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Abstrakt  

PUírodní hydraulické vápno a pUírodní cement jsou anorganická hydraulická pojiva využívaná 
ve stavebnictví již po Uadu staletí. Z tohoto d]vodu bývají často označována jako „tradiční“ 
či „alternativní“, nebo[ pUedstavují možnou variantu k dnes bEžnE používanému portlandskému 
cementu. PUírodní hydraulické vápno a pUírodní cement ale nejsou pUíliš často využívány v moderním 
stavitelství, významnEjší využití nalézají pUi opravách historických památek a v restaurátorství. Navíc, 
environmentální dopad jejich výroby je nižší, než pUi produkci klasických typ] cement].  

V Čechách a na MoravE se v minulosti na UadE míst vyrábEly r]zné typy tEchto hydraulických pojiv. 
Bohužel se dodnes nedochovalo pUíliš mnoho informací o tehdejších surovinách i technologickém 
postupu jejich zpracování. StejnE tak nejsou zcela pUesnE známy a popsány mnohé specifické 
vlastnosti a fázové složení vypáleného materiálu. Z tEchto d]vod] se tématem pUírodního 
hydraulického vápna a pUírodního cementu zabývala pUedkládaná studie. 

Cílem této disertační práce bylo studovat r]zné typy vápenických surovin (vápenc] obsahujících 
nekarbonátové pUímEsi) a vlastnosti z nich experimentálnE vypálených hydraulických pojiv. KonkrétnE 
pak objasnit spojitost mezi mineralogickým a chemickým složením primární suroviny (pUedevším 
obsahem a distribucí pUímEsí) na vznik a vývoj nových fází bEhem výpalu; stejnE tak i zhodnotit vliv 
podmínek (nejvyšší dosažené teploty a doby pálení suroviny) na fázové složení vzniklého pojiva. 

Studie vycházela z faktu, že dosavadní výzkumy se zabývaly pouze chemickým složením výchozích 
surovin a jeho vlivem na parametry vypáleného materiálu. Tyto vztahy byly již dUíve dobUe popsány 
pro portlandský cement, ménE však pro další formy hydraulických pojiv. Práce se proto zabývala 
detailním mineralogickým, petrografickým a chemickým rozborem výchozích hornin a studiem v nich 
zastoupených nekarbonátových složek. Dále pak technologickými faktory ovlivOujícími vznik nových 
fází ve vypáleném materiálu. Značný d]raz byl kladen na detailní fázovou analýzu v experimentálních 
pojivech. Pro praktické ovEUení využitelnosti pak byly z vybraných vzork] pUipraveny experimentální 
maltové smEsi, na nichž probEhly fyzikálnE-mechanické zkoušky. 

CelkovE bylo studováno 33 vzork] vápenc] z 12 r]zných lokalit. Pocházely z vytipovaných míst 
Českého masivu i karpatské pUedhlubnE, kde v minulosti probíhala tEžba a zpracovávání surovin 
na hydraulické vápno nebo pUírodní cement. Do této studie byly zaUazeny i vzorky z aktivnE tEžených 
lom], jejichž vlastnosti a složení pUibližnE odpovídalo ekvivalentním horninám z historických lokalit. 

Ke studiu vzork] byla použita celá Uada analytických metod. Mineralogický a petrografický výzkum 
hornin byl proveden pomocí optické mikroskopie, katodové luminiscence a skenovací elektronové 
mikroskopie. K získání chemického složení posloužily silikátové analýzy. ProbEhlo loužení vzork] 
v kyselinách a jejich analýza pomocí práškové RTG difrakce. Vypálený materiál byl detailnE studován 
práškovou RTG analýzou a skenovací elektronovou mikroskopií. Z vybraných vzork] experimentálnE 
vypálených i komerčnE vyrábEných pojiv pak byly pUipraveny maltové smEsi a zkušební trámce, 
na nichž byla vždy po 7, 2Ř, ř0 a 1Ř2 dnech mEUena pevnost v prostém tlaku a v tahu za ohybu i další 
vlastnosti. 

PUevážnou část studovaných vzork] pUedstavovaly ménE čisté typy vápenc] se značným zastoupením 
jemnozrnného mikritu. PUevládajícím karbonátovým minerálem byl kalcit, ménE často se 
pak vyskytoval dolomit. Podíl nekarbonátové pUímEsi se ve vzorcích pohyboval od 4,53 do 34,14 hm. 
%. NejčastEji byl tvoUen kUemenem (a dalšími formami SiO2) a jílovými minerály (illitem, kaolinitem 
a chloritem). MénE se ve vzorcích vyskytovaly živce (sodné i draselné), apatit, pyrit, Fe-oxihydroxidy 
(hematit) a další minerály. Chemické složení studovaných vzork] bylo proto značnE variabilní, 
odpovídalo jak slabE hydraulickým surovinám, tak i velmi silnE hydraulickým materiál]. 
Ve vypálených vzorcích dominovalo volné vápno a vápenaté kUemičitany (larnit a wollastonit). MénE 
byly zastoupeny další novotvoUené fáze (portlandit, gehlenit či brownmillerit) a relikty p]vodních 
minerál] (napU. kUemene a SiO2). Nejvyšší pevnosti v prostém tlaku i v tahu za ohybu pak dosahovaly 
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maltové trámce, na jejichž pUípravu bylo použito pojivo z vypáleného dvorecko-prokopského vápence 
HPV/I/3 (pUi 1000°C, 1100°C i 1200°C). Tento materiál tak pUedstavoval silnE hydraulickou surovinu. 
Hodnot pevnosti v prostém tlaku i v tahu za ohybu odpovídajícím stUednE hydraulickým materiál]m, 
dosahovaly malty pUipravené z vypálených vzork] HPV/IV/1 a HPV/V/1 (pUi 1100°C a 1200°C). 
CelkovE nejnižší mechanická pevnost zkušebních trámc] byla namEUena u vzork] HV/XI/2 
a komerčnE vyrábEných pojiv NHL 3.5 a NHL 5. 

Dosažené výsledky vedly k detailnímu zdokumentování a zanalyzování vlastností a charakteru 
studovaných vápenických surovin i experimentálnE vypáleného materiálu. Potvrdilo se, 
že nekarbonátová pUímEs v surovinE a její distribuce mEla společnE s teplotou i dobou výpalu pUímý 
a zásadní vliv na vlastnosti a fázové složení vypáleného produktu. V závislosti na tEchto promEnných 
docházelo k ovlivnEní chemických reakcí, které vedly ke vzniku nových fází i zachování minerálních 
relikt]. Studie taktéž potvrdila vzájemnou provázanost jednotlivých proces] i úskalí zpracování 
značnE variabilních pUírodních materiál]. 
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Úvod 

Stavební pojiva jsou jednou ze základních stavebních hmot. Jejich výroba tvoUí významný podíl 
v celém odvEtví stavebního pr]myslu. Jako pojiva jsou obecnE označovány látky schopné pojit zrnité 
systémy (Anderson et al. 1994). Lze je upravit do tekuté nebo kašovité formy a aplikovat 
ve stavebních konstrukcích (Boynton 1řŘ0). NáslednE pUecházejí relativnE snadno do pevné formy, 
kdy spojují nesoudržná zrna nebo úlomky r]zných látek na souvislou pevnou kompaktní hmotu 
(Holmes a Wingate 1997). 

