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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou netvarových hlinitokřemičitých materiálů -  
žárobetonů. Žárobeton je směs kameniva a pojiva, která samovolně tuhne po zamísení s vodou. 
Pojivem je hlinitanový, nebo portlandský cement. Jako kamenivo se používají různé druhy 
žáromateriálu individuálně, nebo ve směsi. První část diplomové práce se věnuje složení, 
vlastnostem a použitím netvarových žárovzdorných materiálů společně s možnostmi jejich 
vylehčení. V druhé části je zkoumán vliv 4 použitých ostřiv na vlastnosti žárobetonů, které u 
nich byly stanoveny. Zjišťovaly se jednak fyzikální vlastnosti (objemová hmotnost, pórovitost) 
a také mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a v ohybu). V další části jsou tyto fyzikální a 
mechanické vlastnosti porovnány s komerčně dostupnými výrobky stejného charakteru. Cílem 
této práce bylo zjistit, která směs je z hlediska stanovených vlastností nejvhodnější pro přípravu 
lehčených žárobetonových výrobků. 

Klíčová slova: Žárobeton, kamenivo, pojivo, ostřivo, izolační 

ABSTRACT 

The present thesis deals with the issue of unshaped alumina silicate materials – 
castables. Castable is a mixture of aggregate and binder, which self-solidified after blending 
from water. The binder is alumina or Portland cement. As aggregate use different types of 
refractories individually or in combination. The first part of the thesis deals with the 
composition, properties and use of unshaped refractory materials along with the possibility of 
lightening. The second part examines the influence of grog on the properties of castables, which 
they define. The identify physical properties (bulk density, bulk density geometric, absorption, 
density, real and apparent porosity) and mechanical properties (stress strength and flexural 
strength). In the next section, these physical and mechanical properties compared with 
commercially available products of the same character. The aim of this work is to determine 
which mixture in terms of properties most suitable for the preparation of lightweight refractory 
products. 

Keywords: Castable, aggregate, binder, grog, insulating 
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1 ÚVOD 

Žáruvzdorný materiál je anorganický nekovový materiál schopný dlouhodobě odolat 
vysokým teplotám. Patří do skupiny hrubozrnné keramiky. Jeho mikrostruktura je tvořena 
velkými zrny. Základem střepu je hrubozrnné ostřivo propojené jemnou hmotou. 

Tyto materiály mají v průmyslu zvláštní postavení, protože bez nich by nebylo možné 
realizovat žádné technologické procesy, které jsou vedeny v oblasti vysokých teplot. 

Hlinitokřemičité žárovzdorné materiály můžeme rozdělit z tvarového hlediska na 
tvarové a netvarové materiály (obr. 1). Každá z těchto skupin se dále dělí na výrobky hutné  
a na výrobky izolační. 

 

Obr. 1  Základní rozdělení žárovzdorných materiálů [1] 

Netvarové žárovzdorné materiály jsou směsi složené z kameniva a pojiva, připravené 
k použití v dodaném stavu, nebo při přidání jedné nebo více vhodných kapalin. 

Netvarové žárovzdorné výrobky představují progresivní žárovzdorné materiály, které 
často nahrazují tradiční výrobky z tvarových staviv. Jejich podíl na celkové výrobě 
žárovzdorných materiálů trvale stoupá, překračuje již hranici 50 %. 

Přednosti těchto materiálů spočívají jednak v jejich instalaci a jednak ve vlastnostech 
finálního výrobku tj. žáromonolitu. 

ŽÁROVZDORNÉ 
MATERIÁLY
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HUTNÉ

Hlinitokřemičité

Zásadité do 

7 % C

Zásadité od 
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Zvláštní výrobky

IZOLAČNÍ

NETVAROVÉ

HUTNÉ

Žárobetony

Torkretovací 
materiál

Tvarovatelný 
materiál

Žárovzdorná malta

Ostatní materiály

IZOLAČNÍ
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Při výrobě těchto materiálů je důležité dodržování technologických postupů, použití 
kvalitních vstupních surovin a jejich vysoká jakostní stabilita. Tato výroba vyžaduje kvalitní 
technické zázemí jednak pro vlastní výrobu a také pro výrobu strojních forem. 
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2 HLINITOKŘEMIČITÉ MATERIÁLY 

Hlavní složkou hlinitokřemičitých materiálů je oxid křemičitý (SiO2) a oxid hlinitý 
(Al2O3). Jedná se o nejstarší a nejširší materiálovou bázi pro výrobu žárovzdorných materiálů. 
Jejich výroba je velmi rozšířena. 

Obecné dělení hlinitokřemičitých  materiálů je následující [1]: 

Základní funkce: 

• konstrukční – využívané u nosných konstrukcí svislých i vodorovných, důraz je 
kladen na pevnost a únosnost. 

• výplňové – výplně konstrukcí 

• izolační – tepelné a chemické izolanty 

• dekorační – mají i jinou funkci, například izolační nebo mrazuvzdornou 

Druhu výrobku: 

• šamotové 

• kyselé šamotové 

• dinasové 

• vysocehlinité 

• křemičité 

Druhu hlavní suroviny: 

• podle hlavní použité suroviny, pokud je její obsah větší nebo rovný 50 % 

• podle dvou hlavních surovin, je-li obsah hlavní složky menší, než 50 % 

Stavu suroviny: 

• přírodní 

• uměle připravené pálené 

• tavené 

Druhu vazby: 

• výrobky s keramickou vazbou 

• výrobky s anorganicko-chemickou vazbou 

• výrobky tavené lité, vyrobené úplným roztavením 

Klasifikační skupiny: 

• určuje se podle obsahu Al2O3 a SiO2 
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Třídění na druhy výrobků a klasifikační skupiny se u hlinitokřemičitých výrobků, 
jejichž hlavní složky tvoří oxid hlinitý a křemičitý, provádí podle obsahu Al2O3, popřípadě 
podle obsahu SiO2. Kromě toho se uvádí druh základní suroviny, její stav a druh vazby [1]. 

Rozeznáváme tyto druhy hlinitokřemičitých výrobků (obr. 2): 

• vysocehlinité – s obsahem od 45 % až nad 99 % Al2O3 

• šamotové – s obsahem 30 až 45 % Al2O3 

• kyselé šamotové – s obsahem 10 až 30 % Al2O3 a pod 85 % SiO2 

• křemičité – s obsahem 85 až 93 % SiO2 

• dinasové – s obsahem nad 93 % SiO2 

 

Obr. 2  Druhy hlinitokřemičitých výrobků [1] 

Dělení hlinitokřemičitých materiálů je možné provést také z tvarového hlediska na 
skupinu tvarových a skupinu netvarových materiálů. Každá z těchto skupin může být dále 
rozdělena na výrobky hutné a na výrobky izolační. Rozdělení izolačních výrobků je v podstatě 
stejné, jako rozdělení hutných výrobků. Jedná se o materiály stejného chemického a 
mineralogického složení, ale pórovitost těchto materiálu je vyšší než 45 %. Rozdělení 
izolačních materiálu není na obrázku 2 uvedeno, protože je totožné, jako rozdělení výrobků 
hutných [1]. 
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2.1 Soustava SiO2 – Al2O3 

Oxid SiO2 a Al2O3 tvoří ve dvousložkové soustavě jedinou sloučeninu a to mullit 
(3Al2O.2SiO2). Vlastnosti hlinitokřemičitých materiálů můžeme určit z diagramu  
Al2O3 – SiO2 (obr. 3). 

 

Obr. 3   Soustava SiO2 – Al2O3 [1] 

Materiály, které jsou bohaté na SiO2, což jsou dinasové výrobky, obsahují kromě skelné 
fáze také cristobalit, tridymit a křemen [1]. 

Naopak oblast, která je bohatá na Al2O3, představuje převážně mullit a korund.  
Se stoupajícím obsahem SiO2 klesá obsah korundu, až do chvíle, kdy je identifikován jen mullit. 
Charakter celé soustavy určuje mullit, který je hlavním minerálem [1]. 

Zároveň je mullit jedinou hlinitokřemičitou krystalickou stálou fází při vysokých 
teplotách, kterou můžeme vyjádřit vzorcem 3Al2O.2SiO2. Mullit je chemicky velmi stabilní 
sloučenina s poměrně vysokým bodem tavení. Dosahujeme díky němu vyšší mechanické 
pevnosti, odolnosti proti náhlým změnám teplot a odolnosti proti vysokým teplotám. Další 
významné vlastnosti mullitu jsou: nízká teplotní roztažnost, vysoká pevnost a vysoký modul 
pružnosti. Tvorba mullitu začíná až při teplotách vyšších než 1100 oC [1], [2]. 

Morfologie mullitu je velmi rozdílná a závisí především na podmínkách vzniku,  
a to zejména na prostředí a na teplotě výpalu. Mullit má jehličkové krystaly měnící se s teplotou 
výpalu [1], [2]. 
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2.2 Použití hlinitokřemičitých materiálů 

Hlinitokřemičité materiály jsou velmi široce využívány. Největší uplatnění nacházejí 
v oblastech, které pracují s vysokými teplotami. S těmito materiály se můžeme setkat v různých 
odvětvích průmyslu, například [1], [3]: 

• ocelářství – je největším spotřebitelem všech typů a kvalit hlinitokřemičitých 
materiálů 

• sklářský průmysl – je druhým největším spotřebitelem hlinitokřemičitých 
materiálů 

• keramický průmysl – je stabilním spotřebitelem žáromateriálů, kde jejich kvalita 
úzce souvisí s rychlostí a teplotou výpalu. 

• průmysl cementu a vápna  

• průmysl neželezných kovů 

• chemický a petrochemický průmysl 

• energetika 
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3 SUROVINY HLINITOKŘEMIČITÝCH MATERIÁLŮ 

Keramické suroviny jsou minerály, nebo horniny, které se používají na výrobu 
keramických materiálů. Základní dělení je na plastické (jíly, hlíny, kaoliny) a neplastické 
(ostřivo, tavivo), které zahrnují vesměs přírodní suroviny. 

Vedle plastických a neplastických surovin se využívají v keramických výrobách ve stále 
větším rozsahu suroviny produkované často v masovém měřítku v chemickém průmyslu. 
Označujeme je jako suroviny syntetické (například oxid hlinitý, oxid zirkoničitý, oxid titaničitý 
apod.) [4]. 

Další skupinu surovin představují suroviny druhotné, tedy takové, které v některých 
průmyslových odvětvích odpadají [4]. 

3.1 Plastické suroviny 

Jsou to horniny tvořené jílovitými minerály, jejichž částice jsou menší než 2 mm. 
Základní vlastností plastických surovin je plastičnost (schopnost tvořit s vodou těsto, které při 
ohybu netvoří praskliny a po usušení a vypálení si zachovává svůj tvar). Keramická hmota 
sestavená jen z plastických surovin potřebuje přidat do složky také neplastické suroviny (ostřiva 
a taviva), protože zabrání případnému velkému smrštění, špatnému prosychání či deformaci při 
vysoké teplotě. 

3.1.1 Jílové minerály 

Jílové minerály tvoří hlavní složku kaolínu a jílu. Jsou to hlinitokřemičitany s chemicky 
vázanou strukturní vodou, které někdy ve své struktuře obsahují atomy hořčíku (Mg), železa 
(Fe) nebo alkálií (K, Na). Mají vrstevnatou, nebo řetězovou strukturu, tvořenou vrstevnatým 
uspořádáním Si-O tetraedrů a Al-O-OH oktaedrů. Zjednodušeně jílové minerály rozdělujeme 
do tří základních skupin [1]: 

• skupina kaolinitu – minerály vznikají zvětráváním živců (především 
draselných), žul a rul v kyselém prostředí (pH 4-5) při poměru Al2O3:SiO2 1:2 
[5], 

• skupina montmorillonitu – minerály vznikají zvětráváním živců 
(sodnovápenatých) ze sopečných vyvřelin a tufů (láva + popel) v zásaditém 
prostředí při poměru Al2O3:SiO2 1:3 až 4 [5], 

• skupina illitu – minerály vznikají v počátečním stádiu zvětrávání živců na 
kaolinit nebo montmorillonit [5]. 

Kaolinizace  

Kaolinizace je proces vzniku kaolinitu, který můžeme vyjádřit pomocí rovnice takto: 

∙ ∙ 6 + + 2 → ∙ 2 ∙ 2 + + 4  

Draselný živec Kaolinit 
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Nejprve dochází k hydrataci živce – vznikají jako přechodná fáze nerosty příbuzné 
slídám, vyplavuje se K2CO3. Po další hydrataci dochází k dalšímu vyluhování K2CO3 
a vzniku kaolinitu [5]. 

Surový kaolin 

Surový kaolin je přeměněná bílá až žlutá hornina, která obsahuje 20 – 50 % kaolinitu 
(výplav bývá okolo 30 %). Převážnou část tvoří křemičitý písek, který se po vyplavení používá 
ve stavebnictví. Příměsi, které jsou v surovém kaolinu přítomny, jsou 50 – 80 % písek, slída  
a sloučeniny železa [5]. 

3.2 Neplastické suroviny 

Hlavní částí výrobku v surovém stavu je u žáromateriálů ostřivo – neplastická surovina 
[1]. Ta ovlivňuje vlastnosti keramických směsí v závislosti na svém obsahu, granulometrickém 
složení, tvaru částic, vlastnostech materiálů, na způsobu zpracování směsi i na teplotě prostředí. 
Ostřivo představuje 50 – 98 % hotového výrobku [4]. 

