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ABSTRAKT 

 Jílové minerály jsou důležitou součástí keramických surovin, jež mají rozdílnou 

strukturu a složení. S tím souvisí jejich rozdílné chování při použití. Vznikají rozpadem 

primárních křemičitanů. Pro své vlastnosti jsou využívány v technologii silikátů. Při jejich 

kombinaci s vysocehlinitými přísadami dochází ke změnám ve struktuře a tím i ke změnám 

jejich vlastností.  

 Tato diplomová práce se orientovala na studium vlastností  hlinitokřemičitých 

materiálů v závislosti na teplotě zpracování. Experimentální část byla zaměřena hlavně na 

provedení zkoušek mechanických vlastností a určení hutnosti připravených materiálů. 

Klíčová slova: jílové minerály, vysocehlinité materiály, slinování. 

 

 

 

ABSTRACT 

 Clay minerals are an important part of ceramic raw materials, which have different 

structure and composition. This is related to their different behaviour in application. They are 

formed by decomposition of primary silicates. For their properties these are utilized in the 

silicate technology. Their combination with high-alumina additives leads to changes in the 

structure and thus to changes of their properties. 

 This thesis was focused on the study of the properties of aluminosilicate materials 

depending on the processing temperature. The experimental part was focused mainly on tests 

of mechanical properties and tests of density of prepared materials. 

Keywords: clay minerals, high alumina materials, sintering 
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1 ÚVOD 

 Hlinitokřemičité materiály spadají do skupiny žáruvzdorných keramických materiálů. 

Pro jejich výrobu se používají materiály nejvyšší jakosti, jak přírodní tak uměle připravené. 

Vlastnosti hlinitokřemičitých materiálů ovlivňuje hlavně jejich chemické složení, ale také 

teplota výpalu.   

 Hlinitokřemičité materiály se rozdělují podle procentuálního zastoupení dvou hlavních 

složek (Al2O3 a SiO2). Rozdělují se na materiály dinasové, kde je převládající složka SiO2 

(SiO2 ≥ 93 %), dále na materiály šamotové a vysocehlinité. V materiálech šamotových a 

vysocehlinitých je hlavní složkou minerál mullit. Čím větší zastoupení mullitu v materiálu, 

tím má materiál vyšší pevnost za vysokých teplot, větší odolnost proti náhlým změnám teplot 

a menší teplotní roztažnost. Přítomnost mullitu v materiálu zvyšuje také chemickou stabilitu, 

obzvlášť působením kyselých strusek, proto je žádoucí aby obsah mullitu byl v materiálu co 

nejvyšší. Hlinitokřemičité materiály se díky svým vlastnostem používají pro trvalé 

zabudovaní v tepelných agregátech. 

 Vlastnosti hlinitokřemičitých materiálů se liší podle množství Al2O3 v surovinové 

směsi, ale také podle teploty výpalu. Na materiálech se stanovují různé vlastnosti, aby se 

ověřila jejich vhodnost použití pro určité typy zařízení. Tato diplomová práce se zaměřila na 

posouzení mechanických vlastností a na provedení zkoušek hutnosti hlinitokřemičitých 

materiálů. 
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2  JÍLOVÉ MINERÁLY 

 Jílové minerály jsou typické přírodní plastické suroviny pro výrobu keramiky. Jíl 

můžeme charakterizovat jako směsný přírodní materiál, primárně složený z jemně zrnitých 

minerálů, který je obecně plastický při přiměřeném množství vody a po vysušení a vypálení 

ztvrdne. Mezi nejvýznamnější jílové minerály patří z hlediska keramické technologie:  

 kaolinit, 

 montmorillonit, 

 illit, 

 halloysit. 

 Tyto jílové minerály spadají do skupiny jednoduchých vrstevnatých minerálů, proto 

k nim můžeme přiřadit také mastek, slídy a pyrofyllit. Jednoduché vrstevnaté minerály dělíme 

na dvojvrstvé a trojvrstvé. Zástupci dvojvrstvých minerálů jsou: 

 kaolinit,  

 halloysit. 

Skupinu trojvrstvých minerálů představují: 

 montmorillonit, 

 illit, 

 slídy, 

 biotit, 

 flogopit, 

 mastek, 

 pyrofylit [1]. 

 K jílovým minerálům patří všechny fylosilikáty, což jsou silikáty s vrstevnatou 

strukturou, dále sem řadíme minerály skupiny alofánu, některé oxidy, hydroxidy a oxy- 

hydroxidy, ty dávají jílům plasticitu a po výpalu ztvrdnutí. Ovšem oproti fylosilikátům, bývají 

většinou minoritními složkami jílů [2][3]. 

2.1  Vznik jílových minerálů 

 Jílové minerály vznikají zvětráváním křemičitých hornin, vyvřelin žuly a čediče, dále 

metamorfitů ruly a svoru, a také sedimentů. Základními členy těchto hornin jsou křemen, 

slída, živce [4]. 

 Zrna křemene jsou naleptávána alkalickými roztoky, draslík se musí navázat na 

mřížku vznikajícího illitu, sodík je odnášen a hromadí se v mořích ve formě chloridu sodného. 

Následně se uvolňuje vápník a hořčík, které se zčásti váží na vznikající montmorillonit, 

křemík vstupuje do struktury uvedených minerálů a kaolinitu. Slídy potom přecházejí 

postupně na illit [5]. 
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 Podle typu horniny a způsobu zvětrávání vznikají hlavní jílové minerály: 

 skupina kaolinitu - minerály vznikající zvětráváním draselných živců, kde se 

předpokládá rozklad živce, dále zvětrávání žul a rul v kyselém prostředí při poměru 

složek Al2O3:SiO2 1:2 

 skupina montmorillonitu - minerály, které vznikají zvětráváním sodnovápenatých 

živců ze sopečných vyvřelin a tufů v zásaditém prostředí, kde poměr složek 

Al2O3:SiO2 je 1:3 až 4 

 skupina illitu - minerály vznikající v prvním stádiu zvětrávání živců na kaolinit či 

montmorillonit [6]. 

2.2  Kaolinit 

 Zbarvení kaolinitu může být bílé, žluté, hnědé nebo do modra. Je to zemitý minerál, 

který když zvlhne, stává se plastickým. Vzniká zvětráváním a chemickou přeměnou živců, a 

také dalších aluminosilikátů. Tvoří také samostatná ložiska, která vznikla zvětráváním arkóz, 

žul, ortorul, migmatitů a dalších hornin, jež byly vystaveny intenzivnímu zvětrávání [7]. 

 Kaolinit má chemický vzorec Al2Si2O5(OH)4, obsah jednotlivých složek je zastoupen 

v poměru 39,50 % Al2O3, 46,55 % SiO2 a 13,95 % H2O. Kaolinit má vrstevnatou strukturu, 

jeho krystalickou mřížku tvoří dvě střídající se vrstvy tetraedrů SiO4 a oktaedrů AlO6, 

zobrazeno na obrázku 1. Atomy v oktaedrech i tetraedrech jsou zde vzájemně vázány 

relativně pevnými iontově kovalentními vazbami. Slabými Van der Waalsovými vazbami 

jsou následně vázány k sobě jednotlivé vrstvy [1]. Krystaly kaolinitu mají destičkovitý nebo 

šupinkovitý tvar a jejich krystalová soustava je buď triklinická nebo pseudomonoklinická [8].  

 

Obr. 1  Vrstevnatá struktura kaolinitu [1]. 

 Významná ložiska v České republice se nacházejí v okolí Karlových Varů a Plzně 

(Horní Bříza, Kaznějov, Podlesí, Sedlec), dále pak v okolí Znojma a v žulovské pahorkatině 

Vidnava. Světově známá ložiska jsou například v německém Meissenu, čínském Kiang-Si a 

slovenské Horní Prievraně [8]. 

 Kaolinit nachází hlavní uplatnění při výrobě keramiky a porcelánu. V papírenském 

průmyslu se používá jako plnivo do papíru a k tvorbě lesklého papíru. Je také součástí barev a 

zubních past [9]. 
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2.3 Montmorillonit 

 Minerály montmorrilonitu mívají zbarvení do šeda, světle hněda, ale také mohou být 

narůžovělé, nažloutlé nebo bělavé [10]. Minerál vzniká zvětráváním čedičových tufů, popelů 

a skel, ale také hydrotermální přeměnou hornin. Je součástí jílových hornin a půd. Nalézt ho 

můžeme i při zvětrávání hadců, granitoidních hornin či pegmatitů [7]. 

 Chemický prvkový vzorec montmorrilonitu je NaAl3MgSi8O20(OH)4. Patří do skupiny 

trojvrstvých jílových minerálů, struktura je tvořena dvěma vrstvami tetraedrů SiO4 a mezi 

nimi se nachází vrstva oktaedrů AlO6 (obr. 2) [1]. Vyskytuje se v zemité jemnozrnné formě, 

která je tvořena z mikroskopických destiček. Krystalová struktura je monoklinická nebo 

turbostratická [11]. 

 

Obr. 2  Vrstevnatá struktura montmorrilonitu [1]. 

 Montmorrilonit je hlavní složkou bentonitových ložisek, které se nacházejí například 

v Brňanech u Mostu, Doupovských horách, Ivančicích [11]. 

 Montmorrilonit má široké uplatnění v provozech, kde se nachází jako hlavní součást 

bentonitové horniny. Používá se k čištění tuků, olejů, plynů, odpadních vod a pitné vody, ale 

také při výrobě barev, tužek, mazadel. Dále se uplatňuje v průmyslech farmaceutických, 

kosmetických a chemických. Ve slévárnách se používá jako pojivo slévárenských forem a 

v těžařském průmyslu jako izolační hmota při zpracování ropy [7]. 

2.4 Illit 

 Illit je bílý, často slabě zbarvený do různých odstínů. Vzniká zvětráváním draselných 

živců. Nachází se v sedimentárních horninách, převážně v mořských jílech. Obvykle se 

nachází s kaolinitem při zvětrávání primárních hornin, dále vzniká při hydrotermálních 

procesech [7]. 

 Chemický vzorec illitu je KAl4(Si7Al)O20(OH)4. Strukturně se jedná o mezivrstvě 

deficitní slídu (obr. 3). Vrstvy illitu jsou často součástí tektitových struktur. Nachází se 

v celistvé formě, ale často je značně jemnozrnný a svými šupinkami spíše připomíná 

smektity [11]. 
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Obr. 3  Vrstevnatá struktura illitu [1]. 

2.5 Halloysit 

 Zbarvení halloysitu je bílé, nažloutlé, červené či do modra. Minerál vzniká často 

s kaolinitem, ale také samovolně zvětráváním a hydrotermální přeměnou živců a jiných 

alumosilikátů, čedičů, tufů, gaber a různorodých vulkanických hornin [7]. 

 Chemické složení je podobné kaolinitu, akorát že má v mezivrství vázanou 

molekulární vodu. Chemický prvkový vzorec je Al2Si2O5(OH)4.nH2O [1]. Struktura je 

tvořena paralelně uspořádanými komplexy, mezi nimiž se vyskytuje vrstva H2O. Vodíkové 

vazby vážou molekuly vody mezi sebou a s kyslíky obou sousedních dvojvrstev. Tento 

minerál má krystaly trubičkovitého tvaru o velikosti mikroskopických rozměrů. Halloysit 

utváří celistvé či gelové agregáty, které se za přístupu vzduchu rozpadají na ostrohranné 

úlomky. Při mírném zahřívání na teploty kolem 50 ⁰C se halloysit dehydratuje na 

metahalloysit, který pak převážně odpovídá neuspořádanému kaolinitu [13]. 