Podle p]vodu a složení výchozích látek lze stavební pojiva dElit na pojiva organická a pojiva založená 
na anorganické bázi. Organická pojiva se využívají pUevážnE na speciální účely. VEtšina stavebních 
pojiv se však vyrábí ze surovin na anorganickém základu (jíly, vápence, sádrovce či anhydrit) (Hlaváč 
1981). 

V současné dobE je nejpoužívanEjším a nejrozšíUenEjším typem stavebního pojiva tzv. portlandský 
cement. SpolečnE s plnivem (tj. r]znými druhy kameniva) tvoUí základní složku betonu (Kreijger 
1řŘ4, Bye 2011, Winter 2012). Oblibu tohoto kompozitního materiálu podporují rozšíUení a široká 
dostupnost kameniva a surovin pro cementáUskou výrobu, relativnE nízká vstupní cena tEchto 
materiál], možnost výroby s kontrolovanými vlastnostmi i všestrannost a široké možnosti využití 
betonu v mnoha stavebních konstrukcích (Taylor 1997, Elsen et al. 2011a). 

V posledních desetiletích se však oživil zájem o nEkteré druhy v minulosti používaných stavebních 
pojiv, zvláštE pak o ty, které vykazují hydraulické vlastnosti, tedy mají schopnost tuhnutí a tvrdnutí 
pod vodou nebo ve vlhku (Hughes et al. 200Ř, Juenger et al. 2011). Jedná se pUedevším o pUírodní 
hydraulické vápno a pUírodní cement (Holmes a Wingate 1997, Blezard 2004, Moropoulou et al. 2005, 
Kozlowski et al. 2010), jež se liší technologií výroby i vlastnostmi od bEžných typ] cementu (Taylor 
1řř7, Eckel 2005). Zájem o tato pojiva je podmínEn nejen hledáním vhodných materiál] potUebných 
pro památkovou péči, ale také snahou o vývoj nových druh] pojiv, která by pUedstavovala možnou 
alternativou k portlandskému cementu (Elert et al. 2002, Van Balen et al. 2005, Sabbioni et al. 2001, 
Maravelaki-Kalaitzaki et al. 2005, Maravelaki-Kalaitzaki 2007, Moropoulou a Polikreti 2009, Bianco 
et al. 2013, Gullota et al. 2013). Z Uady vEdeckých studií vyplývá, že tato tradiční stavební pojiva 
se hodí pro restaurátorské práce více, než maltoviny pUipravené z portlandského cementu (Giavarini et 
al. 2006, PUikryl et al. 2011, Moropoulou et al. 2013). Mezi pUíznivé a oceOované vlastnosti patUí vyšší 
propustnost či šetrnEjší vazba s r]znými typy pUírodního kamene s horšími fyzikálními (zejména 
mechanickými) vlastnostmi (Silva et al. 2005, Barr et al. 2015). 
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Cíle práce 

Tato disertační práce se zamEUila na studium vápenických surovin a z nich experimentálnE vypálených 
pojiv. Podmínky výpalu byly nastaveny tak, aby vyhovovaly pro pUípravu pUírodního hydraulického 
vápna nebo pUírodního cementu. Pracovní hypotéza tohoto projektu pUedpokládala, že primární složení 
vypalované suroviny, obsahující r]zné typy jílových minerál] a kUemité hmoty, má společnE 
s technologickými parametry výpalu, tedy nejvyšší dosaženou teplotou a dobou výpalu, zásadní vliv 
na tvorbu nových fází v pUírodním hydraulickém vápnE nebo v pUírodním cementu. Nové fáze 
i zachované minerální relikty pak určují vlastnosti a charakteristiky vzniklého pojiva. ZmiOované 
vztahy byly v minulosti intensivnE studovány pro umElá hydraulická pojiva, ale pro pUírodní 
hydraulické vápno či pUírodní cement nejsou dostatečnE známy. To se týká napU. vlivu složení 
suroviny, distribuce nekarbonátové složky v pUevládající karbonátové hmotE nebo podmínek výpalu. 
Vzhledem k využívání pUírodních surovin, které se často vyznačují značnou variabilitou, je ale 
studium tEchto pochod] u alternativních hydraulických pojiv mnohdy komplikovanEjší, než 
u unifikovaných materiál] typu umElých cement]. 

 

Disertační práce mEla následující hlavní cíle: 

• Objasnit spojitost mezi mineralogickým a chemickým složením primární suroviny, zejména 
obsahem a distribucí nekarbonátových pUímEsí pUítomných ve studovaných horninách, a jejich 
vlivu na vznik a vývoj nových fází bEhem výpalu. 

• Zhodnotit vliv podmínek výpalu, zejména nejvyšší dosažené teploty a doby pálení suroviny 
na vznik a vývoj nových fází i zachování minerálních relikt]. 

• Studovat promEnlivost vlastností vypáleného materiálu v závislosti na složení suroviny 
a podmínkách výpalu. 
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Materiál a metodika 

Vzorky hornin zpracovávaných v této disertační práci byly primárnE vybírány tak, aby postihly co 
nejvíce typ] vápenc] obsahujících r]zné pUímEsi a splOovaly požadavky na suroviny vhodné 
pro výrobu alternativních hydraulických pojiv typu pUírodní hydraulické vápno nebo pUírodní cement. 
Studie se tak soustUedila na výzkum ménE čistých vápenc], pUedevším z oblasti Barrandienu, ale 
i z dalších lokalit v Českém masivu a karpatské pUedhlubni. Samotnému výbEru lokalit a vzork] 
pUedcházelo detailní studium dostupné literatury, historických údaj], závErečných zpráv z ložiskovE-
geologického pr]zkumu a surovinových posudk]. CelkovE bylo k bližšímu studiu vybráno 33 vzork] 
karbonátových hornin z 12 r]zných lokalit. Jednalo se o ložiska: Branické skály (kde byly odebrány 
vzorky dvorecko-prokopských vápenc]), KosoU-Hvíž@alka (odebrány dvorecko-prokopské, 
zlíchovské, kotýské a kopaninské v.), Radotín-Špička (kosoUské, Ueporyjské a dvorecko-prokopské v.), 
Černá rokle (radotínské v.), Velká Chuchle (pUídolské v.), Požár III (zlíchovské, Ueporyjské, radotínské 
a kotýské v.), Mušlovka (kopaninské v.), Ortocerový lom (kopaninské v.), Barrandovské skály 
(kosoUské v.) a vápence z lokalit Uherčice, Kurovice a Úpohlavy. 

