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ABSTRAKT  

Práce zkoumá možnosti využití odpadu z metalurgické produkce, a to využití 

válcovenských okují pro přípravu pigmentu. Teoretická část práce popisuje mechanismus 

vzniku okují, jejich složení a způsob úpravy zaolejovaných okují. Další části jsou věnovány 

pigmentům a glazurám používaných v keramickém průmyslu. Jsou podrobně popsány 

suroviny pro výrobu glazur, jejich vlastnosti a rozdělení. Pigmenty charakterizují jejich 

morfologické a optické vlastnosti. Dále jsou uvedeny možnosti využití a přetváření odpadů v 

keramickém průmyslu, konkrétně odpadů pro výrobu glazur a pigmentů. Zásadní je výběr 

odpadních materiálů, které jsou chemicky příbuzné a lze je upravit na požadovaný produkt. 

Experimentální část je zaměřena v první části na využití neupravených a upravených 

okují a to jak tepelně, tak mechanicky a v druhé části se různě modifikované okuje přidávaly 

za účelem probarvení do keramické hmoty. Takto upravený pigment byl následně používán 

při přípravě glazur a aplikován na keramický střep, vypalovaný při různých teplotách. U takto 

připravených glazur se měřila barevnost v závislosti na teplotě výpalu.  

 

Klíčová slova 

okuje, pigmenty, glazury, metalurgické odpady 

 

ABSTRACT  
The diploma work explores the possibilities of using waste from metallurgical 

production and use scale for the preparation of pigment. The theoretical part of the paper 

describes the mechanism of scale, composition and method of treatment of oily mill scale. 

Other sections deal with pigments and glazes used in ceramic industry. They are described in 

detail raw materials for glazes, their characteristics and distribution. Pigments characterize 

their morphological and optical properties. The following are the possibilities of a 

transformation in the ceramic industry waste, namely waste glazes and pigments. It is 

essential to the selection of waste materials which are chemically related and can be adjusted 

to the required product.  

The experimental part focuses on the first part of the use of unadjusted and adjusted 

scale, both thermally and mechanically, and the second part is variously modified scale they 

added in raw ceramic material for the purpose of coloring mixtures. The treated pigment was 

then used in the preparation of glazes and applied to the ceramic body fired at different 

temperatures. In thus prepared color glazes were measured coloring depending on the firing 

temperature.  

 

Key words 

scales, pigment, glazes, metallurgical waste 
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ÚVOD 

Současná situace, jak ve světě, tak v tuzemsku, je charakteristická vzrůstajícím 

tempem úbytku primárních surovin a nutností zpracování a následného využití odpadních 

surovin, které obsahují užitkové složky pro další využití. Celosvětový trend směřuje k 

bezodpadovým technologiím, které hledají zcela nové možnosti v obnově použitých surovin.  

Základem výroby kovů jsou kovonosné suroviny. Odpady z těžby a úpravy rud řadíme 

mezi potencionální zdroje druhotných surovin. Zajímavým typem odpadů jsou materiály, 

z nichž lze připravit pigmenty, zejména anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování a 

povrchové úpravy kovů. Průmyslová výroba představuje výhledově možné zdroje vstupních 

materiálů pro výrobu pigmentů. Na základě přesného zhodnocení těchto odpadů po stránce 

upravitelnosti, toxicity, chemicko – mineralogického složení a fyzikálních vlastností lze 

navrhnout jejich následnou technologii úpravy a možné využití. 

Využití odpadů v produkci pigmentů limituje mnoho faktorů a existují určité meze pro 

uplatnění a zavádění do výrobní praxe. Metody pro využití jsou použitelné jen tehdy, pokud 

nemají negativní vliv na životní prostředí. Je možno je aplikovat jen na takové odpady, které 

se vyskytují ve velkém množství a přibližně ve stejné kvalitě, aby z hlediska cenových a 

kvalitativních relací představovaly konkurenci pro běžně používané průmyslové pigmenty. 

Není zanedbatelný ani ekonomický aspekt, především ceny druhotných surovin. Mezi hlavní 

provozní náklady patří zejména náklady na dopravu, třídění, separaci, úpravu, přípravu 

receptur aj. Výše nákladů závisí i na koncentraci odpadu.  

Diplomová práce ověřuje možnosti využití odpadu z metalurgické produkce k přípravě 

pigmentů vhodných pro keramický průmysl. Byly použity válcovenské okuje, které obsahují 

oxidy železa s vynikajícími barvícími vlastnostmi a tepelnou stabilitou. Zlepšení 

pigmentových vlastností jako je barva, síla tónování a kryvost měla zajistit mechanická 

úprava. Pro získání co nejjemnějších částic byl použit planetový a bubnový mlýn. Získané 

vzorky okují se použily na probarvení glazur a keramické hmoty, pro porovnání byly 

připraveny vzorky s průmyslově vyráběným pigmentem Fepren TP100. Výpal glazovaných 

vzorků probíhal v elektrické peci na různé teploty. Dále práce popisuje stanovení vlastností 

používaných okují, jejich mechanickou úpravu a přípravu na glazury. V další části jsou 

popsány spektrofotometrická měření barevnosti vzorků, jejich porovnání a zpracování 

výsledků do tabulek a grafů.  
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1. VZNIK A SLOŽENÍ OKUJÍ  

Okujové vrstvy vznikají zpravidla při hutnických pochodech nebo při tepelných 

úpravách výrobků. Jedná se o stav výrobku po tepelném válcování, žíhání, kalení apod., kdy 

povrch výrobku je pokryt okujemi vzniklých reakcí zahřátého povrchu kovového materiálu s 

kyslíkem okolní atmosféry.  

Vznik okují a rzi je důsledkem koroze kovu, která znamená samovolné porušení 

kovových materiálů vlivem jejich vzájemného chemického a elektrochemického působení na 

rozhraní dvou fází kov – okolní prostředí. Je tedy heterogenním pochodem vzájemného 

působení kapalného nebo plynného prostředí s kovem [1].  

1.1 Termodynamické podmínky vzniku a existence oxidů kovů 

Většina kovů jsou na vzduchu termodynamicky nestálé již při teplotě okolí. Vlivem 

vnějších podmínek dochází k samovolnému přechodu kovu do stálejšího oxidového stavu 

podle obecné rovnice: 

kov + oxidující složka prostředí = produkt reakce 

při současné změně volné Gibbsovy energie systému. 

Změna volné Gibbsovy energie ΔG charakterizuje reakční schopnost kovu a 

termodynamickou stálost produktu korozní reakce. Čím je hodnota ΔG zápornější, tím je větší 

reakční schopnost kovu a tím je větší i termodynamická stálost produktu chemické koroze 

kovu. Podle vztahu: 

     (kJ.mol
-1

)            (1) 

 

kde  ΔG    je změna volné Gibbsovy energie  (kJ.mol
-1

) 

           R molární plynová konstanta  (J.K
-1

.mol
-1

) 

           T teplota  (K)  

           Kp rovnovážná reakční konstanta  (1)          

 

je změna volné energie závislá na teplotě T a rovnovážné reakční konstantě Kp. 

Teplotní závislosti změn volných entalpií (jinak řečeno volných Gibbsových energií) 

pro reakce vzniku oxidů odpovídajících prvků znázorňuje obr. 1 [1]. 
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Obr. 1.  Změna volné entalpie reakcí vzniku oxidů různých prvků v závislosti na teplotě [1] 
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1.2 Mechanismus vzniku oxidů kovů  

Podle reakčních mechanismů rozlišujeme korozi chemickou a elektrochemickou. 

Chemická se vyznačuje pouze chemickou reakcí materiálu s prostředím, elektrochemická je 

charakterizována stykem materiálu s elektricky vodivým prostředím, které způsobuje korozi 

přenosem elektrického náboje. Podle prostředí rozlišujeme korozi kapalinovou, plynnou, 

v půdě a další. Okuje vznikají převážně korozí v plynném prostředí při vysokých teplotách 

[1]. 

Většina kovů se při vzájemném styku s oxidačními činidly pokrývá vrstvou oxidů 

nebo jejich sloučenin. V prvním stádiu dochází k adsorpci reagující složky prostředí (O2, H2O, 

CO2, SO2 a Cl2) povrchem kovu. Většinou se jedná o chemisorpci atomů kyslíku na povrch 

kovu. Tuto reakci obecně vyjadřuje rovnice: 

           (2) 

 kde Me je obecně kov. 

Chemisorbovaná vrstva na povrchu kovu rychle přechází do stavu oxidové vrstvy jako 

důsledek chemické reakce. Chemisorbované oxidační činidlo přeměňuje povrchovou vrstvu 

kovu v oxid rychlostí určenou aktivační energií reakce a podmínkami reakčního prostředí 

(teplota, tlak, koncentrace atd.) 

Tloušťka vrstev produktů koroze na kovech se mění v širokých mezích. Podle tloušťky 

korozní vrstvy rozlišujeme [1]: 

 vrstvy tenké (okem neviditelné), o tloušťce asi od 1 do 40 μm, 

 vrstvy střední (je vidět již barevné naběhnutí na kovu), o tloušťce asi od 40 do 500 μm, 

 vrstvy tlusté (viditelné), o tloušťce větší než 500 μm. 

Za základní vlastnost vrstvy určující rychlost oxidace se považuje její kompaktnost, či 

spíše její poréznost. Aby tlustá vrstva mohla souvisle překrývat povrch kovu a neobsahovala 

trhliny a mezery, musí být objem vznikající chemické sloučeniny VMeA větší, než objem kovu 

VMe, který byl oxidován. Pokud poměr VMeA /VMe < 1 obsahuje vznikající oxidová vrstva 

mezery a trhliny, má tedy malé ochranné vlastnosti a rychlost oxidační reakce je vysoká. Týká 

se to především Li, Na, K, Ca, Ba, Sr a Mg. U kovů s poměrem VMeA /VMe ˃ 1 je splněn 

předpoklad pro tvorbu souvislé oxidové vrstvy, která může mít ochranné vlastnosti. Mezi tyto 

kovy patří např. Cd, Al, Fe, Pb, Zn, Ni, Cu, Co, Cr, Mo a W. 

Vznik souvislé vrstvy produktů koroze nebrání dalšímu působení koroze, protože 

oxidační činidlo se ve vrstvě může rozpouštět s možností přemisťování iontů a elektronů. Po 

vytvoření tenké souvislé vrstvy oxidů se mění charakter děje, nastává adsorpce a chemisorpce 

kyslíku na povrchu oxidu, dochází k difúzi kyslíkových a kovových iontů mřížkou oxidů 

apod.  
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Takto vzniklá vrstva na povrchu oceli vytváří souvislý povlak, který zabraňuje 

přímému působení plynného prostředí na kov a zároveň může mít částečně ochranný 

charakter. V některých případech se jedná o chtěný proces. Například oxidová vrstva na 

hliníkových a barevných kovech je většinou stabilní a trvale chrání kov před dalším 

působením korozního prostředí (za běžných atmosférických podmínek). Ve většině případů je 

nutné tomuto procesu zabránit, protože by došlo k úplné degradaci základního kovu [1, 2].  

1.3 Kinetika oxidace kovů v plynech za vysokých teplot 

Oxidace kovů je děj velmi složitý. Probíhá ve třech stádiích a její rychlost je závislá na 

mechanických vlastnostech vrstvy, její homogenitě a především na okolních podmínkách. 

Mezi nejdůležitější faktory patří okolní teplota, složení atmosféry, čistota povrchu, cirkulace 

atmosféry aj.  

Oxidace se skládá z těchto dějů: 

1. z dějů na rozhraní kovu a vrstvy, kdy atomy kovu přecházejí do vrstvy a ionizují, 

2. z dějů, představovaných difuzí reagujících látek a elektronů, 

3. z dějů u povrchu vrstvy, kdy se adsorbují a ionizují plyny a reagují s kationty kovu. 

Oxidová vrstva není zcela ideální, obsahuje určité poruchy, jako jsou mikropóry nebo nemusí 

být těsně spojena s celým povrchem kovu. Proto rychlost oxidace bude záviset na místech, 

kterými bude difuze probíhat.  

Z hlediska růstu oxidových vrstev je možné rozdělit narůstání podle způsobů difuze na 

případy, kdy: 

1. ionty difundují homogenní vrstvou, 

2. ionty difundují mikropóry vrstvy, 

3. pohyb je omezen jen k určité části povrchu [2]. 

1.3.1 Kinetika oxidace při difuzi homogenní vrstvou oxidu  

Oxidace, při níž dochází k difuzi homogenní vrstvou, je nejobecnější a vystihuje 

většinu případů oxidace kovů. Rozdílná koncentrace iontů a elektronů na obou rozhraních 

oxidové vrstvy vyvolává nejen spád chemického potenciálu difundujících částic, ale i spád 

elektrického pole. Celková rychlost difundujících částic je určena součtem rychlostí difuze 

v důsledku gradientu chemického potenciálu a rychlosti difuze v důsledku gradientu 

elektrického pole. Je – li teplota dostatečně vysoká, mohou se v tomto gradientovém poli 

pohybovat nejen elektrony, ale i ionty. Tento případ difuze je typický pro vysokoteplotní 

oxidaci železa, kde narůstání vrstvy okují bývá řízeno difuzí kationtů skrze vrstvu wüstitu. 

K růstu oxidové vrstvy dochází podle parabolického zákona a vyjadřuje jej rovnice: 

tkh  3      (m)                   (3) 
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kde h  je  tloušťka rostoucí oxidové vrstvy  (m), 

 3k   - rychlostní konstanta  (m
2
.s

-1
), 

 t - doba oxidace  (s). 

Lineární zákon růstu oxidové vrstvy vystihuje podmínky oxidace, kdy řídícím dějem 

není difuze. Tyto podmínky mohou být dány vznikem porézní oxidové vrstvy. Nesouvislá 

vrstva umožňuje plynu volně pronikat k povrchu kovu, adsorbovat se na něm a vstoupit 

s kovem do chemické reakce. Tento zákon se uplatňuje zejména při vysokoteplotním ohřevu a 

při oxidaci na vzduchu. Rychlost reakce tedy nezávisí na tloušťce vzniklé vrstvy. Tloušťku 

oxidové vrstvy podle lineárního zákona vyjadřuje rovnice: 

tkh  2      (m)              (4) 

kde h  je  tloušťka rostoucí oxidové vrstvy  (m), 

 2k   - rychlostní konstanta  (m
2
.s

-1
), 

 t - doba oxidace  (s). 

Při nízkých teplotách, v počátečních stádiích oxidace kovu za vysokých teplot, a velmi 

tenkých vrstvách (do 3 nm) na kovu o určité valenci může být pohyb elektronů z kovu na 

atomy kyslíku, adsorbované na vnější straně vrstvy, pomalejší než pohyb kationtů a stává se 

tedy řídícím dějem. Rychlost růstu vrstvy je pak úměrná počtu prošlých elektronů a vyjadřuje 

ji logaritmický zákon růstu vrstvy: 

)log(1 batkh       (m)            (5) 

kde h  je  tloušťka rostoucí oxidové vrstvy  (m), 

 a,b -  konstanty  (s
-1

), 

 1k   - rychlostní konstanta  (m
2
.s

-1
), 

 t - doba oxidace  (s). 

Na rychlost pochodu chemické koroze má výrazný vliv teplota. Rychlost chemické 

koroze vzrůstá se vzrůstající teplotou, což vystihuje Arrheniova rovnice: 











RT

E
-expA k A      (cm . s 

-1
)   (6) 

kde k  je  koeficient difúze  (cm.s
-1

), 

 EA -  Arrheniova aktivační energie  (J.mol
-1

), 

 A -  frekvenční faktor  (1) 
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Použití této závislosti je značně ztíženo nebo i vyloučeno, jestliže se změnou teploty se mění i 

kinetický zákon oxidace kovů. 

Oxidová vrstva tvořená jedním oxidem kovu je většinou výjimečným případem. U 

kovů, které mohou tvořit více oxidů lišící se mocenstvím kationtů, vznikají složené vrstvy. 

Oxidy jednoho kovu se v této oxidové vrstvě na sebe ukládají tak, že oxid nejchudší na 

oxidující plyn tvoří vrstvu u povrchu kovu, kdežto nejbohatší na rozhraní oxidové vrstvy 

s plynem. Při určité teplotě a rovnovážném tlaku plynu je poměr tlouštěk různých oxidů 

konstantní, neboť je udržována rovnováha chemických reakcí probíhajících na rozhraní mezi 

jednotlivými oxidy [1, 2]. 

1.4 Typy a vlastnosti oxidů železa 

Oxidací železa, která nejintenzivněji probíhá při teplotách nad 1000 °C, mohou 

vznikat tři stabilní oxidy: wüstit FeO, magnetit Fe3O4 a hematit Fe2O3. Tyto oxidy se 

navzájem liší váhovým poměrem železa a kyslíku. Jsou – li v okujích zastoupeny všechny tři 

typy oxidů, bývají rozvrstveny dle obr. 2.   

 

 

 

 

1.4.1 Wüstit FeO 

Oxid železnatý narůstá přímo na povrchu kovu a je nejchudší na kyslík. Je 

termodynamicky stálý při teplotách 570 – 1424°C. Oxidací pod tímto teplotním intervalem 

nevzniká. Při ochlazování se wüstit rozpadá na kovové železo a magnetit podle rovnice: 

             (7) 

Má kubickou plošně centrovanou mřížku typu NaCl s mřížkovým parametrem 

a = 0,429 nm. Reálná struktura iontových krystalů wüstitu bývá velmi neregulérní a chemické 

složení neodpovídá stechiometrii. Poruchy struktury se projevují značnou koncentrací 

kationtových vakancí a tzv. kladných děr. Kationtové vakance vznikají v mřížce v místě 

absence železného kationtu. Kladné díry jsou kationty železa s valencí 3+, obnovují 

elektronegativitu oxidu, která byla narušena vznikem kationtové vakance. 

