Česká sp
společnost pro
p výzkum a využití jíílů (ČSVVJ)), ustavená v roce 19988, sdružuje zájemce
a stimuuluje teorettický i apllikovaný výýzkum, vzd
dělávání a mezinároddní styky v oblasti
argiloloogie. ČSVVJ
VJ je pokraččováním „Č
Českosloven
nské národn
ní jílové skkupiny“, kteerá byla
založenaa v Českosllovensku v roce
r
1963.
Číslo 66
6

Květen 202
20
OBSAH
O
PŘED
DNÁŠEK Z P
PODZIMNÍH
HO
SEMINÁŘE

SLOVO EDITORA
Vážení přátelé,
m nové číslo Informátora, b
byť
dosttává se k Vám
v trochu jjiné podobě než obvykle. V současné do
obě
u koronavirové
é epidemie je zrušeno hod
dně
z důvodu
akcí, konferencí a sem
minářů. Číslo tedy
t
neobsahu
uje
pravidelné info
ormace. Pravd
děpodobně ješště
některé p
více bude postiženo i příští číslo, které většin
nou
příspěvky z různých setk
kání proběhlýých
přináší p
v létě a na podzim.
ufám, že to neo
ovlivní Vaši přřízeň a i v těch
hto
Dou
těžkých d
dnech Vás pottěšíme naším bulletinem.
Výbor se rozhod
dl nepořádat jarní semin
nář,
který se měl uskutečnit v Ostravě a bude přesun
nut
na podziim. V letošním roce měla být i střed
doevropská konference v Polsku, ktero
ou polští přáte
elé
ultaci s námi odložili na rok 2022, neb
boť
po konzu
v roce 20
021 se koná Euroclay v Ture
ecku a termín by
kolidoval.. My jsme měli
m
tuto kon
nferenci pořád
dat
právě v roce 2022, takže jsme termín poskkytli
Polsku a my ji uspořád
dáme v roce 2024.
2
To se týýká
i mnoha jiných akcí (vizz aktuality).
Dou
ufám, že jste všichni
v
v pořád
dku a že se za
ase
brzy sejde
eme na nějaké
é společné ak
kci.

Dne 30. 11. 2019 v 10..45 hod. pořá
ádala MFF
UK Praha ve spolupráci
s
s Č
Českou společností pro
ýzkum a využ
žití jílů podzi mní seminář,, který se
vý
ko
onal na MFF UK Praha. První z přednášejících
se
e ze zdravotních důvodů omluvil a poslal svůj
přříspěvek k přečtení
p
a nnyní publikuje
eme jeho
ps
sanou verzi. Dvojice ddalších přednášejících
Oba příspěvk
za
aslala rozšířený abstrakt. O
ky najdete
v následujících řádcích.

JÍÍLY CYPRISOVÉHO SO UVRSTVÍ A JEJICH
VY
YUŽITÍ PŘI VÝROBĚ
V
EX
XPANDOVA
ANÉHO
KAMENIVA
K
M
Krössl22)
Petr Rojík1), Marek
1)

Muzeum Soko
olov, 356 01 S
Sokolov, Záme
ecká 1,
pe
etr.rojik@email.cz
2)
s., Vintířov
Lias Vintířov, lehký stavebnní materiál, k.s
S
Cyprisové souvrství see nachází v Sokolovské
a Chebské pán
nvi. Jeho dom
minantní horn
ninou jsou
ka
arbonatické jílovce. Souvrsství vzniklo us
sazováním
ka
alů v jezeřře mladšíchh třetihor (miocénu).
(
By
ylo pojmenov
váno podle vápenatých schránek
sk
kořepatců ro
odu Cypris angusta. Cyprisové
so
ouvrství je průběžně oodkrýváno tě
ěžbou na
So
okolovsku, kde tvoří nadložží uhelné sloje
e. Vybrané
vrrstvy spodní části souvrsttví jsou od roku
r
1964
se
elektivně těže
eny a využíváány k výrobě
ě lehkého
ex
xpandovaného
o kameniva liaapor (keramzitt).
Podrobný
náhled
do
minera
alogického
a geochemické
ého složení cyprisového souvrství
po
oskytla studie Kříbka et al.. (2017), prov
vedená ve
sp
polupráci s firmou
f
Sokollovská uhelná, právní
ná
ástupce, a.s. Studie se oppírá o studium vrtných
jader dvou vrtů Dp 333 a Jp 585, s intervalem
od
debíraných vzorků 10 cm. Celkem bylo

Uzávěrka
a podzimního
o čísla je 8. 10
0. 2020.
Všech
hna dosud vyyšlá čísla a další informa
ace
jsou na w
webových stránkách Společnosti na adresse:
www.cze
echclaygroup
p.cz
Na zzávěr slova editora přejji všem naš
šim
čtenářům
m prožití letn
ních dnů ve zdraví
z
a pok
kud
možno krásnou dovolenou v našich lesíc
ch,
hájích.
luzích a h
Martin Šťťastný, editor
Rozvojovvá 269, 165 00
0 Praha 6
tel.: 2330
087233
e-mail: sttastny@gli.cass.cz, stastny.c
cm@seznam.ccz
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a sedimentologickou (eoliccké laminy, desikační
prraskliny, pelokarbonátovéé polohy, konvoluce
pe
elokarbonátů).
Porovnáníím obsahů Tii, Zr, Ba v cyprisovém
so
ouvrství a v okolních kaoolínech a tufech bylo
zjištěno, že materiál
m
cyprrisového souvrství byl
přřinášen jak ze zvětraléého krystalin
nika, tak
i z vulkanitů. Zajímavá
Z
je ccykličnost vrs
stev, která
prrolíná všemi souvrstvímii Sokolovské
é pánve.
Do
o cyprisovéh
ho souvrstvíí se zřeteln
ně vtiskly
se
edimentační cykly, složžené z párů lamin
s kontrastním obsahem organnické hmoty.
Historie průzkumu
p
a zpracovávání jílovců
yprisového so
ouvrství sahá do poloviny minulého
cy
století. Ve Vintířově na Sokollovsku byly v roce 1965
puštěny dvě pecní linky nna výrobu ke
eramzitu –
sp
ex
xpandovaného
o keramickéhho granulátu. Impulsem
by
yla masivní panelová výstaavba a potřeb
ba nových
kv
valitních stave
ebních materriálů zajišťujíc
cích lepší
te
epelně-izolační
vlastnosti
obvodovýc
ch
stěn.
Te
echnologie vý
ýroby byla innspirována obdobnými
o
zá
ávody provozo
ovanými na úúzemí tehdejšího SSSR
a v průběhu let byla inovovánna.
obě těženy
Cyprisové jílovce jsou v současné do
ve
e velkolomu Jiří. Do záávodu jsou zaváženy

analyzová
áno 1635 vzorků me
etodou PXR
RF,
90 vzorrků chemickkou analýzo
ou, dále byyla
prováděn
na prášková rtg. difrakc
ce, elektrono
ová
mikroskop
pie, rtg. flluorescenční spektrometrrie,
macerálo
ová analýza orrganických ple
etiv v normáln
ním
zy, magneticcká
a UV ssvětle, Rockk-Eval analýz
susceptib
bilita a její anizzotropie.
Cyp
prisové souvrrství se uklá
ádalo v jeze
eře
ohárecké
ého riftu. Jeho denudačn
ní mocnost se
z
mocno
ost
pohybuje kolem 80 m,, maximální zjištěná
v centru Sokolovské pánve dosa
ahovala 183 m.
ost
Spodní ččást souvrství má velmi kolísavou mocno
(v závislosti na prossedání uhelného a jílové
ého
e v permanentním sladkkopodloží). Ukládala se
vodním je
ezeře s hydrologicky otevře
eným systéme
em.
Jíly se sskládají převá
ážně z kaolinitu a podstattné
příměsi křemene, sid
deritu, dolom
mitu, draselné
ého
muskovitu.
živce a m

ustrační foto cyprisového
c
so
ouvrství
Obr. 1. Ilu
Svrcchní část sou
uvrství má poměrně
p
stále
ejší
mocnost vrstev. Vyytvořila se v epizodiccky
e, v uzavřené
ém
vysychajíícím meromikktickém jezeře
hydrologickém systému. Jezero mělo anoxické d
dno
ní část souvrsství
a tendencci k eutrofizacci vody. Svrchn
se skládá
á ze směsi jílo
ových minerálů kaolinitu, illiitu,
montmoriillonitu a smííšených struk
ktur I/S. Časttou
příměsí jsou analcim
m, draselný živec, křeme
en,
ota
muskovit,, opál, pyrit, greigit a organická hmo
řasového
o a pylového původu.
p souvrství vzrrůstá podíl prvvků
Od b
báze po strop
K/Zr, K/Ti, rostou obsa
ahy K, Rb a klesají obsahy Zr
m podílem pe litu
a Ti, cožž se interpretuje rostoucím
nad klasstickou složkkou, zjemňov
váním zrnitossti,
klesáním rychlosti sub
bsidence pán
nve a ubýván
ním
podílu ma
ateriálu vulka
anického půvo
odu. Zároveň ve
stejném ssměru rostou podíly prvků Ca/K
C
a Sr/K ja
ako
indikátoryy srážení karb
bonátů. Svrchn
ní část souvrsství
obsahuje desítky téměř průb
běžných polloh
pelokarbo
onátů (převážn
ně dolomitu až
ž ankeritu).
Ve svrchní částii cyprisového
o souvrství b yly
zaznamenány projevy rostoucí salinity a aridiza
ace
prostředí..
Jejich
mají
pova
ahu
indikace
mineralog
gickou (výskkyt evaporitů a analcim
mu),
paleontologickou (rostlinné halofyty)), geochemickkou
(místy vyysoký obsah boru,
b
růst podílů Rb/K, Na//Zr,
Na/Ti, S
Si/Ti a Si/Z
Zr, obsah izotopu δ18
8O
v karbon
nátech +30,2 až 37,5 ‰, obsah izoto
opu
δ13C v karbonátech průměrně +9,8
+
‰, obssah
izotopu δ34S v pyritu
p
+7,2 až 45,1 ‰
‰)

Obr. 2. Keramz
zit – ilustrační foto
ko
olejovou doprravou a skladdovány v zas
střešeném
sk
kladu. Násled
duje proces ddrcení, mletí a homoge
enizování. K samotnému
s
výýpalu dochází v rotační
pe
eci při teplotác
ch cca. 1150 °°C. Výsledný produkt je
ry
yze přírodní materiál a vyznaačuje se nízko
ou sypnou
ob
bjemovou hm
motností, dostaatečnou pevn
ností zrna
a výbornými te
epelně-izolačnními vlastnostmi. Liapor
ako kamenivoo pro výrobu
u lehkých
je využíván ja
te
epelně-izolačních i konstrrukčních bettonů, pro
zá
ásypy, násypy
y, zelené střecchy atd.
Literatura:
sl I., Rojík P.,S
Sýkorová I., Martínek
M
K.
Křříbek B., Knés
(2017): Geochemical
G
history of th
he Lower
Miocene lake, the Cyppris Formation
n, Sokolov
Basin, Cz
zech Republ ic. Journal of Paleolimnology, 58, 169–190 .
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Rojík P., Dašková J., Krásný J., Kvaček Z.,
Sýkorová I., Teodoridis V. (2010): Sokolovská
pánev. In: Pešek J. (ed.): Terciérní pánve
a ložiska hnědého uhlí České republiky. Česká
geologická služba, Praha.

přírodu. Nejmladší geologické období čtvrtohor
označil názvem HOLOCÉN Angličan Charles Lyell
v roce 1833. Udělal tak proto, aby vymezil „nové
období“, epochu, v níž žijeme jako druh HOMO.
Jeho termín byl přijat na geologickém kongresu
v Boloni roku 1855 v poněkud užším časovém
horizontu jako „období po poslední době ledové“,
tedy něco kolem 12 000 let. V každém případě se
během holocénu stával člověk dominantním
živočišným druhem.
Podle odhadu kvarterních geologů (Ložek,
1973, 2007) a dalších, bylo do současnosti
člověkem změněno více než 30 % souše. Jeho vliv
na vodní zdroje, moře a oceány je také velmi
významný (Gore, 1992). Ekologové se zaměřují na
znečišťování životního prostředí. Jimi sledované
skládky a skleníkové plyny ale nedávají skutečný
obraz o rozsahu produktů lidské činnosti v okolním
prostředí, ať jde o sedimenty, vodní toky a nádrže
nebo atmosféru.
Existují již běžně i antropogenní uloženiny bez
přírodního podílu, nebo alespoň vlivu. Rozlišují se
podle původu a složení (komunální, průmyslové,
stavební). Jde o odpady na skládkách postupně
i řadu let ukládané, mající výraznou stratifikací,
projevující se nejen přírůstkově, ale i látkově. Dále
se setkáváme s účelovými uloženinami (jde
o součást inženýrských děl, hráze, násypy silnic
a železnic, letiště, podklady vozovek); souvisejícími
s těžbou (haldy, odvaly a odkaliště); nebo
souvisejícími s výrobou energie (popely, škváry,
výsypky elektrárenských popílků – jde v podstatě
o jednodruhové skládky). Existují i uloženiny
speciální (sem lze zařadit městskou výstavbu,
zvláště jde-li o jednotlivé kulturní vrstvy na sebe
navazující, nebo např. mohyly).
K antropogenním uloženinám se někdy
zařazují i sedimenty umělých vodních nádrží, které
vznikají rychleji než obdobné sedimenty přírodní
(rychlost sedimentace v přehradách bývá až
50 cm/rok). Zde je ale charakter nánosů, i jejich
stratifikace, zcela přírodní; člověkem byly pouze
ovlivněny podmínky jejich vzniku. Oproti tomu,
přesouvání přírodního materiálu do náspů či hrází
má jiný než přírodní charakter co se stratifikace týče
a navíc vždy se zde objevují technolity, ať již jako
klastický materiál, nebo dokonce část jich bývá
i součástí těchto staveb (různá zpevňovací
betonová žebra, odtokové a drenážní kanály atp.).
Je škoda, že kvartérní geologové tento
fenomén dlouhodobě podcenili. Antropogenní
produkty v přírodě pokládají za nežádoucí odpad
a nevěnují mu dostatečnou pozornost. Je to škoda,
velkoměstské aglomerace jsou také součástí
zemského povrchu, i když nemají s původními
ekosystémy nic společného. Životní podmínky
v nich jsou mnohdy zcela umělé (klimatizací
počínaje). Kromě člověka umožňují život některým
parazitním druhům, jako jsou potkani, vybraný hmyz
a plevelní ptáci. Tato společenstva vytvářejí zvláštní
ekosystém, který je nevyvážený a tudíž snadno
poškoditelný nejen vnějšími vlivy, ale i nemocemi
a samootravou.
Podobná je situace i v zemědělsky
obhospodařovaných územích. Rostlinné monokultury jsou bez chemického ošetřování neschopny
samostatného života a obrany proti škůdcům.

