pevnosti použitím plastifikátoru, při snížení obsahu 

cementu. 

 

2.6.2 Složení a mechanismus účinku superplastifikátorů 

Superplastifikátory jsou ve vodě rozpustné polymerní látky. Mezi první patřily kondenzáty 

naftalensulfonátu s formaldehydem, dále pak sulfonovaný kondenzát melaminu 

a formaldehydu a modifikované lignosulfonáty bez obsahu cukrů. Vybrané struktury 

superplastifikátorů viz Obrázek 6. V současné době jsou používány superplastifikátory 

na bázi polykarboxylátů, které účinkují lépe na ztrátu rozlití než sulfonované polymery [22].  
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Funkce superplastifikátorů je založena na efektu dispergace jednotlivých zrn z aglomerátů 

vyskytujících se v cementové pastě. Na dispergačním efektu se podílí dva principy. Prvním 

principem je neutralizace elektrostatických přitažlivých sil mezi zrny cementu adsorpcí SO3
-
, 

nebo COO
-
 skupin záporně nabytých polymerů na povrch kladně nabitých zrn cementu (ionty 

Ca
2+

, Al
3+

), za vzniku komplexních sloučenin. Neadsorbované sulfonové, případně 

karboxylové skupiny se vzájemně odpuzují díky svému zápornému náboji a dispergují 

jednotlivá zrna v cementové pastě. Druhý princip projevující se více u akrylátových, 

polykarboxylátových superplastifikátorů je vliv adsorpce polymeru na zrna a následné 

sterické odbuzování neutrálních bočních řetězců polymeru (Obrázek 7). Karboxylové skupiny 

jsou spíše zodpovědné za adsorpci na zrno cementu a efekt odpuzování a dispergace zrn je 

v roli naroubovaných bočních řetězců. Vliv na účinek superplastifikátoru má délka 

a rozvětvení postranních řetězců. Příklad struktury polykarboxylátového superplastifikátoru 

s postranním polyetherovým řetězcem, kde p = 10–30 (viz Obrázek 8) [21]. Tyto 

superplastifikátory jsou velice účinné a přidávají se v obsahu desetin procent (max. jednotek) 

vůči obsahu pojiva [37].  

 

 
Obrázek 7:Schéma mechanismu funkce polykarboxylátového superplastifikátoru [39]. 

 

Poslední generace sperplastifikátorů se zaměřuje na prodloužení doby zpracovatelnosti, tedy 

na zbrzdění adsorpce polymeru na zrno cementu. Jsou vyvíjeny kopolymery, které jsou 

hydrolyzovány v alkalickém prostředí cementové kaše a postupně přecházejí 

na polykarboxyláty, které se následně absorbují. Dále jsou mezi jednotky 

Obrázek 6: Zleva sulfonovaný kondenzát melaminu a formaledehydu, dále polykondenzát 

naftalensulfonátu s formaldehydem a lignosulfonát [38]. 
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polykarboxylátového řetězce zařazovány jednotky polyetherů delšími řetězci etylenoxidů 

(p ≥ 110) (Obrázek 8), což má za následek zpomalení počáteční adsorpce. Jde o tzv. 

superprastifikátory polyetherového typu. Modifikovány jsou také boční řetězce polymerů 

zodpovědné za sterické odpuzování [22]. 

 

 
Obrázek 8: Struktura superplastifikátoru na bázi polykarboxylátu (p = 10–30), nebo polyetheru 

(p ≥ 110) [40]. 
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3 CÍL PRÁCE 

Diplomová práce si klade za cíl prověřit možnosti využití cihelného obrusu jako součásti 

výrobků, nebo pojivových systémů na bázi portlandského cementu. Po důsledné analýze a to 

jak chemického a fázového složení, tak fyzikálních vlastností, budou navrženy vhodné 

možnosti využití tohoto materiálu. V práci se počítá s možností využití této suroviny i po 

jednotlivých velikostních frakcích. Studovány budou jak možnosti přídavku cihelného obrusu 

do cementového pojiva za účelem zlepšení jeho vlastností, tak i možnosti vytvoření nového 

výrobku z tohoto materiálu. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část se zabývá přehledem metod, které byly použity pro analýzu surovin 

a pojiv, či jejich přípravu. 

 

4.1 Rastrovací elektronová mikroskopie s energiově disperzním rentgenovým 

fluorescenčním spektrometrem (SEM-EDS) 

Morfologie vzorků byla zkoumána z mikroskopického hlediska pomocí rastrovacího 

elektronového mikroskopu s energiově disperzní rentgenovou fluorescenční mikroanalýzou 

(SEM-EDS) ZEISS EVO LS 10. Tento mikroskop je osazen detektory zpětně odražených 

a sekundárních elektronů, dosahuje zvětšení až 30 000× a je schopen korelativní 

mikroskopie [41]. 

 
Obrázek 9: Rastrovací elektronový mikroskop s energiově disperzní rentgenovou fluorescenční 

mikroanalýzou ZEISS EVO LS 10 [41]. 

 

4.2 Stanovení velikosti částic pomocí laserové difrakce 

Pro stanovení velikosti částic v podsítných frakcích byl použit laserový analyzátor 

SYMPATEC HELOS KR, který je schopen měření velikosti částic práškových vzorků 

v rozmezí od 0,1 do 1 850 µm pomocí laserové difrakce. Přístroj umožňuje dispergaci vzorků 

suchým i mokrým způsobem i za použití organických rozpouštědel. Měření lze provádět na 

třech objektivech a vyhodnocení je prováděno pomocí příslušného software [42]. 

 

4.3 Stanovení sypné a setřesné hmotnosti 

Sypná hmotnost byla stanovována v odměrném válci uříznutém na rysce 1000 ml. Materiál 

byl do válce volně přes násypku nasypán a nožem seříznut. Takto naplněný válec byl zvážen 

a byla odečtena hmotnost samotného válce. Příklad výpočtu sypné hmotnosti pro CO A viz 

rovnice (26). 
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Stanovení setřesné hmotnosti bylo provedeno tak, že vzorek ze stanovení sypné hmotnosti byl 

postaven na setřásací stolek pro stanovení rozlivu a bylo provedeno 50 otřesů, s frekvencí 

přibližně 1otřes/s. Po ustálení poklesu hladiny materiálu byl odečten objem. Byla spočítána 

setřesná hmotnost podle následující rovnice (27). 
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Stanovení bylo provedeno pro všechny obrusy a písky dvakrát a výsledek byl zprůměrován. 

 

4.4 Stanovení objemové hmotnosti  

Objemová hmotnost byla stanovena pyknometricky. Do pyknometrů dle Hubbarda bylo 

naváženo 0,5–2 g vysušeného vzorku. Pyknometr byl následně umístěn do filtračního zařízení 

dle Witta, které bylo připojeno k vývěvě a evakuováno. Následně byla pomocí dělící nálevky 

do pyknometru přikapána voda, aby došlo k ponoření práškového vzorku. Pyknometr byl 

vyjmut ze zařízení, doplněn destilovanou vodou a po usazení částic byl uzavřen a zvážen. 

Pyknometry byly umyty, naplněny vodou a zváženy. Dále byly zváženy suché pyknometry.   

Příklad výpočtu pro CO FS viz rovnice (28), kde mvz je hmotnost vzorku, mvz+H2O je hmotnost 

pyknometru s vodou a vzorkem a mH2Oje hmotnost pyknometru s vodou [43], ρH2O při 23 °C 

je 0,998 g/cm
3
 [44]. 
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4.5 Stanovení měrného povrchu metodou BET 

Stanovení měrného povrchu metodou bylo provedeno na základě BET izotermy (Brunauer, 

Emmett, Teller), která je založena na adsorpci plynu na povrch materiálu. Tento princip tvoří 

základ analytické metody, kterou definuje mezinárodní norma ISO 9277:1995 a slouží ke 

standardizaci měření specifické plochy povrchu fyzisorpcí plynu a vyhodnocování BET 

metodou [45]. Měření bylo provedeno na přístroji Nova 2000 od společnosti Quantachrome. 

 

4.6 Fázové složení – rentgenová difrakční analýza (XRD) 

Rentgenová difrakční analýza je základní metodou pro popis fázové struktury pevných látek. 

Lze analyzovat polykrystalické materiály, práškové materiály, ale také tenké vrstvy. Princip je 

založen na interakci svazku rentgenového záření s elektrony atomů v pružném 

(bezfotonovém) rozptylu. Rozptyl rentgenového paprsku a následná interference za vzniku 

difrakčních maxim jsou charakteristické pro konkrétní typ krystalické mřížky, ve které jsou 

atomy pravidelně uspořádány. Vzniká difraktogram, kde tvar a intenzita difrakčních maxim 

závisí na druhu a uspořádání atomů v prostoru. Lze tedy určit strukturu analyzovaného 

materiálu. 

Podmínka pro vznik difrakce, tedy konstruktivní interference, je vyjádřena Braggovou rovnicí 

(29), kde n je celé číslo (řád difrakce), λ je vlnová délka záření, d je mřížkový parametr 
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(mezivrstevná vzdálenost) a ϴ je úhel, který svírá dopadající paprsek s rovinou krystalu. 

Braggova rovnice tedy vyjadřuje stav, kdy dráhový rozdíl musí být roven celočíselnému 

násobku vlnové délky použitého rentgenové záření [46]. 

Θdn sin2                   (29) 

 

Centrum materiálového výzkumu disponuje rentgenovým difrakčním spektrometrem 

Empyrean od firmy Panalytical. Lze měřit ve vysokoteplotní komoře, v komoře s řízenou 

vlhkostí, nebo pomocí technologie SAXS pro analýzu nanomateriálů [47]. 

 

4.7 Stanovení pucolánové aktivity – modifikovaný Chapelluv test 

Pucolánová aktivita vzorků cihelných obrusů, byla stanovována modifikovaným 

Chapellovým testem, pro který byla sestavena a odzkoušena experimentální aparatura 

(Obrázek 10). Nejprve bylo do plastové Erlenmeyerovy baňky na analytických vahách 

naváženo přibližně 0,4 g vzorku pucolánu (cihelného obrusu), hmotnost byla odečtena na 4 

desetinná místa. Následně bylo do baňky napipetováno 100 ml převařené destilované vody. 

Dále bylo do baňky vsypáno přibližně 0,8 g (odváženo na analytických vahách a hmotnost 

byla odečtena na 4 desetinná místa) CaO, které bylo připraveno výpalem z jemně mletého 

vápence Vitošov. Byl také připraven slepý vzorek bez obsahu cihelného brusu. Baňka byla 

uzavřena a obsah byl míchán na magnetické míchačce ve vodní lázni při teplotě 90 °C po 

dobu 16 hodin. Po této době byla baňka ochlazena na laboratorní teplotu. Bylo přidáno 24,0 g 

sacharózy a obsah baňky byl míchán pomocí magnetické míchačky po dobu 15 minut. 

Následně byl obsah baňky zfiltrován za sníženého tlaku na Büchnerově nálevce. Z filtrátu 

bylo odpipetováno 20 ml do titrační baňky a vzorek filtrátu byl titrován 0,1 molárním 

roztokem kyseliny chlorovodíkové na indikátor fenolftalein podle rovnice (30) [48]: 

  OH2+CaClHCl2+OHCa 222             (30) 

 

Titrace byly provedeny z každého filtrátu dvě a každý vzorek byl testován dvakrát. 

