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1. Cíle disertační práce 

Cílem práce je poskytnutí širokého spektra konkrétních vlastností kompozitních 

materiálů na bázi cementu, jehož část bude nahrazena jemně mletým odpadním 

keramickým materiálem z cihlářské výroby. 

Byly formulovány tyto hlavní cíle disertační práce:    

 - podrobná fyzikální a chemická analýza odpadních keramických materiálů, které by 

měly nalézt uplatnění jako částečná náhrada cementového pojiva ve struktuře 

kompozitních materiálů; 

-   návrh a vývoj nových typů kompozitních materiálů se zohledněním obsahu amorfní 

fáze keramického odpadu; 

- studium materiálových parametrů nově vyvinutých materiálů (experimentální 

stanovení základních fyzikálních vlastností, tepelných vlastností, vlhkostních vlastností 

a mechanických parametrů); 

-  získání informací o reologickém chování materiálů v závislosti na množství použité 

keramiky; 

-  monitorování kinetiky hydratace směsného pojiva. 

 

2. Současný stav sledované problematiky 

Při výrobě stavebních materiálů dochází díky pokračujícímu vývoji k nárůstu jejich 

užitných vlastností a kvality. Vedle nových technologií zpracování se používají 

k získání lepších vlastností nových materiálů různé příměsi a přísady, které mají vliv 

jak na jednotlivá stádia výroby materiálu, tak i na jeho životnost. Podrobná znalost 

vlastností materiálů usnadní rozhodování o vhodnosti použití v reálných situacích. 

Cementářský průmysl tvoří přibližně 5 % současných celosvětových emisí oxidu 

uhličitého (CO2). Přibližně 55 % emisí CO2 vzniklých během výroby cementového 

slínku pochází z přeměny vápence (CaCO3) na vápno (CaO). Zbytek emisí CO2 během 

výroby je výsledkem spalování paliva za účelem získání tepelné energie nezbytné pro 

kalcinaci. Pece, ve kterých probíhá kalcinace, se zahřívají na teplotu okolo 1400 – 1500 

°C. Energie obvykle představuje 30 až 50 % nákladů na výrobu cementu.  
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Rovněž se spotřebuje průměrně 100 – 110 kWh elektrické energie na 1 tunu cementu. 

Světová poptávka po výrobě cementu každoročně roste. Očekává se, že roční světová 

produkce cementu vzroste z přibližně 2,54 milionů tun v roce 2006 na hodnotu 3,68 

milionů tun (nízký odhad) a 4,38 milionů tun (vysoký odhad) v roce 2050. Největší 

podíl tohoto růstu bude mít Čína a další rozvojové země na asijském kontinentu.  

Studie dokládají potenciál šetřit energií zavedením komerčně dostupných technologií a 

opatřeními v oblasti energetické účinnosti v cementářském průmyslu po celém světě. 

Avšak vzhledem k předpokládanému pokračujícímu růstu absolutní výroby cementu 

budou budoucí redukce (např. do roku 2030 nebo roku 2050) v absolutním využívání 

energie a emisích CO2 vyžadovat další inovace v tomto odvětví. Inovace budou 

pravděpodobně zahrnovat vývoj různých procesů a využití nových materiálů pro výrobu 

cementu nebo technologie, které mohou ekonomicky zachytit a ukládat průmyslové 

emise CO2. Rozvoj těchto nových technologií a jejich nasazení na trhu bude klíčovým 

faktorem střednědobých a dlouhodobých strategií pro zmírňování klimatických změn 

vyvolaných cementářským průmyslem [1], [2]. Keramický odpad má velký potenciál a 

může být použit jako částečná náhrada cementu, s ohledem na jeho chemické složení, 

tepelné zpracování a jemnost. Je zřejmé, že kalcinace surové keramické hlíny má vliv 

na hydraulicitu a pucolánovou reaktivitu [3]. V Evropě tvoří množství odpadů z různých 

