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Anotace 

Předložená práce se zabývá alkalickou aktivací cihelného recyklátu. Trvale udržitelný rozvoj 
společnosti vyžaduje mimo jiné recyklaci odpadu, aby zbytečně nevznikaly nákladné 
velkoobjemové skládky. Ve stavebním průmyslu je velký potenciál k recyklaci, například při 
výrobě cihel, kde vzniká cihelný obrus při broušení cihel na přesný rozměr. Společně 
s podrcenými zbytky vypálených a mechanicky poškozených cihel pak tvoří tzv. cihelný 
recyklát. Tento materiál lze použít pro další účely, a to zejména díky jeho složení. Pro další 
využití, např. pro výrobu jiných stavebních dílců, je však potřeba tento materiál kombinovat s 
vhodnými pojivy. Jednou z možností je použití portlandského cementu, vápna, alternativních 
fluidních popílků nebo alkalické aktivace. 

Klíčová slova 

Alkalická aktivace, cihelný obrus, hydroxidy, vodní sklo. 

Annotation 

Presented work deals with the alkali activation of brick recycled materials. The sustainable 
development of the company requires among others the recycling of waste in order to avoid 
expensive waste disposal sites. 
The recycling has great potential in building industry, such as in the brick production. When 
the bricks are cut to exact measures the brick abbrasion dust is formed and together with crushed 
waste from primary brick production (mechanical damage while the bricks are cut) it makes the 
so-called brick recycled material. Due to its composition this material can be further used, for 
example for the production of other building elements, it must be combined with appropriate 
binders though. The possibilities are portland cement, lime, alternative fluidized ash or alkali 
activation. 

 

Keywords 

Alkali activation, brick recycled materials, hydroxides, water glass. 
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1 ÚVOD 

Ve stavebním průmyslu je již delší dobu trend využívání alternativních surovin, vznikajících 
jako odpad při výrobě. Jsou to např. energosádrovce z odsiřování spalin, popílky ze spalování 
uhlí, křemičité úlety nebo vysokopecní struska či různé recykláty. Využití těchto surovin je 
poměrně široké. Lze je použít pro rekultivaci průmyslem zatížených ploch, pro výrobu 
sádrokartonu či betonových prefabrikátů. 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. 

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, prošly 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. Cihelný recyklát není 
samozřejmě vhodný do konstrukčních betonů, ale v lehkých či výplňových betonech lze tento 
materiál velmi dobře využít. Je vhodné hledat další rentabilní a udržitelné aplikace, pro celé 
spektrum druhotných surovin vycházejících z cihlářského průmyslu, které budou využívat 
fyzikálních a chemických vlastností zmíněných materiálů. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Cihla 

Cihla je stavební prvek, je to lidmi vytvořený umělý kámen, vyrobený formováním hlíny do 
pravidelných útvarů, nejčastěji kvádrů. Cihly jsou velmi starým stavebním prvkem, ale stále 
velmi oblíbeným.  

2.1.1 Historie výroby cihel 

Výroba cihel se vyvíjela nezávisle na sobě v různých oblastech světa. Historie výroby cihel 
sahá do doby řádově 8 000 let před naším letopočtem na území Přední Asie mezi řekami Eufrat 
a Tigris, kde se objevují první nepálené cihly. První sumerské cihly měly tvar kulatých 
bochníků uhnětených z hlíny. Byly dole ploché a nahoře zaoblené. Teprve v další fázi se 
objevují cihly s hranami, podobně jako dnes. Nebyly však obdélníkové, ale čtvercové. Pro 
stavby byly tyto typy cihel výhodnější a stabilnější. Cihly byly dlouhodobě sušeny na slunci až 
po dobu dvou let a pak se mohly použít. Byly vyráběny z bahna a slámy a spojovaly se hlínou. 
Výroba cihel napomáhala oblastem s malým množstvím stavebního kamene [1]. 

Výroba vypálených cihel se vyvíjela také v Egyptě, Číně, Indii i Řecku, kde byla na vysoké 
úrovni výroba tašek. Od Řeků převzali výrobu cihel Římané. Znali i výrobu dutých cihelných 
výrobků a trub, které používali ke stavbě vodovodů. Ze zmíněných oblastí se znalost výroby 
cihel a ostatních cihlářských výrobků šířila i do ostatních oblastí světa. V 17. století se postupně 
do výroby začaly zavádět stroje, původně dřevěné [1]. 