Pucolánová aktivita P.A. byla vypočítána jako množství Ca(OH)2 v mg/1 g pucolánu podle 

následujícího vzorce (31). 

 pucolánug/1mgCa(OH)
2

1000
.. 2

)(

2

2

1

1 2

pucolánu

zřředěnOHCaHCl

m

fMc

m

V

m

V
AP












 ,  (31) 

 

kde V1 je objem kyseliny z titrace slepého vzorku [dm
3
], 

m1 je hmotnost naváženého CaO ke slepému vzorku [g], 

V2 je objem kyseliny z titrace vzorku pucolánu [dm
3
], 

m2 je hmotnost naváženého CaO ke vzorku pucolánu [g], 

cHCl je koncentrace HCl [mol·dm
-3

], 

MCa(OH)2 je relativní molární hmotnost hydroxidu vápenatého 

fzředění je podíl objemu odměrné baňky a objemu pipety: fzředění = 100/20=5, 

1000 je převod na mg, 

2 je stechiometrický koeficient z rovnice reakce, 

mpucolánu je hmotnost naváženého pucolánu [g]. 
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Obrázek 10: Aparatura pro stanovení pucolánové aktivity. 

 

4.8 Příprava zkušebních těles 

Zásměsi byly připravovány na laboratorní míchačce. Nejprve byla dávkována voda a případný 

superplastifikátor. Následně byly přidány sypké suroviny. Směsi byly míchány a upraveny 

tak, aby měly vždy stejnou konzistenci (mimo dilatantně se chovající záměsi), která byla 

kontrolována na setřásacím stolku pro stanovení rozlivu. Záměsi byly hutněny na vibračním 

stole do připravených forem. Pro přípravu zkušebních těles (trámečků) byly použity formy 

o rozměrech 20×20×100 mm pro testování mechanických vlastností a 25×25×285 mm pro 

testování objemové stálosti (Obrázek 11). Směsi byly ponechány při laboratorní teplotě ve 

vlhkém prostředí a po 24 hodinovém zrání byla zkušební tělesa odformována a uložena do 

zrací komory (t = 25 °C, vlhkost 90–100 %). Po požadovaných dobách zrání (1, 7, 28, 60 dní) 

byla zkušební tělesa vyjmuta a byly na nich prováděny pevnostní zkoušky. Tělesa pro 

testování objemových změn byly uloženy stejně. Obrázek 12 zobrazuje zástupce připravených 

zkušebních těles. 

 

 

Obrázek 11: Formy pro přípravu zkušebních 

těles (nahoře: 25×25×285 mm, dole: 

25×25×285 mm). 

 

Obrázek 12:Zkušební tělesa pro měření objemové 

stálosti a pro pevnostní zkoušky. 
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4.9 Mechanické vlastnosti zkušebních těles 

Mechanické vlastnosti zkušebních těles bylo prováděno na komplexním zkušebním pracovišti 

pro pevnostní zkoušky stavebních hmot DESTTEST 3310. Toto pracoviště se skládá z lisů 

BS-3000 a BS-300 pro zkoušky pevností betonových zkušebních těles v tlaku, lamaček BS-10 

a BS-100 pro zkoušky betonových zkušebních těles v tahu za ohybu, skříně s hydraulickým 

agregátem a řídícího počítače s ovládacím panelem [49][48]. Přístroj umožňuje měření 

modulu pro pevnost v tlaku a tahu za ohybu vzorků 20×20×100 mm, 40×40×160 mm a 

100×100×700 mm podle normy ČSN EN 12390-3 [50]. Maximální tlaková síla je 300 kN pro 

cementové pasty a 3000 kN pro betonové výrobky. Maximální ohybová síla je pro cementové 

pasty 10 kN a 100 kN pro betonové výrobky [51]. 

Mechanické vlastnosti byly testovány na třech zkušebních tělesech rozměru 20×20×100 mm 

od každého vzorku a v tabulkách výsledků jsou uvedeny průměrné hodnoty. 

 

4.10 Objemová stálost zkušebních těles 

Objemová stálost byla posuzována na tělesech o rozměrech 25×25×285 mm s kontakty 

umístěnými v čelních stěnách, kde vzdálenost mezi kontakty uvnitř trámce je 250 mm. Tělesa 

byla připravena a uložena podle popisu v kapitole 4.8. Po 24 hodinách byla tělesa 

odformována a změřena počáteční délka trámce (L0). Následně byly trámce uloženy ve zrací 

komoře. Trámce byly měřeny v požadovaných časových intervalech (L1) společně s etalonem 

(LET). Byly vypočítány objemové změny v procentech podle vzorce (32). 

   
 %100

250

10 


 ETET LLLL
L           (32) 

 

4.11 Izotermální kalorimetrie 

Studium hydratace vybraných pojiv bylo testováno pomocí izotermálního osmilkanálového 

mikrokalorimetru TAM Air od firmy TA Instruments. Lze měřit vzorky do objemu 20 ml 

v teplotním rozsahu 5–90 °C. Je možné měřit v ADMIX ampulích, tudíž lze měřit absolutní 

počátek hydratace. Provedení analýz při různých teplotách umožňuje výpočet aktivační 

energie reakce [52]. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Kapitola pojednává o výsledcích analýz surovin, záměsí a zkušebních těles, které byly v práci 

studovány. 

5.1 Použité suroviny 

V práci bylo analyzováno pět druhů cihelných obrusů (CO) a dva cihelné písky (CP). 

Zkušební tělesa byla připravována z cihelného obrusu Family (CO Fam) a ze směsi cihelných 

písků frakce 1,4–0,4 mm (dále CP 1,4–0,4). 

Pro přípravu zkušebních těles byl použit cement CEM I 42,5 R z cementárny Mokrá. Jako 

záměsová voda byla použita demineralizovaná voda. Při přípravě vybraných zkušebních těles 

byl použit komerčně dostupný superplastifikátor na bázi polykarboxylátu (PCSP) od firmy 

Chryso. 

 

5.1.1 Přehled d analyzovaných cihelných obrusů a písků 

Pět druhů analyzovaných cihelných obrusů: 

 cihelný obrus Family sláma (dále CO FS), 

 cihelný obrus P15 (dále CO P15), 

 cihelný obrus Family (dále CO Fam), 

 cihelný obrus A (dále CO A), 

 cihelný obrus B (dále CO B). 

Barva cihelných obrusů byla u všech porovnávaných vzorků velmi podobná, jednalo se 

o jemné prášky s výskytem hrubších úlomků cihel. Zástupce, který byl použit pro přípravu 

zkušebních těles CO Fam je uveden níže viz Obrázek 13. 

 

 
Obrázek 13: Cihelný obrus Family (CO Fam). 
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Dále byly analyzovány dva vzorky cihelných písků, které se lišily původem cihel, ze kterých 

byly „vyrobeny“: 

 cihelný písek A (CP A), 

 cihelný písek B (CP B). 

 

Cihelné písky A a B byly nejprve rozsítovány a následně byly, pro jejich malé množství oba 

druhy smíchány do čtyřech frakcí, které byly analyzovány: 

 frakce >1,4 mm (dále CP >1,4) viz Obrázek 14, 

 frakce 1,4–0,4 mm (dále CP 1,4–0,4) viz Obrázek 15, 

 frakce 0,4–0,12 mm (dále CP 0,4–0,12) viz Obrázek 16, 

 frakce  <0,12  mm (dále CP <0,12) viz Obrázek 17. 

 

 
Obrázek 14: Frakce >1,4 mm. 

 

 
Obrázek 15: Frakce 1,4–0,4 mm. 

 
Obrázek 16: Frakce 0,4–0,12  mm. 

 

 
Obrázek 17: Frakce <0,12  mm 
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5.2 Analýza surovin 

5.2.1 Morfologie vzorků 

Byly pořízeny snímky všech vzorků cihelných obrusů a písků na následujících obrázcích je 

jako zástupce vybrán CO Fam při zvětšení 500× (Obrázek 18) a 1 000× (Obrázek 19). Při 

menším zvětšení lze pozorovat, že povrch zrn má ostré hrany, což je dáno mechanickým 

obrušováním cihel, kdy dochází ke křehkému lomu. Při větších zvětšeních lze pozorovat, že 

dochází k zakulacování hran zrn, což je pravděpodobně způsobeno vzájemným kontaktem zrn 

a jejich nízkou otěruvzdorností.  

Z cihelných písků byla pro přípravu zkušebních těles vybrána frakce 1,4–0,4 mm, která je 

níže zobrazena rovněž při zvětšeních 500× (Obrázek 20), 1 000× (Obrázek 21). Na snímcích 

je vidět povrch lomových ploch vzniklých při drcení cihelného střepu na cihelný písek. 

 

 

 
Obrázek 18: Cihelný obrus Family, zvětšení 500×. 

 

 

 
Obrázek 19: Cihelný obrus Family, zvětšení 

1 000×. 

 
Obrázek 20: Cihelný písek frakce 1,4–0,4 mm, 

zvětšení 500×. 

 

 
Obrázek 21: Cihelný písek frakce 1,4–0,4 mm, 

zvětšení 1 000×. 
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5.2.2 Stanovení velikosti částic 

5.2.2.1 Cihelné obrusy 

Cihelné obrusy byly podrobeny sítové analýze na soustavě šesti sít o velikosti ok 1,4 mm, 

0,8 mm, 0,4 mm, 0,2 mm, 0,105 mm, 0,063 mm. Navážka cihelného obrusu pro každé 

stanovení byla 100,0 g a byla sítována po dobu 20 minut. Sítová analýza byla pro každý 

vzorek provedena dvakrát. Výsledná distribuce částic na sítech a množství podsítné frakce je 

uvedena níže (Tabulka 7). Porovnání jednotlivých cihelných obrusů je uvedeno v grafu viz 

Obrázek 22.  

Frakce menší než 0,063 mm byly podrobeny laserové difrakční analýze velikosti částic na 

přístroji HELOS. Každý vzorek byl změřen za sucha třikrát. Ve výsledcích jsou uvedeny 

průměrné hodnoty z těchto tří měření. Vybrané grafické záznamy distribuce velikostí částic 

cihelných obrusů jsou uvedeny níže (Obrázek 23–Obrázek 27), porovnání střední velikosti 

částic D50, D90 a modusu jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 8). 

