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Abstrakt 

 Diplomová práce je zaměřena na vlastnosti speciální keramiky používané pro plynulé 

odlévání oceli. Tato keramika je důležitým článkem v provozech plynulého odlévání oceli a 

díky neustálému vývoji technologií za účelem zvýšení kvality, úspory materiálů, energií a 

zvýšení efektivnosti jsou na ni kladeny vysoké nároky v oblasti užitných vlastností a samotné  

kvality. 

 Experimentální část je věnována studiu vlastností keramických výrobků na bázi Al2O3 

vystavených rozdílným podmínkám teploty a tlaku. Zkušební vzorky, které prošly rozdílnými 

podmínkami byly podrobeny několika testům s cílem stanovit jejich vlastnosti. Porovnáním 

výsledků by mělo být možné stanovit vlivy a případné závislosti na jejich konečné vlastnosti. 

Pochopení vlivu stanovených parametrů hraje významnou roli k produkci a garanci požado-

vané kvality keramických výrobků. 

 

Klíčová slova: slinování; ponorná výlevka; Al2O3; mechanické vlastnosti 

 

Abstract 

 This diploma thesis is focused on properties of special ceramics used for continuous 

casting. This ceramics is important article in continuous casting plant and thanks to continu-

ous development technology with the purpose of increasing qualities, saving materials, energy 

and increasing effectiveness come to high demands of utility properties and quality. 

An experimental section is devoted to study properties of ceramics products on the ba-

sis of Al2O3 subjected to the different conditions of temperature and pressure. The specimen 

which have undergone different terms were subjected to several test with goal to determine 

their properties. Comparing the result should be possible to determine the effects of a poten-

tial depending on their properties. Understanding the influence of the specified parameters has 

an important role to produce and guarantee required quality of ceramics products. 

 

Key words: sintering; submerged entry nozzle; Al2O3; mechanical properties  
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1. ÚVOD 

Diplomová práce je zaměřena speciální keramiku pro procesy plynulého odlévání oceli. 

Proces plynulého odlévání, jehož je speciální keramika nedílnou součástí, je od 50. let 20. 

století na výrazném vzestupu. Do té doby se odlévání provádělo do stacionárních kokil a pro-

duktem byly ingoty různých tvarů příčného průřezu. S nástupem plynulého odlévání, které 

přineslo zvýšení produktivity, kvality a celkové efektivnosti, se zvedly i podíly plynulého 

odlévání na produkci oceli v celosvětovém měřítku. 

Práce se také věnuje způsobu použití této speciální keramiky v procesech kontinuálního 

odlévání. Tato keramika zahrnuje širokou škálu typů, lišící se tvarem, složením a způsobu 

použití. Protože keramika pracuje v agresivním prostředí, jsou na ni kladeny ty nejvyšší mož-

né nároky, aby se co nejvíce eliminovaly možnosti poškození keramiky a následné znehodno-

cení samotné oceli při jejím odlévání. Proto tato speciální keramika prochází neustálým vývo-

jem, kdy je prováděno nespočet studií a testů s cílem stanovit vlivy tvaru a složení a způsobu 

použití na výslednou kvalitu oceli. 

Dále je v práci popsán výrobní proces izostaticky lisované keramiky, kdy tento způsob 

výroby je označován jako převažující. Jsou zde dále probrány možnosti kontroly během vý-

robního procesu, jakožto významného činitele ovlivňující výslednou kvalitu výrobků. 

Experimentální část je zaměřena na studium vlivu rozdílných podmínek během procesu 

výroby na vlastnosti této keramiky. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Keramika 

 Keramika představuje velmi širokou škálu materiálů, lišících se svou strukturou, che-

mickým složením a vlastnostmi. Připravována je obvykle z výchozích prášků slinováním. 

Keramika je materiál převážně krystalický, složený především z anorganických sloučenin 

nekovového charakteru. Struktura keramických materiálů je obecně heterogenní, polykrysta-

lická a polyfázová. Keramika obsahuje většinou více krystalických fází a často i fáze skelné, 

které vznikly roztavením taviv a sklo tvořivých složek. V keramice bývá také přítomno větší 

nebo menší množství pórů [1]. 

 Z makroskopického hlediska se keramické materiály jeví jako homogenní,  

s vlastnostmi stejnými ve všech směrech. Toto je způsobeno tím, že jednotlivá krystalická 

zrna jsou navzájem uspořádána náhodně. Materiál je polykrystalický, s krystaly různých dru-

hů, jejichž vlastnosti mechanické, tepelné a jiné se navzájem liší. Uvnitř jednotlivých zrn se 

tyto vlastnosti liší i v různých směrech téhož krystalu [3]. Keramiku můžeme obecně rozdělit 

na přírodní a technickou. 

 

2.1.1. Technická keramika 

           Technická keramika je vyráběna především za syntetických surovin a má využití při 

aplikacích za extrémních podmínek. Patří zde i speciální žáruvzdorná keramika používaná 

k plynulému odlévání oceli. K hlavním vlastnostem technické keramiky patří žáruvzdornost, 

vysoká chemická odolnost, vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti opotřebení. Technickou 

keramiku lze rozdělit do třech skupin: keramika oxidová, keramika neoxidová a keramika 

směsná. 

           Pro použití v procesu plynulého odlévání oceli se používá převážně keramika oxidická, 

která je tvořena oxidem, ve formě syntetického prášku. Používají se oxidy na bázi Al2O3,ZrO2, 

MgO a  SiO2  jako hlavní složky s přídavkem dalších oxidů v menším množství jako jsou oxi-

dy Na2O, B2O3, CaO, HfO2  a další. Příprava této keramiky zahrnuje proces izostatického liso-

vání a slinování. 
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2.1.1.1. Vlastnosti technické keramiky 

  Keramické materiály vynikají vysokou pevností, tvrdostí a otěruvzdorností, ale sou-

časně jsou náchylné ke křehkému porušení. Keramika vykazuje relativně velkou pórovitost a 

její teplotní vodivost a roztažnost je podobná kovům. Keramika má vysokou tlakovou pevnost 

a je charakteristická vysokým bodem tání, chemickou odolností a žáruvzdornosti [2].  

Mechanické vlastnosti  

 V procesu slinování keramických materiálů ve struktuře vznikají zpravidla tři fáze: 

krystalická, amorfní(sklovitá) a plynná. Krystalická fáze určuje především fyzikální vlastnos-

ti, amorfní má vliv na technologii tváření a teplotu výpalu. Plynná fáze určuje hlavně pórovi-

tost materiálu, která ovlivňuje mechanické vlastnosti [1].  

  Pevnost – je odolnost vůči napětí, v keramice při zátěži dochází k pružné deformaci 

až do okamžiku porušení náhlým lomem, který probíhá jako makroskopicky křehký, bez 

zjevné plastické deformace. Porušení je téměř vždy vyvoláno účinkem tahových napětí. Pev-

nost v tlaku je několikanásobně vyšší než pevnost v tahu. Porušení keramiky vychází často 

z povrchu. Pevnost v tahu Rm nelze u keramiky pokládat za materiálovou konstantu, protože 

není dostatečně dobře reprodukovatelná. Tato pevnost závisí na obtížně kontrolovatelné veli-

kosti trhlin a pórů. I pevnost v ohybu Rmo závisí na velikosti povrchových trhli, je ale lépe 

reprodukovatelná [4]. Můžeme říct, že čím více je obsaženo v keramice pórů a čím jsou zrna 

větší, tím menší je její pevnost. Na obr. 1 je znázorněna závislost pevnosti v ohybu na teplotě 

pro slinutý Al2O3 a pro tlakově i reakčně slinovaný SiC a Si3N4. Velice podobný průběh mají 

i další druhy oxidové nebo neoxidové keramiky. 

 

Obr.1 Závislost pevnosti v ohybu na teplotě [4] 
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 Přestože mají většinou keramické materiály při pokojové teplotě nižší pevnost než 

mnohé kovové materiály, uchovávají si tuto pevnost do značně vysokých teplot, naopak u 

kovů již pevnost ve vyšších teplotách klesá. 

 Odolnost proti teplotním rázům – většina keramiky je citlivá k napětím vznikajících 

při změnách teploty z důvodů nízké pevnosti v tahu a křehkosti. Odolnost keramiky vůči te-

pelnému pnutí je vyšší, čím je vyšší pevnost a čím je nižší hodnota tepelné roztažnosti a 

Youngova modulu pružnosti [5]. 