Na čerstvE odebraném materiálu byl bezprostUednE po vzorkování proveden makroskopický popis, 
který se soustUedil zejména na barvu, zrnitost, stavbu horniny a pUítomnost žilek, pUemEn apod. 

Základní metodu pro petrografickou analýzu studovaných vzork] pUedstavovalo pozorování zakrytých 
horninových výbrus] v optickém mikroskopu. Tato metoda poskytla nezbytné informace nejen 
o mineralogickém (fázovém) složení materiálu, ale též o vzájemných vztazích horninotvorných složek 
a jejich prostorovém uspoUádání. Mikroskopické studium vzork] bylo provedeno na optickém 
mikroskopu Leica DMLP v laboratoUi optické mikroskopie ÚGMNZ PUF UK v Praze. Vybrané jevy 
byly dokumentovány pUipojeným digitálním fotoaparátem Canon EOS 1100D. 

Katodoluminiscenční studium bylo v této práci použito pro získání doplOujících informací 
o mineralogickém složení vzork] a vzájemných vztazích jednotlivých horninotvorných složek, 
zejména pak pro odlišení kalcitové a dolomitové složky. Pomocí této metody bylo dále možné detailnE 
studovat mikrofosílie, zonální stavbu vybraných minerál] (napU. dolomitu) či identifikovat 
nekarbonátové pUímEsi (napU. sodné a draselné živce či kaolinit). K pozorování byly použity leštEné 
nezakryté výbrusy, jejichž studium probíhalo na optickém mikroskopu Leica DMLP, ke kterému byla 
pUipojena tzv. studená katoda CCI 8200 Mk4. 

Další metodu pokročilé petrografické analýzy vzork] pUedstavovala skenovací elektronová 
mikroskopie (SEM/EDS). Jejím výstupem byly snímky ve zpEt odražených elektronech, kde r]zné 
odstíny šedi odpovídaly hodnotám odražené energie. Dalším výsledkem byly chemické mikroanalýzy 
se zastoupením hlavních oxid]. Využitím semikvantitativního kompozičního mapování vznikly 
prvkové mapy vybraných hornin, které vystihovaly prostorové rozložení zájmových prvk] (Ca, Mg, 
Si, Al, K a Fe). Studium vzork] pomocí této metody probEhlo na mikroskopu TESCAN Vega 
s detektorem zpEtnE odražených elektron] X-Max 50 Oxford Instruments v LaboratoUi elektronové 
mikroskopie Ústavu petrologie a strukturní geologie PUF UK v Praze. 

Chemické složení vzork] bylo zjištEno pomocí tzv. silikátové analýzy, kdy byly stanoveny obsahy 
jednotlivých oxid] (CaO, MgO, MnO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, TiO2, Na2O, K2O, P2O5, H2O-, H2O+, 
CO2, SrO a Stot). Na základE této analýzy byl vypočítán obsah normativních minerál] podle algoritmu 
MINLITH (Rosen et al. 2000), SEDMIN (Kackstaetter 2014) a Miche et al. (2013) a jednotlivé 
vápenické a cementáUské indexy a moduly: hydraulický index (HI), cementační index (CI), Vicat]v 
indexu (VI) a modul sycení vápnem (Cs). 

Pomocí práškové RTG difrakční analýzy bylo v této práci studováno mineralogické složení 
nerozpustných zbytk], které byly pUipraveny loužením hornin v 1 M roztoku kyseliny chlorovodíkové 
(HCl) nebo octové (CH3COOH). Samotné mEUení pak probEhlo na difraktometru PANalytical X’Pert 
Pro vybaveného monochromátorem X’Celerator s multikanálovým detektorem na pracovišti ÚGMNZ 
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na PUF UK v Praze. Výsledné difraktogramy byly zpracovány a vyhodnoceny v programu X’Pert High 
Score 1.0d obsahujícím databázi JCPDS PDF-2. 

Všechny vzorky odebraných vápenc] byly vypáleny v laboratorní peci Clasic, typ 0612 Van 
v chemické laboratoUi ÚGMNZ PUF UK v Praze. Cílem bylo získat dostatek materiálu pro studium 
fázových zmEn za daných experimentálních podmínek. Výpal probíhal pro všechny vzorky za teplot 
900°C, 1000°C, 1100°C a 1200°C po dobu 6 hodin. Vzorky HPV/I/1, HPV/I/2, HPV/I/3 a HPV/I/4 
byly navíc páleny za teplot 850°C, 900°C, 950°C, 1000°C, 1050°C, 1100°C, 1150°C a 1200°C 
po dobu 3 hodin a vzorky HPV/I/1, HPV/I/2, HPV/I/3, HPV/I/4, HV/XI/1 a HV/XI/2 za teplot 900°C, 
1000°C, 1100°C a 1200°C  po dobu 12 hodin. VEtší objemy vzork] pro další experimentální zkoušky 
byly páleny v elektrické peci BVD PECE spol. s.r.o., typové označení 400/KM, na pracovišti 
Akademie výtvarných umEní v Praze, a to za teplot 1000°C, 1100°C a 1200°C. Maximální teplota byla 
bEhem tEchto výpal] udržována vždy po dobu 6 hodin. 

Studium fázového složení vzork] vypáleného materiálu bylo v této disertační práci provedeno 
na vzorcích z maloobjemových a vybraných velkoobjemových výpal] pomocí optické (materiálové) 
mikroskopie, SEM/EDS a práškové RTG difrakční analýzy za stejných podmínek, jako pUi studiu 
vzork] nevypálených surovin. 

Pro pUípravu experimentálních maltových smEsí byly vybrány vzorky vápenc] z velkoobjemových 
výpal], konkrétnE HPV/I/3 (dvorecko-prokopský v.), HPV/IV/1 (radotínský v.), HPV/V/1 (pUídolský 
v.) a HV/XI/2 (kurovický v.) a dva typy komerčnE vyrábEných pojiv (označované jako NHL 3.5 
a NHL 5). Z nich byly následnE pUipraveny maltové smEsi, na kterých byla podle ČSN EN 1ř6–3 
pomocí Vicatova pUístroje (Controls Group Company, model 63-L0028/1) stanovena konzistence 
a rychlosti tuhnutí a tvrdnutí. 