ANTROPOGENNÍ AUREOLY
V RECENTNÍCH SEDIMENTECH
Ivan TURNOVEC

e-mail: ivan@turnovec.cz
Abstract: Products of human activities (technolites) are
more and more distinct components of Quaternary
sediments.
Depending
upon
composition
and
representation we can define: 1) transferring masses of
natural material (mining spaces, bushels, dams);
2) representation of technolites – extensive (like in city
agglomeration) or local (dumping places); 3) dispersed
technolites in Quaternary sediments and alluvia. While the
first two types are really distinctive and affect not just the
environment, but also local geomorphology, the third type
stays behind. Nevertheless, its significance is becoming
more and more important and it is desirable to be
concerned with anthropogenous contribution to Quaternary
sediments. Examples are included.

1. Úvod
Pravdou je, že dochází ke stále výraznějšímu
oddělování lidského druhu od ostatní přírody
planety. Lze to sledovat v souvislosti s rozvojem
vědy a techniky. Naše společnost se stala
společností spotřební. Se zvyšující se osobní
spotřebou souvisí zvětšující se objem nejen
technolitů, t.j. produktů člověkem vyráběných
a používaných, ale i nejrůznějších technologických
a jiných odpadů. Existují již celé masy materiálů,
které nemají přirozený původ. Na skládkách vzniká
zcela nové prostředí neslučitelné mnohdy
s podmínkami pro život. Řízených i černých skládek
přibývá a současně dochází k jejich mechanické
i chemické migraci do okolního prostředí. Tento
trend je natolik výrazný, že za posledních sto let
ovlivňuje prostředí celé planety s téměř geometrickým zrychlováním. David Attenborough ve
své knize Planeta žije (The Living Planet) z roku
1984 píše: "Dnešní člověk je natolik důmyslným
inženýrem a vynalézavým výrobcem nových
materiálů, že ve městech už není téměř nic, co by
nebylo vyrobeno uměle. Jen těžko si lze představit
prostředí, které by bylo vzdálenější přírodě než to,
jež představuje mrakodrap Searsovy společnosti
v Chicagu... Její vnitřní kostru tvoří ocelová
konstrukce, vnější stěny jsou z pokoveného skla,
eloxovaného hliníku a nerezavějící oceli. Každé
ráno se do ní nastěhuje 12 000 lidí a stráví v ní,
daleko z dosahu slunečních paprsků, celý den.
Všichni dýchají přečištěný, zvlhčený a pro jejich
pohodlí předehřátý nebo vychlazený vzduch, který
dodávají počítačem řízená čerpadla. Půda
v širokém okolí je zapečená asfaltem a betonem,
vzduch je zahuštěn výfukovými plyny automobilů...”
2. Akumulace a rozptyl technolitů v přírodě
Během holocénu se postupně stával člověk
dominantním živočišným druhem. Současně
s přechodem od nomádského k usedlému způsobu
života, začal stále výrazněji ovlivňovat okolní
- 33 -

ka
ameny. Většin
nou se vyráběějí z těžebníc
ch odpadů
(B
Bohemia stone
e, Jablonec naad Nisou).

V hnojive
ech je např. vázáno více dusíku než ve
zbývajícícch přírodních zdrojích.
z
Prob
blémem se stá
ává
i hospod
dářské zvířecttvo. Zatím co
c se zvětšujjící
stáda dobytka stáva
ají destabiliz
začním prvke
em
v některýých státech Affriky a jižní Ameriky,
A
dochá
ází
k vymírá
ání mnoha drruhů živočich
hů v tzv. vollné
přírodě. P
Podle posledn
ních studií uby
ylo v posledníích
dvaceti le
etech 30 % živočišných
ž
drruhů. Ostatně ta
„volná příroda“ již prakticky
p
neex
xistuje, proto
ože
á distribuce většiny prvk
ků je činno
ostí
přirozená
člověka porušena. Sííra, arzen, olovo, ale i n ikl,
uť a další prvky se koncentrují v rostliná
ách
kobalt, rtu
i živočišícch díky průmyyslové výrobě
ě, výrobě enerrgií
a dopravě
ě.
Para
adoxně
prvvními
kdo
si
rozptyylu
antropoge
enních tech
hnolitů v přírodě začčali
v minulém
m století výra
azněji všímat, byli prospekčční
geochemici
(Turnovec,
1975).
Veselý,,
Při
vyhledává
ání anomálií indikujících ru
udní výskyty se
setkávali s falešnými anomáliemi
a
vz
znikajícími prá
ávě
z důvodu přítomno
osti antropo
ogenních vliivů
(Turnovecc, Veselý, 197
76). Zdrojem kontaminací
k
b
byly
často úp
pravárenské odpady,
o
rudn
nina na lesníích
a polních
h cestách a také lokální skryté sklád
dky
komunáln
ního odpadu (plechovky od
d barev a ole
ejů,
nefunkční elektrospotře
ebiče atp.).
ouvislosti s prospekcí
p
bylo
o také zjišťová
ání
V so
antropoge
enních podílů v nadsíttných podíle
ech
šlichových vzorků. Prrvní zkušenos
sti jsme získkali
v Krásnoh
horsko-Milešo
ovském rudním
m revíru (Tenččík,
Turnovecc, 1976), (Tenčík, Turnovec
c 1977). Prom ítly
se do m
metodiky reg
gionální šlich
hové prospekkce
a začalo se s ověřovváním podílu antropogenníích
složek v n
nadsítných fra
akcích, stejně jako s analýzzou
podsítnýcch podílů. V rámci úkolu Reinterpretáccia
šlichovéh
ho prieskumu na území Slovenska (Baččo,
2002): „„Zvláštna po
ozornosť je venovaná tiiež
antropogé
énnemu mate
eriálu v ťažkej frakcii a ttak
bude možžné komplexn
ne zhodnotit dopad
d
rizikovýých
kontaminantov na tvorb
bu abiotickej zložky
z
životné
ého
a.“ se začalo sledovat
s
celos
státně.
prostredia

obřeží
Obr. 1 Skleněné technolity naa mořském po
é s vodou
Stavební pojiva - jde o hmoty, které
a plnivy mají zpracovatelnnou konsistenci a po
mechanickou
za
atvrdnutí
zís
skávají
potřřebnou
od
dolnost. Nejsta
arším pojivem
m byla jílovitá zemina
z
se
sá
ádrou a vápne
em, používan á již v antice. Dnes se
po
oužívají malto
oviny, připraveené pálením vápnitých
su
urovin na vy
ysokou teplottu a jejich následným
n
ro
ozemletím. Vzdušné maltovviny po smísen
ní s vodou
tuhnou, tvrdnou a jsou stáálé pouze na vzduchu.
atří k nim sád
dra a sádrová pojiva, vzduš
šné vápno
Pa
a hořečnatá ma
altovina. Jejicch mechanická
á odolnost
avech jen
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vý
astější je výskkyt zbytků hyd
draulických
O něco ča
maltovin. Nejdůležitější je od středově
ěku malta
ápenná. Indikuje nám místta, kde stáva
aly stavby,
vá
ne
ebo jejich konkrétní bllízkost. Odo
olnost při
mechanickém transportu je poměrn
ně nízká
h pod 2 mm už nejde jed
dnoznačně
a v zrnitostech
identifikovat.
y systému
Cementy jsou silikátovvé maltoviny
minerály
Ca
aO-Al2O3,
obsahují
nnovotvořené
vz
znikající běh
hem výpalu.. Nejdůležitě
ější jsou
vá
ápenaté křem
mičitany alit a belit, alumináty celit
a trojvápenatý hlinitan, vzácnnější pak oxid
d vápenatý
Ca
aO a periklas MgO. D
Díky mineráln
ním fázím
můžeme tyto hmoty idenntifikovat i při jejich
mechanickém rozdružení v jemnějších klastických
k
po
odílech.
Betony js
sou již běžnoou klastickou
u součástí
us
sazenin v tocích proocházejících obytnými
ag
glomeracemi. Mají vysokkou pevnost v tlaku,
trv
vanlivost, tvrdost a odolnosst. Lze se s nimi
n
setkat
i na
n značnou vz
zdálenost od zzdroje.
Vypalovan
né stavebninny, jde o nejrůznější
n
vý
ýrobky z jílovitých směsí. Podobný cha
arakter má
ka
amenina a další
d
keramiccké výrobky využívané
v domácnostech.
ářské výrobkyy se označujjí nežároJako cihlá
vz
zdorné keram
mické výrobkky pórovité, barevné
(č
červené, okrov
vě žluté). Vypaalují se v rozm
mezí teplot
90
00 až 1 100 °C. K výrobbě se používají jílovité
ze
eminy (jíly, jílo
ovité břidlice, spraše) a uh
hličitanové
ze
eminy (slíny, slinité
s
jíly a jíloovce). K nim se
e přidávají
tzv. ostřiva (p
písek nebo ccihlová drť) a lehčiva
(u
uhelný mour, rašelina, škkvára, dřevěn
né piliny).
Ně
ěkteré jíly uv
volňují při vyppálení plyny za vzniku
pó
órů. Vznikají tak velmi lehkéé produkty, ke
eramzit, či
ex
xpanzit. Mechanická odolnoost sice není velká, ale

2.1 Hlavn
ní typy klastic
ckých techno
olitů
Sklo
o je tuhým roztokem oxidu křemííku
a dalších
h příměsí. Do
o výrobní vsáz
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ory (např. PbO
O, BaO, MgO
O), taviva (Na2 O,
3+
K2O, B2O3) a barvící lá
átky (Fe , Cu
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Chemické slo
ožení je závislé na použžité
surovinovvé směsi. Podle přímě
ěsí jsou skkla
křemenná
á (nejméně 98
9 % SiO2), hlinitá,
h
vápena
atá
nebo žele
ezitá. V přírodě se s nimi se
etkáváme o ně
ěco
méně ča
asto než v minulém
m
stole
etí. Může za to
využíváníí plastů.
Umě
ělé horniny imitující přírodní
p
kám
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(mramor)). Jsou slože
eny z hydra
aulického poj iva
(maltovinyy) a kamenn
né nebo cihllové drti, píssku
apod., d
dále umělé mramory
m
tvořené ze sád
dry
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orové moučkky nebo che
emicky, horn iny
napodobu
ující pískovecc, břidlici, granit, syenit ne
ebo
diorit. Při jejich výrob
bě se používá
á směs úlom
mků
vhodného
drť
o tvaru, jde
e o křemen
nný písek, d
mramoru,, granitu, po
okrývačských břidlic, úlom
mky
skla neb
bo zrcadel ap
pod. Pojícím médiem bývvají
o portlandský cement. Tuhn
nutí
umělé pryyskyřice, nebo
probíhá p
při podtlaku, takže v umě
ělých kamene
ech
nejsou va
ady, hlavně miikrotrhlinky bě
ěžné pro přírod
dní
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v náplavech se dostanou i do vzdálenosti několika
kilometrů.
Kameniva a porcelán se vyrábí vypálením
z jílů bohatých volným oxidem křemičitým.
Vypálením vzniká jednak skelná fáze (30–60 %)
jednak krystalická fáze (hlavně mullit a kristobalit).
Mají již značnou odolnost a se střepy se setkáváme
i velmi daleko od zdroje.
Strusky a popely – Strusky, zejména
vysokopecní se stávají významným konkurentem
přírodního kameniva. Při tavení železné rudy vzniká
zhruba stejný objem železa a strusky za teplot
kolem 1 800 °C, struska je z toho hlediska vlastně
tavný
kámen,
vzniklý
rychlou
krystalizací
křemičitanové taveniny. Minerály, které strusku
tvoří, jsou proto velmi často kostrovité. Jako hlavní
složky se vyskytují melilit, merwinit, diopsid a jiné
pyroxeny, plagioklas, olivín. Vedlejší složky jsou
monticellit, rankinit, pseudowollastonit (vesměs
silikáty kalcia) a oldhamit. Vysokopecní strusky se
zpracovávají na štěrk, jako náhrady za keramzit,
používají se při výrobě tvárnic, jako hnojivo
k vápnění kyselých půd i jako surovina ve sklářství
a na výrobu minerální vlny. Ocelárenské strusky se
zpracovávají na koncentrát, který se vrací do pecí
a drcený kámen do betonů nebo pojivo pro
zemědělství, struskový písek je používán jako
plnidlo do malt a betonů. Zatím se s nimi setkáváme
jen ojediněle, nicméně lze očekávat jejich častější
výskyt vzhledem k jejich masivnějšímu využívání.
Popel – vlastnosti popelů jsou ovlivněny
původem uhlí (popely černouhelné, hnědouhelné)
a způsobem a podmínkami jeho spalování
(spalovny, tepelné elektrárny, pece). Jsou tvořeny
hlavně křemenem, mullitem a sklem a pro
hydraulické vlastnosti jsou používány zejména do
betonových směsí. Z většiny elektrárenských
popílků lze získat i phillipsit (syntetický zeolit)
vhodný jako hnojivo. V popílcích z elektráren (Dvůr
Králové a dalších) bylo identifikováno také sklo,
křemen, mullit, magnetit, hematit, metakaolinit, rutil,
plagioklas, sillimanit, hercynit a vzácně i další
minerály. Podobné složení mají i popílky ze
spaloven, v nichž se objevují navíc chlorid
vápenatý, siřičitan a síran vápenatý.