fází výroby keramického průmyslu přibližně 3-7 % z celkové produkce, což představuje 

roční produkci kalcinovaných jílů v řádu milionů tun [4]. Ačkoli je v praxi část 

keramického odpadu opětovně využívána, je to stále zanedbatelné množství a většina z 

keramického odpadu končí na skládkách. Vzhledem k rostoucímu omezení skládek, 

budou náklady na ukládání keramického odpadu v budoucnu vyšší a keramický průmysl 

bude muset najít způsob, jak opakovaně využít svůj odpad. Použití odpadní keramiky 

při výrobě betonu by vedlo ke snížení nákladů, úspoře energie, udržení ekologické 

rovnováhy a zachování přírodních zdrojů [5]. Jak je uvedeno výše, jedním z účinných 

způsobů, jak snížit dopad výroby cementu a betonu na životní prostředí je použití 

minerálních příměsí, jako částečných náhrad cementu. Část keramických výrobků tvoří 

vypálené jíly ze skupiny illitů.  Díky výpalu vykazují jíly pucolánovou aktivitu [6], [7], 
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[8]. Proto se odpadní keramické materiály mohou potenciálně stát levnější a téměř 

rovnocennou alternativou metakaolinu jako doplňkového pojiva malt a betonů [9]. 

Vzhledem ke složitosti studovaného problému a specifické výrobní technologii 

jednotlivých keramických závodů, je nezbytný detailní výzkum možností využití 

odpadní keramiky. Z tohoto důvodu jsou v předložené disertační práci studovány jemné 

odpadní keramické prášky pocházející ze tří českých cihelen (HELUZ v Hevlíně, 

Dolním Bukovsku a Libochovicích), které jsou využity jako částečná náhrada 

Portlandského cementu. Předkládaná práce se věnuje široké škále vlastností 

cementových past a cementových malt, ve kterých část portlandského cementu byla 

nahrazena cihelným prachem. Množství cihelného prachu použitého jako náhrada se 

pohybovalo v množství od 8 do 40 % hmotnosti cementu.  

Množství odpadního cihelného prachu vzniklého z přesného broušení v jednotlivých 

cihelnách je uvedeno v Tab. 1. V roce 2016 bylo v těchto závodech vyprodukováno 

celkem 11 tun cihelného prachu z výroby přesně broušených cihel. Znovu použito do 

cihlářské výroby bez nutnosti výrazných změn bylo 67 % z celkového množství. 

Zbylých 33 % nemělo uplatnění a bylo skládkováno. 

 

Tab. 1: Produkce cihelného prachu z přesného broušení v jednotlivých cihelnách 

za rok 2016  

  

Produkce  Využito  Skládkování 

[t] 

Hevlín 7920 5400 2520 

Libochovice 1800 1260 540 

Dolní Bukovsko 1280 740 540 
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3. Použité experimentální metody 

Chemické a mineralogické složení cihelných prachů bylo měřeno pomocí X-Ray 

fluorescenční analýzy (XRF) a X-Ray rentgenové difrakční analýzy (XRD). Měření 

velikosti částic bylo provedeno metodou laserové difrakce na přístroji ANALYSETTE 

22 MicroTec plus firmy Fritsch. Stanovení jemnosti mletí bylo provedeno podle normy 

ČSN EN 196-6 [10]. Sypná hmotnost volně sypaného a setřeseného materiálu byla 

stanovena podle normy ČSN EN 1097-3 [11]. Měření héliové pyknometrie bylo 

prováděno na zařízení PYCNOMATIC ATC podle normy ISO 12154:2014 [12]. 