 Lomová houževnatost – charakterizuje chování při lomu materiálů, odpor proti šíření 

trhlin. Typickým lomem je u keramiky lom křehký – štěpný nestabilní. Keramika již zpravi-

dla obsahuje mnoho zárodečných mikrotrhlin, které vznikají již při procesu slinování a ochla-

zování ze slinovací teploty. Křehkost keramiky je způsobena hlavně tím, že vzhledem k malé 

pohyblivosti a manévrovatelnosti dislokací se nevytvoří účinná plastická zóna. Před čelem 

trhliny v oblasti vysokého napětí lze očekávat jen ojedinělý pohyb dislokací. Lomová hou-

ževnatost proto dosahuje u keramiky velmi nízkých hodnot. Nízká hodnota lomové houževna-

tosti je dána nízkou hodnotou efektivní měrné lomové energie dle vztahu: 

    
  
 

 
       [       ]      (1) 

  kde E – je Youngův modul pružnosti v tahu  

  

 Mezi další vlastnosti keramiky patří ještě modul pružnosti – který je u keramiky vyšší 

než u kovů, ale výrazně se snižuje s přítomností pórů a dutin a také tvrdost – což je odpor 

proti vnikání cizího tělesa [1]. 

Fyzikální vlastnosti 

 Pórovitost – významná charakteristika keramických materiálů udávána v procentech. 

Určuje se dle vztahu: 

       
    

 
     [ ]                               (2) 

kde ρ je teoretická hustota určená na základě mřížkových parametrů a atomových hmotností, 

a ρv je objemová hmotnost – hmotnost jednotkového objemu obsahujícího póry. 

U technické keramiky se požaduje co nejnižší pórovitost [1]. 

Při pórovitosti keramiky nižší než 5% hovoříme o keramice vakuově těsné 
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 Tepelná vodivost – u vícefázových soustav keramiky silně závisí na množství pórů a 

podmínkách přestupu tepla. 

 Tepelná roztažnost – je to charakteristika změn rozměrů materiálů v důsledku změn 

teplot. Obecně lze tvrdit, že objem se v důsledku změn teplot zvětšuje. 

 Odolnost vůči oxidaci – je u keramických materiálů velmi vysoká díky vzniku 

ochranné oxidické vrstvy. Existence sklovité fáze na hranicích zrn tuto schopnost  snižuje. 

2.1.2. Keramika pro kontinuální odlévání oceli 

     Pro kontinuální odlévání oceli se používají speciální žáruvzdorné keramické materiá-

ly. Velká část této keramiky je vyráběna pomocí izostatického lisování a následného slinová-

ní.  

2.1.3. Izostatické lisování 

 Cílem je vytvořit z keramických prášků pevný materiál s dostatečnou hustotou pro 

další zpracování směřující k dosažení výsledné pevné fáze. Pro výrobu speciální keramiky pro 

odlévání oceli se používá izostatické lisování za studena, to je lisování za normálních teplot. 

Při izostatickém lisování dochází k působení tlaku ve všech směrech stejně (viz. Obr. 2). Na 

prášek, který je uzavřen v pouzdru působí tlak, který je přenášen kapalinou. 

 

Obr. 2  Izostatické lisování za studena [6] 



16 

 

 Pouzdro musí splňovat několik základních vlastností:  

- za vysokých teplot se musí chovat jako kapalina – přenáší tlak na prášek izosta-

ticky,  

- za normálního tlaku se musí chovat jako pevná látka, aby bylo schopné udržet 

svůj tvar i po naplnění těžkého prášku 

- po vylisování se nesmí pouzdro lepit k výlisku, aby byla možnost jeho snadného 

sejmutí bez poškození výlisku 

 Velikost výlisku je dána velikostí pouzdra a omezena pouze velikosti tlakové nádoby. 

Lze lisovat velké, složité i silnostěnné výlisky, stejně tak tvarově složitější výlisky. Obecně se 

lisovací tlaky pohybují od 100 000 KPa do 280 000 KPa a to pro většinu kovových prášku. 

Pro ostatní práškové materiály včetně prášků pro výrobu keramiky je tato hodnota v rozmezí 

14 000 KPa – 69 000 KPa [6]. Izostatické lisování umožňuje lisovat keramické prášky bez 

použití pojiv, které by se tak musely odstranit dalším zpracováním. 

2.1.4.  Slinování 

 Při procesu slinování dochází k samovolnému zpevnění látek za zvýšené teploty. Při 

tomto procesu obvykle dochází ke zhutňování -  snížení pórovitosti. Slinování probíhá s teku-

tou fází nebo v pevném stavu. Slinování lze definovat jako difuzní pochod při teplotě 0,65 – 

0,8 složky s nejvyšší teplotou tavení [7]. Proces slinování ovlivňuje teplota, prostředí, čas a 

druh slinovacího procesu. Slinovací procesy rozdělujeme na několik typů (viz. Obr. 3) 

 

Obr. 3 Přehled slinovacích procesů 
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 Slinování v tuhém stavu 

 Tento proces slinování se právě uplatňuje při výrobě speciální keramiky. Hnací silou 

slinování je energie volného povrchu částic [8]. Při procesu slinování dochází k poklesu Gib-

bssovy energie systému [9]. Toto snižování energie systému je z důvodů, kdy  fázové rozhraní 

tuhá fáze – plyn přechází do energeticky výhodnějšího rozhraní tuhá fáze – tuhá fáze. S tímto 

dějem je spojen vznik hranic zrn. Na povrchovou energií částic má vliv zakřivení povrchu [5]. 

 Při větším zakřivení povrchu se i zvyšuje napětí v této vrstvě.  Závislost velikosti to-

hoto napětí je nepřímo úměrná k poloměru křivosti rozhraní. Napětí v povrchové vrstvě může 

být sníženo redukcí objemu realizované tokem vakancí. Koncentrace vakancí je vyšší pod 

rovinným povrchem než pod konvexním a naopak pod konkávním je vyšší než pod rovinným. 

Pomocí tohoto koncentračního spádu dochází k toku vakancí z jedné oblasti do druhé a to 

prostřednictvím difuze [10]. Difuzní proces se charakterizuje velikostí toku látky přenesené za 

jednotku času jednotkovou plochou (viz. Obr. 4 ). První Fickův zákon vyjadřuje rovnice (3) je 

to vztah mezi tokem a koncentračním gradientem  

                                         
  

  
                                                                       (3) 

 

kde c je koncentrace difundujících částic. 

 

Obr. 4 Difuze látky do prostoru [9] 

 Difuzní procesy jsou nejefektivnější procesy při slinování krystalických látek v tuhé 

fázi [8]. Difuzní pohyb je řízen pomocí koncentračního gradientu a tato difuze je v tuhých 

látkách ještě urychlena díky strukturním defektům obsaženým v krystalech [9].  

 U jednofázových systémů převládá podíl vakancí nad ostatními bodovými poruchami. 

Základní difuzní mechanismy, které se uplatňují při transportu hmoty v tuhých látkách jsou: 
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povrchová difuze, objemová difuze – difuze mřížkou, difuze po hranicích zrn, difuze plynnou 

fází – kondenzace. 

 Slinování probíhá na základě transportu hmoty – atomů a iontů. Dva základní faktory, 

které umožňují přesun těchto částic je slinovací napětí a druhým faktorem je mobilita atomů a 

iontů [9]. Slinování a difuze jsou tepelně aktivované procesy a je dána aktivační energií difuze 

Q. Hodnota této aktivační energie se u keramických materiálů pohybuje v širokém rozsahu od 

desítek až po stovky kJ/mol [10]. 

  

 Kinetika slinování 

 Slinovací proces se dělí do tří fází. V první fázi vzniká rychle roste krček mezi části-

cemi, které jsou ve vzájemném kontaktu. Toto propojení částic prostřednictvím krčku vede 

k malým zhutněním, ale zvyšuje mechanickou pevnost. Tato fáze trvá až do okamžiku, kdy 

poloměr průřezu krčku dosáhne poloviční hodnoty poloměru částic. 

 Ve druhé fázi dochází ke zhutnění až na 90 % teoretické hustoty [9, 5]. V této fázi  

mikrostruktura obsahuje síť otevřených tubulárních pórů, které se obvykle smršťují ve svém 

průměru, ale nemění se jejich délka [11, 12]. Poté dochází ke kolapsu válcových pórů, když 

poměr průměru a délky dosáhne kritické velikosti [13]. 

 Ve třetí fázi slinování zaniká mikrostruktura otevřené pórovitosti a vyskytují se pouze 

póry uzavřené. Uplatňuje se zde difuzní proces po hranicích zrn. 

    

2.2. Proces výroby izostaticky lisované keramiky 

 Jedná se o velmi náročný a poměrně nákladný proces z důvodů použití drahých vstup-

ních materiálů a specifických technologických zařízení. Každá fáze procesu podléhá systému 

kontrol, tak aby byly zaručeny požadované vlastnosti výsledných výrobků. Velmi velký důraz 

je také kladen na lidské zdroje, kde je požadován kvalifikovaný personál, tak aby se co nejví-

ce eliminovaly chyby lidského faktoru v jednotlivých fázích procesu. 