 

Tabulka 7: Tabulka výsledků sítové analýzy cihelných obrusů. 

vzorek stanovení 

m [g] 

navážka 

frakce [mm] 

<0,063 0,063–0,105 0,105–0,2 0,2–0,4 0,4–0,8 0,8–1,4 >1,4 

CO FS 
a 100,0 70,0 6,1 3,8 4,0 6,0 5,9 3,9 
b 100,0 68,8 7,1 3,6 4,0 5,8 5,6 4,6 
průměr 100,0 69,4 6,6 3,7 4,0 5,9 5,8 4,3 

CO P 15 
a 100,0 67,8 5,0 2,4 3,9 5,0 6,7 9,1 
b 100,0 69,0 4,7 2,6 3,8 5,4 6,6 7,7 
průměr 100,0 68,4 4,9 2,5 3,8 5,2 6,7 8,4 

CO Fam 
a 100,0 69,3 4,9 5,0 2,5 6,0 5,7 5,8 
b 100,0 70,4 4,9 3,4 4,0 6,3 5,7 5,0 
průměr 100,0 69,9 4,9 4,2 3,3 6,1 5,7 5,4 

CO A 
a 100,0 73,3 4,8 5,0 3,4 5,2 5,7 2,6 
b 100,0 73,3 5,9 3,3 3,2 5,2 5,9 2,8 
průměr 100,0 73,3 5,4 4,2 3,3 5,2 5,8 2,7 

CO B 
a 100,0 73,4 5,4 3,1 3,4 5,1 5,9 3,4 
b 100,0 73,2 4,9 3,4 4,0 5,1 5,7 3,8 
průměr 100,0 73,3 5,2 3,3 3,7 5,1 5,8 3,6 

 

 
Obrázek 22: Graf distribuce velikosti částic ve vzorcích cihelných obrusů. 
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Obrázek 23: Příklad výstupu z laserové difrakční analýzy velikosti částic pro CO FS. 

 

 
Obrázek 24: Příklad výstupu z laserové difrakční analýzy velikosti částic pro CO P15. 

 

 
Obrázek 25: Příklad výstupu z laserové difrakční analýzy velikosti částic pro CO Fam. 
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Obrázek 26: Příklad výstupu z laserové difrakční analýzy velikosti částic pro CO A. 
 

 
Obrázek 27: Příklad výstupu z laserové difrakční analýzy velikosti částic pro CO B. 

 

Tabulka 8: Výsledek laserové difrakční analýzy velikosti částic podsítných frakcí cihelných obrusů. 

Vzorek 

D50 

střední velikost částic 

[μm] 

D90 

[μm] 

Modus 

průměr největšího množství 

detekovaných částic [μm] 

CO FS 5,05 35,20 19,12 

CO P15 4,42 34,69 11,16 

CO Fam 4,10 33,47 11,55 

CO A 4,58 32,17 19,13 

CO B 4,39 34,86 12,75 

 

Ze sítové analýzy vyplývá, že u většiny cihelných obrusů je přibližně 70 % částic menších než 

0,063 mm. Z grafických výstupů laserové analýzy velikosti částic vyplývá, že majoritní podíl 

je v rozmezí 10–50 μm a vypočtený modus byl v rozmezí přibližně 11–20 μm. Střední 

velikost částic D50 byla u obrusů v rozsahu přibližně 4–5 μm. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
C

u
m

u
la

ti
v
e 

d
is

tr
ib

u
ti
o
n
 Q

3
 /
 %

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

D
en

si
ty

 d
is

tr
ib

u
ti
o

n
 q

3
*

0.1 0.5 1.0 5 10 50 100

particle size / µm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
u
m

u
la

ti
v
e 

d
is

tr
ib

u
ti
o
n
 Q

3
 /
 %

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

D
en

si
ty

 d
is

tr
ib

u
ti
o
n
 q

3
*

0.1 0.5 1.0 5 10 50 100

particle size / µm



43 

 

5.2.2.2 Cihelné písky 

Cihelné písky byly nejprve podrobeny sítové analýze na soustavě šesti sít o velikosti ok 

1,4 mm, 0,8 mm, 0,4 mm, 0,2 mm, 0,105 mm, 0,063 mm. Navážka písku, přibližně 100,0 g 

byla sítována po dobu 20 minut. Sítová analýza byla pro každý vzorek provedena dvakrát. 

Výsledná distribuce velikosti částic na sítech a množství podsítné frakce jsou uvedeny níže 

(Tabulka 9) a porovnání jednotlivých vzorků je uvedeno v grafu viz Obrázek 28. Veškeré 

písky byly poté rozsítovány do čtyř frakcí pro další použití: 

 frakce >1,4 mm, 

 frakce 1,4–0,4 mm, 

 frakce 0,4–0,12  mm, 

 frakce  <0,12  mm. 

 

Frakce menší než 0,12 mm byly podrobeny laserové difrakční analýze velikosti částic 

na přístroji HELOS. Grafické výstupy (Obrázek 29, Obrázek 30) a tabulka srovnání výsledků 

(Tabulka 10) jsou uvedeny níže. 

 

Tabulka 9: Tabulka výsledků sítové analýzy cihelných písků. 

vzorek 

m[g] 

stanovení navážka 

frakce [mm] 

<0,063 0,063–0,105 0,105–0,2 0,2–0,4 0,4–0,8 0,8–1,4 >1,4 

CP A 

a 100,0 2,4 9,9 14,6 11,9 23,1 24,4 13,5 

b 100,0 3,0 11,7 13,6 12,1 21,9 24,1 13,5 

průměr 100,0 2,7 10,8 14,1 12,0 22,5 24,3 13,5 

CP B 

a 100,0 7,9 14,3 10,0 16,0 26,9 19,7 4,9 

b 100,0 3,1 16,6 10,7 17,2 27,4 20,5 4,5 

průměr 100,0 5,5 15,4 10,4 16,6 27,1 20,1 4,7 

 

 
Obrázek 28: Graf distribuce velikosti částic ve vzorcích cihelných písků. 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

<0,063 0,063–0,105 0,105–0,2 0,2–0,4 0,4–0,8 0,8–1,4 >1,4 

m
 [

g
] 

frakce [mm] 

CP A CP B 



44 

 

 
Obrázek 29: Příklad výstupu z laserové difrakční analýzy velikosti částic pro CP A. 

 

 
Obrázek 30: Příklad výstupu z laserové difrakční analýzy velikosti částic pro CP B. 

 

Tabulka 10: Výsledek laserové difrakční analýzy velikosti částic cihelného písku frakce <0,12  mm. 

Vzorek 

D50 

 střední velikost částic  

 [μm] 

D90 

[μm] 

Modus  

průměr největšího množství 

detekovaných částic [μm] 

CPA <0,12 18,29 121,43 79,69 

CPA <0,12 18,07 126,11 81,66 

 

U cihelných písků A a B se po sítové analýze nejvíce lišil obsah největších zrn nad 1,4 mm. 

Ostatní frakce se lišily méně. Přibližně 50 % zrn bylo dohromady obsaženo ve frakcích 1,4–

0,8 mm a 0,8–0,4 mm, které byly následně smíchány a použity pro přípravu zkušebních těles. 

Další tři jemnější frakce obsahovaly přibližně 10 až 17 % zrn. Podsítná frakce osahovala do 

8 % zrn. Velikost částic v podsítné frakci plynule klesala střední velikost částic D50 je 

přibližně 18 μm a modus je přibližně 80 μm. 
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5.2.2.3 Cement 

Cement byl podroben laserové difrakční analýze velikosti částic na přístroji HELOS, jejíž 

výsledky jsou uvedeny níže (Obrázek 31, Tabulka 11). 

 
Obrázek 31: Příklad výstupu z laserové difrakční analýzy velikosti částic pro CEM 42,5 R Mokrá. 

 

Tabulka 11: Výsledek laserové difrakční analýzy velikosti částic pro CEM 42,5 R Mokrá. 

Vzorek 

D50 

 střední velikost částic  

 [μm] 

D90 

[μm] 

Modus  

průměr největšího množství 

detekovaných částic [μm] 

CEM I 42,5 R 10,35 36,56 20,51 

 

Největší množství detekovaných částic mělo velikost 20 μm a střední velikost částic D50 byla 

přibližně 10 μm. 

5.2.3  Stanovení sypné a setřesné hmotnosti 

Stanovení bylo provedeno pro všechny obrusy a písky dvakrát a výsledek byl zprůměrován. 

Výsledky jsou uvedeny níže (Tabulka 12). 

 

Tabulka 12: Tabulka průměrných sypných a setřesných hmotností cihelných obrusů a písků. 

vzorek msypná [g · cm
-3

] msetřesná [g · cm
-3

] vzorek msypná [g · cm
-3

] msetřesná [g · cm
-3

] 

CO FS 1,560 1,905 CP >1,4 1,590 1,629 

CO P15 1,621 1,956 CP 1,4–0,4 1,617 1,686 

CO Fam 1,572 1,910 CP 0,4–0,12 1,594 1,733 

CO A 1,523 1,823 CP <0,12 1,570 1,923 

CO B 1,538 1,835  

 

Sypné a setřesné hmotnosti jednotlivých cihelných obrusů byly srovnatelné, a jejich poměr 

koreloval. Nejnižších hodnot dosahovaly CO A a CO B, které měli největší obsahy podsítné 

frakce. U cihelných písků bylo u nejjemnější frakce nejnižší sypná hmotnost, ale nejvyšší 

setřesná, což mohlo být způsobeno chybějícím obsahem větších částic, čímž došlo k lepšímu 

sesednutí zrn při otřesech. Obdobně lze srovnat výsledek sypné a setřesné hmotnosti z frakce 

0,4–0,12 mm. 
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5.2.4 Stanovení objemové hmotnosti 

Pyknometricky stanovovaná objemová hmotnost je uvedena níže (Tabulka 13) včetně hodnot, 

které byly použity pro její výpočet podle vztahu viz kapitola 4.4. 

 

Tabulka 13: Tabulka naměřených hodnot a vypočtených objemových hmotností (OH). 

měření cihelné obrusy mvz [g] mH20 [g] mvz+H2O [g] OH [g · cm
-3

] prům.OH [g · cm
-3

] 

1 

CO FS 

1,7808 60,6870 61,7698 2,5462 

2,603 2 1,3959 57,8298 58,7022 2,6597 

3 1,4329 60,4109 61,2949 2,6041 

1 

CO P15 

1,2883 58,2066 59,0496 2,8860 

2,822 2 1,3575 60,6870 61,5584 2,7858 

3 1,5190 60,4109 61,3876 2,7941 

1 

CO Fam 

1,7677 57,8298 58,9383 2,6749 

2,754 2 1,4987 58,2066 59,1605 2,7442 

3 1,6172 60,6870 61,7367 2,8427 

1 

CO A 

1,4464 57,8298 58,7030 2,5170 

2,627 2 1,2678 60,6870 61,4914 2,7291 

3 1,4469 58,2066 59,1060 2,6362 

1 

CO B 

1,8357 57,8298 58,9760 2,6557 

2,708 2 1,6117 58,2066 59,2304 2,7347 

3 1,5200 60,4109 61,3763 2,7340 

měření cihelné písky mvz [g] mH20 [g] mvz+H2O [g] OH [g · cm
-3

] prům.OH [g · cm
-3

] 

1 

CP >1,4 

1,4464 57,8298 58,7030 2,5170 

2,575 2 1,4934 60,4109 61,3299 2,5935 

3 1,4464 60,6870 61,5816 2,6148 

1 

CP 1,4 - 0,4 

1,5820 60,4109 61,3857 2,5990 

2,587 2 1,9087 60,6870 61,8620 2,5951 

3 1,3025 58,2066 59,0030 2,5673 

1 

CP 0,4 - 0,12 

1,8353 57,8298 58,9351 2,5078 

2,526 2 1,4615 60,4109 61,2741 2,4367 

3 1,5748 58,2066 59,1851 2,6345 

1 

CP <0,12 

1,3504 60,4109 61,2280 2,5259 

2,548 2 1,5865 58,2066 59,1612 2,5045 

3 1,8126 60,6870 61,8080 2,6144 

 

Objemové hmotnosti se u cihelných obrusů pohybovaly v rozmezí přibližně 2,6 až 2,8 g · cm
-3

 

a u cihelných písků v rozmezí 2,5 až 2,6 g · cm
-3

, nižší hodnoty u cihelných písků byly 

pravděpodobně ovlivněny uzavřenou porozitou větších zrn, která není zaplavena vodou při 

měření, a tudíž může tento efekt ovlivňovat výsledek. Objemová hmotnost kameniva je 

důležitým parametrem při výrobě lehčených nekonstrukčních betonů, kde by se cihelné písky 

mohly uplatnit.  
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5.2.5 Stanovení měrného povrchu 

Tabulka 14 dokumentuje výsledky měrného povrchu stanovené metodou BET. 