Morfologie cihelného prachu byla zkoumána pomocí skenovací elektronové 

mikroskopie (SEM) s elektronovým zdrojem FEG. Stanovení elementárního složení a 

mapování bylo prováděno za použití energetické disperzní spektroskopie (EDS). Pro 

měření pucolánové aktivity byl v této práci použit Chapelle test. V práci jsou dále 

uvedeny údaje SAI, přestože se doporučuje dosažení jeho minimální hodnoty podle 

ASTM C618-02 [13] pro zkoušení pucolánů používaných pouze v maltách na bázi 

cementu. SAI je v ASTM C311 [14]. DSC křivky byly měřeny pomocí simultálního 

termického analyzátoru LABSYS EVO, který využívá k měření analyzátor s tepelným 

tokem. Kalibrace měřicího přístroje byla provedena podle ISO 11357-1 [15] a ISO 

11358 [16]. Distribuce velikosti pórů byla stanovena podle normy ISO 15901-1:2016 

[17] pomocí rtuťové porozimetrie. Mechanické zkoušky pevnosti v tahu za ohybu a 

pevnost v tlaku, byly provedeny dle normy ČSN EN 196-1 [18] po 1, 2, 7, 28, 90, 180 

a 360 dnech. Youngův modul byl měřen pomocí dynamické pulzní ultrazvukové 

metody, která vychází z normy ČSN EN 12504-4 [19]. K charakterizaci transportu 

kapalné vlhkosti v porézním materiálu bylo podstatné určit součinitel vlhkostní 

vodivosti. Měření tohoto součinitele bylo provedeno normy ČSN EN 1015-18 [20].  Pro 

měření součinitele tepelné vodivosti, objemové tepelné kapacity a součinitele teplotní 

vodivosti při pokojové teplotě byl používán ruční přenosný přístroj ISOMET 2114 

Applied Procision. Zařízení je založeno na principu impulzního nestacionárního měření 

a je popsáno v normě ISO 16957: 2016 [21]. Jednotlivé cementové pasty na bázi 
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směsného pojiva (cihelný prach, cement) byly podrobeny zkoušce stanovení počátku a 

konce tuhnutí. Měření byla provedena podle normy ČSN EN 196-3 [22]. 

 

4. Výsledky  

Pro zkoušení vlastností cementových past a malt byly vyrobeny 3 druhy receptur. 

Hlavní pojivovou složkou byl portlandský cement CEM I 42,5 R z cementárny Mokrá. 

Pojivo bylo postupně nahrazované zvyšujícím se množstvím cihelného prachu od 8 až 

do 40 % hm. cementu (Hevlín = H, Dolní Bukovsko = DB, Libochovice = L). Hodnota 

vodního součinitele byla pro všechny pasty a malty stejná, tedy v/c = 0,5. S ohledem na 

hodnocení cementových past a malt obsahujících cihelný prach byla vytvořena 

referenční sada obsahující pouze portlandský cement. Cementová pasta byla označena 

jako R, cementová malta jako RM.  

• Analýza vstupních materiálů 

Chemické složení jednotlivých cihelných prachů je popsáno v Tab. 2. a chemické 

složení portlandského cementu v Tab. 3. 

Tab. 2: Chemické složení cihelných prachů 

 

Tab. 3: Chemické složení cementu CEM I 42,5 R 

 

Distribuce velikosti částic cihelných prachů z Hevlína, Dolního Bukovska, Libochovic 

a portlandského cementu je zobrazena na Obr. 1 a Obr. 2. Je potřeba vzít v úvahu, že 

cihelné prachy byly odebrány přímo z cihelen bez dalšího mletí. Jemnost studovaných 

cihelných prachů je možné považovat za dostačující. 