jako indikátoru antropogenní činnosti v okolí. Ve
výjimečných případech i jako určité stratigrafické
měřítko.
Se sklem v klastických podílech recentních
náplavů českých potoků jsem se poprvé setkal mezi
Krásnou Horou a Křečovicemi ve středních
Čechách. Odebírali jsme vzorky sedimentů
a rýžováním získávali těžké podíly během
průzkumných prací na zlato a antimon (Tenčík
a Turnovec, 1977). Úlomky skla byly v blízkosti obcí,
společně se zlomky cihel a stavební keramiky,
nejvýraznějším antropogenním materiálem. Zdrojem
jsou hlavně skleněné lahve (čiré, hnědé a zelené),
méně pak tabulové sklo, případně jiné skleněné
výrobky. Sklo se chová se jako klasický klastický
materiál. Vzhledem ke své relativní měkkosti
dochází velmi rychle k jeho opracování na ploché
valounky. Velikost kolísá, lze objevit i větší úlomky
lahví, nicméně s délkou transportu měřitelnou již ve
stovkách metrů dochází k výraznému zmenšování
až na velikost drobného štěrku a štěrčíku, t.j. na
úlomky s maximálním rozměrem od 22 do 50 mm.
V nadsítném šlichových vzorků (frakce nad 2 mm)
bylo
nicméně
sklo
nalézáno
sporadicky
i v maximální vzdálenosti od lidských obydlí. Lze
konstatovat, že valounky skla jsou rozptýleny po
celém území. Při exkurzním šlichování na potocích
Krásnohorska v roce 2006 byly skleněné valounky
nalezeny zhruba ve stejném rozsahu jako během
průzkumných prací v letech 1972–1976.
Znovu a výrazněji jsem měl možnost sledovat
sklo, jako klastický materiál, o něco později na
pobřeží Středozemního moře. Štěrky a písky
na mořském pobřeží Černé Hory, v širším okolí
měst Budva a Sutomore, jsou převážně vápencové.
U některých letovisek jsou umělé pláže
s dovezeným křemenným pískem. Dokonale
opracované valounky skla, zelené, bílé i čiré, jsou
zastoupeny v přírodních i umělých plážových
sedimentech. Zdrojem jsou převážně skleněné
láhve. Nejlépe lze skleněné valounky sledovat
v mezích oscilace mořské hladiny. Jejich velikost
zde koresponduje s velikostí středně hrubých složek
plážových písků či štěrčíků. Pokoušel jsem se
odhadnout kvantitativní zastoupení (Turnovec,
1982). V příbřežní linii u Sutomore, na nejvíce
navštěvované pláži, je na ploše čtverečního metru
42 tisíc klastických součástek o rozměrech
2–10 mm. Z toho je 1 900–2 400 skleněných
valounků, což reprezentuje 4,5–5,7 % objemových.
V místech mimo hlavní turistické oblasti bylo
2
100–550 úlomků, tj.
zjištěno na ploše m
0,24–1,3 %. Zjištěný podíl je již dostatečně
významný, aby se s ním počítalo při petrologickém
studiu příbřežních mořských sedimentů.
To jsem si ostatně ověřil v roce 2004
v jihozápadní Francii. Zde jsou v aluviích, ale
i v některých svahovinách také skleněné úlomky
a valounky. Nenalezl jsem je však běžně
v plážových sedimentech jako v Chorvatsku
a v Černé hoře, ale v potocích a na svazích
tvořících jejich zářezy. Jde patrně o odpady
rozbitého skla místních vinařů, objevil jsem dokonce
menší skládku střepů nedaleko Bordeaux.
Dalším příkladem mohou být valounky sklovité
strusky ze středu Čech. Jsou to modravé sklovité
valounky, nalézající se v náplavech Sázavy mezi

2.2 Příklady antropogenních podílů
v náplavech
Prvním
popisovaným
antropogenním
materiálem, nebudeme-li uvažovat veškeré nálezy
archeologické, bylo sklo. Upozornit chci proto
hlavně na užitkové křemenné sklo, vyráběné
člověkem. Sklo, původně vzácný materiál, zdobící
příbytky patricijů od římských dob, je dnes velmi
běžné a tak se s jeho zbytky můžeme běžně setkat
v přírodních podmínkách. Během 19. a 20. století se
stalo sklo z luxusního zboží běžným užitkovým
materiálem, používaným nejen pro předměty denní
potřeby, ale také ve stavebnictví a jako běžný obal
(normalizované lahve). Bez ohledu na to, že jde
o materiál snadno recyklovatelný, dostávaly se
skleněné střepy velmi často do svahovin a vodních
i terestrických usazenin. Většinou jde jen o stopové
nebo podřadné lokální zastoupení. Někde je ale
tento antropogenní materiál zastoupen i výrazněji
(na skládkách), a odsud se dostává mezi přírodní
klastika. I při téměř stopovém výskytu jej lze použít
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Kácovem a Vlastějovicemi. Jde o klastické částice
„bublinaté, matné a jejich barva je většinou světle
modrá, někdy s odstínem do zelena nebo fialova“,
jak byly popsány v nálezové zprávě v časopise
Věda a život v roce 1973. Určitou dobu se
předpokládalo, že jde o materiál podobný vltavínům,
nazývány proto byly sázavíny (Patrovský, 1989).
Nějakou dobu byly proto středem sběratelského
zájmu. Ukázalo se ale, že to jsou struskovité
pozůstatky po výrobě železa, která zde byla
zahájena v 16. století. Skončila za napoleonských
válek. Jako kvalitní železná ruda sloužil magnetit
z vrchu Fiolník. Popsal jej profesor Koutek (1965).
Skarnové ložisko Vlastějovice bylo těženo ještě
v šedesátých letech minulého století, a bylo
předmětem zájmu petrologů, i mineralogů.
V polovině sedmdesátých let byla těžba na ložisku
ukončena. S jejím ukončením, a současně
s určením původu sklovité strusky, upadl
i sběratelský zájem o ní. Stalo se tak ale neprávem,
protože jde o historickou zajímavost, a to o to větší,
že údaje o historické výrobě železa ve zdejší oblasti
jsou archivně dohledatelné.
Výrazný podíl technolitů jsme měli možnost
pozorovat i v náplavech Zlatnianky (Hostianskeho
potoka) kde jsme ověřovali zlatonosnost (Turnovec
I., Illášová L., 2003). Při odběru materiálu pro
šlichování byly, kromě nejrůznějších zbytků skla
a plechovek v nivních náplavech, nalezeny ještě
kousky cihel a úlomky železa ve štěrkopískových
náplavech i v hloubce 2 až 2,5 m pod úrovní terénu.
Lze předpokládat, že část tohoto materiálu může
pocházet až ze 16. století. Kvantifikace antropogenního podílu provedena nebyla. Zastoupení
antropogenních podílů ve zdejších náplavech se
nicméně budeme věnovat.

B. Bardotovou, nebo „ochránce“ kteří se nechají
připoutat ke kmenům smrků napadených kůrovcem.
Altruismus a emocionální přístup na jedné
straně a protisnaha o využití přírodních zdrojů pro
osobní spotřebu, vedly a vedou nejen k názorovým,
ale někdy i fyzickým střetům. Dnes proto existují ve
společnosti dvě protichůdné názorové fronty.
Jde o zastánce ochrany přírodního prostředí,
kteří si přejí, aby byly zachovány ekosystémy
popsané v devatenáctém a na počátku dvacátého
století. Vycházejí z toho, že člověk je součástí
přírody a měl by tedy žít v harmonické symbióze se
všemi ostatními živými organismy. Paralelou mohou
být některá východoasijská náboženství.
Proti názoru, že příroda je pro člověka
rovnocenný partner, vystupuje rozsáhlá ekonomicko-spotřební lobby, v našem státě zastoupená
Václavem Klausem. Podle ekonomů a majitelů
průmyslových podniků, ale i mnoha dalších
vyznavačů „spotřební společnosti“ je, a má být
i nadále, jediným měřítkem spotřebitelský prospěch.
Základem všeho je zisk jednotlivce a tomu se má
podřídit vše ostatní. Příroda není partner, ale zdroj
energie, surovin a potravy. Jde v podstatě o velmi
pragmatický materialistický přístup.
Oba názory jsou extremní, a je tragédií, že se
podařilo jejich zastáncům vyprofilovat se tak, že
neexistuje diskuse a tím pádem ani rozumný
kompromis mezi oběma skupinami, tedy mezi
zastánci omezování a zastánci zvyšování osobní
spotřeby.
Každý jistě souhlasí s tím, že vliv člověka na
okolní prostředí je stále výraznější a že bez ohledu
na nejrůznější prohlášení dosud nelze o jeho
zlepšování ve prospěch lidské populace v naší
republice mluvit. Věřím proto, že ochrana přírody
obecně a životního prostředí (což je díky člověkem
vytvářenému prostředí ve městech i na venkově,
dnes již pojem odlišný), se stane v příštích letech
zcela jistě vážným tématem, a to ne jen diskuzním.