2.6 Tepelné zpracování jílových minerálů 

 Jednotlivé jílové minerály mají odlišné chovaní při tepelném zpracování, které je 

ovlivněno jak druhem jílového minerálu, tak doprovodnými složkami. Mezi základní tepelné 

procesy patří výpal keramických výrobků [5]. 

 Při výpalu keramiky dochází k řadě fyzikálních i chemických procesů. Výpal 

keramiky začíná od zahřívání vypalovaného tělesa z počáteční teploty, k dosažení optimální 

teploty výpalu materiálu a následné chlazení vypáleného tělesa na pokojovou teplotu [1].  

 Důležitou fází výpalu je dehydroxilace jílových minerálů s vysokým obsahem 

plastických složek (tab. 1), která je spojená s vývojem vodní páry [1]. 
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Tabulka 1  Dehydroxilace jílových minerálů a vznik nových fází [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nejběžnějším a nejpoužívanějším jílovým minerálem je kaolinit, který prodělává 

následující vysokoteplotní přeměny: 

                 
     
                     

     
                 

      
                       

 kaolinit  metakaolinit    spinel       mullit,cristobalit 

 První přeměna kaolinitu nastává při teplotě kolem 600 ⁰C, kde kaolinit přechází na 

metakaolinit, což je přechodná metastabilní fáze. Dále při teplotě 970 ⁰C nastává mírné 

zhutnění, a tvoří se kubická fáze se spinelovou strukturou. Až při teplotě 1200 ⁰C se tvoří 

mullit a cristobalit. Při této teplotě dochází k výraznějšímu smrštění, které vypovídá o 

intenzívnějším slinování [5]. 

 Chování jílových minerálů při výpalu lze zaznamenat pomocí termografické analýzy. 

A to konkrétně diferenční termickou analýzou DTA, která je založena na měření rozdílu 

teploty mezi vzorkem a standardem [1]. 

 Diferenční termická analýza se používá především k určení látek, na základě jejich 

typických teplot, zaznamenávaných pomocí endotermických a exotermických procesů. Každý 

jílový minerál má svou charakteristickou DTA křivku (obrázek 4), podle které je možno 

usoudit, zda se minerál ve směsi vyskytuje [14]. 

Jílové minerály Rozklad v intervalu 

teplot Δt (⁰C) 

Nekrystalické fáze Δt (⁰C) 

kaolinitické jíly 

kaolinit 450 - 600 metakaolinit (600 - 950) 

illit 500 - 600   

montmorillonnit 600 - 750   

Dehydroxidované formy exotermní reakce Δt 

(⁰C) 

vznik nových krystalických 

fází Δt (⁰C) 

metakaolinit 
950 - 1050 mullitová fáze 

945 - 1000 cristobalit 

dehydroxidovaný illit 850 - 950 spinelová fáze a skelná fáze 

dehydroxidovaný 

montmorillonit 
900 - 1000 

spinelová fáze a skelná fáze 
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Obr. 4  Charakteristické křivky DTA jílových minerálů [14]. 
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3 MATERIÁLY S OBSAHEM Al2O3 

Oxid hlinitý patří do skupiny oxidové keramiky, kde má své nezastupitelné místo, a to 

v podobě korundové keramiky. V keramickém průmyslu je jedním z nejdůležitějších a nejvíce 

průmyslově využívaným keramickým materiálem. V konstrukční a tradiční keramice se 

nejvíce používá v polymorfní formě α-Al2O3 neboli korund [15]. 

Pro keramické materiály se oxid hlinitý rozděluju podle: 

1. reaktivity:  

 Nereaktivní typy - využívají se pro žáruvzdorné materiály, technickou 

keramiku se zvýšeným obsahem Al2O3, jako jsou např. porcelánové, 

kordieritové a pro-korundové hmoty. 

 Reaktivní typy - využívají se pro slinuté korundové materiály, ale také jako 

izolátory zapalovacích svíček v automobilovém průmyslu, výrobky pro 

elektroniku. 

 Zvlášť reaktivní typy - využívají se k výrobě ložisek a trysek s vynikající 

odolností proti otěru, pro výrobky s velmi hladkým povrchem, pro hořáky 

vysokotlakých sodíkových výbojek, ale také pro endoprotézy kyčelních 

kloubů. 

2. chemického složení: 

 Na2O - přítomný oxid sodný v Al2O3 ovlivňuje vlastnosti korundových hmot a 

to tak, že zhoršuje slinování, snižuje izolační odpor slinutých hmot a navyšuje 

dielektrické ztráty.  

 SiO2 - oxid křemičitý není na škodu do koncentrace 0,1 %, a to při použití 

korundových hmot v běžných aplikacích. Pro zhotovení výrobků nejvyšší 

kvality např. pro endoprotézy kyčelních kloubů je nezbytné zabezpečit obsah 

SiO2 do 0,01 %. 

 Fe2O3, TiO2 - jsou to barevné oxidy, které negativně ovlivňují hmotu. 

 CaO - v Al2O3 bývá tento oxid obsažen v malém množství, při vyšším obsahu 

v oxidu hlinitém může zhoršit korozní odolnost slinutých hmot. 

3. fyzikálních vlastností 

 fyzikální vlastnosti se odvíjejí od kvality oxidu hlinitého [16]. 

3.1  Korundová keramika 

 Korundová keramika je nejpoužívanější oxidovou keramikou z Al2O3, která se dělí do 

čtyř skupin podle obsahu oxidu hlinitého, a to následovně: 

 s obsahem 80 – 86 hmotn. % Al2O3, 

 s obsahem 87 – 95 hmotn. % Al2O3, 

 s obsahem 95 – 99 hmotn. % Al2O3, 

 s obsahem nad 99 hmotn. % Al2O3. 

Množství oxidu hlinitého, tím i příměsi v materiálu zřetelně ovlivňují vlastnosti 

korundové keramiky, které jsou uvedeny v tab. 1. S vyšším obsahem oxidu hlinitého roste 
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mechanická pevnost a tvrdost korundové keramiky, ale také se zvyšuje koeficient délkové 

teplotní roztažnosti a její tepelná vodivost [1]. 

Tabulka 2  Vlastnosti korundové keramiky podle obsahu Al2O3 [1]. 

Vlastnosti 
Obsah Al2O3 (hmotn. %) 

80 - 86 87 - 95 96 - 99 >99  

Hustota ρ (g.cm
-3

) 3,5 - 3,6 3,6 - 3,7 3,7 - 3,8 3,8 - 3,9 

Objemová 

hmotnost OH 

(g.cm
-3

) 

3,2 3,4 3,5 3,7 

Youngův modul E 

(GPa) 
200 300 400 400 

Pevnost v ohybu σf 

(MPa) 
200 250 280 300 

Pevnost v tahu σpt 

(MPa) 
120 130 140 150 

Pevnost v tlaku σpd 

(MPa) 
2000 2000 2000 3000 

Koeficient délkové 

teplotní roztažnosti       

α.10
-6

 (K
-1

) 

6 7 7,5 8 

Tepelná vodivost λ 

(W.m
-1

.K
-1

) 
10 - 16 14 - 24 16 - 28 19 - 30 

 

 Korundová keramika má široké uplatnění v řadě aplikací, které vyžadují vysokou 

otěruvzdornost, chemickou odolnost a použití při vysokých teplotách [15]. Typické použití je 

pro otěrové části, substráty pro elektronické obvody, filtry a membrány, biokeramické 

implantáty a pancéřování [13]. 

 Typickým a nejrozšířenějším zástupcem této keramiky je slinutý korund, dalším méně 

průmyslově využívaným je tavený korund [17]. 

3.1.1  Slinutý korund 

Slinutý korund nazývaný také tabulární korund. Vyrábí se z technického Al2O3 s 

nízkým obsahem alkálií. Zpracovává se zkusověním suroviny s vysokým stupněm dispergity, 

briketací či peletizací, výpalem briket nebo pelet na teploty kolem 1900 ⁰C, tím vznikají 

tabulkovité krystaly. Následuje drcení, mletí a čištění slinutého polykrystalického 

produktu [17].   

Vlastnosti slinutého korundu jsou především vysoká pevnost a tvrdost, žárovzdornost, 

vysoká tepelná odolnost, poměrně velká tepelná vodivost a odolnost proti plynům, kapalinám 

i taveninám [5]. 
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Uplatnění má především v konstrukčních materiálech pro techniku vystavenou 

vysokým teplotám, jako jsou kelímky a trubice. Slinuté korundy se využívají i jako izolátory 

zapalovacích svíček, díky svým výborným elektrickým a mechanickým vlastnostem i kvůli 

dobré tepelné vodivosti. Dále se z tohoto materiálu zhotovují tavící kelímky na korozivní 

taveniny, řezné plátky k obrábění kovů, průvlaky a vodiče textilních strojů a další [5]. 

3.1.2 Tavený korund 

Tavený korund se vyrábí tavením Al2O3 v elektricky obloukových pecích. Vzniklé 

bloky technického Al2O3 se při ochlazovaní přeměňují na polykrystalický α–Al2O3, který se 

drtí, mele a třídí na velikostní frakce. Slouží jako hrubozrnné ostřivo a používá se ve výrobě 

brusných nástrojů [5]. 

3.2 Výroba Al2O3 

 V přírodě se oxid hlinitý vyskytuje v čisté formě jako minerál korund. Výchozí 

surovinou k výrobě čistého Al2O3 je bauxit, což je hornina obsahující hydroxid hlinitý jako 

gibbsit γ-Al(OH)3 či některý z hydroxidů-oxidů hlinitých, které představují např. boehmit     

γ-AlO(OH) nebo diaspor α-AlO(OH), dále může být znečištěna SiO2, Fe2O3 a TiO2, podle 

lokality nálezu [1]. Zpracování přírodního bauxitu se nejčastěji provádí tzv. Bayerovou 

metodou. Další metodou jsou žárové rozklady bauxitu s uhličitanem vápenatým či sodným. 

K výrobě Al2O3 se používají i hlinitokřemičité zeminy, které se rozkládají kyselinami, ovšem 

toto zpracování je méně využívané [5]. 

3.2.1  Bayerova metoda 

 Tato metoda je celosvětově nejrozšířenější hydrometalurgická výroba oxidu hlinitého 

zásaditým způsobem. Zpracovává se kvalitní bauxit, který obsahuje malé množství SiO2 (2 -

 5%). Zpracování bauxitu Bayerovým postupem je nejhospodárnější a velmi jednoduché, při 

kterém je možné vyrobit velmi čistý Al2O3. Podstata této metody spočívá v přímém loužení 

oxidu hlinitého loužícími roztoky, přičemž se získává hlinitanový roztok, který se dále 

rozkládá za vylučování hydroxidu hlinitého [18]. 

Bayerův proces je uzavřený cyklus, který je založený na chemické reakci: 

Al2O3 + 2NaOH ↔ 2NaAlO2 + H2O 

Hlavními kroky výrobního procesu jsou: 

 loužení bauxitu za zvýšeného tlaku a teploty roztokem NaOH, 

 vzniklý roztok Al(OH)4 se filtrací zbaví nerozpuštěných složek SiO2, TiO2 a Fe2O3, 

 oddělování červeného kalu, 

 srážení hydroxidu hlinitého z hlinitanového roztoku, 

 z ochlazujícího hlinitanového roztoku se odstraní Al(OH)3, 

 odpařování matečního roztoku, 

 vznik γ-Al(OH)3 [18]. 
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Produktem Bayerova procesu je γ-Al(OH)3 neboli hydrargillit. Pro keramický průmysl 

je nejvhodnější používat stabilní α-Al2O3, který neprodělává žádné objemové změny, 

takže vzniklý γ-Al(OH)3 se kalcinuje, aby vznikl korund. Schéma Bayerova procesu je 

zobrazeno na obr. 5. 