  

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 SO3 

Hmotnostní % 

Hevlín 51,30 20,00 6,00 11,50 4,50 3,20 1,30 0,80 1,00 

Dolní Bukovsko 63,50 20,40 4,80 4,20 1,80 2,50 1,10 0,80 0,50 

Libochovice 49,70 20,10 4,70 16,60 2,70 3,20 0,40 0,70 1,40 

 

Složka SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 SO3 P2O5 

Hmotnostní % 21,89 5,60 3,75 62,33 1,04 0,92 0,11 0,30 2,88 1,10 
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Obr.1: Distribuce velikosti částic cihelných prachů portlandského cementu - 

kumulativní křivky 

                         

Obr. 2: Distribuce velikosti částic cihelných prachů portlandského cementu - 

distribuční křivky 

• Elektronová mikroskopie 

Pro lepší představu o morfologii cihelných prachů byly vzorky studovány 

elektronovým mikroskopem při různých zvětšeních. Z pořízených fotografií (Obr. 3 

a Obr. 4) je patrné, že příměsi mají poměrně členitý povrch, což je typické pro mleté 

materiály. 
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Obr. 3: Morfologie cihelných prachů při zvětšení 10 000×  a) Hevlín, b) Dolní 

Bukovsko c) Libochovice 

 

Obr. 4: Elementární distribuční mapy cihelných prachů a) Hevlín, b) Dolní Bukovsko 

c) Libochovice 

• Stanovení pucolánové aktivity 

Podle Chapelle testu dle francouzské normy NF P 18-513, příloha A [23] musí být 

množství spotřebovaného Ca(OH)2 vyšší než 660 mg/g pucolánu, aby bylo možné jej 

považovat za pucolánově aktivní materiál. Z výsledků v Tab. 4 je zřejmé, že množství 

spotřebovaného Ca(OH)2 je mnohem nižší u všech zkoumaných cihelných prachů. 

Tab. 4: Výsledky pucolánové aktivity cihelných prachů podle Chapelle testu 

  

Míra pucolánové aktivity mg 

Ca(OH)2 [g-1] 

cihelný prach Hevlín 90 

cihelný prach Dolní Bukovsko 60 

cihelný prach Libochovice 270 
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• Termická analýza -  tepelný tok a relativní změna hmotnosti 

Vliv cihelného prachu ve studovaných vzorcích na tři významné endotermické reakce  

je patrný na Obr. 5 a Obr. 6. První reakce je v teplotním intervalu od 50 °C do 250 °C, 

což odpovídá rozkladu C-S-H gelů. Teplota vrcholu rozkladu C-S-H gelů se zvyšuje do 

28 dní hydratace pak klesá. Druhý endotermický pík odpovídá rozkladu portlanditu. 

Jeho teplota se u vzorků H 8 zvyšuje do 28 dní hydratace a pak klesá. Úbytek hmotnosti 

se snižuje s dobou hydratace.  

 

Obr. 5: Tepelný tok cementové pasty obsahující 8 hm. % cihelného prachu z Hevlína 

 

Obr. 6: Relativní změna hmotnosti cementové pasty obsahující 8 hm. % cihelného 

prachu z Hevlína 
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Poslední reakce na Obr. 5 odpovídá rozkladu CaCO3 (kalcitu a vateritu). Pík 

dekompozice vateritu není viditelný u vzorků 2 dnů. Ale je ho možné pozorovat u všech 

ostatních vzorků po 7 až po 180 dnech vytvrzování. Rozklad kalcitu pozorujeme po 

celou dobu zrání a maximální teplota této reakce se zvyšuje u všech studovaných vzorků 

(od 771 °C do 782 °C pro H 8). Teplota píku s množstvím cihelného prachu nemá žádný 

významný trend. Hmotnostní ztráta studovaných vzorků se zvyšuje s dobou hydratace 

a klesá s množstvím náhrady cementu za cihelný prach.  

 

• Strength activity index 

Hodnoty Strength activity indexu (SAI) pevnosti v tlaku cementové malty obsahující 

cihelný prach z Libochovic jsou shrnuty v Tab. 5. Normy [13], [14] uvádějí Strength 

activity index (SAI) pro pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání, proto jsou hodnoty SAI pro 

1, 2 a 7 dny pouze informativní.  Podle evropské normy ČSN EN 450-1 [24] je materiál 

považován za pucolánově aktivní, jestliže SAI ≥ 75 %. Cementové malty s cihelným 

prachem z Libochovic vyhověly tomuto požadavku normy.  