2.2.1. Příprava surovin 

 Keramické prášky na bázi oxidů Al2O3,ZrO2,MgOa SiO2 jsou po přijetí skladovány za 

přesně daných podmínek v klimatizovaných místnostech danou teplotou a vlhkostí. Před dal-

ším zpracováním musí být směsi keramických prášku uskladněny po určitou dobu z důvodů 

aklimatizace. Keramické prášky  jsou dále zpracovány do finální podoby mícháním, kdy vzni-
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ká konkrétní směs s přesně daným složením a označením, tak aby jednotlivé druhy směsi 

mohly být dále použity pro předem specifikovanou část výrobku. Příprava surovin podléhá 

přísné kontrole, tak aby nedošlo k záměně nebo kontaminaci jednotlivých směsí. Míchání 

těchto složek probíhá při přesně dané teplotě a okolní vlhkosti. Výsledné směsi jsou poté pl-

něny do sudů a uskladněny po určitý čas, než budou dále zpracovány. 

2.2.2. Lisování 

 Jde o velmi náročný technologický proces zhutňování. Připravené směsi s přesně da-

ným označením dle jednotlivých složení jsou plněny do zásobníků pro dané typy, tak aby 

mohly být použity při plnění do lisovacích forem. Směsi se plní do lisovacích forem, která se 

skládá z kovové části vnitřního trnu a pružné části obalu. Při výrobě keramiky se v drtivé vět-

šině používá více druhů keramických směsí pro jeden typ výrobku. Je kladen velký důraz na 

kvalifikovanost obsluhy plnících stanic proto, aby jednotlivé druhy směsi byly po vylisování 

v přesně ve stanovených částech výrobku. Lisovaní probíhá v izostatickém lisu za studena, 

kdy tlak, který působí ve všech směrech stejně se pohybuje v rozmezí od 14 MPa do 170 

MPa. Lisovací proces probíhá ve třech fázích – nástup tlaku do požadované výše, výdrž na 

této hodnotě a pokles na standardní tlak. Na obr. 5  je znázorněna křivka průběhu lisování při 

tlaku 20,7 MPa. 

 

Obr. 5  Křivka průběhu lisování při zadaném tlaku 20,7 MPa 
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2.2.3. Vytvrzování, slinování 

 Všechny vylisované výrobky procházejí dále procesem vytvrzování, kdy je keramický 

materiál vystaven teplotě 260 °C, s prodlevou 180 minut a s pomalým náběhem na tuto teplo-

tu. Keramické výrobky jsou v této fázi volně uložené na vozících, pečlivě je sledována teplota 

v průběhu vytvrzovacího cyklu, přičemž velký vliv má také množství, váha materiálu ve vy-

tvrzovací peci.  

 Dalším procesem, který následuje po vytvrzení je proces slinování ve vypalovací peci. 

Procesy slinování se rozdělují dle typu výrobku. Jsou aplikované rozdílné teploty a časy prů-

běhu a prodlev na těchto teplotách. Na některé typy výrobku je ještě před procesem slinování 

aplikovaná procedura glazování, kdy na tyto výrobky je metodou polévání aplikován určitý 

typ glazury, který dosáhne požadovaných vlastností až po procesu slinování. Tyto typy vý-

robků jsou při procesu volně loženy na pecních vozících na rozdíl od jiných typů, na kterých 

nebyl aplikována glazura před slinováním, ty musejí být na pecních vozících během procesu 

slinování ukryty po kovovým krytem -  zvonem, tak aby byl zamezen přístup okolního vzdu-

chu a spalin během slinovacích procesů. 

 

2.2.4. Finální operace 

 Po procesech slinování přicházejí na řadu další fáze výrobního postupu, které se liší 

dle jednotlivých typů výrobků. Výrobky na kterých již byla aplikována glazura se dále již 

nezpracovávají, pouze se u nich měří oxidační vrstva, která slouží jako ochrana proti tepelné-

mu šoku při použití v procesu plynulého odlévání. Na tyto výrobky se již jen aplikují přídavné 

prvky jako kovové pásky nebo obruče, které slouží při montáži těchto výrobků. 

 Ostatní typy výrobku procházejí dalším procesem zpracování, jako je například obrá-

bění na víceosých obráběcích centrech k docílení požadovaných rozměrů a tvarů. Obrábění je 

rovněž velice náročný a nákladný způsob docílení zadaných rozměrů z důvodu velice abra-

zivního materiálu. Pro obrábění je potřeba používat velice kvalitní nástroje ze slinutého karbi-

du nebo diamantu. Proces je současně náročný z časového hlediska, ale pro docílení požado-

vaných rozměrů nelze volit jinou alternativu, protože procesem lisování a následného lisování 

nelze docílit rozměry s přesností na 1mm, která jsou dány výrobním výkresem daného typy 

výrobku. Na Obr. 6 je znázorněno 5 – ti osé obráběcí centrum Antares firmy CMS Italy. 
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Obr. 6 pěti-osé obráběcí centrum Antares 

 

 Typy výrobků, které prošly procesem obrábění se dále zpracovávají k dosažení poža-

dovaných specifikací. Na výrobky se připevňují pomocí cementu speciální kovové kany nebo 

obruče, které slouží k možnosti manipulace a montáži v procesu plynulého odlévaní. Po této 

aplikaci musí projít výrobky procesem vysušení k dosažení požadované pevnosti cementu. Na 

výrobky je dále aplikována glazura způsobem ponoření do glazovací lázně a také po tomto 

procesu musí dojít k vysušení výrobku na teplotě kolem 220°C s výdrží 2 hodin. Na převáž-

nou část typu těchto výrobku je ještě aplikována speciální termo izolační vrstva a to buď 

v podobě lepeného 3 – 6 mm tlustého termo izolačního materiálu nebo se na výrobky aplikuje 

tekutá vrstva tepelně izolačního materiálu způsobem ponoření do této lázně, poté však musejí 

výrobky projít opět procesem sušení, ale tato teplota je již nižší kolem 150°C s výdrží 1,5 

hodiny. 

Konečnou fázi výroby je balení, kde je potřeba dávat pozor na případné poškození povrchu a 

nebo části výrobku, které by mohlo mít negativní vliv na jeho funkci. Při balení je nutné ke 

každému výrobku dát sáčky které absorbují vlhkost, protože keramika je náchylná k nasávání 

okolní vlhkosti. Na Obr. 7 a Obr. 8  je znázorněn proces výroby keramiky pro kontinuální 

odlévání oceli. 
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.  

Obr.7  Znázornění procesu výroby keramiky – příprava směsi a lisování [15] 

 

Obr. 8  Proces výroby – glazování, vytvrzování a slinování [15] 
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2.2.5. Kontrolní činnost během výroby 

 Velmi důležitou součásti během výrobního procesu je kontrolní činnost, která probíhá 

v různých etapách výroby. Jde o kontrolu, testování a sledování různých parametrů s cílem 

udržet požadovanou kvalitu a vlastnosti během procesu výroby této keramiky. 

 Počáteční testování – toto testování vlastností keramického prášku se provádí při pře-

jímce a před uskladněním. Testují se vlastnosti odebraných vzorků jako je vlhkost, hustota a 

odolnost vůči ohybu. Testy se provádějí na všech typech dodaných materiálů a hodnoty se 

pečlivě evidují. Systémem jsou nastaveny tolerance horních a spodních limitů pro jednotlivé 

testy a vzorky. V případě neshody nemůže být tento keramický prášek dán dále do procesu 

výroby ke zpracování. Na Obr. 9 je znázorněno měření vlhkosti keramického prášku pomoci 

zařízení SARTORIUS. 

 

Obr. 9  Měření vlhkosti keramického prášku na zařízení Sartorius 

 Testování po namíchání – toto testování probíhá po namíchání již finální směsi urče-

né pro další zpracování. Provádějí se obdobné testy jako při počátečním testování, ale některé 

pomocí jiných metod. Například výsledek testu na odolnost vůči ohybu nám může v této fázi 

odhalit náchylnost jednotlivých směsí na vznik trhlin po procesu lisování. Čím je tato pevnost 

vyšší, tím je riziko vzniku trhlin menší. 
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 Testy po vylisování a procesu slinování – pro toto testování se používají zkušební 

formy, které projdou základním výrobním procesem a poté se odebrané vzorky testují na hus-

totu, měrnou specifickou hmotnost, porozitu, pevnost v ohybu a úbytek vypálením. Výsledky 

testů ukážou pravděpodobné vlastnosti výsledného výrobku. 

 Testy prováděné na výrobcích – během výrobního procesu se provádí několik dal-

ších testů na již téměř hotových výrobcích jako je například měření tloušťky oxidace na jed-

nom z typů výrobků, kde tato tloušťka je důležitá jako ochranná vrstva proti tepelnému šoku 

při použití v procesu odlévání. Pomocí zařízení Elotest se měří na výrobcích správné použití 

typu směsi ve výrobku na určených místech (viz. Obr. 10 ), jde o to odhalit případnou záměnu 

typů směsi během sypání do lisovacích forem. Provádějí se ještě spousty dalších testů jako 

například test zpětného tlaku na výrobcích, které jsou vybaveny pro připojení argonového 

adaptéru. 