3. Závěr
Na závěr si dovolím malé extempore. Je
bezesporu potřebné věnovat se studiu kvarterní
sedimentace včetně jejího antropogenního podílu.
Zatím co pro archeology byly a jsou vždy
potěšitelné nálezy zbytků po činnosti našich předků
od doby kamenné až po dobu téměř současnou
(připomenout mohu jen ověřování bojišť první
a druhé světové války), některé zbytky po
průmyslové výrobě i občanském životě již
potěšitelné nejsou. Vliv lidské činnosti obecně
narůstá geometrickou řadou. K hlavnímu rozvoji
technolitů dochází v 19. století díky rychlému vývoji
vědy i techniky. Začaly se tehdy využívat stroje
a s tím hromadná tovární výroba, vedoucí
k současné spotřební společnosti. Víra v člověka
a jeho vědecký rozvoj byla tak veliká, že
francouzský jezuita, přírodovědec a filozof Teilhard
de Chardin na počátku dvacátého století, ve svých
studiích o životě, člověku a přírodě, propagoval pro
tehdejší vývoj ruským geochemikem navržený
termín NOOSFÉRA tedy „oblast rozumu“. Až
mnohem později si nad výsledky svých výzkumných
prací uvědomili kvartérní geologové, klimatologové
a hydrogeologové, že vliv člověka na okolní
prostředí není jen pozitivní, ale může mít
i destrukční vliv vedoucí až k sebezničení.
Kromě střízlivě odborného (a toho je po pravdě
stále málo), došlo i k emocionálnímu přístupu
k ochraně přírody. Na tomto místě lze připomenout
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Úvod
Pískovce představují tradiční přírodní kámen,
který je v českém stavitelství a architektuře hojně
používaný po řadu staletí. Díky své poměrně
snadné opracovatelnosti jsou pískovce rovněž
oblíbeným sochařským materiálem. V oblasti
restaurování uměleckých děl se pak pískovce
logicky používají k výrobě kopií kamenných soch
nebo jejich částí, původně vytvořených ze stejného
nebo podobného typu kamene. I přes velké
množství různorodých typů přírodních pískovců,
které byly nebo jsou v České republice k dispozici,
se v restaurátorské praxi často používá metoda
tvorby faksimilií z umělého kamene, a to vytvářením
odlitků nebo výdusků do forem (Teplý, 1997).
Druhým způsobem aplikace umělého kamene je
pak doplňování defektů nanášením plastického
tmelu přímo na původní přírodní kámen, případně
za použití podpůrné armatury.
Historie použití umělých kamenů ve stavebnictví
a architektuře sahá až do starověku, tj. do římské
antiky a možná až do doby starověkého Egypta
(Davidovits a Davidovits, 2001; Davidovits, 2009).
Důvodem pro vytváření kamenických a sochařských
prvků na bázi uměle připravených minerálních
směsí může být například chybějící, po barevné,
zrnitostní či texturní stránce vhodný, přírodní
kámen. Často to ale jsou také vysoké finanční
náklady na zhotovení kopie z přírodních materiálů,
kdy se v současnosti cena kubíkového bloku
sochařsky vhodného pískovce pohybuje v řádu
desetitisíců korun. Pro výrobu umělého kamene se
dlouhodobě používají směsi buď s anorganickými
nebo organickými pojivy. Nejčastěji používanými
anorganickými pojivy jsou hydraulická pojiva typu
bílého nebo šedého cementu, popř. hydraulické
vápno. Méně používaným anorganickým pojivem
umělých kamenů je pak vodní sklo. Dominantními
materiály mezi organickými pojivy jsou epoxidové,
polyesterové a akrylátové pryskyřice. Plnivem
syntetických hornin je nejčastěji přírodní praný
křemenný písek, vytříděný drobnozrnný štěrk nebo
zrnitostně vhodný přírodní drcený kámen.
K probarvování umělého kamene se aplikují
anorganické pigmenty, např. na bázi oxidů železa.
Cílem předloženého příspěvku je upozornit na
skutečnost, že pro výrobu umělého kamene lze jako
plnivo s úspěchem uplatnit také kvalitativně zcela
jiné typy písků než jen křemenné písky vysokého
stupně čistoty. Pozornost byla konkrétně zaměřena
na písčitou frakci, vznikající při mokré úpravě
surového kaolinu plavením. Česká republika
tradičně patří k významným světovým producentům
kaolinu, v roce 2018 bylo v tuzemsku vytěženo
přibližně 3 600 kt surového kaolinu, což z ČR činí
čtvrtého největšího těžaře na světě s podílem téměř
10 % na celosvětové těžbě (Starý et al., 2019).
Plavení v suspenzi za mokra představuje
nejběžnější úpravárenskou technologii surového
kaolinu. Výplav pod 0,02 mm, tj. výtěžnost užitkové
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Letošní jarní seminář byl plánován na květen. Výbor
po pečlivém zvážení současné epidemiologické
situace jarní seminář, který se měl konat v Ostravě,
zrušil. Bude se konat jako podzimní seminář.
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Abstrakt
Předložený
příspěvek
se
zabývá
možností
netradičního využití odpadních písků, vznikajících při
úpravě surového kaolinu plavením. Některé typy těchto
písků, v případě, že nedojde k jejich téměř okamžité
stabilizaci sušením nebo alkalickým prostředím, popř.
odstraněním zbytkové jíloviny a účinnou magnetickou
separací, velmi rychle mění svoji barvu (z šedé na žlutou
až červenou) a především pH svého výluhu, které se
v extrémních případech může pohybovat až okolo hodnoty
pH = 2,0. Tyto zoxidované “kyselé” písky, díky svému
chemismu a barvě, nejsou využitelné ve stavebnictví jako
kamenivo do malt nebo betonů a jsou ukládány na
povrchových deponiích, což lze chápat jako lokální
ekologickou zátěž. Jak však bylo prokázáno provedeným
výzkumem, mohou být uplatněny jako plnivo při výrobě
umělých pískovců, připravených alkalickou aktivací
směsného pojiva tvořeného metakaolinem a granulovanou vysokokopecní struskou. Fyzikálně-mechanické
a trvanlivostní vlastnosti, jakož i vizuální podoba
a barevnost takto připravených umělých kamenů jsou
velmi podobné přírodním pískovcům a lze si proto
představit jejich aplikaci například jako sochařského
materiálu v oblasti památkové.
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složky – kaolinu – se u většiny tuzemských
kaolinových ložisek zpravidla pohybuje v rozmezí
20–30 %, řidčeji mezi 15–20 % nebo naopak mezi
30-40 % původní hmotnosti vytěžené suroviny
(Kužvart et al., 1983; 1992; Starý et al., 2017).
V roce 2018 bylo v České republice vyrobeno cca
650 kt plaveného kaolinu (Starý et al., 2019). Rozdíl
mezi množstvím vytěženého surového kaolinu
a produkcí plaveného kaolinu pak představují
z větší části právě písky z plavení, jejichž roční
tuzemská produkce se tak pohybuje v řádech
miliónů tun. Značná část těchto písků představuje
plnohodnotné suroviny pro výrobu transportbetonu,
betonových dílců a tvarovek, vibrolisovaného zboží,
betonové střešní krytiny, tekutých štuků, suchých
omítkovin apod.
Některé typy písků z plavení kaolinu, a to
v množství pohybujícím se ve statisících tun ročně,
však v průmyslu stavebních hmot žádné praktické
využití nemají a ukládají se bez užitku ve
vytěžených partiích kaolinových odklizů nebo na
povrchových deponiích v jejich blízkosti. Jedním
z hlavních důvodů velmi obtížné použitelnosti těchto
písků ve stavebnictví je jejich chování při vystavení
povětrnostním vlivům. Po velmi krátké době
expozice ve venkovních podmínkách mohou změnit
svoji barvu z šedavě bílé na žlutohnědou,
zlatožlutou, popřípadě až červenou. Tato barevná
změna je doprovázena významným poklesem pH
výluhu písku až na hodnoty v rozmezí 3,5 až 5,5,
v extrémních případech dokonce až 2,0 (Pticen,
2019). Navzdory těmto extrémním chemickým
vlastnostem uvedených písků byl v laboratoři na
jejich bázi úspěšně připraven umělý pískovec, jehož
fyzikální, mechanické a trvanlivostní vlastnosti jsou
velmi podobné vybraným tuzemským přírodním
ekvivalentům. Pojivo těchto syntetických pískovců
bylo připraveno alkalickou aktivací směsi metakaolinu a jemně mleté granulované vysokopecní
strusky. Díky mineralogickému složení aplikovaných
písků, tj. přítomnosti nejen křemene, ale také živců
a muskovitu, se umělý pískovec vyznačuje poměrně
věrným přírodním vzhledem.

Ruprechtova a Otovic severně od Karlových Varů
(Kortus, 2012).
Chemismus, mineralogie a zrnitostní složení
byly studovány jednak na píscích, které byly ihned
po separaci z rozplavené suspenze vysušeny
a zachovaly si tak svoji původní světle šedou až
bělošedou barvu (dále označovány jako šedé
písky). Druhý typ analyzovaných písků pak
představují původně šedé písky, které však po
gravitačním oddělení v rozplavovačích neprošly
procesem sušení a byly ponechány přibližně 2–3
měsíce ve volně sypaném stavu na povětrnosti, což
vedlo k rychlé a celkové změně jejich barvy do
žlutohnědých až výrazně žlutých odstínů (dále
označovány jako žluté písky).
Jak v případě šedých, tak také žlutých písků byly
analyzovány dvě šarže, odebrané v časovém
rozmezí přibližně tří let (dále označovány jako šedý
písek č. 1 a č. 2 a žlutý písek č. 1 a č. 2). Kromě
souhrnných vzorků obou šarží obou barevných typů
písků bylo u šarže č. 2 šedého i žlutého písku
analyzováno také mineralogické složení jemnozrnných podílů, tj. vysušeného kalu, odpipetovaného ze suspenze písku a vody (dále označován
jako kal) a případně také odparku vodného výluhu,
připraveného v poměru písek/voda 1 : 10 (dále
označován jako odparek). Cílem mineralogického
studia kalu a odparku bylo ověřit, zda nejjemnější
frakce písků nebo zbytkové jíloviny (kaolinu) (Pticen,
2020) mohou být nabohaceny minerály železa
(Aron, 1998), které jsou pravděpodobně zodpovědné za výraznou barevnou změnu písků při jejich
oxidaci vzdušným kyslíkem za přítomnosti vody.
Chemické složení šedého i žlutého písku bylo
stanoveno metodou energiově disperzní RTG
fluorescenční analýzy (ED-XRF) na spektrometru
XEPOS (Spectro Analytical Instruments GmbH,
Kleve, Německo), analytické vzorky byly připraveny
ve formě lisovaných pelet. Analýza mineralogického
složení písků byla provedena práškovou RTG
difrakcí pomocí difraktometru SmartLab (RIGAKU
Corporation, Tokyo, Japonsko) s detektorem
D/teX Ultra 250, zdrojem rentgenového záření
byla kobaltová lampa (CoKα, λ1 = 1,78892 nm,
λ2 = 1,79278 nm) při napětí 40 kV a proudu
40 mA. Měření probíhalo v rozsahu 2 Θ od 5° do
90° s velikostí kroku 0,02° 2 Θ a rychlostí měření
1,5 min–1. Naměřená data byla srovnána s databází
referenčních
difraktogramů
PDF-2,
vydanou
International Centre for Diffraction Data, Newton
Square, PA, USA.
Výsledky chemické, mineralogické a zrnitostní
charakterizace šedých a žlutých písků prezentují
Tab. 1.–6.

Charakterizace použitých písků z plavení kaolinu
Vlastní laboratorní přípravě umělých pískovců
předcházelo stanovení chemického a mineralogického složení a zrnitosti jejich hlavní
komponenty, tj. písků z plavení kaolinu. Tyto byly
představovány tzv. sekundárním pískem frakce 0/4,
vznikajícím v plavírně Božičany na Karlovarsku
(Sedlecký kaolin, a.s.), která zpracovává surové
kaoliny zejména z ložisek v okolí Božičan, Mírové
a Jimlíkova mezi Chodovem a Novou Rolí, v menší
míře pak také surovinu z lokalit v oblasti Podlesí,
Tab. 1. Zrnitostní složení šedých písků
Síto
Šedý písek č. 1
Šedý písek č. 2

0,063
2,7
0,5

Součtové procento propadu příslušným sítem [hm.%]
0,125
0,25
0,5
1,0
7,5
1,7

14,2
3,9
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33,1
17,0

71,1
53,7

2,0
93,5
81,6

Tab.2. Chemické složení [hm.%] šedých písků pomocí XRF spektroskopie
Parametr

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

K2O

Na2O

z.ž.

Šedý písek č. 1
Šedý písek č. 2

95,70
90,55

1,76
4,05

0,56
2,45

0,08
0,10

0,01
0,02

0,02
0,12

0,22
0,56

0,01
0,45

1,49
1,52

Vysvětlivky: z.ž. – ztráta žíháním

Tab.3. Mineralogické složení šedých písků stanovené RTG práškovou difrakcí
Analyzovaný materiál

Hlavní minerální fáze

Vedlejší minerální fáze

Šedý písek č. 1
Šedý písek č. 2
Šedý písek č. 2 – kal
Šedý písek č. 2 – odparek

křemen
křemen, muskovit-2M1
křemen, siderit, muskovit-2M1
křemen, siderit

kaolinit, draselné živce, muskovit-2M1
siderit, kaolinit, draselné živce, albit
kaolinit, draselné živce
muskovit-2M1, kaolinit, draselné živce

Tab. 4. Zrnitostní složení žlutých písků
Síto

0,063

Žlutý písek č. 1
Žlutý písek č. 2

Součtové procento propadu příslušným sítem [hm.%]
0,125
0,25
0,5
1,0

5,2
2,6

8,7
6,6

19,0
16,0

41,4
35,6

2,0

71,5
67,2

91,8
89,6

Tab. 5. Chemické složení [hm.%] žlutých písků pomocí XRF spektroskopie
Parametr

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

K2O

Na2O

z.ž.

Žlutý písek č. 1
Žlutý písek č. 2

92,46
86,20

3,82
8,45

0,99
1,64

0,10
0,16

0,02
0,04

0,05
0,18

1,04
1,62

0,07
0,38

1,35
1,21

Vysvětlivky: z.ž. – ztráta žíháním

Tab. 6. Mineralogické složení žlutých písků stanovené RTG práškovou difrakcí
Analyzovaný materiál

Hlavní minerální fáze

Vedlejší minerální fáze

Žlutý písek č. 1
Žlutý písek č. 2
Žlutý písek č. 2 – kal

křemen, kaolinit
křemen, muskovit-2M1, kaolinit
křemen, muskovit-2M1, kaolinit

draselné živce, muskovit-2M1
draselné živce
draselné živce, ilmenit

Tab. 7. V průběhu tohoto, 90 dnů trvajícího,
experimentu byl navlhčený šedý písek umístěn
v uzavíratelném plastovém boxu a ve stanovených
časových intervalech byl z nahodilých míst odebírán
vzorek na přípravu vodného výluhu. Písek byl každý
den vizuálně kontrolován, přičemž již mezi 7 až 10
dnem se na jeho povrchu začaly objevovat výrazné
okrové skvrny (Obr. 1).

Změna barvy vlhkých šedých písků na žlutou
při oxidaci na vzduchu je doprovázena rovněž
poklesem pH vodného výluhu. Z důvodu získání
představy o průběhu tohoto procesu bylo nejprve
stanoveno pH vodného výluhu žlutých písků, které
v případě žlutého písku č. 1 dosahuje hodnoty 5,19
a u žlutého písku č. 2 pak 5,57. Časový vývoj
změny pH výluhu šedého písku č. 2 prezentuje

Tab. 7. Vývoj hodnoty pH výluhu vlhkého šedého písku č. 2 v čase
Dny

0

14

21

28

42

56

90

pH

6,17

5,89

6,23

6,06

5,96

4,82

5,72

Z provedené charakterizace obou barevných
typů písků z plavení kaolinu vyplývá, že šedé písky
jsou z cca 80–95 % tvořeny zrny o velikosti pod
2 mm. Jejich chemismu logicky dominuje SiO2 (cca
90–95 %), čemuž odpovídá přítomnost křemene
jako hlavního minerálu. Zvýšený obsah Al2O3 (až
4 %) je pak způsoben zastoupením muskovitu jako
další majoritní minerální fáze a též minoritním
obsahem živců a zbytkového kaolinitu v píscích.
Siderit, jehož přítomnost byla prokázána jak
v celkovém vzorku šedého písku, tak zejména