Na našem území se v období středověku pálené cihly používaly jen zřídka. Výroba pálených 
cihel byla drahá, tak si ji mohly dovolit jen majetnější vrstvy obyvatel. Ostatní obyvatelé 
používali nepálené cihly známé pod názvem vepřovice nebo kotovice (viz Obrázek 1). Dlouho 
pak zůstávala cihlářská výroba v principu podobná. Základem byla plná cihla různých rozměrů, 

přičemž větší formáty se nevyráběly z technologických i pracovních důvodů. Bylo by 
problematické sušení, vysoká hmotnost výrobku a zároveň nutnost většího počtu lidí pro 
manuální práci.  

Pro nižší náklady za materiál se začaly v období průmyslové revoluce v 19. století vyrábět cihly 
s dutinkami. Později se začaly plnit (např. vatou), aby měly lepší tepelně izolační účinky. 
Říkáme jim lehčené cihly [2].  

V dnešní době se plné cihly používají spíše na okrasu např. komíny, udírny nebo obklady 
omítek [2]. Většina vyráběných cihel je s dutinkami (viz Obrázek 2).  
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2.1.2 Současná výroba cihel 

V dnešní době se cihly vyrábí následujícím postupem zobrazeným na Obrázku 3.  

 

Obrázek 3 - Schéma cihlářské linky na výrobu cihel [6] 

Nejprve se natěží cihlářská hlína, která obsahuje především jíl. Do hlíny se pak přidávají 
příměsi pro lepší tepelně izolační vlastnosti. Následně se celá směs mele, drtí a přesouvá do 
lisu. Lis ze směsi udělá souvislý pás, který je rozřezán na jednotlivé cihly, které se suší po dobu 
2-3 dnů. Dále cihly směřují na jednodenní pobyt do vypalovací pece o teplotě 700-1000 °C. Po 

Obrázek 1 - Nepálená cihla-vepřovice [3] 

 

Obrázek 2 - Vypálená cihla s dutinkami-
dnešního typu [4] 
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opuštění pece nemají všechny cihly přesný rozměr, proto se musí obrušovat a při tomto procesu 
vzniká cihelný recyklát. Po obroušení je možné cihly s dutinkami plnit vatou. Tyto cihly mají 
lepší tepelně izolační vlastnosti. Nakonec cihly projdou kontrolou jakosti a balí se do 
igelitových fólií. Při výrobě je důraz kladen zejména na materiál, kdy je důležité, aby v něm 
nebyly rozpustné soli, které způsobují tzv. výkvěty ve finálním výrobku [2, 5]. 

Hlavní surovina na výrobu cihel je cihlářská hlína nebo jíl. Tyto suroviny se těží povrchovým 
způsobem v tzv. hliništi. Cihelny se staví nedaleko těchto hlinišť, aby měly přímý přístup 
k materiálu. Z hliniště se cihlářská hlína převáží na haldy. Přesunu hlíny na haldy se říká 
haldování. Cihlářské suroviny se dělí na plastické a neplastické. Plastické suroviny lze po 
přidání vody tvarovat, jsou to např. jíly. Neplastické suroviny se dále dělí na ostřiva a lehčiva. 
Ostřiva snižují nebezpečí smrštění při pálení cihel, jsou to např. písek, popílek nebo struska. 
Lehčiva dělají cihly lehčí, v průběhu vypalování cihel shoří, jsou to např. piliny. Když shoří, 
v cihlách po nich zůstávají póry. Někdy mohou být tyto póry také plněny vatou pro zlepšení 
tepelné izolace cihel. Cihlovou oranžovou až červenou baru získávají cihly díky přítomnosti 
sloučenin železa, především oxidu železitého [2, 5]. 

Jak již bylo zmíněno, tak při výrobě cihel vzniká cihelný recyklát. Tuto surovinu lze díky 
alkalické aktivaci dále využít pro výrobu stavebních materiálů.  