Mechanické vlastnosti pak byly mEUeny na zkušebních tElesech v podobE maltových trámc], 
pUipravených podle normy ČSN EN 45ř–2 ze smEsi experimentálnE vypáleného či komerčnE 
vyrábEného pojiva, standardního kUemenného písku a destilované vody. 

MEUení mechanických vlastností maltových trámc], konkrétnE pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti 
v prostém tlaku, bylo provedeno vždy po 7, 2Ř, ř0 a 1Ř2 dnech od jejich výroby. 

PUíprava a zkoušení maltových trámc] bylo provedeno v souladu s požadavky zkušební normy ČSN 
EN 459–2 na zaUízení firmy Maters Servo-plus Evolution Dual Range 250/15kN v laboratoUích 
na Technical University of Crete (Laboratory of Petrology and Economic Geology a Laboratory of 
Structural Engineering, Materials Engineering and Environmental Engineering – School Mineral 
Resources Engineering). 
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Výsledky a diskuse 

Mezi zkoumanými vzorky karbonátových hornin pUevažovaly jemnozrnné vápence s kolísavým 
zastoupením nekarbonátových pUímEsí. Jednalo se pUedevším o mikritické, biomikritické až 
biosparitové typy s častou pUítomností relikt] r]zných bioklast].  

NejvýznamnEjším a nejčetnEji zastoupeným karbonátovým minerálem byl ve všech vzorcích kalcit. 
Jeho obsah byl v pr]mEru nejnižší ve vzorcích úpohlavských vápenc], nejvyšší pak v kopaninských 
vápencích. Z dalších karbonátových minerál] byl často pUítomen dolomit a podle výpočtu 
normativního složení v nEkterých vzorcích i ankerit a rodochrozit. Množství nekarbonátové pUímEsi 
bylo určeno loužením vápenc] v kyselinách a kolísalo od 4,73 po 32,84 hm. % (pUi loužení v HCl), 
resp. od 4,53 do 34,14 hm. % (pUi loužení v CH3COOH). VýraznE vyšší zastoupení nerozpustného 
zbytku pak bylo typické pro vzorky HPV/IV/2 a HPV/V/2 z bUidličných vrstev, kde obsah 
nekarbonátové pUímEsi tvoUil 5Ř,2Ř, resp. 63,05 hm. % (pUi loužení v HCl) a 59,03, resp. 65,05 hm. % 
(pUi loužení v CH3COOH). V  nerozpustných zbytcích byl nejvíce zastoupen kUemen a další formy 
SiO2 (chalcedon a opál) a jílové minerály (illit, kaolinit a chlorit). MénE časté byly i další minerální 
fáze, pUedevším draselné i sodné živce, pyrit, apatit, TiO2 (rutil/anatas) a další. PUítomnost 
nekarbonátových pUímEsí mEla výrazný vliv na hydraulické vlastnosti studovaných hornin. 
Podle vypočtených index] a modul] (HI, CI, VI a Cs) nejsilnEjší hydraulicitu vykazovaly ty suroviny, 
které obsahovaly vysoký podíl nekarbonátových složek. Typicky se jednalo o dvorecko-prokopské, 
radotínské, kurovické a úpohlavské vápence. Naopak nízké zastoupení nekarbonátových minerál] 
vedlo ke slabé hydraulicitE surovin, která byla typická pUedevším pro nEkteré kopaninské, kotýské 
a zlíchovské vápence.  

Podle výsledk] analýz i z výpočt] obsahu normativních minerál] pUevažovala ve všech studovaných 
vápencích karbonátová složka (kalcit, ménE dolomit, pUípadnE ankerit a rodochrozit). PUi porovnání 
zastoupení dvou nejvýznamnEjších nekarbonátových složek – kUemene (SiO2) a fylosilikát], 
pUevažovala u vEtšiny surovin kUemitá složka. U vybraných kopaninských, pUídolských a všech 
Ueporyjských a úpohlavských vápenc] však nad SiO2 pUevažovaly jílové minerály. PUevaha fylosilikát] 
nad kUemitou složkou však nebyla výrazná, tyto vzorky obsahovaly i značnou pUímEs kUemene, 
mnohdy srovnatelnou s celkovým obsahem jílových minerál]. Naopak jen nízká pUevaha v zastoupení 
kUemité složky nad fylosilikáty byla typická pro kotýské (HPV/II/4) a dvorecko-prokopské vápence 
(HPV/I/1 a HPV/I/2). 