 

Tabulka 14: Výsledky analýzy měrného povrchu metodou BET. 

 

vzorek 
měrný povrch [m

2
 · g

-1
] 

vzorek 
měrný povrch [m

2
 · g

-1
] 

cihelné obrusy cihelné písky 

CO FS 9,135 CP >1,4 14,873 

CO P15 5,698 CP 1,4 - 0,4 15,058 

CO Fam 7,805 CP 0,4 - 0,12 13,713 

CO A 2,725 CP <0,12 13,420 

CO B 2,992  

 

Měrný povrch cihelných obrusů je parametr, který může mít velký vliv na obsah záměsové 

vody při přípravě pojivových systémů. Nejmenší měrný povrch byl naměřen u vzorků CO A 

a CO B. U cihelných písků byly naměřeny hodnoty měrných povrchů vyšší než už CO, což 

mohlo být ovlivněno porozitou těchto materiálů, která se projevila při měření tak, že dusík 

kondenzoval v kapilárách a výsledný objem dusíku byl větší, než pouze adsorbovaná vrstva. 

Kapilární kondenzace dusíku je slabou stránkou tohoto způsobu měření a může jej zkreslovat.  

 

5.2.6 Chemické složení  - rastrovací elektronová mikroskopie s energiově disperzní 

fluorescenční mikroanalýzou (SEM-EDS) 

Byly změřeny veškeré cihelné obrusy a písky, ale v práci jsou z prostorových důvodů 

uvedeny pouze vzorky, které byly použity pro přípravu zkušebních těles, tedy CO Fam 

a CP 1,4–0,4. Energiově disperzní fluorescenční analýza byla provedena při zvětšení 2000× 

v oblastech vyznačených na snímcích níže. Dále jsou přiložena jednotlivá spektra a tabulka 

prvkového zastoupení v analyzovaných oblastech. Pro každý vzorek je změřeno prvkové 

složení v několika místech a čísla zvýrazněných ploch ve fotografii korespondují s číslem 

spektra v pravém horním rohu a se zjištěnými prvky v tabulce. Analýza poskytuje spíše 

kvalitativní informaci o prvkovém složení. Zastoupení uhlíku je způsobeno vlivem 

prachových částic organických látek, které na vzorek nasednou v průběhu jeho přípravy.  
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5.2.6.1 Cihelný obrus Family 

 

 
Obrázek 32: Snímek CO Fam s vyobrazenými analyzovaními plochami. 

 

 

 
 

Obrázek 33: Prvková spektra CO Fam. 
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Tabulka 15: Tabulka prvkového složení CO Fam zjištěného SEM-EDS analýzou. 

Prvek 
Zastoupení [%hmot.] 

 Spektrum 9 Spektrum 10 Spektrum 11 Spektrum 12 

C 6,27 5,11 4,88 7,38 

O 46,04 44,44 40,69 45,85 

Na 0,81 0,63 0,71 0,61 

Mg 1,63 1,92 3,88 3,21 

Al 10,45 13,63 11,66 8,99 

Si 17,90 21,53 18,89 16,36 

K 1,74 7,27 3,61 1,81 

Ca 8,32 - 4,36 8,64 

Ti - - 0,49 - 

Fe 6,84 5,46 10,84 7,13 

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

5.2.6.2 Cihelný písek frakce 1,4–0,4 mm 

 

 
 

 
 

 

Obrázek 34: Snímek CP 1,4–0,4 s vyobrazenými analyzovanými plochami a jejich prvková spektra. 
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Tabulka 16: Tabulka prvkového složení CO Fam zjištěného SEM-EDS analýzou. 

 Zastoupení [%hmot.] 

Prvek Spektrum 24 Spektrum 25 Spektrum 26 

C 5,15 7,07 6,83 

O 25,42 41,98 43,79 

Na 1,23 0,28 0,32 

Mg 9,62 0,83 1,68 

Al 27,53 16,41 8,05 

Si 0,48 21,52 15,27 

S - - 0,47 

K 1,99 3,31 2,55 

Ca 27,20 4,87 13,62 

Ti - 0,69 - 

Fe 1,38 3,04 7,42 

Celkem 100,00 100,00 100,00 

 

Pomocí prvkové mikroanalýzy byl zjištěn obsah prvků běžně se vyskytujících 

v aluminosilikátech, tedy kyslík, křemík a hliník v průměrném obsahu kolem 40 % kyslíku, 

20 % křemíku a kolem 10 % hliníku, s výjimkou spektra 24, kde byl změřen velmi nízký 

obsah křemíku (méně než 0,5%), přibližně 25 % kyslíku a 27 % hliníku, a přibližně 27 % 

vápníku. To naznačuje, že vybraná oblast obsahovala pravděpodobně vápenatý nebo směsný 

živec. Živcům také mohou náležet zastoupení sodíku a draslíku. Dále bylo u všech spekter 

naměřeno do 10 % obsahu železa, které se vyskytuje ve formě oxidů a barví cihelný obrus. 

Dále bylo u dvou spekter (11 a 25) naměřen obsah titanu do 1 % a u spektra 26 obsah síry, 

která může být vázána ve formě anhydritu.  

 

5.2.7 Fázové složení – rentgenová difrakční analýza 

Pomocí práškové rentgenové difrakční analýzy byl změřen cihelný obrus CO Fam se 

standartním přídavkem fluoritu, aby byl zjištěn obsah amorfní fáze, jež je spolu se 

zastoupením ostatních fází uveden níže (Tabulka 17). Ostatní vzorky byly měřeny bez 

standardního přídavku (Tabulka 18), tudíž obsah skelné fáze není uveden a měření poskytuje 

informaci o semikvantitativním složení (interpretace na základě intenzity píků). 

Difraktogramy jsou uvedeny v přílohové části.  

 

Tabulka 17: Zastoupení fází v CO Fam, měřeno v režimu Rietveldovi analýzy (CaF2). 

Fáze Amorfní f. Křemen Augit Albit Muscovit Ortoklas Akermanit Hematit 

zastoupení  
[% hmot.] 

28,4 30,3 5,6 17,1 11,3 2,0 4,3 0,9 
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Tabulka 18: Fázové složení cihelných obrusů a písků bez skelné fáze. 

Vzorek 

K
ře

m
en

 

A
u

g
it

 

A
lb

it
 

M
u

sk
o

v
it

 

O
rt

o
k

la
s 

A
k

er
m

a
n

it
-

g
eh

le
n

it
 

H
em

a
ti

t 

K
a

lc
it

 

S
á

d
ro

v
ec

 

A
n

h
y

d
ri

t 

CO FS +++ ++ + ++ ++ + + ? ? ? 

CO P 15 +++ ++ ++ ++ ++ + + ? ? ? 

CO Fam +++ ++ ++ ++ ++ + + ? ? ? 

CO A +++ ++ ++ ++ ++ + + ? ? ? 

CO B +++ ++ ++ ++ ++ ++ + ? ? ? 

CP >1,4 +++ ++ ++ ++ ++ + + ++ + ? 

CP 1,4–0,4 +++ ++ ++ ++ + + + ++ + ? 

CP 0,4–0,12 +++ ++ ++ ++ ++ + + ++ + ? 

CP <0,12 +++ ++ ++ ++ + + + ++ + + 

*Poznámka: ++++ fáze tvoří majoritní složku, +++ fáze je přítomna ve značném množství, 

++ fáze je přítomna ve středně velkém množství, + fáze je přítomna v malém množství, 

? přítomnost fáze nebyla prokázána. 

 

Obsah sklelné fáze u CO Fam, která by mohla být pucolánově aktivní a podílet se na 

hydraulickém tuhnutí, je přibližně 28 %, druhou třetinu tvoří křemen, zhruba 20 % tvoří 

dohromady sodný a draselný živec. Muskovit, tedy druh slídy, je zastoupen v obsahu 

přibližně 11 %. Augit ((Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)[(Si,Al)2O6]) byl zastoupen více než 5 % a může 

obsahovat kromě uhlíku a síry všechny prvky, které byly měřeny v předchozím bodě pomocí 

SEM-EDS. Dále byla prokázána přítomnost Akermanitu (Ca2MgSi2O7) a hematitu. Obsah 

těchto fází ve vzorcích měřených bez standardního přídavku je poměrově velmi podobný. 

U některých vzorků cihelných písků byl detekován kalcit, který je ve výrobku přítomen ze 

suroviny a nepodlehl dekarbonataci při výpalu, tudíž ho lze označit jako nedopal. Dále byl 

u některých vzorků přítomen ve velmi malém množství sádrovec, u nejjemější frakce také 

anhydrit, které pravděpodobně vznikly při výpalu reakcí vápna z kalcitu a síry, která může být 

přítomna v organickém vyhořívajícím lehčivu. 

 

5.2.8 Pucolánová aktivita – modifikovaný Chapelluv test 

V experimentální aparatuře byly proměřeny všechny cihelné obrusy a nejjemnější frakce 

cihelného písku. Vypočítané množství vázaného Ca(OH)2 na 1 g vzorku podle rovnice (31) je 

uvedeno níže (Tabulka 19Tabulka 1). 

 

Tabulka 19: Pucolánová aktivita CO a podsítné frakce CP. 

vzorek CO FS CO P15 CO A CO B CO Fam 
CP 

< 0,12 mm 

P.A. [mg Ca(OH)2/1 g 

pucolánu] 
225 323 309 383 211 334 
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Nejvíce pucolánově aktivní by tedy měl být CO B a CP <0,12 mm, naopak CO Fam nejméně. 

Chapelluv test je jednou z metod stanovení pucolánové aktivity a je ovlivněn podmínkami 

měření, vlivem CO2, čistotou vypáleného CaO a odběrem vzorku. Je tedy třeba výsledky 

tohoto testu porovnat s ostatními výsledky, například s vlivem na nárůst pevností zkušebních 

těles, nebo s výsledky kalorimetre. 

 

5.3 Vliv přídavku cihelného obrusu Family na vlastnosti pojiva na bázi 

portlandského cementu. 

Byla připravena zkušební tělesa s rostoucím obsahem CO Fam a klesajícím obsahem cementu 

CEM I 42,5 R. Receptury připravených záměsí uvádí Tabulka 20, kde W/C je hmotnostní 

poměr vody k cementu a W/S je hmotnostní poměr vody k sypkým surovinám, tedy k součtu 

cementu a CO. Níže jsou uvedeny výsledky pevnostních zkoušek (Tabulka 21, Tabulka 22, 

Obrázek 35, Obrázek 36), výsledky měření objemové stálosti (Obrázek 37) a vývoje 

objemových hmotností (Obrázek 38), jejich zhodnocení a fotografie vzorků (Obrázek 39). 