2.2 Alkalická aktivace 

Alkalická aktivace je chemický proces, k němuž je potřeba alkalického aktivátoru, cihelného 
recyklátu a vody. Alkalickým aktivátorem je hydroxid sodný (NaOH) nebo hydroxid draselný 
(KOH). Aktivace probíhá v silně zásaditém prostředí (pH>12). Nejprve se mísí silně alkalický 
roztok s příměsí cihelného recyklátu, kde zanikají Si-O-Si a Al-O-Al vazby. Atomy hliníku 
následně narušují původní Si-O-Si vazbu. Systém se skládá z [SiO4]- a [AlO4]- tetraedrů 
spojených atomem kyslíku, kde je viditelný vznik Si-O-Al vazby. Kationty kovů kompenzují 
záporný náboj hlinitanů. Na Obrázku 4 je schéma částice vznikající alkalickou aktivací. 

 

Obrázek 4 - Vazba Si-O-Al 
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2.2.1 Alkalické aktivátory  

Alkalické aktivátory jsou sloučeniny převážně s prvky I. skupiny (alkalické kovy) - hydroxidy, 
vodní skla, křemičitany a hlinitany. Ne každý aktivátor je však vhodný pro smísení s cihelným 
recyklátem a jeho alkalickou aktivaci. Pokud použijeme správný aktivátor, lze touto cestou 
vytvořit pojivo s výbornými vlastnostmi. Rovněž je možné z takto připravených geopolymerů 
odlévat, dusat či vibrovat jiné výrobky, nebo vyplňovat prostory. 
 
Tabulka 1 - Shrnutí různých aktivátorů vhodných pro alkalickou aktivaci [7] 

Příslušná surovina 
Alkalický aktivátor (M – Li, Na, K) 

MOH M2O·rSiO2 M2CO3 M2SO4 Jiné 

Vysokopecní 
struska 

uspokojivé výborné dobré uspokojivé 
Směsi 
aktivátorů 

Fluidní popílek 

výborné výborné neuspokojivé  

NaAlO2 
vhodné, 

Směsi 
aktivátorů 

Klasický popílek 
výborné výborné   

Směsi 
aktivátorů 

Kalcinované jíly a 
hlíny 

uspokojivé výborné neuspokojivé  
Směsi 
aktivátorů 

Pucolány a 
vulkanické 
horniny 

uspokojivé výborné   
Směsi 
aktivátorů 

Strukturní 
hlinitokřemičitany 

uspokojivé uspokojivé   
Směsi 
aktivátorů 

Syntetické skelné 
prekurzory 

uspokojivé výborné   
Směsi 
aktivátorů 

Ocelářská struska 
dobré výborné dobré  

Směsi 
aktivátorů 
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Klasifikace hodnocení: 

• výborné - použitím příslušného aktivátoru je možné dosáhnout vzniku vysokopevnostních 
pojiv s výbornými vlastnostmi 

• dobré - použitím příslušného aktivátoru dosahujeme uspokojivé výsledky 

• uspokojivé - použitím příslušného aktivátoru dosahujeme poměrně uspokojivé výsledky s 
omezenými vlastnostmi v oboru pevností a odolnosti vůči povětrnostním podmínkám 

• neuspokojivé - použitím příslušného aktivátoru vznikají materiály s nedostatečnými 
vlastnostmi 

• prázdná políčka - výsledky nejsou dostupné  

Nejpoužívanější aktivátory jsou hydroxid sodný (NaOH), sodné vodní sklo (Na2O·nSiO2), 
uhličitan sodný (Na2CO3), síran sodný (Na2SO4) díky jejich nízké ceně. Také se používají 
aktivátory s příměsí dusíku, ale ty jsou podstatně dražší a méně dostupnější. Nejuniverzálnějším 
aktivátorem jsou vodní skla.  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Tato část popisuje metody, laboratorní postupy, chemikálie a ostatní suroviny, které byly 
použity při řešení této práce. 

3.1 Použité chemikálie a suroviny 

 Vodní sklo, tech. (35% Na2O·nSiO2), Vodní sklo a.s. 

 50 % roztok hydroxidu draselného (KOH p.a. – Penta s.r.o.) 