Přítomnost kationtových vakancí ve struktuře způsobuje, že poměr Fe:O ve wüstitu je 

vždy menší než 1. Poměr Fe:O navíc nebývá konstantní v celém objemu wüstitu, ale vykazuje 

Obr. 2.  Uspořádání vrstev oxidů železa [3] 
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klesající trend s rostoucí vzdáleností od povrchu kovu směrem k rozhraní s magnetitem. Díky 

tomuto jevu bývá wüstit v literatuře uváděn ve tvaru Fe1-yO, kde  (1 – y) = (Fe:O). Parametr 

y představuje molární zlomek kationtových vakancí v mřížce wüstitu, který se přibližně 

lineárně zvyšuje s rostoucí vzdáleností od rozhraní Fe/FeO [4].  

1.4.2 Magnetit Fe3O4 

Oxid železnato-železitý krystalizuje v kubické soustavě a tvoří mřížku se strukturou 

inverzního spinelu. Parametr mřížky a = 0,8391 nm. Defekty mřížky magnetitu se projevují 

absencí kationtů železa Fe
3+

 a Fe
2+ 

v tetraedrických a oktaedrických polohách. 

1.4.3 Hematit Fe2O3 

Oxid železitý může vystupovat ve dvou různých modifikacích a to α – Fe2O3 a γ –

Fe2O3. Poměry existence α –  Fe2O3  a γ – Fe2O3 modifikací při vysokých teplotách jsou 

složité a závisí na mnoha faktorech. Přesto lze konstatovat, že γ – Fe2O3 modifikace je stabilní 

při teplotách pod 300°C. Hematit (α- Fe2O3) má romboedrickou strukturu s parametry mřížky 

a = 0,5034 nm a c = 1,3752 nm [4].  
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1.5 Mechanismus vzniku okují 

Izotermickou oxidací železa nad eutektoidní teplotou, to je 570 °C, vznikají obvykle 

okuje obsahující vrstvy FeO, Fe3O4 a Fe2O3. V této kapitole budou uvedeny difuzní 

mechanismy probíhající uvnitř zmíněných oxidů a chemické reakce probíhající na jejich 

rozhraních, čímž bude objasněn princip růstu vrstvy 

okují.

 

Fe
2+

, Fe
3+

 – kationty železa, – kationtové vakance, O
2-

 – anionty kyslíku, 
 
–

 aniontové vakance kyslíku, e – elektrony, 
 
– volné kladné díry, 

 
– volné elektrony 

Jak je patrné z obrázku 3, na rozhraní kovu a FeO přeskakují Fe2+  z kovu do FeO a 

obsazují kationtové vakance . Zároveň přeskakují volné elektrony, které rekombinují 

s volnými děrami . Děj probíhající na tomto 1. rozhraní můžeme zapsat reakcí: 

           (8) 

Obě částice pak vlivem spádu chemického potenciálu difundují wüstitem k jeho 

rozhraní s Fe3O4.  Na tomto 2. rozhraní probíhá podle podmínek reakce: 

             (9) 

Tato reakce probíhá podle termodynamických podmínek zleva doprava nebo obráceně. 

Narůstá – li FeO, pak jím prošlé ionty Fe
2+ 

reagují s magnetitem. Narůstá – li magnetit, 

vznikají trojmocné ionty a volné elektrony . Vznikající částice procházejí vrstvou 

Obr. 3.  Schematické znázornění difuzních pochodů ve vrstvách oxidů během oxidace železa 

v kyslíku [4] 
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magnetitu přes neobsazené polohy  a , volné elektrony a volné díry k 3. rozhraní s 

Fe2O3, kde probíhají dvě reakce: 

odbourávání Fe2O3:            (10) 

tvorba Fe2O3:              (11) 

První reakce popisuje odbourávání Fe2O3 a narůstání Fe3O4. Druhá reakce zachycuje narůstání 

Fe2O3, úbytek magnetitu a vznik volných elektronů , které difundují k vnějšímu povrchu 

Fe2O3, to je k 4. rozhraní. Zde probíhá reakce: 

                           (12) 

Podle této reakce volné elektrony ionizují kyslík na O
2-

, který přes  difunduje dovnitř 

k 3. rozhraní. V důsledku difuze O
2
 přes  nedochází k úplnému odbourávání Fe2O3, ale 

udržuje se její určitá tloušťka. Tak jsou za podmínek umožňujících existenci všech tří oxidů 

okuje složeny ze silné vrstvy FeO, tenké vrstvy Fe3O4  a velmi tenké vrstvy Fe2O3. Složení 

vrstvy okují se mění podle teploty, takže jeden nebo dva oxidy v ní nemusí být zastoupeny 

vůbec [4]. 

1.6 Adheze vrstvy okují k povrchu kovu 

Adhezi vrstvy okují k povrchu kovu lze definovat jako sílu, která drží vrstvu na 

povrchu a pro její překonání je potřeba vynaložit dostatečně velkou práci. K celkové adhezi 

okují k povrchu kovu přispívají dvě základní složky: 

- vlastní adheze, 

- mechanická adheze. 

Vlastní adheze je výsledkem působení přitažlivých sil působících mezi částicemi kovu 

a oxidů. Mechanická přilnavost je důsledkem přítomnosti geometrických nerovností na 

povrchu kovu, které vyvolávají silnější zakotvení vrstvy okují. Drsný povrch má také ve 

srovnání s hladkým povrchem větší plochu a tím i celkový kontakt s okujemi je mnohem 

rozsáhlejší. V důsledku tohoto rozsáhlého kontaktu kovu s okujemi je spodní plocha oxidové 

vrstvy k substrátu připoutána větším množstvím vazeb a výsledná adheze je mnohem lepší. 

Na míru adheze oxidové vrstvy působí řada nejrůznějších faktorů. Jejich působení se 

může projevit oslabením chemických vazeb mezi atomy železa a částicemi oxidů nebo mohou 

narušovat stávající napěťové pole vrstvy. Mezi tyto faktory například patří [4]: 

1. Adhezi vrstvy okují k povrchu mohou značně zhoršit napětí vyvolaná ve vrstvě 

okují během chlazení v důsledku odlišných hodnot koeficientů tepelné 

roztažnosti oceli a oxidů. 

2. Adheze je silně závislá na celkové tloušťce okují, snižuje se s rostoucí 

tloušťkou vrstvy okují. 
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3. Adheze je závislá na teplotě. Při teplotách vyšších než 850°C byla pozorována 

silná adheze, s klesající teplotou dochází k poklesu. 

4.  Legury a jiné příměsi, které mají vyšší afinitu ke kyslíku než železo (Al, Si) 

snižují adhezi okují k povrchu. Mangan, měď i síra adhezi nijak neovlivňují, 

vyšší obsah uhlíku adhezi zhoršuje. 

5. Okuje, které mají velmi dobrou adhezi k povrchu oceli, obsahují obvykle velké 

množství magnetitu. 

V oxidových vrstvách, jejichž oxidy mají molekulární objem větší než je atomový 

objem kovu, vzniká vnitřní pnutí. Toto vnitřní pnutí může vyvolat mechanické porušení 

oxidové vrstvy a tím ovlivňovat její ochranné vlastnosti, viz obr. 4 [2].  

 A – puchýř bez porušení vrstvy, B – puchýř s porušenou vrstvou, C – mikrodutiny uzavřené 

ve vrstvě, D – odlupování vrstvy, E – vyštípnutí části vrstvy při velkém kompresním napětí ve 

vrstvě 

K mechanickému porušení dochází teprve, když vrstva dosahuje určité tloušťky. 

Tloušťka, při které je vrstva porušována, je závislá na adhezní práci ke kovu wa a kohezní 

práci ve vrstvě wk a jejich poměru ke kompresnímu napětí wp. Pokud je kohezní práce 

mnohem vyšší než adhezní, pravděpodobněji dochází k porušení styku kovu s vrstvou okují 

než k prasknutí oxidové vrstvy. Je – li na určité ploše adhezní práce na jednotku plochy menší 

než kompresní napětí v jednotce objemu, poruší se přilnavost vrstvy, jejíž tloušťka je větší 

než wa/ wp. Přitom vznikají puchýře mezi kovem a vrstvou. V případě, že kohezní práce je 

menší než adhezní, budou vznikat puchýře uvnitř oxidové vrstvy. 

Vznik puchýřů ovlivňuje difuzi částic oxidovou vrstvou. Pokud zůstanou puchýře 

uzavřené, zmenšují efektivní povrch kovu nebo zmenšují, pokud jsou uzavřeny ve vrstvě, pro 

difuzi účinný průřez vrstvy. Ve většině případů není rozdíl adhezní a kohezní práce tak 

značný, takže zároveň se vznikem puchýřů jeho oxidová stěna praská. Tím se buď obnažuje 

povrch přímému působení kyslíku, nebo se zmenšuje tloušťka oxidové vrstvy. Podle množství 

popraskaných puchýřů se snižuje ochranná schopnost oxidové vrstvy [2]. 

Obr. 4.  Mechanické poruchy vrstev okují, vzniklých oxidací za vysokých teplot [2] 
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2. ÚPRAVA ZAOLEJOVANÝCH OKUJÍ A OKUJOVÝCH 

KALŮ 

Při výrobě oceli kontilitím a výrobě válcovenských výrobků vzniká značné množství 

okují a okujových kalů, asi 3 – 4 % hm. z vyrobeného množství válcovenských výrobků. 

Přibližně 20% hm. těchto okují a okujových kalů je znečištěno olejem, který je používán do 

převodovek na válcovacích tratích a k mazání dalších míst. Olejem znečištěné okuje a 

okujové kaly se zpracovávaly ve vsázce  aglomeračních závodů, u kterých bylo zavedeno 

čištění spalin mokrým způsobem. V současnosti se z ekologického hlediska od tohoto 

způsobu čištění spalin ustupuje a zavádí se elektrostatický systém čištění spalin aglomerace. 

Na těchto aglomeracích však nelze zpracovávat zaolejované okuje a okujové kaly, protože 

v důsledku zplynění olejových zbytků a jejich přechodu do spalin mohou způsobit požár 

elektrofiltru.  

Podmínkou zpracování zaolejovaných okují a okujových kalů na aglomeracích 

s elektrostatickými filtry je výše zbytku olejů, která se určuje množstvím „látek rozpustných 

v xylenu“ - LRX. Xylen je bezbarvá hořlavá kapalina s aromatickým zápachem a vyskytuje se 

ve třech izomerech. Přes 90 % vyprodukovaných směsí xylenových izomerů se přidává do 

benzínu pro zvýšení oktanového čísla, zbývající část se používá jako rozpouštědla pro 

nejrůznější účely. Pro zpracování zaolejovaných okují a okujových kalů je tedy maximální 

hodnota LRX = 0,1 % hm. K odstranění olejových zbytků v různých materiálech existuje řada 

metod, které jsou však s ohledem na požadavky aglomeračních závodů málo účinné nebo 

velmi nákladné.  

Patří mezi ně např. ultrazvuk, který sníží obsah LRX pouze o 50 – 80 % hm., což je při 

vstupním obsahu LRX v okujích a okujových kalech 2 – 15 % hm. zcela nedostačující.  

Dalším způsobem zpracování je přidávání okují a okujových kalů do koksovací 

vsázky a vyrábět tzv. ferrokoks. Tento způsob však vyžaduje zpracování vyrobeného koksu 

výhradně pro metalurgické účely. Vzhledem k tomu, že část koksu se používá pro energetiku, 

bylo by nutné pro praktickou aplikaci vybudovat dvě samostatné třídící a dopravní linky, což 

by bylo ekonomicky náročné.  

Pro odstranění LRX z okují a okujových kalů se používají odmašťovací přípravky, 

např. AQUASOL. Tyto přípravky jsou však na bázi alifatických uhlovodíků, jejichž použití je 

ekologicky nevhodné a mnohdy dokonce zakázané. Zároveň je tento způsob velice nákladný. 

Nejúčinnější metodou odstranění LRX z okují a okujových kalů je termický způsob 

prováděný ve spalovně. Tato metoda je účinná a při její aplikaci se dosáhlo snížení hodnot 

LRX pod požadovaných 0,1 % hm. Výstavba a provoz spalovny jsou však investičně a 

energeticky značně náročné. Vstupní surovina je ve vyzděné rotační peci vystavena působení 

teploty 800 – 950 °C, čímž dojde ke zplynění a oxidaci uhlovodíků. Při tomto teplotním 

režimu často dochází k nalepování upravovaného materiálu na vyzdívku a k oxidaci FeO na 

Fe2O3, který je při dalším zpracování na aglomeraci nebo ve vysokých pecích náročnější na 

spotřebu energie. 
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Nevýhody výše uvedeného termického způsobu odstraňuje zařízení pro odolejování 

okují a okujových kalů pomocí nízkoteplotní desorpce, viz obrázek 4. Odstranění olejových 

zbytků z okují a okujových kalů se provádí tak, že směs okují a okujových kalů o vlhkosti 1 

až 15 % a obsahu LRX 0,5 – 15 % hm. je dávkována do nízkoteplotní sušárny, která je 

tvořena bezvyzdívkovou rotační pecí. V rotační sušárně je instalován hořák, který spaluje 

plyn nebo olej a zajišťuje teplotu 450 °C. Při této teplotě se zplyní olejové zbytky, které zčásti 

shoří. Nespálené zplyněné uhlovodíky jsou spalinami odvedeny do dospalovací komory, kde 

je teplota 700 – 950 °C. Vzhledem k vysoce oxidační atmosféře zde dojde k jejich 

dokonalému shoření. Po výstupu z dospalovací komory jsou spaliny ochlazeny v chladiči, 

čištěny v cyklónu a dočištěny ve filtru. Okuje a okujové kaly, které jsou zbaveny LRX, jsou 

po výstupu ze sušárny chlazeny a vlhčeny na požadovanou vlhkost v homogenizátoru a přímo 

odváženy ke zpracování na aglomeraci. Okuje a okujové kaly je možné po jejich úpravě a 

zbavení zaolejovaných zbytků briketovat nebo peletizovat a dále využít jako vysokopecní 

nebo aglomerační vsázku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – rotační sušárna, 2 – chladič, 3 – dopravník, 4 – homogenizátor, 5 – vagón, 6 – dospalovací 

komora, 7 – chladič, 8 – cyklon, 9 – filtr, 10 - komín 

Výše popsané zařízení je určeno zejména pro úpravu okují a okujových kalů v hutních 

závodech a to tak, že tento materiál může být opětovně využit při výrobě surového železa 

nebo oceli. Celé zařízení pracuje bezodpadově, neboť zachycené odprašky z filtru, 

dospalovací komory a cyklónu jsou prakticky shodné se složením produktu. 

Okuje a okujové kaly jsou upravovány na konečný obsah LRX menší než 0,1 % hm., 

přičemž nevzniká žádný kapalný nebo pevný odpad. Nebezpečný odpad je tedy přepracován 

na vysoce kvalitní surovinu pro výrobu surového železa, při respektování všech ekologických 

požadavků [5]. 

Obr. 5.  Zařízení pro odolejování okují a okujových kalů pomocí nízkoteplotní desorpce 
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3. GLAZURY V KERAMICKÉM PRŮMYSLU 

 Glazura je tenký povlak na povrchu keramického výrobku, skelný nebo částečně 

krystalický. Z chemického hlediska jsou to křemičitany vzniklé v žáru, které se roztavily a 

přešly do amorfního stavu, kde při chladnutí ztuhly ve sklovinu. Teplota tavení glazur je 

závislá na teplotě výpalu nebo slinutí keramického střepu a pohybuje se zpravidla mezi 900 až 

1430 °C. Glazura má na keramickém tělese funkci estetickou a technickou.  

Z estetického hlediska zlepšuje vzhled výrobku, např. hladkost, lesk, barevnost 

povrchu a umožňuje aplikaci dekoračních technik. Z technického hlediska glazura uzavírá 

otevřenou pórovitost střepu, dokáže zvyšovat mechanickou pevnost glazovaného tělesa ve 

srovnání s tělesem neglazovaným, zvyšuje odolnost keramiky proti působení vnějších vlivů 

včetně chemických činidel a příznivě může ovlivnit i elektrické vlastnosti keramiky. 

Tavitelnost glazury musí být nižší, než je teplota, při níž dochází k měknutí střepu [8].  

3.1 Suroviny pro výrobu glazur  

K výrobě glazur se používají suroviny co nejčistší. Co do původu sem patří jak 

suroviny přírodní, tak i syntetické. Mezi základní suroviny pro výrobu glazur patří křemen, 

kaolin, vápenec, živce, sloučeniny hořečnaté, zinečnaté, borité, olovnaté, sodné a draselné. 

Vedlejší suroviny jsou sloučeniny barnaté, lithné a sloučeniny fluoru. Další vedlejší suroviny 

jsou kaliva a odstíniva [6, 7].  

3.1.1 Základní suroviny pro výrobu glazur 

Základní surovinou pro přípravu glazur je křemen. Vnáší oxid křemičitý SiO2, který je 

sklotvorným oxidem. Je nerozpustný a chemicky inertní. S jeho obsahem roste teplota tavení, 

ale klesá sklon k trhlinkování. Obsah SiO2 v glazuře je 50 až 70 %. Jako zdroje se používají 

především sklářské písky - křemenné písky o vysoké čistotě, s obsahem Fe2O3 pod 0,03 %.  

Kaolin Al203 . 2SiO2 . 2H2O vnáší do glazur Al203 a zároveň SiO2. Používá se kaolin 

nekalcinovaný a kalcinovaný. Nekalcinovaný tvoří plastickou složku za syrova, stabilizuje 

glazurový kal, zvyšuje pevnost za syrova, ale ve velkém množství může díky velkému 

smrštění způsobit odlupování glazury za syrova. Proto se přidává kalcinovaný kaolin nebo 

pálené střepy. Nejčastěji se používají čisté karlovarské kaoliny. Oxid hlinitý zvyšuje pružnost, 

pevnost, lesk, snižuje teplotní roztažnost a vyluhovatelnost olova z glazury [6].  

 Živce se používají jako taviva. Taviva jsou materiály přidávané do keramických hmot 

slinujících za účasti kapalné fáze, jejichž účelem je vytvoření potřebného množství taveniny. 

Živce jsou tavivem vhodným zvláště pro vysokotavné glazury V kombinaci s keramickými 

fritami se používají i do glazur se středními vypalovacími teplotami, protože jejich teplota 

tavení je poměrně vysoká [6, 7]. 