 

Tabulka 20: Receptury zkušebních těles s CO Fam. 

Označení A B C D E F G H I J 

CO Fam[g] 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

CEM I 42,5 R[g] 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 

H2O [g] 333 334 347 353 360 370 378 395 413 424 

W/C 0,33 0,37 0,43 0,50 0,60 0,74 0,95 1,32 2,07 4,24 

W/S 0,33 0,33 0,35 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40 0,41 0,42 

 

Tabulka 21: Časový vývoj pevností v tahu za ohybu zkušebních těles s rostoucím obsahem CO Fam. 

 
pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

dny A B C D E F G H I J 

1 4,91 4,65 4,39 5,00 4,18 3,80 2,18 0,00 0,00 0,00 

7 4,44 5,41 5,84 6,88 6,62 6,43 6,22 5,31 3,54 1,92 

28 4,76 6,63 6,19 7,24 6,09 5,84 5,86 4,42 4,58 2,64 

60 6,59 6,19 7,96 7,32 5,90 7,51 6,00 5,49 4,53 3,26 
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Obrázek 35: Časový vývoj pevností v tahu za ohybu zkušebních těles s rostoucím obsahem CO Fam. 

 

Tabulka 22: Časový vývoj pevností v tlaku zkušebních těles s rostoucím obsahem CO Fam. 

 
pevnost v tlaku [MPa] 

dny A B C D E F G H I J 

1 21,87 22,50 18,02 22,76 15,32 14,07 7,49 4,24 0,00 0,00 

7 64,42 61,84 54,49 56,08 43,22 39,52 31,11 24,44 14,78 7,08 

28 68,99 70,01 64,95 60,47 61,94 52,06 47,12 37,11 26,03 13,67 

60 67,50 76,29 70,47 67,11 67,61 52,62 50,38 39,01 30,26 18,34 

 

 
Obrázek 36: Časový vývoj pevností v tlaku zkušebních těles s rostoucím obsahem CO Fam. 
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Obrázek 37: Časový vývoj objemových změn zkušebních těles s rostoucím obsahem CO Fam. 

 

 
Obrázek 38: Časový vývoj objemových hmotností zkušebních těles s rostoucím obsahem CO Fam. 
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Obrázek 39: Zkušební tělesa s rostoucím obsahem CO Fam zleva. 

 

Připravená tělesa byla po 24 hodinách všechna odformovatelná, ale záměsi H, I, J, 

vykazovaly téměř nulové pevnosti v tahu za ohybu. Záměsi I, J vykazovaly téměř nulové 

pevnosti v tlaku. Pevnosti v tahu za ohybu (Obrázek 35) vykazovaly trend, který byl nejlépe 

patrný po 28 dnech, kdy pevnosti rostly až do obsahu 30 % CO a následně opět klesaly. 

Obecně lze z pevností v tahu za ohybu vyčíst trend pozvolného nárůstu pevností a to i po 

28 dnech, což může být důkazem pucolánové aktivity cihelného obrusu. Tento trend je 

pozorovatelný také u pevností v tlaku (Obrázek 36), kde je ještě výraznější po 60 dnech 

u záměsí s obsahem CO nad 40 %. Do obsahu 40 % CO (E), měly záměsi pevnosti v tlaku po 

28 dnech v rozptylu 60–70 MPa a s každými dalšími 10 % CO klesla pevnost přibližně 

o 10 MPa. Systém byl tedy pravděpodobně přesycen cihelným obrusem. Směs J obsahující 

10 % cementu měla po 28 dnech pevnost v tlaku více než 13 MPa a směs I s 20 % cementu 

dosahovala pevnosti 26 MPa, což jsou hodnoty pro některé aplikace plně dostačující 

a ekonomicky potenciálně zajímavé. Problémem by mohly být neměřitelné pevnosti po 

24 hodinách, které by mohly komplikovat odformování a manipulaci s případnými výrobky. 

Řešení by se dalo hledat v technologických opatřeních, jako jsou prodloužená doba zrání před 

odformováním, zvýšená teplota zrání, nebo použití vhodného urychlovače tuhnutí.  

Smrštění všech připravených těles probíhalo prvních 28 dní a následně se ustálilo. Největšího 

smrštění dosahoval referenční vzorek bez přídavku CO (přibližně -0,14 %). S rostoucím 

obsahem CO se hodnoty objemových změn snižovaly. Nejmenšího smrštění dosahovaly 

záměsi I a J (kolem -0,12 %). Smrštění -0,1% odpovídá 1 mm/1m, což by mohlo při aplikaci 

na větší plochy působit nepříznivě. Při výrobě litých, či vibrolitých prefabrikátů by se tato 

objemová změna dala započítat již při výrobě formy.  

Objemové hmotnosti připravených těles (Obrázek 38) uložených ve vlhkém uložení klesaly 

přibližně prvních 10 dní a následně byly přibližně konstantní. S rostoucím obsahem CO 

klesala výrazně finální objemová hmotnost od 1,95 g · cm
-3

 u tělesa z čistého cementu až 

k 1,43 g · cm
-3

 u tělesa s obsahem 90 % CO. 



56 

 

Barva zkušebních těles (Obrázek 39) přecházela s rostoucím obsahem CO z šedé do cihlově 

oranžové. Barva těles a variabilita jejich pevností by mohla být atraktivní pro pohledové 

aplikace, či betonové venkovní výrobky.  

 

5.4 Vliv přídavku cihelného písku frakce 1,4–0,4 mm na vlastnosti pojiva na bázi 

portlandského cementu. 

Byla připravena zkušební tělesa s rostoucím obsahem CP 1,4–0,4 a klesajícím obsahem 

cementu CEM I 42,5 R. Receptury připravených záměsí uvádí Tabulka 23, kde W/C je 

hmotnostní poměr vody k cementu a W/S je hmotnostní poměr vody k sypkým surovinám, 

tedy k součtu cementu a CP. Níže jsou uvedeny výsledky pevnostních zkoušek (Tabulka 24, 

Tabulka 25, Obrázek 40, Obrázek 41), výsledky měření objemové stálosti (Obrázek 42) 

a vývoje objemových hmotností (Obrázek 43), jejich zhodnocení a fotografie vzorků 

(Obrázek 44). 

 

Tabulka 23: Receptury s obsahem CP 1,4-0,4. 

Označení A b c d e f g h i j 

CP 0,4 -1,4 [g] 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

CEM I 42,5 R [g] 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 

H2O [g] 333 300 300 300 300 300 300 315 350 400 

W/C 0,33 0,33 0,38 0,43 0,50 0,60 0,75 1,05 1,75 4,00 

W/S 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,32 0,35 0,40 

 

Tabulka 24: Časový vývoj pevností v tahu za ohybu zkušebních těles s rostoucím obsahem CP 1,4–0,4. 

dny 
pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

A b c d e f g h i j 

1 4,91 6,04 6,25 5,21 4,36 3,99 3,98 1,58 0,00 0,00 

7 4,44 6,35 8,28 8,71 8,35 7,86 6,53 4,03 2,01 0,00 

28 4,76 5,53 6,99 6,43 7,49 6,50 6,76 5,04 2,81 0,00 

60 6,59 6,03 7,53 8,08 7,49 8,17 8,61 6,25 3,23 0,00 

 

 
Obrázek 40: Časový vývoj pevností v tahu za ohybu zkušebních těles s rostoucím obsahem CP 1,4–0,4. 
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Tabulka 25: Časový vývoj pevností v tlaku zkušebních těles s rostoucím obsahem CP 1,4–0,4. 

dny 
pevnost v tlaku [MPa] 

A b c d e f g h i j 

1 21,87 30,97 28,37 22,03 20,37 17,16 15,69 5,71 0,00 0,00 

7 64,42 68,40 68,56 62,93 52,80 48,07 36,13 19,03 4,89 0,00 

28 68,99 86,46 72,22 71,26 65,92 63,91 45,47 23,22 9,19 0,00 

60 67,50 99,16 84,28 76,95 74,49 69,32 45,64 31,55 11,76 0,00 

 

 

Obrázek 41: Časový vývoj pevností v tlaku zkušebních těles s rostoucím obsahem CP 1,4–0,4. 

 

 
Obrázek 42: Časový vývoj objemových změn zkušebních těles s rostoucím obsahem CP 1,4–0,4. 
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Obrázek 43: Časový vývoj objemových hmotností zkušebních těles s rostoucím obsahem CP 1,4–0,4. 

 

 
Obrázek 44: Zkušební tělesa s rostoucím obsahem CP 1,4–0,4 zleva. 
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celou dobu zrání měřitelných pevností jak v tahu za ohybu, tak v tlaku. Vzorek j byl velmi 

nesoudržný, což znemožnilo měření objemových změn, neboť kontakty pro toto měření ve 

vzorku nedržely. Tento vzorek byl z důvodu nesoudržnosti vyřazen také z měření objemové 
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hmotnosti, neboť s rostoucí dobou vážení se měnil jeho tvar a z těchto důvodů nebude záměs j 

dále komentována. 

Pevnosti v tahu za ohybu vykazovaly zajímavý trend, kdy se s rostoucím časem měření 

posunovalo maximum dosažených pevností směrem k záměsím s vyšším obsahem CP. Po 24 

hodinách dosahoval nejvyšších pevností v tahu za ohybu vzorek c, po 7 dnech vzorek d, po 28 

dnech vzorek e a po 60 dnech vzorek g. To mohlo být způsobeno pucolánovou reakcí, kdy 

narůstali produkty této reakce na povrchu zrn CP pomaleji a prostory mezi zrny mohly být 

vyplňovány sekundárním C-S-H gelem, což mohl být jeden z důvodů nárůstu pevností u těles 

s vyššími obsahy CP. Malá pevnost CP způsobila, že při lomu tělesa docházelo i k lomu zrn 

CP a nedocházelo k jeho vydrolování, což může být opět způsobeno reakcí na povrchu CP. 

Při pohledu na pevnosti v tlaku trend posunu maxima k záměsím s vyšším obsahem CP 

viditelný není, zde si nejvyšší pevnosti udržovala záměs b a následně c, s výjimkou 7 denních 

pevností, které byly srovnatelné. Po 28 a 60 dnech vykazovaly záměsi b, c, d, e, f, tedy do 

50 % CP srovnatelné, nebo vyšší pevnosti v tlaku, než záměs A s obsahem čistého cementu. 

To znamená, že přibližně do 50 % obsahu cementu CP příliš neovlivňuje negativně pevnosti 

po 28 a 60 dnech a byl by vhodný jako potencionální náhrada cementu. Záměsi g, h a i tedy 

s obsahem 60, 70 a 80 % CP dosahovaly většího snížení pevností. Po 24 hodinách byl tento 

jev nejvíce patrný u záměsí h a i, přičemž záměs i měla neměřitelné pevnosti. Po 7 dnech již 

záměs i dosáhla pevnosti v tlaku téměř 5 MPa. Po 28 a 60 dnech byl trend podobný, kdy nad 

50 % obsahu CO byly pevnosti výrazně nižší. Přibližně 9 MPa po 28 dnech a 11,7 MPa po 

60 dnech u záměsi i. Jako průmyslově aplikovatelná ekonomicky výhodná receptura, 

s ohledem na odformovatelnost a vhodnou aplikaci výrobků by mohla být volena záměs h 

s obsahem CO 70 %, která po 1 dni dosáhla pevnosti přibližně 5 MPa v tlaku, po 28 dnech 

přibližně 23 MPa a po 60 dnech přibližně 31 MPa.  