 

Obr. 5  Postup výroby Al2O3 [18]. 

 Vyrobeným produktem je technický Al2O3, ze kterého se vyrábí slinutý či tavený 

korund [17]. 

3.2.2 Kalcinace Al2O3 

 Kalcinace probíhá ve dvou fázích, ve kterých nastává změna povrchu. První fáze 

probíhá do teploty 1250 ⁰C, kde se uzavírají malé póry a tvoří se větší shluky, zde dochází ke 

změně měrného povrchu. Druhá fáze nastává v rozmezí teplot 1250 – 1400 ⁰C, kde vymizí 
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velmi jemné póry a póry mezi shluky se začínají uzavírat nad teplotou 1400 ⁰C, zde dochází k 

poklesu měrného povrchu, který se zvyšující se teplotou pokračuje [16]. 

 Teplotní závislost kalcinační teploty ovlivňuje jak technologické vlastnosti, tak i 

teplotu slinování korundové hmoty. Čím vyšší kalcinační teplota, tím produkt je stabilnější a 

jeho měrný povrch se mění velmi pomalu. α-Al2O3 se připravuje až do teploty 2000 ⁰C, čímž 

vzniká tzv. tabulární korund [16]. 

 V keramice se používá také mineralizováný α-Al2O3, který se vyrábí z Al(OH)3 za 

přídavku mineralizátoru, kalcinací v rotační peci při teplotě 1200 ⁰C. Jako mineralizátor 

můžeme použít např. AlF3, H3BO3, B2O3 a další. Po přidání mineralizátoru je přeměna na     

α-Al2O3 snazší a ovlivněna velikost krystalu, pak vlastnosti produktu jsou závislé na 

kalcinační teplotě a koncentraci mineralizátoru [16]. 
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4 SOUSTAVA SiO2-Al2O3 

Hlinitokřemičité materiály jsou nejstarší a nejrozšířenější pro výrobu žáruvzdorných 

materiálů. Hlavními zdroji jsou přírodně těžené suroviny, které jsou vždy zčásti znečištěny 

doprovodnými oxidy Fe2O3, CaO, K2O a dalšími, také mají odlišné vlastnosti, obvykle i 

proměnlivé [19].  

Hlavní druhy hlinitokřemičitých žáruvzdorných materiálů představují výrobky 

dinasové, šamotové, vysocehlinité a korundové [19]. 

4.1 Fázový diagram SiO2-Al2O3  

Z fázového diagramu soustavy SiO2 – Al2O3, který je zobrazen na obr. 6, lze posoudit 

žáruvzdorné vlastnosti hlinitokřemičitých výrobků [17].  

 Jedinou stabilní sloučeninou v soustavě Al2O3-SiO2 je mullit, jehož teoretické složení 

je 71,8 hm. % Al2O3 [20]. 

 

Obr. 6  Fázový diagram soustavy SiO2-Al2O3 [21]. 

 Diagram znázorňuje rovnovážné fáze v rozmezí teplot a jejich existence. Z porovnání 

eutektik lze usoudit, že s rostoucím obsahem Al2O3 se obvykle zlepšují žárové vlastnosti [19]. 

Skupiny hlinitokřemičitých žáruvzdorných materiálů jsou následující: 

 vysocehlinité (HA), 

 šamotové (FC), 

 šamot s nízkým obsahem oxidu hlinitého (LF), 

 kyselý šamot (SS),  
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 dinas (SL). 

Podrobné rozdělení hlinitokřemičitých materiálů s jednotlivým zastoupením složek je 

zobrazeno v tab. 3 [19]. 

Tabulka 3  Rozdělení hlinitokřemičitých materiálů [19]. 

Druh 

výrobku 
Skupina 

Obsah (hmotn. %) 

Al2O3 SiO2 

Materiály 

vysocehlinité 

HA 98 Al2O3 ≥ 98   

HA 95 95 ≤ Al2O3 < 98   

HA 85 85 ≤ Al2O3 < 95   

HA 75 75 ≤ Al2O3 < 85   

HA 65 65 ≤ Al2O3 < 75   

HA 55 55 ≤ Al2O3 < 65   

HA 45 45 ≤ Al2O3 < 55   

Materiály 

šamotové 

FC 40 40 ≤ Al2O3 < 45   

FC 35 35 ≤ Al2O3 < 40   

FC 30 30 ≤ Al2O3 < 35   

Šamot s 

nízkým 

obsahem 

oxidu 

hlinitého 

LF 10 10 ≤ Al2O3 < 30 SiO2 < 85 

Kyselý šamot SS 85   85 ≤ SiO2 < 93 

Dinas SL 93   SiO2 ≥ 93 

 

 Žáruvzdorné materiály s vysokým obsahem SiO2 nad 93 hm. % jsou materiály 

dinasové. Vyrábějí se z křemenců, přítomné Al2O3 zhoršuje v tomto případě žárové vlastnosti. 

 Kyselé šamoty jsou tvořeny jemnou křemičitou složkou a jílem. Křemičitá složka 

s teplotou zvětšuje svůj objem, zatímco jílová složka objem smršťuje. Z toho vyplývá, že 

kyselý šamot má během výpalu malé objemové změny. 

 Směsi pro zhotovení šamotových výrobků jsou tvořeny ostřivem z vypáleného jílu či 

lupku a pojivem, plastickou část směsi tvoří žáruvzdorný jíl. 

 Nejlepší žáruvzdorné vlastnosti hlinitokřemičitých materiálů vykazují výrobky 

vysocehlinité, při kterých je hlavní složkou po vypálení mullit [1]. 

4.1.1  Mullit 

 Mullit je jedinou stabilní sloučeninou v soustavě Al2O3-SiO2, chemické složení je 

3Al2O3.2SiO2. Tavení probíhá inkongruentně, je tedy spojené s rozkladem minerálů, při 

teplotě cca 1828 ⁰C za vzniku taveniny bohaté na SiO2 a tuhého oxidu hlinitého [17]. 
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 Mullit zvyšuje mechanickou pevnost keramických materiálů hlavně za vysokých 

teplot, jejich odolnost proti vysokým teplotám a proti náhlým změnám teploty. Zvyšuje také 

chemickou stabilitu keramiky obzvlášť proti kyselým struskám, dále je nerozpustný ve 

většině kyselinách a odolává abrazi i oxidaci v pecní atmosféře. Vyniká dobrou elektrickou 

rezistivitou a relativně nízkou permitivitou. Je tedy žádoucí, aby obsah mullitu v keramickém 

materiálu byl co nejvyšší [20].  

4.2 Dinasové materiály 

 Dinas se nejčastěji vyrábí z krystalického křemence vyskytujícího se v rozmanitých 

formách. Obsahuje nad 93 % SiO2  a zbytek tvoří doprovodné složky, které ovlivňují 

technologii zpracování a vlastnosti výrobků, jsou to např. škodliviny jako oxid hlinitý a 

alkálie [17]. Dinasové výrobky obsahují skelnou fázi, cristobalit, tridymit a křemen. 

S rostoucí kvalitou především roste chemická čistota, což znamená vyšší obsah SiO2 a nižší 

Al2O3. Je také velmi důležité zabezpečit minimální obsah skelné fáze (max. 10 %) [19]. 

 Charakteristické vlastnosti dinasu jsou vysoká žárovzdornost, odolnost proti deformaci 

v žáru, vysoká odolnost k náhlým změnám teploty nad 600 ⁰C, vysoká mechanická pevnost a 

tuhost, dobrá odolnost proti otěru, a také vysoká objemová stálost. V teplotní oblasti do 

600 ⁰C je odolnost k náhlým změnám teploty malá, protože zde dochází k vratným 

modifikačním přeměnám SiO2, což by zapříčinilo objemové změny dinasu a následoval by 

jeho rozpad [17][5]. 

 Dinas se používá především pro výstavbu komor koksárenských baterií, pro klenby 

sklářských tavících pecí, ale také je jedním z materiálů, který se nachází u ohřívačů větru, a 

pro řadu dalších aplikací. Dinas se pro konkrétní využití vyrábí v různých druzích, které se od 

sebe liší žárovzdorností, pórovitostí a stupněm přeměny. Je dodávám také v podobě zrnitého 

materiálu do malt, výdusek a podobně [5]. 

4.3  Šamotové materiály 

 Šamotové materiály obsahují do 93 % SiO2 a maximální množství Al2O3 je 45 %. 

Hlavním minerálem v šamotových materiálech je mullit, dalé také cristobalit a křemen [19]. 

 Primárními surovinami k výrobě šamotu jsou jíly a kaolíny s vysokým obsahem 

kaolinitu, které zajišťují plastičnost a žárové vlastnosti. Další nepostradatelnou surovinou je 

šamotové ostřivo. Jako ostřivo se používají pálené žáruvzdorné jíly, pálené lupky, jílovce 

nebo výmět z vlastní výroby. Důležité je zajistit správnou zrnitost ostřiva, neboť ovlivňuje 

smrštění i jiné vlastnosti výrobku. Voda, sulfitový louh, plastifikátory a taviva se používají do 

surovinové směsi jako přísady [5]. 

 Na základě vlastností a kvality se šamotové materiály dělí do několika skupin. 

Zásadními kriterií rozdělení jsou především žárovzdornost, obsah oxidu hlinitého, pórovitost 

a pevnost. Podle vlastností se určuje oblast použití. Šamoty se používají jak tvarové v různých 

podobách a tvarech, stejně tak netvarové, a to v podobě zrnité šamotové směsi určené do malt 

pro stavbu i opravu pecí či pro monolitické vyzdívky [5]. 
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 Výhody používání šamotu spočívají v poměrně vysoké žárovzdornosti, dobré pevnosti 

a únosnosti v žáru a jsou odolné proti změnám teploty. Tyto výrobky jsou relativně levné a 

snadno dostupné. Nevýhoda tohoto materiálu je nízká odolnost proti zásaditým agresivním 

látkám a trvalé dosmršťování při použití [5]. 

Šamotové výrobky mají široký rozsah použití, využívají se pro vyzdívky v hutích, v 

pecích pro výpal keramiky, ale také v šachtových pecích [5]. 

4.4 Vysocehlinité materiály 

 Vysocehlinité materiály jsou hlinitokřemičitany s obsahem Al2O3 vyšším než 45 %. 

Vyrábí se z přírodních, tak i ze syntetických surovin. Vazbu těchto materiálů představuje 

směs jílů a jemných složek ostřiv s reaktivními Al2O3, které po vypálení splňují náročné 

požadavky na vysocehlinité materiály. Oxid hlinitý není dodáván jílovými surovinami, ale 

surovinami přírodními či uměle připravenými, které jsou bohaté na Al2O3. Z mineralogického 

hlediska je v těchto materiálech přítomný především mullit s rentgenomorfní  fází. 

V lokálních oblastech, kde je vyšší obsah SiO2 vzniká navíc cristobalit, v opačném případě 

s vyšším množstvím Al2O3 je přítomen rovněž korund [19]. 

 Jako vysocehlinité označujeme také výrobky sillimanitové a mullitové s obsahem 

60 až 70 % Al2O3, které plní funkci ostřiva. Minerály skupiny sillimanitu jsou sillimanit, 

andalusit a kyanit. Obecný molekulární vzorec těchto minerálů je Al2O3.SiO2 (přibližně 

62,9 % Al2O3 a 37,1 % SiO2), kde výpalem na odpovídající teplotu dochází k transformaci na 

mullit, což je produkt s výbornými vlastnostmi. Tyto minerály se od sebe odlišují 

podmínkami vzniku, objemovými změnami při výpalu a rychlostí i teplotou mullitizace [19]. 