Živce dělíme podle zastoupení zásaditých oxidů na draselné, sodné, vápenaté a jejich 

směsi. Nejrozšířenější živce jsou:  
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 živec draselný K2O . Al2O3 . 6SiO2 – ortoklas, taví se za současného rozkladu, první    

tavenina se objevuje v rozmezí teplot 1130 – 1170°C.   

 živec sodný Na2O . Al2O3 . 6SiO2 – albit, jeho teplota tání je 1118°C. Tento živec se 

taví bez rozkladu.  

 živec vápenatý CaO . Al2O3 . 2SiO2 – anortit, taje bez rozkladu při teplotě 1553°C. 

Používá se zřídka, živcové suroviny s obsahem živce vápenatého bývají většinou 

znečištěny železitými příměsemi [11].  

CaO do glazur vnášejí vápenaté sloučeniny. Nejčastěji se používá CaCO3 (vápenec, 

mramor, křída). Společně s MgO se CaO dodává dolomitem. Při teplotě cca 900°C se vápenec 

rozkládá na CaO a CO2. CaO působí jako tavivo do glazur nad 1000°C a v případě 

nízkotavných glazur je žádoucí v alkalických glazurách – zabraňuje trhlinkování. Alkalicko-

vápenaté glazury mohou nahradit olovnaté. CaO snižuje teplotní roztažnost, zvyšuje lesk, 

mechanickou pevnost, pružnost a chemickou odolnost glazur. 

Hořečnaté sloučeniny vnášejí do glazur MgO, který snižuje teplotní roztažnost. Jako 

surovina se používá magnezit MgCO3, pálená magnézie MgO nebo dolomit CaMg(CO3)2 

(uhličitan vápenatohořečnatý), který zároveň vnáší CaO. Dolomit dodává glazuře vysoký lesk.  

Zinečnaté sloučeniny dodávají do glazur ZnO, které působí jako tavivo, kalivo i jako 

krystalizační prostředek. Odstiňuje a rozptyluje barvy, může částečně nahradit CaO nebo 

PbO. Zvyšuje lesk glazur, ve větším množství zakaluje, může způsobit i krystalizaci. 

Surovinou je zinková běloba, což je v podstatě ZnO.  

Borité sloučeniny do glazur vnášejí B2O3, který je stejně jako SiO2 sklotvorný. Snižuje 

teplotu tavení, dává glazury čiré, lesklé, odolné proti trhlinkování a odskelnění, zvyšuje 

pružnost, zlepšuje chemickou odolnost, usnadňuje rozpouštění barev. Je důležitou složkou 

fritových glazur. Surovinou je kyselina boritá H3BO3 a borax Na2O . 2B2O3 . 10H2O, který 

současně vnáší Na2O.  

Nejstarším a nejpoužívanějším tavivem pro nízkotavné glazury jsou sloučeniny olova. 

Vnášejí do glazur PbO, jeho teplota tání je 880°C. Glazury jsou snadno tavitelné, roztékavé, 

dobře se probarvují. Nevýhodou je, že všechny sloučeniny olova jsou toxické. Olovnaté 

glazury se nesmějí používat na užitkovou keramiku i některé další druhy keramických 

výrobků, protože při použití může docházet k vyluhování olova. Surovinami jsou minium 

(suřík) Pb3O4, olovnatá běloba 2PbCO3 . Pb(OH)2, klejt PbO. Olovnaté glazury vyžadují 

výpal v oxidační atmosféře.  

Do glazur s nižší teplotou tavení není možné vnášet Na2O ve větším množství živcem, 

proto se používají jiné sodné sloučeniny jako jsou nefelin Na2O . Al2O3 . 2SiO2, soda 

krystalická Na2CO3 . 10H2O, soda kalcinovaná Na2CO3, ledek sodný NaNO3 a sůl kamenná 

NaCl.  

Podobně jako v předchozím případě se K2O vnáší do nízkotavných glazur jinak než 

živcem. Používají se tyto draselné sloučeniny -  potaš K2CO3, je to hygroskopická, ve vodě 

rozpustná látka a ledek draselný KNO3, není hygroskopický, při výpalu se uvolňuje kyslík, 

který zabraňuje vyredukování olova při tavení olovnatých frit [6].  
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3.1.2 Vedlejší suroviny pro výrobu glazur 

Další surovinou pro výrobu glazur jsou barnaté sloučeniny, používá se především BaO 

jako tavivo. Prakticky se přidává minerál witherit BaCO3. BaO zvyšuje lesk, tvrdost, odolnost 

proti povětrnostním vlivům, u alkalických glazur kyselinovzdornost. V nízkotavných 

glazurách může částečně nahradit PbO. Uhličitan barnatý je klasifikován jako látka zdraví 

škodlivá při požití.  

Lithné sloučeniny do glazur vnášejí LiO2. LiO2 je intenzivnější tavivo než ostatní 

alkalické oxidy, zvyšuje lesk. Surovinami jsou spodumen LiO2 . Al2O3 . 4SiO2, lepidolit LiF . 

KF . Al2O3 . 3SiO2 a cinvaldit. Používají se v omezeném množství, jsou vzácné a drahé.  

Sloučeniny fluoru působí jako taviva, ale používají se zřídka. Prakticky se užívá:  

 kazivec (fluorit) CaF2 – používá se jako náhrada živce, teplota tání je 800°C, a jako 

kalivo místo oxidu cíničitého SnO2. Glazury jsou dobře roztékavé, mají malý sklon k 

trhlinkování. Část SiO2 odtěká jako SiF4 a tím se sníží teplota tavení.  

 kryolit Na3AlF6 – jemný bílý, případně nažloutlý prášek, toxický. Používá se jako 

náhrada PbO a B2O3 v bezolovnatých a bezboritých glazurách [6].  

3.1.3 Frity  

Frity jsou ztuhlé taveniny. Po vytavení ve fritovacích pecích se vypouštějí do vody a 

vytvářejí granulovaná skla. Tvoří jednu ze složek glazury a působí jako tavivo. Vyrábějí se z 

některých výše uvedených surovin, a to těch, které jsou rozpustné ve vodě nebo toxické. 

Přidávají se k nim sklotvorné látky, aby se tak umožnilo jejich použití do glazury [6, 9].  

3.1.4 Kaliva a odstíniva 

Mezi ostatní vedlejší suroviny pro výrobu glazur patří kaliva a odstíniva. Kaliva jsou 

látky, které způsobují zákal glazur tím, že mají jiný index lomu než základní glazura. 

Zabarvení je způsobeno vykrystalizováním sloučenin málo rozpustných ve sklovině. Kalením 

se z transparentní glazury stává glazura krycí.  

V praxi se tímto způsobem připravují bílé krycí glazury, které jsou kaleny nejčastěji ZrO2, 

SnO2, v menší míře TiO2. Dále je využíván Fe2O3 v hnědých a Cr2O3 v zelených 

aventurinových glazurách.  

SnO2 je nejstarší kalivo, používá se v olovnatocíničitých glazurách určených např. pro 

majoliku. Nerozpouští se v glazuře, nýbrž se v ní rozptyluje. Vyrábí se oxidací Sn horkým 

vzduchem při teplotách 1200°C. 

Zirkoničité sloučeniny se používají do tzv. zirkonových glazur. Zákal se získává 

vyloučením jemných krystalů ZrSiO4 (zirkonový písek) nebo ZrO2 z taveniny. ZrSiO4 snižuje 

koeficient teplotní roztažnosti glazury a zvyšuje teplotu tání. Při vyšším obsahu způsobuje 

matnost glazury. Glazury, které obsahují ZrO2 a ZrSiO4 jsou tvrdé a vytvářejí dobrou 

mezivrstvu.  
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TiO2 je dobré kalivo, ale způsobuje nestálost odstínu glazury. Glazury obsahující TiO2 

mají žluté, nepravidelné odstíny. Zdrojem TiO2 v glazurách je titanová běloba.  

Odstíniva jsou látky, které nemají barvicí schopnost, ale mohou měnit barvy nebo 

odstíny barev a mohou zesilovat intenzitu barviv. Mezi odstíniva patří oxid hlinitý Al2O3, 

Al(OH)3, ZnO, CaO, BaO, NH4Cl aj.  

Sloučeniny Al jsou odstíniva pro Co, Cr, Mn, Fe. Oxid zinečnatý ZnO ztemňuje 

železitou červeň, rozptyluje žluté, zelené a modré barvy, s Ni dává modré barvy, odstiňuje 

hnědé a purpurové barvy. NH4Cl mění odstíny antimonových žlutí a železitých červení  

[6, 10].  

3.2 Způsoby vyjadřování složení glazur  

Glazury se používají na glazování různých keramických střepů, které vyžadují různé 

složení glazur. Jedno glazurové složení je vhodné prakticky pro rozsah teplot maximálně  

50 °C. Z tohoto důvodu glazury určené pro různé teploty mají různé složení.  

Požadované vlastnosti glazury jako je tavitelnost, povrchové napětí, teplotní 

roztažnost, viskozita, pružnost, pevnost, tvrdost a chemická odolnost vyžadují určité složení 

podle vlastností, kterých chceme u glazury dosáhnout [10].  

3.2.1 Segerův vzorec  

Složení glazury se nedá vyjádřit jednoduchým chemickým vzorcem, ale můžeme ho 

vyjádřit počtem molů jednotlivých složek zastoupených v glazuře nebo procentuálním 

zastoupením složek. Nejčastěji se používá vyjádření složení pomocí Segerova vzorce ve 

tvaru:  

         (13) 

kde  RO + R2O  je  počet molů zásaditých oxidů  (jejich součet musí být roven 1)  

R2O3   počet molů amfoterních oxidů v glazuře  

RO2  počet molů kyselých oxidů v glazuře  

n  počet molů R2O3 dělený součtem Σ(RO + R2O)  

m   počet molů RO2 dělený součtem Σ(RO + R2O) 

 

Segerův vzorec přehledně uvádí složení glazury a umožňuje snadno porovnat různé 

druhy glazur, protože součet taviv RO + R2O je rovný 1. Je však třeba posoudit rozdílnost 

tavící síly jednotlivých oxidů skupiny RO + R2O a také vzájemné působení oxidů 

jednotlivých skupin. Rozdělení oxidů do skupin je uvedeno v tab.1. Segerův vzorec je 

univerzální vyjádření složení glazury, lze z něho posoudit tavitelnost (podle obsahu SiO2). Pro 

přípravu glazury je nutné Segerův vzorec přepočítat např. na recepturu, která udává 
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hmotnostní díly surovin. Další možnosti vyjádření složení glazury charakterizují výrobní 

předpis, chemický rozbor nebo číslo kyselosti glazur. [6, 8, 10]. 

 

Tabulka 1.  Rozdělení oxidů pro použití v Segerově vzorci 

Oxidy zásadité Oxidy amfoterní Oxidy kyselé 

R2O RO R2O3 RO2 

Li2O PbO Al2O3 SiO2 

Na2O ZnO Bi2O3 B2O3 

K2O FeO Fe2O3 SnO2 

MgO CoO Mn2O3 TiO2 

CaO NiO Cr2O3 V2O5 

BaO CuO - - 

3.3 Rozdělení glazur 

Glazury se používají pro užitkovou keramiku, zdravotnickou keramiku, kameninu, 

porcelán, elektroporcelán, některé druhy stavební keramiky apod. U některých výrobků je 

glazování nežádoucí, jsou to např. žárovzdorné výrobky nebo výrobky, u kterých je nutné 

zachovat otevřenou pórovitost [6]. Glazury můžeme rozdělit podle několika kritérií. 

3.4 Glazury podle vypalovacích teplot 

Podle vypalovacích teplot lze glazury dělit na: 

1. lehce tavitelné, natavující se při teplotách 900 až 1000 °C  

2. středně tavitelné, určené pro teploty 1000 až 1200 °C  

3. těžce tavitelné, teplota tání v rozmezí 1200 až 1350 °C  

4. velmi těžce tavitelné, teplota tání nad 1350 °C  

 

Glazury prvních dvou skupin se dělí na olovnaté a bezolovnaté. Používají se ke 

glazování a dekoraci měkké póroviny a tzv. kamnářského zboží. Do skupiny středně 

tavitelných patří převážně glazury určené pro bílou a barevnou pórovinu. Mezi těžce tavitelné 

patří surové glazury hrnčířské, kameninové a glazury pro užitkový porcelán. Velmi těžce 

tavitelné glazury jsou určeny pro tvrdý porcelán a žárovzdorné výrobky jemné keramiky [7]. 
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3.5 Glazury podle surovinového složení  

K přípravě glazur se používají většinou přírodní, ale také uměle připravené suroviny. 

Základním požadavkem je vždy jejich maximální čistota. 

 Podle surovinového složení dělíme glazury na: 

Zemité glazury – jejich základem je nízkotavitelný jíl nebo zemina (např. slín, cihlářská hlína) 

případně hornina s vyšším obsahem alkalických oxidů (např. znělec). Po výpalu jsou 

zemitě barevné, někdy i bílé. Jejich vlastnosti mohou být upraveny přidáním jemně 

mletého křemene, živce nebo barvících oxidů. Teplota výpalu se pohybuje nad 1160 až 

1180 °C.  

Fritové glazury – jsou předem roztavené s přídavkem dalších surovin na sklo. Toto sklo je ve 

vodě málo rozpustné, je to tzv. frita. Slouží jako polotovar pro výrobu fritových 

transparentních, bílých a barevných glazur s lesklým, polomatným a matným povrchem, 

případně se speciálními efekty, pro vypalovací teploty v rozmezí 940-1200 °C. Používají 

se také jako tavicí přísady do polosurových glazur pro vypalovací teploty 1100-1300 °C. 

Fritové glazury se používají převážně pro povrchovou úpravu keramických obkladaček, 

užitkové a umělecké keramiky, polosurové glazury pak při výrobě keramických glazovaných 

hutných dlaždic, sanitární keramiky a vysokopálené užitkové a umělecké keramiky. Fritami 

lze rovněž upravovat střepovou hmotu nebo engoby (nástřepí). Frita tvoří část surovinového 

složení glazury. Připravuje se ze sody, potaše a sloučenin olova. Teplota tání frit bývá nízká. 

Živcové glazury – připravují se mletím ze surovin, jejichž základem je glazurový živec. 

Dalšími složkami mohou být např. vápenec, dolomit, magnezit, barvící oxidy a plavený 

kaolín [8]. 

3.6 Glazury podle vzhledu 

Podle vzhledu se glazury dělí na transparentní, krycí, barevné, krystalické, lesklé, 

matné, polomatné a další. 

Transparentní glazury jsou glazury bez barvících složek. Nanáší se v tenké vrstvě, aby 

byla zajištěna jejich průhlednost. Jsou to glazury surové nebo fritové s přídavkem kaolinu, 

který zajišťuje stabilitu glazurové suspenze. 

Krycí glazury obsahují ve skle dispergované částice, které glazuru zakalí. Zakalení se 

dosáhne jemně dispergovaným pigmentem, který je ve skle nerozpustný nebo vylučovacím 

kalením, při kterém se z glazury vyloučí disperze nukleonů látky s vysokým indexem lomu, 

např. TiO2 nebo ZrSiO4. Dalším způsobem zakalení je odměšování skla, kdy se vyloučí 

nerozpustná disperze kapek. Tyto kapky i po ochlazení na běžnou teplotu zůstanou skelné.  

Krystalické glazury obsahují krystaly velikostí větší než 1 mm. Jsou to například 

krystaly anortitu, olivínu, fayalitu, mullitu, korundu, hematitu, rutilu a dalších [8]. 

Matné glazury se získají růstem drobných krystalů na povrchu glazury a to buď 

výpalem na nižší teplotu, než dojde k úplnému roztavení nebo zvýšením některých oxidů ve 

vsázce, které se vnášejí na úkor SiO2. Jsou to například Al2O3, CaO, ZnO, MgO a TiO2. 
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Barevné glazury se používají téměř u všech druhů glazovaných výrobků. Mohou být 

transparentní nebo krycí, ale existuje mezi nimi i celá škála přechodů.  

Barvicí složky glazur se dělí na:  

1) barviva – jsou to látky, které se ve sklovinách rozpouštějí a zároveň zbarvují 

svými barevnými ionty nebo formou koloidních či molekulárních částic. 

Barviva dělíme na iontová, molekulová a koloidní.  

Jako iontová barviva se používají oxidy, hydroxidy, uhličitany, fosforečnany, 

chromany, chloridy, dusičnany a případně další sloučeniny přechodných prvků. Chloridy a 

dusičnany kovů jsou rozpustné ve vodě, proto se využívají hlavně pro přípravu barevných 

roztoků. Nositelem zabarvení je iont kovu, barvivo se ve skle rozpouští.  

Jako molekulová barviva se používají sloučeniny Se. Získává se růžové až 

žlutočervené zabarvení. Selen barví skla v přítomnosti síry a kadmia červeně. Používá se směs 

sulfidu kademnatého CdS a selenu Se.  

 Koloidní barviva způsobují zabarvení koloidními částicemi kovů o velikosti 1 – 500 

nm jemně rozptýlenými ve skle. Používají se sloučeniny Au, Ag, Pt a Ir. Při řízeném chlazení 

skla vznikají krystalizační zárodky a zároveň vzniká charakteristické zabarvení [6, 7]. 

2) keramické pigmenty neboli barvítka – jsou anorganické látky krystalického 

charakteru s vysokou teplotní stabilitou a chemickou odolností vůči 

roztaveným sklovinám. Tyto vlastnosti jsou dány jejich krystalickou mřížkou, 

která odpovídá přírodním minerálům. Podle typu krystalické mřížky se pigmenty 

dělí do skupin, které jsou uvedeny v tab. 2. 

K získání barvítka je nutné do krystalických mřížek minerálů včlenit chromoforovou 

složku. Chromofor je světlocitlivá základní strukturní molekula, která je nositelem barevnosti. 

Jsou to především ionty přechodných prvků a prvků vzácných zemin. V glazuře jsou tyto 

barvítka nerozpustná a jsou v ní pouze homogenně rozptýlena. Proto jsou také označována 

jako pigmenty. Při výrobě glazur je homogenní rozptýlení zajištěno společným mletím 

pigmentu se vsázkou glazury. Nejrozšířenější a barevně nejpestřejší jsou pigmenty spinelové.  