Při běžné teplotě ovlivňuje neplastická surovina ve směsi tyto vlastnosti: tvarovací 
vlhkost, plastičnost a plastickou pevnost [4]. 

Během výpalu keramického materiálu ovlivňuje jeho mechanické vlastnosti, smrštění 
výpalem, pórovitost, rychlost slinování [4]. 

Dělení ostřiv: 

• křemičitá ostřiva 

• hlinitokřemičitá ostřiva (šamotová) 

• spalitelná ostřiva 

3.2.1 Křemičitá ostřiva 

V keramice se používají ostřiva ve formě oxidu křemičitého. Nejpoužívanější jsou 
křemenné písky. Jsou velmi reaktivní přísadou, která je používaná pro svoji relativně vysokou 
čistotu a možnosti volby vhodné granulometrie [6]. 

Oxid křemičitý (SiO2), který je chemickou podstatou křemene, se v přírodě vyskytuje 
vázaný v obrovském množství nerostů. Má několik polymorfních modifikací.  
Jsou to: křemen, cristobalit, tridymit a křemenné sklo [1], [6]. Polymorfní přeměny jsou závislé 
na teplotě. Na schématu (obr. 4) vidíme průběh modifikačních přeměn. 
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Obr. 4  Modifikační změny SiO2 [7] 

• Nízkoteplotní β-křemen se mění při teplotě 573 °C na vysokoteplotní formu  
α – křemen. 

• Nad 870 °C je α – křemen nestabilní, ale nepřemění se na nejbližší stabilní formu, kterou 
je tridymit, ale na cristobalit. Ten se postupně mění na tridymit. Přeměna křemen na 
cristobalit začíná při teplotě 1025 °C a od teploty 1300 °C probíhá značnou rychlostí. 
Rychlým zahřátím se křemen začíná tavit při teplotě 1660 °C. 

• Tridymit je stálý do teploty 1470 °C. Nad ní se mění na cristobalit a pod 870 °C  
na β -tridymit při 163 °C a γ – tridymit při 117 °C 

• Při teplotách nad 1470 °C je stabilní α – cristobalit, který se chladnutím mění  
na β – formu v oblasti teplot 200 – 270 °C. Široké rozpětí souvisí pravděpodobně 
s termickou minulostí a neuspořádaností mřížky. 

• Při 1726 °C se cristobalit taví. Charakteristickou vlastností taveniny je vysoká viskozita. 
Při dlouhodobém ohřevu křemenného skla nastává jeho odsklenění. V oblasti stability 
tridymitu 870 – 1470 °C, vznikají nejprve zárodky cristobalitu. Pod teplotou 870 °C se 
tvoří zárodky tridymitu.  

Nevratné (vodorovné přeměny), neboli rekonstrukční změny jsou energeticky náročné  
a probíhají pomalu. Tyto formy lze podchladit pod teplotu přeměny [8]. 

Vratné (vertikální přeměny), neboli displacivní změny jsou energeticky nenáročné a probíhají 
rychle v obou směrech [8]. 

Přeměny modifikací SiO2 jsou spojeny s objemovými změnami. Ty jsou výrazné  
a nepříznivě se projevují v průběhu výroby produktů s obsahem původního křemene. Hustoty 
jednotlivých modifikací SiO2 uvádí tabulka 1 [8]. 

Tabulka 1  Vlastnosti modifikací SiO2 [8] 

Modifikace Krystalová soustava Hustota (g.cm-1) 

β-křemen Trigonální 2,65 (20 oC) 

α-křemen Hexagonální 2,53 (600 oC) 

γ-tridymit Rombická 2,26 (20 oC) 

β-tridymit Ortorombická ----- 
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α-tridymit Pseudohexagonální 2,22 (200 oC) 

β-cristobalit Tetragonální 2,32 (20 oC) 

α-cristobalit Kubická 2,20 (500 oC) 

Oxid křemičitý se využívá ve stavebnictví (písek, štěrk), sklářství (čistý křemenný 
písek) a šperkařství. 

3.2.2 Hlinitokřemičitá ostřiva 

Nejrozšířenější použití mají přírodní hlinitokřemičitá ostřiva (jak pálená, tak i těžená). 
Nejkvalitnějším hlinitokřemičitým ostřivem je šamot. Je to kalcinovaný plavený kaolin, drcený 
a mletý na požadovanou velikost zrn. Kalcinace se provádí v rotační peci při teplotě  
až 1380 °C. 

Velmi častým ostřivem žárovzdorných materiálů je pálený lupek. Lupek je geologicky 
zpevněný vrstevnatý jílovec převážně kaolinitického složení. Lupek se kalcinuje v rotační nebo 
v šachtové peci, při minimální teplotě 1200 °C. 

3.2.3 Spalitelná ostřiva 

Spalitelná ostřiva jsou taková, která za syrova snižují plastičnost těsta. Při výpalu ovšem 
vyhoří, takže ve střepu vzniknou póry. Označujeme je za lehčiva. Používají se tehdy,  
chceme-li docílit zvýšení tepelně izolačních vlastností střepu [5]. 

Nejběžnější spalitelná ostřiva jsou dřevěné piliny, uhelný prach, sláma apod. Lze použít 
také suroviny, které mají určitý tvar a velikost částic, jako kuličkový polystyren. Při vyhořívání 
spalitelných ostřiv mohou vznikat plynné zplodiny, které jsou škodlivé. Je proto nutné zajistit, 
aby se nebezpečné látky nedostaly do ovzduší [5]. 

3.3 Syntetické suroviny 

Jsou produkty chemického průmyslu, jejichž využití pořád stoupá. K výchozím látkám, 
které jsou stále ve větším množství zpracovávány keramickou technologií, patří především 
některé oxidy kovů, jako je oxid hlinitý Al2O3, titaničitý TiO2 a zirkoničitý ZrO2 [1], [4]. 

3.3.1 Oxid hlinitý (Al2O3) 

V keramické technologii je nejpoužívanějším oxidem (obr. 5). Jeho průmyslová výroba 
je založena převážně na zpracování přírodního bauxitu podle různě modifikovaného  
tzv. Bayerova postupu. 

Bauxit je hornina, která obsahuje hydroxid hlinitý jako gibbsit Al (OH)3, nebo některý 
z hydroxidů-oxidů hlinitých, jako jsou například boehmit γ – AlO.OH, nebo diaspor  
α – AlO.OH. Dále může obsahovat jílové minerály, zejména kaolinit, a jako pigment železité 
sloučeniny [1]. 
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Při Bayerově postupu se vysušený jemně mletý bauxit rozkládá v ocelovém autoklávu, 
který je koncentrovaným roztokem hydroxidu sodného v rozmezí teploty 160 – 250 °C a tlaku 
0,4 – 0,8 MPa. Proběhne reakce, kdy nerozpustné oxidy zreagují s hydroxidem sodným na 
rozpustné soli. Poté následuje filtrace, při které dochází k oddělení hlinitanového roztoku od 
tzv. červeného kalu. Z bauxitu se tímto odstraní hlavní příměsi oxidu hlinitého, který je tvořen 
oxidem křemičitým a železitým. Hlinitanový roztok se zředí, aby dosáhla koncentrace 150 kg 
Al2O3 na m3 roztoku a přidají se zárodečné krystaly Al (OH)3 pro požadovanou krystalizaci. 
Poté, co proběhne krystalizace se odfiltruje vykrystalovaný hydrargillit α – Al (OH)3, který se 
po důkladném promytí kalcinuje na Al2O3 [1]. 

 

Obr. 5  Oxid hlinitý [9] 

Tavený korund 

Připravuje se elektrotavením. Produktem při chlazení je polykrystalický α Al2O3. 
Produkt se mletím upravuje na požadovanou granulometrii. Využití v žárovzdorné keramice. 

Při výrobě taveného korundu může vzniknout β Al2O3 (riziko vzniku za přítomnosti alkálií). 
Jeho vznik je nežádoucí, jelikož má nižší tvrdost [8]. 

Slinutý korund 

Nazývaný i tabulární korund se vyrábí z technického oxidu hlinitého s nízkým obsahem 
alkálií. Technologický postup se vyznačuje zkusověním suroviny s vysokým stupněm 
dispergity, peletizací nebo briketací, výpalem pelet nebo briket na teploty kolem 1900 °C. 
Následně dochází k drcení, mletí a čištění slinutého produktu. Název „tabulární“ vychází z tvaru 
krystalů, které jsou obvykle destičkovitého [8]. 

3.3.2 Oxid zirkoničitý (ZrO2) 

Základní a zároveň nejdůležitější surovinou pro přípravu ZrO2 (obr. 6) je minerál zirkon, 
což je křemičitan zirkoničitý ZrSiO4 s obsahem 67 hmotnostních % ZrO2 a 33 hmotnostních % 
SiO2. Zirkon se získává ze zirkonových písků. Mezi hlavní lokality, kde se zirkon těží, patří 
například Austrálie, USA, Brazílie a Indie. Dalším zdrojem ZrO2 je minerál baddeleyit ZrO2, 
který se těží na ojedinělém nalezišti v Jižní Americe [4]. 

Oxid zirkoničitý se připravuje tavením zirkonu hydroxidem, nebo uhličitanem sodným 
či oxidem vápenatým. 
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Na rozdíl od jiných keramických materiálů je oxid zirkoničitý materiálem s velmi 
vysokou odolností proti šíření prasklin. Keramika na bázi oxidu zirkoničitého má rovněž velmi 
vysokou tepelnou roztažnost (α=11 x 10-6/K, podobná některým typům oceli) a často se proto 
používá jako materiál ke spojování keramiky a oceli [10]. 

Mezi další vlastnosti patří vynikající tepelná izolace, nízká tepelná vodivost  
(2,5 až 3 W/mK) a schopnost vést kyslíkové ionty (využití například při měření parciálních 
tlaků kyslíku v lambda sondách) [10]. 

 

Obr. 6  Oxid zirkoničitý [11] 

3.3.3 Oxid titaničitý (TiO2) 

Oxid titaničitý je chemická sloučenina kyslíku a titanu. V přírodě se nachází ve třech 
modifikacích, jako rutil, anatas a brookit. Krystaly oxidu titaničitého se v přírodě zřídka 
vyskytují čisté a bezbarvé. 

Anatas a brookit existují pouze za přítomnosti příměsi a jsou metastabilní. Při teplotě 
915 °C se nevratně přeměňují na rutil. Rychlost této přeměny je závislá na teplotě. S klesající 
teplotou se snižuje.  

TiO2 (obr. 7) se vyrábí především z ilmenitu FeTiO3 a ze strusek bohatých na titan. 
Teplota tání je okolo 1900 °C. 

Oxid titaničitý se používá jako vysoce bílý pigment k výrobě titaničitých smaltů, jako 
nukleátor ve sklokeramice. 

 

Obr. 7  Oxid titaničitý [12] 



15 

 

3.4 Druhotné suroviny 

Druhotné suroviny jsou takové, které v některých průmyslových odvětvích odpadají  
a v určitých keramických výrobách je možné je s výhodou zpracovávat [4]. Jedná se třeba  
o vysokopecní strusku (obr. 8), která se používá v granulované podobě, protože taková je 
převážně skelná s minimálním obsahem krystalických fází. Díky struktuře, která je převážně 
sklovitá pak napomáhá u hydratačních procesů při výrobě cementu [5]. 

Další druhotnou surovinou je elektrárenský popílek (obr. 9), který slouží jako lehčivo  
v tepelně izolačních materiálech. Úkol této suroviny spočívá ve vytváření pórů ve výrobcích po 
výpalu [5]. 

Poslední druhotnou surovinou jsou střepy z vlastní výroby nazývané také keramický 
výmět, u kterých je důležité, že již prošly výpalem, takže již mají konečné mineralogické 
složení. Používají se jako ostřivo a díky jejich zpracování se šetří přírodní zdroje a snižuje se 
procento odpadu [5]. 

 

Obr. 8  Vysokopecní struska [13] 

 

Obr. 9  Elektrárenský popílek [14] 
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4 NETVAROVÉ HLINITOKŘEMIČITÉ MATERIÁLY 

Netvarové materiály představují více než 50 % výroby všech žárovzdorných materiálů. 
Výhoda těchto materiálů spočívá v odstranění operace, která představuje konečný výpal ve 
výrobním závodě, dále dochází k odstranění slabých míst vyzdívek. Další výhodou je kratší 
doba odstavení agregátu při opravě, vyšší životnost, vlastní tvarování, které se provádí až při 
aplikaci Nevýhodou netvarových žárovzdorných materiálů je vyšší cena, nutnost dodržování 
technologických postupů, jako je například uvedení agregátu do provozu a s tím spojenému 
výpalu. Toto vyžaduje mnohem delší dobu, především z důvodu důkladného vysušení a výpalu. 

Mezi netvarové hlinitokřemičité materiály patří také žárobetony. Jelikož probíhá 
neustále rozšiřování výběru žárobetonů o nové typy, vyžaduje si jejich výroba větší technické 
nároky v oblasti jejich skladby a v oblasti technologie vytváření monolitických vyzdívek z nich, 
včetně jejich uvedení do provozu. V současnosti se technologický vývoj zaměřuje především 
na odstraňování nedostatků tradičních žárobetonů. Z toho důvodu se vytvořily nové druhy 
žárobetonů rozdělené podle obsahu cementu na: 

• ULCC (velmi nízký obsah),  

• LCC (nízký obsah),  

• MCC (střední obsah),  

• NCC (žárobetony bezcementové). 