Přeměna těchto minerálů je spojena s objemovým nárůstem. Kyanit má nárůst objemu až 

18 obj. %, proto se před použitím kalcinuje. Sillimanit a andalusit mají nárůst objemu menší, 

tím pádem není potřeba kalcinace [5]. 

 Pro zvýšení obsahu Al2O3 v surovinové směsi pro zajištění mullitu se používá jako 

ostřivo syntetický mullit. Připravuje se ze směsi jílů a oxidu hlinitého reakcí při teplotách 

1650 - 1700 ⁰C nebo tavením. Nejvyšší jakost mají výrobky z čistého syntetického mullitu 

s minimálním obsahem skelné fáze. Nad 72 % Al2O3 je vedle mullitu rovnovážnou pevnou 

fází i korund. Tyto dva materiály vykazují dokonalou objemovou stálost při použití [5]. 

 Vlastnosti vysocehlinitých materiálů jsou především vysoká hutnost, vysoká pevnost 

v ohybu za zvýšených teplot, odolnost proti náhlým změnám teploty, relativně nízké hodnoty 

tečení v tlaku, malé trvalé změny v žáru a odolnost proti korozi některých korozních 

medií [19]. 

 Díky svým vlastnostem se používají pro trvalé zabudování v tepelných agregátech, 

kde jsou vystaveny všestrannému ohřevu a dále na velmi namáhaná místa vyzdívek [5]. 
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5 SLINOVÁNÍ 

 Slinování je technologický proces probíhající při výpalu keramiky. Tento proces je 

samovolný a nastává nad určitou teplotou ve vypalovacím režimu [1]. Ve většině případů je 

doprovázeno objemovou kontrakcí a zhutňováním. Výsledkem procesu je polykrystalická 

hmota, ve které jsou původní částice navzájem propojeny. Nejčastěji sledovanými parametry 

po procesu slinování jsou změny pevnosti, smrštění a změna objemové hmotnosti výlisku. 

 Jsou dva způsoby slinování, a to slinování za účasti taveniny a slinování bez účasti 

taveniny. Slinování je v podstatě procesem fyzikálním, jenž není ovlivněn chemickými ději, 

ačkoliv při vícesložkových systémech mohou nastávat paralelní chemické přeměny [5]. 

 Předpokladem pro slinování keramických materiálů je dodání dostatečného množství 

energie, která je nezbytně nutná pro pohyb atomů a iontů [22]. Pro proces slinování je nutné 

zabezpečit nastavení vhodných podmínek a to především: 

 vypalovací teplotu, 

 teplotní režim pece (plynulost, výdrž, ochlazování), 

 atmosféru v peci, 

 přídavky látek, ovlivňující slinování, 

 geometrické podmínky (rozložení v peci) [15]. 

4.1 Hnací síla a mechanismus slinování 

 Hnací silou slinovacího procesu je úsilí o zmenšení celkové povrchové energie. 

Slinování představuje tepelně aktivovaný proces, při němž dochází ke snižování celkové 

Gibbsovy energie systému. Ke snižování energie dochází zmenšováním fázového rozhraní 

tuhá fáze – plyn, přechodem na energeticky výhodnější fázové rozhraní tuhá fáze - tuhá fáze. 

Energii rozhraní je možno vyjádřit pomocí povrchového napětí (γ) a plochy povrchu částic 

jako [23]: 

Δ(γA) = ΔγA + γΔA  

 Kde změny povrchové energie (Δγ) vedou ke zhutnění materiálu a změny ve velikosti 

rozhraní (ΔA) zapříčiňují růst zrn, což je zobrazeno na obr. 7 [23]. S klesající velikostí částic 

roste jejich povrch, což zapříčiňuje, že slinování probíhá rychleji. Povrchová energie částic 

keramických produktů se odvíjí od zakřivení povrchu [15]. 
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Obr. 7  Změny fázového rozhraní [23]. 

 V průběhu slinování se uplatňují tři základní operace, které materiálu umožní 

přesunutí do energeticky výhodnějších míst. Nejvýznamnějším mechanismem slinování je 

difuze. Difuze v pevných látkách může probíhat několika způsoby podle toho, jakou 

trajektorií probíhá a odkud dochází k přesunu materiálu. Úroveň difuze závisí na typu a 

koncentraci bodových a mřížkových poruch. V keramických materiálech se nejčastěji objevují 

difuze: 

 Difuze mřížková (objemová): uskutečňuje se pohybem bodových poruch krystalovou 

mřížkou. Dle typu poruchy difuze probíhá vakantním či intersticiálním mechanismem. 

 Difuze po hranicích zrn: v polykrystalických materiálech jsou zrna či krystaly od 

sebe odděleny oblasti mřížkové nespojitosti a hranicemi zrn. Z důvodu velkého 

množství krystalických poruch hranic zrn v nich difuze probíhá rychleji než difuze 

objemem. 

 Difuze povrchová: základním mechanismem povrchové difuze je migrace vakancí a 

atomů vázaných v povrchové vrstvě. Očekává se, že k této difuzi dochází v tenké 

vrstvě o tloušťce jedné až dvou atomových rovin. Povrchová difuze má, ve srovnání 

s objemovou, nižší aktivační energii, což znamená, že začíná při nižších teplotách 

[22]. 

Následujícími mechanismy, které přispívají ke slinování hmoty, jsou sublimace a 

desublimace na rozhraní pevná fáze – plyn a plastický tok. Během slinování se účinek 

jednotlivých mechanismů mění se změnou teploty a mikrostruktury. Ke zhutnění tělesa vedou 

jen ty mechanismy, u kterých je zdrojem difundujících částic hranice mezi jednotlivými 

zrny [4]. 
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4.2 Fáze slinovacího procesu 

 Proces slinování se obvykle dělí na tři fáze. První fází je vytvoření tzv. krčků, 

následuje fáze otevřené pórovitosti a poslední je fáze uzavřené pórovitosti, schéma je 

zobrazeno na obr. 8. V průběhu fází se uplatňují rozdílné mechanismy slinování, což má vliv i 

na rychlost slinování. Celkový popis změn probíhajících uvnitř slinovaného tělesa je velmi 

obtížné, z tohoto důvodu se pro klasifikaci stádia slinutí používá makroskopické určení 

změny relativní hustoty s teplotou, popřípadě s časem [24]. 

 

Obr. 8  Fáze slinovacího procesu [24]. 

4.2.1  První fáze slinování 

 V první fázi slinování dochází k přeuspořádání částic a k vytváření krčků mezi 

dotýkajícími se částicemi. Toto přeuspořádání se skládá z nepatrného pohybu nebo natáčení 

sousedních částic za účelem dosáhnutí největšího počtu bodů ve vzájemném kontaktu [15]. 

 Během první fáze nastává zvyšování relativní hustoty a nárůst mechanické pevnosti. 

Nenastává znatelné smrštění systému, pouze do 5 %. Tato fáze musí mít dostatečný čas, aby 

se vzájemně propojily sousední částice pomocí krčků. 

 Počátek krčků vzniká přesunem materiálu do místa kontaktu dvou částic z jejich 

blízkého okolí. Tím dochází zejména k přesunu materiálu z povrchu a nemění se poloha 

středu částic. Proto nedochází k výraznému zhutňování, ale především ke spojení částic, což 

vysvětluje pozvolný nárůst hustoty [24]. 
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4.2.2 Druhá fáze slinování 

 V této fázi dochází k prudkému nárůstu relativní hustoty a částice se přemísťují do 

oblasti kolem rostoucích krčků. Difuze ve fázi zapříčiňuje změny vzdálenosti mezi středy 

částic, tím dochází ke zhutňování tělesa a nárůstu relativní hustoty. Keramické těleso se 

výrazně smršťuje a vytváří tzv. otevřenou pórovitost. Na konci fáze dosahuje relativní hustota 

hodnot přibližně 90 % [23]. 

4.3.3 Třetí fáze slinování 

 V konečné fázi slinování se výrazně zpomaluje nárůst relativní hustoty. Krčky 

přerušují spojení mezi póry a póry se stávají uzavřenými mezi zrny materiálu. V této fázi se 

keramické těleso už výrazně nesmršťuje a jeho relativní hustota je větší než 90 %. 

 Při některých aplikacích je po keramickém materiálu požadovaná co nejvyšší relativní 

hustota nejlépe 100 %, neboť má zásadní vliv na mechanické vlastnosti keramiky. 

 Nežádoucím stádiem slinování je narůst zrn, což závisí na teplotě i délce slinování. 

Neboť čím vyšší teplota a doba slinování, tím se stává zrno hrubší a ve struktuře je snadnější 

šíření poruch, což je nežádoucí [23]. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 Úkolem experimentální části bylo připravit slinuté modifikované systémy na bázi jílů 

s přísadou obsahující vysoký podíl oxidu hlinitého při různých teplotách výpalu. 

 Cílem bylo vyhodnotit vlastnosti připravených systémů v závislosti na různých 

vypalovacích teplotách a různém obsahu Al2O3. Zkoumanými vlastnostmi byly nasákavost, 

pórovitost, objemová hmotnost, hustota. Dále stanovení pevnosti v tlaku, objemové a délkové 

změny. Na vzorcích byla rovněž provedena diferenční termická analýza (DTA). 

4.1 Použité suroviny 

 Jako vstupní suroviny pro zhotovení zkušebních těles byly použity tři druhy jílů a tři 

druhy surovin obsahující vysoký podíl Al2O3. 

4.1.1  Jíly 

 Jíly představují plastickou složku směsi, která je důležitá pro zhotovení celé řady 

výrobků. Dodávají žárové vlastnosti materiálu. Při tomto experimentu byly použity tři druhy 

jílů, dodané společností Seeif Ceramic, a.s. Obchodní značení těchto jílů je WBT 0-2, B1 0-1 

a jíl GM0 0-1. Chemické složení dle materiálových listů je zobrazeno v tabulce 4. V tabulce 

4. je také uvedeno číslo označení jílu, které bude používáno v dalším textu práce. 

Tabulka 4  Chemické složení jílů. 

Jíl 
Označení 

jílu 
SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O + K2O 

Organické 
látky 

   (hm %) 

GM0 0 - 1 03514 54-56 37-39 <1 2,2-2,7 <2 <6 1,5-2,1  

B1 0 - 1 03714 62-65 32-34 0,8-1,2 2,3-2,7        

WBT 0 - 2 03814 59-67 28-36 1,2-1,5 <2 0,3 0,3 0,6 2-4 

4.1.2  Suroviny obsahující Al2O3 

 Pro daný experiment byly použity tři druhy surovin obsahující vysoké množství Al2O3. 

Suroviny byly dodány společností Seeif Ceramic, a.s. Surovinami byly Bauxit vibroml., 

ALO EX 34 a Korund 325 MESH. Chemické složení z materiálových listů surovin je 

zaznamenáno v tabulce 5. V tabulce 5. je také uvedeno číslo označení surovin, které bude 

používáno v dalším textu práce. 
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Tabulka 5  Chemické složení surovin obsahující Al2O3. 

Surovina 
Označení 
surovin 

Al2O3 SiO2 Fe2O3 Ostatní 

   (hm %) 

Bauxit vibroml. 03014 >86 <11 <2 <0,25 

ALO EX 34 02914 >99,5 <0,03 <0,03 0,34 

Korund 325 
MESH 

03114 >94,5 <1,2 <1,2 3 

4.2 Příprava vzorků 

 Pro experimentální část byly zhotoveny směsi z výše uvedených surovin. Každá směs 

byla připravena z jednoho druhu jílové suroviny a jedné suroviny obsahující Al2O3. 

Připraveny byly také vzorky z čistých jílů, které sloužily jako vzorky referenční.  

 Směsi se míchaly v poměrech 50:50 a 70:30 jílů:Al2O3 bez vlhčení směsi. K mísení 

surovin byl použit mísič typu HOBART zobrazený na obrázku 9, který vytvořil ze surovin 

homogenní směs. Doba mísení byla 2 minuty. 