BEhem experimentálních výpal] vápenických surovin docházelo k fázovým zmEnám a tvorbE nových 
fází typických pro hydraulická vápna a pUírodní cement. NejvýznamnEjší novotvoUenou hydraulickou 
fází byl vápenatý kUemičitan larnit (く forma vápenatého kUemičitanu Ca2SiO4 – C2S). Jeho vznik byl 
vázán na pUítomnost CaO a SiO2, pUičemž nejvyšší četnost výskytu vykazoval v materiálech bohatých 
na nekarbonátové pUímEsi vypálené za vyšších teplot (1100°C až 1200°C) po relativnE delší dobu (6 
nebo 12 hodin). Další významnou fází bylo volné vápno (CaO). To bylo nejčetnEjší v materiálech, 
které primárnE obsahovaly nižší podíl nekarbonátových pUímEsí a byly páleny pUi relativnE nižší 
teplotE (kolem 1000°C). Ve vypáleném materiálu bylo zjištEno množství dalších fází typických 
pro hydraulické vápno a pUírodní cement. Jednalo se o vápenatý kUemičitan wollastonit (CS – CaSiO3), 
který vznikal jako vedlejší či pUechodná fáze, obvykle pUi relativnE nižších teplotách výpalu 
(do 1000°C) pUi nízkém pomEru CaO : SO2 v surovinE. Vápenaté hlinitany a hlinitokUemičitany 
(gehlenit) či vápenaté hlinitoželezitany (brownmillerit) typicky vznikaly výpalem surovin se 
zvýšeným obsahem fylosilikát] obsahujících Al2O3 a Fe2O3. Periklas byl obvyklý pro vypálené 
suroviny obsahující dolomitickou pUímEs. Ve vzorcích vypálených za relativnE nižších teplot 
(do 1000°C) pak byly často zachovány i r]zné minerální relikty. Jednalo se pUedevším o nezreagované 
SiO2, zbytky kalcitu, živc] či pyritu. Výsledné fázové složení všech studovaných vzork] bylo celkovE 
podmínEno mineralogickému složením suroviny, teplotE výpalu i dobE, po kterou výpal probíhal. 
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Pro studium fyzikálnE-mechanických vlastností experimentálnE pUipravených pojiv byly vybrány 
4 r]zné typy vápenc] reprezentující slabE, stUednE, silnE i velmi silnE hydraulické typy surovin, které 
byly vypáleny za teplot 1000°C, 1100°C a 1200°C. Jak ukázaly výsledky jednotlivých zkoušek, 
pevnost v tlaku i v tahu za ohybu byla spojena s dobou zrání a fázovým složením pojiva. Platilo, 
že namEUená pevnost zkušebních maltových trámc] u jednotlivých typ] použitých pojiv vždy nar]stala 
s  dobou uložení v klimatické komoUe. Nejvyšší pevnosti v prostém tlaku i v tahu za ohybu dosáhly 
trámce mEUené po 1Ř2 dnech, nejnižší pak trámce uložené 7 dní. Celková pevnost byla spjata 
s hydratací vápenatých kUemičitan]. U vzork] mEUených po ř0 a 1Ř2 dnech se projevil i vliv 
karbonatace pUítomného volného vápna. Nejvyšší pevnost pUi krátkodobých zkouškách (7 a 2Ř dní) 
vykazovaly vzorky s pojivem vypáleným pUi teplotE 1000°C. Naopak pUi dlouhodobých mEUeních 
(po ř0 a 1Ř2 dnech) vykazovaly nejvyšší pevnost vzorky z pojiv pálených pUi 1100°C a 1200°C 
(pUedevším pak vzorky z dvorecko-prokopského vápence HPV/I/3). Na tomto materiálu se projevil 
výrazný vliv distribuce nekarbonátových složek v primární surovinE. PrávE ve dvorecko-prokopských 
vápencích bylo SiO2 a další nekarbonátové pUímEsi rovnomErnE rozptýleny v základní kalcitové 
hmotE. To zp]sobilo snadnou tvorbu vápenatých kUemičitan] (pUedevším larnitu) bEhem výpalu. Jejich 
pUítomnost zapUíčinila vysokou pevnost maltových trámc] vyrobených z tEchto pojiv. Naopak 
v radotínských a pUídolských vápencích byly nekarbonátové složky koncentrovány do žilek a stylolit], 
což vedlo k nerovnomErné distribuci prvk] bEhem výpalu. Vysoký obsah nekarbonátových pUímEsí 
v kurovickém vápenci (HV/XI/2), společnE, s vysokou teplotou výpalu, vedl k tvorbE málo reaktivního 
pojiva s nízkou mechanickou pevností. Ukázalo se tak, že suroviny s vysokým obsahem 
nekarbonátových složek (a nízkým pomErem CaO : SiO2) je vhodné pálit jako pUírodní cementy 
za relativnE nízkých teplot (do 900°C). Nízké mechanické pevnosti dosahovaly i vzorky pUipravené 
z komerčnE vyrábEných pojiv (NHL 3.5 a NHL 5). Vlastnosti studovaných materiál] dále 
dokumentovaly zkoušky doby tuhnutí. Ty bylo nutné, s ohledem na pUítomnost značnE reaktivního 
volného vápna, provést na hydratovaných materiálech. Pomocí tEchto zkoušek bylo potvrzeno výrazné 
zastoupení reaktivního volného vápna ve vzorcích vypálených pUi 1000°C.  

Na základE fyzikálnE-mechanických vlastností a velmi vysoké dosažené pevnosti byly pro možné 
praktické využití nejlépe hodnoceny dvorecko-prokopské vápence vypálené pUi 1100°C a 1200°C. 
Tento materiál pUedstavoval silnE hydraulickou surovinu. Hodnot pevnosti v prostém tlaku i v tahu 
za ohybu odpovídajícím stUednE hydraulickým materiál]m, dosahovaly malty pUipravené ze vzork] 
radotínských (HPV/IV/1) a pUídolských vápenc] (HPV/V/1) vypálených pUi 1100°C a 1200°C. 
CelkovE nejnižší mechanická pevnost zkušebních trámc] byla namEUena u vzork] vypálených 
kurovických vápenc] (HV/XI/2) a komerčnE vyrábEných pojiv NHL 3.5 a NHL 5. 
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ZávEr 

Dosažené výsledky této práce vedly k detailnímu poznání vlastností a charakteristik historicky 
využívaných vápenických surovin, experimentálnE vypáleného materiálu i z nich pUipravených 
maltových smEsí. ProkazatelnE byla potvrzena souvislost mezi primárním složením výchozí suroviny 
a tvorbou nových fází vznikajících bEhem procesu výpalu. Platilo, že zastoupení nekarbonátových 
pUímEsí mElo pUímý vliv na celkové množství a typ nových fází ve vypáleném materiálu. Vysoký podíl 
pUímEsí vedl k pUednostnímu vzniku vápenatých kUemičitan] (pUedevším hydraulicky aktivního 
larnitu), nízké zastoupení pUímEsí bylo naopak spojeno s vysokým podílem volného vápna 
ve výsledném produktu. V pUípadE pUítomnosti hlinitých či železitých fází bylo i ve vypáleném 
materiálu zjištEno vyšší zastoupení vápenatých hlinitan], hlinitokUemičitan] či železitan] 
a hlinitoželezitan].  

Podobným zp]sobem ovlivnila fázové složení i maximální dosažená teplota výpalu. Platilo, že výpal 
za vyšších teplot (1200°C) vedl k nastolení vhodných podmínek, pUi nichž docházelo k reakcím 
vedoucím k tvorbE hydraulických fází (larnitu). Naopak pUi výpalu za relativnE nižší teploty 
(do 1000°C) k tEmto reakcím docházelo ménE, což vedlo k četnEjšímu zastoupení volného vápna 
a minerálních relikt] z p]vodní suroviny.  

Celková doba výpalu pak ovlivnila nástup, pr]bEh a dokončení všech reakcích ve vypalovaném 
materiálu. Nezanedbatelný vliv mEla i distribuce nekarbonátových složek a celkový charakter 
suroviny. Ta společnE s teplotou a dobou výpalu výraznE ovlivnila tvorbu všech fází ve vypálených 
materiálech. 

Za pojiva vykazující velmi silné hydraulické vlastnosti bylo celkovE podle výsledk] experimentálních 
zkoušek možné považovat vzorky z vypálených dvorecko-prokopských vápenc] (HPV/I/3) 
z Branických skal. StUednE hydraulických vlastností dosahovaly malty pUipravené z radotínských 
(HPV/IV/1) a pUídolských vápenc] (HPV/V/1). Naopak vzorky z kurovických vápenc] (HV/XI/2) 
a komerčnE vyrábEných pojiv (NHL 3.5 a NHL 5) nedosahovaly vysoké mechanické pevnosti. 