Výše uvedené druhy žárobetonů jsou zpracovány na žáromonolity, lítím nebo 
vibrováním. Běžně je nazýváme jako samotekoucí žárobetony (SFC). 

4.1 Žárobetony 

Žárobetony jsou materiály určené pro vysoké teploty, jejichž matrice je tvořena 
cementem. Jedná se o směsi žárovzdorných kameniv s pojivy. Pojiva se dodávají v suchém 
stavu a z toho důvodu je potřeba je smísit s kapalným médiem (např. voda). Instalují se 
dusáním, litím, nebo vibrací. K vytvoření a ztvrdnutí vazby není potřeba zahřívání [15], [16]. 

4.2 Rozdělení žárobetonů 

Dělení žárobetonů provádíme podle způsobu použití, klasifikační teploty, objemové 
hmotnosti, množství použitého cementu a podle způsobu aplikace. 

Podle způsobu použití dělíme žárobetony na pěchovací, vibrovatelné, samotekoucí 
a torkretovací, hutné [16]. 

Dělení podle klasifikační teploty: 

• tepelně odolný žárobeton – použití < 700 °C, 

• žároodolný žárobeton – použití 700 °C – 1100 °C, 

• žárovzdorný žárobeton – použití 1100 °C – 1500 °C, 

• vysoce žárovzdorný beton – teploty použití > 1500 °C. 
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Dělení podle objemové hmotnosti: 

• těžké - OH nad 1,8 g.cm-3 

• lehké - OH pod 1,8 g.cm-3 

Dělení podle množství použitého cementu: 

• běžný žárobeton (regular castable) – obsahuje 15 – 30 % cementu, 2,5 % vápna, 
neobsahuje ztekucovadla, instalace probíhá formou lití nebo vibrováním. Nevýhodou 
těchto žárobetonů je velká pórovitost. 

• ztekucený žárobeton (deflocculated castable) – obsahuje cement, ztekucovadlo a díky 
tomu mají tyto žárobetony nižší obsah vody, což vede ke zvýšení hutnosti a zlepšení 
mechanických vlastností. 

• chemicky vázaný žárobeton (chemically bonded castable) – obsahuje minimálně jedno 
chemické pojivo, které způsobuje tvrdnutí [18]. 

Ztekucené žárobetony můžeme dále rozdělit podle obsahu cementu vyjádřeného množstvím 
CaO: 

• velmi nízký obsah cementu – (ultralow cement castable) – obsahují 1 – 3 % cementu, 
0,2 – 1 % vápna, skládají se z mikropřísad a ztekucovadel, tvarují se litím nebo 
vibrováním, 

• nízký obsah cementu – (low cement castable) – obsahují 3 – 8 % cementu, 1 – 2,5 % 
vápna, skládají se také z mikropřísad a ztekucovadel a opět se tvarují litím nebo 
vibrováním, 

• střední obsah cementu – (medium cement castable) – obsahují nad 2,5 % vápna a nad  
8 % cementu. Tvarují se především vibrováním. 

• bezcementový žárobeton – (no cement castable) – obsahuje méně než 0,2 % vápna, 
místo cementu obsahuje látky vytvářející chemickou vazbu, nejčastěji fosforečnanovou 
[15]. 

Žárobetony obsahující 3 – 8 % cementu disponují vynikající pevností a tvrdostí, mají 
vysokou hustotu, nízkou pórovitost, jsou odolné proti korozi a opotřebení a v neposlední řadě 
odolávají vysokým teplotám (žáruvzdornost) [19].  

Dělení podle způsobu aplikace: 

• vibrovatelný 

• samotekoucí 

• torkrétovací 

Označení žárobetonů  (obr. 10) [20]: 

• C žárobeton  

• IC žárobeton izolační 

• DC žárobeton hutný 

• CBC žárobeton s chemickou vazbou 
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• HBC žárobeton s hydraulickou vazbou 

• DCC žárobeton ztekucený 

• RCC žárobeton běžný 

• MCC žárobeton se středním obsahem cementu 

• LCC žárobeton s nízkým obsahem cementu 

• ULCC žárobeton s velmi nízkým obsahem cementu 

• NCC žárobeton bezcementový 

 

 

4.3 Druhy vazeb 

Důležitou roli u žárobetonů hraje druh vazby, která se dělí na: 

• hydraulickou vazbu 

• keramickou vazbu 

• anorganicko - chemickou vazbu 

• organicko – chemickou vazbu [4], [21]. 

V následující tabulce 2 je uveden teplotní rozsah jednotlivých druhů vazeb. 
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Obr.10  Schéma označení typu žárobetonů 
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Tabulka 2  Teplotní rozsah působení [4] 

Typ vazby Teplotní rozsah působení 

 Začátek Konec 

Hydraulická 20 °C 200 - 600 °C 

Keramická 1000 °C 1700 - 1900 °C 

Anorganicko – chemická 20 - 300 °C 1000 - 1400 °C 

Organicko– chemická 50 °C <250 °C 

Na obrázku 11 je znázorněno teplotní působení jednotlivých vazeb. 

 

Obr. 11  Teplotní působení jednotlivých vazeb 

4.3.1 Hydraulická vazba 

Základem hydraulické vazby jsou cementy reagující s vodou za normální teploty. 
Rozlišují se v zásadě dva základní druhy cementů: 

• portlandský cement a na jeho bázi modifikované druhy, 

• hlinitanový cement a s tím související druhy [4]. 

Hydraulická vazba s portlandským cementem 

Portlandský cement obsahuje hlavně křemičitany vápenaté, v menší míře i hlinitany  
a železitany vápníku a dále též skelnou fázi [4]. 
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Základní žádoucí minerály, které portlandský cement obsahuje, jsou: C3S, C2S, C3A, 
C4AF. Vznikají i další minerály, ale ty se nepovažují za žádoucí [4]. 

Reakcí s vodou, tj. hydratací, vznikají hydráty s různým obsahem vody, které pak 
vytvářejí žádoucí spojení. Při ohřevu dochází k rozkladu hydrátů a zároveň částečně probíhá 
reakce s kamenivem. Základní fáze jsou tvořeny na bázi ternárního systému  
CaO - Al2O3 - SiO2 [4]. 

Obsah Fe2O3 pak dále snižuje žárové vlastnosti tím, že se podílí na vzniku ternárních 
eutektik s nízkou teplotou tavení od 1192 oC. Tato fakta omezují využití žárobetonů 
s portlandským cementem jako žárovzdorného materiálu. Lze je použít pouze pro nižší teploty 
od 1000 až 1200 oC. Zlepšení žárových vlastností se dosáhne při použití ostřiva s vysokým 
obsahem Al2O3, nebo dokonce bez SiO2 [4]. 

Hydraulická vazba s hlinitanovým cementem 

Hlinitanové žárobetony obsahují jako hydraulickou složku hlinitanový cement, jehož 
hlavními minerálními složkami jsou 12CaO.7Al2O3, CaO.2Al2O3 a CaO.Al2O3 [19]. 

Obecně platí, že s obsahem Al2O3 roste kvalita cementu z hlediska žárovzdorného. 
Rozlišují se následující obsahy Al2O3 [4]: 

• nízký 45 - 50 % 

• střední 50 - 70 % 

• vysoký 70 - 85 % 

• velmi vysoký >85 % 

Ve směsi s kamenivem vzniká analogicky jako žárobeton. S ohledem na cement 
s vyššími žárovými vlastnostmi se používá i jako kameniva kvalitních žárovzdorných složek, 
jako je šamot, slinutý bauxit, slinutý nebo tavený korund, periklas, chromit, částečně  
i silicium karbid [4]. 

Výhody u těchto cementů je díky Al2O3 vysoká žárovzdornost, po výpalu nevzniká 
volné CaO – není zapotřebí jej vázat [21], [22]. 

4.3.2 Keramická vazba 

V praxi se používají žárobetony, jejichž ovlivňující vlastnosti bývají dosaženy  
po prvním výpalu. Vazby, které vzniknou za nižších teplot, jsou působením teploty 
přeměňovány na keramickou vazbu, kdy vysokoteplotní reakce probíhají jak v pojivu, tak mezi 
pojivem a kamenivem [22], [23]. 

Hlavní reakce vedoucí ke vzniku keramické vazby jsou dehydratace hydraulické vazby, 
případně termická přeměna chemické vazby a reakce mezi pojivem a kamenivem [22], [23]. 

Ke slinování dochází při teplotě cca 1100 °C, kterou je možno snížit obsahem nečistot, 
nebo přísad napomáhajících slinování, což se může nevýhodně odrazit na únosnosti materiálu 
v žáru. Čím nižší je teplota slinování žárovzdorné hmoty, tím nižší je i maximální teplota použití 
a opačně [22], [23]. 



21 

 

Zrna o větší velikosti reagují pouze na povrchu, proto je prvkem těchto reakcí především 
jemné mikroplnivo. Mikroplnivo má zásadní vliv na velikost smršťování či roztažnost, a tím  
i na tvorbu trhlin v keramické vazbě [22], [23]. 

4.3.3 Chemická vazba 

Chemickou vazbu lze rozdělit na organickou a anorganickou. 

Organická vazba je tvořena organickými látkami, jako jsou deriváty celulosy, sulfitový 
louh apod. Při ohřátí do teploty cca 250 °C dochází k porušení vazby, čímž dochází  
k podstatnému poklesu pevnosti. Proto se často receptury tvoří s anorganickou vazbou, aby 
nevzniklo značné teplotní rozmezí o nízké pevnosti před vznikem keramické vazby [15], [23]. 

Anorganická vazba je tvořena anorganickými sloučeninami, které materiál zpevňují 
v rozpětí od pokojových teplot do teplot kolem 300 oC. Přitom probíhají podle druhu vazby 
rozličné chemické reakce. Nejčastěji to jsou fosforečné vazby [15], [23]. 

4.4 Složky žárobetonů 

Žárovzdorné betony se skládají z následujících složek: 

• kamenivo 

• hydraulické nebo chemické pojivo 

kromě toho obsahují LCC-, ULCC- a NCC-žárobetony: 

• mikropřísady 

• ztekucovadla 

• regulátory tuhnutí [15] 

Všechny uvedené druhy žárobetonů mohou navíc obsahovat: 

• náhodně rozptýlená kovová vlákna za účelem zvýšení tahové pevnosti žáromonolitu 
a tím odolnosti proti náhlým změnám teploty, 

• keramická, hlavně oxidová vlákna (viskry) za účelem celkového zvýšení pevnostních 
charakteristik, 

• organická vlákna za účelem snížení citlivosti při sušení. 

4.4.1 Kamenivo 

Kamenivem se rozumí zrnitý anorganický materiál přírodního, nebo umělého původu 
s velikostí zrna do 125 ƞm, který je určen pro stavební účely. Ve stavebnictví se kamenivo 
používá především jako plnivo, které v kombinaci s vhodnými pojivy (hydraulickými, 
vzdušnými a pucolánovými) slouží pro přípravu malt a betonů. V betonu tvoří kamenivo  
75 % až 80 % celkového objemu [24]. 

Základní požadavky na kamenivo jsou především objemová hmotnost, pevnost zrn, 
nízká nasákavost, trvanlivost a humusovitost [15], [24]. Kamenivo by nemělo obsahovat jíly, 
slídu a síru. Pro výrobu lehčených žárobetonů se jako kamenivo používá šamotová drť nebo 
expandovaný perlit. Pálený lupek se používá pro výrobu hutných žárobetonů [15]. 
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Kamenivo lze rozdělit podle řady hledisek: 

Původ (obr. 12) 

• přírodní – anorganické kamenivo získané těžením, nebo drcením přírodních 
hornin, 

• umělé – kamenivo anorganického původu, které vzniklo za přispění člověka 
nejčastěji tepelným procesem (tavba kovů a spalování), 

• recyklované – kamenivo anorganického původu, které bylo dříve použito jako 
stavební materiál ve stavebních konstrukcích [24]. 

 

a) b) c) 

 

 Způsob vzniku zrn (obr. 13) 

• těžené – přírodní kamenivo, jedná se o usazené horniny (písky, štěrky 
a štěrkopísky), které vznikají zvětráváním starších hornin a následným 
transportem vodou, ledovcem, nebo větrem, 

• drcené – kamenivo nejčastěji přírodního původu, které vzniká „umělým“ 
drcením větších kusů horniny a následným tříděním, 

• těžené předdrcené – kamenivo získané drcením zrn těženého kameniva  
o velikosti nad 2 mm s podílem drcených zrn nad 40 % hmotnosti [24]. 

  

 a) b) 

 

  

Obr. 12  kamenivo a) přírodní, b) umělé, c) recyklované [24] 

Obr. 13  kamenivo a) těžené, b) drcené [24] 
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Objemová hmotnost (obr. 14) 

• pórovité – kamenivo s objemovou hmotností do 2000 kg.m-3, 

• hutné – kamenivo s objemovou hmotností v rozmezí 2000 – 3000 kg.m-3. Mezi 
hutná kameniva patří většina těžených, nebo drcených přírodních kameniv. 
Z umělých hutných kameniv se uplatňuje zejména vysokopecní struska. Hutným 
recyklovaným kamenivem je betonový recyklát. 

• těžké – kamenivo s objemovou hmotností nad 3000 kg.m-3[24]. 

  

 a) b) 

 

Velikost zrn 

• drobné – kamenivo o velikosti zrna do 4 mm včetně, 

• hrubé – kamenivo s velikostí zrna 4 až 125 mm [24]. 