  

Obr. 10 Ukázka měření správného typu směsi v požadovaných částech výrobku 

 Shrnutí – testy prováděné na začátku výrobního procesu nebo v jeho průběhu mají 

velký vliv na kvalitu a konečné vlastnosti výrobku. Měly by odhalit kvalitu výchozích kera-

mických prášků od dodavatele, dále pak změnu jejich vlastností během procesu skladování a 

přípravy, chyby ve výrobních postupech nebo technologických zařízení. To vše s cílem mít 

výrobek v co nejvyšší kvalitě dle požadovaných specifikací, aby mohl spolehlivě pracovat 

v tak náročných podmínkách jako je kontinuální odlévání oceli. 
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2.3. Výrobky izostaticky lisované keramiky a jejich použití 

 Tato speciálně vyráběná keramika se používá pro řízení a kontrolu procesu plynulého 

odlévání oceli, kdy ocel z pánve dál proudí do mezipánve a dále pak do krystalizátoru. Spoje-

ní jednotlivých části tohoto zařízení a zároveň řízení toku oceli a jeho výslednou kvalitu zajiš-

ťuje právě tato speciální žáruvzdorná keramika. Dle místa a způsobu použití ji lze rozdělit na 

několik základních typů jak je možné vidět na Obr. 11.  Ne všechny typy této keramiky se 

však vyrábějí izostatickým lisováním, některé z nich se vyrábějí například hydraulickým liso-

váním nebo protlačováním. Následující kapitoly budou zahrnovat přehled typů keramiky vy-

ráběné výhradně izostatickým lisováním, kde patří mezipánvová výlevky, zátkové tyče a po-

norné výlevky. 

 

Obr. 11 Použití speciální žáruvzdorné keramiky pro plynulé odlévání oceli [13] 

 

2.3.1. Mezipánvová výlevka 

 Mezipánvová výlevka je umístěna mezi licí pánvi a mezipánvi. Jejím hlavním úkolem 

je chránit tok oceli před sekundární oxidací. Tato výlevka je vyrobena z rozdíleného materiálu 

než tryska šoupátkového mechanismu licí pánve na kterou je připojena. Pro tento způsob při-

pojení rozlišujeme dva hlavní typy: kónické a tupé. Každé z nich v sobě skrývá určité výhody 

a nevýhody.  
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 Kónické připojení je výhodnější pro manipulaci během výměn šoupátkového mecha-

nismu a také zajištuje lepší spojení trysky a výlevky, protože díky kónickému tvaru je lépe 

centrováno. Při tomto těsném propojení však dochází k uvolnění sil na vnitřní plochy výlevky 

a tak materiál pracuje pod napětím. Toto napětí je ještě vice zvýrazněno pokud je vyrobeno 

z materiálu, který má vysokou teplotní roztažnost jako například MgO. Pro tento případ by 

síla tohoto spojení neměla překročit 250Kg [14]. 

 Při tupém spojení jsou tryska i výlevka spojeny pomocí rovných ploch. Nelze zde do-

cílit tak kvalitního spojení jako v případě kónického typu. Toto je méně výhodné pro manipu-

laci během pohybu šoupátkového mechanismu. Lze však zde použít daleko větší sílu k propo-

jení i různé typy materiálu, protože v těchto pozicích dokážou jednotlivé části pracovat i pod 

vysokým tlakem. Na Obr. 12  jsou znázorněny oba typy spojení trysky a výlevky.  

 

Obr. 12  Dva typy propojení : kónické a tupé 

 Pro ulehčení manipulace během vytváření spojení mezi tryskou a výlevkou se do ob-

lasti kolem spodní části příruby dává kovový kroužek. Je navrhován s ohledem na ovládací 

mechanismus používaný pro manipulaci s výlevkou. 

 Protože oblast příruby výlevky je při manipulaci vystavena mechanickému namáhání 

různé síly podle typu ovládacího mechanismu, je tato část chráněna kovovým obalem 

tkz.kanem. Je to hlavně v případě kdy má mít navržená výlevka silnější stěny a výsledná váha 

výrobku je poté mnohem větší.  

2.3.1.1.  Tvar mezipánvové výlevky 

 Existuje několik základních typů těchto výlevek podle velikosti vnitřního otvoru. Typ 

tvaru válce má průměr vnitřního otvoru větší než má díra u desky šoupátkového mechanismu, 
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kde je výlevka upevněna. Její hlavní funkce jsou ochrana proti sekundární oxidaci oceli a ve-

dení oceli do mezipánve. Z důvodu tohoto většího průměru otvoru ponořené výlevky, pracuje 

celý systém z vnitřním negativním tlakem. Hodnota tohoto tlaku závisí na poměru průměru 

otvorů u šoupátkového mechanismu a výlevky, dále na míře kónického tvaru na vstupu vý-

levky a také na její celkové délce. Můžeme rozlišovat dva typy těchto výlevek a to výlevku 

s přímým zúžením a obráceným zúžením, které jsou dány rozdílnými rozměry vnitřních části 

otvorů výlevek. Na obr. 13 je znázorněn typy výlevek podle jejích tvarů. 

                

Obr. 13 Typy výlevek dle jejich tvaru [15] 

 Přímé zúžení  - velikost průměru vstupního otvoru je větší než velikost průměru vý-

stupního otvoru. Tento typ výlevky je více používaný, hlavně z důvodu snadnější výroby.  

Tento typ nezvyšuje negativní přetlak uvnitř výlevky, který již byl dán průměrem otvoru des-

ky šoupátkového mechanismu a  průměrem otvoru výlevky.  

 Obrácené zúžení – tento typ se používá z důvodu, že někdy je potřeba otevřít šoupát-

kový mechanismus, který je již spojen s výlevkou a její spodní část je již ponořena v oceli. 

Tato praxe vyžaduje zvýšit vnitřní tlak ponořená výlevky, aby se zabránilo ucpání způsobené 

práškem používaným v šoupátkovém mechanismu rozstřiku oceli z pod připojení. Zvýšením 

vnitřního tlaku docílíme právě tím, že se zvýší vnitřní průměr otvoru výlevky. Dokud výlevka 

pracuje jako difuzor, tak dochází ke zvyšování podtlaku uvnitř výlevky. 
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 Je ale důležité počítat s tím, že zvyšování podtlaku uvnitř výlevky způsobuje nasávání 

vzduchu v prostoru mezi spojením trysky a výlevky. Nasávání vzduchu je také spojeno s Ven-

turiho jevem způsobený tokem oceli.  

2.3.1.2.  Způsoby použití mezipánvové výlevky 

 Existují dva typy použití výlevky do procesu plynulého odlévání a to se studeným 

startem, kdy se výlevka použije za její normální teploty nebo s jejím použitím po předchozím 

předehřevu. 

 Studený start bývá často spojen s rizikem eroze. Jedna z možností jak toto riziko eli-

minovat je ponechat nějakou oxidační vrstvu uvnitř výlevky. Oxidační vrstva, ochuzená o 

obsah grafitu je více porézní a tak vytváří další izolační vrstvu, která chrání výlevku před te-

pelným šokem a snižuje proudění tepla skrze stěnu výlevky. Použití studeného startu je dale-

ko více flexibilní, může se použít nová výlevka hned jak je to potřeba, aniž by se musela pře-

dehřívat v peci. 

 Předehřívání výlevky snižuje riziko eroze před jejím použitím bývá často aplikováno 

v Japonsku a Východní Asii, kde používají způsoby separátního ohřevu nebo ohřevu přímo 

v mezipánvi, kdy jsou na výlevce zakryty vstupní otvory a ta je tak předehřívána současně 

s mezipánvi. S tím bývají ovšem spojená rizika špatného předehřevu, od extrémně nízkého 

předehřátí ve spodní části výlevky až po příliš silné předehřátí celé výlevky. 

2.3.1.3.  Těsnění 

 K redukci nasávaného vzduchu mezi spojením trysky a výlevky se používá speciální 

těsnění. ( viz Obr. 14) Většina dnešních nových návrhů výlevek předpokládá použití těsnění 

při jejich spojení. Mnoho dnešních výrobců oceli využívá schopnosti redukce nasávaného 

vzduchu jako důležité kritérium hodnocení mezipánvové výlevky. Měří se pomocí odběru 

dusíku mezi tryskou a výlevkou. Právě pro minimalizaci výskytu dusíku je zapotřebí použít 

kvalitní těsnění, nejlépe nové s každým novým kusem výlevky.  
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Obr. 14 Ukázka aplikace těsnění [16] 

 

2.3.1.4.  Použití argonu v mezipánvové výlevce 

 Argon jako inertní plyn se používá k rafinaci oceli. Hlavním úkolem je homogenizace 

oceli, jak teplotní tak koncentrační. Dále pak napomáhá ke snížení obsahu vodíku a dusíku a 

podporuje průběh uhlíkové reakce. Především odsířením oceli tak zajištuje průběh reakcí me-

zi struskou a kovem obnovováním reakčního povrchu. 