 

Obr. 9  Hobart, mísič surovin. 

 Jednotlivé směsi byly označeny a jejich poměrné složení je zobrazeno v tabulce 6. 

Vypočítané chemické složení těchto směsí je uvedeno v tabulce 7. 
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Tabulka 6  Označení směsí a jejich složení. 

Směs 
Jíl 

GM0 

Jíl 

B1 

Jíl 

WBT 

Bauxit 

vibroml. 

ALO 

EX 34 

Korund 

325 

MESH 

  (hm %) 

03514 100 0 0 0 0 0 

03714 0 100 0 0 0 0 

03814 0 0 100 0 0 0 

V00515 0 0 50 50 0 0 

V00615 0 0 50 0 0 50 

V00715 0 0 50 0 50 0 

V00815 50 0 0 50 0 0 

V00915 50 0 0 0 0 50 

V01015 50 0 0 0 50 0 

V01215 0 50 0 50 0 0 

V01315 0 50 0 0 0 50 

V01415 0 50 0 0 50 0 

V01615 0 0 70 30 0 0 

V01815 0 0 70 0 30 0 

V01915 0 0 70 0 0 30 

V02015 0 70 0 30 0 0 

V02215 0 70 0 0 30 0 

V02315 0 70 0 0 0 30 

V02415 70 0 0 30 0 0 

V02615 70 0 0 0 30 0 

V02715 70 0 0 0 0 30 
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Tabulka 7  Chemické složení směsí. 

Směs Al2O3 SiO2 Fe2O3 Ostatní 

  (%) 

03514 38,0 55,0 2,5 4,6 

03714 33,0 63,5 2,5 1,0 

03814 33,0 62,0 2,0 3,0 

V00515 59,9 36,5 2,0 1,6 

V00615 63,8 31,6 1,6 3,0 

V00715 66,3 31,0 1,0 1,7 

V00815 62,4 33,0 2,2 2,4 

V00915 66,3 28,1 1,8 3,8 

V01015 68,8 27,5 1,2 2,4 

V01215 59,9 37,3 2,3 0,6 

V01315 63,8 32,4 1,9 2,0 

V01415 66,3 31,8 1,3 0,7 

V01615 49,1 46,7 2,0 2,2 

V01815 53,0 43,4 1,4 2,2 

V01915 51,5 43,8 1,8 3,0 

V02015 49,1 47,8 2,4 0,8 

V02215 53,0 44,5 1,8 0,8 

V02315 51,5 44,8 2,1 1,6 

V02415 52,6 41,8 2,3 3,3 

V02615 56,5 38,5 1,7 3,3 

V02715 55,0 38,9 2,1 4,1 

  

 Chemické složení bylo dopočteno z průměrných hodnot jednotlivých složek.  

 Z homogenizovaných směsí se lisováním do formy za pomoci hydraulického lisu 

(obr. 10), působícího na formu tlakem 20 kN, zatěžovací rychlostí 2400 N.s
-1

, tvořily válečky 

o rozměrech přibližně 35 x 35 mm (obr. 11). 
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Obr. 10  Hydraulický lis. 

 Z každé směsi bylo vyrobeno 10 válečků. Zhotovené válečky se zvážily a na třech 

různých místech se změřily jejich výšky a šířky. Poté byl z naměřených hodnot vypočten 

průměr. 

 

Obr. 11  Vzorek po vylisování, směsi V00815. 

 Válečky byly následně vloženy do sušárny, kde se sušily do konstantní hmotnosti při 

teplotě 110 ⁰C. Po vysušení se válečky opět zvážily a změřily stejným způsobem jako po 

výrobě. Z takto získaných hodnot se vypočítala objemová hmotnost vzorků po sušení a ztráta 

sušením. 

 Vysušené válečky se vypalovaly ve vysokoteplotní peci, určené pro výpal vzorků až 

do teploty 1600 ⁰C. Výpal probíhal postupně na teploty 1200, 1300, 1400 a 1500 ⁰C. Válečky 

se vypalovaly dle normy ČSN 721073 [24], a to tak, že teplota vypalovacího prostoru rostla 

do 780 ⁰C rychlostí 6 ⁰C za minutu. Nad 780 ⁰C rostla teplota rychlostí 3 ⁰C za minutu, do 
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požadované teploty. Výdrž na požadované teplotě byla 2 hodiny, a poté následovalo 

samovolné chladnutí (tab. 8). Na jednotlivé teploty byly vypáleny vždy dva válečky z každé 

série, a určeny na nich jejich vlastnosti. Ztráta žíháním (ZŽ), objemová hmotnost (OH), 

hustota (ρ), nasákavost (NV), zdánlivá pórovitost (ZP), skutečná pórovitost (SP), pevnost 

v tlaku (PTL), délkové a objemové změny. 

Tabulka 8  Režim teplotního zpracování. 

Teplota 
pece (⁰C) 

Časový 
průběh, 
režim 
1200 ⁰C 
(min) 

Časový 
průběh, 
režim 
1300 ⁰C 
(min) 

Časový 
průběh, 
režim 
1400 ⁰C 
(min) 

Časový 
průběh, 
režim 
1500 ⁰C 
(min) 

20 - 780 130 130 130 130 

780 - 1200 140 
   

1200 120 
   

780 - 1300 
 

174 
  

1300 
 

120 
  

780 - 1400 
  

207 
 

1400 
  

120 
 

780 - 1500 
   

240 

1500 
   

120 

4.3 Stanovení vlastností vzorků 

 Na vyrobených válečcích byly provedeny zkoušky, které popisují mechanické a 

fyzikální vlastnosti těchto vzorků v závislosti na vypalovací teplotě. Jednotlivé zkoušky jsou 

popsány v následujících kapitolách. 

4.3.1 Stanovení ztráty sušením (ZS) 

 Ztráta sušením byla provedena na všech válečcích. Je dána ztrátou hmotnosti vzorku 

po vysušení, vyjádřena v hmotnostních procentech. Po vyrobení se všechny válečky zvážily 

na dvě desetinná místa na laboratorních vahách. Daly se do skříňové sušárny, kde se sušily do 

konstantní hmotnosti při teplotě 110 ⁰C. Vysušené válečky se opět zvážily na laboratorních 

vahách na dvě desetinná místa. Ze získaných hodnot, byla vypočtena ztráta sušením, podle 

vztahu (1): 

    
     

  
         (hm. %)       (1) 

kde ZS je ztráta sušením  (hm %), 

 mv -  hmotnost válečku po vyrobení  (g), 

 ms - hmotnost válečku po vysušení  (g). 
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 Ztráty sušením jednotlivých druhů válečků jsou zobrazeny v tabulce 9, u každé série je 

zaznamenána průměrná hodnota z deseti vypočtených hodnot. 

Tabulka 9  Průměrná ztráta sušením, jednotlivých sérií vzorků. 

Vzorek 
(čisté 
jíly) 

Ztráta 
sušením 
(hm %) 

Vzorek 
(50:50) 

Ztráta 
sušením 
(hm %) 

Vzorek 
(70:30) 

Ztráta 
sušením 
(hm %) 

03514 2,04 

V00815 1,04 V02415 1,21 

V00915 1,06 V02615 1,11 

V01015 1,08 V02715 1,21 

03714 2,77 

V01215 1,36 V02015 2,59 

V01315 1,34 V02215 2,78 

V01415 1,25 V02315 2,80 

03814 2,07 

V00515 1,01 V01615 3,83 

V00615 1,06 V01815 4,17 

V00715 1,03 V01915 3,94 

 

Z tabulky je patrné, že nejnižší ztráty sušením vykazovaly celkově směsi, které byly v 

poměru 50:50 jílů k vysoce hlinitým přísadám. Nejvyšší ztráty sušením měly vzorky 

v poměru 70:30, kromě vzorků připravených z jílu 03514 (V02415, V02615, V02715), kde 

ztráty sušením byly okolo 1 hm. %.  

4.3.3 Stanovení ztráty žíháním (ZŽ) 

 Ztráta žíháním byla provedena na všech vypálených vzorcích, a je dána ztrátou 

hmotnosti po vypálení, vyjádřena v hmotnostních procentech. Vysušené vzorky se zvážily na 

dvě desetinná místa na laboratorní váze a postupně se vypalovaly na požadované teploty ve 

vysokoteplotní peci (obr. 12).  

 

Obr. 12  Vzorky před výpalem ve vysokoteplotní peci. 
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 Po vypálení se každý vzorek zvážil na dvě desetinná místa a z navážených hodnot se 

vypočítala ztráta žíháním jednotlivých směsí, podle rovnice (2). 

    
     

  
         (hm. %)       (2) 

kde ZŽ je ztráta žíháním  (hm. %), 

 ms - hmotnost válečku po vysušení  (g), 

 mp - hmotnost válečků po vypálení  (g). 

 Ztráty žíháním jednotlivých druhů válečků jsou zobrazeny v tabulce 10, u každé série 

vzorků je zaznamenána průměrná hodnota z osmi naměřených hodnot. 

Tabulka 10  Průměrné ztráty žíháním, jednotlivých sérií vzorků. 

Vzorek 
(čisté 
jíly) 

Ztráta 
žíháním 
(hm %) 

Vzorek 
(50:50) 

Ztráta 
žíháním 
(hm %) 

Vzorek 
(70:30) 

Ztráta 
žíháním 
(hm %) 

03514 11,55 

V00815 6,07 V02415 8,47 

V00915 6,18 V02615 8,79 

V01015 6,16 V02715 8,53 

03714 11,69 

V01215 6,12 V02015 8,20 

V01315 6,39 V02215 8,23 

V01415 6,43 V02315 8,18 

03814 12,55 

V00515 6,68 V01615 8,41 

V00615 6,86 V01815 8,41 

V00715 6,87 V01915 8,63 

 

 Z tabulky hodnot ztráty žíháním lze pozorovat, že největší ztráty žíháním mají vzorky 

z čistých jílů, které se pohybují v rozmezí od 11,55-12,55 hm. %. Nejnižší ztráty měly naopak 

vzorky se směsí 50:50 jílu a vysoce hlinité přísady. Z toho vyplývá, že čím větší množství 

vysoce hlinité přísady, tím menší ztráty žíháním. 

4.3.3 Stanovení délkových změn (DZ) 

 Délkové změny byly stanoveny jako rozdíl délky vysušených a vypálených vzorků. 

Jsou to změny lineárních rozměrů, které vyplývají ze změn textury nebo modifikační či 

chemické přeměny přítomných složek vlivem přiváděného tepla.  

 Stanovení probíhalo tak, že se každá výška válečku změřila 3 krát, pomocí digitálního 

posuvného měřidla, po vysušení a vypálení na dvě desetinná místa. Z takto naměřených výšek 

se vypočítal aritmetický průměr. Délková změna po výpalu se potom určila ze vztahu (3). 

    
     

  
         (%)        (3) 
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kde DZ je délková změna válečku  (%), 

 ls -  výška válečku po vysušení  (mm), 

 lp - výška válečku po vypálení  (mm). 

 Délkové změny válečků jednotlivých jílů a jejich směsí jsou zobrazeny v tabulce 11 

i s teplotami výpalu. Každá délková změna je průměrná hodnota z dvou vypočtených 

délkových změn, každé směsi a teploty.  

Tabulka 11  Délkové změny jílů a jejich směsí. 