Pro výrobu pigmentů se jako suroviny používají převážně oxidy – Fe2O3, CuO, MnO2, 

Co3O4, CoO, ZnO, Cr2O3, Sb2O3, NiO, Al2O3, SiO2, ZrO2, TiO2 aj. Pro zajištění dobré 

reaktivity jsou suroviny používány ve velmi jemné formě, někdy se pro snížení reakční 

teploty nebo usměrnění reakce používají mineralizátory. Jako mineralizátory se používají 

NaF, NaCl, B2O3 aj.  

Výroba pigmentů má 3 fáze:  

1. příprava směsi surovin – navážení a dokonalá homogenizace výchozích surovin  

2. kalcinace – výpal směsi surovin podle odpovídající křivky v periodických komorových 

pecích nebo tunelových vozových pecích. Výpal se provádí v pouzdrech odolných proti 

teplotním rázům.  

3. mletí – pro zajištění a usnadnění dokonalé homogenizace při aplikaci do glazur, barev a 

smaltů se pigmenty dodávají ve velmi jemné formě o velikosti částic v jednotkách μm. Proto 
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se kalcinát mele buď za mokra v klasických bubnových mlýnech, nebo za sucha ve 

speciálních mlýnech. Po umletí se vypírají rozpustné zbytky mineralizátorů a to dekantací 

nebo promýváním na vakuových filtrech.  

Vzhledem k provozní spolehlivosti a široké barevné paletě je použití pigmentů jedním 

z nejrozšířenějších způsobů probarvování glazur [6]. 

Tabulka 2.  Rozdělení pigmentů podle typu krystalické mřížky [8] 

Krystalická mřížka pigmentu Vzorec základního minerálu 

spinelová I.typu MgO . Al2O3 

spinelová II.typu     2ZnO . TiO2 

zirkonová ZrO2 . SiO2 

baddeleyitová ZrO2 

korundová α-Al2O3 

rutilová TiO2 

ilmenitová FeO . TiO2 

perovskitová  CaO . TiO2 

granátová 3CaO . Al2O3 . 3SiO2 

willemitová 2ZnO . SiO2 

titanitová CaO . TiO2 . SiO2 

mullitová 3Al2O3 . 2SiO2 

3.6.1 Příprava barevných glazur  

Barevné glazury se připravují zabarvováním bezbarvých glazur přídavkem barviv 

nebo častěji pigmentů. Barvivo nebo pigment se mele předem, protože je tvrdší a vyžaduje 

delší mletí než glazura. Většina barviv působí jako tavivo, mění tedy poměr mezi bazickými a 

kyselými oxidy, proto se započítávají do Segerova vzorce. Obsah tavicích (bazických) oxidů 

se sníží o dodané barvivo.  

U glazur fritových je výhodné vyrobit silně zbarvenou fritu s vysokým obsahem 

barviva a ta se potom přidá do vsázky k bezbarvé fritě. Tak je možno dosáhnout mnoha 

odstínů glazur.  

Množství barviva nebo pigmentu přidávaného do glazury závisí na požadované sytosti 

odstínu. Protože barviva a pigmenty jsou relativně drahé, volí se takové, kterých pro dosažení 

odstínu stačí co nejméně [6, 7]. 
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3.7 Vlastnosti glazur  

Při aplikaci glazury na střep je důležité znát základní fyzikální parametry, které 

charakterizují glazuru. Především chemické složení obou surovin a teploty tavení jednotlivých 

složek ovlivňují chování glazury a střepu během výpalu.  

3.7.1 Povrchové napětí  

Povrchové napětí se projevuje jako síla v rovině povrchu kapaliny, která se snaží 

zmenšit její povrch na co nejmenší plochu. Jednotkou je N.m-1. Příčinou povrchového napětí 

jsou přitažlivé síly mezi molekulami. Vlivem povrchového napětí se roztavená glazura stahuje 

na co nejmenší plochu, až do kulovitého tvaru. Glazury s velkým povrchovým napětím se 

špatně roztékají, tvoří kapkovité ostrůvky [6, 7].  

3.7.2 Viskozita  

Viskozita je jednou z nejdůležitějších vlastností glazur, neboť má rozhodující význam 

pro jejich chování při aplikaci na keramický výrobek a určuje jejich použitelnost v 

konkrétním případě. Viskozita charakterizuje vnitřní tření a je tedy mírou tekutosti kapalin. 

Roztavené glazury můžeme považovat v podstatě za newtonské kapaliny. Platí pro ně 

Newtonův zákon viskozity –  dynamická viskozita je konstantou úměrnosti pro vztah mezi 

napětím a gradientem rychlosti. Dynamickou viskozitu vypočteme ze vztahu:  

                         (Pa)            (14) 

Kde   τ     je tečné napětí  (Pa)  

      - gradient rychlosti  (s-1) 

η     - dynamická viskozita  (Pa.s) 

 

Kinematická viskozita se vyjadřuje jako podíl dynamické viskozity a hustoty:  

 

                         (m
2
.s

-1
)                              (15) 

 

kde  ν    je kinematická viskozita  (m2.s-1) 

ρ    -  hustota  (kg.m-3) 

η    -  dynamická viskozita  (Pa.s) 

 

Viskozita glazury v roztaveném stavu závisí na jejím chemickém složení, u glazury 

daného chemického složení pak především na teplotě. Glazura při zahřívání měkne, její 

viskozita klesá. Glazura nemá přesný bod tání, ale měkne postupně v určitém rozmezí teplot. 

Hodnoty viskozity se pohybují v rozmezí několika řádů.  

Pro zjištění viskozity glazury neplatí aditivnost. Některé oxidy viskozitu zvyšují – 

SiO2, Al2O3, některé naopak snižují – alkálie, BaO a hlavně PbO .  
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3.7.3 Tavitelnost  

Jako tavitelnost označujeme souhrn pochodů vedoucích k vytvoření taveniny. Glazura 

jako sklo nemá definovanou teplotu tání a je charakterizována teplotním intervalem mezi 

počátkem měknutí a úplným roztavením. Pro praxi se tento interval ještě dále zužuje na 

rozmezí, kdy se glazury vytaví na střepu bez závad. Tavitelnost glazury závisí na jejím 

chemickém složení. Teplota tání základního sklotvorného oxidu SiO2 je vysoká, je to 1150°C. 

Obecně lze říci, že SiO2 zvyšuje teplotu tavení glazury, naopak B2O3 je intenzifikátorem 

tavení. Pro zlepšení tavitelnosti lze v některých případech SiO2 částečně nahradit B2O3. 

Tavitelnost glazury zhoršují Al2O3 a ZrO2.  

Pro sledování chování glazur se využívá žárového mikroskopu, pomocí něhož lze určit 

charakteristické teploty, např. teplotu smrštění, teplotu koule, teplotu polokoule atd. Ze 

zkoušeného vzorku se připraví tělísko předepsaných rozměrů, vloží se do zahřívací pece 

mikroskopu a v zorném poli se sledují změny, k nimž dochází během zahřívání. Tyto teploty 

poskytují informace o tavitelnosti glazury [6, 7]. 

3.7.4 Teplotní roztažnost, chemická odolnost, tvrdost 

Vlastnosti glazur mohou být charakterizovány i podle jiných vlastností jako např. 

podle teplotní roztažnosti, odolnosti proti alkáliím a kyselinám, tvrdosti a optických 

vlastností. Zahříváním se glazury roztahují a ochlazováním se smršťují. Prodloužení tělesa při 

zahřátí o 1 K se nazývá teplotní součinitel délkové roztažnosti α. Udává se v jednotkách K
-1

. 

Hodnoty součinitele teplotní roztažnosti se u běžných glazur pohybují v rozmezí 40 . 10
-7

 až 

80 . 10
-7

 K
-1

. Teplotní roztažnost je aditivní vlastností glazur. Znamená to, že z chemického 

složení glazury můžeme vypočítat součinitel teplotní roztažnosti α, pokud známe součinitel 

objemové roztažnosti oxidů [9]. Pro stanovení tepelné roztažnosti, tedy při výpočtech rozdílů 

ve smršťování mezi glazurou a keramickým střepem, byly stanoveny koeficienty tepelné 

roztažnosti vzorků. Optimální teplota Ta byla vypočítána takto: 

      (K)             (16) 

kde Tg je teplota skelného přechodu  (K) 

TR  - teplota měknutí glazury  (K)  

 

Dalším charakteristickým parametrem může být stanovení chemické odolnosti, 

například v roztoku 3% kyseliny chlorovodíkové HCl a dále v 3% roztoku hydroxidu 

draselného KOH. Vzorky s glazurou jsou do těchto chemikálií ponořeny na dobu 96 hodin, 

přičemž po 48 hodinách dochází k výměně roztoků. Glazury jsou poté vizuálně zkontrolovány 

a ověřeny jejich případné barevné změny. Pro zvážení vzorků před a po testu mohou být 

použity analytické váhy. Optické vlastnosti glazur se mohou stanovovat spektrofotometricky. 

Tvrdost se provádí na běžných glazovaných keramických dlaždicích s hodnotou tvrdosti 3, 4 a 

5. Dále může být provedena: zkouška tvrdosti vrypem podle Mohsovy stupnice tvrdosti a 

zkouška tvrdosti podle Vickerse [12].  
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4. PIGMENTY V KERAMICKÉM PRŮMYSLU 

Pigmenty jsou jemnozrnné, barevné sloučeniny nerozpustné ve vodě a pojivech. 

Pigmenty dělíme na anorganické a organické, obě tyto skupiny mohou být syntetické nebo 

přírodní, viz tab. 3. Přírodní se připravují mletím, plavením a sušením přírodního materiálu. 

Umělé se připravují chemickými postupy a to srážením z vodných roztoků nebo žíháním, 

tavením, příp. spalováním [13]. 

 Tabulka 3.  Rozdělení pigmentů 

  

 Barevnost látek je způsobena absorpcí a odrazem záření ve viditelné části spektra, což 

je záření o vlnové délce λ 400 – 760 nm, viz obr. 6. Látka, která v tomto intervalu vlnových 

délek světlo rovnoměrně odráží a rozptyluje, má bílou barvu. Ta, která je rovnoměrně 

pohlcuje, má barvu černou. Je-li světlo pohlcováno jen v některých vlnových délkách, pak jde 

o látku barevnou. Předmět bude mít doplňkovou barvu k barvivem absorbovanému světlu, viz 

tab. 4 [13].  

PIGMENTY 

ANORGANICKÉ ORGANICKÉ 

PŘÍRODNÍ SYNTETICKÉ PŘÍRODNÍ SYNTETICKÉ 

HLINKY 

MINERÁLY 

BĚLOBY 

ŽLUTI 

ČERVENĚ 

ZELENĚ 

MODŘI 

ŽIVOČIŠNÉHO 

PŮVODU 

ROSTLINNÉHO 

PŮVODU 

KLASICKÉ 

NEKLASICKÉ 

Obr. 6.  Barevnost látek [15] 
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Tabulka 4.  Barevné složky viditelné části spektra [13] 

Vlnová délka 

[μm] 
Barva světla Doplňková barva 

400 – 435 fialová zelenožlutá 

435 – 480 modrá žlutá 

480 - 490 zelenomodrá oranžová 

490 – 500 modrozelená červená 

500 – 560 zelená purpurová 

560 – 580  zelenožlutá fialová 

580 – 595  žlutá modrá 

595 – 605  oranžová zelenomodrá 

605 – 730  červená modrozelená 

730 – 760  purpurová zelená 

  

Barevnost je vyvolána přítomností chromoforů, mezi které patří v případě 

anorganických pigmentů ionty přechodných kovů (Mn, Co, Ni, Fe, Cu, Cr) a v případě 

organických je barevnost podmíněna rozsáhlým konjugovaným systémem dvojných vazeb 

v molekule barviva. V obou případech dochází k přenosu elektronů mezi sousedními atomy a 

molekulami.   

Další důležitou vlastností pigmentů je krycí mohutnost pigmentu nebo-li kryvost. Je to 

schopnost pigmentu bránit průchodu světla prostředím, v němž je dispergován. Závisí na 

rozdílu mezi indexem lomu pigmentu a pojiva. Index lomu – poměr rychlosti světla ve vakuu 

k rychlosti světla v daném prostředí. Krycí mohutnost je tím větší, čím je tento rozdíl větší. 

Čím je index lomu vyšší, tím je daná látka opticky hustší. Se stoupajícím indexem lomu 

stoupá i kryvost pigmentu. Hodnota indexu lomu roste s klesající velikostí částic pigmentu 

[13, 14]. 

4.1 Vlastnosti pigmentů  

 Nejjednodušší a nejdostupnější způsob identifikace pigmentů je polarizační 

mikroskopie. Tato metoda nevyžaduje náročné přístrojové vybavení. Pigment je ve formě 

prášku pozorován v procházejícím, lineárně polarizovaném světle polarizačního mikroskopu, 

viz obr. 7 [13]. 
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Obr. 7.  Polarizační mikroskop Olympus BX 51P [16] 

 Nejdůležitější součástí polarizačního mikroskopu je polarizační zařízení sestávající ze 

dvou polarizačních filtrů - nikolů. První z nich, tzv. polarizátor, je obvykle zabudován v 

kondenzoru, u modernějších mikroskopů bývá součástí osvětlovacího zařízení. 

Druhý, analyzátor, je umístěn v tubusu mikroskopu a je zkonstruován tak, že ho lze z tubusu 

vysunout a tím odstranit z optické soustavy mikroskopu. V praxi mohou nastat dva případy: 

mikroskopujeme s vysunutým nebo zasunutým analyzátorem [17]. Pro identifikaci pigmentu 

se určují morfologické a optické vlastnosti. 

4.1.1 Morfologické vlastnosti 

Mezi morfologické vlastnosti řadíme – homogenitu, velikost a tvar částic, charakter 

povrchu, štěpnost, přítomnost agregátů, krystalický tvar a soustavu. 

4.1.2 Homogenita 

Poskytuje informaci, zda byl použit jeden nebo více pigmentů a obsahuje-li použitý 

pigment příměsi. Toto je často jediný způsob rozlišení přírodního a syntetického pigmentu. 

4.1.3 Velikost částic 

Určení velikosti částic je založeno na stanovení průměru částice nebo agregátu, u 

jehlicovitých částic se určuje délka a šířka. Velikost částic klasifikujeme takto:  

- Hrubé – nad 10 μm  

- Velké – 10 až 3 μm 

- Střední – 3 až 1 μm 

- Jemné – 1 až 0,3 μm 

- Velmi jemné – pod 0,3 μm 

Pro určení částic o velikosti pod 0,3 μm je nutné použít elektronový mikroskop.  
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4.1.4 Tvar částic 

Jako zrna se označují částice symetrické, poměr délky k šířce není větší než 5:1 a tloušťka je 

úměrná k šířce. Při výrazném či extrémním snížení tloušťky jsou to částice destičkovité, 

lístkové nebo vločky. Sloupcové, jehličkovité a vláknité se nazývají částice s poměrem délky 

k šířce větším než 5:1 a tloušťkou podobnou šířce. 

4.1.5 Charakter povrchu 

Rozeznávají se 2 základní typy povrchu – drsný a hladký. Drsný povrch může být 

nepravidelný nebo s charakteristickými znaky jako jsou např. proužky, štěpné plochy a 

lasturový lom. 

4.1.6 Štěpnost 

Štěpnost je krystalograficky orientovaná minimální soudržnost, která se projevuje 

jistou mírou oddělitelnosti. Pro amorfní látky neexistuje. Podle míry soudržnosti rozlišujeme 

štěpnost velmi dokonalou, dokonalou, dobrou, nedokonalou, špatnou a žádnou.  

4.1.7 Agregáty 

Práškové materiály mohou tvořit řadu agregátů různého charakteru. Dvojrozměrnou 

větvenou strukturu rostoucího krystalu mají dendrity. Sférolity jsou trojrozměrné útvary, kde 

více jehličkových krystalů vychází prostorově z jednoho bodu. Hvězdicové agregáty jsou 

dvojrozměrnou verzí sférolitů. Kulovitá agregace bez uspořádání se označuje globulární. U 

vláknitých seskupení jsou jednotlivé částice spojeny v rovnoběžném seskupení, např. azbest. 

Pro saze je charakteristická forma řetězů.  

4.1.8 Krystalický tvar a soustava 

Krystalografické vlastnosti pigmentů patří mezi neužitečnější. Málokdy se však ve 

zkoumaném vzorku najde dokonalý krystalický tvar. V případě zachování a dostatečné 

velikosti krystalů je možná identifikace podle příslušnosti k některé z krystalografických 

soustav: kubická, trigonální, tetragonální, hexagonální, rombická, monoklinická a triklinická. 

4.2 Optické vlastnosti  

Mezi optické vlastnosti řadíme – propustnost světla, barvu, pleochroismus, index 

lomu, reliéf, pozorování pomocí Chelsea filtru, dvojlom, zhášení, interferenční barvy, 

charakter zóny neboli ráz délky a optický charakter. Podle šíření světelného paprsku pevným 

prostředím dělíme látky na izotropní a anizotropní. V izotropních látkách se světlo šíří všemi 

směry, jsou to látky amorfní a krystalizují v kubické soustavě. V anizotropních látkách 

rychlost světla závisí na směru šíření, paprsek kmitající všemi směry se štěpí na dva paprsky 

polarizovaného světla, šířící se nestejnou rychlostí a kmitající ve vzájemně kolmých rovinách 

- řádný a mimořádný paprsek. Tento jev se nazývá dvojlom. Podle počtu optických os, ve 

kterých nedochází v těchto látkách k dvojlomu, se anizotropní látky dělí na [13]:  
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- opticky jednoosé – látky krystalizující v trigonální, tetragonální a hexagonální 

soustavě  

- opticky dvouosé – látky krystalizující v rombické, monoklinické a triklinické soustavě  

4.2.1 Propustnost světla  

Podle intenzity absorpce světla při průchodu částicí rozeznáváme látky: 

• průhledné  –  transparentní, s minimální absorpcí světla 

• průsvitné  –  translucentní, i v silné vrstvě propouštějí alespoň slabé světlo 

• neprůhledné – nepropouštějí světlo, pouze ve velmi tenkých vrstvách mohou 

být průsvitné 

• neprůsvitné – opakní, neprůhlednost světla i v tenkých vrstvách 

4.2.2 Barva, pleochroismus  

Zbarvení částic je výsledkem absorpce některé části viditelného spektra. Intenzita 

barvy závisí na absorpční charakteristice částice, na její tloušťce, velikosti a agregátním stavu. 