Reference k záměsím z CP byl vzorek A obsahující pouze cement, který byl na objemové 

změny měřen v jinou dobu společně se vzorky s obsahem CO Fam, tudíž jeho průběh 

smrštění je ovlivněn jinými podmínkami a má jiný tvar, což vnáší do měření chybu. Pro 

porovnání konečného smrštění přibližně po 50 až 60 dnech je to ovšem dostačující. Záměsi 

s obsahem CP dosahovaly díky obsahu větších částic menšího smrštění, něž zkušební tělesa 

s CO. Objemové změny záměsí s CP výrazně klesaly přibližně do 20 dne a poté se 

pohybovaly kolem konstantní hodnoty v závislosti na podmínkách měření. Největšího 

smrštění vyjma reference dosahovala záměs b s 10% obsahem CP, tedy přibližně -0,12 %. 

Nejmenší objemové změny dosáhla záměs i s obsahem 80 % CP, přibližně -0,07 %.  

Objemové změny ostatních záměsí byly rozloženy mezi těmito hodnotami. S rostoucím 

obsahem CP vykazovala zkušební tělesa menší smrštění. 

Objemová hmotnost většiny zkušebních těles klesala do 8 dní a následně už byla téměř 

konstantní. Finální objemová hmotnost výrazně klesala s nárůstem množství CP, kdy záměs 

A, pouze s obsahem cementu bez CP dosáhla stejné objemové hmotnosti jako záměs b s 10 % 

CO, tedy přibližně 1,97 g · cm
-3

. Záměsi do 40 % CP dosahovaly objemové hmotnosti 

do 1,90  g · cm
-3

, záměs f s 50 % obsahem CP dosáhla 1,77 g · cm
-3

, záměs h 1,45 g · cm
-3

, 

a záměs i dosáhla objemové hmotnosti 1,24 g · cm
-3

.  

Barva zkušebních těles přecházela z šedé do cihlově oranžové s rostoucím obsahem CP až při 

obsahu nad 30 % CP. Při obsahu CP nad 50 % se začal projevovat nedostatek cementové 
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kaše, která nedokázala smočit veškerá zrna. Tento efekt by se dal do jisté míry vyřešit 

ztekucením systému použitím superplastifikátoru a s tím související úpravou W/C, případně 

prodloužením doby míchání. 

 

5.5 Vliv přídavku superplastifikátoru na vlastnosti zkušebních těles s měnícím se 

obsahem cihelného obrusu a cementu. 

Byla připravena zkušební tělesa s rostoucím obsahem superplastifikátoru na bázi 

polykarboxylátu (PCSP) v přídavcích 0; 0,5; 1 a 2 % hm. v pěti řadách s rostoucím obsahem 

CO Fam (0; 10; 20; 50; 80; 90 % CO Fam) a adekvátně klesajícím obsahem cementu 

CEM I 42,5 R. Receptury připravených záměsí uvádí Tabulka 26, kde W/C je hmotnostní 

poměr vody k cementu a W/S je hmotnostní poměr vody k sypkým surovinám, tedy k součtu 

cementu a CP. Níže jsou uvedeny výsledky pevnostních zkoušek (Tabulka 27, Tabulka 28, 

Obrázek 45, Obrázek 46), vývoje objemových hmotností (Obrázek 47), jejich zhodnocení 

a fotografie vzorků (Obrázek 48). 

Tabulky a grafy obsahují mnoho dat, což je záměr pro sledování trendů jak variabilitou 

množství PCSP tak s variabilitou obsahu CO. Proto budou výsledky popisovány postupně. 

 

Tabulka 26: Receptury připravených záměsí s měnícím se obsahem PCSP a CO Fam. 

Označení CA 0 CA 0,5 CA 1 CA 2 CC 0 CC 0,5 CC 1 CC 2 CF0 CF 0,5 CF 1 CF 2 

PCSP 
[%] 

0 0,5 1 2 0 0,5 1 2 0 0,5 1 2 

CO Fam 
[g] 

0 0 0 0 200 200 200 200 500 500 500 500 

CEM I 
42,5 R [g] 

1000 1000 1000 1000 800 800 800 800 500 500 500 500 

H2O [g] 333 256 235 212 347 285 267 240 370 302 275 269 

W/C 0,33 0,26 0,24 0,21 0,43 0,36 0,33 0,30 0,74 0,60 0,55 0,54 

W/S 0,33 0,26 0,24 0,21 0,35 0,29 0,27 0,24 0,37 0,30 0,28 0,27 

Označení CI 0 CI 0,5 CI 1 CI 2 CJ 0 CJ 0,5 CJ 1 CJ 2 

 

PCSP 
[%] 

0 0,5 1 2 0 0,5 1 2 

CO Fam 
[g] 

800 800 800 800 900 900 900 900 

CEM I 
42,5 R [g] 

200 200 200 200 100 100 100 100 

H2O [g] 413 330 290 260 424 330 302 270 

W/C 2,07 1,65 1,45 1,30 4,24 3,30 3,02 2,70 

W/S 0,41 0,33 0,29 0,26 0,42 0,33 0,30 0,27 
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Tabulka 27: Časový vývoj pevností v tahu za ohybu záměsí s měnícím se obsahem PCSP a CO Fam. 

 
pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

dny CA 0 CA 0,5 CA 1 CA 2 CC 0 CC 0,5 CC 1 CC 2 CF0 CF 0,5 CF 1 CF 2 

1 4,32 4,52 6,66 6,00 4,39 6,20 6,59 6,86 3,80 4,03 4,47 3,92 

7 4,44 5,97 7,20 6,69 5,84 5,90 7,45 6,36 6,43 6,57 7,98 7,30 

28 4,76 5,35 6,38 6,12 4,19 6,01 7,68 7,61 5,84 6,52 8,41 7,03 

dny CI 0 CI 0,5 CI 1 CI 2 CJ 0 CJ 0,5 CJ 1 CJ 2 

 

1 0,00 0,00 1,85 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 3,54 5,71 6,11 6,96 1,92 3,50 5,50 6,21 

28 5,18 6,00 8,01 8,49 2,64 5,56 6,49 7,71 

 

 

Obrázek 45: Časový vývoj pevností v tahu za ohybu záměsí s měnícím se obsahem PCSP a CO Fam. 

 

V grafu pevností v tahu za ohybu (Obrázek 45) lze pozorovat po jednom dni, že nejvyšších 

pevností dosahují záměsi CA bez CO (šedé) a záměsi CC s obsahem 20 % CO (modré). 

Extrémem jsou směsi CJ (oranžové), které dosahovaly neměřitelných pevností a záměsi CI 

(vínové), které dosahovaly měřitelných pevností pouze s obsahem 1 a 2 % plastifikátoru. 

Působení superplastifikátoru se tedy obecně projevilo ve všech řadách tak, že s jeho rostoucím 

obsahem a klesajícím poměrem W/C a tedy i W/S roste pevnost v tahu za ohybu. Nejvyšších 

pevností v tahu za ohybu tedy dosahovaly zkušební tělesa s obsahem 1 a 2 % PCSP. Čerstvé 

směsi s obsahem 2 % PCSP vykazovaly vlastnosti nenewtonské kapaliny, což způsobovalo, 

že po domíchání byla záměs natolik tekutá, že již nebylo možné měřit rozliv na standardním 

setřásacím stolku. Tento jev také komplikoval dávkování správného množství záměsové vody 

a proto  v některých případech, konkrétně CA a CF byly pevnosti těles s obsahem 2 % PCSP 

nižší, než pevnosti těles s obsahem 1 %. To bylo pravděpodobně způsobeno nadbytkem 

záměsové vody. Největší navýšení pevností v tahu za ohybu bylo dosaženo u směsí s vyšším 

obsahem CO a to jak po 7, tak po 28 dnech. Obecně lze také konstatovat, že největší nárůst 

pevností způsobil přídavek 0,5 % PCSP, následné přídavky 1 a 2 % měly menší vliv.  
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Tabulka 28: Časový vývoj pevností v tlaku  záměsí s měnícím se obsahem PCSP a CO Fam. 

 
pevnost v tlaku [MPa] 

dny CA 0 CA 0,5 CA 1 CA 2 CC 0 CC 0,5 CC 1 CC 2 CF0 CF 0,5 CF 1 CF 2 

1 21,87 49,79 56,86 51,49 18,02 35,07 38,61 37,17 14,07 22,52 20,95 17,37 

7 64,42 78,50 79,74 93,83 54,49 73,67 78,36 89,24 39,52 56,18 65,11 63,40 

28 68,99 84,81 88,44 98,24 64,95 81,95 83,69 88,83 52,06 64,32 81,61 86,05 

dny CI 0 CI 0,5 CI 1 CI 2 CJ 0 CJ 0,5 CJ 1 CJ 2 

 

1 0,00 4,59 5,96 3,83 0,00 2,73 3,04 2,60 

7 14,78 28,27 32,85 35,51 7,08 14,92 17,80 22,22 

28 26,03 45,88 54,48 57,40 13,67 28,49 39,65 40,66 

 

 

Obrázek 46: Časový vývoj pevností v tlaku záměsí s měnícím se obsahem PCSP a CO Fam. 

 

Po 24 hodinách byla pevnost v tlaku neměřitelná pouze u záměsí bez obsahu 

superplastifikátoru s obsahem 80 a 90 % CO. Přídavkem plastifikátoru se pevnosti v tlaku 

zvedly přibližně nad 2,5 MPa. Vliv přídavku plastifikátoru na pevnost v tlaku v jednotlivých 

řadách, je stejný jako na pevnost v tahu za ohybu. Pevnost v tlaku tedy rovněž s rostoucím 

obsahem superpalstifikátoru a klesajícím poměrem W/C a tedy i W/S roste. Nejvyšších 

pevností opět dosahovaly záměsi s obsahem 1 a 2 % PCSP.  Obecně byl nejvyšší nárůst 

pevnosti způsoben přídavkem 0,5 % plastifikátoru, u vyšších přídavků nebyl vliv na pevnosti 

tak markantní. Projev plastifikátoru na nárůst pevností v tlaku u těles s obsahem CO nad 80 % 

byl nejvýraznější až po 28 dnech. Lze konstatovat, že přídavkem PCSP lze zvýšit pevnosti 

v tlaku u vzorků CC (20% CO) a CF (50 % CO) nad úroveň pevnosti neplastifikované 

cementové záměsi. Při dávce srovnatelného množství plastifikátoru 0,5 a 1 % jsou pevnosti u 

záměsi CC (s obsahem 20 % CO) srovnatelné s pevnostmi záměsi CA (s obsahem 0 % CO), 

což může být důsledek pucolánové reakce. Přídavkem PCSP lze zvednout pevnosti 

po 28 dnech u záměsí CI a CJ téměř na dvojnásobek a dosáhnout pevností v tlaku nad 45 MPa 

s 20% obsahem cementu a 28–40 MPa s 10% obsahem cementu, což může být ekonomicky 
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zajímavé, neboť se úsporou na přidaném cementu kompenzuje cena přidávaného 

plastifikátoru. Nevýhodou jsou počáteční nízké pevnosti. 