Kamenivo je tříděno do frakcí. Frakcí se rozumí souhrn různě velkých zrn kameniva 
(v rozmezí dvou kontrolních sít s čtvercovými otvory) zadržených dolním kontrolním sítem, 
propadajících však horním kontrolním sítem, bez ohledu na dovolené podsítné nebo nadsítné 
[25]. 

Kombinace kameniv 

Při výrobě žárobetonů lze s výhodou využít kombinace dvou a více druhů kameniv. 
Tímto dosáhneme těchto cílů:  

• Vyrovnat rozměrové chování při vysokých teplotách, tedy potlačit vliv 
smršťování jednoho druhu kameniva přídavkem látky vyznačující se 
dostatečným nárůstem. Pro příklad lze uvést přídavek andalusitu do směsí na 
bázi lupkových kameniv [23]. 

• Snížit modul pružnosti a tím zvýšit odolnost proti náhlým změnám teplot 
žáromonolitu. Přídavkem kameniva s odlišným koeficientem teplotní 
roztažnosti, dojde k tzv. heterogenizaci složení. Jako příklad lze uvést přidání 
chromové rudy nebo spinelu k magnezitovému kamenivu [23]. 

• Zvýšit odolnost proti korozi žáromonolitu. Toho dosáhneme přidáním jemných 
frakcí odolnějšího kameniva proti koroznímu prostředí. Příkladem je přidání 
spinelu do korundových žárobetonů [23]. 

Obr. 14  kamenivo a) pórovité, b) hutné [24] 
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4.4.2 Pojivo 

Pojiva jsou látky, které mají schopnost samovolného zpevňování a tím spojují zrnité 
systémy v pevný kompaktní celek. Po smíchání směsi s potřebným množstvím vody vzniká 
dobře zpracovatelná hmota, která posléze tuhne a tvrdne [26]. 

Nejčastěji najdou použití v žárobetonech pojiva vytvářející hydraulickou, nebo 
chemickou vazbu [18], [27]. 

4.4.2.1 Pojiva hydraulická 

Cementy lze zařadit mezi nejčastěji používané pojiva s hydraulickou vazbou [15], [28]. 

V současnosti se ve stavebnictví používají jako pojiva nejčastěji cementy, které ve 
spojení s vodou vytváří kaši. Tvrdnutí a tuhnutí kaše probíhá vlivem hydratačních reakcí  
a procesů. Po zatvrdnutí a zatuhnutí je zachována její pevnost a stálost i ve vodě [28]. 

Mezi běžné způsoby výroby cementu patří výroba drcením, mletím a homogenizací 
surovin vhodného složení (např. vápenec nebo slínovec) a následným výpalem připravené 
surovinové směsi nad mez slinutí (cca. 1450oC), čímž vzniká „meziprodukt“ – slínek.  
Po ochlazení a odležení se slínek rozemele s přísadami a příměsemi (sádrovec, struska  
a popílek, které upravují vlastnosti výsledného produktu) na jemnou moučku o měrném 
povrchu minimálně 225 m2.kg-1, tzn. na výsledný produkt – cement [28]. 

Obecně lze technologii výroby cementu (obr. 15) rozdělit dle jednotlivých operací na tři 
fáze:  

• příprava surovinové směsi – obsahuje těžbu vápence a korekčních surovin, jejich 
drcení, mletí a homogenizace, 

• výroba slínku – tepelné zpracování (výpal) surovinové směsi na slínek, které probíhá 
obvykle v rotační cementářské peci a následné chlazení a odležení vypáleného slínku, 

• výroba cementu – mletí slínku s příměsemi nebo přísadami a následné skladování 
cementu v zásobnících, balení a expedice cementu [28]. 
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Obr. 15  Schéma technologie výroby cementu: 1. Těžba cementářských surovin, 2. Drcení 
surovin, 3. Předhomogenizace surovinové směsi, 4. Mletí surovinové směsi, 5. Výpal slínku,  
6. Mletí slínku [28] 

 

Těžba cementářských surovin 

• Těžba vápence se provádí povrchovým způsobem v lomech (např. pomocí 
trhaviny). 

• V případě, že ve vápenci již nejsou obsaženy křemičité složky surovinové směsi 
(např. jíly a hlíny), těží se tyto složky povrchově v hliništích (obr. 16). Jako 
křemičité složky se často využívá také hlinité skrývky na vlastním ložisku 
vápenců. Ideální cementářskou surovinou je slínovec (hornina obsahující 
uhličitan vápenatý s příměsí jílových minerálů) [28]. 

 

Obr. 16  Stěnový více etážový lom [28] 
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Drcení surovin 

Při výrobě cementu může být drcení surovin jednostupňové, nebo dvoustupňové, které 
se používá častěji. První stupeň představuje hrubé předdrcení surovin a druhý stupeň drcení na 
drobnější zrna [28]. 

Pro skladování surovinové drti se používají zásobníky, nebo předhoomogenizační 
skládky. 

Předhomogenizace surovinové směsi 

Základním předpokladem pro dosažení stálé a vysoké kvality cementářského slínku  
a cementu je vysoký stupeň homogenity vstupní surovinové směsi. Protože kvalita a složení 
vstupních surovin (zejména vápence) jsou při těžbě často značně proměnlivé a surovinová směs 
se míchá z několika složek, používá se zpravidla v cementárnách několik stupňů homogenizace 
surovin [28]. 

Prvním stupněm homogenizace bývá předhomogenizační skládka (obr. 17), která 
zajišťuje dostatečnou zásobu surovin a primární homogenizaci (stejnoměrné rozložení) surovin. 
Na skládku se ukládá podrcená surovina, která se pak dávkuje do surovinového mlýna [29]. 

 

Obr. 17  Předhomogenizační skládka [28] 

 

Mletí surovinové směsi 

Mletí vstupních surovin je jedna z nejdůležitějších fází před výpalem. Podrcená  
a primárně homogenizovaná surovina je během mletí (obr. 18) rozemleta na moučku. Základní 
faktor ovlivňující průběh procesu slinování a rychlost tvorby slínku je jemnost mletí [28]. 



27 

 

 

Obr. 18  Surovinový mlýn [28] 

Výpal slínku 

Při výrobě cementu patří výpal slínku k nejdůležitějšímu technologickému postupu. 
Výpal slínku se provádí v cementářských pecích jako například rotační nebo šachtové pece. 

Nejčastěji se používá pec rotační (obr. 19) a to z důvodu, že poskytuje velký výkon  
a kvalitně vypálení slínku. Tato pec je použitelná pro dva způsoby výroby cementu mokrým  
a suchým způsobem [28]. 

 

 

Obr. 19  Rotační cementářská pec [26] 

Po vypálení se slínek chladí v chladičích a následně se skladuje v uzavřených krytých 
halách nebo v zásobnících s velkým prostorem, kde se nechá odležet, dokončuje se jeho 
chlazení a případně vyhasí volné CaO, které zkarbonatizuje. Následně probíhá drcení a mletí 
odleženého portlandského slínku. Drcení a mletí se provádí s přídavkem sádrovce či jiných 
hydraulických příměsí [28]. 

Mletí slínku 

Mletí slínku a s tím spojená jemnost mletí tvoří zásadní výrobní operaci vzhledem 
k použití cementu. Čím jemněji jsou cementy namleté, tím se dosáhne lepší hydratace a větší 
pevnosti. Jemně namleté cementy vyvíjejí větší hydratační teplo a při zpracování jsou 
plastičtější. Minimální jemnost mletí portlandského cementu je 225 m2.kg-1 [28]. 
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Mletí slínku může být jednostupňové (troubové mlýny s otevřeným, nebo uzavřeným 
okruhem), nebo dvoustupňové skládající se z krátkého mlýna na hrubé mletí a většího mlýna 
na jemné mletí [28]. 

Nejčastěji používané cementy s hydraulickou vazbou jsou hlinitanový cement  
a portlandský cement. 

Chemickou vazbu vytváří fosforečná a pryskyřičná pojiva. 

Hlinitanový cement 

Kalciumaluminátový (hlinitanový) cement (calcium aluminate cement – CAC) byl 
objeven ve Francii v roce 1865, kdy byla roztavena a po zchlazení pomleta směs vápna a oxidu 
hlinitého. Obsahuje od 40 % do 80 % Al2O3. Základní fáze tvoří CaO.Al2O3 (CA), CaO.Al2O3 
(CA2), 12CaO.7Al2O3 (C12A7) a případně Al2O3 [29]. 

Výroba hlinitanového cementu probíhá v plamenné nebo elektrické obloukové peci 
tavením zhomogenizované směsi bauxitu a vápence. Teplota tavení je cca 1600 oC. Chemické 
složení hlinitanového cementu je znázorněno v tabulce 3. Hlinitanový cement má mimořádně 
rychlé tvrdnutí a velkou odolnost vůči vysokým teplotám, odolný proti vnějším silám. Konečná 
pevnost cementu dosahuje vysokých hodnot a pohybuje se v rozmezí od 60 do 100 MPa [7], 
[15]. 

Tabulka 3  Chemické složení [7], [15] 

SiO2 Al2O3 TiO2 FeO Fe2O3 CaO 

% 

4,7-8,3 44-55 1,72 0,2-1,2 0,5-4,1 35-48 

Hlinitanový cement (obr. 20) je vhodný pro vysoce speciální účely, zejména k výrobě 
žárobetonů, používá se také pro havarijní opravy betonových konstrukcí [7]. 

Hlinitanový cement (CAC) má některé přednosti před portlandským cementem (PC): 

• jednodenní pevnosti CAC jsou vyšší než dvacetiosmidenní pevnosti PC, 

• beton vyrobený z CAC je odolný proti působení síranů, 

• vyvíjí značné množství hydratačního tepla a je vhodný pro zimní betonáž, 

• je odolný působení vysokých teplot.  

CAC má však nevýhodu a to vysokou cenu [29]. 
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Obr. 20  Hlinitanový cement [30] 

Portlandský cement 

Kalciumsilikátový (portlandský) cement byl poprvé vyroben ve Velké Británii na 
počátku 19. století. Patent na tento cement získal brit Joseph Aspdin v roce 1824. Je to 
nejpoužívanější druh cementu na výrobu betonu a malty [7], [15]. 

Základní fázi tvoří CaO, Al2O3 a často i SiO2. Hydraulické složky těchto cementů jsou 
především sloučeniny, které jsou znázorněny v tabulce 4 [7]. 

Tabulka 4  Hlavní minerály [7] 

Název Vzorec slovní označení obsah     
(% hm.) 

Trikalcium silikát 3CaO.SiO2 (C3S) Alit 35-75 

Β-dikalcium silikát β-2CaO.SiO2 (C2S) Belit 5-40 

Tetrakalciumferoaluminát 4CaO.Al2O3.Fe2O3 (C4FA) Celit 9-14 

Trikalciumaluminát 3CaO.Al2O3 (C3A) amorfní fáze 3-15 

Výpalem cementářské suroviny získáme slínek, ze kterého se jemným mletím vyrábí 
portlandský cement. Podmínkou vzniku dobrého slínku je nutnost jeho rychlého ochlazení po 
výpalu. Pro výrobu slínku se používají dvě základní suroviny, a to základní hydraulické 
vápence a jílové nerosty. Chemické složení portlandského cementu je znázorněno v tabulce 5, 
může se ale lišit u speciálních cementů [7], [15]. 

Tabulka 5  Chemické složení [7], [15] 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O Na2O 

% 

62-67 18-24 4-8 1,5-4,5 0,5-4 0,1-1,5 0,1-1 

Vlastnosti portlandského cementu se mění ve velice širokých mezích a to díky způsobu 
výroby a chemickému složení. Toho lze využít k získání osifikovaných cementů, jejichž 
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vlastnosti se dají přesně upravit podle toho, k čemu by se měli použít. Prakticky se dají rozdělit 
do 4 základních typů: 

• Vysoce hodnotné a rychlovazné cementy. Mají rychlé tvrdnutí a vysokou konečnou 
pevnost, to umožňuje zrychlení stavebních prací s menší spotřebou cementu. Jde  
o čisté portlandské cementy, kterým byla věnována zvláštní pozornost při sestavování 
směsi a při celém procesu. 

• Silniční a rozpínavé cementy. Jejich předností je objemová stálost, popřípadě expanze 
při tuhnutí. 

• Cementy pro masivní stavby, zde je důležitý snížený vývin tepla. 

• Cementy, které mají zvýšenou chemickou odolnost [7], [31]. 

Portlandský cement se nejvíce používá k výrobě betonu, ale v poslední době se objevily 
i jiné směry jeho využití: 

• Cementy s regulovanou dobou tuhnutí. Průběh tuhnutí a tvrdnutí cementu lze regulovat 
hlavně přídavkem látek, jež zasahují do hydratačních mechanismů. 

• Vláknové výztuže. V komerčně prodávaných výztužích se hlavně přidávaly azbestové 
vlákna. Ohybová pevnost byla 2–4x větší než u samotného pojiva. Dnes se více 
přidávají skleněná vlákna. 

• Přídavky polymerních látek. Velkou skupinu tvoří modifikované latexy, což je velice 
jemná vodivá disperze organického polymeru. Přidáním do cementové malty se pevnost 
cihlových stěn zvyšuje 2-4x [7]. 

Příklad portlandského cementu je na obrázku 21. 

 

Obr. 21  Portlandský cement [32] 

 

4.4.2.2 Pojiva chemická 

Pojiva s chemickou vazbou lze rozdělit na fosforečná a pryskyřičná. 