Pozorováním v polarizovaném světle lze posoudit absorpci světla v různých směrech. 

Izotropní látky mají absorpci stejnou ve všech směrech a při otáčení stolku polarizačního 

mikroskopu barvu nemění. Anizotropní látky mají v procházejícím polarizovaném světle 

různou absorpci v hlavních optických směrech. Při otáčení stolku mikroskopu pozorujeme 

změnu intenzity a odstínu barvy, tyto změny se nazývají pleochroismus. Podle toho, kolik 

barevných změn krystaly vykazují, je dělíme na dichroické a trichroické.  

4.2.3 Index lomu, reliéf  

Index lomu n je poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti světla v daném prostředí. 

Jeho hodnota je vždy vyšší než 1. Čím je index lomu látky vyšší, tím se v ní světlo šíří 

pomaleji, látku označujeme jako opticky hustější a naopak. Izotropní látky mají jeden index 

lomu, světlo se v nich šíří všemi směry stejnou rychlostí. Látky anizotropní, opticky jednoosé 

látky mají dva hlavní indexy lomu. Látky opticky dvouosé mají tři hlavní indexy lomu.  

Při určování pigmentů neměříme přesný indexu lomu částic, ale porovnáváme index 

lomu částice se známým indexem lomu okolního prostředí. Pokud je index lomu pigmentu 

blízký indexu lomu prostředí, světelný paprsek bude procházet částicí s malou odchylkou od 

směru a částice nebude téměř viditelná. Při větším rozdílu indexů lomu se světlo na okraji 

ohýbá a okraj se jeví tmavý.  

Stupeň viditelnosti částice v okolním médiu se nazývá reliéf. Pozitivní reliéf je jev, 

kdy částice s indexem lomu vyšším než prostředí zdánlivě vystupuje nad rovinu vzorku. 

Částice s nižším indexem lomu se naopak propadá a hovoříme o negativním reliéfu. Při 

shodném indexu lomu reliéf nevzniká.  
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4.2.4 Pozorování pomocí Chelsea filtru  

Chelsea filtr je kombinací dvou želatinových filtrů propouštějících jen tmavočervené a 

žlutozelené světlo. Filtr se používá s vysunutým analyzátorem a při maximálním osvětlení pro 

identifikaci modrých a zelených pigmentů. Sleduje se změna barvy částice po vložení filtru. 

Buď není změna žádná, nebo se částice jeví jako růžová až sytě červená.  

4.2.5 Dvojlom, zhášení  

Pomocí polarizačního mikroskopu lze získat informace o struktuře pigmentů, a to 

pozorováním při zkřížených nikolech, to znamená při zasunutém analyzátoru. Izotropní látka 

zůstává při otáčení stolku tmavá. Anizotropní látka se při otáčení stolku o 360° čtyřikrát 

rozsvítí a čtyřikrát zhasnou v intervalu 90°. Pokud je krystalografická orientace rovnoběžná 

s optickou, jedná se o zhášení přímé. Ke zhášení dochází v poloze rovnoběžné s nitkovým 

křížem. Symetrické zhášení nastává, když nitkový kříž je osou souměrnosti úhlu mezi 

hranami krystalu. K šikmému zhášení dochází, pokud se optická orientace nekryje 

s krystalografickou a krystal zhasne v poloze odkloněné od nitkového kříže o úhel zhášení. 

Vlnové (undulózní) zhášení se projevuje tak, že při otáčení stolku částice není nikdy zcela 

tmavá, ale její tmavá část se přesouvá přes pozorovaný vzorek. 

 Dvojlom D představuje rozdíl mezi indexy lomu řádného a mimořádného paprsku. 

Anizotropní krystaly se při otáčení stolku rozsvěcují a září tím silněji, čím je vyšší jejich 

hodnota dvojlomu. Izotropní látky, ve kterých se světlo šíří všemi směry stejně, dvojlom 

nemají, při otáčení stolku zůstávají tmavé.  

4.2.6 Interferenční barvy  

Při průchodu polarizovaného světla anizotropní látkou se světlo štěpí a jedna jeho 

složka je pomalejší, mimo fázi s ostatními paprsky. Zpomalení neboli retardace R [nm] je 

přímo úměrné tloušťce částice t a dvojlomu D podle vztahu  R = D . t  

Mezi zkříženými nikoly se anizotropní látka jeví jako barevná, nejjasnější barvy –

interferenční, jsou v poloze 45° od polohy zhášení a slouží jako indikátor velikosti dvojlomu. 

Stanovení výšky interferenčních barev, označované jako retardace se provádí několika 

metodami, je ale poměrně náročné. Odhad retardace se provádí srovnáním s Michel-Levyho 

tabulkou interferenčních barev. Retardace roste v řadě: červená, fialová, modrá, zelená, žlutá. 

Tato řada se opakuje a tvoří řády. Odhad řádu je problematický. Některé krystaly nevykazují 

normální sled a odstíny interferenčních barev, výsledkem jsou tzv. anomální interferenční 

barvy. Mají nápadně křiklavé barvy a odstíny, které ve stupnici interferenčních barev 

nenajdeme.  

4.2.7 Charakter zóny  

Charakter zóny Chz neboli ráz délky je významným identifikačním znakem pro 

jednoosé krystaly protáhlého nebo jehličkovitého tvaru. Pokud má krystal vyšší index lomu 

ve směru protažení, je jeho charakter zóny pozitivní (Chz+). Negativní charakter zóny (Chz-) 

má v případě nižšího indexu lomu ve směru protažení. Tuto vlastnost je možné stanovit 
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pomocí kompenzátorů s konstantní hodnotou fázového zpoždění. Porovnávají se optické 

směry krystalu a kompenzátoru. Jako kompenzátor se používá slídová destička s retardací 150 

nm a sádrovcová destička s retardací 560 nm. V současnosti se pro oba kompenzátory používá 

destička z křemene vybroušená tak, že vyvolává zpoždění 150 a 560 nm.  

4.2.8 Optický charakter 

Vyjadřuje, zda je krystal jednoosý nebo dvouosý a zda je opticky pozitivní nebo 

negativní. V jednoosých krystalech může být rychlost světla procházejícího ve směru 

mimořádného paprsku vyšší nebo nižší než ve směru řádného paprsku. Pokud je řádný 

paprsek rychlejší než mimořádný, je krystal opticky pozitivní, pokud je pomalejší, jedná se o 

krystal opticky negativní [13]. 

4.3 Barevné železité pigmenty  

Železité pigmenty mají velmi dobrou barvivost, krytí, chemickou stabilitu a 

světlostálost. Jsou netoxické a nemají žádné škodlivé účinky na zdraví a životní prostředí. 

Jsou odolné vůči alkáliím, povětrnostním vlivům a průmyslové atmosféře. Jsou nehořlavé a 

nevýbušné, mají velmi dobrou tepelnou odolnost. Jsou syntetické i přírodní. 

Použití nacházejí jako ekonomicky nejvýhodnější pigmenty ve všech možných 

oblastech probarvování. Používají se hlavně k probarvování zámkové dlažby, střešní krytiny, 

omítkových směsí, asfaltu, barev, keramiky a plastů. 

Světlostálost železitých pigmentů je velmi vysoká. V minulosti se pro barvení do 

červena používaly rumělky neboli červené hlinky. Jsou to horniny s vysokým obsahem Fe2O3, 

drcené a mleté do požadované frakce. Zvětralé horniny, červená  půda si zachovávají stále 

stejný odstín i po mnoha miliónech let. Z tohoto faktu se dá usuzovat světlostálost železitých i 

synteticky vyráběných pigmentů [18]. 

 Drtivá většina železitých pigmentů používaných v současné době je syntetického 

původu. Existuje několik metod na jejich výrobu, převážně se používá tepelný rozklad solí 

železa. Dalšími možnostmi výroby železitých pigmentů jsou srážecí procesy a redukce 

organických sloučenin železa [19]. 
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5. GLAZURY A PIGMENTY NA BÁZI ODPADNÍCH 

PRODUKTŮ 

Hledání alternativ jakýchkoliv materiálů je sledováno celosvětově. Produkce odpadů 

z jakéhokoliv výrobního procesu, ať už výrobního či společenského, vede k využití odpadů a 

možnosti přetvářet je na nové produkty. Jednak se snižují primární zdroje, kdy v některých 

případech je již nedostatek a musí se uměle vyrábět, ale hlavním faktorem je i cena výroby. 

Proto se hledají možnosti využití a přetváření odpadů na další materiály i v oblasti 

keramického průmyslu – konkrétně glazur a pigmentů. Vzhledem k tomu, že práce se zabývá 

právě tímto tématem, byly vypracovány krátké rešerše světových autorů, kteří se této 

problematice dlouhodobě věnují.  

Prvním krokem je najít takové vhodné odpadní materiály, které jsou chemicky 

příbuzné nebo stejné jako cílený produkt, lze je modifikovat na požadovaný produkt a hlavně 

zajistit jejich základní chemické, fyzikální a další vlastnosti jako jsou např. tepelná stabilita, 

chemická odolnost, toxicita, estetický vzhled aj.  

Glazury se používají k odstranění povrchové pórovitosti, zvyšují mechanickou pevnost 

keramických materiálů a zajišťují estetický vzhled výrobku. Mohou obsahovat sklo nebo 

skelné fáze, heterogenní fáze nebo sklokeramickou fázi se skelnou matricí, která odpovídá 80 

až 90 % směsi a ve zbytku je jedna nebo více krystalických fází [20]. To znamená, že výroba 

glazur je vynikající alternativou pro recyklaci materiálů. Ve složení glazur mohou být 

zahrnuty různé druhy odpadů a jejich směsí [12]. Jak uvádí autoři [12], je možné získat 

širokou škálu barev na základě změny podílu odpadních a vstupních surovin [21]. Například 

boraxový kal v množství (1,5 – 5%) může být použit pro výrobu frit pro jedenkrát pálené 

obklady s neprůhlednou sklokeramickou glazurou na místo kyseliny borité, která se používá 

pro zajištění obsahu B2O3 ve fritě s nízkým obsahem zirkonu. Takto získaná glazura má 

vlastnosti obdobné jako průmyslově vyráběné glazury [22].  Další alternativou je recyklace 

skla. Při výrobě keramických glazur je možné recyklovat CRT skla a tyto připravené glazury 

mají jak estetické, tak i mechanické vlastnosti srovnatelné s běžnými standardy [23]. Popel z 

rýžových slupek se může použít jako náhrada křemene při výrobě glazur pro keramické 

dlaždice [24].  Albitové odpady mohou být použity v zinkových krystalických glazurách jako 

alternativa živce, který se používá v měkkých porcelánových glazurách a snižuje teplotu zrání 

[25].   

Bauxitový červený kal je vedlejším produktem Bayerova procesu. Hlavními složkami 

červeného kalu jsou železité minerály goethit, hematit a magnetit, přičemž 60 % těchto 

minerálů se uvolňuje do odpadu [26]. Červený kal byl používán jako náhrada za obyčejné 

hlíny pro výrobu cihel. Při teplotě pod 900°C může být červený kal považován za inertní 

složku ve směsi s jíly bohatými na uhličitany, tím mechanická pevnost červeného kalu klesá a 

jeho koncentrace se zvyšuje [27]. Bylo provedeno několik pokusů recyklace červeného kalu 

nejen ve vztahu k životnímu prostředí, ale také v možnostech použít jej při vývoji 

polymerních kompozitů, výrobků nahrazujících dřevo, cihel, keramických glazur, glazur pro 

porcelán, sanitární keramiku, elektroporcelán, pro vývoj obkladů a extrakci kovů [27, 28, 29]. 
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Pro výrobu glazur byl použit 37% červený kal a bylo dosaženo dobré kvality povrchu, 

pevnosti a odolnosti proti oděru [29]. Při vysoké teplotě výpalu 1050°C navíc zvyšuje červený 

kal hustotu, pevnost v ohybu a tvorbu skelné fáze. Jedna ze studií [30] provedených ve 

Španělsku ukázala, že červený kal může být použit jako adsorbent pro odpadní vody, zejména 

pro adsorpci Cu
2+

, Zn
2+

, Ni
2+

 a Cd
2+ 

[31]. 

Keramické pigmenty jsou anorganické produkty oxidů kovů nebo jejich sloučenin, 

které jsou schopné tvořit oxidy kovů. Musí vykazovat tepelnou a chemickou stabilitu za 

vysokých teplot a musí být inertní k chemickému působení roztavené glazury [32]. Keramické 

pigmenty se používají v keramickém průmyslu jako barvy do keramické glazury. Způsob, jak 

získat barvu ve sklovitém matrixu, je rozptýlit v matrici nerozpustný krystal nebo krystaly, 

které jsou barevné, známé jako pigmenty. Barva krystalu je pak předávána transparentní 

matrici [33, 34]. Nejvíce krystalů používaných jako keramické pigmenty jsou na bázi oxidů. 

Důvodem je vysoká stabilita oxidů v roztavené silikátové glazuře. Keramické pigmenty musí 

mít důležité vlastnosti jako je tepelná stabilita, nerozpustnost v glazuře, odolnost vůči 

chemickým látkám (kyseliny a zásady) a neměly by produkovat plyny podporující vznik 

povrchových vad glazur. Většina oxidů obsažených v takovýchto pigmentech jsou krystaly 

směsných oxidů, jako jsou křemičitany, spinely a oxidy zirkonu [35]. I když existuje řada 

různých pigmentů, většina z nich se připravuje podobným způsobem. Prvním krokem při 

výrobě pigmentů je kontrola výběru surovin, kterými jsou většinou kovové oxidy nebo soli 

požadovaných kovů a musí být zároveň chemicky čisté. Na druhé straně, často méně čisté 

suroviny mohou mít lepší vlastnosti pro výrobu daného pigmentu [33, 36]. 

Používání nových surovin nebo odpadů, které obsahují drahé kovy, prodražují ceny 

pigmentů. V posledních letech byly úspěšně použity v produkci pigmentů například přírodní 

limonit, chromit a odpad obsahující železo. Flotační úpravou mědi vznikal odpad, který byl 

použit jako zdroj železa k výrobě hnědých a černých pigmentů [37]. Na základě této úvahy 

byly připraveny hnědé anorganické pigmenty pomocí různých levných surovin a odpadů 

obsahujících železo, které byly následně použity jako glazura pro porcelánové izolátory [36]. 

Směsi surovin byly mlety 3 hodiny v kulovém mlýnu s vodou, poté se směs sušila. 

Následovalo žíhání po dobu 3 hodin při teplotě 1300°C. Kalcinovaný produkt byl opět mletý 

1 hodinu v kulovém mlýně, poté byl promýván, filtrován a vysušen. Pigmenty byly přidávány 

v množství 12 hm.% ke glazuře a aplikovány na nepálený keramický střep. Glazovaný 

keramický střep byl vypálen za 2 hodiny při teplotě 1300°C. O vývoj těchto hnědých 

pigmentů pro keramické izolátory je velký zájem, protože tyto pigmenty jsou stabilní při 

vysokých teplotách a mají spinelovou strukturu. Tyto hnědé spinelové pigmenty zlepšují 

fyzikální vlastnosti a estetický vzhled porcelánového izolátoru. Na druhou stranu se zjistilo, 

že jsou tyto pigmenty nestabilní v přítomnosti manganu, což vede k povrchovým vadám a 

nestálosti barvy. Proto je toto využití pigmentu limitováno [38]. 

 Neméně důležitým požadavkem je tepelná stabilita pigmentů a glazur. Autoři článku 

[39] se zaměřili na fyzikálně-chemické vlastnosti keramických pigmentů pro vysokoteplotní 

aplikace. Jak uvádějí, keramické pigmenty nebo také odpadní produkty lze různými dalšími 

složkami modifikovat do různých barevnostních stupňů. Teplotní odolnost nátěrů (povlaků) je 

požadována např. pro zásobníky, reaktory a podobná zařízení, které jsou permanentně nebo 

příležitostně vystaveny zvýšené teplotě. Vysokoteplotní nátěry jsou hlavně na bázi 
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silikonových pryskyřic s keramickými nebo kovovými pigmenty. Autoři se orientovali na 

přípravu nových typů barevnostních pigmentů, pro které vstupními surovinami jsou: oxid 

železa, oxid kobaltu (termochromická sloučenina) a oxid hliníku [39]. Barevné keramické 

pigmenty byly připraveny z chromoforů oxidů přechodných kovů do stabilních oxidů 

kalcinací. Důležitou vlastností keramického pigmentu je jeho stabilita při vysoké teplotě a v 

korozním prostředí. Keramické materiály se spinelovou strukturou jsou zkoumány pro jejich 

široké využití např. pro magnetická zařízení, polovodiče, žárovzdorné materiály atd. [40]. 

Železité oxidy se používají k výrobě keramických pigmentů pro jejich vynikající barvící 

vlastnosti a tepelnou stabilitu [41]. Kobalt dotovaný oxidem hlinitým vytváří modrou barvu. 

Na druhé straně, pokud je v kombinaci s hořčíkem, vzniká barva růžová [42]. Velmi žádoucí 

je tepelná stabilita oxidu hlinitého s dotovanými kobaltovými a železitými ionty přechodného 

kovu.  