 Písek (jemný - ČSN I, střední - ČSN II a hrubý - ČSN III) 

 Destilovaná voda 

 Cihelný obrus 

3.2 Příprava testovacích směsí, formování směsí do forem 

Pro experimenty byly připraveny tři testovací směsi s různými poměry louhů nebo vodního 
skla. Pro přípravu směsí bylo nutné veškerý materiál navážit a dále dát do míchačky (viz 
Obrázek 5). Poté byla směs nalita do forem o velikostech 20 x 20 x 100 mm (viz Obrázek 6). 
První směs byla připravena z 50% KOH, vody a různých poměrů cihelného obrusu a jemného 
písku. Druhá směs byla z cihelného obrusu, jemného písku a různých poměrů destilované vody 
a 50% KOH. Třetí typ směsi s vodním sklem byl připraven ve třech variantách. První varianta 

směsi byla ze sodného vodního skla, destilované vody a různého poměru cihelného obrusu a 
písku (hmotnostní poměr písku jemný, hrubý a střední 1:1:1). Druhá varianta směsi byla 
z cihelného obrusu, písku (hmotnostní poměr písku jemný, hrubý a střední 1:1:1) a různých 
poměrů sodného vodního skla a destilované vody. Třetí varianta směsi byla z cihelného obrusu, 
písku (hmotnostní poměr písku jemný, hrubý a střední 1:1:1) a různých poměrů sodného 
vodního skla a destilované vody. 

Obrázek 5 - Míchačka pro směsi 
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Připravené směsi byly nality do forem ve tvaru kvádru. Pro snadnější vyjmutí trámečků z formy 
byla forma dopředu vymazána separačním olejem. Při formování směsi do formy byla horní 
strana trámečků upravena špachtlí do roviny. Trámečky byly ve formách po dobu 24 hodin po 
odformování byly ponechány volnému zrání v suchém uložení. 
 

3.3 Stanovení nasákavosti 

Nejprve byl každý trámeček zvážen na vahách a zapsaná jeho hmotnost. Poté byl na určitou 
dobu ponořen do destilované vody. Časové intervaly byly 1 min, 10 min, 20 min, 24 hodin,  
7 dní, 14 dní. Po každém vyjmutí z vody byly trámečky osušeny a opět zváženy. Ze získaných 
hodnot hmotností byl zkonstruován graf nasákavosti. 

3.4 Stanovení pevností v tlaku a v tahu za ohybu 

Pro stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu bylo použito komplexní zařízení pro pevnostní 
zkoušky v oblasti stavebných hmot DESTTEST 3310 (viz Obrázek 7). Pro měření pevností 
v tlaku byl použit lis BS–300 (viz Obrázek 8 a 9) a pro pevnosti v tahu za ohybu bylo použito 
zařízení s tříbodým ohybem BS-10 (viz Obrázek 10 a 11).  
Na každém zkušebním trámečku byla nejdříve stanovena pevnost v tahu za ohybu, následně 
byla na obou částech trámečku, které vznikly po této zkoušce, stanovená pevnost v tlaku. 
Hodnota pevnosti v tlaku byla tedy určená jako průměr obou hodnot získaných měřením.  

 

Obrázek 6 - Forma na zkušební trámečky o velikosti 20 x 20 x 100 mm 
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Obrázek 7 - komplexní zařízení pro pevnostní zkoušky v oblasti stavebných hmot DESTTEST 3310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 - lis BS–300 Obrázek 8 - lis BS–300 detail vzorku zkoušky v tlaku

Obrázek 10 - tříbodý lamač BS-10 Obrázek 11 - tříbodý lamač BS-10 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Vliv poměru cihelný obrus / písek na vlastnosti směsí aktivovaných 
50% roztokem hydroxidu draselného  

Tato kapitola popisuje výsledky experimentů, při kterých byl jako alkalický aktivátor použitý 
50% roztok KOH. Dále byl sledován vliv množství použitého cihelného obrusu na výsledné 
vlastnosti. Složení testovacích směsí je uvedeno v Tabulce 2. Výsledky jsou uvedeny 
v Tabulkách 3, 4, 5 a 6 a na Obrázcích 12, 13, 14 a 15. Čísla uvedená v tabulkách a grafech 
jsou průměrnou hodnotou ze tří vzorků. 

Tabulka 2 - Složení směsí 1 

Složka A1 B1 C1 D1 E1 

Cihelný obrus [g] 500 400 300 250 200 

Písek ČSN I [g] 0 100 200 250 300 

50% KOH [g] 150 150 150 150 150 

Destilovaná voda [ml] 97 68 27 8 2 
 

 

Tabulka 3 - Pevnost v tahu za ohybu 

Pevnost v tahu za ohybu 
28 dní A1 B1 C1 D1 E1 

MPa 1,68 2,1 2,54 1,05 0,40 
 

 

Obrázek 12 - Pevnost v tahu za ohybu 
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Tabulka 4 - Pevnost v tlaku 