 K homogenizaci a míchání taveniny se využívá vznášivá energie plynných bublin dle 

vztahu: 
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 Mezipánvová výlevka se systémem injektáže argonu – inertní plyn je stříknut do prs-

tencové dutiny v horní přírubě výlevky a pak přes sérii šesti štěrbin dále do oceli. Tlak argonu 

vytvořený uvnitř výlevky má dva přínosy: tok argonu ve formě bublinek pluje v proudu oceli, 

tyto bublinky rychle vystupují na povrch mezipánve a pomáhají flotací vměstků. Tlak argonu 

dále zabraňuje možnému vstupu vzduchu ve spojení výlevky a trysky [14]. 

 Mezipánvová výlevka se systém stínění – argon vstříknutý do štěrbiny dále prochází 

permeabilním hlinito –grafitovým prstencem, který zajišťuje jednotný průtok plynu. Tento 

prstenec zajišťuje vzduchotěsné spojení mezi tryskou a výlevkou. Vrch permeabilního prsten-

ce vytváří atmosféru argonu kolem spojení, a zabrání pronikání vzduchu. Tento prstenec se 

vyrábí izostaticky současně s výrobou výlevky a tak výrobní techniky umožňují umístění to-

hoto prstence v různých polohách horní časti příruby výlevky. Na Obr. 15 jsou znázorněny 

oba typy aplikace argonu. 

 

 

Obr. 15  Dva druhy možností aplikace argonu 

2.3.2. Zátková tyč 

 Je jednolitý keramický výrobek, jehož hlavním úkolem je zajistit perfektní kontrolu 

proudění oceli z mezipánve do formy. Volba materiálu závisí na způsobu výroby oceli a pro-

vozních podmínkách. Cílem je vybrat takový materiál, který bude nejlepší kombinací k za-

bránění vzniku eroze a tepelného šoku. Obecně neexistuje univerzální materiál, který uspokojí 

všechny požadavky na jakost oceli za různých provozních podmínek, ale určité typy materiálu 

pracují dobře pouze v konkrétních podmínkách. 

 V materiálech na bázi oxidu hořčíku může docházet v systému k jeho disociaci. Kom-

plexní systém tlaku a parciálního tlaku kyslíku přispívá k jeho stabilitě v teplotách nad 
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1400°C. Nízký tlak v oblasti hlavy zátky může produkovat podmínky za kterých jsou oxidy 

hořčíku méně stabilní. V podmínkách, kdy je parciální tlak kyslíku příliš nízký, může být po-

užití zátky na bázi oxidu hliníku více termodynamicky stabilní než použitý oxid hořčíku. 

 Reakce vápníku ošetřující ocel se zátkou na bázi oxidu hliníku může vést k tvoření 

kapalných hlinitanů vápenatých C12A7 a CA( C = CaO a A=Al2O3) Rozšíří se tím kompozice 

sloučenin s nízkým bodem tání a tvoření těchto sloučenin vede k selhání a erozi oxidu hliníku 

v materiálu. 

2.3.2.1.  Volba materiálu na příkladu hliníkem uklidněné oceli 

 Při teplotách výroby oceli nedochází běžně k tavení hliníku, stabilita oxidu hliníku je 

v přítomnosti uhlíku vysoká a tak si udržuje svou strukturu v průběhu procesu odlévání. 

 Ve skutečnosti tam může vznikat spíše problém růstu než eroze. Hliníkové inkluze 

nahromaděné v kovové matrici, můžou bránit toku oceli kolem nosu zátky vyrobené z oxidu 

hliníku. Protože směs oxidu hliníku je stabilní během tohoto procesu, tak mohou vznikat další 

jeho inkluze. Naopak použití v tomto procesu zátky na bázi oxidu hořčíku může mít mnohem 

méně žádoucí výsledek. Jak je patrné z Ellinghamova diagramu (viz. Obr. 16 ) oxidy hořčíku 

se stávají mnohem méně stabilnějším ve vyšších teplotách a blíží s k bodu, kde budou redu-

kovány uhlíkem. Také nízký potenciál kyslíku,  který je dosažený v tomto typu oceli, může 

redukovat oxidy hořčíku na jeho plynné složky. Tato kombinace faktorů je ještě umocněna 

nízkým tlakem v oblasti spodní části zátky. 

 Dokud stabilní inkluze oxidu hliníku nevytvoří ochrannou fázi na materiálu zátky,  

nejsou ještě plynné složky oxidů křemíku uvězněné uvnitř materiálu a může tak docházet 

k jeho degradaci, která bývá největší právě v okolí spodní části zátky, kde je tlak nejnižší 

 Výběr nejlepšího možného tvaru a složení musí být založený na detailní analýze druhu 

oceli a technologických podmínek. 
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Obr. 16 Ellinghamův diagram [14] 

 

2.3.2.2.  Aplikace argonu  

Důležitým rysem zátkové tyče je schopnost aplikace argonu do mezipánvové trysky. Aplikace 

pomocí injektáže je hlavně z důvodů zajistit sedlovou oblast trysky bez Al2O3 a také zamezit 

zanesení trysky tímto oxidem. Existují několik druhů použití této injektáže: injekce skrz pří-

mý otvor v zátce, injekce skrz propustnou část lokalizovanou v hlavě zátky, injekce pomocí 

kalibrované trubice [15]. 

 Injektáž argonu pomocí kalibrované trubice je nový a velice spolehlivý systém umož-

ňující řízený a přesně daný tok argonu. Kalibrovaná trubice, která je stmelená v přední části 

zátky, zabezpečuje těsnost a spolehlivost. Dva druhy použití v závislosti na tlaku plynu: nízký 

zpětný tlak( větší než 0,7 bar) dává průtok plynu rychlostí nižší než zvuk. Tento průtok ovliv-
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ňuje protitlak, který se liší podle tlaku v licím kanále( obecně podtlak). V tomto případě je 

zapotřebí mít celý systém těsný a dobře řízený. Vyšší zpětný tlak je dosažen, kdy plyn proudí 

v trubici rychlostí zvuku, v takovém případě je protitlak stálý bez ohledu na tlak v licím kaná-

le. V takovém systému nebudou vadit případné možné netěsnosti při spojení. 

2.3.2.3.  Předehřev zátkových tyčí 

Předehřátí před použitím je velice důležitá operace a to hlavně z důvodů vyhnout se tepelné-

mu šoku materiálu a zabránit usazování chladných části oceli na hlavové části zátky, kdy 

chladná zátka absorbuje teplo okolní roztavené oceli. Usazování časti oceli snižuje možnost 

kontroly lití oceli a nedovoluje suché přerušení. Na Obr. 17 je znázorněna závislost předehře-

vu na tahovém napětí. 

 Předehřívání může probíhat jen za pomocí hořáků nebo s použitím pece. Důležité je, 

aby byla zátková tyč předehřátá stejně v celé své délce. Nebezpečná je hlavně první fáze 

ohřevu na teplotu 600°C, kdy dochází k tvorbě páry. Z důvodů nemožnosti dosáhnout ideál-

ního cyklu předehřevu, jsou při výrobě těchto zátek na jejích povrch aplikovány vrstvy glazu-

ry, které chrání zátku před tepelným šokem.  

 

Obr. 17 Závislost teploty předehřevu na tahovém napětí v oblasti hlavy zátky [16] 

2.3.3. Ponorná výlevka 

 Hlavním úkolem je zajištění toku oceli z mezipánve a ochrana oceli před oxidací 

okolní atmosférou, kdy vlivem podtlaku během lití dochází k její nasávání. Hlavní požadavky 

které by měla ponorná výlevka splňovat jsou: odolnost tepelnému šoku, předehřátí až k teplo-

tě 1200°C (viz. Obr. 18 ), což je nezbytné k zamezení tuhnutí při prvním procesu lití hlavně 

v oblastech trysky ponorné výlevky, odolnost vůči erozi roztavenou ocelí a vůči korozi u ocelí 
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s vysokým obsahem manganu nebo křemíku v sedle výlevky, odolnost vůči korozi strusky 

v oblasti licího prášku [16]. 

 

Obr. 18 Typická křivka ohřevu ponorné výlevky před jejím použitím 

Na Obr. 19  je znázornění ponorné výlevky s vyznačením jednotlivých degradačních zón ma-

teriálu a naproti tomu návrhové řešení, jak tyto degradace eliminovat pomocí designu a roz-

dílného složení výlevky v jednotlivých částech výrobku. 