Tyto nové pigmenty byly připraveny následujícím způsobem: AlFeO3 prášek byl 

připraven ze směsi oxidu hlinitého a oxidu železitého v elementárním poměru 3:9 (Al:Fe) a 

9:3 (Al:Fe). Směs byla následně kalcinována na teplotu 1100°C po dobu 4 hodin. AlCoFeO4 

prášek byl připraven ze směsi oxidu hlinitého, oxidu železa a uhličitanu kobaltného 

v elementárním poměru 3:10:5 (Al:Fe:Co) a 3:5:10 (Al:Fe:Co). Keramické prášky byly 

připraveny kalcinací při teplotě 1100°C po dobu 4 hodin. Barevné zbarvení připravených 

pigmentů (Al3Fe9)O3 je FeAlO3 červenohnědá barva, (Al9Fe3)O3 je FeAl2O4 světle hnědá, 

(Fe10Al3Co5)O3 je CoFe2O4 čokoládově hnědá, a (Fe5Al3Co10)O3 je CoFeO4 šedá. 

Vyhodnocením pomocí TG a DTA analýzy se ukázalo, že hmotnostní změny všech pigmentů 

jsou velmi podobné. Hmotnostní změna se zvyšuje s teplotou. To ukazuje, že přítomnost 

přechodových kovů ve směsi zvyšuje oxidační stav, tedy hmotnost a stabilizaci nad 400°C. 

Maximální váhový přírůstek je 6% u pigmentu FeAl2O4 [39]. To může být způsobeno 

přebytkem oxidu hlinitého přítomného ve směsi, který reaguje s dusíkem za vzniku stabilních 

částic nitrid hliníku [43]. U třech dalších pigmentů jsou hmotnosti změny nižší o 4%. Tento 

přírůstek hmotnosti je dosažen vyšším oxidačním stavem, který vede k tvorbě vyšších oxidů 

ve směsích. Tyto keramické pigmenty jsou tedy stabilní nad 400°C. Podle údajů DTA je 

chování těchto pigmentů více méně stejné. DTA křivky ukazují zpočátku endotermní pík s 

maximem při 373 K (100°C), následoval exotermní trend až 673 K (400°C). Dále se žádná 

změna v chování těchto pigmentů s teplotou nezaznamenala. Proto se tyto pigmenty stávají 

tepelně stabilní nad 400°C. Tento výsledek ukazuje, že krystalické keramické pigmenty jsou 

vysoce stabilní při vyšší teplotě [44]. Studie DSC [45] ze čtyř pigmentů ukazuje, že všechny 

pigmenty mají malou endotermní fázovou reakční změnu v teplotním rozmezí od 80 do 

100°C. Dochází k tvorbě vyššího oxidačního stavu přechodných kovů. Tato endotermní 

reakce je také pozorován v DTA studii. Dále DSC studie naznačuje, že všechny pigmenty 

jsou tepelně stabilní nad 640°C, s malou exotermní fázovou změnou probíhající se v 

teplotním rozmezí od 210 do 240°C, 300 až 350°C a 380 až 410°C. Změna entalpie exotermní 

reakce je nejvyšší v rozmezí od 380 do 410°C (2,508 J/g), pro pigment s přebytkem oxidu 

hlinitého, FeAl2O4. Pro ostatní pigmenty je tato entalpická změna velmi malá. DSC studie 

ukazuje, že tyto pigmenty jsou inertní a vhodné pro vysokoteplotní odolné ochranné nátěry. 

Údaje z TG / DTA jsou srovnatelné s analýzou DSC. TG záznam ukazuje změny se zvyšující 

se teplotou pro všechny systémy do 400°C a potom se systémy ustálí na konstantní hodnotě. 
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Podobné výsledky jsou pozorovány při měření DSC a to exotermní reakcí v rozsahu teplot 

380-410°C. Dále pigmenty nejsou ovlivněny teplotou. DTA analýza také ukazuje endotermní 

reakce při 100°C a poté je pigment tepelně stabilní [39]. 

Stěžejním textem je článek autorů, kteří se zaměřili na přípravu magnetitu, goethitu, 

hematitu a maghemitu z okují vznikajících během metalurgické produkce [46]. Okuje, jako 

železitý odpad, byly použity k přípravě vybraných pigmentů. Autoři článku se zaměřili 

především na chemickou přípravu prekurzorů z okují.  

Nejprve byl připraven železitý prekurzor. Koncentrovaná H2SO4, v množství 300 ml, 

byla přidána k 60 g okují do 600 ml skleněné kádinky. Směs se zahřívala na horké desce. 

Vzniklá zakalená směs se dále zahřívala do sucha a výsledný bahnitý pevný produkt byl pak 

použit jako výchozí materiál pro přípravu magnetitu a goethit. Předběžné výzkumy ukázaly, 

že produkt je rozpustný ve vodě (snadněji rozpustitelný v teplé vodě). Pokud se vodní roztok 

smíchá s např. NaOH nebo NH4OH, je výsledkem tmavě modro – zelený vločkovitý 

sediment. Toto chemické chování je charakteristické pro přítomnost Fe(OH)2 v roztoku [47]. 

To znamená, že větší část železa v bahnitém pevném produktu je ve formě Fe
2+

. Vzniklé 

kyselé prostředí usnadní přeměnu oxidu železitého na železo nebo železité ionty ve vodném 

roztoku [48].  

Železitý prekurzor byl připraven opět z koncentrované H2SO4 v množství 300 ml 

smíchané s 30 g okují v kádince o objemu 600 ml. Směs opět zahřívána do úplného vysušení. 

Výsledný produkt ve formě jemně bílého prášku a tmavých pevných částic se ochladí na 

teplotu místnosti a nechá se stát volně na vzduchu po dobu 5 dní. V průběhu této doby se 

produkt postupně proměňuje v nažloutlý jemně bílý prášek. Tmavší oblasti nebyly 

pozorovány. Jemný prášek byl rozpustný v teplé vodě, po přidání NH4OH nebo NaOH do 

vodního roztoku se l rezavě barevný sediment. Toto chemické chování je charakteristické pro 

přítomnost Fe(OH)3 [45]. Větší část železa v jemně nažloutlém prášku byla tedy ve formě 

Fe
3+ 

 [48].   

Alternativou je příprava směsi 60 g okují ve 200 ml H2SO4 s digescí při teplotě 100°C 

po dobu 30 min. Následně se přidalo 200 ml 65% HNO3. Další zahřívání vedlo ke vzniku 

krémově bílé homogenní pevné látky, která byla zahřívána do sucha. Krémově bílá pevná 

látka obsahovala železo především ve formě Fe
3+

.  

Magnetit Fe3O4 se připraví podle metody popsané ve studii [49] s některými úpravami. 

Železnatý prekurzor (10 g) se rozpustí ve 120 ml destilované vody. K filtrovanému roztoku se 

přidá 130 ml 25% roztoku NH4OH, čímž se zvýší pH na  

11-12. Po „stárnutí“ při teplotě místnosti po dobu 20 hodin je sraženina oddělena filtrací. 

Sraženina se promyje v 500 ml destilované vody a nechá vyschnout při pokojové teplotě.  

Z takto získaného magnetitu se připraví maghemit γ-Fe2O3. Magnetit se zahřívá v peci 

na teplotu 200°C po dobu 3 hodin, během nichž se zbarvuje do světle hnědé barvy [50]. 

Goethit α-FeOOH jako polymorfní oxid železa se připraví za použití metody ze studie 

[51] s některými úpravami. Železitý prekurzor (20 g) se rozpustí v 500 ml destilované vody. 

Roztok se přefiltruje 100 ml 1M roztokem NaHCO3, hodnoty pH jsou mezi 5 a 7. Roztok je 

udržován při teplotě 100° C po dobu 1 hodiny a nechá se ochladit na teplotu místnosti. 
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Výsledná žlutá sraženina se odfiltruje a promyje se 300 ml destilované vody a nechá se sušit 

na vzduchu. Všechny připravené produkty byly identifikovány Ramanovou spektroskopií a 

metodou XRD.  

 

Příprava hematitu α-Fe2O3 se odkazuje na výše získaný goethit, ten se kalcinuje v peci 

při teplotách mezi 600 a 900°C po dobu 5 hodin. Barva výsledných produktů je v odstínech 

červené, ale ta se odvíjí od zvyšující se teploty: od oranžovo-hnědé, hnědo-červené, jasně 

červené, hnědé, fialové až po šedou. Fázové složení bylo stanoveno Ramanovou spektroskopií 

a metodou XRD, které potvrdily, že produktem je hematit. Rovněž byla pomocí metod SEM a 

BET stanovena charakteristika produktu, především velikost a tvar zrn a specifický měrný 

povrch.  

Z výsledků elementární analýzy u železných a železitých prekurzorů se ukázalo, že 

procento železa se výrazně zvýšilo, zatímco množství jiných prvků se snížilo. To znamená, že 

působící kyselina na neupravené okuje zvyšuje obsah železa v nově vznikajících produktech. 

Vysoká ztráta žíháním, hodnota přes 50 %, může být v důsledku vysokého obsahu síranů. SO2 

byl během žíhání odstraněn. Chemické chování obou vzorků ve vodném prostředí ukazuje, že 

železnaté (Fe
2+

) okuje obsahují více železnatých sloučenin (FeSO4 . H2O) a méně železitých 

sloučenin (3Fe2O3 . 8SO3 . 2H2O, FeOHSO4 a α- FeOOH ), zatímco železité okuje (Fe
3+

) 

obsahují více železitých sloučenin ( 3Fe2O3 . 8SO3. 2H2O, FeOHSO4 a α- FeOOH ) a méně 

sloučenin železnatých (FeSO4 . H2O) [46]. 

Z výsledků analýz lze magnetit charakterizovat následujícím způsobem. Hematit v 

syntetickém magnetitu snižuje hustotu černé barvy. Krátká doba stárnutí má za následek vznik 

tmavě zelené sraženiny, jedná se pravděpodobně o zelenou rez [49], kde se předpokládá obsah 

Fe
2+

, Fe
3+

, OH
-
 a SO4 [50]. Dále byly pozorovány barevnostní změny z tmavě zelené na 

černou a s nárůstem doby stárnutí následovala snadná přeměna zelených koloidních částic na 

spinel. Objem roztoku byl po 5 hodinách černý. Nicméně, hnědo- rezavý byl viditelný na 

povrchu i po 8 hodinách. To je způsobeno přítomností určitého množství nezoxidovaného 

železa, FeOOH nebo Fe2O3 v železitých prekurzorech [53, 54]. Zvýšením doby stárnutí na 20 

hodin hnědý odstín zmizel a byly pozorovány jen jemné tmavě černé koloidní částice. 

Analýza získaného produktu po 20 hodinách pomocí SEM analýzy ukázala, že částice jsou 

pseudokubických tvarů. Dále se ukázalo, že produkt byl složen z  drobných částic o průměru 

menším než 1 μm. Takto malá velikost částic indikuje pigment s vysokou barvící pevností 

[55]. Částice byly pravidelné a jednotné, což ukazuje, že pigment vykazuje kvalitní a vysokou 

kryvost [53, 55]. Měrný povrch výsledného produktu byl 90 m
2
/g, což je vyšší hodnota než u 

standardních pigmentů. To znamená, že magnetit připravený tímto způsobem je vysoce 

porézní. Měrný povrch ovlivňuje v podstatě absorpci pigmentu tak, že čím vyšší je měrný 

povrch, tím větší je absorpce [55]. 

Kalcinace okují goethitu vedla ke vzniku hematitické fáze stanovené na základě XRD 

difrakce. Z difrakčního záznamu vyplývá, že produkt je poměrně krystalický a relativně čistý. 

Ramanova spektroskopie ukázala přítomnost hematitu v rozsahu pásem 200-700 cm
-1

. Různé 

odstíny červené barvy byly získány při různých teplotních stupních a tepelným rozkladem. 

Například hnědo- oranžová barva (650°C po dobu 3 hodin), hnědo-červená barva (700°C po 

dobu 5 hodin), jasně červená (750°C po dobu 3 hodin), hnědo-fialová (800°C po dobu 5 
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hodin) a šedá (900°C po dobu 5 hodin). SEM analýza produktu vypáleného na  750°C ukázala 

velmi malé částice a tvary jednotného pseudokubického tvaru. Hematitové částice získané při 

teplotě 750°C vykazovaly poměrně pravidelné tvary a změřená hodnota měrného povrchu 

byla srovnatelná s komerčním produktem. U těchto pigmentů je předpokládána vysoká barvící 

schopnost, schopnost vysoké absorpce a vysoká krycí schopnost [53, 55, 56].  

Autoři článku prezentovali výsledky, že je možné připravit magnetit (černá barva), 

hematit (červená barva), goethit (žlutá barva) a maghemit (hnědá barva) pigmenty o přijatelné 

čistotě s dobrými morfologickými vlastnostmi (např. velikost částic, tvar, barva a měrný 

povrch) z odpadních okují z výroby železa. Nastínili tak jednoduchou a nákladově efektivní 

metodu zpravování těchto druhotných odpadů. Tvorba prekurzorů oxidů železa, obsahující 

sloučeniny železa jako Fe
2+ 

v jednom případě a Fe
3+ 

v druhém, usnadňuje srážení obou, jak 

magnetitu, tak goethitu ve vodném prostředí. To rovněž vedlo k vysrážení pigmentů s 

velikostí částic pod 0,1 μm. Výhodou takovýchto malých velikostí částic je dobrá barevnost a 

intenzita odstínu magnetitu (černá) a goethitu (žlutá). Různé odstíny červené barvy byly 

získány v závislosti na teplotě a délce kalcinace goethitu. Tepelným zpracováním magnetitu 

při teplotě 200°C po dobu 3 hodin vzniká maghemit [46].  

Obecně platí, že vysoká hodnota specifického měrného povrchu pro všechny oxidy 

železa připravených v této studii, je ve srovnání s běžnými dostupnými pigmenty. Pigmenty 

jsou rovněž vysoce porézní. Vzhledem k malé velikosti částic oxidů železa, pod 0,1 μm, 

pigmenty připravené metodami v rámci této studie vykazují dobrou vysokou rázovou pevnost, 

vysokou kryvost a absorpci [46]. 

Mezi nejdůležitější pigmenty používané v keramických povlacích patří pigmenty 

hnědé a černé. Tyto pigmenty jsou na bázi železo-chromitých spinelů, syntetizovaných ze 

směsi oxidu železa a oxidu chromu kalcinací nad 1000°C [57, 58]. Některé černé pigmenty 

obsahují navíc oxidy kobaltu, manganu, niklu nebo měď se železem a chromem. Kobalt bez 

železo-chromitého pigmentu je v posledních letech předmětem mnoha studií a to z důvodu 

zvýšení ceny kobaltu [36, 59]. 

Chrom je velmi rozšířený prvek v keramických pigmentech. Chromit (FeO.Cr2O3) je 

důležitý minerál používány v žárovzdorných materiálech, barevné činidlo při výrobě skla a při 

smaltování. Jeho teplotní a chemická stabilita je mezi oxidy široká. Chromit je potenciálně 

nejlevnější přírodní pigment i vstupní surovina při výrobě pigmentu. Surový chromit se 

používá jako barevné činidlo v glazuře. Může ovšem vytvářet hnědé skvrny a může rovněž 

měnit barevnostní kolorit a to ze žluté barvy k hnědé. Tyto změny závisí na složení glazury. 

Nedávné výzkumy na základě stanovení tepelné roztažnosti chromitu a spinelu zinku ukázaly, 

že Cr kationty jsou vždy trojmocné a výhradně se nachází v oktaedrické síti chromitu zatímco, 

Fe kationty mohou být v dvojmocném a trojmocném stavu a nachází se jak v  tetraedrické, tak 

oktaedrické síti [60]. 

Jak uvádí článek autorů [36] oxid železitý je nejvíce používány přírodní pigment v 

keramickém průmyslu, ale je problematický při použití. Jako jediný pigment dává červenou 

barvu, ale současně není možné s ním pracovat při teplotách vyšších než 1100°C. Hematit je 

přírodní železná ruda se stabilní červenou barvou do 1000°C. Ionty Fe 
3+

 jsou velmi reaktivní 

ve směsi s glazurou, fritami a keramickým střepem [61]. Limonit 2Fe2O3.3H2O je směs 
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hydratovaného lepidocrocitu, goethitu a občas hematitu [62]. Barva limonitu je v odstínech 

žluté a hnědé [63]. Jak uvádí autoři [36], směsi chromitu a limonitu byly mlety ve vodě v 

kulovém mlýnu po dobu 3 hodin za účelem získání homogenní suspenze. Suspenze se 

následně vysušila při 100°C. Kalcinace se prováděla v elektrické peci v rozsahu teplot od 

900-1250°C po dobu 3 hodin a rychlostí ohřevu 2°C/min. Takto kalcinované produkty byly 

rozdrceny a ve vodě v kulovém mlýně se mlely 1 hodinu. Poté se promyly vodou k odstranění 

nežádoucích rozpustných solí, které mají negativní účinky při glazování. Pigment o obsahu 

3 hmot.% byl přidán k transparentní glazuře a nanesen na keramický střep. Následoval výpal 

s teplotou na 1125°C po dobu 45 minut [36]. 

Interakce mezi pigmentem a glazurou byla sledována u železo-chromitého pigmentu 

syntetizovaného ze směsi čistých Cr2O3 a Fe2O3 prášků a kalcinovaných při teplotě 1250°C. 

Výsledné černé pigmenty byly použity s transparentní glazurou obsahující ZnO a žíhány na 

1125°C. Uvádí se, že pigmenty by měly mít velikosti částic 5µm. V této studii [36] měly 

pigmenty větší distribuci částic, a to 10 µm. Důvodem této velikosti částic bylo zajištění 

interakce mezi částicemi pigmentu a glazurou viditelné pro SEM analýzu. Koncentrace Fe 

v krystalech pigmentu se postupně zvyšuje a je velmi reaktivní s glazurou, jak je uvedeno ve 

studii [61]. Fe difunduje ven z glazury, zatímco Zn z glazury difunduje do pigmentu krystalu. 