Tab. 5: Strength activity index (SAI) cementových malt obsahujících 8 - 40 hm. % 

cihelné prachu z Libochovic 

  1 d 2 d 7 d 28 d 90 d 180 d  360 d 

RM  -   -  -  -  -  -  - 

LM 8 100,3 97,5 110,8 101,8 103,1 100,8 99,0 

LM 16 94,6 93,4 103,6 99,2 99,6 95,0 93,8 

LM 24 79,1 82,4 94,6 94,3 97,7 93,2 92,0 

LM 32 66,2 70,6 85,4 89,5 95,3 91,0 86,5 

LM 40 56,3 64,7 78,8 83,7 88,2 84,6 81,1 

 

• Hustota matrice, objemová hmotnost, otevřená pórovitost 

Základní fyzikální vlastnosti zkoumaných cementových past a malt obsahující cihelný 

prach z Hevlína, Dolního Bukovska a Libochovic jsou uvedeny v Tab. 6.  
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Výsledné hodnoty jsou určeny jako průměr z pěti měření. Celková otevřená pórovitost 

cementových past se zvyšuje s rostoucím množstvím cihelného prachu ve směsi. 

Tab. 6: Základní fyzikální vlastnosti cementových past a malt obsahujících 8 - 40 

hm.% cihelného prachu po 28 dnech zrání 

  ρ [kg/m3] ρv [kg/m3] ψo [%] 

R 2338 1600 31,6 

H 8 2236 1580 29,3 

H 40 2177 1493 31,4 

DB 8 2198 1580 28,1 

DB 40 2170 1506 30,6 

L 8 2316 1595 31,1 

L 40 2216 1519 31,5 

RM 2608 2129 18,4 

HM 8 2596 2124 18,2 

HM 40 2520 2010 20,3 

DBM 8 2561 2118 17,3 

DBM 40 2506 2022 19,3 

LM 8 2553 2126 16,7 

LM 40 2500 2058 17,7 

 

 

• Mechanické vlastnosti 

Z výsledků je zřejmé, že s rostoucím množstvím cihelného prachu klesá pevnost v tlaku 

jednotlivých cementových past i cementových malt viz Obr. 7 a Obr. 8 a Tab.7 a Tab. 

8. To je v souladu s jejich naměřenou rostoucí pórovitostí (Tab. 6). 
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Obr. 7: Pevnosti v tlaku cementových past s obsahem 8 – 40 % cihelného prachu po 

28 dnech zrání 

Tab. 7: Pevnosti v tlaku cementových past s obsahem 8 – 40 % cihelného prachu 

včetně směrodatných odchylek po 28 dnech zrání 

R 48,1±0,8 

  8 % 16 % 24 % 32 % 40 % 

H 47,1±0,8 43,0±0,7 42,2±0,7 39,8±0,6 35,8±0,6 

DB 43,9±0,7 44,9±0,7 36,1±0,6 30,2±0,5 28,4±0,5 

L 49,2±0,8 44,3±0,7 42,8±0,7 41,9±0,7 39,3±0,6 

 

 

Obr. 8: Pevnosti v tlaku cementových malt s obsahem 8 – 40 % cihelného prachu po 

28 dnech zrání 
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Tab. 8: Pevnosti v tlaku cementových malt s obsahem 8 – 40 % cihelného prachu 

včetně směrodatných odchylek po 28 dnech zrání 

RM 55,2±0,9 

  8 % 16 % 24 % 32 % 40 % 

HM 51,5±0,8 49,2±0,8 46,8±0,7 43,6±0,7 39,1±0,6 

DBM 52,3±0,8 49,0±0,8 45,4±0,7 39,5±0,6 35,6±0,6 

LM 56,2±0,9 54,7±0,9 52,0±0,8 49,4±0,8 46,2±0,7 

 

