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Abstrakt 

 Teoretická část předloţené diplomové práce je zaměřena na vlastnosti vermikulitu a 

jeho podobnost s montmorillonitem, dále na koloidní roztoky alkalických silikátů. Výroba 

vodního skla a jeho vyuţití ve formovacích směsích jako pojivového systému. Jeho fyzikálně 

chemické vlastnosti, rozdělení podle postupů vytvrzování směsí s vodním sklem. Vliv 

způsobu vytvrzování na pevnost směsi. 

 Praktická část zahrnující také pouţité materiály a technické postupy měření je 

zaměřena na výrobu zkušebních vzorků s různými typy vodních skel zkoušení a vzájemné 

porovnání. 

 

Klíčová slova 

vermikulit, koloidní roztok alkalických silikátů, pevnost v ohybu, dehydratace 

 

 

Abstract 

 

 The theoretical part contains a closer look at Vermiculite and its similarity to 

montmorillonite and colloidal solutions of alkali metal silicates. Production of water glass and 

its use in molding compounds as a binder system. Their physical and chemical properties, 

breakdown by curing process, the binder and curing procedures mixtures with water glass. 

Effect of curing on the strength of the mixture. 

 The practical part is focused on the production of test specimens and their subsequent 

testing and comparison. It describes the materials and techniques. 
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progress 
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1 Úvod 
V dnešní době se výrazná část odlitků odlévá do jednorázových forem. Vyráběny jsou 

z formovacích směsí, které se po odlití a následném vychladnutí odlitku rozbíjí. Obvykle 

pouţívané formovací směsí jsou směsi s křemennými ostřivy (méně pouţívána jsou 

nekřemenná ostřiva, především chromit, olivín aj.), která jsou pojena pojivy na různé bázi.  

Pojiva jsou ze své chemické podstaty buď organická (sacharidy, oleje, umělé 

pryskyřice), nebo anorganická (jíly, alkalické silikáty).  

Formovací směsi mohou být regenerovány a ostřivo je dále vyuţíváno při výrobě 

slévárenských forem a jader. 

Nastává však problém v podobě pouţívaných pojivových systémů, jenţ spočívá v 

jejich chemickém charakteru, respektive v obsahu organických či anorganických látek. 

Vynikající technologické vlastnosti jako například vysoké pevnosti po vytvrzení nebo dobrá 

rozpadavost, mají organické pojivové systémy na bázi fenolických, furanových nebo 

polyuretanových pryskyřic. Organické pojivové systémy však přináší jisté nevýhody. 

Ekologické a hygienické potíţe v podobě uvolňování škodlivých emisí (např. formaldehyd, 

BTEX, PAH atd.) a také potíţe s deponováním toxických odpadů (nebezpečný odpad).  

Pouţitím anorganických pojivových systémů mnohé z výše uvedených problémů 

odpadá. Formovací směsi, které jsou pojeny jíly, jsou prakticky bez jakýchkoliv škodlivin 

(bez přítomnosti uhlíkatých přísad). Do skupiny anorganických pojivových systémů, patří 

rovněţ koloidní roztoky alkalických silikátů (zejména sodných), které jsou označovány také 

jako „vodní skla“. Koloidní roztoky alkalických silikátu lze vytvrzovat např. chemicky (CO2 

proces, ST-směsi vytvrzované estery aj.) nebo fyzikálně dehydratací – horkým vzduchem 

(metoda Hot-Box), mikrovlnami atd. Pouţitím této skupiny pojivových soustav se zbavujeme 

hygienických problémů. Bohuţel výraznou nevýhodounemodifikovaných vodních skel ve 

srovnání s organickými pojivy je jejich, vysoká zbytková pevnost, tím pádem i zhoršená 

rozpadavost forem a jader i regenerovatelnost ostřiva.  
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2 Cíl práce 

 

 Cílem diplomové práce bylo hodnocení vlivu různých vodních skel, která byla 

popřípadě modifikována různými aditivy, vytvrzovaných dehydratačními postupy (po 

tepelném zpracování ţíhací pecí, mikrovlnami aj.), na pevnost v ohybu a následném navlhání 

zkušebních vzorků. Tento proces simuluje podmínky výroby vermikulitových desek, které 

mají široký potenciál především jako náhrada šamotových výrobků. 
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3 Vermikulit 
 

 Vermikulit se začal průmyslově těţit v 20. století, kdy se na trhu objevil jako surovina 

na výrobu stavebních hmot. Vyuţití vermikulitu dosáhlo širokého uplatnění, proto také 

vzrostla jeho těţba. 

 

3.1 Charakteristika a vlastnosti vermikulitu 

 

 Vermikulit, dle chemického sloţení, je trioktaedrický vodný magnesioaluminový 

silikát, který patří do skupiny jílových slíd. Jedná se o materiál zlatohnědé, zelenohnědé aţ 

jasně ţluté barvy, který se lehko štěpí do vloček. 