 Při zvažování všech možných rizik a vzniku poškození výlevky během procesu lití, 

bývají tyto výlevky konstruovány z různých typů materiálů, vedoucí k prodloužení jejich ži-

votnosti. Obvykle je výlevka zhotovena z materiálu na bázi oxidu hliníku, ale vzhledem 

k agresivnímu prostředí v oblasti licího prášku, je v určité části výlevky nahrazen oxid hliníku 

oxidem zirkonia a dalších přidaných částí jako je křemík a karbidy křemíku [15]. Základní 

složení materiálů bývá buď na bázi oxidu hliníku, oxidu zirkonia nebo oxidu hořčíku. 
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Obr.19  Ponorná výlevka s vyznačením degradačních zón [15] 

   

2.3.3.1.  Vlivy tvaru 

Jedním ze základních parametrů, které ovlivňují design ponorných výlevek je jejich schopnost 

kontrolovat proudění. Další z parametrů, který ovlivňuje design je zabránění usazování inklu-

zí v ponorné výlevce. Design se také mění s požadavkem na kvalitu oceli, například pro uhlí-

kové oceli se používá design se spodním směrem proudění, naopak horní směr výstupu prou-

dění se používá přednostně pro nerezové oceli. Stejně tak se horní směr výstupu používá ke 

zlepšení čistoty povrchu, toto má hlavně vliv pro nerezové oceli. Jednotlivé typy návrhu vý-

stupních otvorů jsou zobrazeny na Obr. 20.  

 Další z možností jak kontrolovat proudění oceli a jeho výslednou kvalitu je změna 

vnitřního designu. Průměry horních a spodních otvorů nemusí být vždy symetrické, používají 

se různé kónické tvary, nebo například design v podobě vánočního stromu, kdy je otvor po 

celé délce konstruován jako kaskádovitý útvar o různých průměrech, který výrazně zvyšuje 

možnost řízení proudění toku oceli. 
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Obr. 20 Typy výstupních otvorů u ponorných výlevek [15] 

 Nový tvar vnitřní části ve formě prstenců ukázal, že je možné změnou vnitřního tvaru 

eliminovat kolísání proudění oceli na povrchu mezipánve, způsobené nesouměrným proudě-

ním ze spodních otvorů výlevky. Provedené simulace a testy prokázaly, že pomocí změny 

tvaru a následného proudění lze i snížit obsah uhlíku ve vnitřní části výlevky a tak zvýšit je-

jich životnost a současně zvýšit kvalitu oceli [15]. 

2.3.3.2.  Zarůstání výlevek 

Vlivem zarůstání výlevek dochází ke snížení jejich vnitřního průměru a tak k omezení toku 

oceli. Zarůstání výlevek se převážně vytváří při použití hliníkem uklidněné oceli a nerezavějí-

cích ocelí [19]. Několik věcí, které je možno udělat pro snížení zarůstání je zlepšit předehřev 

výlevek, změnit složení materiálu na výlevce, zvýšit množství argonu při injektáži nebo změ-

nit design výlevky. 

 Zarůstání výlevek způsobuje několik příčin: precipitace oxidů v místech otvorů výle-

vek kvůli vysoké tepelné vodivosti použitého materiálu, nejednotného proudění oceli ve vý-

levce mající za následek vznik hluchých míst, netěsnost materiálu, drsnost povrchu materiálu 

zvyšuje nános oxidů [21]. 
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 Mechanismus zarůstání oxidy hliníku – jako výsledek snížení obsahu prvku výlevky 

spolu s oxidací hliníku v oceli [20]. Usazování probíhá ve třech následujících krocích: rozpuš-

tění uhlíku z výlevky do oceli, usazování první vrstvy vytvořené z oxidu hliníku a skelné fáze 

vyprcháním a oxidačními reakcemi. Na začátku procesu se první usazení vytváří kvůli reakti-

vitě materiálu výlevky, umocněné navíc tím, že parciální tlaky oxidů jsou poměrně vysoké, z 

důvodů předchozího pobytu výlevky na vzduchu. 

 V materiálu výlevky  - redukce oxidů při teplotě 1550°C   

     MO(s) + C(s) -> M(g) + CO(g)                                   (5) 

 Na povrchu materiálu výlevky – oxidace uhlíku díky vysokému obsahu kyslíku 

    C(s) + 1/2O2(g) -> CO(g)                                           (6) 

Plynné složky jsou rozpuštěny v oceli 

     CO(g) -> C + O and M(g) -> M                                  (7) 

 A uhlík se také rozpouští v oceli 

     C(s) -> C                                                         (8) 

 Následně, aktivita rozpuštěného hliníku v oceli je modifikována rozpuštěným uhlíkem 

a vede k precipitaci oxidů hliníku a kyslík přicházející z redukce oxidů vede k vytváření oxidů 

hliníku. Kvůli parciálnímu tlaku kyslíku, který je blízko rozhraní kondenzace redukovatel-

ných oxidů a oxidů hliníku a endogenních inkluzí vyskytujících se v rozhraní, dochází ke 

zhuštění této první vrstvy. Až bude parciální tlak kyslíku nižší, zůstanou další elementy roz-

puštěny v oceli. Uhlík obsažený v materiálu výlevky má hlavní vliv na vytvoření této první 

vrstvy [18]. Na Obr. 21  je znázorněn proces tvorby první vrstvy usazováním. 

 

Obr. 21 Vytváření první vrstvy při zarůstání výlevek [19] 
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 Po vytvoření této první vrstvy je již vliv materiálu výlevky menší, protože je již ome-

zen plynný transfer látek. Redukce redukovatelných částí produkuje kyslík během procesu od 

lití oceli a umožňuje tak vytváření oxidů hliníku (viz. Obr. 22). Povrch materiálu výlevky je 

poměrně drsný a tato drsnost umožňuje další usazování oxidů hliníku a toto usazování snižuje 

proces odlévání, protože se významně mění tloušťka vnitřních části výlevky [21].  

 

Obr. 22  Zarůstání výlevek dalšími vrstvami oxidu hliníku [19] 

 

Možnosti eliminace zarůstání výlevek [17]. 

- odstranění mrtvých zón uvnitř výlevky,  souvisí se změnou designu 

- omezení kontaktu stěn výlevky a oceli – můžeme omezit použitím injektáže 

argonu na vnitřní stěny výlevky, ale při použití příliš velkého množství plynu 

může dojít k mechanickému nebo koroznímu poškození 

- omezení tepelné precipitace inkluzí – použití materiálu s nižší tepelnou vodi-

vostí 

- omezení zachycování inkluzí na stěnách výlevek, souvisí s drsnosti povrchu 

- vnitřní část stěn výlevek bez obsahu uhlíku 

- omezení přístupu vzduchu 

  

 Přestože studium zarůstání výlevek probíhá již přes dvacet let, tak stále ještě není sto-

procentně pochopen. Je známo, že na usazování mají vliv parametry jako například kvalita 
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oceli a její čistota, tok oceli v licím kanálu, tepelná regulace průtoku, materiály výlevek a je-

jich kompozice, těsnosti licích soustav, avšak všechny jejich vzájemné korelace vedoucí ke 

stanovení přesných příčin je stále předmětem zkoumání. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1. Vliv teploty na vlastnosti použité keramiky 

 Zkušební vzorky budou vystaveny třem různým teplotním procesům  a poté budou  

testovány jejich konečné vlastnosti. 

 

3.1.1. Použité keramické materiály 

Pro tento experiment byly vybrány dva druhy keramického materiálu. 

 Keramický prášek na bázi Al2O3 (dále jen mix 1) 

 Výtah z chemického složení (%): 

Al2O3   82 

SiO2   7 

ZrO2   6 

A dále oxidy TiO2, Na2O, B2O3 … s obsahem kolem 1% 

 

 Keramický prášek na bázi ZrO2 (dále jen mix 2) 

Výtah z chemického složení (%): 

ZrO2   92 

CaO   4 

A dále oxidy HfO2, SiO2, Al2O3….s obsahem kolem0,5% 

3.1.2. Příprava vzorků 

Násyp testovací formy – nasypáno a řádně zavibrováno šest testovacích forem. Výkres testo-

vací formy je znázorněn na Obr. 23. Po třech z obou uvedených materiálů. 
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Obr. 23  Výkres testovací formy s vyznačením pozic odebrání zkušebních vzorků 

Lisování testovací formy – všech šest forem prošlo procesem izostatického lisování pod tla-

kem 34,5 MPa a prodlevou 5s (viz. Obr. 24) 

 

   Obr. 24  Křivka průběhu lisovacího cyklu  s tlakem 34,5 MPa 
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Proces předslinování(vytvrzování) – čtyři testovací formy, dvě z každého typu keramiky 

byly dále vloženy do vytvrzovací pece a vystaveny teplotě 260 °C s prodlevou  

180 minut ( viz. Obr. 25)       

  

Obr. 25  Křivka průběhu vytvrzovacího cyklu 

Proces slinování – dvě testovací formy, každá z rozdílného typu keramiky které prošly pro-

cesem vytvrzování a také dvě testovací formy každá z rozdílného typu keramiky, které však 

neprošly procesem vytvrzování na 260°C byly umístěny do vypalovací pece vystaveny teplo-

tám 950°C resp.940°C s prodlevou 195minut (viz. Obr. 26) 

 

Obr. 26  Křivka průběhu vypalovacího cyklu s výdrží na teplotě 950°C/940°C 
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 Zbylé dvě testovací formy, každá z rozdíleného typu keramiky, které prošly procesem 

vytvrzení byly umístěny do vypalovací pece a vystaveny teplotám 880°C s prodlevou 

195minut (viz. Obr. 27) 

 

Obr. 27 Křivka průběhu vypalovacího cyklu s výdrží na teplotě 880°C 

3.1.3. Metodiky zkoušek 

3.1.3.1. Příprava zkušebního vzorku 

 Z testovacích forem byly pomocí diamantové pily odřezány zkušební vzorky přesně 

stanovených rozměrů (viz. Obr. 28) , na kterých bylo provedeno testování jeho vlastností.                                                                                                                                                                                                      

 

Obr. 28 Foto zkušebního vzorku(25x25x125mm) 



44 

 

Zkouška pevnosti v ohybu(MOR – Modulus of rupture) 

 Zkouška pevnosti v ohybu se provádí jako první v pořadí. Zkušební vzorek byl před 

testem vysušen v laboratorní peci GALLENKAMP při teplotě 150°C po dobu 2 hodin.  