Analýzy a zkoušky provedené v rámci této disertační práce potvrdily, že složení primární suroviny, 
distribuce složek, teplota i doba výpalu mají zásadní vliv na výsledné vlastnosti vzniklého pojiva. 
Potvrdila se zde vzájemná provázanost jednotlivých vliv] i úskalí zpracovávání pUírodních surovin, 
které se často vyznačují značnE variabilním složením i vlastnostmi. 
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Summary 

Natural hydraulic lime and natural cement have been used in the building industry for centuries. These 
inorganic hydraulic binders are called “traditional” or “alternative” because they can, in some cases, 
substitute modern Portland cement. The recent increased interest in these binders is due not only 
to their use in restoration practices, but also because their production and use is less energetically 
demanding than in modern cements. 

Historically, many types of hydraulic binders were produced in the regions of Bohemia and Moravia. 
However, much information has been lost about their manufacturing process, which raw materials 
were used, and we are uncertain of the exact character and properties of the burned material. 

To date, studies have only addressed the impact of the chemical composition of raw material 
on the parameters of the burned material – all this is well known for Portland cement, much less 
for other types of hydraulic binders. 

The aim of this dissertation was to study the various types of raw materials (limestone containing non-
carbon admixtures) and to understand the characteristics of their respective hydraulic lime and natural 
cement. This was done by analyzing the impact of conditions (highest achieved burning temperature 
and time of burning) and the mineral and chemical composition of the primary raw materials 
on the formation of new phase compositions. 

Therefore, this study used detailed mineralogical, petrographic and chemical analyses, putting special 
emphasis on detailed phase composition analysis in the experimentally generated binders 
and understanding the effect of technological factors thereon. Furthermore, mechanical tests were 
done on mortar moulds of the experimentally created binder. 

In total, 33 samples of limestone were taken from 12 locations in the Czech Republic both from active 
quarries and from sites where there had been quarrying and processing of raw material for hydraulic 
lime or natural cement production in the past. 

An array of analytical methods was used. Mineralogical and petrographic analyses were done using 
optical microscopy, cathodoluminescence and SEM/EDS. Silicate analysis was used to investigate 
chemical composition and non-carbonate admixtures were investigated by leaching and X-ray powder 
diffraction. The burned material was studied in detail by X-ray diffraction and SEM/EDS. Lastly, 
a mortar mould was created from selected burned or commercially available binder specimens. 
These were tested after 7, 28, 90 and 182 for flexural and compressive strength. 

The majority of the specimens were impure, micritic limestone types. The most frequent carbonate 
mineral was calcite, less frequent was dolomite. The proportion of non-carbonate admixtures was 
between 4.53 to 34.14 percent mass, with the most frequent admixture being quartz (and other forms 
of SiO2) and clay minerals (illite, kaolinite and chlorite). Accessory minerals were feldspar grains 
(sodium and potassium), apatite, pyrite, hematite and other minerals. The chemical composition 
of samples was therefore variable in both feebly hydraulic and eminently hydraulic materials. 
In burned samples, free lime and calcium silicates (larnite and wollastonite) dominated. Less frequent 
were other new-formed phases (portlandite, gehlenite and brownmillerite) and mineral relicts 
(e.g.: quartz and SiO2). Mortar moulds created from burned Dvorce-Prokop lm. was strongly hydraulic 
and had the highest flexural and compressive strength. Samples processed from burned Radotín 
and PUídolí lm. were mostly moderately hydraulic. The lowest mechanical strength was typical 
for mortar molds processed from burned Kurovice lm. and of commercial binders NHL 3.5 
and NHL 5. 

This study has created a library of the properties of raw and burned limestone. It has been confirmed 
that the type and distribution of non-carbonate admixtures in the raw materials, together 
with the temperature and burning time, have a significant and direct effect on the properties and phase 
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composition of the burned product. These variables in turn affected the chemical reactions that lead 
to the generation of new phase compositions and to the continuing presence of mineral relicts. 
The study also confirmed the interconnectedness of individual processes, but also the problematics 
of working with materials with variable composition. 
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Introduction 

Constructional binders are an integral part of any building activity. Binders are substances capable of 
binding granular systems (Anderson et al. 1994). They are processed in liquid or mushy form, but 
transform into a solid structure and connect incoherent grains or fragments of various substances 
(Holmes a Wingate 1997). Two types of constructional binders can be distinguished: organic binders 
are used in special circumstances, but much more common are inorganic binders (especially clay, 
lime, gypsum or anhydrite) (Hlaváč 1řŘ1). 

The most common constructional binder today is the so-called Ordinary Portland cement. Together 
with its aggregates, Portland cement is an essential component of concrete (Kreijger 1984, Bye 2011, 
Winter 2012). Frequent use of this material is due to the availability of input components, low 
production price and unified properties (Taylor 1997, Elsen et al. 2011a). 

In the past decades, interest in alternative hydraulic binders has increased (Hughes et al. 2008, Juenger 
et al. 2011), especially in natural hydraulic lime and natural cement (Holmes a Wingate 1997, Blezard 
2004, Moropoulou et al. 2005, Kozlowski et al. 2010). These alternative hydraulic binders are 
characterized by unique properties and specific processing technology (Taylor 1997, Eckel 2005). The 
recent interest for these binders is not only due to their need in restoration practices, but also because 
of the increased effort to develop new types of binders as alternatives to modern Portland cement 
(Elert et al. 2002, Van Balen et al. 2005, Sabbioni et al. 2001, Maravelaki-Kalaitzaki et al. 2005, 
Maravelaki-Kalaitzaki 2007, Moropoulou a Polikreti 2009, Bianco et al. 2013, Gullota et al. 2013). It 
has been confirmed that natural hydraulic lime and natural cement are ideal materials for restoration 
works (Giavarini et al. 2006, PUikryl et al. 2011, Moropoulou et al. 2013). These hydraulic binders 
could be applied in combination with natural stones (Silva et al. 2005, Barr et al. 2015). 
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Aims of the study 

The aim of this dissertation was to study the various types of raw materials and experimentally burned 
limestone material. Defined experimental burning conditions were appropriate for natural hydraulic 
lime or natural cement production. The working hypothesis assumed that the type and distribution of 
non-carbonate admixtures in the raw materials, together with the temperature and burning time, have a 
significant and direct effect on the properties and phase composition of the burned product. These 
variables in turn affected the chemical reactions that lead to the generation of new phase compositions 
and to the continuing presence of mineral relicts. These processes are well known for modern cements, 
but have not been explored sufficiently in the context of hydraulic lime and natural cement. It is 
related with raw material composition, presence of non-carbonate minerals and their distribution or 
burning conditions. However, due to the variability of natural raw materials, the study of these 
processes in alternative hydraulic binders is much more complicated than in artificial cements. 