Pevnost v tlaku 
28 dní A1 B1 C1 D1 E1 

MPa 4,98 5,38 5,24 1,94 1,00 
 

 

Obrázek 13 - Pevnost v tlaku 

 

Tabulka 5 - Nasákavost [g] 

Nasákavost  původní 1 min 10 min 20 min  24 hodin  7 dní 14 dní 

A1 67,83 69,18 72,23 73,00 74,38 73,87 74,00 

B1 73,85 74,86 75,92 75,56 75,41 74,71 74,85 

C1 79,58 80,44 80,33 80,43 78,54 77,85 78,00 

D1 83,96 84,52 84,69 84,62 82,48 81,93 82,11 

E1 81,84 82,54 83,03 82,51 79,77 79,30 79,40 
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Obrázek 14 - Nasákavost [g] 

 

Tabulka 6 - Nasákavost [%] 

Nasákavost  původní 1 min 10 min 20 min  24 hodin  7 dní 14 dní 

A1 0,00 1,99 6,49 7,62 9,66 8,90 9,10 

B1 0,00 1,37 2,80 2,32 2,11 1,16 1,35 

C1 0,00 1,08 0,94 1,07 -1,31 -2,17 -1,99 

D1 0,00 0,67 0,87 0,79 -1,76 -2,42 -2,20 

E1 0,00 0,86 1,45 0,82 -2,53 -3,10 -2,98 
 

 

Obrázek 15 - Nasákavost [%] 
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Experimentálně bylo zjištěno, že s 50% roztokem hydroxidu draselného, jako alkalickým 
aktivátorem, je dosahováno relativně dobrých mechanických vlastností. To platí především za 
předpokladu, že cihelný obrus je ve směsi v nadbytku. Tuto skutečnost si můžeme vysvětlit tak, 
že alkalický aktivátor reaguje primárně s cihelným obrusem. Přidávaný písek ve směsi plní roli 
kameniva. Tuto skutečnost dokládají zjištěné mechanické vlastnosti – pevnost v tahu za ohybu 
a pevnosti v tlaku. 
Ze zjištěných hodnot nasákavostí je patrné, že cihelný obrus je nositelem této vlastnosti, a to 
především vzhledem k jeho porozitě. Zajímavý je pokles nasákavosti v čase u vzorků C1, D1 a 
E1 i přes skutečnost, že vzorky byly po celou dobu ponořeny ve vodě a vyjímány byly pouze 
při měření ve stanovené časy. Tento jev si lze vysvětlit růstem krystalických novotvarů v pórech 
připravených vzorků či v samotných mikropórech použitého cihelného obrusu. Svou roli zde 
sehrálo i množství použitého cihelného obrusu a písku pro jednotlivé směsi. 
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4.2 Vliv množství 50% roztoku KOH na vlastnosti směsí s cihelným obrusem  

Tato kapitola popisuje výsledky experimentů, při kterých byl jako alkalický aktivátor použitý 
50% roztok KOH. Sledován byl vliv množství použitého 50% roztoku KOH na výsledné 
vlastnosti. Pro tento experiment byl zvolen poměr cihelný obrus - písek jako 1:1.  
Složení testovacích směsí je uvedeno v Tabulce 7. Výsledky jsou uvedeny v Tabulkách 8, 9, 10 
a 11 a na Obrázcích 16, 17, 18 a 19. Čísla uvedená v tabulkách a grafech jsou průměrnou 
hodnotou ze tří vzorků. 

 
Tabulka 7 - Složení směsi 2 

Složka 2A 2B 2C 2D 2E 

Cihelný obrus [g] 200 200 200 200 200 

Písek ČSN I [g] 200 200 200 200 200 

 50% KOH [g] 160 120 100 80 60 
Destilovaná voda 

[ml] 0 10 30 43 64 
 

 

Tabulka 8 - Pevnost v tahu za ohybu 

Pevnost v tahu za ohybu 
28 dní A2 B2 C2 D2 E2 

MPa 1,2 1,74 2,1 0,57 0,50 
 

 

Obrázek 16 - Pevnost v tahu za ohybu 
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Tabulka 9 - Pevnost v tlaku 

Pevnost v tlaku 
28 dní A2 B2 C2 D2 E2 

MPa 0,67 2,65 4,24 3,50 2,63 
 

 

Obrázek 17 - Pevnost v tlaku 

 