 Zkouška MOR se provádí na přístroji TIRA TEST 2820(viz. obr. x) jehož maximální 

zatížení je 20kN. Na Obr. 29 a 30 je uvedeno ustavení a směr lámání vzorku 

 

Obr. 29  Foto zkušebního zařízení TIRA TEST 2820 

 

Obr. 30 Nákres způsobu testování 
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 Modul pevnosti v ohybu je vypočítán ze vzorce: 

 

    F 

       modul pevnosti = C x -------------  (Psi)                                                                   (9) 

                                                 ŠV2                 (1 Psi = 6894,76 N/m2) 

 

 kde :  F = naměřené zatížení (kN) 

             Š  = šířka vzorku (mm) 

             V = výška vzorku (mm) 

             C = konstanta přístroje = 11051895,6 

 

Porozita, hustota, měrná specifická hmotnost 

 Zařízení 

 váha METTLER PB602 s připojeným závěsem 

 skleněná nádoba – hrnec  

 vysokovakuové čerpadlo typ E2M5 

 manometr THERMOVAC TM 20 

 stopky 

 pyknometr 

  

 Testování těchto vlastností bylo provedeno v chemické látce „SOLVENT“ o nízké 

hustotě.  

 Určení hustoty solventu  

 Určení hustoty solventu se provádí pomocí nádobky zvané pyknometr  

 1.Vynulování váhy zvážením čisté a prázdné nádobky včetně zátky (viz. Obr. 31 a 32) 
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 Obr. 31 Prázdný pyknometr   Obr. 32 Pyknometr naplněný solventem 

 2.Naplnění pyknometru solventem a zašpuntování pyknometru tak, aby solvent přetekl 

a byly naplněna i kapilára v zátce (viz obr.2) a poté zvážení s přesností na 0,01g 

Určení suché hmotnosti „DRY WT“ 

 Zvážení vzorku na váze s přesností 0,01g 

           Nasákavost 

1. Vyčištění styčné plochy nádoby, potření vazelínou a přiložení víka. Pomocí bočního 

ventilu a vakuové pumpy dosáhneme podtlaku 100Pa. Tento podtlak udržujeme 

10minut. 

2. Uzavření bočního ventilu a vypnutí pumpy. Poté otevřen ventil víka a napuštěn sol-

vent do nádoby, tak aby testované vzorky byly 20mm pod hladinou solventu. Vzorky 

ponechány v solventu 5 minut (viz. Obr. 33 ) 

3. Otevřen ventil víka k nasátí vzduchu a sundáno víko a vzorky nechány ponořené dal-

ších 30 minut 

  Určení zavěšené hmotnosti „SUS WT“ 

 Vzorek zavěšen na držák váhy v solventu, kdy je celý ponořen . Odečtení váhy 

s přesností na 0,01 g 
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                      Obr. 33 Ukázka měření porozity vzorku 

 

Určení zavěšené hmotnosti „SUS WT“ 

 Vzorek zavěšen na držák váhy v solventu, kdy je celý ponořen . Odečtení váhy 

s přesností na 0,01 g 

            Určení hmotnosti nasáknutého vzorku „SAT WT“ 

 Po určení zavěšené hmotnosti a odebrání vzorku byly odstraněny kapky solventu na 

vzorku jemným stlačením po všech stranách ve vlhkém Econoliftu, který byl předtím namo-

čen do solventu a vyždímán, tak aby odstraňoval kapky solventu z povrchu vzorku – nesmí 

však dojít k vysoušení vlhkého povrchu vzorku. Poté byl vzorek zvážen s přesností na 0,01 g. 

    Výpočty 

 

   Porozita 

                                 SAT.WT - DRY WT 

                POR =   -------------------------------  x 100  (%)                                              (10) 

                                 SAT.WT - SUS.WT 
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   Hustota 

                                       DRY WT*SDens            

                B.DENS =    -------------------------  (g.cm
-3

)                                                  (11) 

                                     SAT.WT - SUS.WT 

  Měrná specifická hmotnost 

 

                                      DRY.WT*Sdens 

                A.S.G. = ----------------------------------  (g.cm
-3

)                                            (12) 

                                      DRY WT - SUS.WT 

 

Úbytek vypálením 

 Z původního vzorku byl vertikálně nařezán 3 mm široký vzorek. Ten byl zvážen a 

poté vložen do vypalovací pece a vystaven teplotě 980° s prodlevou 8,5 h. Po vychladnutí 

vzorek opět zvážen a byl stanoven procentuální  úbytek na váze. 

3.1.4. Výsledky zkoušek 

 Zkouška pevnosti v ohybu – jako první byla provedena zkouška pevnosti v ohybu. 

Z testovací formy byly nařezány čtyři testovací vzorky s přesně danými rozměry(viz. kapitola 

3.1.3.1.) a výsledná hodnota pevnosti v ohybu byla dána jejich průměrem. Na Obr. 34 je uve-

den příklad grafu průběhu zkoušky testovacího vzorku mixu1, který prošel procesem vytvrzo-

vání a procesem slinování na 950°C. 
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Obr. 34 Ukázka průběhu zkoušky na pevnost v ohybu 

 Zkoušky porozity, hustoty, měrné specifické hmotnosti a úbytku vypálením – po 

provedení zkoušek pevnosti v ohybu na všech zkušebních vzorcích, byly dále provedeny 

zkoušky dalších vlastností dle přesně specifikovaného postupu (viz. kapitola 3.1.3.3. a 

3.1.3.4.)Výsledky jednotlivých zkoušek všech zkušebních vzorků za různých podmínek byly 

zapsány do Tab. 1 

Tab. 1 Přehled výsledků provedených zkoušek 

 

 Shrnutí – na základě výše provedených zkoušek a s ohledem na jejich výsledky, lze 

usoudit, že vyšší teplota má vliv na hustotu materiálu a dále, že změnou výše uvedených tep-

lotních podmínek nedochází k výrazné změně ostatních sledovaných  vlastností. 
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 Lze vypozorovat rozdíly konečných vlastností při teplotních změnách procesu u jed-

notlivých materiálů(mix1/mix2) dány jejich rozdílným chemickým složením.  

3.2. Vliv tlaku na vlastnosti použité keramiky 

 Zkušební vzorky budou vystaveny třem rozdílným tlakům během procesu izostatické-

ho lisování a poté testovány jejich dvě základní vlastnosti  - pevnost v ohybu a hustota. 

3.2.1. Použitý keramický materiál 

 Pro tento experiment byl použit stejný keramický prášek na bázi Al2O3 jako 

v předchozím experimentu(mix 1). Chemické složení : viz. kapitola 3.1.1. 

3.2.2. Příprava vzorků 

Násyp testovací formy – do třech testovacích forem byl nasypán testovací prášek a řádně 

zavibrován. 

Proces lisování – každá z forem byla vystavena v izostatickém lisu rozdílnému tlaku se stej-

nou prodlevou. Formy byly lisovány pod tlakem 20,7MPa, 27,6MPa a 34.5MPa. Na Obr. 35 

je ukázka lisovacího cyklu při tlaku 27,6 MPa 

 

Obr. 35 Průběh lisovací křivky při tlaku 27,6 MPa 
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3.2.3. Metodiky zkoušek 

 Všechny tři testovací formy byly rozřezány na zkušební vzorky přesně daných rozmě-

rů(viz. kapitola 3.1.3.1.) a podrobeny zkouškám pevnosti v ohybu a hustoty 

Pevnost v ohybu 

 Zkušební vzorky lisované pod rozdílnými tlaky byly podrobeny zkoušce pevnosti 

v ohybu na lámacím stroji TIRA TEST 2820(viz. kapitola 3.1.3.2.) Na Obr. 36 je znázorněná 

zkouška pevnosti v ohybu pro vzorek , který byl vystaven lisovacímu tlaku 27,6 MPa. 