Fosforečná pojiva lze dále rozdělit do dvou základních skupin: 

• kyselé fosforečnany 

• alkalické fosforečnany  
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Kyselé fosforečnany se používají v žáruvzdorných materiálech na bázi 
hlinitokřemičitých kameniv, zatímco s alkalickými fosforečnany se setkáváme hlavně 
v bazických směsích [15]. 

Jako pryskyřičné pojivo se používá tekutá pryskyřice, která plní funkci kapalného 
média, čím zajišťuje potřebnou tekutost hmoty pro její další zpracování. Zároveň působí jako 
pojivo, které umožňuje zpěvnění zatuhlé hmoty. Pryskyřice je zdrojem uhlíku, jehož drobné 
rozptýlené částice zprostředkují vazbu s částicemi primárně přidávaného uhlíku – většinou 
grafitu [15]. 

4.4.3 Mikropřísady 

Mikropřísady ve ztekucených žárobetonových směsích představují nejjemnější pevnou 
složku. Díky jejich přítomnosti lze dosáhnout nejpříznivější zrnitosti směsi v nejjemnějších 
frakcích [15]. 

Mikropřísady jsou neodmyslitelnou složkou matrixu. Vyznačují se částicemi o velikosti 
pod 10 μ. Díky mikropřísadám dochází ke zlepšování zpracovatelnosti zvlhčených hmot, 
přičemž se dokonce dosáhne zvýšení hodnoty objemové hmotnosti žáromonolitu. Příkladem 
vhodné mikropřísady je mikrosilika [33]. 

Mikrosilika zvaná také křemičitý úlet je amorfní oxid křemičitý a vzniká z výroby 
kovového křemíku, nebo ferosilica (FeSi). V žárobetonech na bázi hlinitokřemičitých ostřiv 
typu LCC, ULCC a NCC bývá křemičitý úlet běžně používán. Největší vliv na kvalitu 
křemičitého úletu mají čtyři faktory: měrný povrch, vlhkost, volný uhlík a pH. Křemičitý úlet 
matrixu způsobuje zejména ve vysocehlinitých žárobetonech s cementovou vazbou pokles 
termomechanických vlastností díky tomu, že ve třísložkové soustavě CaO – Al2O3 – SiO2 

vznikají nízkotavitelné fáze. Tyto fáze způsobují výrazný pokles teploty použití žárobetonu. 
Z tohoto důvodu se u žárobetonů na bázi Al2O3 s obsahem cementu 3 – 8 % používá jako 
mikropřísada oxid hlinitý [33]. 

Aktivní oxidy hlinité jsou velmi čistě kalcinované Al2O3 a mají schopnost ve struktuře 
žárobetonů vyplňovat mikropóry. Mikropřísady přidávané do žárobetonové směsi umožňují: 

• Snížení množství záměsové vody, 

• Dosáhnutí maximálního zhutnění žárobetonové směsi, 

• Urychlení slinování, 

• Zvýšení termomechanických vlastností, např. žárovzdornost, 

• Snížení pórovitosti a díky tomu zvýšení pevnosti v tlaku [33]. 

4.4.4 Ztekucovadla 

Ztekucovadla jsou nedílnou složkou žárobetonů. Můžeme je nazvat také jako 
dispergační nebo deflokulační látky. Tyto látky způsobují ztekucení žárobetonové směsi při 
menším množství vody. Díky tomu dochází k pozitivnímu ovlivnění vlastností žárobetonů, jako 
snížení pórovitosti a zvýšení pevnosti [16]. 
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Podle účinku se ztekucovadla  dělí na dvě skupiny. První skupinou jsou sloučeniny 
anorganické a polární, které jsou rozpustné ve vodě a adsorbují se na povrchu částic  
a modifikují povrchový náboj. Druhou skupinu představují organické polymery s dlouhými 
řetězci, které se adsorbují na povrchu tuhých částic a zabraňují, aby se navzájem tuhé částice 
dotýkaly [16]. 

Jako ztekucovadla se můžou používat například [16]: 

• Kyselina citrónová 

• Dihydrocitronan sodný 

• Hydrocitronan sodný 

• Citronan sodný 

• Glukonan sodný 

4.4.5 Regulátory tuhnutí 

Regulátory tuhnutí můžeme rozdělit na urychlovače nebo zpomalovače tuhnutí. Jedním 
s úkolů regulátorů tuhnutí je kontrola procesu hydratace cementu v žárobetonech vázaných 
s hlinitanovým cementem [35]. 

Jako zpomalovače tuhnutí se používají přísady, kterými dosahujeme významného 
zpomalení tuhnutí díky tomu, že se na cementových zrnech vytvoří ochranný film. Tímto 
zpomalením je možné prodloužit zpracovatelnost betonu. Mechanizmus působení zpomalovačů 
tuhnutí portlandského cementu popisuje několik teorií [35]: 

• adsorpce makromolekul, která brání ve styku s molekulami vody 

• přísada brání nukleaci krystalů 

• tvorba komplexních sloučenin 

• tvorba nerozpustné vrstvy na povrchu částic cementu 

 

Jako přísady zpomalující tuhnutí je možné použít: 

• cukry 

• sádrovec 

• fosforečnany 

• kyselinu citronovou a její sodné soli 

• kyselinu octovou 

• škrob 

• borax 

• uhlovodíků 

• rozpustné zinečnaté soli apod. 

Urychlovače tuhnutí ovlivňují časy hydratace. Začátek tuhnutí nastává o 1-3 hodiny 
dříve a průběh tuhnutí je obvykle o 1 hodinu kratší. Pomocí těchto vlastností se dosahuje 
vyšších počátečních pevností betonu. Urychlovače tuhnutí a tvrdnutí lze rozdělit na organické 
a anorganické látky. Ty výrazně urychlují chemický, nebo fyzikálně-chemický hydratační 
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proces. Zpravidla také urychlují vývin hydratačního tepla cementu, zvyšují počáteční pevnosti 
směsi, zkracují dobu okamžiku počátku tuhnutí směsi, popřípadě zvyšují konečné pevnosti 
cementových směsí [35]. 

Mezi urychlovací přísady patří například: 

• chloridy:  chlorid draselný KCl 

chlorid sodný NaCl 

• uhličitany:  uhličitan sodný Na2CO3 

uhličitan draselný K2CO3 

• hydroxidy:  hydroxid sodný NaOH 

hydroxid draselný KOH 

• dusitany:  dusičnan vápenatý Ca (NO3)2 

dusičnan sodný Na2SO4 

• sírany:  síran sodný Na2SO4 

• další možné přísady: vodní sklo, mravenčan vápenatý, mravenčan sodný, octan 
vápenatý, močovina, sulfonové a naftalenové deriváty, sacharóza [35]. 

4.5 Příprava žárobetonových směsí 

Složky žárobetonových směsí jsou: 

• zrnité složky – kamenivo 

• jemnozrnné složky – matrix 

další složky používané při zpracování: 

• ztekucovadla 

• regulátory tuhnutí 

• kovová, keramická, nebo organická vlákna 

Suchá žárobetonová směs se při výrobě jakostních druhů žáromonolitu skládá až z 11 
složek a každá z nich má ve směsi nezastupitelnou funkci. Základní podmínkou je přesné 
dávkování všech složek [15]. 

Zrnitost suchých směsí ovlivňuje kvalitu žáromonolitů a také fyzikální vlastnosti 
monolitické vyzdívky, zejména pórovitost, plynopropustnost a pevnost [15]. 

Na zpracovatelnost žárobetonových hmot zejména samotekoucích nebo vibrovatelných 
žárobetonů s nízkým obsahem cementu má rozhodující vliv zrnitost žárobetonových směsí. Pro 
samotekoucí žárobetony se tvarovací směsi připravují s plynulou křivkou zrnitosti, která se 
vyjadřuje pomocí rovnice podle Andreasena [15]. 
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= ( ) · 100     (%) (1) 

kde Y  je obsah částic menších než x v procentech, vyjádřený objemově  (1), 
 xo - maximální velikost zrna  (μm), 
 q - exponent zrnitosti  (1). 

Při výrobě hutných žáromonolitů musí být zrnitost taková, aby se dosáhlo co největšího 
zaplnění prostoru. Velikost částic podle vztahu (1) lze rozdělit ve směsích s maximálním zrnem 
xo = 6mm (obr. 22) [15].  

 

Obr. 22  Rozdělení velikosti částic podle vztahu (1) ve směsích s maximálním zrnem 
xo = 6 mm [15] 

Obsah jednotlivých zrnitostních frakcí je v rovnic podle Andreasena vyjádřen 
v objemových procentech. V praxi se místo objemových procent používají hmotnostní procenta 
a to tehdy, když je směs tvořena jen jednou majoritní složkou. Příkladem může být 
žárobetonová směs složená ze zrna korundu a mullitu a matrix s vysokým obsahem mikrosiliky 
[15]. 

U žárobetonů vibrovatelných, samotekoucích s nízkým obsahem cementu  
a bezcementových je potřeba při výrobě zajistit dodržení zrnitostní křivky v co nejširším 
rozsahu zrnitosti. U směsi na bázi konkrétních surovin se vypočte křivka pro „zrnitou“ část 
směsi podle Andreasena a to s exponentem 0,30 - 0,35. Matrix (s frakcí 0,1 mm), který je 
složený obvykle z více složek, by se měl přimíchat k zrnité části tak, aby vytvořil procentuálně 
odpovídající část směsi pro konkrétní xo a q. Při respektování této skutečnosti lze u vibračních 
směsí dosahovat skutečné pórovitosti až pod 15 %, někdy i méně než 12 %. Reálná směs má 
pak tvar křivky zrnitosti znázorněný na obrázku 23 [15]. 
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Obr. 23  Křivka zrnitosti reálné směsi [15] 

U žárobetonových směsí je potřeba posoudit zrnitost z hlediska hutnosti, z hlediska 
jejich zpracovatelnosti a také dalších fyzikálních vlastností [15]. 

Nejlepšího ztekucení samotekoucích žárobetonů se dosahuje obvykle ve směsích 
charakterizovaných exponentem zrnitosti q = 0,20 až 0,25. Z hlediska zpracovatelnosti jsou 
považovány za vhodné takové vibrovatelné žárobetonové směsi, které jsou charakterizované 
exponentem zrnitosti do 0,30 [15]. 

4.6 Vlastnosti žárobetonů 

Hodnocení vlastností žárobetonů se provádí jako porovnání jejich chování při použití 
v žáromonolitických vyzdívkách s použitím ve vyzdívkách z pálených tvarových stativ. 

Žáromonolit získává konečné vlastnosti tím, že se instaluje jako kompaktní vyzdívka 
přímo do tepelného agregátu a po úplném zhotovení se pomalu a postupně vysouší a následně 
se žárobetonová vyzdívka vyhřívá na pracovní teplotu [15], [16].  

Hlavní rozdíl mezi žáromonolity s hydraulicky vázaných žárobetonů a pálených 
tvarových staviv je v jejich struktuře. Pro žáromonolity je typická struktura mikropórovitá.  
U hutných pálených výrobků se velikost pórů pohybuje do 15 µm, u speciálních výrobků  
do 5 µm a u kvalitních druhů žárobetonů jako je LCC, ULCC, NCC je průměr pórů po výpalu 
do 1 µm [15]. 

Při porovnání žáromonolitu s pálenými výrobky mají při stejném složení nižší modul 
pružnosti a to díky jejich mikropórovité struktuře. Z tohoto důvodu mají žáromonolity zvýšenou 
odolnost proti vzniku a šíření trhlin způsobené náhlými změnami teplot [15]. 

U přibližně stejného složení a pórovitosti mají žáromonolity při dalším porovnání 
s pálenými výrobky o 20 – 30 % nižší tepelnou vodivost, která je způsobena tím,  
že mikropórovitá struktura při vyšších teplotách snižuje přenos tepla zářením [15], [27]. 
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Výhodou mikropórovité struktury je odolnost proti korozi taveninami (obr. 24) při styku 
vyzdívky s korozním prostředím [15]. 

 

Obr. 24  Tepelné vodivosti žárovzdorných materiálů (zdánlivá pórovitost cca 20 %) [15] 

Žáromonolity mají výbornou deformovatelnost, která umožňuje odbourat ve vyzdívce 
bez porušení právě vznikající napětí. Obrázek 25 znázorňuje závislost napětí a deformace pro 
žárovzdorné materiály při ohybových zkouškách a teplotě 1000 °C [15]. 

 

Obr. 25  Závislost napětí/deformace pro různé žárovzdorné materiály – σo při 1000 °C [15] 

Z obrázku je zřejmé, že v tomto směru nejvíce vynikají žáromonolity s fosfátovou 
vazbou. Při srovnání s pálenými tvarovými výrobky se deformovaly při nižším napětí. 
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4.7 Použití žárobetonů 

Použití žárobetonů se nejvíce uplatňuje v následujících odvětví průmyslu: 

• hutnický,  

• cementářský,  

• metalurgie neželezných kovů, 

• odvětví spotřebovávající žárovzdorný materiál. 

Netvarové žárovzdorné materiály se používají ke zhotovení žáromonolitických 
vyzdívek v různých tepelných agregátech v hutním průmyslu, například licí pánev, koksárenská 
baterie u které se s žárobetonem setkáme u části zařízení, jako jsou dveře a stoupačky. Další 
použití najdeme u vysokých pecí, kde se žárobetony používají jako vyzdívka sazebny a nístěje 
[16], [38]. 