• Transportní parametry kapalné vlhkosti 

S rostoucím množstvím cihelného prachu, který nahrazuje portlandský cement rostou i 

transportní parametry kapalné vlhkosti (Tab. 9). To je v souladu s rostoucí otevřenou 

pórovitostí měřených vzorků (viz Tab. 6) 

Tab. 9: Vlhkostní parametry cementových past s obsahujících 8 - 40 hm. % 

cihelného prachu  

  A [kg/m2s1/2] κ [m2/s] 

R 0,128 1,64E-07 

H 8 0,141 1,78E-07 

H 40 0,154 1,99E-07 

DB 8 0,132 1,69E-07 

DB 40  0,152 2,02E-07 

L 8  0,141 1,75E-07 

L 40  0,159 2,33E-07 

 

 

• Tepelné vlastnosti 

Na Obr. 9 jsou zobrazeny hodnoty součinitele tepelné vodivosti cementové malty 

obsahujících cihelný prach z Hevlína. Z dosažených výsledků je patrné, že nejvyšší 

hodnoty součinitele tepelné vodivosti dosáhla referenční cementová malta RM 

v porovnání s maltami obsahujícími cihelný prach z Hevlína. 
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Obr. 9: Součinitel tepelné vodivosti cementové malty s náhradou cihelného prachu 

z Hevlína 

• Ekonomická studie 

Použitím cihelného prachu určeného pro skládkování jako náhrada portlandského 

cementu dochází na jedné straně k úspoře nákladů za skládkování a na druhé straně jsou 

nahrazeny primární zdroje surovin. Dojde tak k úspoře energie a životního prostředí. 

Cihelný prach byl zkoumán podrobněji z důvodu jeho prokazatelných pucolánových 

vlastností, které byly popsány již v některých jiných pracích. Využití cihelného prachu 

jako náhrada portlandského cementu bylo použito pro zjednodušené studie realizací 

konkrétních staveb. Zde je popsána ekonomická studie k bytovému domu Viničná 

v Mladé Boleslavi (Obr. 10). 

 

 

Obr. 10: Bytový dům Viničná, Mladá Boleslav: a) půdorys 2. NP b) pohled z ulice 
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Ze získaných stavebních podkladů bytového domu byl vytvořen soupis všech 

betonových monolitických konstrukcí i s množstvím použitého betonu. Stavba 

zahrnovala 944 m3 betonu třídy C 25/30.  

K výrobě 1 m3 betonu třídy C 25/30 bylo použito 345 kg cementu. Cenová kalkulace na 

pořízení cementu k výstavbě bytového domu vycházela z ceny cementu 1900 Kč/1t. 

Kromě úspory nákladů na pořízení cementu dochází použitím cihelného prachu také ke 

snížení množství CO2 vznikajícího při jeho výrobě. Výrobou 1 kg portlandského 

cementu vzniká 672 g oxidu uhličitého (CO2). Samotným chemickým rozkladem 

hydroxidu vápenatého (CaCO3) vzniká 421 g CO2 a dalších 251 g CO2 pak z hoření 

[XX]. Z celkového množství cementu potřebného pro výstavbu základových konstrukcí 

a konstrukcí stěn a stropů bytového domu bylo stanoveno množství CO2 vzniklého při 

jeho výrobě. Poslední zkoumanou hodnotou byla spotřeba energie potřebná k výpalu 

cementu. Tato položka tvoří zásadní část nákladů na samotnou výrobu vzhledem k 

tomu, že cementový slínek je vypalován při teplotě kolem 1450 °C. Při použití 

průměrných cen zemního plynu (0,037 EUR za kWh – přepočteno kurzem ČNB [25] 

ze 13.12.2017: 0,948 Kč za kWh) byly vypočítány náklady na výrobu cementu. Celkové 

úspory nákladů, množství CO2 a energie jsou shrnuty v Tab. 10. 