  

The aims of this dissertation were: 

• To study the continuity of the mineralogical and chemical properties of limestone raw material 
(type and distribution of non-carbonate admixtures) and the formation of new phases in 
hydraulic lime and natural cement. 

• To evaluate burning conditions (maximum burning temperature and burning time), new phase 
formation and the presence of mineral relicts in burned samples. 

• To study the variability and properties of the burned samples (according to the raw material 
characteristics and burning conditions). 

 



14 
 

Material and methodology 

Impure limestone types, especially from the Barrandian area, were sampled for this experimental 
research. Individual sampling sites were selected based on information from available literature. In 
total, 33 samples of limestone were taken from 12 locations in the Czech Republic. They were: 
Branické skály (sampled Dvorce-Prokop lm.), KosoU-Hvíž@alka (Dvorce-Prokop, Zlíchov, Kotýs and 
Kopanina lm.), Radotín-Špička (KosoU, Teporyje and Dvorce-Prokop lm.), Černá rokle (Radotín lm.), 
Velká Chuchle (PUídolí lm.), Požár III (Zlíchov, Teporyje, Radotín and Kotýs lm.), Mušlovka 
(Kopanina lm.), Ortocerový lom (Kopanina lm.), Barrandovské skály (KosoU lm.) and quarries in 
Uherčice, Kurovice and Úpohlavy. 

Macroscopic observation  was performed on the limestone raw materials after sampling; primarily 
focused on colour, grain size, structure, texture, present transformations and various other 
characteristics. 

Optical microscopy was the most common technique for petrographical analysis. Detailed 
mineralogical composition and other properties of the raw limestone materials were also determined 
using an optical microscope - Leica DMLP with a digital camera Canon EOS 1100D (Laboratory for 
optical microscopy, ÚGMNZ PUF UK in Prague, microscopic thin section specimen observation). 

Information about microfossils and mineralogical composition, especially calcite and dolomite 
component distribution and presence of non-carbonate minerals (feldspar grains or kaolinite), were 
obtained by cathodoluminescence. An optical microscope Leica DMLP with a "cold" cathode CCI 
8200 Mk4 was used. 

Scanning electron microscopy (SEM/EDS) represented the other method of advanced petrographical 
analysis. Detailed information about micro-component composition was obtained. Chemical 
microanalyses and semiquantitative compositional mapping of selected elements (Ca, Mg, Si, Al, K a 
Fe) were also performed. For SEM/EDS observation, a scanning electron microscope TESCAN Vega 
with an electron detector X-Max 50 from Oxford Instruments was used (Laboratory of scanning 
electron microscopy, Institute of Petrology and Structural Geology PUF UK in Prague). 

Chemical composition of the limestone samples was characterized by using silicate analysis. Contents 
of CaO, MgO, MnO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, TiO2, Na2O, K2O, P2O5, H2O-, H2O+, CO2, SrO a Stot 
have been determined. Content of normative minerals was than calculated based on this results 
according algorithm MINLITH (Rosen et al. 2000), SEDMIN (Kackstaetter 2014) and Miche et al. 
(2013). Hydraulic characteristics (hydraulic module - HI, cementation module - CI, Vicates index - VI 
and lime saturation factor - Cs) were further determined. 

Mineralogical composition of the insoluble residues was characterised by using X-ray diffraction. 
These samples were prepared by leaching in hydrochloric (HCl) or acetic acid (CH3COOH) solution. 
A PANalytical X’Pert Pro with monochromator X’Celerator with a multi-channel detector (ÚGMNZ 
na PUF UK in Prague) was used. Resulting data were processed and evaluated in X’Pert High Score 
1.0d program with a JCPDS PDF-2 database. 

Sampled limestone raw material were burned in the laboratory furnace Classic, type 0612 Van, in the 
Chemical laboratory ÚGMNZ PUF UK in Prague. The maximum burning temperatures were ř00°C, 
1000°C, 1100°C and 1200°C for all samples (burning time 6 hours). Samples HPV/I/1, HPV/I/2, 
HPV/I/3 and HPV/I/4 were moreover burned at the maximal temperatures 850°C, 900°C, 950°C, 
1000°C, 1050°C, 1100°C, 1150°C and 1200°C (burning time 3 hours) and samples HPV/I/1, HPV/I/2, 
HPV/I/3, HPV/I/4, HV/XI/1 a HV/XI/2 at the maximal temperatures  900°C, 1000°C, 1100°C a 
1200°C  (burning time 12 hours). High capacity burning (material for testing of mortar specimens) 
were performed in an electric furnace BVD PECE spol. s.r.o., type 400/KM in the Academy of Fine 
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Arts in Prague. Maximum burning temperatures were 1000°C, 1100°C a 1200°C, burning time was 6 
hours. 

Optical microscopy, SEM/EDS and X-ray diffraction were used for detailed phase analysis of the 
burned material. Measurement conditions were identical to the limestone raw material analyses. 

4 samples of burned material (high capacity burnings) and 2 samples of commercially created binders 
were selected for mold processing and mechanical tests (flexural and compressive strength testing). 
Selected samples: HPV/I/3 (Dvorce-Prokop lm.), HPV/IV/1 (Radotín lm.), HPV/V/1 (PUídolí lm.), 
HV/XI/2 (Kurovice lm.) and commercial binders NHL 3.5 a NHL 5. Vicate equipment (Controls 
Group Company, model 63-L0028/1) was used for consistency determination and setting and 
hardening tests (according to ČSN EN 1ř6–3). 

Mortar molds were prepared with a mixture of binder, standardized quartz sand and water (according 
ČSN EN 45ř–2). These mortar moulds were tested after 7, 28, 90 and 182 days for flexural and 
compressive strength. Mechanical tests were done on the equipment of Maters company Servo-plus 
Evolution Dual Range 250/15kN in the Technical University of Crete (Laboratory of Petrology and 
Economic Geology and Laboratory of Structural Engineering, Materials Engineering and 
Environmental Engineering – School of Mineral Resources Engineering). 
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Results and discussion 

The majority of the specimens were fine-grained impure limestone types with variable content of non-
carbonate admixture. Most common were micritic, biomicritic or biosparite limestone types with 
bioclastic material. 