v kalu a odparku je zřejmě hlavní příčinou vyššího
obsahu Fe2O3 (až cca 2,5 %). Pyrit, popřípadě jiné
sulfidy železa, nebyly v šedých píscích identifikovány. Obsahy alkalických oxidů (Na2O a K2O),
a to v množství až cca 0,5 %, lze vysvětlit
přítomností muskovitu a draselných i sodných živců.
Při oxidaci navlhčených šedých písků na vzduchu
dochází k poměrné rychlým barevným změnám
a k poklesu pH vodného výluhu, a to i pod hodnotu
5,0.
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ěny vlhkého še
edého písku č.
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Obr. 1. Zřetelné lokální barevné změ
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ýznamné míísto ale naašly také v období
tzv. historizujíc
cích slohů bběhem posled
dní třetiny
19
9. století a v době
d
první čeeskoslovenské
é republiky
(B
Březinová et al.,
a 1996; Kotlíík et al., 2000
0; Rybařík,
19
994). Svým výskytem
v
na úúzemí České republiky
jso
ou kamenicky
y a sochařskky využitelné pískovce
a opuky vázány
y především nna oblast česk
ké křídové
ánve. Opuky
y se vyskyttují zejména v bezpá
prrostředním ok
kolí Prahy, ddále v oblasti severozá
ápadních Čech (Rakovniccko, Lounsko
o a Litoměřicko) a rov
vněž na řaděě míst ve východních
echách, a to
o jednak v okolí Opočn
na, České
Če
Sk
kalice, Novéh
ho Města naad Metují a Jaroměře
a dále mezi Vysokým Mýteem, Skutčí a Chrudimí.
V případě písk
kovců měly a dosud majjí největší
vý
ýznam pískov
vce východní části české křídy na
Ho
ořicku, Králov
védvorsku a Broumovsku. V menší
míře byly v minulosti lámány také pískovce
e a arkózy
pe
ermokarbonu (např. Kamennné Žehrovice u Kladna,
Nučice u České
ého Brodu). Naa Moravě mají praktický
vý
ýznam předev
vším pískovcce Vnějších Západních
Z
Ka
arpat, těžené dnes např. v lomech Řeka
a u Třince
ne
ebo Bzová u Uherského
U
Broodu.
Pískovce a opuky předdstavují velm
mi širokou
sk
kupinu silicik
klastických ssedimentárníc
ch hornin
s velmi variabilním mineeralogickým složením
a širokým spektrem
s
seedimentárních struktur
a textur. Opuky jsou ppetrograficky nejčastěji
přředstavovány prachovitýmii až písčitým
mi slínovci
s různým obsahem organoggenní příměsi (zpravidla
jehlic křemitých hub – sppongií, popř. schránek
díírkovců – forraminifer) a příbuznými horninami,
h
ob
bsahujícími
složky
jako
hlavvní
amorfní
a mikrokrystalic
cké formy SiiO2, karbonáty a jílové
minerály (blíže viz Konta, 19973; Kotlík et al., 2000;
Ry
ybařík, 1994). Hlavním klaastickým (úlomkovitým)
minerálem písk
kovců je křem en o velikosti převážné
vě
ětšiny zrn v rozmezí 00,063–2 mm. Dalšími
kla
astickými min
nerály jsou zzpravidla živce (často
ka
aolinizované) a slídy.
Zvyšováním
m podílu
ne
ekřemenných klastů přecháázejí pískovc
ce buď do
arrkóz (v přípa
adě podílu žiivců nad 25 %) nebo
do
o drob (při vyšším
v
zastooupení klastic
ckých slíd

Výskyt a vlastnostti tuzemský
ých přírodníích
ů a opuk
pískovců
Pískkovce spolu s opukami pře
edstavují tradičční
stavební, dekorační a sochařské přírodní kamen
ny,
které jsou na našem území hojně
ě používány po
aletí. Opuky, díky snadnému způso
obu
řadu sta
opracová
ání, se sta
aly oblíbený
ým stavebn
ním
em již v román
nském období, přičemž jej ich
materiále
é užití je znám
mo dokonce z doby laténskké,
sochařské
tj. z období keltské kultury. Pís
skovce dosáh
hly
- 10
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otevřenou pórovitostí (cca 1–21 %) a nasákavostí
(cca 0,5–13 %). Charakter pórového prostoru
(velikost a konfigurace pórů) je pak hlavním
faktorem, na kterém závisí mrazuvzdornost
pískovců. Pevnost pískovců v tlaku rovněž kolísá
v poměrně širokých mezích, a to od zhruba 15 MPa
až do 150 MPa, v některých případech až 200 MPa
(viz např. Koutník et al., 2015; Rybařík, 1994).
Některé typy přírodních pískovců byly svými
materiálovými vlastnostmi vybrány jako předloha
umělých pískovců (Tab. 8).

a jemnozrnné matrix). Tmel pískovců bývá
rozmanitý – jílovitý, křemičitý, vápnitý, případně
železitý.
Uvedená petrografická variabilita pískovců,
zejména co se týče mineralogického složení klastů,
zrnitosti, složení a charakteru pojiva, podmiňuje
rovněž široké rozpětí fyzikálních a mechanických
vlastností. Celkově se pískovce vyznačují silně
proměnlivou objemovou hmotností (v rozmezí
-3
přibližně 1 800–2 600 kg.m ) a tím pádem také
variabilní celkovou pórovitostí (cca 2–30 %),

Tab. 8. Základní fyzikální, mechanické a trvanlivostní vlastnosti vybraných českých pískovců a opuk
(data převzata z Kotlík et al., 2000; Koutník et al., 2015; Pavlík et al., 2008; Rybařík, 1994; Vavro et al., 2008)
opuky

Lokalita
Měrná hmotnost [kg∙m–3]
Objemová hmotnost [kg∙m–3]
Celková pórovitost [%]
Nasákavost [%]
Pevnost v tlaku (suchý vzorek) [MPa]
Pevnost v tahu za ohybu
(suchý vzorek) [MPa]
Koeficient mrazuvzdornosti v tlaku [-]

Třeboc
(Džbán)

Přední
Kopanina

Mšené-lázně

pískovce
Podhorní
Újezd

2320–2380
1060–1170
49,5–55,2
25,5–45,1
11–18

2560–2690
1870–2290
14,5–31,2
5,7–14,4
27–74

2450–2690
1850–1940
23,4–29,7
9,4–13,3
12–38

2630–2680
1760–2280
26,0–28,4
5,4–11,6
17–45

2620–2700
1890–2160
23,9–27,8
4,3–8,6
23–46

3,1–3,6

4,0–13,8

0,9–1,9

1,1–3,4

2,1–2,9

0,62–0,90

0,63-0,85

0,70–0,89

0,40–0,86

0,76–0,89

Charakteristika surovin použitých pro přípravu
alkalicky aktivovaného pojiva umělých pískovců

Javorka

 Jemně mletá granulovaná vysokopecní

struska SMŠ 400, výrobek společnosti
Kotouč Štramberk, s.r.o.
 Alkalický aktivátor na bázi sodného vodního
skla, upraveného 50% roztokem hydroxidu
sodného (NaOH) na výsledný silikátový
modul (tj. poměr SiO2 : Na2O) 1,0.
Chemismus, granulometrie, hmotnostní vlastnosti a pucolánová reaktivita metakolinu I META 4
a jemně mleté granulované vysokopecní strusky
SMŠ 400 jsou uvedeny v Tab. 9 a Tab. 10.

Pojivo umělých pískovců bylo připraveno
alkalickou aktivací směsi pucolánu (metakaolinu)
a latentně hydraulické látky (mleté granulované
vysokopecní strusky) upraveným sodným vodním
sklem. K výrobě pojiva byly konkrétně použity tyto
základní vstupní suroviny:
 Metakaolin I META 4, standardně komerčně
vyráběný produkt firmy Sedlecký kaolin, a.s.,
Božičany.

Tab. 9. Chemické složení [hm.%] použitého metakaolinu a granulované strusky pomocí XRF spektroskopie
Materiál

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

MnO

K2O

Na2O

SO3

z.ž.

I META 4
SMŠ 400

52,94
38,28

41,04
7,67

1,64
0,39

0,36
0,18

0,26
38,85

0,30
11,92

n.s.
0,46

1,63
0,41

0,01
0,63

n.s.
0,82

1,81
0,27

Vysvětlivky: z.ž. – ztráta žíháním, n.s. = nestanoveno

Tab. 10. Fyzikální vlastnosti, zrnitost a reaktivita použitého metakaolinu a granulované strusky
Materiál

Měrná
hmotnost
[kg/m3]

Sypná
hmotnost
[kg/m3]

Medián
zrnitosti D50
[µm]

Specifický povrch
permeabilní
metodou dle Blaina
[cm2/g]

Pucolánová
reaktivita
(Chapellův test)
[mg Ca(OH)2/g]

I META 4
SMŠ 400

2 616
2 920

380
952

4,26
10,24

6 588
4 158

924
148

(1) alkalickou
aktivací
čisté
granulované
vysokopecní strusky vznikají pojiva s velmi
vysokou pevností v tlaku (často přes
100 MPa po 28 dnech hydratace, (viz např.

Směs granulované vysokopecní strusky
a metakaolinu v hmotnostním poměru 50 : 50 jako
prekurzor alkalické aktivace byla zvolena především
z následujících důvodů:
- 11
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Burciaga-Díaz et al., 2013; Ellis et al., 2015;
Tänzer et al., 2015 apod.), což neodpovídá
mechanickým vlastnostem „imitovaných“
přírodních pískovců (Tab. 8),
(2) metakaolin a písek z plavení kaolinu jsou
produkty jednoho kontinuálního procesu
těžby, úpravy a zpracování kaolinu,
(3) přítomnost metakaolinu jakožto části pojiva
v umělých pískovcích je jistou analogií
přírodních pískovců, neboť ty často obsahují
základní hmotu na bázi jílových minerálů,
zejména kaolinitu.
Pro přípravu alkalického aktivátoru bylo
použito sodné vodní sklo ve formě koloidního
roztoku, výrobek společnosti Kittfort, s.r.o.,
zakoupené v běžné maloobchodní síti. Hustota
tohoto vodního skla, stanovená hustoměrem, byla
–3
1 340 kg.m . Chemickou analýzou byl stanoven
obsah SiO2 (25,80 hm.%) a Na2O (8,11 hm.%),
silikátový modul Ms tak dosahoval hodnoty 3,28.
Tato hodnota Ms je pro přípravu alkalicky
aktivovaných směsí z praktického hlediska
nepoužitelná, proto bylo vodní sklo upraveno
přídavkem 50% roztoku NaOH na výslednou
hodnotu Ms = 1,0. Tato úprava byla docílena
přidáním 41,3 ml 50% roztoku NaOH na každých
100 ml původního vodního skla výše uvedeného
chemismu.

vytlačována na povrch směsi, kde vytváří skvrny
a slitá místa a výsledná umělá hornina tak nemá
vzhled, který by jakkoliv reprodukoval podobu
přírodního analogu. Plastičnost směsi tak byla dána
pouze obsahem sodného aktivátoru.
Složení směsi bylo cíleně navrženo tak, aby
maximálním
možným
způsobem
odpovídalo
přírodním pískovcům. Podíl hmotnosti metakaolinu,
vysokopecní strusky a jemných podílů kameniva
pod 0,063 mm tak dosahuje, podle šarže použitého
žlutého písku, cca 15–20 % hmotnosti umělého
pískovce, což zhruba odpovídá podílu základní
hmoty ve většině těžených pískovců tzv. české křídy
(Grohová Krutilová, 2007; Koutník et al., 2015).
Průměrná velikost zrna se u většiny těchto
přírodních pískovců, např. mšenského, hořického,
bělohradského (Tab. 8) pohybuje v rozmezí cca
0,15–0,30 mm, velikost maximálního zrna pak
u některých z nich dosahuje až 1–1,5 mm (Grohová
Krutilová opus cit.; Koudelka et al., 2020; Koutník et
al., opus cit.; Pavlík et al., 2008; Vavro et al., 2008;
Vavro et al., 2019). Proto byla zrnitost žlutých písků
č. 1 a č. 2, použitých v dalších experimentech,
upravena sítováním tak, že postupně byla
odstraněna zrna nad 2 mm, poté nad 1 mm
a nakonec i nad 0,5 mm, čímž byly připraveny tři
rozdílné typy kameniva s maximálním zrnem
0,5 mm, 1 mm a 2 mm.
Z hlediska praktického byla směs navržena tak,
aby součet hmotností všech složek v jedné záměsi
(2066 g) byl obdobný jako je hmotnost zkušební
záměsi pro stanovení pevnosti cementu dle ČSN
EN 196-1 (2025 g). Jedna připravená záměs pro
přípravu umělých pískovců proto plně dostačovala
pro standardní výrobu tří zkušebních trámečků
o rozměrech 40 × 40 × 160 mm, a to i v případě,
že čerstvá směs nebyla do zkušebních forem
vibrována, ale ručně dusána.
Výsledky stanovení základních fyzikálních,
mechanických a trvanlivostních vlastností umělých
pískovců s použitými žlutými písky č. 1 a č. 2
s různou maximální velikostí zrna jsou prezentovány
v Tab. 11 až Tab. 13. Výroba a ošetřování
zkušebních těles a vlastní zkoušky materiálových
vlastností byly provedeny podle příslušných
ustanovení platných českých technických norem pro
testování cementu a malt. V případě pevnostních
vlastností byly hodnoty pevností v tahu za ohybu
a v tlaku stanovovány také po 7 a 90 dnech zrání
směsí. Počáteční pevnosti (po 7 dnech) dosahují,
a to jak v případě tahu za ohybu, tak i tlaku, zhruba
75–80 % hodnot pevnosti po 28 dnech. Dlouhodobá
pevnost (po 90 dnech) se pak svými hodnotami liší
od 28 denních pevností o maximálně 10–15 %,
což je v souladu s výsledky publikovanými např.
Burciagou-Díazem et al. (2013).