Jíl GM0  
+ jeho 
směsi 

DZ    (%) 
Výpal 
(⁰C) 

Jíl B1      
+ jeho 
směsi 

DZ    (%) 
Výpal 
(⁰C) 

Jíl WBT   
+ jeho 
směsi 

DZ  (%) 
Výpal 
(⁰C) 

03514 

16,35 1200 

03714 

15,16 1200 

03814 

5,38 1200 

16,55 1300 16,21 1300 5,83 1300 

18,38 1400 16,98 1400 8,18 1400 

19,75 1500 17,68 1500 11,42 1500 

V00815 

2,70 1200 

V01215 

2,99 1200 

V00515 

0,27 1200 

2,70 1300 3,98 1300 0,41 1300 

2,81 1400 4,24 1400 0,59 1400 

2,84 1500 4,35 1500 0,64 1500 

V00915 

1,62 1200 

V01315 

2,85 1200 

V00615 

0,52 1200 

1,78 1300 4,15 1300 1,02 1300 

3,72 1400 4,61 1400 1,19 1400 

4,39 1500 5,02 1500 1,17 1500 

V01015 

3,73 1200 

V01415 

3,58 1200 

V00715 

1,00 1200 

3,81 1300 3,39 1300 1,10 1300 

3,69 1400 3,51 1400 1,52 1400 

3,34 1500 3,28 1500 1,40 1500 

V02415 

6,12 1200 

V02015 

7,77 1200 

V01615 

1,68 1200 

7,09 1300 7,61 1300 1,77 1300 

8,33 1400 6,82 1400 2,17 1400 

9,35 1500 9,36 1500 2,20 1500 

V02615 

6,47 1200 

V02215 

5,80 1200 

V01815 

1,94 1200 

6,47 1300 6,14 1300 2,16 1300 

6,44 1400 6,55 1400 2,65 1400 

6,31 1500 6,39 1500 2,86 1500 

V02715 

7,39 1200 

V02315 

8,09 1200 

V01915 

1,79 1200 

7,79 1300 7,48 1300 2,33 1300 

8,33 1400 8,03 1400 2,59 1400 

9,10 1500 9,04 1500 2,78 1500 
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Obr. 13  Graf délkové změny, válečků jílu GMO a jeho směsí. 

 

Obr. 14  Graf délkové změny, válečků jílu B1 a jeho směsí. 
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Obr. 15  Graf délkové změny, válečků jílu WBT a jeho směsí. 

 Nejmenší délkové změny zaznamenané u čistých jílů má jíl 03814 (5 – 11 %) oproti 

druhým dvěma použitým jílům (16 – 20 % u jílu 03514 resp. 15 – 18 % u jílu 03714). Také 

vzorky připravené z tohoto jílu a vysocehlinitých přísad (50:50 i 70:30) mají nejmenší 

délkové změny. Z hlediska využitelnosti v praxi, kdy je kladen důraz na hlinitokřemičitý 

materiál s co nejmenšími délkovými změnami, se proto jeví použití jílu s obchodním 

značením WBT jako nejvýhodnější. Z toho samého důvodu se jeví jako nejlepší kombinace 

jílu WBT a vysocehlinité přísady Bauxit vibroml. v poměru 50:50 (V00515). Délková změna 

po výpalu na 1500 ⁰C u tohoto vzorku byla pouze 0,64 %. 

4.3.3 Stanovení objemové hmotnosti (OH) 

 Objemová hmotnost byla stanovena metodou sycení vzorků v kapalině, podle 

rovnice 4. Vypálené suché válečky byly před nasycením zváženy na laboratorních vahách na 

dvě desetinná místa. Zvážené válečky byly dány na podložku do nádoby s destilovanou vodou 

tak, aby se vzájemně nedotýkaly a hladina destilované vody byla 2 cm nad okrajem válečků. 

Nádoba se přivedla k varu, válečky se tímto způsobem nechaly dvě hodiny sytit.  

 Po dvou hodinách byla nádoba odstavena a nechána vychladnout na laboratorní 

teplotu. Vychladnuté válečky se poté vážily na hydrostatické váze (obr. 16), nejprve pod 

vodou. Následovalo odstranění přebytečné vody z povrchu válečku opatrným otřením pomocí 

vlhkého hadříku. Takto upravený vzorek se vážil na vzduchu. 

 Z takto získaných hodnot se určuje nejen objemová hmotnost, ale také nasákavost a 

zdánlivá pórovitost. 
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Obr. 16  Hydrostatická váha. 

       
  

     
         (g.cm

-3
)       (4) 

kde OHmat je objemová hmotnost  (g.cm
-3

), 

 ms - hmotnost suchého válečku  (g), 

 mn - hmotnost nasyceného válečku na vzduchu  (g), 

 mn
‘ 

- hmotnost nasyceného válečku pod vodou  (g), 

 ρv - hustota měrné kapaliny  (g.cm
-3

). 

 Objemové hmotnosti válečků jílů a jejich směsí, i s teplotami výpalu, jsou zobrazeny 

v tabulce 12, která se nachází společně s hodnotami hustot vzorků v kapitole 4.3.7. 

  Změny objemové hmotnosti jednotlivých směsí, které nastávaly při různých teplotách 

výpalu, jsou graficky znázorněny na obrázcích 17,18,19.  
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Obr. 17  Graf změny objemové hmotnosti válečků jílu GM0 a jeho směsí. 

 

 

Obr. 18  Graf změny objemové hmotnosti válečků jílu B1 a jeho směsí. 
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Obr. 19  Graf změny objemové hmotnosti válečků jílu WBT a jeho směsí. 

 Objemové hmotnosti všech referenčních vzorků se pohybují na úrovni přibližně 

2 g.cm
-3

. Se zvyšující se teplotou výpalu jejich objemová hmotnost se zvyšuje, což souvisí se 

slinováním systému. 

 U vzorků obsahující vysocehlinité přísady (50:50 i 70:30), lze pozorovat mírné snížení 

objemové hmotnosti oproti vzorkům referenčním. Na rozdíl od referenčních vzorků z čistých 

jílů, kde objemová hmotnost s teplotou mírně rostla, u vzorků s obsahem vysocehlinité 

přísady se objemová hmotnost s teplotou měnila jen velmi málo (v řadách desetin nebo setin).  

 Lze konstatovat, že nižší hodnoty objemové hmotnosti těchto vzorků jsou způsobeny 

vyšší pórovitosti. Toto dokumentuje i obr. 20, kde je na rozřezaných vzorcích V00515 a 

V01615 vidět zvýšené množství pórů oproti vzorku z čistého jílu 03814. Dále se prokázalo, že 

vzorky připravené z jílu WBT, který prokázaly nejmenší délkové změny, mají i hodnoty 

OHmat stabilní s nárůstem teploty výpalu.   

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

1200 1300 1400 1500 

3814 

V00515 

V00615 

V00715 

V01615 

V01815 

V01915 

Změny objemové hmotnosti válečků jílu WBT a jeho 
g.cm-3 

⁰C 



44 

 

 

Obr. 20  Pórovitost struktury vzorků 03814, V00515, V001615, po výpalu na 1500 ⁰C. 

4.3.7 Stanovení hustoty (ρ) 

 Hustota představuje celkový objem materiálů bez přítomných pórů. Stanovení hustoty 

bylo provedeno pomocí přístroje Pycnomatic AIC (obr. 21), který je určen pro měření 

skutečné hustoty pevných a práškových materiálů.  

 Před začátkem stanovení hustoty, byly válečky pomlety na vibračním mlýnu, na 

zrnitost < 1 mm. Takto připravený materiál byl přesně navážen na analytických vahách na 

čtyři desetinná místa a vložen v měřícím kelímku do cely přístroje. Měření probíhalo 

v atmosféře helia po předchozí kalibraci přístroje na standard.  

  Pomocí Pycnomaticu AIC, byly vyhodnoceny hustoty jednotlivých mletých vzorků 

v jednotkách g.cm
-3

 a sestaven protokol o průběhu zkoušky. Jednotlivé hustoty materiálů jsou 

zobrazeny v tabulce 12. 

 

Obr. 21  Pycnomatic AIC. 
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Tabulka 12  Objemové hmotnosti a hustoty válečků jílů a jejich směsí. 

Jíl GM0  
+ jeho 
směsi 

OH ρ 
Výpal 
(⁰C) 

Jíl B1      
+ jeho 
směsi 

OH ρ 
Výpal 
(⁰C) 

Jíl WBT   
+ jeho 
směsi 

OH  ρ    
Výpal 
(⁰C) (g.cm-3) (g.cm-3) (g.cm-3) 

03514 

2,15 2,71 1200 

03714 

2,22 2,70 1200 

03814 

1,87 2,72 1200 

2,21 2,71 1300 2,39 2,70 1300 1,91 2,70 1300 

2,25 2,70 1400 2,45 2,70 1400 2,06 2,67 1400 

2,35 2,70 1500 2,48 2,69 1500 2,24 2,61 1500 

V00815 

1,66 3,25 1200 

V01215 

2,08 3,07 1200 

V00515 

1,87 3,08 1200 

1,67 3,26 1300 2,07 3,05 1300 1,89 3,05 1300 

1,66 3,27 1400 1,99 3,05 1400 1,79 3,01 1400 

1,65 3,25 1500 2,06 3,02 1500 1,85 2,99 1500 

V00915 

1,89 3,10 1200 

V01315 

2,12 3,26 1200 

V00615 

1,90 3,25 1200 

1,85 3,05 1300 2,15 3,21 1300 1,93 3,24 1300 

1,80 3,05 1400 2,13 3,21 1400 1,91 3,21 1400 

1,81 3,04 1500 2,12 3,19 1500 1,92 3,18 1500 

V01015 

1,91 3,25 1200 

V01415 

1,79 3,22 1200 

V00715 

1,72 3,42 1200 

1,95 3,26 1300 1,81 3,27 1300 1,70 3,25 1300 

1,91 3,25 1400 1,78 3,17 1400 1,74 3,22 1400 

1,88 3,21 1500 1,74 2,92 1500 1,70 3,16 1500 

V02415 

1,92 2,93 1200 

V02015 

2,18 2,94 1200 

V01615 

1,90 2,93 1200 

1,98 2,94 1300 2,14 2,90 1300 2,09 2,92 1300 

1,99 2,90 1400 2,15 2,92 1400 1,92 2,88 1400 

2,08 2,90 1500 2,19 2,90 1500 2,04 2,83 1500 

V02615 

1,77 3,00 1200 

V02215 

1,91 3,01 1200 

V01815 

1,82 3,03 1200 

1,75 3,03 1300 1,94 3,02 1300 1,81 3,02 1300 

1,75 2,99 1400 1,91 2,99 1400 1,85 2,97 1400 

1,73 2,99 1500 1,90 2,99 1500 1,83 3,17 1500 

V02715 

2,03 3,19 1200 

V02315 

2,21 3,02 1200 

V01915 

1,92 3,01 1200 

1,99 3,03 1300 2,13 3,02 1300 1,96 3,00 1300 

1,98 2,99 1400 2,19 2,98 1400 1,97 2,95 1400 

2,00 3,03 1500 2,17 2,99 1500 1,97 2,90 1500 

  

 Hustoty referenčních vzorků se pohybují kolem 2,7 g.cm
-3

. Vzorky obsahující vysoce 

hlinitou přísadu mají oproti referenčním vzorkům vyšší hustoty, což opět svědčí o vyšší 

pórovitosti vzorků s vysocehlinitou přísadou. 
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 Hodnoty hustoty a objemové hmotnosti vzorků byly použity pro výpočet skutečné 

pórovitosti (kap. 4.3.5.2). 

4.3.4 Stanovení nasákavosti (NV) 

 Nasákavost představuje množství otevřených pórů v materiálu. K jejímu určení byly 

použity stejné hodnoty zjištěné při stanovení OHmat (kap. 4.3.3.). 

 Nasákavost je dána poměrem hmotnosti pohlcené kapaliny válečkem k hmotnosti 

suchého válečku. Udává se v procentech a vypočítá se podle vztahu (5). 