Tab. 10: Celkové úspory nákladů, množství CO2 a energie vzniklé nahrazením 

cementu cihelným prachem v množství 8 – 40 hm % 

Úspora nákladů za cement použitím cihelného prachu [Kč] 

8 % 16 % 24 % 32 % 40 % 

49 500 99 000 148 500 198 000 247 500 

Úspora CO2 [t] 

17,5 35,0 52,6 70,1 87,6 

Úspora energie [MWh] 

23,9 47,8 71,6 95,5 119,4 

Úspora nákladů za při použití zemního plynu [Kč]  

22 600 45 300 67 900 90 600 113 200 
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5. Závěr 

Získané experimentální výsledky ukazují, že cihelný prach má dobrý potenciál nahradit 

část portlandského cementu v cementových kompozitech. Bylo by žádoucí, z 

ekonomického a ekologického hlediska, používat cihelný prach jako náhradu cementu 

při výrobě stavebních materiálů v co největší možné míře. Rozsah náhrady 

portlandského cementu, který může být zvolen pro přípravu maltových směsí, má však 

poměrně přísná omezení. Pouze velice málo studií se zabývá vlastnostmi cementových 

kompozitů s částečnou náhradou portlandského cementu některým z pucolánů. 

Provedené studie se zaměřují především na mechanické vlastnosti. 

Disertační práce si klade za cíl poskytnout široké spektrum konkrétních vlastností 

kompozitních materiálů na bázi cementu, jehož část byla nahrazena jemně mletým 

odpadním cihelným prachem z výroby tepelně izolačních cihelných bloků od firmy 

Heluz (cihelny Hevlín, Dolní Bukovsko a Libochovice). Výzkum se zaměřil jak na 

cementové pasty tak na cementové malty. Bylo proto možné jasně definovat vliv 

keramiky na chování a vlastnosti cementových kompozitů. Byla tak kvantifikována 

míra možné náhrady cementu s ohledem na užitné vlastnosti vytvořených materiálů. 

Práce poskytla přínosy ve třech rovinách. Zřejmý je přínos práce pro rozvoj 

materiálového výzkumu. Zde se jedná především o získání podrobných materiálových 

charakteristik, které jsou v současné literatuře dostupné ve velmi omezené míře, nebo 

nejsou zmiňovány vůbec. Byly také získány informace o reologickém chování materiálů 

v závislosti na množství použité keramiky. 

Dalším přínos práce je ekonomický, neboť částečná náhrada cementu v kompozitních 

materiálech obsahujících odpadní cihelný prach umožní zásadně snížit náklady na 

výrobu. 

- Množství amorfní fáze byla nejnižší u cihelného prachu z Dolního Bukovska (pouze 

28,5 %). Cihelný prach z Hevlína obsahoval 46,7 % amorfní fáze a nejvyšší množství 

amorfní fáze 55,8 % bylo zjištěno u cihelného prachu z Libochovic. Nejvíce 

zastoupenou krystalickou fází byl křemen, který u cihelného prachu z Hevlína a 

Libochovic byl téměř stejný. U cihelného prachu z Dolního Bukovska tvořil křemen 
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téměř 45 % fázového složení. Krystalická fáze cihelných prachů používaných jako 

pojivo se uplatní jako plnivo, zatímco jejich amorfní fáze má potenciál působit jako 

aktivní složka pojiva. 

-  nejvyšší hodnoty pucolánové aktivity dosáhl cihelný prach z Libochovic, jehož míra 

pucolánové aktivity byla dle Chapelle testu 270 mg/g. Cihelný prach z Dolního 

Bukovska vykazoval hodnoty pucolánové aktivity 11 krát nižší než požaduje norma pro 

pucolánově aktivní materiály. 

-  měřená distribuce velikosti částic nejvíce pucolánově aktivního cihelného prachu z 

Libochovic dosahovala maximálního objemu částic ve velikosti 42 m. Cement CEM I 

42,5 R má maximum při velikosti částic 28 m.  