 

Obr. 36 Průběh zkoušky pevnosti v ohybu 

Hustota 

 Hustota se u zkušebních vzorků měří pomocí Denzimetru H300S (viz. Obr. 37) kde se 

nejprve změří váha vzorku a poté se vzorek vloží na plošinku v olejové lázni denzimetru. Po 

ustálení pak automaticky dojde k změření dané hustoty vzorku 
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Obr.  37 Denzimetr se zkušebním vzorkem 

3.2.4. Výsledky zkoušek 

 V Tab. 2  jsou zapsány výsledky zkoušek pevnosti v ohybu a hustoty na zkušebních 

vzorcích, které prošly různou velikostí tlakových sil při izostatickém lisování. 

Tab. 2  Výsledky zkoušek 

Proces Zkouška pevnosti v ohybu(MPa) Hustota(g/cm3) 

Lisování při 20,7 MPa 1,123 2,680 

Lisování při 27,6 MPa 1,146 2,691 

Lisování při 34,5 MPa 1,201 2,710 

   

Shrnutí 

 Z naměřených hodnot jednotlivých zkoušek lze usuzovat, že při použití keramického 

prášku o stejném chemickém složení a vystavení různým tlakům působící při procesu izosta-

tického lisování se jeví jako lineárně závislá jak pevnost v ohybu tak hustota na velikost pů-

sobících sil při izostatickém lisování. 

 Vzhledem ke skutečnostem, že jednotlivé rozdíly se jeví jako nepříliš velké, a samotné 

hodnoty pevnosti a hustoty jsou o řád nižší, než po procesu slinování, je samotný proces izo-
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statického lisování brán hlavně jako prostředek k docílení celistvosti materiálu a požadované-

ho tvaru. 

3.3. Vliv vstupních parametrů keramického prášku na konečné vlastnosti keramiky 

 Na základě provedených testů bude posuzován vliv vstupních vlastností keramického 

prášku na jeho konečné vlastnosti. Zkušební vzorky budou testovány po namíchání na husto-

tu, pevnost v ohybu a protažení a tento stejný materiál bude také testován na výsledné vlast-

nosti po procesu lisování a slinování. 

3.3.1. Použitý materiál 

 Byly odebrány čtyři vzorky keramického prášku na bázi Al2O3 – mix 1(složení viz. 

kapitola 3.1.1.). Každý z těchto vzorků byl dále rozdělen na polovinu, tak aby byla možnost  

stejný vzorek testovat jak na vstupní vlastnosti tak na vlastnosti konečné.  

3.3.2. Příprava vzorků pro testování vstupních vlastností 

 Pro přípravu vzorku pro testování vstupních vlastností byla použita trojdílná forma 

(viz. Obr. 38) 

 

Obr. 38 Trojdílná testovací forma 

 Keramický prášek byl nasypán do testovací formy, srovnán a přikryt lisovací deskou. 

Poté byla forma umístěna pod  jednoosý hydraulický lis a aktivován proces lisování pod tla-

kem 15MPa s výdrží 30s. Po vylisování byl vzorek změřen digitálním měřidlem s přesností na 
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0,01g. Rozměry vzorku jsou důležité pro další fázi testování. Takto byly připraveny čtyři zku-

šební vzorky z odebraných keramických prášků. 

3.3.2.1. Metodiky zkoušek 

 Vylisovaný zkušební vzorek byl podroben měření hustoty, pevnosti v ohybu a okrajo-

vému protažení. 

Hustota – měření hustoty zkušebního vzorku se provádí na Densimetru H300S. postup měře-

ní je stejný jako byl popsán v kapitole 3.2.3.2. 

Pevnost v ohybu, protažení – měření se provádí na testovacím stroji TIRA TEST 2820(viz. 

kapitola 3.1.3.2.) s tím rozdílem, že zde je nastavena pomalejší testovací rychlost. Na Obr. 39 

je znázorněn průběh zkoušky pevnosti v ohybu a okrajového protažení.

 

Obr. 39 Průběh zkoušky pevnosti v ohybu a prodloužení 
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3.3.3. Příprava vzorků pro testování konečných vlastností 

 Byly připraveny čtyři testovací formy ze čtyř připravených vzorků keramických práš-

ků. Testovací formy byly nasypány a zavibrovány, Poté prošly procesem izostatického liso-

vání pod tlakem 34,5 MPa. Pak prošly procesem vytvrzování na teplotě 260°C s prodlevou 

180 minut. Po vytvrzení byly formy umístěny do vypalovací pece a prošly procesem slinování 

na teplotě 950°C s prodlevou 195 minut. Jednotlivé procesy byly popsány v kapitole 3.1.2 

 Z testovacích forem byly připraveny testovací vzorky a to z každé formy čtyři (viz. 

kapitola 3.1.3.1.) 

3.3.3.1. Metodiky zkoušek 

 Všechny testovací vzorky prošly testem na pevnost v ohybu, hustotu, porozitu, měrnou 

specifickou hmotnost a úbytek vypálením. Testy byly provedeny na všech čtyřech vzorcích 

z každé formy, přičemž výsledná hodnota byla jejich průměrem. Postupy jednotlivých měření 

byly již popsány v kapitolách 3.1.3.2. , 3.1.3.3 a 3.1.3.4. Na Obr. 40 je znázorněn průběh 

zkoušky pevnosti v ohybu na jednom ze vzorků. 

 

Obr. 40 Průběh zkoušky pevnosti v ohybu na jednom ze zkušebních vzorků 
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3.3.4. Výsledky zkoušek 

 V Tab. 3 jsou zapsány výsledky jednotlivých zkoušek na všech čtyřech odebraných 

vzorcích, které byly testovány za různých podmínek. 

 Zkoušky vstupní – keramický prášek prošel pouze procesem jednoosého lisování 

v pevné formě a byl podroben testům na pevnost v ohybu a na hustotu 

 Zkoušky konečné – keramický prášek prošel procesem izostatického lisování, dále 

procesem vytvrzování a následně procesem slinování a poté byl podroben zkouškám jeho 

vlastností  

Tab. 3  Výsledky vstupních a konečných zkoušek 

 

 Shrnutí 

 Na základě provedených zkoušek vlastností keramiky provedených na zkušebních 

vzorcích, které byly vystaveny rozdílným podmínkám zpracování, lze vypozorovat určité zá-

vislosti na hustotě vzorku testovaného jen po vylisování a výslednými vlastnostmi vzorku, 

který prošel celým standardním procesem výroby. 

 Lze vypozorovat, že vyšší vstupní hustota testovaného vzorku má vliv na výslednou 

vyšší pevnost v ohybu, naopak na nižší konečnou porozitu. Výsledná hustota se také jeví jako 

závislá na vstupní hustotě. 

 Dle zjištěných výsledků, můžeme předpokládat, že testováním keramického prášku na 

začátku výrobního procesu, lze odhadnout některé výsledné vlastnosti keramiky, která projde 

postupně celým výrobním procesem. 
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4.  ZÁVĚR 

 

 Cílem této diplomové práce bylo studium vlivů rozdílných podmínek teploty a tlaku 

na vlastnosti keramických výrobků na bázi oxidu hlinitého. Některé z testovaných vlastností 

jsou běžně testovány během výrobního procesu a slouží jako důležitý nástroj pro kontrolní 

činnost s cílem dodržet předepsanou kvalitu. 

 Zkušební vzorky byly vystaveny rozdílným teplotním cyklům s cílem stanovit jejich 

vliv na konečné vlastnosti. Při porovnání výsledků jednotlivých zkoušek, lze usoudit, že pou-

žití malé změny teplotního cyklu nemá rozhodující vliv na sledované vlastnosti, což je přízni-

vé zjištění, například při špatném nastavení teplotních čidel nebo křivky průběhu slinování ve 

vypalovací peci, nemusí toto mít negativní dopad na konečné vlastnosti keramiky. 

 V další části byly zkoušky podrobeny rozdílným tlakům při procesu izostatického li-

sování. Výsledky těchto zkoušek nám ukázaly pravděpodobnou lineární závislost na velikosti 

působícího tlaku a výsledné hustoty a pevnosti v ohybu. Vzhledem k nízké hodnotě parametru 

pevnosti v ohybu při aplikaci pouze izostatického lisování, je tento proces zhutňování brán 

jako proces k docílení homogenity a tvaru před dalším zpracováním.  

 Jako poslední experiment bylo provedeno testování vstupních parametrů keramického 

prášku a jeho výsledných vlastností po procesech slinování. Dle zjištěných výsledků, lze 

předpokládat, že testováním keramického prášku na začátku výrobního procesu, můžeme od-

hadnout některé výsledné vlastnosti keramiky, která projde postupně celým výrobním proce-

sem a můžeme mít tak nástroj pro kontrolu kvality vstupního materiálu používaného pro vý-

robu speciální keramiky. 
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