Laboratorní příprava umělých pískovců a jejich
základní vlastnosti
Na základě řady předcházejících dlouhodobých laboratorních experimentů, jejichž prezentace by byla vysoce nad rámec možného délkového
rozsahu tohoto článku, byla vytvořena následující
základní receptura čerstvé směsi pro přípravu
umělých pískovců:
 1 600 g žlutých písků č. 1 a č. 2 z plavení
kaolinu,
 108 g metakaolinu I META 4,
 108 g jemně mleté granulované vysokopecní
strusky SMŠ 400,
 250 g alkalického aktivátoru na bázi sodného
vodního skla s upraveným Ms na hodnotu
1,0.
Množství aktivačního činidla, přidávaného do
suché směsi tedy činí přibližně 115 % sumární
hmotnosti metakaolinu a strusky, což je mírně nad
horní hranicí doporučení pro směsi s metakaolinem,
publikovaných např. Rinnovou a Rovnaníkem
(2013). Do směsi nebyla přidávána voda, a to z toho
důvodu, že v rámci předcházejících experimentů
bylo prokázáno, že směsi s obsahem vody
jsou špatně dusatelné, což se následně projeví
velkým množstvím makroskopicky viditelných pórů
v zatvrdlé směsi. Navíc, voda je při ručním dusání

Tab. 11. Základní fyzikální, mechanické a trvanlivostní vlastnosti umělých pískovců po 28 dnech zrání směsí –
experiment 1, žlutý písek č. 1 (mrazuvzdornost stanovena po 25 cyklech podle ČSN 73 1322)
Maximální
velikost
zrna [mm]

Objemová
hmotnost
[kg∙m–3]

Nasákavost
[%]

Pevnost v tahu za
ohybu (suchý
vzorek) [MPa]

Pevnost v tlaku
(suchý vzorek)
[MPa]

Koeficient
mrazuvzdornosti v
tlaku [-]

2,0
0,5

2 120
2 040

7,0
8,3

8,0
4,5

36,9
16,3

1,08
1,13
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Tab. 12. Základní fyzikální, mechanické a trvanlivostní vlastnosti umělých pískovců po 28 dnech zrání směsí –
experiment 2, žlutý písek č. 2
Maximální
velikost
zrna [mm]

Měrná
hmotnost
–3
[kg∙m ]

Objemová
hmotnost
–3
[kg∙m ]

Celková
pórovitost
[%]

Nasákavost
[%]

Pevnost v tahu
za ohybu
(suchý vzorek)
[MPa]

Pevnost v tlaku
(suchý vzorek)
[MPa]

2,0
1,0
0,5

2 717
2 718
2 757

1 922
1 922
1 820

29,2
29,3
34,0

6,8
8,2
11,6

2,3
2,5
3,7

19,4
18,5
18,3

Tab. 13. Základní fyzikální, mechanické a trvanlivostní vlastnosti umělých pískovců po 28 dnech zrání směsi –
experiment 3, žlutý písek č. 2 (mrazuvzdornost po 54 cyklech podle ČSN EN 12371)
Maximální
velikost
zrna [mm]

Objemová
hmotnost
–3
[kg∙m ]

Nasákavost
[%]

Pevnost v
tahu za
ohybu
(suchý
vzorek)
[MPa]

2,0
1,0
0,5

1 950
1 940
1 900

7,5
10,2
18,6

2,8
2,7
2,4

Z porovnání výsledků, uvedených v Tab. 11 až
Tab. 13 vyplývá, že byly zjištěny často poměrně
výrazné rozdíly v hodnotách týchž vlastností mezi
směsmi, připravenými z rozdílných šarží žlutého
písku. Směsi se žlutým pískem č. 1 vykazují vyšší
objemové hmotnosti a tím pádem adekvátně nižší
nasákavosti a vyšší pevnosti než směsi se žlutým
pískem č. 2. Příčinou této skutečnosti je s největší
pravděpodobností mírně odlišná granulometrie obou
těchto šarží žlutého písku (viz Tab. 4). Žlutý písek
č. 1 je celkově jemnozrnnější, což se projeví lepším
zaplněním prostoru zkušebního tělesa zrny písku,
svědectvím čehož jsou právě vyšší objemové
hmotnosti než u směsí s pískem č. 2. Hodnota
koeficientu mrazuvzdornosti vyšší než 1 u směsí se
žlutým pískem č. 1 (Tab. 11) svědčí o pokračujícím
mírném nárůstu pevností i při zmrazování
a rozmrazování, což je u systémů s metakaolinem
z literatury známé (viz např. Cyr a Pouhet, 2015;
Vavro a Martinec, 2005). Se zvyšujícím se počtem
zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů (Tab. 13)
se pak koeficient mrazuvzdornosti logicky snižuje
a dostává se na hodnoty, které jsou běžné známé
u přírodního kamene (Tab. 8).
Z Tab. 11 až Tab. 13 je zároveň zřejmé, že
s klesající velikostí maximálního zrna dochází
u obou šarží žlutých písků k poklesu objemové
hmotnosti a tím pádem k růstu pórovitosti,
nasákavosti a poklesu pevnosti, a to především při
porovnání směsí s maximálním zrnem 1 mm
a 0,5 mm. Zejména v případě pevností může být
tato skutečnost způsobena jednou z následujících
příčin, popřípadě jejich vzájemnou kombinací:

Pevnost
v tlaku
(suchý
vzorek)
[MPa]

Koeficient
mrazuvzdornosti
v tlaku [-]

Koeficient
mrazuvzdornosti
v tahu za ohybu [-]

21,5
20,1
19,8

0,91
0,86
0,80

0,78
0,81
0,72

(1) lze se domnívat, že při poklesu velikosti zrna pod
0,5 mm roste v písku podíl drobných klastických slíd
na úkor křemene, tvořícího pevnou kostru
vznikajícího kompozitu, (2) při stejné hmotnosti
pojiva ve všech směsích byl pravděpodobně stupeň
obalení zrn kameniva pojivem u směsi s menším
zrnem (a tedy adekvátně větším měrným povrchem)
horší, než u směsi s větší velikostí maximálního
zrna.
V každém případě však lze konstatovat, že
umělé pískovce, připravené alkalickou aktivací
zoxidovaných písků z úpravy kaolinu plavením jsou
svými
základními
fyzikálními,
mechanickými
i trvanlivostními vlastnostmi zcela srovnatelné
s „měkčími“ typy přírodních pískovců z oblasti tzv.
české křídy, například těm, těženým dnes na
lokalitách Mšené-lázně, Podhorní Újezd nebo
Javorka u Lázní Bělohrad (viz Tab. 4).
Aplikovatelnost připravených alkalicky
aktivovaných směsí pro tvorbu výdusků
z umělých pískovců
Praktická použitelnost připravených čerstvých
směsí byla odzkoušena na příkladu tvorby výdusku
hlavy andílka do lukoprenové formy. U směsí byly
postupně snižovány velikosti maximálního zrna
(2 mm, 1 mm a 0,5 mm) a měněno bylo i množství
pojiva ve směsi (20 % a 17 % hm.) a výdusky byly
následně vizuálně porovnávány. Celkem tak byly
vytvořeny a prakticky odzkoušeny čtyři směsi,
srovnání podoby jednotlivých výdusků je prezentováno na Obr. 2.
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Obr. 2. P
Prezentace růzzné kvality pov
vrchové mode
elace výdusků v závislosti na
a zrnitosti pouužitých písků a množství
pojiva (vle
evo nahoře – písek do 2 mm
m a 20 % po
ojiva, vlevo do
ole – písek do
o 2 mm a obssah pojiva 17 %, vpravo
nahoře – písek do 1 mm
m a 17 % pojiv
va, vpravo do
ole – písek do 0,5 mm a 17 % pojiva)
rtu
uťové porozim
metrie (MIP) a metody fyziká
ální sorpce
pórového
du
usíku,
prove
edena
charrakterizace
prrostoru dvou, kamenicky a sochařsky významných
přřírodních písk
kovců – hořicckého a běloh
hradského
a vzorku, odebraného z výduusku umělého
o pískovce
s velikostí zrna do 2 mm a s obsahem po
ojiva 17 %.
K RTG CT byl použit průůmyslový tom
mograf XT
H 225 ST, vyb
bavený plošnýým detektorem
m o ploše
40
00 × 400 mm s uspořádáníím 4 000 × 4 000
0 pixelů
(N
Nikon Metrolog
gy NV, Belgiee). MIP byla re
ealizována
na
a řezaných vz
zorcích tvaru hranolu o ob
bjemu cca
2 000 mm3 (10 × 10 × 20 mm
m) za použití rtuťového
orozimetru AUTOPORE
A
cromeritics
po
9500 (Mic
Instrument Corrporation, US
SA). Izotermy adsorpce
usíku byly měřeny při 77 K volumetrickou
u metodou
du
s použitím přřístroje Microomeritics AS
SAP 2060
y povrchu
a následně použity pro stannovení plochy
BET) hodnoc
cených pískoovců. Oblas
sti mezo(B
a mikropórů byly analyzováány metodam
mi BarrettKawazoe.
-Joyner-Halenda a Horvath-K
RTG CT ře
ezy a výsledkky stanovení pórovitosti
omocí RTG CT
C a MIP a sorpční izottermy pro
po
studované příro
odní pískovcee i výdusek z umělého
píískovce jsou prezentoványy na Obr. 3 až
a Obr. 5
a v Tab. 14.

uvedené fotod
dokumentace je zřejmé, že
Z u
umělé písskovce se zrn
nem o velikostti do 2 mm (a
a to
i v případ
dě vyššího ob
bsahu pojiva – 20 %) vykazzují
výrazně pórovitou strukturu,
s
kte
erá neodpovíídá
p
Z hlediska kva lity
vzhledu přírodních pískovců.
ní povrchové modelace a detailů se ja
ako
proveden
nejvhodnější jeví směss s písky o ma
aximální veliko
osti
zrna 0,5 m
mm a s obsah
hem pojiva 17 %.
Přip
pravené umělé
é pískovce nevykazují tém
měř
žádnou náchylnost k tvorbě výkvětů vod
doých vzorcích se
rozpustnýých solí. Pouzze na některý
během zzrání objevil slabý bělavý
ý povlak, kte
erý
při opakkovaném namáčení ve vodě vymizzel.
V odparcích vodných
h výluhů všech směsí byl
n
(Na2CO
O3),
fázovou analýzou identifikován natrit
v jednom
m případě thermonatrit (Na2CO3.H2O
O).
Hodnota pH vodných
h výluhů zatv
vrdlých umělýých
pískovců byla sledová
ána po 7, 28, 56 a 90 dne
ech
ech případecch se pohybo
ovala v rozp
pětí
a ve vše
10,4–10,8
8.
Poro
ozita a zejmé
éna velikostní distribuce pó
órů
a charakkter pórového
o prostoru přředstavují jed
dny
z hlavnícch faktorů, pod
dmiňujících odolnost kame
ene
proti zvě
ětrávání a de
egradaci (viz např. Ruedriich
a Siegessmund, 2007). Proto byla
a, pomocí RT
TG
počítačovvé mikro-tomo
ografie (RTG CT),
C
vysokotla
aké
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Obr. 3. R
RTG CT sním
mky studovaný
ých pískovců (vlevo – hořic
cký pískovec z lomu Podhoorní Újezd, up
prostřed –
bělohradsský pískovec z lomu Javork
ka, vpravo – výýdusek z umělého pískovce
e se zrnem do 2 mm a 17 % pojiva)
Tab. 14. Pórovitost přírrodních pískov
vců a výdusku
u z umělého pískovce stano
ovená pomocí RTG CT a MIIP
RTG CT
Pís
skovec

Objem
vzorku
3
[mm ]

Objem
pórového
prostoru
[mm3]

Celková
pórovitost
[vol. %]

Objem
h
otevřených
pórů [mm3]

Efektivní
pórovitostt
[vol. %]

Efekttivní
pórov
vitost
stanovená
á pomocí
MIP [vol. %]

Podho
orní Újezd
Ja
avorka
Výdusek z umělého
pískovcce s velikostí
zrna do 2 mm

237,0
242,2

53,0
51,9

22,36
21,43

52,14
51,68

22,00
21,34

25,91
19,6
64

263,8

80,5

30,51

79,86

30,27

31,02

Velikostní distriibuce pórů pomocí MIP
Obr. 4. V

Obr. 5. Zobrazení obla
asti mezo- a makropórů
m
mettodou fyzikálníí sorpce dusík
ku
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Stanovení pomocí RTG CT prokázalo, že
analyzovaný výdusek z umělého pískovce vykazuje
o zhruba 27–30 % vyšší hodnotu efektivní
pórovitosti (30,27 %) než porovnávané přírodní
analogy (21,34 % resp. 22,00 %), což je v poměrně
dobrém souladu s měřeními efektivní pórovitosti
rtuťovou porozimetrií (Tab. 14).
Z výsledků stanovení velikostní distribuce pórů
metodou MIP (Obr. 4) je pak patrné, že všechny
tři typy studovaných pískovců představují makroporézní materiály se širokým rozmezím velikosti
pórů pro daný typ vzorku. Pro celkové zhodnocení
možných interakcí pískovců s vnějším prostředím je
však důležitá i oblast mezo- a v menším případě
i mikropórů, která je však rtuťovou porozimetrií
obtížně postižitelná. Při vyšším podílu mezoa mikropórů totiž dochází k pomalejší saturaci pórů
vodou a k retardaci odpařování z objemu horniny.
Pomalá výměna vlhkosti mezi horninou a okolím
pak způsobuje zadržování vody v pórovém
systému, a to se všemi důsledky pro stabilitu
pískovce, např. při působení mrazu a solí.Z tohoto
důvodu byla využita i metoda fyzikální sorpce
dusíku při 77 K (Obr. 5).
Z křivek velikostní distribuce pórů, prezentovaných v Obr. 4 a Obr. 5, je patrné, že nejvíce
rozvinutý porézní prostor vykazuje výdusek
připravený z alkalicky aktivovaného umělého
pískovce, který má, na rozdíl od obou přírodních
pískovců, značně zastoupenu také oblast mezopórů. Měření pomocí MIP prokázalo bimodální
charakter pórovitosti umělého pískovce s dominantní přítomností pórů okolo 0,013 µm (mezopóry)
a 60 µm (makropóry). Zastoupení mezopórů
je dobře viditelné i na výsledcích sorpce dusíku
a projevuje se výraznou přítomností pórů
s maximem okolo 28 nm. Velikost povrchu umělého
pískovce činí 11 m2/g. Oba typy přírodních pískovců
jsou pak především makroporézní materiály s téměř
zanedbatelným zastoupením mezopórů, přičemž
nepatrně rozvinutější pórový systém a větší povrch
vykazuje hořický pískovec z lomu Podhorní Újezd
2
(SBET = 2,4 m /g), naopak bělohradský pískovec
z lomu Javorka se vyznačuje výrazně menším
2
měrným povrchem (SBET = 0,16 m /g). Vliv
zjištěných rozdílů v charakterech pórového prostoru
umělého pískovce a jeho přírodních ekvivalentů na
dlouhodobou trvanlivost ve venkovním prostředí
bude náplní dalšího výzkumu.