- důsledkem vyšších hodnot ekvivalentu Na2O u zkoumaných cementových past i malt 

může při vyšší náhradě cementu cihelnými prachy docházet k výkvět solí na povrchu 

vzorků. Vyšší hodnoty ekvivalentu Na2O mohou mít za následek nepravidelnost 

v tuhnutí a výrazný pokles Strength activity indexu (SAI);  

- nejlepší hodnoty Strength activity indexu (SAI) byly stanoveny u všech cementových 

past i malt s obsahem cihelného prachu z Libochovic, které vyhověly podmínce 

pucolánově aktivních materiálů podle normy ČSN EN 450-1; 

-  u všech měřených cementových past je možné pozorovat podstatné změny v 

jejich porézní struktuře v závislosti na době hydratace. Při hydrataci se snižuje množství 

větších pórů a naopak se zvyšuje objem menších pórů. Tato zjištění jsou v souladu 

s vývojem mechanických vlastností studovaných cementových past.  

-  celková otevřená pórovitost cementových past i malt se zvyšuje s rostoucím 

množstvím cihelného prachu ve směsi. Rozdíly v hodnotách pórovitosti byly u všech 

druhů cementových past i malt relativně nízké. Zřejmý je zde významný účinek 

cihelného prachu, které má funkci plniva a přispívá tak k nižší pórovitosti testovaných 

past a to i v případě vysokého procenta náhrady. Jako plnivo zlepšuje cihelný prach 

pórovitost a na začátku hydratace zajišťuje počáteční pevnost materiálu.  

- z výsledků pevností v tlaku cementových malt obsahujících 8 hm. % cihelného prachu 

je zřejmé, že cementové malty s obsahem cihelného prachu z Hevlína a Libochovic 
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dosáhly stejných, nebo vyšších hodnot pevností v tahu za ohybu v porovnání 

s referenční maltou RM ve všech měřených stádiích zrání již od 7. dne. Nejvyšší 

hodnoty pevnosti v tahu za ohybu dosáhla cementová malta LM 8 obsahující jako 

náhradu cementu cihelný prach z Libochovic. Po 28 dnech zrání byly hodnoty pevnosti 

v tahu za ohybu směsi LM 8 o 4,8 % vyšší než hodnoty referenční směsi RM.  

- z dosažených výsledků v disertační práci sledující vhodnost použití odpadních 

cihelných prachů jako náhrady portlandského cementu v cementových kompozitech se 

jako nejlepší jeví 8 % hm. náhrada u všech cihelných prachů získaných z přesného 

broušení z výroby tepelně izolačních cihelných bloků. Použití vyššího množství 

náhrady (16 % hm.) v cementových kompozitech je možné při použití cihelného prachu 

z Libochovic, který vykazoval výrazně lepší hodnoty všech sledovaných parametrů 

cementových past i malt.  
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9. Abstract: 

The dissertation pursues one of the main trends in the current construction industry, 

which is a growing interest in high quality building materials. The influence of brick 

powder on the properties of cement composites is a topic that has been studied to a 

limited extent so far. The paper examines the influence of brick powder used for a partial 

replacement of cement for the production of cement composites on their final physical, 

thermal, hygric and mechanical powder with respect to its most efficient use; i.e., to 

find the most suitable amount of brick powder partially replacing cement. The brick 

powder comes from the production of thermal insulation brick blocks of the company 

Heluz (brick production plants Hevlín, Dolní Bukovsko and Libochovice) and has good 

pozzolanic properties. The benefits of this work should be not only economic, but also 

ecological, which is an essential criterion at present. The experimental part of the thesis 

deals with basic physical, thermal, mechanical and hygric parameters of cement pastes 

and cement mortars in which a part of Portland cement was replaced by brick powder. 

The amount of brick powder used as a replacement ranged from 8 to 40% by weight of 

cement. 

Keywords: brick powder, cement composites, cement paste, cement mortar, pozzolanic 

activity 

 

 

 

 