    
     

  
.100     (%)         (5) 

kde NV je nasákavost válečku  (%), 

 mn - hmotnost nasyceného válečku na vzduchu  (g), 

 ms - hmotnost suchého válečku  (g). 

 Nasákavosti válečků jílů a jejich směsí je zobrazeno v tabulce 13 i s teplotami výpalu. 
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Tabulka 13  Nasákavost jílů a jejich směsí. 

Jíl GM0     
+ jeho 
směsi 

NV   (%) 
Výpal 
(⁰C) 

Jíl B1              
+ jeho 
směsi 

NV   (%) 
Výpal 
(⁰C) 

Jíl WBT     
+ jeho 
směsi 

NV   (%) 
Výpal 
(⁰C) 

03514 

7,90 1200 

03714 

5,98 1200 

03814 

16,00 1200 

6,55 1300 4,16 1300 14,88 1300 

6,13 1400 2,55 1400 10,05 1400 

2,56 1500 0,39 1500 0,15 1500 

V00815 

29,29 1200 

V01215 

15,03 1200 

V00515 

20,27 1200 

28,72 1300 15,19 1300 19,64 1300 

29,02 1400 16,89 1400 21,89 1400 

28,66 1500 14,63 1500 19,62 1500 

V00915 

19,73 1200 

V01315 

16,25 1200 

V00615 

20,37 1200 

21,09 1300 15,28 1300 20,34 1300 

22,12 1400 15,17 1400 20,09 1400 

21,75 1500 17,67 1500 19,11 1500 

V01015 

20,95 1200 

V01415 

24,80 1200 

V00715 

26,68 1200 

20,03 1300 24,27 1300 27,72 1300 

21,20 1400 25,39 1400 25,97 1400 

21,40 1500 25,63 1500 26,25 1500 

V02415 

17,68 1200 

V02015 

10,12 1200 

V01615 

17,85 1200 

15,41 1300 11,85 1300 16,35 1300 

15,04 1400 11,42 1400 11,77 1400 

12,58 1500 7,35 1500 8,58 1500 

V02615 

22,43 1200 

V02215 

18,59 1200 

V01815 

21,39 1200 

23,35 1300 18,03 1300 21,60 1300 

23,44 1400 17,87 1400 19,82 1400 

24,12 1500 18,42 1500 18,85 1500 

V02715 

15,23 1200 

V02315 

10,93 1200 

V01915 

18,14 1200 

16,69 1300 13,23 1300 17,13 1300 

15,74 1400 11,33 1400 15,97 1400 

16,41 1500 11,40 1500 14,52 1500 

 

 Vypočtené hodnoty nasákavosti opět ukazují na vyšší pórovitost vzorků připravených 

smícháním jílů a vysocehlinitých přísad, oproti vzorkům referenčním. Referenční vzorky mají 
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nasákavost 2 krát až 4 krát nižší než vzorky z vysocehlinitými přísadami v případě jílů 03514 

a 03714. U samotného jílu 03814 je nasákavost přibližně dvakrát vyšší než u druhých dvou 

jílů, také rozdíl nasákavosti mezi hodnotami jílu a jeho vysocehlinitých vzorků je podstatně 

menší. 

4.3.5 Stanovení pórovitosti 

 U keramických materiálů se stanovuje zdánlivá a skutečná pórovitost, protože 

pórovitost ovlivňuje vlastnosti keramických výrobků. Podle množství pórů se určuje, zda je 

materiál hutný nebo izolační. 

4.3.5.1  Stanovení zdánlivé pórovitosti (ZP) 

 Zdánlivá pórovitost je dána poměrem objemu otevřených pórů válečku k jeho 

celkovému objemu včetně všech pórů a dutin. Vypočte se podle rovnice (6) a je vyjádřená 

v procentech. Zkouška se provádí nasycením válečků a je popsána v kapitole 4.3.3. 

    
     

     
          (%)        (6) 

kde ZP je zdánlivá pórovitost  (%), 

 ms - hmotnost suchého válečku  (g), 

 mn - hmotnost nasyceného válečku na vzduchu  (g), 

 mn
‘ 

- hmotnost nasyceného válečku pod vodou  (g). 

 Vypočtené hodnoty zdánlivé pórovitosti jsou uvedeny společně s hodnotami skutečné 

pórovitosti v tabulce 14. 

4.3.5.2  Stanovení skutečné pórovitosti (SP) 

 Skutečná pórovitost je dána poměrem otevřených i uzavřených pórů válečku k jeho 

objemu včetně všech pórů. Tato pórovitost by měla být větší než zdánlivá, neboť zahrnuje i 

objem uzavřených pórů. Je vyjádřená v procentech a vypočítá se podle rovnice (7). 

    
  –   

 
         (%)        (7) 

kde SP je skutečná pórovitost  (%), 

 ρ - hustota válečku  (g.cm
-3

), 

 OH - objemová hmotnost válečku  (g.cm
-3

). 

 Vypočtené hodnoty zdánlivé a skutečné pórovitosti jednotlivých válečků jílů a jejich 

směsí jsou zobrazeny v tabulce 14, i s teplotami výpalu. 
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Tabulka 14  Zdánlivá a skutečná pórovitost válečků. 

Jíl GM0     
+ jeho 
směsi 

ZP 
(%) 

SP 
(%) 

Výpal 
(⁰C) 

Jíl B1       
+ jeho 
směsi 

ZP 
(%) 

SP 
(%) 

Výpal 
(⁰C) 

Jíl WBT   
+ jeho 
směsi 

ZP 
(%) 

SP 
(%) 

Výpal 
(⁰C) 

03514 

17,03 20,71 1200 

03714 

13,56 16,11 1200 

03814 

29,93 31,37 1200 

14,52 18,56 1300 9,79 13,10 1300 28,41 29,48 1300 

13,80 16,69 1400 6,04 12,13 1400 20,72 22,93 1400 

6,03 13,02 1500 0,93 11,67 1500 0,34 14,44 1500 

V00815 

48,71 48,96 1200 

V01215 

31,34 32,21 1200 

V00515 

38,03 39,26 1200 

47,93 48,96 1300 31,58 31,88 1300 37,21 38,10 1300 

48,18 49,28 1400 33,75 34,65 1400 39,24 40,54 1400 

47,29 49,38 1500 30,19 31,84 1500 36,34 38,10 1500 

V00915 

37,36 39,08 1200 

V01315 

34,54 34,85 1200 

V00615 

38,76 41,64 1200 

39,11 39,25 1300 32,86 33,18 1300 39,39 40,42 1300 

40,00 40,74 1400 32,34 33,75 1400 38,55 40,29 1400 

39,47 40,42 1500 35,75 36,80 1500 36,78 39,52 1500 

V01015 

40,06 41,30 1200 

V01415 

44,58 44,23 1200 

V00715 

46,04 49,70 1200 

39,17 40,04 1300 43,94 44,74 1300 47,10 47,88 1300 

40,49 41,29 1400 45,29 43,87 1400 45,21 46,02 1400 

40,36 41,39 1500 44,70 40,46 1500 44,70 46,30 1500 

V02415 

33,96 34,62 1200 

V02015 

22,06 25,96 1200 

V01615 

33,97 35,12 1200 

30,59 32,54 1300 25,43 26,11 1300 19,65 21,84 1300 

29,93 31,43 1400 24,56 26,58 1400 31,46 33,37 1400 

26,24 28,27 1500 16,90 20,91 1500 24,11 27,78 1500 

V02615 

39,72 41,11 1200 

V02215 

35,53 36,63 1200 

V01815 

38,97 39,90 1200 

41,00 42,09 1300 34,97 35,95 1300 39,24 39,96 1300 

41,07 41,44 1400 34,27 35,89 1400 36,70 37,90 1400 

41,75 42,28 1500 35,08 36,47 1500 34,63 42,10 1500 

V02715 

30,97 36,36 1200 

V02315 

24,21 26,89 1200 

V01915 

34,95 36,12 1200 

33,36 34,20 1300 28,26 29,50 1300 33,61 34,77 1300 

31,31 33,66 1400 24,87 26,60 1400 31,47 33,36 1400 

32,84 34,10 1500 24,84 27,20 1500 28,72 32,03 1500 

  

 Z tabulky je zřejmé, že nejnižší pórovitost měly vzorky z čistých jílů a pórovitost u 

nich klesala se zvyšující teplotou výpalu. Vzorky obsahující vysocehlinité přísady vykazovaly 

vyšší pórovitosti. Znamená to tedy, že přídavek vysocehlinité přísady k čistým jílům má za 
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důsledek zvýšení pórovitosti materiálů. Součastně se tímto potvrdily i závěry u stanovení 

objemové hmotnosti, že nižší objemová hmotnost vzorků souvisí se vzrůstající pórovitostí. 

 Pórovitost struktury je zobrazena na jílu 03814 a vzorcích směsi V00515 a V01615 

(obr. 20), kde jsou dobře viditelné rozdíly v množství pórů u vzorku referenčního (03814) a 

směsí od tohoto vzorku odvozených.  

4.3.6 Stanovení pevnosti v tlaku (PTL) 

 Pevnost v tlaku byla stanovena na vysušených i vypálených válečcích. Zkouška 

probíhala na hydraulickém lisu. 

 Pevnost v tlaku je síla působící na jednotku průřezu zkušebního válečku v okamžiku, 

kdy dojde k jeho porušení. Zkouška probíhala dle normy ČSN EN 993-5 [25], výpočet se 

provedl podle rovnice (8) a výsledky se uvádí v MPa. 

    
 

 
      (MPa)         (8) 

kde PTL je pevnost v tlaku  (MPa), 

 F - zatěžující síla  (N), 

 S - zatěžovaná plocha  (mm
2
). 

Vypočtené pevnosti v tlaku válečků jsou zobrazeny v tabulce 15, kde se uvádí i jejich 

teploty výpalu a válečky po sušení. 

Z tabulky hodnot byly sestrojeny grafy, průběhu změny pevnosti válečků při různých 

teplotách výpalu. Tyto grafy jsou zobrazeny na obrázcích 22, 23, 24.  

  



51 

 

Tabulka 15  Pevnosti v tlaku válečků jílů a jejich směsí. 

Jíl GM0   
+ jeho 
směsi 

PTL    
(MPa) 

Výpal 
(⁰C) 

Jíl B1      
+ jeho 
směsi 

PTL    
(MPa) 

Výpal 
(⁰C) 

Jíl WBT   
+ jeho 
směsi 

PTL    
(MPa) 

Výpal 
(⁰C) 

03514 

3,02 vysušené 

03714 

2,01 vysušené 

03814 

2,32 vysušené 

32,54 1200 15,01 1200 9,81 1200 

34,41 1300 25,07 1300 10,47 1300 

32,23 1400 15,91 1400 21,71 1400 

37,81 1500 19,69 1500 117,47 1500 

V00815 

2,21 vysušené 

V01215 

1,93 vysušené 

V00515 

1,31 vysušené 

6,91 1200 31,59 1200 3,39 1200 

7,63 1300 39,09 1300 6,44 1300 

8,60 1400 39,74 1400 12,53 1400 

9,84 1500 76,38 1500 39,41 1500 

V00915 

2,07 vysušené 

V01315 

1,90 vysušené 

V00615 

0,97 vysušené 

6,98 1200 19,78 1200 1,64 1200 

13,41 1300 47,89 1300 2,22 1300 

16,25 1400 31,63 1400 3,42 1400 

30,44 1500 37,53 1500 8,19 1500 

V01015 

1,91 vysušené 

V01415 

3,18 vysušené 

V00715 

1,04 vysušené 

9,17 1200 25,19 1200 4,34 1200 

8,99 1300 24,52 1300 3,96 1300 

7,88 1400 31,62 1400 6,77 1400 

11,42 1500 50,76 1500 9,71 1500 

V02415 

2,96 vysušené 

V02015 

4,55 vysušené 

V01615 

3,04 vysušené 

15,83 1200 29,92 1200 5,34 1200 

15,86 1300 34,08 1300 8,74 1300 

26,05 1400 40,19 1400 16,23 1400 

37,44 1500 46,32 1500 68,79 1500 

V02615 

2,64 vysušené 

V02215 

4,07 vysušené 

V01815 

3,34 vysušené 

10,77 1200 26,00 1200 7,92 1200 

13,52 1300 36,20 1300 8,65 1300 

17,59 1400 29,24 1400 10,52 1400 

18,39 1500 49,07 1500 24,59 1500 

V02715 

2,11 vysušené 

V02315 

4,01 vysušené 

V01915 

3,29 vysušené 

18,92 1200 38,67 1200 4,98 1200 

18,81 1300 42,14 1300 5,76 1300 

22,52 1400 35,99 1400 7,93 1400 

22,95 1500 50,59 1500 32,54 1500 
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Obr. 22  Graf pevnosti v tlaku válečků jílu GMO a jeho směsí v závislosti na teplotě. 