The most frequent carbonate mineral was calcite. High content of calcite was typical for Úpohlavy 
lm., low content was determined in Kopanina lm. Less common than calcite was dolomite, ankerite 
and rhodochrosite. Non-carbonate admixture in the studied limestone samples was between 4.73 to 
32.84 percent mass (leaching in HCl), respectively between 4.53 to 34.14 percent mass (leaching in 
CH3COOH). In calcitic shales (samples HPV/IV/2 and HPV/V/2), the content of non-carbonate 
admixture was 58.28, respectively 63.05 percent mass (leaching in HCl) and respectively 59.03, 65.05 
percent mass (leaching in CH3COOH). Insoluble residues consisted mostly of quartz (and other forms 
of SiO2 – opal and chalcedony) and clay minerals (illite, kaolinite and chlorite). Accessory minerals 
were feldspar grains (sodium and potassium), apatite, pyrite, hematite rutile/anatase and other 
minerals. Hydraulic character of studied samples was significantly influenced by the presence of non-
carbonate admixtures. High content of non-carbonate admixtures led to eminent hydraulic properties 
(i. e. HI, CI, VI a Cs). It was typical for Dvorce-Prokop, Radotín, Kurovice and Úpohlavy lm. Low 
content of non-carbonate admixtures and low hydraulic properties was common for selected 
Kopanina, Kotýs and Zlíchov lm. 

According to normative mineral calculation (MINLITH and SEDMIN), carbonate minerals (calcite, 
dolomite, ankerite and rhodochrosite) were the most common. Quartz (and other forms of SiO2) and 
clay minerals (phyllosilicates) ratio was specific for each limestone type, but dominance of the quartz 
(SiO2) component was more frequent. Moderate predominance of the phyllosilicates was typical for 
some of Kopanina, PUídolí and all of Teporyje and Úpohlavy lm., but these samples contained 
considerable admixture of quartz, too. Only a low content of quartz component was typical in Kotýs 
(HPV/II/4) and Dvorce-Prokop lm. (HPV/I/1 a HPV/I/2). 

Relatively high burning temperature led to reactions and new phase formation in burned raw materials. 
These new phases were typical for natural hydraulic lime and natural cement. The most important 
hydraulic phase was larnite (く form of dicalcium silicate Ca2SiO4 – C2S). Its formation was bound to 
the presence of CaO and SiO2, relatively high burning temperatures (1100°C – 1200°C) and a burning 
time of 6 or 12 hours. Free lime (calcium oxide CaO – C) was the next most common newly formed 
phase. Presence of this phase was more often in materials with high non-carbonate content admixture 
and temperatures of burning about 1000°C. Several types of minor phases typical for hydraulic lime 
and natural cement was determined in burned samples. Wollastonite (calcium silicate CaSiO3 – CS), 
was bound to the low ratio of CaO:SiO2 in raw material and relatively low burning temperatures 
(about 1000°C). Calcium aluminates and aluminosilicates (gehlenite) or calcium aluminoferrite 
(brownmillerite) were common for samples containing phyllosilicates with Al 2O3 and Fe2O3. Periclase 
was common in raw dolomitic material. Low burning temperature (less than 1000°C led to presence of 
mineral relicts in burned samples. It was often unreacted SiO2, relicts of feldspar grains, calcite or 
pyrite. It has been confirmed that the raw materials properties, together with the temperature and 
burning time, have a significant and direct effect on the phase composition of the burned product. 

For mechanical tests, 4 types of different limestone raw materials were selected. They represented 
feeble, moderate, eminent and strong eminent hydraulic materials. Maximum burning temperatures 
were 1000°C, 1100°C a 1200°C. The strength parameters of the samples were influenced by the time 
of storage in the climatic chamber. The highest values of compressive and flexural strength were 
typical for samples tested after 182 days. Minima for the materials were tested after 7 days. Strength 
parameters were associated with the hydration of calcium silicates. In samples tested after 90 and 182 
days, carbonation of free lime also occurred. Samples burned at 1000°C reached relatively high 
mechanical strength after 7 and 28 days. However, samples burned at 1100°C a 1200°C achieved a 
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relatively high mechanical strength after 90 and 182 days (especially samples of Dvorce-Prokop lm. 
HPV/I/3). Distribution of non-carbonate phases are very important for this material. In samples of 
Dvorce-Prokop lm., even distribution of SiO2 within the carbonate matrix was typical. It led to the 
formation of new phases during the burning process (especially calcite silicates). Presence of these 
phases caused high strength parameters in binders. However, uneven distribution of non-carbonate 
phases (accumulated in stylolites) adversely affected new phase formation in Radotín or PUídolí lm. A 
high content of non-carbonate phases and high maximum burning temperatures led to the formation of 
a low reactive binder with low mechanical strength in Kurovice lm. (HV/XI/2). It has been confirmed 
that non-carbonate rich limestone raw materials (with a low CaO:SiO2 ratio) should be burned as 
natural cement above 900°C. Low mechanical strength was common for commercial binders NHL 3.5 
a NHL 5. Hydrated materials were used for setting time tests. High content of free lime in burned 
samples burned at 1000°C was so confirmed. 

Based on mechanical properties, for practical use in building, the best rated was Dvorce-Prokop lm., 
which burned at a maximum temperature of 1100°C or 1200°C. This material can be labeled as an 
eminent hydraulic lime or natural cement. Radotín lm. (HPV/IV/1) and PUídolí lm. (HPV/V/1) (burned 
at 1100°C or 1200°C) have moderate hydraulic properties. Low mechanical strength was typical for 
burned Kurovice lm. (HV/XI/2) and commercial binders NHL 3.5 a NHL 5. 
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Conclusions 

The results of this work lead to a detailed understanding of the properties and characteristics of 
historically used limestone raw materials and experimentally burned material. It has been confirmed 
that the raw material composition has a significant effect on the phase composition of the burned 
product. High content of non-carbonate admixtures led to calcium silicate formation (especially 
larnite). Low content of admixtures was related with the presence of free lime. Calcium aluminates 
and aluminosilicates (gehlenite) or calcium aluminoferrite (brownmillerite) were typical for samples 
containing phyllosilicates with Al2O3 and Fe2O3. 

A similar effect was seen in maximum burning temperature. Relatively high burning temperatures 
(1100°C or 1200°C) led to larnite formation, while relatively low burning temperatures (under 
1000°C) caused free lime and mineral relicts to be present in burned samples. Burning time influenced 
the reactions in burned samples. Distribution of non-carbonate phases was also important. 

Based on mechanical properties, eminent hydraulic properties were typical for Dvorce-Prokop lm. 
Radotín lm. (HPV/IV/1) and PUídolí lm. (HPV/V/1) had moderate hydraulic properties. Low 
mechanical strength was typical for burned Kurovice lm. (HV/XI/2) and commercial binders NHL 3.5 
a NHL 5. 

The thesis confirmed a direct relationship between raw material composition, burning conditions and 
new phase formation. It also confirmed the interconnectedness of individual processes, but also the 
problematics of working with materials with variable composition. 
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