Tabulka 10 - Nasákavost [g] 

Nasákavost původní 1 min 10 min 20 min 24 hodin 7 dní 14 dní 

A2 78,06 78,82 79,13 78,97 75,82 75,51 75,70 

B2 80,59 81,19 81,63 81,73 79,45 78,85 79,00 

C2 75,96 77,23 78,00 78,13 78,92 77,87 78,00 

D2 74,78 77,36 78,77 79,24 78,65 78,16 78,10 

E2 69,83 74,17 75,16 76,39 75,51 75,37 75,60 
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Obrázek 18 - Nasákavost [g] 

 

Tabulka 11 - Nasákavost [%] 

Nasákavost původní 1 min 10 min 20 min 24 hodin 7 dní 14 dní 

A2 0,00 0,97 1,37 1,17 -2,87 -3,27 -3,02 

B2 0,00 0,74 1,29 1,41 -1,41 -2,16 -1,97 

C2 0,00 1,67 2,69 2,86 3,90 2,51 2,69 

D2 0,00 1,67 2,69 2,86 3,90 2,51 2,69 

E2 0,00 6,22 7,63 9,39 8,13 7,93 8,26 
 

 

Obrázek 19 - Nasákavost [%] 
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Experimentálně bylo zjištěno, že s 50% KOH, jako alkalickým aktivátorem, je dosahováno 
relativně dobrých mechanických vlastností. To platí pouze za předpokladu, že ve směsi není 
příliš mnoho nebo příliš málo alkalického aktivátoru. Tuto skutečnost lze vysvětlit tak, že příliš 
mnoho alkalického aktivátoru nemůže zreagovat s cihelným obrusem a příliš málo aktivátoru, 
nestačí na reakci všech možných složek v systému. Voda byla přidána do směsi z důvodu 
reologických vlastností tak, aby byly všechny směsi stejně tekuté. Tím docházelo k naředění 
aktivátoru. To se následně projevilo na pevnostech v tahu za ohybu a v tlaku. 
Ze zjištěných hodnot nasákavostí je patrné, že nejvyšší hodnotu nasákavosti má vzorek E2. 
Jedná se o vzorek s nejnižším obsahem alkalického aktivátoru. Ve vzorku E2 pravděpodobně 
nezreagoval všechen cihelný obrus s aktivátorem, a tak došlo k nasáknutí většího množství 
vody do vysoce porézního cihelného obrusu. Zajímavý je pokles nasákavosti v čase u vzorků 
A2 a B2 i přes skutečnost, že vzorky byly po celou dobu ponořeny ve vodě a vyjímány byly 
pouze při měření ve stanovené časy. Tento jev si lze vysvětlit růstem krystalických novotvarů 
v pórech připravených vzorků či v samotných mikropórech použitého cihelného obrusu. 
Podobně jako u předchozího experimentu. 
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4.3 Testy se sodným vodním sklem jako alkalickým aktivátorem 

Tato kapitola popisuje experimenty, při kterých bylo jako alkalického aktivátoru použito 
sodného vodního skla (35% Na2O·nSiO2). Složení testovacích směsí je uvedeno v Tabulce 12. 
Výsledky jsou uvedeny v Tabulkách 13, 14, 15 a 16 a na Obrázcích 20, 21, 22 a 23. 

 

Tabulka 12 - Složení směsi 3 

Složka 3A 3B 3C 3D 3E 3F 

Cihelný obrus [g] 500 300 200 200 100 100 

Písky ČSN (1:1:1) [g] 0 200 200 200 100 100 

Vodní sklo Na+ [g] 100 150 120 60 65 25 
Destilovaná voda 

[ml] 199 50 40 84 8 35 
 

 

Tabulka 13 - Pevnost v tahu za ohybu 

Pevnost v tahu za ohybu 
28 dní A3 B3 C3 D3 E3 F3 

MPa 0,5 6,92 5,68 0,5 4,28 2,36 
 

 

Obrázek 20 - Pevnost v tahu za ohybu 
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Tabulka 14 - Pevnost v tlaku 

Pevnost v tlaku 
28 dní A3 B3 C3 D3 E3 F3 

MPa 0,21 31,71 29,27 3,43 33,82 5,61 
 

 

Obrázek 21 - Pevnost v tlaku 

 

Tabulka 15 - Nasákavost [g] 