Dále studie [61] prezentuje, že hematitové částice jsou zapouzdřené v amorfním oxidu 

křemičitém, tím dochází k ochraně červené barvy a není tedy možná vnější difuze Fe krystalu 

pigmentu z hematitu do glazury [36]. 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální části bylo připravit pigment, který bude používán při přípravě 

glazur a pro barevnostní úpravu keramické hmoty. Byly využity jak upravené, tak i 

neupravené válcovenské okuje z Třineckých železáren. Upravené i neupravené okuje lze 

považovat za pigmenty, protože mají schopnost barvícího efektu. V rámci rešeršní činnosti lze 

okuje využívat a upravovat několika způsoby. Předpokladem je skutečnost, že okuje obsahují 

významný podíl oxidu železitého, který způsobuje zabarvení v odstínech červené barvy. Pro 

experimentální část byly použity okuje pod označením 01413 a 15712. Jednoduché schéma 

experimentální části je znázorněno viz níže. Práce byla rozdělena do tří hlavních částí: 

I. Příprava glazur z neupravených okují + okují upravených žíhané na 700 a 

900°C, následně vypálené na 1060°C. 

II. Příprava glazur z mechanicky upravených okují, mletých v planetovém a 

bubnovém mlýně, výpal glazur na 800°, 900°C a 1060°C. 

III. Úprava keramické hmoty okujemi. 

 

U používaných vstupních surovin je uveden výčet provedených analýz a dále postupy 

pro jednotlivá stádia práce: 

 okujové kaly z výroby oceli ozn. 01413, Třinecké železárny a.s. (chemické 

složení, granulometrie) 

 transparentní glazura P017 firmy Glazura s.r.o., Roudnice nad Labem 

(chemické složení) 

 keramická licí hmota firmy Hein & spol. – keramické závody, s.r.o., Odry 

 keramické barvítko Fepren TP 100 firmy Precheza a.s., Přerov 

 navržená vypalovací křivka pro výpal glazur 

 stanovení barevnosti výsledných glazur (spektrofotometrie) 
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6.1 Stanovení vlastností surovin 

Chemické složení surovin okujových kalů a glazury P017 bylo stanoveno Centrem 

nanotechnologií VŠB – TU Ostrava metodou rentgenové fluorescenční spektroskopie (XRFS) 

a je uvedeno v tabulce 5.  

Tabulka 5.  Chemické složení okují a glazury P017 

 

Dále byla provedena RTG fázová analýza vzorků vstupních okují na pracovišti 

Centrum nanotechnologií VŠB – TU Ostrava na práškovém rentgenovém difraktometru 

Bruker D8 Advance s provozními parametry difraktometru použitého záření Co Kα, rychlost 

posunu goniometru 2°.min
.-1

/ 2θ. Z  RTG záznamu je patrný obsah oxidů železa v okujích, viz 

obr. 8. Kromě těchto složek jsou v surovině obsaženy SiO2 a CaCO3.  

Kalcinací okují na teplotu 900°C došlo k přeměně magnetitu Fe3O4 na hematit Fe2O3, 

což je příznivý účinek pro barevnost pigmentu a jeho dalšího užití, viz obr. 8. I přesto se 

vlastnosti pigmentu s další úpravou mohou měnit, a to přidáním k další složce ve směsi a 

následným výpalem samotné glazury. Rovněž dochází k reakcím samotné hmoty glazury 

s pigmentem.  

Oxidy Okuje 01413 (hm%) Okuje 15712 (hm%) 
Glazura P017 

(hm%) 

Na2O 0,42 < 1 5,50 

MgO 0,78    0,34 < 3,30 

Al2O3 1,97    1,1 9,0 

SiO2 10,2    4,3 80,10 

P2O5 0,21                 0,10            < 0,010 

SO3 0,58    0,20 0,12 

K2O 0,40    0,88 0,88 

CaO 6,3    3,7 0,33 

TiO2 0,086    0,06 0,13 

MnO 0,67    0,45 0,006 

Fe2O3 73,6  52,9 0,22 

Cr2O3   -    0,13  - 

ZnO2   -    0,45  - 
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Obr. 8.  RTG difrakční záznam okují 01413 neupravených a žíhaných na 900°C 

Granulometrická skladba používaných okují byla stanovena v Laboratoři sypkých 

hmot VŠB – TU Ostrava na přístroji FRITSCH ANALYSETTE 22. Vzorek byl připravován 

jako suspenze ve vodě. Měřící rozsah přístroje je 0,04 µm – 2500 µm. Podsítné podíly částic 

byly: 10% - 4,18 µm, 50% - 17,21 µm a 90% - 51,57 µm. Průměrná velikost částic byla 

23,24 µm, viz obr. 9. Z granulometrického rozboru se určila morfologie zrn, a to že zrna mají 

ostré hrany u nichž je jeden rozměr větší – hranolovitý typ. Materiál vykazuje abrazivní 

charakter.  
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6.2 Příprava glazur z neupravených okují a okují upravených žíháním –   

I. část 

V této části experimentu byly pro přípravu glazur použity okuje 01413. Ke glazuře se 

přidávaly okuje jak neupravené, tak i tepelně upravené a to na teploty 700°C a 900°C. Poté 

byly směsi glazur aplikovány na keramické kachle a vypáleny na teplotu 1060°C. 

6.2.1 Příprava kachlí pro nástřik glazur 

Nejprve byly připraveny vzorky keramických kachlí, viz obr. 10., pro nános 

připravených glazur. Pomocí vhodných aditiv, vody a vodního skla, byla směs upravena na 

keramickou břečku vhodnou pro lití do sádrových forem. Tato hmota se nalila do sádrových 

forem na bateriové lití. Tímto způsobem se získaly vzorkové kachle o velikosti 10 x 10 cm. 

Obr. 9.  Distribuce částic okují 
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Po dobu cca 1 hodiny se licí hmota stále dolévala do forem. Po zatuhnutí odlévaného střepu 

ve formách bylo možné jejich odformování. Následovalo jejich začištění, vysušení při teplotě 

105°C a výpal na teplotu 900°C. Takto upravené vzorky byly připravené pro nástřik glazur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Příprava okují na pigmenty a následná příprava glazur 

Okuje byly používány pro přípravu pigmentu ve třech formách: neupravené, tedy 

původní okuje a pak okuje žíhané. Úprava okují žíháním byla prováděna v elektrické 

odporové peci a to na 700°C a 900°C. Původní okuje byly černé barvy. Se zvyšující se 

teplotou žíhání se okuje barevnostně měnily a to tak, že při teplotě 700°C byla barva okují 

hnědá a při teplotě 900°C tmavě hnědá, viz obr. 11.  

 

Obr. 11.  Barevnostní změna okují původních a žíhaných 

 

K transparentní glazuře P017 se dále přidávaly upravené nebo neupravené okuje, a to 

v množství 1, 5, 10 a 15 hm%. Celkem bylo připraveno 12 směsí, viz tabulka 6. Jednotlivě 

připravené směsi glazur se důkladně zhomogenizovaly v laboratorním kulovém mlýně 

mokrým mletím po dobu 20 minut. Poté byly prolity přes síto o velikosti ok 0,2 mm. 

Následovala úprava litrové hmotnosti. Takto připravené glazury byly naneseny pomocí 

stříkací pistole na vypálené keramické vzorky o velikosti 10 x 10 cm. Nanesená vrstva 

glazury na kachli se pohybovala okolo 5 g na lícní plochu vzorku. 

Obr. 10.  Keramická litá kachle pro nástřik glazur 10 x 10 cm 
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  Tabulka 6.  Složení připravených směsí pro nástřik 

 

Vzorky Označení 
Glazura P017 

(hm%) 

Okuje 

(hm%) 
Poznámka 

OKJ/P1 A 100 1 

Okuje neupravené 
OKJ/P5 B 100 5 

OKJ/P10 C 100 10 

OKJ/P15 D 100 15 

OKJ/P1/700 E 100 1 

Okuje žíhané na 

700°C 

OKJ/P5/700 F 100 5 

OKJ/P10/700 G 100 10 

OKJ/P15/700 H 100 15 

OKJ/P1/900 I 100 1 

Okuje žíhané na 

900°C 

OKJ/P5/900 J 100 5 

OKJ/P10/900 K 100 10 

OKJ/P15/900 L 100 15 
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Povrchově upravené vzorky (naglazované) byly páleny v elektrické odporové peci 

vždy na stejný teplotní režim, na teplotu výpalu 1060°C. Navržená vypalovací křivka, která 

zajistila správné vypálení glazury, je znázorněna na obr. 12.  

 

6.2.3 Vyhodnocení barevnosti naglazovaných vzorků 

Vizuální srovnání vypálených kachlí, které byly naglazovány směsí glazur s okujemi: 

 E – H (okuje žíhané na 700°C) 

 K – N (okuje žíhané na 900°C)  

Není vidět žádná progresivnější barevnostní změna. Pro názornost jsou uvedeny 

výsledné typy glazur s přídavkem okují žíhaných na 700°C a 900°C, viz obr. 13. a 14. Lze 

říci, že neupravované okuje a okuje upravované kalcinací na teploty 700°C a 900°C se 

v glazuře rozpouští. Pouze různé přídavky množství okují ovlivňovaly míru zabarvení do 

světle nebo tmavé barvy. Tímto způsobem se připravily glazury, které po aplikaci a 

následném výpalu barví od světlé do hnědo-žluté barvy. Z hlediska estetických vlastností se 

na povrchu glazury neprojevily žádné povrchové nerovnosti, glazura byla kompaktní po 

celém povrchu. U vzorků A – D se neprojevilo výrazné probarvení, proto nebyly použity pro 

vizuální srovnání. 

  

 

Obr. 12.  Navržená vypalovací křivka 
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Obr. 14.  Glazury s 1, 5, 10 a 15 hm% okují žíhaných na 700°C 

Obr. 13.  Glazury s 1, 5, 10 a 15 hm% okují žíhaných na 900°C 
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6.2.4 Spektrofotometrické měření připravených glazur s okujemi, upravenými 

žíháním na 700°C a 900°C 

Barevnost připravených glazur byla stanovena pomocí spektrofotometru MiniScan EZ 

4500S, HunterLab, geometrie 45°/0°, viz obr. 15. Tento přístroj je využíván pro celou škálu 

předmětů jakéhokoliv rozměru v různých průmyslových odvětvích, od nátěrových hmot, 

prášků, textilií, po mnoho dalších materiálů. Pro osvětlení vzorku systém používá xenonové 

světelné lampy. Světlo, které se odrazí od vzorku, je rozděleno na různé vlnové délky. Ty se 

rozptýlí skrz optickou mřížku a intenzita světelného odrazu je v různých vlnových délkách 

viditelného spektra (400 - 700 nm). Hodnoty barev změřené s použitím softwaru EasyMatch 

QC jsou ve vztahu k absolutní hodnotě dokonale odrážejícího rozptylovače. Tyto hodnoty 

odpovídají podmínkám mezinárodní komise pro osvětlení. 

Hodnota L* měří světlost a mění se od L = 100 pro dokonale bílou barvu k L = 0 pro 

černou barvu, hodnocení je přibližně stejné jako hodnocení lidského oka, viz obr. 16. 

Rozměry chromatičnosti (a*  a b*) dávají označení barvy tímto způsobem: 

a* – měří červenost, když je kladné (+), šedou když je 0 a zelenost, když je záporné (-) 

b* – měří žlutost, když je kladné (+), šedou když je 0 a modrost, když je záporné (-) 

Výsledkem měření jsou data, která jsou zpracována do tabulek a dále grafy zobrazující 

informace o standardu nebo vzorku. Na výstupech ze spektrofotometru jsou prezentovány tyto 

údaje: 

 Color Data Table – tabulka dat barev.  

 Spectral Plot – ukazuje vynesená spektra vlnové délky odrazivosti, 

propustnosti a pohltivosti pro celý rozsah snímání spektrofotometru. Minimální 

a maximální hodnoty a jejich odpovídající vlnové délky. 

Obr. 15.  Spektrofotometr MiniScan EZ 4500S 
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Barevnost glazur byla měřena spektrofotometrem a to 6x u každého vzorku. 

Z naměřených hodnot byl  stanoven průměr L*,a*,b* souřadnic, viz tab. 7. Pro měření nebyl 

zadán standard, proto nebyla zadána ani žádná hodnota tolerance. Toto měření je pouze 

informativní, jak připravené pigmenty za různých podmínek přípravy podléhají barevnostním 

změnám a v jakých barevných oblastech se souřadnice pohybují. Všechny hodnoty jsou 

v plusových hodnotách. Hodnota L* měří světlost měnící se od 100 pro dokonale bílou barvu 

k 0 pro černou barvu, hodnocení je přibližně stejné jako hodnocení lidského oka. Rozměry 

chromatičnosti (a* a b*) dávají označení barvy tímto způsobem: a – měří červenost, (+), šedá 

= 0, zelenost (-); b – žlutost (+), šedou = 0, a modrost (-).  

 

Tabulka 7.  Spektrofotometrické parametry vzorků A – N (L*,a*,b*) 

 

Vzorky připravené s minimálním obsahem okují vykazují vysokou světlost souřadnice 

L*, naopak se zvyšujícím obsahem okují ve vzorcích se vzorky zabarvují do žluté barvy (b*). 

U vzorků K – M jsou zvýšené hodnoty a*, to znamená, že glazura se barví do červena, i když 

vizuálně lidským okem hodnotíme vzorky jako hnědo – žluté. Spektrofotometrické hodnoty 

(L*,a*,b*) a spektrální křivky vzorků s okujemi žíhanými na 700°C a 900°C viz obr. 17.  

 

ID A B C D E F G H K L M N 

L* 74.36 56.68 58.31 46.67 74.59 63.76 48.57 38.88 82.08 71.50 65.31 45.48 

a* 1.59 3.51 3.49 3.96 2.38 3.1 3.71 4.63 6.33 6.08 6.55 6.73 

b* 20.79 32.35 30.22 31.49 22.33 30.45 30.91 30.18 17.99 30.58 32.77 35.54 

Obr. 16.  Souřadnice CIElab 
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Obr. 17.  Spektrofotometrické hodnoty (L*,a*,b*) a spektrální křivky naglazovaných vzorků 

s okujemi žíhanými na 700°C a 900°C  
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6.3 Příprava glazur z mechanicky upravených okují s různou teplotou 

výpalu – II. část 

V této části experimentu byly vzorky okují 01413 mechanicky upraveny, část v 

planetovém mlýně a část v mlýně bubnovém. Přemleté vzorky okují, z nichž některé byly 

ještě upraveny tepelně, se použily pro přípravu glazur. Ty byly aplikovány na keramické 

cihličky a vypáleny na teploty 800°C, 900°C a 1060°C. 

6.3.1 Příprava keramických cihliček pro nanášení glazur  

Nejprve byly připraveny keramické cihličky pro nános připravených glazur. U licí 

hmoty, která byla v granulovaném stavu, se musela nejprve upravit reologie. Pomocí 

vhodného množství vody a vodního skla byla směs upravena na keramickou břečku vhodnou 

pro lití do sádrových forem. Vzorkové cihličky o velikosti 5 x 5 cm, viz obr. 18, byly 

připraveny nalitím licí hmoty do ručně připravených sádrových forem. Naplněné sádrové 

formy se daly na 10 minut do sušárny a poté se již mohly zatuhnuté cihličky vyjmout z forem. 

Následovalo jejich začištění, vysušení při teplotě 105°C a žíhaní na teplotu 900°C. Takto 

upravené vzorky byly připravené pro nanášení glazur.  

 

Obr. 18.  Odlitá kachle 5 x 5 cm, vypálena na 900°C 

6.3.2 Mechanická úprava okují a jejich příprava na glazuru  

Mechanickou aktivaci lze chápat jako přímý zásah do granulometrické skladby 

materiálu za účelem zvýšení měrného povrchu takto upravovaných látek. Cílem mechanické 

aktivace je zvýšení reaktivnosti latentně hydraulických látek s ostatními komponenty. Pro 

mechanickou aktivaci se používají zařízení, kterými účelně získáváme materiály reaktivnější a 

energeticky bohatší. Většina surovin používaných do alkalicky aktivovaných materiálů je 

v práškové formě s uvedeným měrným povrchem [64]. 

Rozsah aplikací zkušebních  mlecích zařízení může být přibližně rozdělen na tři hlavní 

větve: 

 hrubé mletí, 

 jemné mletí, 

 mechanická aktivace.  

Hrubé mletí je nejběžněji aplikované mletí. Na rozdíl od hrubého mletí sleduje 

mechanická aktivace ne velikost částic, ale změny struktury. Mechanická energie ovlivňuje 
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reaktivitu, velikost částic, stupeň strukturního rozrušení atd. Jemné mletí je případem mezi 

hrubým mletím a mechanickou aktivací. Podobně jako hrubé mletí je určeno pro pokles 

velikosti částic [65]. 

Experimentální studie mechanické aktivace ukázaly, že větší částice jsou podrobeny 

dosti intenzivnímu namáhání na tlak, zatímco menší částice podstoupí jenom plastickou 

deformaci. Zrna vstupního materiálu ve většině mlecích zařízení podléhají destrukci a 

aktivaci, které jsou způsobeny namáháním mezi částicovými kontakty. Drcení malých částí je 

energeticky náročnější pokud má materiál vysoké pevnosti. Na druhé straně mechanické 

dopady mletí jsou limitovány jeho intenzitou. Ukazatele limitující drcení jsou např. 

konstrukce mlýnu a způsob jeho použití [66].  

Protože dodané válcovenské okuje mají podle granulometrického rozboru průměrnou 

velikost částic 23,24 µm, byla snaha tyto okuje mechanicky upravit. Existuje mnoho studií v 

literatuře, které se zabývají různými metodami příprav magnetitu, hematitu, maghemitu a 

goethitu. Jedná se o oxidy železa, které se běžně používají jako pigmenty. Tyto oxidy jsou 

černé, červené, hnědé a žluté barvy. Autoři Legodi a de Waal uvádějí, že velikost částic 

pigmentů má být menší než 10 µm. Tím se dosáhne zlepšení pigmentových vlastností jako je 

barva, síla tónování, kryvost a absorpce oleje [46]. Snahou bylo tedy získat co nejjemnější 

částice, u kterých by se zvýšil především barvící efekt. 

K tomuto účelu se využily dva typy mlýnů, kterými Ústav průmyslové keramiky 

disponuje. První mlýnem byl využit bubnový mlýn od firmy Brio Hranice. Doba mletí byla 

stanovena na 30, 60 a 120 minut. Během 60 a 120 minut bylo nutné dělat mlecí přestávky, 

protože během mletí docházelo k zahřívání mlecích těles. Hmotnost navážky okují do tohoto 

mlýnu byla 20 g.  