83 : 17 hm. %, a navíc za situace, kdy je plnivo
představováno kyselými písky s pH výluhu okolo
hodnoty 5, dojde k uskutečnění studené anorganické syntézy a tvorbě pevné geopolymerní
vazby. Praktické použití připraveného umělého
pískovce bylo odzkoušeno na tvorbě výdusku ze
směsí s různou zrnitostí vstupních písků. Úspěšné
potvrzení možné využitelnosti kyselých odpadních
písků z plavení kaolinu, produkovaných každoročně
ve velkých objemech, je hlavním výsledkem
uskutečněného výzkumu.
Poděkování
Příspěvek vznikl s přispěním projektu podpory
koncepčního rozvoje výzkumných organizací (RVO:
68145535).
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Závěr
Na základě výsledků prezentovaných v předloženém příspěvku lze konstatovat, že i přes
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HISTORIE BENTONITU – ZÁZRAČNÉ
HORNINY
Martin Šťastný
Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Rozvojová 269,
165 00 Praha 6
Na počátku si řekněme, co to vlastně bentonit
je. Bentonit je přirozeně se vyskytující materiál,
kterému trvalo miliony let, aby se stal tím, čím dnes
je. Příběh bentonitu začal uvnitř sopek před mnoha
miliony let (asi před 488,3 až 2,6 miliony let), kdy byl
při explozi sopky kromě lávy do okolí vyvržen
i sopečný popel. Tento dramatický začátek
bentonitu byl jen počátkem jeho vzniku. Vyvržený
popel se usadil na okolní pevnině i na dně okolních
moří. Z pevniny byl splaven taktéž do moří, kde
vytvořil jednu ze sedimentárních vrstev. Postupem
času vulkanické sedimenty vybudovaly několik
vrstev v různých hloubkách. Tam byl popel uložen
a vystaven vlivům okolního prostředí (fyzikálním
a chemickým) po určitou dobu. Během ponořování
se zvyšovala teplota a tlak a docházelo k přeměně
vulkanického popela v bentonit.
Bentonity se liší strukturou a složením
v závislosti na zdroji materiálu. Stejně jako
neexistují žádné dva identické otisky prstů, nelze
najít dva identické vzorky bentonitu. Pocházejí
z různých zdrojů a každý z nich má vlastní
jedinečné minerální složení. Existuje tak několik
typů bentonitů, které jsou pojmenovány podle
dominantního prvku. Rozeznáváme bentonit sodný,
bentonit draselný, bentonit vápenatý a méně
bentonit hlinitý, každý se svými jedinečnými
vlastnostmi.
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silniční trase z hlavníhoo města Hittiteského
krrálovství Hattu
uša (Corum) a nejsvětějšíího města
Ne
erik (Samsun)).
Nejzdrav
vější a prý nejjdéle žijící lidé
é na světě
po
ocházejí z Hunzy Turkks (pohoří KarakumHindukuš), místa, kde lidé deenně pili vodu
u z ložiska
jílů typu bentonitů, které byloo definováno ja
ako nektar
esmrtelnosti v Indii. Pramenny vody z bentonitových
ne
ložisek, tzv. „svatá voda“, ddaly za vznik teorii, že
Hittites'' svatá voda je zacchytávána z přírodních
„H
be
entonitových ložisek
l
V souučasné době se o tom
ve
edou dlouhé diskuze.
d
A takk má bentonit nazývaný
jako "hojivá hlín
na" zajímavouu historii. Lidé
é používali
y interně a ex
xterně, aby zleepšili své zdra
aví a léčili
jíly
ne
emoci po celá staletí. Staarověké národ
dy z And,
střední Afriky a domorodcci z Austrálie použili
be
entonit jako doplněk
d
pro lééčení bolesti. Dokonce
ještě předtím, než Aztékové
vé (1428–1521) objevili
be
entonit, jejich předchůdci Amargosové
é (8. stol.
přř. n. l. až 480 př. n. l.) poznnali mnoho je
eho výhod.
Do
omorodci z Již
žní Ameriky a Mexika chvá
álili léčivou
sílu stejné hlín
ny, která bylaa nalezena v přírodě.
Indiáni v Severní Americe ppoužili hlínu na
n hojení,
ce
eremonie a čiš
štění těla, kdyy bentonit pou
užívali jako
mýdlo. Starově
ěké kmeny vyysokých And (Aztékové
14
428–1521), střední Afriky a domorodců z Austrálie
po
oužívaly hlínu
u jako dietní základ, dopln
něk a pro
léčebné účely.

Nyn
ní se podívejm
me na jeho bohatou
b
histo
orii.
Jeho nallezení a využití sahá na samý počáttek
lidské civvilizace, ba možná ještě
ě dále. Existtují
náznaky, že již Homo erecttus a Hom
mo
neanderth
halensis použžívali bentonit nebo obecně
ě jíl
smíchanýý s vodou a různé typy ba
ahna k vyléče
ení
ran, k ukklidnění podráždění, k čiště
ění kůže atd. To
by mohlo
o být způsob
beno napodobováním zvířřat,
z nichž m
mnohá instinkktivně používa
ají minerály p
pro
tyto účelyy.
Nejsstarší potvrzzené zmínky
y o využívá
ání
bentonitu pocházejí jednak z Kypru
u, kde byl pou
užit
k odběru
u vlnového oleje a jedn
nak z Anato
olie
(5000 lett př. n. l.), kd
de byl velmi významným
v
p
pro
anatolsko
ou civilizaci. Již zde si vyslo
oužil svou pově
ěst
zázračné horniny. V současné
s
dob
bě (2005–200
09)
byly prováděny vykopá
ávky v oblasti nejsevernějšíího
výskytu A
Anatolské říše
e. Zde byly v oblasti měssta
Nerik (vizz Obr. 1), ztraceného mě
ěsta Hittiteské
ého
královstvíí na východníí straně řeky Kızılırmak,
K
7 kkm
severozápadně od Ve
ezirköprü obje
eveny artefakkty,
ovým písmem
m, které obsah
hují
jako jsou tablety s klíno
i zmínky o bentonitu. Občané
O
tohotto království b
byli
ni ve Starém zákoně Bible. Dlouho neb yly
zmiňován
důkazy, zda toto království existovalo až
archeolog
gické objevy v roce 1876 prokázaly je
eho
existenci.. Zdá se, že po
p staletí jsou
u zjevně důležžitá
přírodní bentonitová ložiska Re
eşadiye/Hitit na

Obr. 1. G
Geografická po
ozice města Nerik, centra Hiittiského králo
ovství.
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Obr. 2. H
Historické vyob
brazení využitíí jílů ke zdravo
otním účelům
v Japonsku nebo Koreji). Jižž učebnice Hippokrata
460–377 př. n. l.) zmiňuje geeofagii.
(4
V Řecku Aristoteles
A
(3384–322 př. n.
n l.) učinil
prrvní zmínku o úmyslném poožívání jílu, země nebo
pů
ůdy lidmi pro terapeutické a náboženské účely.
První známá písemnná zmínka o použití
„k
kamenů“ a popis jejich mineerálních výho
od pochází
z Říma z roku 60
6 př. n. l. V ccelé dávné historii se jíly
oužívají lokáln
ně pro zklidněění pokožky a také pro
po
vn
nitřní gastroin
ntestinální prroblémy. To popisuje
i slavná
s
lékařsk
ká učebnice s názvem De Medicina,
kterou vydal dermatolog Cornelius Celsus
(14–37 n. l.).
P
staršíí (23–79 n. l.) věnoval
V Římě Plinius
ce
elou kapitolu ve
v své knize N
Naturalis Histo
oria mnoha
zp
působům využití hlíny proo léčbu pupín
nků, černé
hlavy a utahov
vání kůže. Pliinius st. si vš
šiml požití
jílu z ostrova Lemnos v Řecku. Použ
žívání jílů
a bylo zaznam
menáno průbě
ěžně až do
z tohoto ostrova
14
4. století.
s
Geofagie, jak již bylo řečeno, je starodávná
prraxe konzuma
ace zemních materiálů obsahujících
jílo
ové minerály k vyvolání obecné hojiv
vé reakce,
jakož i proti infekcím a zánětům v gastrointestinálním traktu.
t
Zatím
mco písemné popisy
filo
ozofů z obdo
obí před i v našem letop
počtu jsou
přřínosné, dodnes neexistuuje alespoň minimální
klinický důkaz podporující
p
pooužití bentonittového jílu
k léčbě zažívac
cích potíží.
Průzkumníci v Americee zaznamenali existenci
ge
eofagie mez
zi domorodým
ny, např.
mi Američan
Gabriel Soares
s de Sousa, v roce 1587 pozoroval
km
men v Brazílii používajícíí jíly. Alexan
nder von
Humboldt popsal kmen Otoomacs, který jedl velké
množství jílů. V Africe Daavid Livingsttone psal
o otrocích, kteřří jedli jíl na Z
Zanzibaru. Pře
edpokládá
se
e, že velké množství otro
roků s sebou
u přineslo
prraktiky konzu
umace jílu, kkdyž byli odesláni do
No
ového světa
a jako souččást transattlantického
ob
bchodu s otroky. Otroci, kteeří praktikovali geofagii,
by
yli přezdíváni „jedlíci z hlínyy“, protože by
ylo známo,
že
e konzumují jíl, ale také kořření, popel, křřídu, trávu,
sá
ádru, barviva a škrob.

e ve společ
čnostech, kte
eré
Ješttě dnes se
neztratily kontakt s přírodou, jíly
y používají p
pro
preventivní péči. Indové používajjí jíly pro ssvé
slavnostn
ní léčebné posstupy. Africké kmeny používvají
hlínu pod
dobně. Dr. We
eston A. Pric
ce ve své kn ize
Výživa a fyzická dege
enerace disku
utuje o několiika
h, včetně ku
ultur v Andácch,
domorodýých kulturách
aly
střední A
Africe a Austtrálii, které jíly konzumova
různými zzpůsoby. Mnozí si nosili kou
ule sušených jjílů
ve svých pytlích a rozp
pouštěli malé množství jílu ve
vodě, pili s jídlem, abyy zabránili otrravě přítomnýými
toxiny.
40 n. l.) bento
onit
Egyypťané (3150 př. n. l. až 64
hojně po
oužívali v ka
aždodenním životě. Kvaliitní
bentonit jje hlavní složkou, která pomohla dokona
ale
uchovat m
mumifikovaná těla po tisíce let. Také Ebe
ers
Papyrus, egyptský te
ext a jedna
a z nejstaršíích
lékařskýcch prací, která
á kdy byla obje
evena, obsahu
uje
stovky ná
ávodů a opravvných prostřed
dků pro všech
hny
druhy pro
oblémů, včetn
ně použití ben
ntonitu při léče
ení
kůže a tě
ěla. Ve spisecch Aristotela a Marca Pola se
dokonce zmiňují lidé, kteří jedí hlínu v boji prroti
nemoci.
álovské hodno
osti, jakou byyla
Od egyptské krá
Kleopatra
a, která použilla bahno z řeky Nil před vííce
než 1800
0 lety jako so
oučást jejího rituálu
r
krásy, po
moderní televizní královny,
k
jak
ko klan ro
odu
anů či Mindy Kaling, použ
žívají lidé jíly ke
Kardashia
zkrášlení a uzdravení kůže (a dalšíc
ch) po tisíce llet.
p
na bá
Dnes je to docela moderní a prášky
ázi
bentonito
ového jílu se hojně prodáv
vají. Lidé věd
děli
ách jílu na různé nemo
oci po tisícile
etí.
o výhodá
Bentonit byl jednou ze
e složek, která se používa
ala
ohla dokonale uchovat těla po
k mumifikkování a pomo
tisíce let. Bentonit byl oslavován po
o staletí pro je
eho
ětlivé, čistící a výživné vla
astnosti. Histo
orie
protizáně
bentonito
ové hlíny je dlo
ouhá a fascinu
ující!
olik spisovate
elů
Ve starověkém světě něko
agie. Je to odb
borný termín p
pro
zaznamenalo jev geofa
měř univerzální po celém svě
ětě
konzumaci jílů a je tém
v kmeno
ových a trad
dičních venko
ovských spole
ečnostech (ačkoli to zře
ejmě nebylo dokumentová
áno
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Dios
scorides (40
0–90 n. l.) byl
b praktikujíccím
lékařem v Římě v dob
bě vlády císařře Nerona. Ja
ako
chirurg říímské armády měl možno
ost cestovat po
celé Římské říši a sbíírat léčivé rostliny a minerá
ály.
Byl v Řím
mské říši znám
m jako inženýrr medicíny, kte
erý
věřil, že bentonit má
á božské vlas
stnosti a že je
ideální prro terapeutické
é účely. Jeho dílo De Mate
eria
Medica je základní historický
h
pram
men o lékařsství
Starověké
ého Řecka, Říma a dalších civilizací