Nasákavost původní 1 min 10 min 7 dní 

A3 53,33 64,53 69,00 *  

B3 72,72 73,92 74,65 77,00 

C3 70,81 72,62 74,13 74,30 

D3 57,68 62,41 67,31 67,80 

E3 74,74 77,68 78,31 76,70 

F3 68,38 72,99 78,15 78,40 
Pozn. * vzorek se rozpadnul 
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Obrázek 22 - Nasákavost [g] 

 

Tabulka 16-Nasákavost [%] 

Nasákavost původní 1 min 10 min 7 dní 

A3 0,00 21,00 29,38 *  

B3 0,00 1,65 2,65 5,89 

C3 0,00 2,56 4,69 4,93 

D3 0,00 8,20 16,70 17,55 

E3 0,00 3,93 4,78 2,62 

F3 0,00 6,74 14,29 14,65 
Pozn. * vzorek se rozpadnul 

 

 

Obrázek 23 - Nasákavost [%] 
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V poslední sadě experimentů, při nichž bylo jako alkalický aktivátor zvoleno vodní sklo, je 
dosahováno relativně dobrých mechanických vlastností. Obzvláště, je-li vodní sklo ve směsi 
v nadbytku oproti vodě. Tuto skutečnost si můžeme vysvětlit tak, že alkalický aktivátor reaguje 
především s cihelným obrusem. Přidávaný písek ve směsi opět plní spíše roli kameniva. Tuto 
skutečnost dokládají zjištěné mechanické vlastnosti – pevnost v tahu za ohybu a pevnosti 
v tlaku. 
Z hodnot nasákavosti můžeme vidět, že vzorek A3 se po 7 dnech rozpadl. Vzorek A3 měl 
největší podíl cihelného obrusu. Z toho lze usoudit, že relativně velká část cihelného obrusu 
pravděpodobně nezreagovala s přidaným vodním sklem, a vysoce porézní cihelný obrus, který 
nebyl dostatečně pojen se ve vodě rozpadl. 
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5 ZÁVĚR 

Tato práce vypracovaná v rámci středoškolské odborné činnosti se zabývá možnostmi využití 
cihelného obrusu. Cihelný obrus je zpravidla velice jemný prášek, který vzniká v cihelnách při 
konečném formátování cihel a tvorbě broušené hrany cihly. Ta umožňuje lepší přilnavost při 
zdění s moderními pojivy, jako jsou flexibilní lepidla na bázi cementu či polyuretanové pěny 
určené ke zdění. 
Práce studuje možnosti racionálního využití cihelného obrusu v alkalicky aktivovaných 
pojivových systémech. Experimenty provedené a popsané v této práci naznačují, že alkalická 
aktivace by mohla být jednou z cest využití těchto druhotných surovin. Při testech, kde byl 
použit jako aktivátor 50% roztok KOH, bylo dosaženo pevností v tlaku více než 5 MPa po 28 
dnech zrání ve vlhkém uložení. Dále bylo testováno, jak budou ovlivněny vlastnosti 
připravených směsí změnou dávkování přidávaného 50% KOH. Množství písku a obrusu bylo 
konstantní. Tento experiment ukázal, že je potřeba dávkovat aktivátor tak, aby jeho množství 
bylo dostatečné pro polykondensační reakci při tvorbě alkalicky aktivovaných materiálů a 
současně nebyl aktivátor v přebytku. Voda byla přidávána tak, aby byla zachována stále stejná 
tekutost směsí (reologie). Ukázalo se, že optimální přídavek je cca 40% hmot. přidaného KOH 
(přepočteno na pevnou látku).  
Při experimentech se sodným vodním sklem bylo dosaženo vynikajících výsledků. Byly 
připraveny vzorky, jejichž pevnosti přesahovali hranici 30 MPa (klasické cihla 10 – 15 MPa 
[2]). Tímto experimentem bylo prokázáno, že sodné vodní sklo je velice dobrým alkalickým 
aktivátorem. Přidaný písek opět plní funkci kameniva. 
Celkově lze konstatovat, že alkalická aktivace je reálnou cestou pro využití této perspektivní 
druhotné suroviny, jakou cihelný obrus bezesporu je. Do budoucna by bylo vhodné otestovat, 
jak se bude cihelný obrus chovat v kombinaci se směsnými alkalickými aktivátory, či 
v ternárních systémech s jinými druhotnými surovinami.  
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