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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřila na experimentální laboratorní výzkum využitelnosti vybraných 

devonských vápenců z oblasti pražské pánve, konkrétně historického lomu v místě dnešní PP Branické 

skály, na výpal hydraulických vápen, případně přírodního cementu. V odkryvu lomové stěny, 

zvoleném na základě literární rešerše jako srovnávací lokalita, byly odebrány 4 representativní vzorky 

dvorecko-prokopských vápenců, každý o hmotnosti přibližně 10 kg. Vzorky byly nejprve podrobeny 

detailnímu petrografickému zkoumání s cílem zjištění mineralogického složení, vnitřní stavby a 

struktury. K tomu posloužilo mikroskopické studium pomocí optického mikroskopu, pozorování 

pomocí katodové luminiscence a RTG difrakční rozbor nerozpustného zbytku, získaný rozpuštěním 

přítomných uhličitanů v kyselině chlorovodíkové a octové. Nejvíce zastoupenou složkou, zjištěnou 

v nerozpustném materiálu, byl illit, dále doprovázený menším množstvím kaolinitu, křemene a Na – 

živců (albitů). Ve dvou studovaných vzorcích byl navíc zjištěn i chlorit. 

Využitelnost studovaných vápenců pro výrobu hydraulických pojiv typu hydraulických vápen nebo 

přírodního cementu byla odvozena jednak na základě přepočtů nově získaných chemických analýz 

s využitím standardních vápenických a cementářských indexů a modulů, dále pomocí 

experimentálních laboratorních výpalů. Ty proběhly zahříváním dílčích vzorků do maximálních teplot, 

pohybujících se v rozmezí od 850 do 1200°C (vždy po 50°C) a následným analytickým rozborem fází, 

vzniklých při výpalu. RTG difrakční analýza prokázala přítomnost hydraulických fází 

charakteristických pro hydraulická vápna, konkrétně larnitu, brownmilleritu a gehlenitu. Ty byly dále 

doprovázeny volným vápnem, křemenem a dalšími fázemi SiO2 a portlanditem. Bylo zjištěno, že 

množství hlavní hydraulické fáze larnitu se zvyšovalo s narůstající teplotou výpalu. Naopak docházelo 

ke značnému úbytku v zastoupení volného vápna, křemene a dalších fází SiO2. Množství portlanditu 

se vlivem různých teplot výpalu příliš neměnilo. Celkově byly nejvyšší koncentrace larnitu a dalších 

hydraulických fází zjištěny při nejvyšších teplotách výpalu, tedy při 1200°C, ve vzorcích obsahujících 

nejvíce příměsí a tudíž i nerozpustného zbytku. 

Výsledky z výše uvedených metod byly následně konfrontovány s ostatními pracemi, které se 

zabývaly výzkumem alternativních hydraulických pojiv.  

Studované vzorky dvorecko-prokopských vápenců obsahují vhodné množství příměsi jílových 

minerálů (především illitu), křemene a dalších fází SiO2. Představují tak kvalitní surovinu pro výrobu, 

obvykle středně hydraulických vápen. Při analýzách vypálených vzorků vápenců pak byly v materiálu 

identifikovány typické fáze pro hydraulická vápna (především larnit). Byl tedy naplněn předpoklad, že 

studované vápence představují hodnotný materiál k výrobě alternativních hydraulických pojiv. 

 

 