Obr. 4. C
Claudius Galén
n

10
0. století a stalo se veddle spisů Galénových
ne
ejdůležitějším lékařským ppramenem sttředověku.
Kn
niha sloužila jako
j
základní učebnice mu
uslimských
a křesťanských žáků lékařstvví. Byl známý jako
j
„princ
lékařů“ v Ará
ábii a vyučooval mnoho studentů
o léčebných účincích jílu. Upozorňuje i na bibli,
která také obsahuje odkazzy na hojivé
é síly jílu
ho moře.
a bahna Mrtvéh
Později Marco
M
Polo (11254–1324) popsal,
p
jak
a svých cestách viděl muuslimské poutníky léčit
na
ho
orečky požívá
áním „růžové země“. Tato praxe se
v některých zem
mích a komunnitách stále po
oužívá pro
te
erapeutické účely
ú
nebo ddokonce k úlevě od
hladomoru.
n Kneipp (1 821–1897) byl
b bavorSebastian
kým knězem a jedním z předchůdců naturosk
pa
athického léka
ařského hnutí.. Je převážně
ě spojován
s „Kneipp Cu
ure“ formou hydroterapie
e, což je
ap
plikace vody za různých ttlaků a teplot, o které
prrohlašoval, že má terapeeutické nebo
o léčebné
úč
činky. Kneipp
p je však znnám i jako propagátor
p
přřírodního oše
etření s pouužitím hliněný
ých obalů
a obkladů.
Adolf Jus
st (1859–19366) navázal na
a Kneippa.
Uč
čil se na knih
hkupce, ale oonemocněl a v nemoci
se
estavil samos
statnou studii o různých přírodních
prrostředcích a stal se tak llaickým prakttikem. Pro
filo
ozofii medic
cíny nejvíce prosazoval „Návrat
k přírodě“, vyu
užívající přiroozené potraviny, čistou
vo
odu, čerstvý vzduch a jílyy. Oba (Kneip
ppp, Just)
po
oužívali jíly s úspěchem
ú
k lééčbě.
Jíl byl pou
užíván také k lléčbě asijské cholery
c
na
po
očátku 20. století slavným
m berlínským
m lékařem
Ju
uliem Stump
pem, a tzv. zelenou hlínu použil
Dr. Meyer Ca
amberg, abyy neutralizov
vat otravu
arrzenem. Vojá
áci v první světové vá
álce trpěli
ottravami ze špatného
š
jíddla, úplavicí, průjmem
a infekcí z ran, takže němeččtí lékaři dávali vojákům
ancouzské
hlínu jako řešení těchto pproblémů. Fra
pluky netrpěly úplavicí, prootože jim byl přidán jíl
víc k jídlu
k jejich jídlu a ruští vojáci obdrželi nav
20
00 gramů jílů.
h
je pooužití hlíny, konkrétně
Během historie
ze
elené hlíny nebo benttonitu, dobře
e zdokumentováno. Chcete-li se dozzvědět více po
odívejte se
a dílo „Naše
e Země, našše léčba“ Raymonda
R
na
De
extreita (1908
8-2001). Franccouz Raymon
nd Dextreit
je nejznámější a nejzkušenějjší naturopath
h na světě,
yužití jílů k lééčbě. Stojí za
a moderní
který popsal vy
bnovou léčivých jílů jako foormy přírodníí medicíny
ob
v západním sv
větě. Raymonndova více ne
ež 30-letá
zk
kušenost s léč
čivými jíly bylaa spojena se schopností
s
po
ozorovat, dok
kumentovat a korelovat fy
yziologický
úč
činek hlíny s principy jaak přírodní medicíny,
ta
ak „moderní“ tradiční m
medicíny. Byl mistrem
v pozorování „m
moderního pokkroku“ ve vědě o terapii
jílů.
(1869–1948)) praktik
Mahatma Gandhi
z
v oblasti jílů. Gándhí měl vícce než 25 let zkušeností
éčivých jílů v ppřírodní medic
cíně.
s používáním lé

bský filosof Avicena (980–1037) je
Arab
uznáván za otce moderní
m
medicíny. Za je
eho
mnější dílo se považuje
e kniha Kán
non
nejvýznam
medicíny (Canon Med
dicinae), která
á vznikla kole
em
30 jako sbírka řecko-ara
abské lékařsské
roku 103
moudrostti. Dílo bylo vrcholem lék
kařského vědě
ění

Moderní využittí bentonitu
Jíly dne
es mají zaasloužené místo
m
ve
dravotních a kosmetickýchh metodách. Široce se
zd
po
oužívají v lázn
ních, jíly se mís
ísí s vodou (ge
eoterapie),
a to s mořskou nebo minnerální léčivo
ou vodou.
Ne
echávají se dozrávat (peeletoterapie) nebo se

Obr. 3. P
Pedanius Diosccorides
Slavvný řecký lékkař Galen (129?–216 n. l.),
navázal n
na Hippokrata
a, byl jeden z nejznámějšíích
starověkýých lékařů. Zd
dokumentovall způsob, jakýým
hlína vyyléčila nemoccná nebo zraněná
z
zvířa
ata
a zaznam
menal zjištění o vnitřním a vnějším použžití
jílové tera
apie.
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míchají s parafínem (parami). Více lze nalézt např.
v publikaci Carretero M. I. (2002): Clay minerals and
their beneficial effects upon human health. Applied
Clay Science 21, 155–163.
Při geoterapii a peloterapii se jíly používají
jako masky, kataplazmy nebo bahenní koupele
v závislosti na oblasti těla, která má být ošetřena.
Teplota jílu může být buď horká, nebo studená.
Bahenní lázně se používají v lázních, ale
i v kosmetice ke zkrášlování, když se bláto nanáší
ponořením části těla (koupání paží, rukou nebo
nohou) nebo celého těla do vany nebo do koupele
naplněné směsí jílu a vody.
Bylo napsáno mnoho knih podrobně
popisujících, jak byly jíly po staletí používány
k léčivým účelům. Nikdo však nikdy nebyl schopen
plně vysvětlit, co dělá bentonit tak skvělým
léčitelem. Někteří říkají, že hojivé vlastnosti jílů jsou
způsobeny jeho schopností vázat toxiny. To je
způsobeno negativním elektrickým nábojem jílové
částice. Většina toxických jedů, volných radikálů,
těžkých kovů atd. je pozitivně nabitá, takže tyto
toxiny jsou přitahovány jílem a pak vyplaveny z těla
jako odpad. Někteří věří, že výhody jílů jsou dány
vysokou úrovní pH, která umožňuje produktům, aby
byly více alkalické. Ostatní tvrdí, že přínosy plynou
ze širokého spektra minerálů nalezených v jílu.
Všechny tyto teorie jsou užitečné, ale nedostatečné,
aby vysvětlily veškeré dobro, které bentonit přináší.
Ti, kteří mají prospěch z tohoto přírodního produktu,
jsou ochotni nechat stranou vědecké vysvětlení
a vděčně přijmou výhody produktu.
Pokud jsou jíly tak dobré pro léčení, proč je
světová lékařská komunita nepropaguje? Proč
nebyly provedeny rozsáhlé testy prokazující platnost
mnoha užitečných vlastností jílů? Odpověď může
být dána jedním slovem: Peníze. Neexistuje žádná
ekonomická budoucnost, která by podporovala
přirozený, levný produkt, který nemůže být
patentován.

•
•

•

•
•

•

•
•

Nejnovější moderní využití bentonitu
•
•
•
•

•

•

•

První patent byl vydán v roce 1868 o zacházení
s parafinem jako s názvem Fullers Earth (název
pro bentonit ve Velké Británii).
V roce 1880 byl bentonit používán pro částečné
zušlechťování a bělení jedlých olejů ve
Spojených státech.
Od roku 1901 se bentonit používá jako vrtné
bahno.
V roce 1906 byly v Německu aktivovány bělicí
půdy pomocí kyselin. Bentonit byl použit
s kyselinou chlorovodíkovou k ošetření olejů
nebo k bělení jejich barev.
Od roku 1920 se bentonit používá v odlévacím
průmyslu pro lepení forem. Slévárenský sektor
je oblastí využívanou nejvíce bentonitem a roční
spotřeba dosahuje 3,5 milionu tun.
Je známo, že němečtí lékaři během první
světové války vážně snížili úmrtnost v případě
otravy jídlem, úplavicí, průjmem, infikovanou
ranou bentonitovou terapií.
V roce 1949 byly změněny vlastnosti bentonitu
tak, aby byly použity v nevodních prostředích,
a získané organogely byly použity jako vrtací
tekutina a zahušťovadlo povlaků.

Od roku 1959 se bentonit používá jako stelivo
pro kočky.
Ruští vědci používají bentonit k ochraně svých
rukou a těl při práci s jaderným materiálem
jako zakrývání hydratovaným bentonitovým
„magmatem“ před tím, než si obléknou radiační
oblečení.
Bentonit, který velmi dobře absorbuje záření, byl
použit k zabránění úniku po Černobylu.
Čokoláda a sušenky s bentonitem byly
distribuovány lidem v regionu.
NASA
používá
bentonit
jako
potravní
obohacující tabletu k prevenci osteoporózy
astronautů.
Bentonit se používá jako přísada při výrobě
lepidla, krmivo pro zvířata, pro peletizaci železné
rudy, výrobu papíru, částečnou úpravu vody, pro
výrobu kopírovacího papíru bez obsahu uhlíku,
při čištění odpadních vod; jako zahušťovadlo
v jaderných odpadech, mytí oděvů, změkčovacích textilií, odvlhčovacích a olejových
prostředků a produktů na bázi vody a v mnoha
dalších provedeních.
Nově vyvinutá oblast použití bentonitu, kde se
používá jako polymerní přísada. Přidáním
bentonitu se zlepší vlastnosti polymeru, které
brání tvorbě plynu a odolávají teplotě.
Zpomalovače hoření vyrobené z bentonitu se
používají v produktech vyžadujících odolnost
vůči teplotě a plameni, jako jsou plastové
elektrické zátky.
Dne 12. září 2005 výsledky experimentů
ukázaly, že HIV (AIDS) a postup chřipkového
viru byl zabráněn bentonitem.
Konečně, jak bylo zmíněno, bentonit se používá
v mnoha oborech medicíny k léčbě různých
nemocí. Např. artritida, akné, atletova noha,
popáleniny, blistry s horečkami, říznutí,
škrábance, vyrážky, ekzém, hmyzí štípnutí
infekce, nehtové houby, pásový opar, kyselé
trávení, pálení žáhy, alergie, kolitida, průjem,
úplavice, divertikulitida, otrava jídlem, syndrom
dráždivého střeva (IBS), Crohnova nemoc,
paraziti, bolení břicha, bolest zubů, vředy. To jen
namátkový výběr léčivých účinků.

KNIHY A ČASOPISY
Nový, v pořadí 52. Newsletter AIPEA
lze nalézt a stáhnout si jej na stránkách
https://aipea.org/newsletter/AIPEA_newsletter_52_2
020.pdf
Chceme Vás informovat, že byly aktualizovány
stanovy AIPEA tak, aby odrážely současný stav
pro členství. Aktuální verzi najdete na adrese
https://aipea.org/statutes/.

AKTUALITY
Vzhledem k pandemii koranaviru berte
následující data s rezervou, případně si na
webových stránkách ověřte správnost termínu.
Organizační výbory sledují hodnocení rizik
pandemie Světovou zdravotnickou organizací
a většinu schůzek odkládají nebo přesouvají na
pozdější termíny nebo na on-line verzi.
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2020

14. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOIL
SCIENCE
28.–29. prosince 2020
Paříž, Francie

4th Asian Clay Conference (sledovat
web stránky vzhledem ke COVID-19,
možnost on-line účasti)
7.–10. června
Pattaya, Thajsko
http://asian-clay2020.com/

2021
17. MEZINÁRODNÍ JÍLOVÁ KONFERENCE
12.–16. července 2021
Istanbul, Turecko
E-mail: chair@17icc.org nebo secretariat@17icc.org
Internet: https://www.17icc.org/
V dubnu 2020 organizátoři ICC poslali výzvu
k tematickým zasedáním, která se budou konat
v Istanbulu v roce 2021.

57th Annual Meeting of the Clay Minerals
Society CMS) (sledovat web stránky vzhledem
ke COVID-19 možnost on-line účasti)
5.–19. června, odloženo na 25.–30.října
Richland, Washington, USA
https://pnnl.cvent.com/CMS2020

20th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOIL
MECHANICS AND GEOTECHNICAL
ENGINEERING (ICSMGE)
12.–17. září 2021
Sydney, Austrálie

8th International Conference on Clays in Natural
and Engineered Barriers for Radioactive Waste
Confinement
8.–11. června, odloženo na 14.–17. června 2021
Nancy, Francie
https://www.clayconferencenancy2020.com/

2024

Goldschmidt 2020 e (sledovat web stránky
vzhledem ke COVID-19)
21.–26. června
Honolulu, Hawaii, USA
https://goldschmidt.info/2020/

37. MEZINÁRODNÍ GEOLOGICKÝ KONGRES
2024
Busan, Korea
www.igc2024korea.org/2015/english/main/index_en.
asp

10th MID-EUROPEAN CLAY CONFERENCE
(MECC 2020)
13.–17. září 2020, odloženo na rok 2022
Kliczkow , Polsko
Eurosoil 2020 (odloženo na 23.–27.8.2021)
24.–28. srpna
Ženeva, Švýcarsko
http://www. eurosoil2020.com
GeoHealth 2020
1.–5. září
Bari, Itálie
http://www. geohealth-scientists.org

Vydává:
Česká společnost pro výzkum a využití jílů
V Holešovičkách 41
182 09 Praha 8 - Libeň
tel.: 266 009 490, 233 087 233
Registrační číslo: MK ČR E 17129

36. Mezinárodní geologický kongres
odloženo na 2.–8. října
New Delhi, Indie
http://www.36igc.org/

Editor:
RNDr. Martin Šťastný, CSc. (Geologický ústav
AV ČR, v.v.i.)
e-mail: stastny@gli.cas.cz, stastny.cm@seznam.cz

4th World Forum on Industrial Minerals (WFIM-4)
& AIPEA Short Course – 2020
17.–20. října
Chi Zhou City, Anhui, Čína
http://www.qyim-cn.com/forum/index.html
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