Druhým typem mlýnu byl planetový mlýn Retsch PM400, viz obr. 19. Nastavení 

otáček bylo 300 rpm. Pro toto mletí byly navrženy 3 časy a to 60, 120 a 240 minut. Toto mletí 

probíhalo v alkoholu. Po mletí byly směsi sušeny při 105°C po dobu 4 hodin.  

Obr. 19.  Planetový mlýn, mletí okují v denaturovaném lihu 
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K transparentní glazuře P017 se přidávaly přemleté okuje, a to v množství 5 a 10 

hm%. Jednotlivě připravované směsi glazur se důkladně zhomogenizovaly v laboratorním 

kulovém mlýně mokrým mletím po dobu 20 minut. Poté byly prolity přes síto o velikosti ok 

0,2 mm. Takto připravené glazury byly naneseny namáčením na vypálené keramické cihličky 

o velikosti 5×5 cm. Naglazované vzorky byly páleny v elektrické odporové peci vždy na 

stejný teplotní režim, na teplotu výpalu 1060°C. Navržená vypalovací křivka, která zajistila 

správné vypálení glazury, je znázorněna na obr. 12.  

Dále byly vybrány 2 vzorky z každého mletí s různým stupněm zrnitosti a přežíhány 

v elektrické odporové peci a to na teploty 900 a 1150°C, viz tab. 8. Vzorky z okují, které byly 

žíhány na 1150°C nebyly připraveny, protože došlo k roztavení a slepení okují. Byly použity 

pouze vzorky, které se žíhaly na 900°C. Celkový přehled úprav a mletí uvádí tab. 8.  

Tabulka 8.  Složení připravených směsí   

Vzorky 
Typ 

mlýnu 

Doba 

mletí 

(min) 

 

Teplota 

žíhání 

okují  

(°C) 

 

Teplota 

výpalu 

glazury 

(°C) 

 

Doba 

homogenizace 

v kulovém 

mlýnu (min.) 

Surovina 

Glazura 

P017 

(hm%) 

Okuje 

01413 

(hm%) 

BM/30/10 

bubnový 

mlýn 

30 0 

1060 

 

 

 

20 

100 10 

BM/30/10/900 30 900 100 10 

BM/60/10 60 0 100 10 

BM/120/10 120 0 100 10 

        

PM/60/10 

planetový 

mlýn 

60 0 

 

1060 

 

 

 

           20 

100 10 

PM/60/10/900 60 900 100 10 

PM/120/10 120 0 100 10 

PM/240/10 240 0 100 10 

PM/240/5  240 0   100 5 

        

6.3.3 Vyhodnocení barevnosti vzorků s mechanicky upravenými okujemi 

Po naglazování došlo u některých vzorků k výraznější pigmentaci. Na obr. 20 jsou 

glazury, které se projevily nejvýrazněji. Například u vzorků BM 30/10 a BM 30/10/900 se 

zvyšující se teplotou žíhání okují bylo dosaženo pouze zesvětlení glazury a změna barvy 

nebyla nijak výrazná. Výsledný barevný efekt naglazovaných vzorků s použitím okují po 

mechanické úpravě v bubnovém mlýnu nebyl tak výrazný jako v případě použití planetárního 

mlýnu. Účinek planetového mlýnu se nejvíce projevil u okují mletých 240 minut. U tohoto 

vzorku došlo po výpalu k úplné změně barvy a to na tmavě hnědo – černou, což dokazují i 

naměřené souřadnice barevnosti. Intenzita a doba mletí způsobila větší rozpad částic a tím  

zvýšila i celkovou reaktivnost systému.  



61 

 

 

 

 

6.3.4 Spektrofotometrické měření vzorků s mechanicky upravenými okujemi 

 Barevnost glazur byla opět měřena spektrofotometrem MiniScan EZ, měření se 

prováděla 6x u každého vzorku. Z naměřených hodnot byl  stanoven průměr L*a*b* 

souřadnic, viz tab. 9. Pro měření nebyl zadán standard, nebyla tedy zadána ani žádná hodnota 

tolerance. Všechny hodnoty jsou v plusových hodnotách.  

 Tabulka 9.  Spektrofotometrické parametry vzorků (L*,a*,b*) 

 

Vzorky, které obsahují okuje mleté v bubnovém mlýně, mají vyšší hodnoty souřadnic 

L* a tím i větší světlost. Tyto vzorky mají hodnotu a* v rozmezí 4 – 10, směřují tedy do 

světle červené oblasti. Vzorek PM240/10 má nejnižší hodnoty L*,a*,b* a je tedy 

nejtmavší.  Spektrofotometrické hodnoty (L*,a*,b*) a spektrální křivky naglazovaných 

vzorků s mechanicky upravenými okujemi jsou na obr. 21. 

 

 

ID BM30/10 BM60/10 BM120/10 BM30/10/900 PM60/10 PM120/10 PM240/10 PM240/5 PM60/10/900  

L* 36,49 22,35 22,80 56,60 30,24 14,00 12,29 38,22 36,10  

a* 9,79 10,41 10,27 4,80 7,18 7,05 5,28 11,42 7,09  

b* 42,07 30,04 29,72 32,59 30,25 16,37 9,21 41,09 32,09  

Obr. 20.  Naglazované a vypálené vzorky na teplotu 1060°C 
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Obr. 21.  Spektrofotometrické hodnoty (L*,a*,b*) a spektrální křivky naglazovaných vzorků 

s mechanicky upravenými okujemi 
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6.3.5 Porovnání se vzorkem s průmyslově vyráběným pigmentem  

U glazury připravené se vzorkem okují mletých v planetárním mlýně po dobu 240 

minut došlo k výraznému zabarvení, a proto byl zájem tento vzorek s něčím porovnat. Jelikož 

v minulosti byly připraveny vzorky z keramického barvítka Fepren, byl použit právě tento 

pigment pro přípravu nové glazury, která byla srovnána s připraveným okujovým pigmentem. 

Vzorek pod označením GOF byl připraven z průmyslově vyráběného pigmentu značky 

Fepren a cílem bylo srovnat barevnostní účinek průmyslového pigmentu a upravených okují. 

V tab. 10. je složení glazury připravené s keramickým barvítkem označené Fepren TP 100.  

Tabulka 10.  Experimentální glazura GOF 

 

 

 

  

 

 

Tabulka 11.  Spektrofotometrické parametry vzorků (L*a*b*) 

ID PM240/10 PM240/5 GOF/10 GOF/5 

L* 12,29 38,22 11,60 52,03 

a* 5,28 11,42 7,15 9,89 

b* 9,21 41,09 5,37 46,77 

 

Označení 

vzorku 

Suroviny  Teplota 

výpalu 

(°C) 

Doba 

homogenizace 

v kulovém 

mlýnu (min) 

Glazura P017 

hm (%) 
Fepren TP 100 (hm%) 

GOF10 
100 

10 
1060 20 

GOF5 5 

Obr. 22.  Porovnání vzorků glazur připravených s keramickým barvítkem Fepren a 

okujemi 01413, vypálených na 1060°C 
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Srovnání vzorků GOF10/1060 a PM240/10/1060 na obr. 22 je téměř shodné. Nicméně, 

měřením se potvrdily rozdíly: minimální rozdíl v hodnotě L*, kdy naměřené hodnoty směřují 

na hodnotu 0 typickou pro tmavou až černou barvu. Rozměry chromatičnosti (a* a b*), viz 

tab. 11., dávají označení barvy tímto způsobem: a* – měří červenost, v tomto případě jsou 

hodnoty mezi 5 – 7, tudíž směřují doprostřed kříže a inklinují k tmavé než jasně červené 

barvě. Co se týče rozměru b* označující žlutost (+), hodnoty se pohybují od 5 – 9. Vzorek 

připravený s 5% Feprenu měl zcela opačné hodnoty L* a b*. Tento vzorek se po vypálení 

vybarvil do žluté barvy. Lze tedy říci, že účinek Feprenu, tedy zabarvení do tmavě hnědo-

černo-červených barev je při množství 10 hm% ve směsi. Spektrofotometrické hodnoty a 

spektrální křivky naglazovaných vzorků s okujemi mechanicky upravenými a vzorků 

s keramickým barvítkem Fepren TP 100 vypálených na teplotu 1060°C jsou uvedeny na obr. 

23. 
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Obr. 23.  Spektrofotometrické hodnoty (L*,a*,b*) a spektrální křivky naglazovaných vzorků s 

okujemi mechanicky upravenými a vzorků s Feprenem TP100, vypálené na 1060°C 
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6.3.6 Srovnání naglazovaných vzorků s teplotou výpalu 800°C a 900°C 

Na základě prozatímních dosažených výsledků a rešeršní činnosti byly naglazované 

vzorky podrobeny dalšímu výpalu, a to na teploty 800°C a 900°C. Podle analýzy chemického 

složení obsahují okuje 01413 73,6 % Fe2O3. Lze tedy předpokládat, že se jedná o α-Fe2O3. To 

znamená, že pokud okuje obsahují takové množství oxidu železitého, je předpoklad 

pigmentace do červených odstínů. Podle autorů studie [36] překročením teploty 1100°C při 

výpalu již barva není stabilní. Pigmentace hematitu do červené barvy je tedy stabilní do 

teploty výpalu 1000°C. Ionty Fe
3+

 jsou velmi reaktivní ve směsi s glazurou, fritami a 

keramickým střepem. Toto tvrzení dokazují předchozí připravené vzorky, které byly vypáleny 

při teplotě 1060°C. U těchto vzorků došlo k výrazným barevnostním změnám. Ve většině 

případů byla barevnost na úrovni žluto – hnědého zabarvení. V případě použití okují 

upravených v planetovém mlýně docházelo k většímu barevnostnímu progresu. Tento progres 

je pravděpodobně důsledkem intenzity mletí a tedy i větší reaktivnosti částic pigmentu. Tyto 

pigmenty se zabarvovaly do hnědých tonů s délkou mletí, viz obr. 24.  

 

 

Obr. 24.  Vzorky glazur s okujemi mletými v planetovém mlýnu, vypálené na 1060°C 

Snížením teploty výpalu pod 1000°C se dosáhlo červeno – hnědých tónů vypálené 

glazury připravené z okujových kalů. Dále rozdíl vypalovací teploty, byť byla nižší jen o 

160°C a 260°C v druhém případě výpalu, ovlivnil lesk glazur. Jak je patrné z obrázků 25 a 26, 

jsou glazury matnější oproti vzorkům z obrázku 20. Lze se domnívat, že tento efekt ovlivňuje 

přítomnost SiO2 v okujích a to v množství 10,2%, kdy při teplotě 800°C ještě nedochází k 

roztavení skelné fáze a tím ke vzniku lesklého efektu glazury. Při teplotě výpalu 900°C byl již 

tento efekt viditelný a glazura byla na povrchu kompaktnější a lesklejší.  

Z pohledu vlastností se lze domnívat, že tato glazura bude mít pozitivní vliv například 

na nasákavost střepu, kdy lesklý povrch zabraňuje prostupu vody či jiných látek do keramické 

hmoty, s tím souvisí nižší pórovitost a také lepší estetický vzhled. Co se týče celkového 

vzhledu vzorků, jak je patrné z obr. 25 a 26, působí vrstva glazury nekompaktně. Tato 

nerovnost povrchu glazury je způsobena vlastním naglazováním, kdy vrstva nanesené glazury 

je příliš silná a hustá. Spektrofotometrické hodnoty (L*,a*,b*) a spektrální křivky 

naglazovaných vzorků, vypálených na 800°C a 900°C jsou na obr. 27. 
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Obr. 25.  Vzorky s okujemi mechanicky upravenými a neupravenými, vypálené na 800°C 

 

Obr. 26.  Vzorky s okujemi mechanicky upravenými a vzorek s Feprenem, vypálené na 

900°C 
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Obr. 27.  Spektrofotometrické hodnoty (L*, a*,b*) a spektrální křivky naglazovaných vzorků, 

vypálených na 800°C a 900°C  
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6.4 Příprava keramických hmot s okujemi – III. část 

V této části experimentu byly analyzovány 2 typy okují, a to okuje s označením 01413 

a 15712. Oba vzorky okují pocházejí z Třineckých železáren. Cílem experimentu bylo 

probarvit keramickou hmotu HEIN tepelně upravenými okujemi.  

6.4.1 Příprava keramických cihliček 

Nejprve byly připraveny keramické cihličky. Licí hmota HEIN, která byla 

v granulovaném stavu, se nejdříve pomocí vhodného množství vody a vodního skla upravila 

na keramickou břečku vhodnou pro lití do sádrových forem. Do této keramické hmoty byly 

postupně přidávány okuje v množství, které odpovídá vzorkům uvedeným v tab. 12. 

Vzorkové cihličky s přídavkem okují o velikosti 5 x 5 cm, viz obr. 15, byly připraveny 

nalitím licí hmoty do ručně připravených sádrových forem. Naplněné sádrové formy se daly 

na 10 minut do sušárny a poté se již mohly zatuhnuté cihličky vyjmout z forem. Následovalo 

jejich začištění, vysušení při teplotě 105°C  a výpal při teplotě 1060°C. 

Tabulka 12.  Složení keramických hmot s okujemi 

Označení vzorku Licí hmota (hm%) Okuje (hm%) 
Teplota žíhání okují 

(°C) 

 01413/1/700 100 1 700 

 01413/10/700 100 10 700 

 15712/1 100 1 0 

15712/1/700 100 1 700 

15712/10/700 100 10 700 

15712/1/900 100 1 900 

 

6.4.2 Porovnání vzorků keramických hmot s okujemi 

Po výpalu se u některých vzorků projevila výraznější pigmentace. Na obr. 28 jsou 

cihličky s nejvýraznějším barevným efektem a srovnávací standard LMC. Cihlička LMC je 

připravena z čisté licí hmoty bez okují. Nejvýraznější probarvení se projevilo u cihličky 

s přídavkem 10% okují 01413, které byly před použitím do keramické hmoty přežíhány na 

700°C. Toto prezentuje i obr. 29, kde jsou zaznamenány naměřené spektrofotometrické 

hodnoty L* a* b* a spektrální křivky vzorků. Z výsledků lze také říci, že okuje 15712 

neprobarvovaly tolik, jako okuje 01413. Tento efekt může způsobovat nedostatek množství 

Fe2O3 v okujích 15712, kde je o 21% železa méně. Přídavek okují v tomto množství nedosáhl 

tak výrazných očekávaných výsledků. Lze se domnívat, že větší množství ve směsi způsobí 

efektivnější zabarvení hmoty.  
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Obr. 28.  Porovnání vzorků keramických hmot s okujemi 
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Obr. 29.  Spektrofotometrické hodnoty (L*, a*,b*) a spektrální křivky vzorků keramických 

hmot probarvených okujemi 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo ověřit možnost využití odpadu z metalurgické produkce, 

konkrétně válcovenské okuje, k přípravě pigmentů vhodných pro keramický průmysl.  

V 1. části tohoto experimentu byly pro přípravu glazur použity okuje neupravené a 

žíhané na teploty 700°C a 900°C. Po výpalu vzorků na teplotu 1060°C nebyla pozorována 

výrazná barevnostní změna, pouze různé množství okují ovlivňovalo míru zabarvení do světlé 

nebo tmavší barvy. Výsledná barva vzorků byla od světlé do hnědo-žluté barvy.  

V 2. části experimentu byly okuje za účelem získání co nejjemnějších částic 

mechanicky upraveny. Pro tuto úpravu se použil planetový a bubnový mlýn. Po výpalu na 

teplotu 1060°C byl výsledný barevný efekt naglazovaných vzorků s použitím okují po 

mechanické úpravě v planetovém mlýně podstatně výraznější než při použití okují mletých 

v mlýně bubnovém. Nejvýrazněji, do tmavě hnědo – černé barvy, se probarvil vzorek 

s okujemi mletými po dobu 240 minut. Tato podstatná změna je pravděpodobně důsledkem 

intenzity mletí a tím i větší reaktivnosti částic pigmentu.  

Pro porovnání barevnosti tohoto vzorku byl připraven vzorek glazury s průmyslově 

vyráběným pigmentem značky Fepren. Srovnáním vzorků byla zjištěna téměř shodná 

barevnost s minimálními rozdíly spektrofotometrických hodnot.  

Na základě rešeršní činnosti se předpokládalo, že okuje, obsahující dle chemické 

analýzy 73,6 % hematitu Fe2O3, mají sklon k pigmentaci do červených odstínů. Jelikož odstín 

pigmentu byl příliš tmavý a pigmentace hematitu do červené barvy je stabilní do teploty 

výpalu 1000°C, byla navržena nižší teplota výpalu vzorků. Po vypálení vzorků na teploty 

800°C a 900°C bylo dosaženo červeno – hnědých tónů glazur připravených z mechanicky 

upravených okují. Nižší vypalovací teplota snížila lesk glazur, vzorky vypálené na teplotu 

1060°C byly lesklejší. Tuto změnu zřejmě ovlivnila přítomnost SiO2 v okujích, kdy v 

důsledku modifikačních změn nedošlo k přeměně SiO2 na skelnou fázi.  

V poslední 3. části experimentu byly k probarvení keramické hmoty HEIN použity 

dva typy okují, oba vzorky pocházely z Třineckých železáren a byly tepelně upravené. 

Nejvýraznější pigmentace se dosáhlo použitím 10% okují 01413, které byly před použitím do 

keramické hmoty přežíhány na 700°C. Z výsledků je zřejmé, že okuje 15712 neprobarvovaly 

keramickou hmotu v takové míře jako okuje 01413. Tento barevnostní rozdíl pravděpodobně 

způsobil nižší podíl oxidu železitého Fe2O3, a to o 21%.  

Závěrem lze říci, že okuje s vysokým obsahem oxidu železitého a s co nejjemnější 

velikostí částic mají velmi dobrou barvící schopnost a kryvost. Použité okuje, ať už původní 

nebo modifikované, jsou schopné vytvořit ve spojení s glazurou několik typů různých 

barevnostních odstínů. Nicméně jejich mechanická a tepelná úprava je značně časově, a tím i 

ekonomicky náročná. 
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