 

 
Obrázek 47: Časový vývoj objemových hmotností záměsí s měnícím se obsahem PCSP a CO Fam. 

 

Zkušební tělesa s vyšším obsahem cementu vykazovala pokles objemových hmotností 

přibližně do 5 až 6 dnů, kdežto u trámců s obsahem CO nad 50 % byl největší pokles ukončen 

po 10 dnech a následně objemové hmotnosti klesaly jen mírně. Porovnávány jsou objemové 

hmotnosti konečné. Postupný přídavek plastifikátoru má vliv na postupné zvýšení 

objemových hmotností u všech připravených zkušebních těles s výjimkou záměsi CA 2, která 

obsahovala pouze cement, vodu a dvě procenta superplastifikátoru. Objemová hmotnost této 

záměsi je přibližně na úrovní záměsi stejného osahu CO s obsahem 0,5 % superplastifikátoru, 

což může být způsobeno zamíseným vzduchem, který se díky vysokému obsahu plastifikátoru 

nepodařilo z cementové kaše na vibračním stole vypudit. Takto se chovala pouze záměs 

obsahující 2 % plastifikátoru, vodu a cement bez CO. Nárůst objemových hmotností je 

u cementových trámců bez obsahu CO z 1,96 g · cm
-3

 u CA 0 na 2,11 g · cm
-3

 u CA 1. Trámce 

s obsahem CO 20 %, tedy trámce řady CC, měly objemovou hmotnost podle obsahu PCSP 

přibližně v rozmezí 1,90–2,10  g · cm
-3

. Trámce s obsahem CO 50 %, tedy trámce řady CF, 

měly objemovou hmotnost podle obsahu PCSP v rozmezí přibližně 1,75–1,98  g · cm
-3

. 

Zkušební tělesa s obsahem CO 80 %, tedy trámce řady CI, měly objemovou hmotnost podle 
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obsahu PCSP v rozmezí přibližně 1,53–1,76  g · cm
-3

. Největší vliv na zvýšení objemových 

hmotností byl u zkušebních těles řady CJ s obsahem 90 % CO, kdy objemová hmotnost podle 

přídavku PCSP byla v rozmezí  1,43–1,76  g · cm
-3

. Je tedy na zvážení, co je při dané aplikaci 

přednější, jestli zvýšení pevnosti v tlaku, či udržení nízké objemové hmotnosti a podle toho 

volit dávku superplastifikátoru.  

 

 
Obrázek 48: Zkušební tělesa s rostoucím obsahem PCSP ve čtveřicích zleva a rostoucím obsahem 

CO Fam zleva celkově. 

 

Vzhled trámců se s rostoucím obsahem superplastifikátoru příliš neměnil, pouze barva se 

mírně zjasnila. V horní levé čtveřici, první trámec zprava obsahuje viditelné bublinky, což 

potvrzuje domněnku o zachycení vzduchu pravděpodobně přeplastifikovanou směsí.  

 

5.6 Porovnání fázového složení vybraných záměsí 

Pro porovnání fázového složení byly vybrány záměsi bez obsahu superplastifikátoru pouze 

s měnícím se obsahem cementu a cihelného obrusu Family (Tabulka 29). Ze získaných 

difraktogramů byl vytvořen jeden souhrnný, kde lze porovnat zastoupení fází (Obrázek 49) 

v jednotlivých záměsích. 

 

Tabulka 29: Tabulka záměsí vybraných k porvnání fázového složení. 

Označení A B C F I J 

CO Fam 0 100 200 500 800 900 

CEM I 42,5 R[g] 1000 900 800 500 200 100 

H2O [g] 333 334 347 370 413 424 

W/C 0,33 0,37 0,43 0,74 2,07 4,24 

W/S 0,33 0,33 0,35 0,37 0,41 0,42 
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Obrázek 49: Srovnání difraktogramů vybraných záměsí obsahujících cement a CO Fam. 

 

Na obrázku jsou zobrazeny jednotlivé difraktogramy záměsí A, B, C, F, I, J, u kterých jsou 

šipkami označeny fáze slínkových minerálů (C3S, C2S, C4AF), portlandit jako produkt 

hydratace portlandského cementu a potenciální reaktant pucolánové reakce a křemen jakožto 

jedna z nejvýraznějších fází vyskytujících se v cihelném obrusu, u které se předpokládá, že je 

nereaktivní, nebo jen velmi málo. Při jednoduchém porovnání difraktogramů, lze pozorovat 

úbytek intenzity píků u fází vyskytujících se v cementu a jeho hydratačního produktu 

portlanditu s rostoucím obsahem cihelného obrusu, což je dáno zředěním cementu. Naopak 

nárůst intenzity lze pozorovat u píku zastupujícího křemen, jehož obsah roste s nárůstem 

obsahu CO. Trámce s obsahem CO obsahují mnoho fází jak z cementu, tak z cihelného 

obrusu. To ztěžuje jejich fázovou analýzu, nicméně nebyly prokazatelně nalezeny žádné nově 

vznikající fáze. Pucolánová reakce je založena na reakci amorfních fází křemičitanů, či 

hlinitokřemičitanů s Ca(OH)2 za vzniku C-S-H či C-S(A)-H gelu. Intenzita difrakcí 

portlanditu sice s nárůstem obsahu CO klesá, ale je to dáno spíše zředěním cementu cihelným 

obrusem, než jeho spotřebou pro tvorbu C-S-H gelu. Pro ověření pucolánové reakce 

a pochopení hydratace těchto záměsí byl tedy navržen následující experiment, izotermická 

kalorimetrie.  
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5.7 Izotermická kalorimetrie vybraných záměsí 

Pro studium hydratačních procesů pomocí izotermické kalorimetrie byly připraveny vzorky 

o hmotnosti 4 g. Vzorky byly stejného složení jako vzorky pro XRD analýzu, ale vodní 

součinitel byl navýšen u všech záměsí o 20 % pro zlepšení homogenizace systému. Zvýšení 

vodního součinitele o takové množství by mělo vliv na mechanické vlastnosti a neočekává se 

změna chemismu hydratace, ale pouze její urychlení, zvláště chceme-li vzorky porovnávat 

mezi sebou. Receptury vzorku uvádí Tabulka 30. 

Vzorky byly s vodou míseny po dobu 1 minuty vně kalorimetru. Následně byly spolu 

s referencí (destilovaná voda) vloženy do kalorimetru. Jelikož měření probíhalo při 40 °C, 

počátek záznamu (cca 15 min.) je zatížen značným tepelným tokem, který je způsoben 

temperací vzorků z 25 na 40 °C. Z tohoto důvodu první pík nereprezentuje chemické děje, 

proto nebude podrobněji rozebírán. 

 

Tabulka 30: Receptury vzorků  pro izotermickou kalorimetrii. 

Vzorek A B C F I J 

COFam [%] 0 10 20 50 80 90 

COFam [g] 0,00 0,40 0,80 2,00 3,20 3,60 

CEM I 42,5 R[g] 4,00 3,60 3,20 2,00 0,80 0,40 

H2O [g] 1,33 1,34 1,39 1,48 1,65 1,70 

W/S 0,33 0,33 0,35 0,37 0,41 0,42 

H2O + 20 % [g] 1,60 1,60 1,67 1,78 1,98 2,04 

W/S 0,40 0,40 0,42 0,44 0,50 0,51 

 

Nejprve bude popsána kalorimetrická křivka záměsi A, tedy čistého cementu a následně 

na základě jejího popisu budou popsány změny spojené s obsahem CO. 

 

 
Obrázek 50: Kalorimetrická křivka záměsi A. 
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Po smísení cementu s vodou se vyvíjí velké množství tepla spojené s rozpouštěním fází, 

počátkem tvorby C-S-H gelu a ettringitu viz číslo 1 v grafu, tato oblast je, jak bylo řečeno 

ovlivněna přípravou. Následuje indukční perioda (viz 2), kdy roste koncentrace vápenatých 

iontů a roztok se stává nasyceným a vzrůstá pH což snižuje rozpustnost fází portlandského 

slínku. Vzniká také malé množství ettringitu.  

Na konci indukční periody je na kalorimetrické křivce patrný zub (3), který přísluší 

precipitaci portlanditu z roztoku, dochází ke snížení koncentrace Ca
2+

 a OH
-
, což má za 

následek opětovné rozpouštění fází slínku, hlavně C3S. Vývoj tepla se zintenzivní a nastává 

počátek tuhnutí [21].  

Číslem 4 je označen hlavní hydratační pík, kdy dochází k největšímu vývoji tepla a tvrdnutí. 

Doposud byla kinetika řízena povrchem vzniklého C-S-H gelu, nyní je řídícím dějem difuze 

vody a iontů vrstvou vzniklých hydrátů. Číslo 5 označuje stav, kdy dochází k vyčerpání síranů 

z roztoku. Nastává znovu rozpouštění C3A a dále desorpce síranů z povrchu C-S-H gelu 

a krátká intenzivní tvorba sekundárního ettringitu [53]. Pík s číslem 6 označuje přeměnu 

ettringitu na monosulfát díky vyčerpávání síranů. Dále tepelný tok klesá a hydratační reakce 

se zpomalují v důsledku silné vrstvy hydratačních produktů je difuze velmi pomalá [54]. 

 

Tabulka 31: Tabulka přibližných časů odečtených z kalorimetrické křivky a celkového hydrat. tepla. 

vzorek 

čas [h] 
celkové hydratační 

teplo [J/g] 
konec 

indukční 

periody 

hlavní 

hydratační 

pík 

vyčerpání 

síranů – sek. 

ettringit 

přeměna 

ettringitu 

na monosulfát 

A 2 6,5 11,5 35 317 

B 2,1 6,5 10,8 36 307 

C 2,1 6,4 10,8 46 276 

F 2,3 6,4 9,4 - 198 

I 3 - 7,6 - 123 

J 3,5 - 7,4 20 84 

 
Obrázek 51: Kalorimetrická křivka záměsí s rostoucím obsahem CO Fam. 
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Tabulka 31 zobrazuje přibližné časy jednotlivých hydratačních dějů odečtené z kalorimetrické 

křivky a celkové hydratační teplo. Na konci indukční periody je na kalorimetrické křivce 

patrný zub, který přísluší precipitaci portlanditu z roztoku [21]. S rostoucím obsahem 

cihelného obrusu ve vzorcích dochází k postupnému vymizení tohoto píku. Což může být 

způsobeno zřeďovacím efektem a spotřebou Ca
2+

 iontů na pucolánovou reakci.  

Indukční perioda cementu bez obrusu trvá jednu hodinu a s přídavkem CO dochází k jejímu 

prodlužování až na 2,5 hodiny, což je znak prodlužující se zpracovatelnosti, která souvisí 

s pomalejším počátečním nástupem pevností, kdy záměsi I a J dosahovaly neměřitelných 

pevností v tahu za ohybu i tlaku po 24 hodinách viz kapitola 5.3. 