Dále se žárobetony používají k vydusávání kelímků a opravy koksárenských baterií 
[16], [38]. 
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5 MOŽNOSTI PŘÍPRAVY LEHČENÝCH MATERIÁLŮ 

Vylehčením hutného keramického střepu lze docílit vyšší pórovitosti materiálu. Tato 
vlastnost je přímo závislá na součiniteli tepelné vodivosti. Tímto způsobem lze zlepšit  
tepelně-izolační vlastnosti žáromateriálů, obvykle však za cenu velkého snížení mechanické 
pevnosti [36]. Nejběžněji používanými metodami vylehčení jsou:  

• přídavek vyhořívajících příměsí 

• přídavek plniva s nízkou objemovou hmotností  

• napěnění vzduchem 

• chemická reakce za vzniku plynu 

• přídavek těkavých látek  

• kombinace uvedeného 

5.1 Vyhořívající příměsi 

Pro lehčené výrobky tohoto typu se používá běžné technologie výroby vysocehlinitých 
nebo šamotových materiálu. Nejčastěji z plastického těsta nebo lisováním, méně běžné je lití 
ze suspenze. Vyhořívající příměsi se přidávají do směsi tvořené ostřivem (šamot, odpadní 
výmět, vypálené lupky) a pojivem (jílem). Jako vyhořívající příměsi se používají: rozemleté 
uhlí, antracit, koks, naftový koks, dřevěné uhlí, piliny [4]. 

Výroba pomocí přídavku vyhořívajících směsí je jedna z nejčastěji používaných metod 
výroby izolačních žáromateriálů. Dochází při ní k vyhoření příměsi, například mletého  
či drceného uhlí a pilin. U tohoto druhu lehčení se nejvíce používají piliny a dřevěné odpady, 
zejména z tvrdých dřevin. Piliny však snadno přijímají vlhkost a bobtnají, což má za následek 
nerovnoměrné smršťování a deformace výrobků. Pro vytváření lisováním ze zavlhlé směsi jsou 
dřevěná lehčiva málo vhodná kvůli své vysoké pružnosti [36]. 

Vhodné je použít vyhořívající lehčiva s nízkým, případně nulovým obsahem popelovin. 
Záleží i na složení popelovin, nejškodlivějšími složkami v nich jsou oxidy alkalických kovů, 
kovů alkalických zemin a železa. Nejméně škodlivé jsou přirozeně takové oxidy, které obsahuje 
i samotný střep [4]. 

5.2 Plniva s nízkou objemovou hmotností 

Technologie výroby izolačních žáromateriálů přidáním plniva s nízkou objemovou 
hmotností nepatří mezi technologie nejpoužívanější. Použití této technologie se uplatní 
především pro přípravu netvarových žáromateriálů. Jako lehčené plnivo se obvykle používá 
expandovaný perlit, dutý kuličkový korund a duté kuličky na bázi SiO2.Al2O3, ale též drť  
z lehčeného šamotu apod. Jako pojiva se nejčastěji používají jíly a směsi jílů s oxidem hlinitým 
[36], [37]. 
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Často se používá např. expandovaný perlit, který má velmi malé sypné hmotnosti. 
Surovinou pro přípravu expandovaného perlitu jsou kyselé vulkanické horniny  
s charakteristicky vázanou vodou. Další často používané lehčivo s vynikajícími žárovými 
vlastnostmi je dutý kuličkový korund. Surovinou je kvalitní oxid hlinitý s velmi malým 
obsahem oxidů železa [4]. 

5.3 Napěnění vzduchem 

Výroba napěněním vzduchem se zakládá  na principu odlévání napěněné suspenze 
žárovzdorného šamotu a jílu do kovových forem. Takto vyrobené materiály mají pórovitost až 
do 85 až 90%. Problémem je však stabilita bublin této pěny. Proto se pro stabilizaci pěny 
používají různé stabilizátory (želatina, sulfitový louh) nebo látky odnímající vodu, jako jsou 
piliny, sádra, které současně urychlují sušení [4]. 

Velmi důležitá je etapa sušení, při které může dojít díky vlhkosti k výraznému 
objemovému smrštění. Výrobek po výpalu se musí upravit na konečný rozměr  
a to pomocí obroušení. Takto připravené výrobky mívají větší tepelnou vodivost než výrobky 
připravené jiným způsobem, ale mají podstatně vyšší pevnost. Handicapem tohoto způsobu je 
složitý proces s nutností jemného mletí používaných surovin [4]. 

5.4 Chemická reakce za vzniku plynu 

Při chemické reakci přítomných nebo přidaných látek se vytvářejí plyny, které napěňují 
materiál. Tento způsob spočívá nejen v chemické reakci a tvorbě bublinek, nýbrž v jejich 
rozšiřování, promíchávání a zpevnění bublinkové struktury [4]. 

Chemické reakce tvorby plynné fáze pro tyto účely lze rozdělit na: 

• reakce mezi karbonáty a kyselinami s uvolňováním CO2 

• reakce mezi zásadami, kyselinami a solemi s vývinem plynů 

• reakce mezi organickými sloučeninami, které jsou doprovázeny vývinem plynů 

• oxidace nebo rozklady probíhající v taveninách 

• tepelné rozklady karbonátů, peroxidů, siloxanů 

5.5 Přídavek těkavých látek 

Základem je přidávání organických látek do směsi, které se odpařují nebo sublimují za 
zvýšených teplot. Po těchto látkách zůstávají v materiálu póry. Proces probíhá podobně jako 
při vyhořívání přísad, s tím rozdílem že přidávaná látka shoří mimo výrobek. Jako těkavé 
přísady se používají například pěnový polystyren, parafín a naftalen. Při výpalu se musí 
používat asanační zařízení, v němž se látky dodatečně spalují. Nejčastěji používanou těkavou 
látkou je v současnosti pěnový polystyrén [4]. 
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5.6 Výroba kombinováním různých způsobů 

Dnes se k výrobě pórovitých materiálů používá kombinace uvedených způsobů za 
účelem dosažení lepších vlastností (vyšší pórovitost, lepší mechanické vlastnosti, zdokonalení 
technologie). Nejčastější bývá kombinace přídavku lehčeného plniva s napěňováním, dále 
vyhořívání přísad s ostatními způsoby. Vždy je důležité důkladně uvážit postup s ohledem na 
nežádoucí reakce, především při výpalu [4]. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Praktická část práce je zaměřena na zkoušení ostřiv pro výrobu lehčených žárobetonů. 

Cílem práce bylo vyrobit lehčený žárobeton s pórovitostí > 45 %. Bylo potřeba připravit 
směsi s různými druhy ostřiv a zjistit, která směs nebo směsi jsou pro výrobu nejvhodnější. 
Následně se ověřovaly fyzikální vlastnosti (objemová hmotnost, pórovitost, nasákavost, 
hustota) a mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku, pevnost v ohybu) připravených 
žárobetonových vzorků. 

V této části jsou také popsané způsoby přípravy vzorků a metody jejich testování. 

6.1 Použité suroviny 

Pro výrobu lehčených žárobetonů byly použity následující suroviny: lupek, hlinitanový 
cement, ostřivo a voda. 

6.1.1 Lupek 

Jedná se o vrstevnatý jílovec - zpevněnou sedimentární horninu, jejíž dominantní 
složkou je jílový minerál kaolinit AS2H2. Kaolinit vzniká zvětráváním a chemickou přeměnou 
magmatických hornin (granity, tufy, tufity). Chemické složení lupku je uvedeno v tabulce 6. 

Tabulka 6  Chemické složení lupku 

Surovina Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 TiO2 K2O Na2O MgO 

  (hm. %) 

Lupek 42,15 53,95 0,13 1,25 1,54 0,75 0,05 0,18 

 

6.1.2 Cement 

Pro přípravu lehčených žárobetonových vzorků byl použit hlinitanový cement, což je 
jemně mletá anorganická látka bílého až tmavošedého zbarvení, která vytváří kaši ve spojení  
s vodou a ostřivem, která chemickým procesem ztuhne a ztvrdne a zachová si určitou 
konzistenci. Hlinitanový cement má mimořádně rychlé tvrdnutí a velkou odolnost vůči 
vysokým teplotám, odolný proti vnějším silám. Chemické složení cementu je uvedeno  
v tabulce 7. 

Tabulka 7  Chemické složení cementu 

Surovina Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 TiO2 K2O+Na2O MgO  

  (hm. %) 

Cement 50,00 6,00 39,50 3,00 4,00 0,40 1,00 
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6.1.3 Ostřivo 

V experimentu byly použity 4 druhy ostřiv, každé se třemi zrnitostními frakcemi  
(0-1, 1-3, >3 mm). Vzájemné rozdíly jednotlivých druhů je možné porovnávat v následujících 
tabulkách 8 a 9. Známé byly výsledky chemického rozboru a sypná hmotnost jednotlivých 
ostřiv. Podle dostupných informací jsou si ostřiva z hlediska chemického složení podobná, liší 
se v sypné hmotnosti.  

K dispozici jsem měla také tyto informace: 

• chemické složení, 

• sypnou hmotnost, 

• objemovou hmotnost, 

• nasákavost, 

• mineralogické složení. 

6.1.3.1 Chemické složení  

Chemické složení použitých ostřiv je uvedeno v tabulce 8 a vychází z provedené XRFS 
analýzy. 

Tabulka 8  Chemické složení ostřiv 

Surovina Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 TiO2 K2O Na2O MgO 

  (hm. %) 

Ostřivo 1 37,10 56,70 0,83 1,60 0,82 1,27 0,10 0,62 

Ostřivo 2 35,00 59,00 0,40 1,30 0,70 1,90 0,90 

Ostřivo 3 36,30 60,10 0,31 0,81 0,60 0,99 0,43 

Ostřivo 4 35,20 57,40 0,36 0,75 0,54 2,24 0,88 

6.1.3.2 Sypná hmotnost 

U jednotlivých ostřiv byla zjištěna sypná hmotnost. Tato zkouška je popsána v normě 
ČSN EN 1097-3. Metoda se dá použít jak pro přírodní tak pro umělé kamenivo s velikostí zrna 
max. 63 mm. Zkouška se provádí tak, že se zjistí hmotnost prázdné, suché nádoby (m1). Nádoba 
se umístí na vodorovnou plochu a přeplní kamenivem pomocí lopatky. Lopatka při plnění se 
nesmí opírat o nádobu a ani být více jak 50 mm nad horním okrajem plněné nádoby. Poté se 
povrch nádoby zarovná tak, aby objem kameniva byl co nejvíce podobný objemu nádoby. 
Naplněná nádoba se zváží a zaznamená se její hmotnost (m2). Sypná hmotnost se vypočte: 

=  
 

 ( . )                                                                                 (1) 

kde  ρb je sypná hmotnost (Mg.m-3), 

 m1 - hmotnost prázdné, suché nádoby (g), 

 m2 - hmotnost naplněné nádoby s kamenivem (g). 

Tabulka 9 předkládá hodnoty sypných hmotností používaných ostřiv. Z výsledku je 
patrné, že největší sypné hmotnosti je dosaženo u ostřiva 1. 
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Tabulka 9  Hodnoty sypných hmotností používaných ostřiv 

Ostřivo 1 2 3 4 
Zrnitost 
(mm) 

Sypná hmotnost (Mg.m-3) 

0 – 1 0,805 0,846 0,743 0,768 
1 – 3 0,672 0,655 0,497 0,428 
>3 0,689 0,667 0,457 0,461 

6.1.3.3 Objemová hmotnost, nasákavost a mineralogické složení 
V následující tabulce 10 je uvedena objemová hmotnost, nasákavost a mineralogické 

složení všech použitých ostřiv. 

Tabulka 10 OH, NV, Mineralogické složení použitých ostřiv 

Ostřivo OH  NV  Mineralogické složení 

  (g.cm-3) (%)   

1 1,53 24,3 Mullit, Cristobalit, Křemen, Gismondin 

2 1,44 27,9 Mullit, Cristobalit, Křemen 

3 1,18 53,3 Mullit, Cristobalit 

4 1,02 63,2 Mullit, Cristobalit 

Z tabulky 10 vyplývá, že všechny ostřiva obsahovala mullit a cristobalit. Ostřivo 2 navíc 
obsahovalo křemen. Co se týče ostřiva 1, to obsahovalo kromě mullitu, cristobalitu a křemene 
ještě gismondin. Právě toto ostřivo dosáhlo díky tomu největší objemové hmotnosti, ale zároveň 
nejmenší nasákavosti. Kdežto ostřiva 4 a 3, které obsahovaly jenom mullit a cristobalit měly 
největší hodnoty nasákavosti, na druhou stranu však dosáhly nejmenší objemové hmotnosti. 

6.1.4 Voda 

Jako kapalné médium se v tomto případě použila voda, bylo to z důvodu, že všechny 
suroviny (lupek, cement, ostřivo) se dodaly v suchém stavu a směs se potřebovala ovlhčit. 

