
Abstrakt 

Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement jsou anorganická hydraulická pojiva využívaná 

ve stavebnictví již po řadu staletí. Z tohoto důvodu bývají často označována jako „tradiční“ 

či „alternativní“, neboť představují možnou variantu k dnes běžně používanému portlandskému 

cementu. Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement ale nejsou příliš často využívány v moderním 

stavitelství, významnější využití nalézají při opravách historických památek a v restaurátorství. Navíc, 

environmentální dopad jejich výroby je nižší, než při produkci klasických typů cementů.  

V Čechách a na Moravě se v minulosti na řadě míst vyráběly různé typy těchto hydraulických pojiv. 

Bohužel se dodnes nedochovalo příliš mnoho informací o tehdejších surovinách i technologickém 

postupu jejich zpracování. Stejně tak nejsou zcela přesně známy a popsány mnohé specifické 

vlastnosti a fázové složení vypáleného materiálu. Z těchto důvodů se tématem přírodního 

hydraulického vápna a přírodního cementu zabývala předkládaná studie. 

Cílem této disertační práce bylo studovat různé typy vápenických surovin (vápenců obsahujících 

nekarbonátové příměsi) a vlastnosti z nich experimentálně vypálených hydraulických pojiv. Konkrétně 

pak objasnit spojitost mezi mineralogickým a chemickým složením primární suroviny (především 

obsahem a distribucí příměsí) na vznik a vývoj nových fází během výpalu; stejně 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 dříve dobře popsány 

pro portlandský cement, méně 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 ovlivňujícími vznik nových 

fází ve vypáleném materiálu. Značný důraz byl kladen na detailní fázovou analýzu v experimentálních 

pojivech. Pro praktické ověření využitelnosti pak byly z vybraných vzorků připraveny experimentální 

maltové směsi, na nichž proběhly fyzikálně-mechanické zkoušky. 

Celkově bylo studováno 33 vzorků vápenců z 12 různých lokalit. Pocházely z vytipovaných míst 

Českého masivu i karpatské předhlubně, kde v minulosti probíhala těžba a zpracovávání surovin 

na hydraulické vápno nebo přírodní cement. Do této studie byly zařazeny i vzorky z aktivně těžených 

lomů, jejichž vlastnosti a složení přibližně odpovídalo ekvivalentním horninám z historických lokalit. 

Ke studiu vzorků byla použita celá řada 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. Proběhlo loužení vzorků 

v kyselinách a jejich analýza pomocí práškové RTG difrakce. Vypálený materiál byl detailně studován 

práškovou RTG analýzou a skenovací elektronovou mikroskopií. Z vybraných vzorků experimentálně 

vypálených i komerčně vyráběných pojiv pak byly připraveny maltové směsi a zkušební trámce, 

na nichž byla vždy po 7, 28, 90 a 182 dnech měřena pevnost v prostém tlaku a v tahu za ohybu i další 

vlastnosti. 

Převážnou část studovaných vzorků představovaly méně čisté typy vápenců se značným zastoupením 

jemnozrnného mikritu. Převládajícím karbonátovým minerálem byl kalcit, méně často se 

pak vyskytoval dolomit. Podíl nekarbonátové příměsi se ve vzorcích pohyboval od 4,53 do 34,14 hm. 

%. Nejčastěji byl tvořen křemenem (a dalšími formami SiO2) a jílovými minerály (illitem, kaolinitem 

a chloritem). Méně se ve vzorcích vyskytovaly živce (sodné i draselné), apatit, pyrit, Fe-oxihydroxidy 

(hematit) a další minerály. Chemické složení studovaných vzorků bylo proto značně variabilní, 

odpovídalo jak slabě hydraulickým surovinám, tak i velmi silně hydraulickým materiálů. 

Ve vypálených vzorcích dominovalo volné vápno a vápenaté křemičitany (larnit a wollastonit). Méně 

byly zastoupeny další novotvořené fáze (portlandit, gehlenit či brownmillerit) a relikty původních 

minerálů (např. křemene a SiO2). Nejvyšší pevnosti v prostém tlaku i v tahu za ohybu pak dosahovaly 



 

 

maltové trámce, na jejichž přípravu bylo použito pojivo z vypáleného dvorecko-prokopského vápence 

HPV/I/3 (při 1000°C, 1100°C i 1200°C). Tento materiál tak představoval silně hydraulickou surovinu. 

Hodnot pevnosti v prostém tlaku i v tahu za ohybu odpovídajícím středně hydraulickým materiálům, 

dosahovaly malty připravené z vypálených vzorků HPV/IV/1 a HPV/V/1 (při 1100°C a 1200°C). 

Celkově nejnižší mechanická pevnost zkušebních trámců byla naměřena u vzorků HV/XI/2 

a komerčně vyráběných pojiv NHL 3.5 a NHL 5. 

Dosažené výsledky vedly k detailnímu zdokumentování a zanalyzování vlastností a charakteru 

studovaných vápenických surovin i experimentálně vypáleného materiálu. Potvrdilo se, 

že nekarbonátová příměs v surovině a její distribuce měla společně s teplotou i dobou výpalu přímý 

a zásadní vliv na vlastnosti a fázové složení vypáleného produktu. V závislosti na těchto proměnných 

docházelo k ovlivnění chemických reakcí, které vedly ke vzniku nových fází i zachování minerálních 

reliktů. Studie taktéž potvrdila vzájemnou provázanost jednotlivých procesů i úskalí zpracování 

značně variabilních přírodních materiálů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