Vliv přídavku CO na pozici hlavního hydratačního v čase není výrazný. Maximum tepelného 

toku je dosaženo u vzorků do 50 % (včetně) CO přibližně za 6,5 hodiny. U vzorků s vyšším 

obsahem CO než 50 % se hlavní hydratační pík překrývá s píkem vyčerpání síranů, tudíž 

nelze určit přesně jeho pozici. Cihelný obrus neovlivňuje hlavní hydratační pík pouze 

zřeďovacím efektem, protože pokles tepelného toku není přímo úměrný úbytku cementu ve 

vzorcích. Díky jemnosti CO dochází k ovlivnění hydratace takzvaným „filler efektem“. 

Vysvětlení filler efektu se zakládá na dvou mechanismech. V prvním případě cement 

obsahující filler, tedy inertní prášek granulometrie podobné cementu usnadňuje hydrataci, 

neboť při zachování součinitele W/C se inertní materiál nezapojuje do hydratace, netvoří 

hydratační produkty a zbývá více prostoru pro hydrataci slínkových minerálů. Druhým 

mechanismem je vnesení nového povrchu inertním materiálem, na kterém se mohou tvořit 

hydratační produkty. Pokud je inertním materiálem křemen, může při jeho mletí na povrchu 

vzniknout amorfní vrstva, která může navíc být pucolánově aktivní [55]. 

Největší vliv změna na kalorimetrické křivce vlivem přídavku CO je pozorována na třetím 

hydratačním píku, který reprezentuje vyčerpání síranů [53]. Tento děj je schopen i v oblasti, 

kdy jsou chemické reakce řízené difúzí vrátit směrnici tepelného toku do kladných hodnot. 

Tento pík se objevuje na kalorimetrické křivce s rostoucím obsahem CO stále dříve 

(11,5 hodiny u vzorku A a 7,4 hodiny u vzorku J). Postupně se tedy přesouvá z oblasti řízené 

difúzí do oblasti řízené povrchem C-S-H gelu [54].  Dochází k rapidnímu zvýšení intenzity 

tohoto píku. Na pozici tohoto píku v čase má výrazný vliv obsah síranových a hlinitanových 

iontů. Hlavním zdrojem síranových iotnů je sádrovec, který se přidává do cementu.  Poměr 

mezi slínkovými minerály a sádrovcem ve vzorcích je tedy neustále konstantní, tudíž lze 

očekávat, že posun píku způsobují aluminátové ionty takzvaná „aktivní alumina“ z CO 

a hlinitanové ionty se do roztoku dostávají vlivem pucolánové reakce. Pro optimální průběh 

hydratace by tato aktivní alumina měla být vykompenzována dodatečným přídavkem 

sádrovce [56].  Optimální obsah sádrovce v cementových pojivech je takový, že k vyčerpání 

síranů dochází několik hodin po hlavním hydratačním píku. V případě, že se pík nachází dříve 

než hlavní hydratační pík, dochází k poklesu pevností vlivem tvorby defektního C-S-H gelu. 

V případě, že se nachází dále než několik hodin, dochází ke zřeďovacímu efektu cementu 

sádrovcem [56]. V tomto případě by podmínku optimálního obsahu sádrovce splňovaly 

vzorky A – C, vzorek F je v přechodné oblasti a vzorky I a J trpí jeho značným nedostatkem. 

Na základě předchozího tvrzení byla sestavena následující řada vzorků (Obrázek 52), kdy ke 

vzorku J bylo přidáno 1, 2 a 3 % sádrovce a lze pozorovat opětovné rozdělení hlavního 

hydratačního píku a píku vyčerpání síranů u přídavku 2 % sádrovce. U 3% přídavku je vidět 
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tento efekt lépe. Optimální přídavek v rozmezí 2 až 3 % by bylo vhodné potvrdit přípravou 

a testováním vzorků pro pevnostní zkoušky. 

 

 
Obrázek 52: Vliv přídavku sádrovce k vzorku J na tvar kalorimetrické křivky. 

 

Přechod ettringitu na monosulfát je přídavkem CO také ovlivněn (viz Obrázek 51) a to tak, 

že s rostoucím obsahem CO přibližně do 20 % se tento pík mírně posouvá k pozdějším časům 

a jeho intenzita slábne, jakoby k této přeměně nedocházelo, nebo se její tepelný projev 

prodloužil a množství tepelného toku tím kleslo. U vzorků F a I tento pík není patrný 

a u vzorku J s 90% obsahem CO je náznak tohoto píku posunut vpřed téměř o 20 hodin oproti 

vzorku A, což mohlo být způsobeno malým obsahem hydratačních produktů, které by tvořily 

difúzní bariéru pro transport iontů.  

Celková hydratační tepla (Obrázek 53) jsou po 90 hodinách při 40 °C téměř konstantní, tudíž 

se lze domnívat, že hydratace je řízena difuzí a je velmi pomalá a lze tato tepla porovnat. Za 

předpokladu, že by cihelný obrus byl pouze nereaktivním fillerem, by s 10% poklesem 

množství CO mělo být uvolněné teplo o desetinu menší tedy o přibližně 31 J/g. Rozdíl je však 

pouze 10 J/g. Stejně tak třeba u vzorku F s obsahem CO 50 % by mělo být hydratační teplo 

přibližně 158 J/g a ve skutečnosti je 198 J/g. U vzorku J s obsahem 10 % CO je celkové 

hydratační teplo 84 J/g, místo předpokládaných 31 J/g. Nárůst hydratačního tepla je tedy 

důkazem probíhající pucolánové reakce. Její tepelný projev není v žádném okamžiku výrazně 

projeven v závislosti tepelného toku na čase. Reakce tedy probíhá dlouhodobě. Přínos 

cihelného obrusu pro pojivové systémy na bázi portlandského cementu je patrně kombinací 

pucolánové reakce a filler efektu. 
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Obrázek 53: Závislost nárůstu hydratačního tepla na čase. 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá tématem možnosti využití cihelného obrusu v systémech na bázi 

portlandského cementu. V práci bylo analyzováno pět druhů cihelných obrusů a dva druhy 

cihelných písků. Z cihelných obrusů byl vybrán zástupce cihelný obrus Family, ze kterého 

byla připravena řada pojiv s různým obsahem cementu. Na vybraných zástupcích pojiv bylo 

zkoumáno jejich fázové složení pomocí rentgenové difrakční analýzy a průběh jejich 

hydratace pomocí izotermální kalorimetrie. Dále byly připraveny záměsi z cihelného písku 

frakce 1,4–0,4 mm s různým obsahem cementu a možnosti ovlivnění záměsí s obsahem 

cihelného obrusu přídavkem komerčně dostupného superplastifikátoru na bázi 

polykarboxylátů. 

Připravené záměsi do jisté míry vykazovaly vliv cihelných obrusů na nárůst převážně 

dlouhodobých pevností, což bylo přisuzováno pucolánové aktivitě, která byla u cihelných 

obrusů měřena Chapellovým testem na experimentální aparatuře. Rentgenovou difrakční 

analýzou připravených záměsí nebyl prokázán vznik nové fáze hydratačních produktů 

cementu a cihelného obrusu, což podpořilo pravděpodobnost vzniku amorfních hydratačních 

produktů tohoto pucolánu. Následně byla provedena izotermická kalorimetrie na vzorcích 

s měnícím se poměrem cement : cihelný obrus, která na základě porovnání celkových 

hydratačních tepel potvrdila, že dochází k pucolánové reakci, protože pokles hydratačních 

tepel není přímo úměrný snižování obsahu cementu. Díky kalorimetrii byla také navržena 

kompenzace vlivu aktivní „aluminy“ z cihelného obrusu na hydratační proces přídavkem 

sádrovce. Dalším mechanismem ovlivňujícím pozitivně vlastnosti těchto alternativních pojiv, 

který vyplývá z experimentu a z granulometrie cihelných obrusů je takzvaný filler efekt.  

Na základě těchto výsledků by bylo zajímavé vyrobit pucolánový, nebo směsný cement 

z portlandského slínku, cihelného obrusu jakožto technogenního pucolánu a vhodného obsahu 

sádrovce podle normy ČSN EN 197-1 a testovat tento cement v betonech. Testy by bylo 

vhodné zaměřit převážně na dlouhodobé pevnosti, objemovou stálost a odolnost vůči vlivům 

klimatu a agresivních médií. V neposlední řadě také vzhled připravovaných těles ovlivněných 

barvou cihelného obrusu a jejich objemová hmotnost by mohly být atraktivním parametrem 

při volbě aplikace tohoto pojiva a to především z estetického hlediska. 

Hnacím mechanismem pro hledání alternativních aplikací všech recyklátů, nejen cihelných, je 

kromě myšlenky trvale udržitelného rozvoje společnosti a ekonomických úvah také nařízení 

vlády ČR a směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadovém hospodářství. Jsou tedy 

i legislativní tendence minimalizovat tvorbu skládek či úložišť sekundárních produktů 

z výroby s cílem nalezení možností recyklace, nebo jiného materiálového využití těchto 

surovin. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

AFm, C4AŜH12 tetrakalcium monosulfoaluminát (monosulfát) 

Afm, C6AŜ3H32 ettringit (trikalcium sulfoaluminát hydrát) 

AS2 metakaolinit 

ASTM American Society for Testing Materials 

BET Brunauer, Emmett, Teller izoterma, metoda měření měrného povrchu 

C2S dikalciumsilikát 

C3A trikalciumaluminát 

C3S trikalciumsilikát 

C4AF tetrakalciumaluminátferit, brownmillerit 

C-A-H kalcium-aluminát-hydrát 

C-A-S-H kalcium-aluminát-silikát-hydrát 

CO cihelný obrus 

CP cihelný písek 

C-S-H kalcium-silikát-hydrát 

CŜH2 sádrovec, dihydrát síranu vápenatého 

ČSN Česká technická norma 

EDS Energiově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr 

EN evropská norma 

FTIR infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

H, H2O voda 

CH hydroxid vápenatý, portlandit 

PC portlandský cement 

PCSP superplastifikátor na bázi polykarboxylátů 

SEM rastrovací (skenovací) elektronová mikroskopie 

W/C, (w/c) hmotnostní poměr vody k cementu 

W/S hmotnostní poměr vody k sypkým surovinám 

XRD rentgenová difrakční analýza 
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9 PŘÍLOHY 

 
Obrázek 54: Mineralogie výpalu cihlářských zemin [10]. 
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Obrázek 55: Přehled základních druhů cementu podle normy ČSN EN 197-1 [19]. 
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Obrázek 56: Difraktogram vzorku CO Fam s přídavkem CaF2. 
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Obrázek 57: Difraktogram vzorku CO FS. 
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Obrázek 58: Difraktogram vzorku CO P15. 
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Obrázek 59: Difraktogram vzorku CO Fam. 
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Obrázek 60: Difraktogram vzorku CO A 
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.  

Obrázek 61: Difraktogram vzorku CO B. 
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Obrázek 62: Difraktogram vzorku CP  >1,4. 
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Obrázek 63: Difraktogram vzorku CP 1,4 - 0,4. 
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Obrázek 64: Difraktogram vzorku CP 0,4 - 0,12. 
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Obrázek 65: Difraktogram vzorku CP <0,12. 