6.2 Příprava žárobetonových vzorků 

Zkušebními vzorky pro testy byly trámečky o rozměrech 40x40x160 mm připravované 
z výše uvedených surovin (cement, voda, lupek, ostřivo). S každým ostřivem byly připraveny 

vždy dva druhy směsi s různým poměrem frakcí ostřiva (0-1, 1-3, >3 mm). U jednotlivých 
směsí docházelo ke změně v množství záměsové vody. Složení směsí je uvedeno v tabulce 11. 
Jednotlivé směsi byly homogenizovány v mísiči typu HOBART (obr. 26), nejprve docházelo 
k mísení za sucha a potom se postupně přidávala voda. Mísení trvalo 1 až 2 minuty. Takto 
připravená směs byla hutněna na vibračním stole (obr. 27) do připravených vymazaných forem 
po dobu 2 až 3 minut. Poté se vzorky uložily do vlhkostního boxu na 24 hodin od namíchání. 
Následně byly vysušeny v sušárně (obr. 28) do konstantní hmotnosti a vypáleny v oxidační 
atmosféře na maximální teplotu 1300 °C (ČSN EN 1402-5). Tímto postupem bylo připraveno 
8 druhů zkušebních trámečků s označením A, B, C, D, E, F, G, H (obr. 29) 
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Tabulka 11  Receptura zkoumaných vzorků 

Vzorek 

Receptura 

Lupek Ostřivo 
Druh 

ostřiva Cement Voda 

  0-1 1˗3 >3     

  mm mm mm 
(hm. %) 

A 20 10 15 30 1 25 23 

B 20 10 30 15 1 25 23 
C 20 10 30 15 2 25 23 
D 20 10 15 30 2 25 23 

E 20 10 30 15 3 25 33 

F 20 10 15 30 3 25 33 

G 20 10 15 30 4 25 35 

H 20 10 30 15 4 25 35 

6.3 Stanovení fyzikálních vlastností 

Pro porovnání vzorků, bylo potřeba stanovit fyzikální a mechanické vlastnosti.  
K fyzikálním vlastnostem, které se určovaly, se řadí objemová hmotnost, objemová hmotnost 
geometrická, nasákavost, hustota, zdánlivá pórovitost a skutečná pórovitost. 

Obr. 27  Vibrační stůl Obr. 26  Mísič typu HOBART 

Obr. 28  Komorová sušárna Obr. 29  Vzorky A-H 
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6.3.1 Objemová hmotnost (OH) 

Objemová hmotnost se dělí na objemovou hmotnost pro hutné materiály a objemovou 
hmotnost geometrickou určenou pro izolační materiály. Objemová hmotnost se u zkušebních 
vzorků stanovila oběma postupy, tedy pro hutné i izolační materiály. Toto stanovení bylo nutné 
provést, jelikož při přípravě vzorků není dopředu přesně zřejmé, zda budou spadat do skupiny 
hutných či izolačních materiálů. 

Objemová hmotnost (OH) pro určení hutných materiálů: 

Objemová hmotnost je definovaná jako hmotnost vysušeného tělesa včetně uzavřených 
i otevřených póru. Vyjádří se ze vztahu [39]: 

=  
´
∙     (g.cm-3) (1) 

kde OH je objemová hmotnost  (g.cm-3), 

 ms – hmotnost suchého vzorku  (g), 

 mn – hmotnost nasyceného vzorku váženého na vzduchu  (g), 

 mn´ – hmotnost nasyceného vzorku váženého na vodě  (g), 

 ρv – hustota měrné kapaliny  (g.cm-3). 

Vysušené a vypálené vzorky se daly na dvě hodiny sytit varem v sytící kapalině. Poté 
se ohřev přerušil a vzorky se nechaly chladnout. Po vychladnutí se vzorky vážily na 
hydrostatických vahách ve vodě a na vzduchu (obr. 30). 

 

Obr. 30  Hydrostatické váhy 

Objemová hmotnost geometrická (OHg) pro určení lehčených materiálu: 

Objemová hmotnost geometrická je poměr hmotnosti vysušeného tělesa k jeho 
celkovému objemu, včetně uzavřených i otevřených póru a dutin [39]. 

Vysušené a vypálené vzorky se zvážily na vahách s přesností na tři desetinná místa  
a změřily pomocí posuvného měřidla. 
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Poté se vypočetla OHg podle vztahu: 

=    (g. cm-3) (2) 

kde OH je objemová hmotnost geometrická  (g.cm-3), 

 ms – hmotnost suchého vzorku  (g), 

 Va – celkový objem  (cm-3). 

6.3.2 Nasákavost (NV) 

Nasákavost je schopnost materiálu přijímat kapalinu. Charakterizuje mikrostrukturu 
materiálu, konkrétně jeho pórovitou mikrostrukturu. Má-li materiál vysokou hodnotu 
nasákavosti, bývá tento materiál považován za lehčený. V opačném případě se jedná  
o materiál hutný, jehož nasákavost je malá. 

Nasákavost se stanovuje v procentech jako poměr hmotnosti kapaliny pohlcené 
vzorkem k hmotnosti vysušeného vzorku. Zjistí se pomocí vztahu:  

=  ∙ 100  (%) (3) 

kde NV je nasákavost  (%), 

 ms – hmotnost suchého vzorku  (g), 

 mn – hmotnost nasyceného vzorku váženého na vzduchu  (g). 

6.3.3 Hustota (ρ) 

Na stanovení hustoty, musí být vzorky jemně rozemlety, aby neobsahovaly žádné 
uzavřené póry. Vzorky byly rozemlety v mlýně BRIO HRANICE (obr. 31) a sítovány přes síto 
o velikosti 0,063 mm. 

 

 

 

a) b) 

Obr. 31  a) mlýn; b) nádoba mlýnu 
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Hustota testovaných vzorků byla stanovena pomocí héliové pyknometrie na přístroji 
pycnomatic ATC (obr. 32). Jedná se o unikátní přístroj díky integrované kontrole teploty 
s přesností ± 0,01 °C, která zabrání vlivu změny objemu při změně teploty během testu. 

 

Obr. 32  Pycnomatic ATC 

6.3.4 Zdánlivá pórovitost (ZP) 

Zdánlivá pórovitost je poměr objemu otevřených pórů vzorku k jeho celkovému 
objemu, včetně všech pórů a dutin. Udává se v procentech a je přesnějším určením pórovitosti 
mikrostruktury, než nasákavost. Vypočte se ze vztahu: 

=  
´
· 100  (%) (4) 

Kde ZP je zdánlivá pórovitost  (%), 

 ms – hmotnost suchého vzorku  (g), 

 mn – hmotnost nasyceného vzorku váženého na vzduchu  (g), 

 mn´ – hmotnost nasyceného vzorku váženého ve vodě  (g). 

Pro lehčené materiály není zdánlivá pórovitost podstatným parametrem, jelikož se její 
stanovení provádí z hmotnosti vzorku syceného v kapalině.  

6.3.5 Skutečná pórovitost (SP) 

Skutečná pórovitost se stanovuje v procentech jako poměr objemu všech otevřených i 
uzavřených pórů tělesa k jeho celkovému objemu. Vyjádří se vztahem [39]: 

=  ∗ 100  (%) (5) 

kde SP je skutečná pórovitost  (%), 

  – hustota tělesa  (g.cm-3), 
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 OH – objemová hmotnost  (g.cm-3). 

Skutečná pórovitost je vždy větší než zdánlivá pórovitost, poněvadž zahrnuje také 
objem uzavřených pórů. Zejména u výrobků hutných a slinutých, kde se očekává větší podíl 
uzavřených pórů je stanovení skutečné pórovitosti účelné. 

6.4 Stanovení mechanických vlastností 

Z mechanických vlastností byla určována pevnost v ohybu a pevnost v tlaku. 

6.4.1 Pevnost v ohybu (PTO) 

Cílem bylo zjistit tahové napětí vyvolané ohybovým momentem při porušení vzorku. 
Zkouška se prováděla na lisu BRIO HRANICE (obr. 33). 

 

Obr. 33  Přístroj na měření pevnosti v ohybu 

Pevnost v ohybu lze definovat jako napětí, při kterém se zlomí zkušební těleso, které je 
namáhané ohybem. Používá se tříbodový ohyb, při kterém je zkušební těleso uložené na dvě 
podpěry a ve středu se rovnoměrně zatěžuje zvyšující se silou. Vypočte se podle vztahu: 

=  ∙  
∙ 

∙
  (MPa) (6) 

kde PTO je pevnost v ohybu  (MPa), 

 Fmax – maximální síla působící na zkušební těleso  (N), 

 Ls – vzdálenost podpor tělesa  (mm), 

 b – šířka zkušebního tělesa  (mm), 

 h2 – výška zkušebního tělesa  (m). 

6.4.2 Pevnost v tlaku (PTL) 

Tato zkouška se prováděla po ukončení zkoušky na pevnost v ohybu, tzn. na vzniklých 
dvou polovinách vzorků. Prováděla se na lisu typu BRIO HRANICE (obr. 34). 
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Obr. 34  Přístroj na měření pevnosti v tlaku 

Pevnost v tlaku je poměr dosažené síly potřebné k destrukci zkušebního tělesa při 
namáhání tlakem a počátečního průřezu tělesa. Stanoví se podle vztahu [40]: 

=    (MPa) (7) 

kde PTL je pevnost v tlaku  (MPa), 

 Fmax – nejvyšší dosažená síla  (N), 

 Ao – počáteční průřez tělesa  (mm2). 

Speciálně pro žárovzdorné výrobky se může pevnost v tlaku stanovovat i za zvýšených 
teplot nebo jako tzv. únosnost v žáru = teplota, při níž se zkušební těleso deformuje do 
definovaného stupně účinkem tlakového zatížení. 

6.5 Vzájemné porovnání stanovených vlastností vyrobených vzorků 

V této kapitole jsou zaznamenány všechny naměřené hodnoty fyzikálních  
a mechanických vlastností. Pro větší přehlednost jsou všechny vlastnosti vzorků znázorněny 
v grafech a porovnány mezi sebou. 

Známé byly také tyto údaje: 

• poměr složek (množství cementu a lupku), 

• množství záměsové vody, 

• teplota výpalu, 

• druh použitého ostřiva. 

Poměr složek byl u všech vyrobených vzorků stejný, obsahovaly 20 hm. % lupku,  
25 hm. % cementu a 55 hm. % ostřiva. Množství záměsové vody se pohybovalo od 23  
do 40 hm. %, v závislosti na nasákavosti ostřiva. Výpal všech vzorků se prováděl v oxidační 
atmosféře při maximální teplotě 1300 °C. Ostřiva byla použita ve třech frakcích: 0-1 mm,  
1-3 mm, >3 mm. S daným ostřivem byly připraveny vždy dva druhy směsí s různým poměrem 
frakcí ostřiva. Vzorek, který obsahoval větší množství frakce 1-3 mm (jemnozrnné ostřivo)  
a vzorek s větším množstvím frakce >3 mm (hrubozrnné ostřivo). 
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6.5.1 Porovnání objemové hmotnosti (OHg) vyrobených vzorků 

Objemová hmotnost se stanovila postupem jak pro hutné tak i izolační materiály.  
Po ukončení zkoušek se zjistilo, že pro hodnocení materiálu je vhodnější stanovení objemové 
hmotnosti geometrické pro izolační materiály, protože skutečná pórovitost se u všech 
připravených vzorků pohybovala nad 45 %. 

Z obrázku 35 je zřejmé, že minimální objemové hmotnosti je dosaženo u vzorků  
G a F. Jejich hodnoty se pohybují od 1,33 – 1,34 g.cm-3. U vzorků bylo použito  
ostřivo 4 a 3. Při přípravě těchto vzorků bylo použito největší množství záměsové vody 
v rozmezí 33 – 35 hm. %. 

Největší objemová hmotnost byla naměřena u vzorku A, jehož hodnota byla  
1,55 g.cm-3. Záměsové vody bylo u tohoto vzorku použito nejméně. Jako ostřivo se zde použilo 
1. Při této směsi bylo nejvíce použito množství o frakci >3 mm. Toto ostřivo na rozdíl od ostřiv 
4 a 3 a zároveň ze všech použitých ostřiv má největší obsah Al2O3, CaO, Fe2O3 a TiO2. 

 

Obr. 35  Porovnání objemové hmotnosti geometrické vybraných vzorků 

6.5.2 Porovnání skutečné (SP) pórovitosti vyrobených vzorků 

Největší pórovitost (obr. 36) byla naměřena u vzorků G a H. To je dáno skutečností, že 
při přípravě těchto žárobetonových vzorků se použilo největší množství záměsové vody  
35 hm. %. Z toho plyne, že při přidávání stále většího množství vody výrazně roste pórovitost 
materiálů. U těchto vzorků bylo použito ostřivo 4.  

Naopak nejnižší pórovitosti bylo dosaženo u vzorku A, kde se použilo nejmenší 
množství vody a to 23 hm. %, jako ostřivo se zde použilo 1. 

Čím vyšší pórovitost, tím lépe můžeme dosáhnout lehčeného materiálu. 
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Obr. 36  Porovnání skutečné pórovitosti vyrobených vzorků 

Při porovnání objemové hmotnosti (obr. 35) a pórovitosti (obr. 36) vyplývá, že nižší 
objemové hmotnosti se dosáhne při vyšších pórovitostech a naopak vyšší objemové hmotnosti 
je dosaženo při nižších pórovitostech, což znázorňuje obrázek 37. 

 

Obr. 37  Závislost skutečné pórovitosti na objemové hmotnosti geometrické 

6.5.3 Porovnání pevnosti v tlaku (PTL) a v ohybu (PTO) vyrobených vzorků 

Co se týče pevnosti v tlaku (obr. 38), tak největší hodnoty bylo dosaženo u vzorků  
B a C. Jejich hodnoty pevnosti byly odlišné od ostatních zkoumaných vzorků. Hodnoty se 
pohybovaly kolem 19,3 MPa. V tomto případě se použilo ostřivo 1 (vzorek B) a ostřivo 2 
(vzorek C), které mají nejvyšší obsah Fe2O3 a TiO2. U obou ostřiv se největšího množství frakce 
použilo 1-3 mm. Záměsové vody zde bylo použito 23 hm. %. 
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Obr. 38  Porovnání pevnosti v tlaku a v ohybu vyrobených vzorků 

Z obrázku je patrné, že pevnost v ohybu je třikrát nižší než pevnost v tlaku. Pevnost 
v ohybu není pro nás podstatná. 