 

Obr. 23  Graf pevnosti v tlaku válečků jílu B1 a jeho směsí v závislosti na teplotě. 
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Obr. 24  Graf pevnosti v tlaku válečků jílu WBT a jeho směsí v závislosti na teplotě. 

 Z grafů naměřených hodnot je zřejmé, že všechny vysušené válečky dosáhly 

manipulační pevnosti. U vypálených válečků ve většině případů pevnost v tlaku zvyšovala 

s rostoucí teplotou výpalu. Nejvyšších pevností u série dosahovaly vzorky z čistých jílů, 

kromě série z jílu B1, kde tyto referenční vzorky měly nejnižší pevnosti. 

 Nejnižších hodnot pevnosti v tlaku měl jíl 03514 a jeho směsi. Pevnosti nepřekročily 

hodnoty 40 MPa u čistého jílu, u směsi 50:50 i 70:30 byly pevnosti v tlaku jen na úrovni 

přibližně 20 MP. 

 Jíl 03714 měl pevnosti v tlaku při všech teplotách výpalu prakticky podobné, okolo 

20 MPa. Jeho směsi dosáhly až dvojnásobné pevnosti v obou kombinacích 50:50 i 70:30 při 

všech teplotách výpalu.  

 Referenční vzorek jílu 03814 při nižších teplotách výpalu dosáhl jen velmi malých 

pevností v tlaku (okolo 10 MPa) stejně jako jeho směsi. Ale po výpalu na 1500 ⁰C bylo 

dosaženo hodnoty 117,5 MPa u čistého jílu a vysokých hodnot pevností u vzorků 

V00515 (39,4 MPa) a V01615 (68,8 MPa). Tyto dva vzorky vykazovaly i ostatní vlastnosti 

velmi dobré. Lze tedy doporučit kombinaci jílu s obchodním značením WBT (03814) a 

vysocehlinité přísady Bauxit vibroml. (03014) jako vhodné suroviny pro výrobu 

vysohlinitých výrobků. 

4.3.7 Diferenční termická analýza (DTA) 

 Diferenční termická analýza je dynamická, tepelně analytická metoda měření rozdílu 

teplot mezi měřeným vzorkem a standardem v závislosti na teplotě. Výsledkem DTA je 
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křivka znázorňující diferenci teploty měřeného vzorku a standardu v závislosti na teplotě resp. 

čase. 

 DTA byla provedena pomocí simultánního termického přístroje STA 504 (obr. 25), na 

měření TG a DTA.  

 Diferenční termická analýza probíhala za podmínek: 

- rychlost ohřevu: 10 ⁰C.min
-1

, 

- atmosféra:  vzduch, 5 l.h
-1

, 

- max. teplota: 1300 ⁰C. 

 

Obr. 25  Simultánní termický analyzér STA 504. 

 Analýza byla provedena na jednotlivých jílech a jejich směsích, výsledkem je grafické 

znázornění průběhu množství tepla, které se uvolnilo v závislosti na teplotě (obr. 26,27,28). 
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Obr. 26  Graf diferenční termické analýzy jílu GMO a jeho směsí. 

 

 

 

 

Obr. 27  Graf diferenční termické analýzy jílu B1 a jeho směsí. 
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Obr. 28  Graf diferenční termické analýzy jílu WBT a jeho směsí. 

 Z grafů je patrné, že u všech referenčních vzorků a jejich směsí nastává první 

endotermická reakce při teplotě okolo 500 ⁰C, což odpovídá dehydroxylaci jílových minerálů 

obsažených ve směsích, která je realizována ztrátou strukturní vody. Další reakce je 

exotermická, která nastává u všech směsí okolo teploty 970 ⁰C, kde dochází k přeměně na 

spinelovou fázi. Poslední viditelná reakce nastává v okolí teplot 1200 ⁰C, kde probíhá 

přeměna na mullit a vznik cristobalitu. 

 Dále je z obrázku 28 patrné, že u jílu WBT (03814) a jeho směsí dochází v oblasti 

teplot okolo 400 ⁰C k výrazné exotermické reakci. Tato reakce je způsobena vyhoříváním 

organických látek, které jsou v jílu 03814 přítomny (viz tabulka 4). Uvedenou skutečnost 

prokázala i následná zkouška ztráty žíháním při teplotě 380 ⁰C. Po hodinové výdrži na této 

teplotě dosáhla ztráty žíháním 4 %, což souhlasí s hodnotami obsahu organických látek 

v materiálovém listu jílu WBT (03814). Také na tomto grafu jílu WBT je zřejmý malý 

endotermický efekt při teplotě 570 ⁰C, což odpovídá polymorfní přeměně β-křemene        

na α-křemen. 
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5 ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo připravit slinuté modifikované jíly s vysocehlinitou 

přísadou. Stanovit na nich vlastnosti v závislosti na množství použité vysocehlinité přísady 

(poměr jílů:Al2O3 přísada 50:50 a 70:30) a na různé teplotě výpalu (1200,1300,1400,1500 ⁰C) 

 Pro experimentální část byly zhotoveny hlinitokřemičité vzorky a vzorky referenční 

z čistých jílů. Pro zhotovení byly použity tři druhy jílů a tři druhy vysocehlinitých přísad. 

Použité suroviny byly dodány společností Seeif Ceramic, a.s. Obchodní označení těchto 

surovin bylo: jíl WBT 0-2, jíl B1 0-2, jíl GMO 0-1 a vysocehlinité suroviny byly označeny: 

Bauxit vibroml., ALO EX 34, Korund 325 MESH. 

 Vzorky byly vypáleny na různé teploty (od 1200 do 1500 ⁰C) a následně na nich byly 

provedeny mechanické zkoušky a zkoušky hutnosti. Konkrétně provedenými mechanickými 

zkouškami byly: ztráty sušením, ztráty žíháním, délkové změny po výpalu a pevnosti v tlaku. 

Posuzovány byly také kritéria hutnosti jednotlivých materiálů a to: objemová hmotnost, 

hustota, nasákavost, zdánlivá a skutečná pórovitost. 

 Stanovení ztráty žíháním na jednotlivých seriích vzorků prokázalo pozitivní vliv 

vysocehlinité přísady, neboť čím větší množství této přísady ve vzorcích tím menší ztráty 

žíháním.  

 Délkové změny sérií vzorků rostly v závislosti s rostoucí teplotou výpalu. Nejmenší 

délkové změny vykazoval jíl WBT (03814) a jeho směsi. Především směsi tvořeny 

s vysocehlinitou přísadou Bauxit vibroml. (V00515 a V01615), kde délkové změny 

dosahovaly hodnot při teplotě výpalu 1500 ⁰C, 0,64 % směs V00515 (50:50) a 2,20 % směs 

V01615 (70:30). 

 Pevnost v tlaku s rostoucí teplotou zpravidla rostla u všech sérií vzorků. U 

referenčních vzorků při teplotě výpalu 1500 ⁰C měl nejvyšší pevnost v tlaku jíl WBT (03814) 

a to 117,47 MPa. Směsi jílu WBT s vysocehlinitou přísadou vykazovaly nejvyšší pevnosti 

s přísadou Bauxit vibroml. Ostatní dva jíly s touto přísadou také vykazovaly největší pevnosti 

v tlaku. Lze tedy usoudit, že vysocehlinitá přísada Bauxit vibroml. má pozitivní vliv na 

všechny druhy použitých jílů, co se týče pevnostních vlastností vzorků. 

 Při posouzení objemové hmotnosti a hustoty jednotlivých sérií vzorků, byly vypočteny 

objemové hmotnosti referenčních vzorků na úrovni přibližně 2 g.cm
-3

. Se zvyšující se 

teplotou výpalu objemové hmotnosti referenčních vzorků vzrůstaly, což nasvědčuje slinování 

systému. U vzorků obsahující vysocehlinité přísady, byly objemové hmotnosti nižší než u 

referenčních vzorků a s teplotou výpalu se výrazně neměnily. Nižší hodnoty objemové 

hmotnosti u vzorků s vysocehlinitými přísadami jsou způsobeny vyšší pórovitostí struktury, 

což prokázalo i následující stanovení zdánlivé a skutečné pórovitosti.  

 Pórovitosti referenčních vzorků byly nižší než pórovitosti u vzorků s vysocehlinitými 

přísadami. U referenčních vzorků pórovitosti také klesaly se zvyšující se teplotou výpalu, což 

způsobilo slinování systému. Lze tedy konstatovat, že vysocehlinité přísady mají vliv na 

vznik pórů ve struktuře.  
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 Diferenční termická analýza byla provedena na všech jílech a jejich směsích a ukázalo 

se, že vysocehlinité přísady nemají vliv na průběh mullitizace jílových minerálů. U všech 

vzorků byl podobný průběh analýzy, k mullitizaci došlo vždy při teplotě na úrovni 1200 ⁰C. 

 Na základě výsledků diplomové práce lze vyvodit následující závěry: 

 Jíl WBT (03814) vykazuje nejvhodnější vlastnosti ze tří posuzovaných jílů, vykazuje 

jak nejmenší délkové změny, tak nejvyšší pevnosti v tlaku při teplotě výpalu 1500 ⁰C.  

 Nejvhodnější kombinace jílu a vysocehlinité přísady z hlediska jejich vlastností je 

kombinace jílu WBT (03814) a vysocehlinité přísady Bauxit vibroml. (03014), v obou 

poměrech 50:50 i 70:30. Tyto směsi oproti ostatním směsím tohoto jílu vykazují 

nejvyšší pevnosti v tlaku při teplotě výpalu 1500 ⁰C (V00515 má pevnost v tlaku 

39,41 MPa a V01615 má pevnost v tlaku 68,79 MPa). Zároveň vykazují nejnižší 

délkové změny a nejnižší skutečnou pórovitost struktury. To jsou vlastnosti, které jsou 

žádoucí při použití v praxi. 

 Vliv teploty výpalu na vlastnosti vzorků je nejvíce znatelný při stanovení pevností 

v tlaku, kde nejvyšší nárůst pevností nastal při teplotě 1500 ⁰C, proti teplotě výpalu 

1400 ⁰C (nárůst až 100 %). 

 Teplota má dále pozitivní vliv na pórovitost struktury, se zvyšující se teplotou klesá 

pórovitost, což nasvědčuje slinování systému.  

 Průběh diferenční termické analýzy dokazuje, že k mullitizaci u všech směsí dochází 

při teplotě kolem 1200 ⁰C, bez ohledu na obsah vysocehlinité přísady. 
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