Méně důležitými vlastnostmi pro hodnocení lehčených materiálů jsou hustota  
a nasákavost. Pro doplnění všech vlastností, se hodnoty hustoty pohybovaly v rozmezí  
2,923-2,974 g.cm-3. Nasákavost nabývala hodnot od 27,123 do 37,436 %, platí, že s rostoucí 
pórovitostí rostla nasákavost. 

6.6 Výsledky měření 

V této kapitole je uvedeno složení použitých surovin (tab. 12), ze kterého se vypočítalo 
složení vyrobených vzorků (tab. 13), na jehož základě byly hledány komerčně dostupné 
produkty podobného složení. Následně bylo provedeno porovnání parametrů dosažených 
v experimentu této práce s komerčně dostupnými produkty na základě jejich materiálových 
listů. 

Tabulka 12  Složení surovin 

Surovina Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 TiO2 K2O Na2O MgO 

Lupek A111 VHR 42,15 53,95 0,13 1,25 1,54 0,75 0,05 0,18 
Cement SECAR 51 50,00 6,00 39,50 3,00 4,00 0,40 1,00 
Ostřivo 1 37,10 56,70 0,83 1,60 0,82 1,27 0,10 0,62 
Ostřivo 2 35,00 59,00 0,40 1,30 0,70 1,90 0,90 
Ostřivo 3 36,30 60,10 0,31 0,81 0,60 0,99 0,43 
Ostřivo 4 35,20 57,40 0,36 0,75 0,54 2,24 0,88 
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Tabulka 13  Složení vyrobených směsí 

Směs vzorků: Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 TiO2 K2O Na2O MgO 

Směs A a B 41,34 43,48 10,36 1,88 1,76 0,95 0,07 0,63 

Směs C a D 40,18 44,74 10,12 1,72 1,69 1,30 0,01 0,78 

Směs E a F 40,90 45,35 10,07 1,45 1,64 0,80 0,01 0,52 

Směs G a H 40,29 43,86 10,10 1,41 1,61 1,48 0,01 0,77 

Jak vyplývá z tabulky 13, vypočtené chemické složení připravených směsí bylo velmi 
podobné, proto bylo pro porovnání s komerčně dostupnými produkty, možno vycházet 
z aritmetického průměru složení vyrobených směsí (tabulka 14). 

Tabulka 14  Průměrné složení všech vyrobených směsí 

Směs: Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 TiO2 K2O Na2O MgO 

Průměr  40,68 44,36 10,16 1,61 1,67 1,13 0,02 0,68 

Pro účely porovnání vyrobených vzorků s komerčně dostupnými výrobky byly osloveny 
následující firmy zabývající se problematikou žárobetonů:  

• Capital Refractories s.r.o., Šenov 

• Průmyslová keramika, spol. s.r.o., Rájec – Jestřebí 

• Žárohmoty, spol. s.r.o., Třemošná 

K porovnání byly od uvedených firem vybrány ty výrobky, které nejvíce odpovídaly 
složení připravených směsí: 

• Pencrete 1350 F (Capital Refractories s.r.o.) 

• Pencrete 1350 Li GM (Capital Refractories s.r.o.) 

• Izobet 1300/1,5 (Průmyslová keramika, spol. s.r.o.) 

• Izobet 1200/09 (Průmyslová keramika, spol. s.r.o.) 

• Isoterm V 135/17 (Žárohmoty, spol. s.r.o.) 

Vlastnosti komerčně dostupných produktů byly převzaty z jejich materiálových listů, 
které jsou umístěny na internetových stránkách příslušných firem. Firma Capital 
Refractories s.r.o. poskytla tyto materiálové listy na požádání. 

Dále tato kapitola zaznamenává všechny naměřené hodnoty fyzikálních  
a mechanických vlastností všech vzorků. Přehled těchto hodnot uvádí tabulka 15. 
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Tabulka 15  Přehled hodnot fyzikálních a mechanických vlastností 

Vzorek OH OHg Hustota NV SP ZP PTL PTO 

  (g.cm-3) (g.cm-3) (g.cm-3) (%) (%) (%) (MPa) (MPa) 

A 1,59 1,55 2,94 27,1 45,6 43,4 17,1 1,2 

B 1,56 1,53 2,95 28,3 47,0 44,3 19,3 1,2 

C 1,49 1,46 2,93 27,6 49,1 41,3 19,3 1,2 

D 1,48 1,45 2,92 27,4 49,4 40,6 15,8 0,8 

E 1,43 1,39 2,96 34,5 51,6 49,6 8,3 0,9 

F 1,41 1,33 2,95 35,7 52,2 50,4 8,0 0,9 

G 1,39 1,33 2,97 37,2 53,2 51,8 7,8 0,8 

H 1,38 1,37 2,97 37,2 53,4 51,7 7,2 0,6 

6.7 Hodnocení vyrobených vzorků s komerčně dostupnými 

Pro hodnocení vyrobených vzorků s komerčně dostupnými byly vybrány ty vlastnosti, 
které se nejčastěji objevují v materiálových listech. Jedná se o vlastnosti: 

• pevnost v tlaku 

• objemová hmotnost 

Také se v materiálových listech objevuje množství záměsové vody a teplota výpalu, 
které byly taky k dispozici. 

V tabulce 16 je přehled hodnot vlastností vyrobených a komerčně dostupných vzorků. 

Tabulka 16  Přehled hodnot vyrobených a komerčně dostupných vzorků 

Vzorek PTL OHg Voda Výpal 

 (MPa) (g.cm-3) (%) (°C) 

A 17,1 1,55 23 1300 

B 19,3 1,53 23 1300 

C 19,3 1,46 23 1300 

D 15,8 1,45 23 1300 

E 8,3 1,39 33 1300 

F 8,0 1,34 33 1300 

G 7,8 1,33 35 1300 

H 7,2 1,37 35 1300 

Pencrete 1350 F 30,0 1,90 12 1350 

Pencrete 1350 Li GM 19,0 1,65 - 1300 

Izobet 1300/1,5 18,0 1,30 22 1300 

Izobet 1200/09 3,0 0,90 43 1200 

Isoterm V 135/17 30,0 1,35 23 1350 
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Při porovnání vzorků z tabulky 16, které jsou vypálené na teplotu 1200 °C, 1300 °C, 
1350 °C, je patrné, že teplota výpalu má velký vliv na pevnost v tlaku. Čím vyšší teplota,  
tím vyšší je pevnost v tlaku a naopak. Čím nižší teplota, tím menší pevnost v tlaku.  

Na rozdíl od teploty výpalu mělo množství záměsové vody vliv na objemovou hmotnost. 
Tady jde vidět, že jak u vzorků vypálených na teplotu 1200 °C, 1300 °C a 1350 °C, platí 
pravidlo, že čím větší množství vody tím menší je objemová hmotnost a čím menší množství 
vody, tím větší je objemová hmotnost. 
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7 DISKUZE VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR 

Cílem práce bylo vyrobit lehčený žárobeton s pórovitostí > 45 %. Bylo potřeba připravit 
směsi s různými druhy ostřiv a zjistit, která směs nebo směsi jsou pro výrobu nejvhodnější. 

Pro zjištění, která směs je nejvhodnější, se musely na vyrobených vzorcích stanovit 
fyzikální vlastnosti (objemová hmotnost, nasákavost, skutečná pórovitost, zdánlivá pórovitost, 
hustota) a mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku, pevnost v ohybu) a pak naměřené  
a vypočtené hodnoty porovnat s komerčně dostupnými vzorky. 

Pro lehčené žárobetony je ideální nízká objemová hmotnost, vysoká pórovitost  
a vysoká pevnost. 

K přípravě směsí pro výrobu žárobetonových vzorků se použily suroviny: cement, 
lupek, ostřivo a voda. Všechny uvedené suroviny se dodaly ve stejném množství a to 25 hm. % 
cementu, 20 hm. % lupku a 55 hm. % ostřiva. Směsi se lišily pouze v množství použité 
záměsové vody, která se pohybovala od 23 hm. % do 40 hm. %. Teplota výpalu byla u všech 
vzorků 1300 °C. 

U těchto směsí se použily 4 druhy ostřiv a jedno z ostřiv bylo lupkového původu 
označené jako 2. Všechny ostřiva byly použity ve třech frakcích 0-1 mm, 1-3 mm,  
˃3 mm. 

Při porovnání vyrobených vzorků s komerčně dostupnými byly zjištěny následující 
údaje: 

Nejnižší objemové hmotnosti bylo dosaženo u vzorků G a F, kde byla použita  
ostřiva 4 a 3 s větším podílem hrubé frakce (30%). Obě ostřiva měly snížený obsah Fe2O3  
a TiO2 a zároveň největší obsah SiO2 ve srovnání s ostatními ostřivy. Můžeme předpokládat, že 
na výslednou objemovou hmotnost mělo vliv odlišné složení ostřiv, které vychází ze vstupních 
surovin a bylo použito pro jejich přípravu. Hodnota objemové hmotnosti u vzorků G a F se 
pohybovala v rozmezí 1,330 – 1,335 g.cm-3. 

Výše hodnoty pórovitosti závisí na množství použité záměsové vody. S větším 
množstvím záměsové vody roste i hodnota pórovitosti. Největší pórovitost byla dosažena  
u vzorků G a H, u kterých bylo použito ostřivo 4, a jejich hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 
53,214 % do 53,390 %. U vzorků bylo použito 415 g vody, což odpovídá 35 hm. %. Zatím co 
u nejnižší pórovitosti se použilo množství vody jen 23 hm. %. 

Na pevnost v tlaku měla velký vliv teplota výpalu, což se projevilo při porovnání 
(tabulka 16) s komerčně dostupnými vzorky. Čím vyšší teplota, tím větší pevnosti se dosáhlo. 
V opačném případě, čím nižší teplota, tím menší je pevnost. Největší pevnost v tlaku byla 
naměřena u vzorků B a C. Jejich hodnoty se pohybovaly kolem 19,3 MPa. Pro tyto vzorky se 
použilo ostřivo 1 a ostřivo 2 lupkového původu. Ostřiva se přidaly do směsí B a C s větším 
podílem jemné frakce (30 %) a zároveň měly největší obsah Fe2O3 a TiO2. Je tedy možné, že 
tyto sloučeniny a větší množství jemné frakce měly nemalý podíl na výsledných pevnostních 
vlastnostech žárobetonových vzorků. 
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Hustota byla stanovena u všech zkoumaných vzorků. Hodnoty hustot se pohybovaly 
v rozmezí 2,923-2,974 g.cm-3.  

Co se týče nasákavosti ta se pohybovala od 27,123 do 37,436 %. U nasákavosti platí, že 
s rostoucí pórovitosti roste nasákavost a naopak. S klesající pórovitosti, nasákavost klesá. 

Vzorky F, G a H dosáhly nejnižší objemové hmotnosti a vysoké pórovitosti. Byly by 
tedy vhodnou směsí pro výrobu lehčených žárobetonů. Ale jsou nevyhovující z důvodu, že  
u těchto vzorků bylo použito největšího množství vody (33 – 35hm. %), tím by rostly  
i náklady na jejich výrobu. Jejich pevnost byla příliš nízká, tudíž pro lehčené žárobetony nejsou 
vhodné. 

Z ostatních zbylých směsí dosáhly nejlepších výsledků vzorky B a C. Měly vyšší 
pórovitost, vyšší pevnost a zároveň nižší objemovou hmotnost. Tyto vzorky se porovnaly 
s vybraným a nejvíce vyhovujícím komerčním vzorkem IZOBET 1300/1,5, u kterého bylo 
použito stejné množství vody a byl vypálen na stejnou vypalovací teplotu 1300 °C jako uvedené 
dva vzorky. U vyrobených vzorků B a C, lze říct, že nejvíce odpovídají hodnotám vlastnostem 
komerčně dostupného vzorku IZOBET 1300/1,5. 

Z výsledků jsou patrné následující závěry: 

• Porovnáním vzorků B a C, bylo zjištěno, že nejvhodnějším složením pro výrobu 
lehčeného žárobetonu je směs C 

• Směs C měla nejnižší objemovou hmotnost, nejvyšší skutečnou pórovitost a nejblíže 
odpovídala hodnotám komerčního vzorku IZOBET 1300/1,5. 

• Pórovitost závisí na množství záměsové vody, s rostoucím obsahem vody roste 
pórovitost. 

• Záměsová voda, měla také vliv na objemovou hmotnost. Tady platí, že čím větší 
množství vody, tím menší objemové hmotnosti se dosáhne. 

• Pevnost byla ovlivněna teplotou výpalu. Čím vyšší teplota, tím větší pevnosti se 
dosáhne. 

• Vyšší pevnosti a objemové hmotnosti se dosáhlo u vzorků s ostřivem, u kterého bylo 
použito většího podílu jemné frakce (30 %). 

Z této diplomové práce po vyhodnocení vyplynulo, že vhodným surovinovým 
složením můžeme vytvořit lehčený žárobeton určitých vlastností. Zde to byla surovinová 
směs C s ostřivem 2. 
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