 Vzniká nejčastěji  zvětráváním biotitu a flogopitu nebo také přeměnou (do 350 ˚C) 

pyroxenitu, peridotitu, dunitu, amfibolitu a při styku karbonátiských hornin s intruzemi ţul a 

pegmatitu. 

 Struktura je tvořena biotitovou mříţkou, mezi jednotlivými jílovými destičkami je 

umístěna molekulární voda. Vyskytuje se v malých aţ nepatrných krystalcích (podobně jako 

illit), nebo tvoří větší lupínky jako slídy. [1], [2] 

 

 

Obr. 1 Struktura vermikulitu [3] 
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 Vermikulit zvětšuje při zahřívání, svůj objem a to aţ 22 krát. Charakteristikou expanze 

je mechanické oddělování obou vrstev (voda se mění v páru). 

 Od montmorillonitů se vermikulit liší větší hustotou náboje a umístění náboje ve 

struktuře. V přírodních vermikulitech převládá z vyměnitelných mezivrstevních kationtů 

Mg
2+

. Ten se do struktury dostane při jeho vzniku, nejčastěji zvětráváním biotitu. 

 Název VERMIKULIT pochází z latinského jazyka, kdy vermiculo = roditi červy. Při 

rychlém ohřevu na teplotu 1000 aţ 1300 ˚C se vločky protáhnou do dlouhých, jako červ 

vypadajících částic. 

 Pří zahřívání ztrácí vermikulit část své vody. Tato dehydratace probíhá ve dvou 

odchylných typech: 

 1) nezvratný typ probíhá při teplotě 110 ˚C (původně vysušený vermikulit ponechaný 

v normálních atmosférických podmínkách znovu pohlcuje vzdušnou vodu a nastává 

kvantitativní rehydratace); 

 2) nezvratný typ probíhá při nízkých teplotách. Vede ke stálé ztrátě veškeré vody, která 

má za následek změnu molekulární struktury na strukturu podobnou struktuře mastku. 

 Schopnost výměny iontů je u vermikulitu větší neţ u montmorillonitu. Vermikulit je 

ohnivzdorný minerál, hnilobovzdorný, bez zápachu.  Je inertní na většinu chemikálií,  je 

bezprašný, elektricky nevodivý. Má výborné schopnosti tepelné a zvukové izolace. Všechny 

tyto vlastnosti jsou velmi uţitečné a činí z vermikulitu hledaný materiál. Hustota vermikulitu 

ve volném stavu se mění úměrně k rozměru zrna a pečlivosti třídění. [1] 

 

3.2 Výskyt a těžba vermikulitu 

 

 Hlavní produkce vermikulitu pochází ze severoamerických loţisek. V Montaně je 

největší světové loţisko, kde se vermikulit těţí na povrchovém dole. Těţba je mechanizována. 

Na sítech se z vytěţené suroviny odstraňuje jalových materiálů (převáţně hadec), poté se 

dopravníky dodává do rotační sušárny, kde prochází teplým prostředím (max. 82 ˚C, aby 

nedocházelo k nadměrnému odpařování vody). 

3.2.1 Využití vermikulitu 

 

 Jiţ dnes, kdy výzkum vermikulitu je v začátku, můţeme říci, ţe jeho uplatnění je 

mnohostranné. Je ho pouţíváno především tam, kde se uplatňuje jeho nízká speciální váha, 

buněčnatá struktura, elektrická a tepelná nevodivost, chemická inertnost a celá řada dalších 
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vlastností, mezi nimi v neposlední řadě i odolnost proti ţravému hmyzu a hlodavcům. 

 Dosud se vyuţívá ve: 

1) stavebnictví ( vermikulitové betony, omítky a izolace) 

2) hutnictví ( vermikulitové cihly do vysokých pecí, ochranné povrchy ingotů, vermikulitová 

 volně loţená izolace) 

3) hornictví ( vermikulitové betony a ochranné nátěry) 

4) keramickém a sklářském průmyslu (přísada pro velmi tvrdé glazury) 

5) rafinerie nafty (jako filtrační materiál). [1] 

  

3.2.1.1 Vermikulit ve stavebnictví 

  

 Mísí-li se granulovaný rozemletý vermikulit s vápnem nebo cementem, vzniknou 

malty nebo betony v nichţ vermikulit působí jako agregát. Je nevhodné přidávat jakékoliv 

jiné další přísady, protoţe by bylo nebezpečí, ţe se vermikulit vyredukuje a tak se znehodnotí 

jeho vlastnosti.  

 Čím jemněji zrněný vermikulit se pouţije, tím více je třeba směs zvlaţit. Rovněţ i 

vlastní vyuţití vermikulitových přísad je závislé na velikosti zrna. Podle granulometrických 

sít rozlišujeme 5 základních druhů: 

a) nejjemněji mletý vermikulit (k přípravě venkovních omítek pro postřik)  

b) Jemně mletý vermikulit (akustické omítky 

c) Středně mletý vermikulit (na výrobu vysoce namáhaných stavebních panelů, obkladačky, 

dlaţdice)  

d) Hrubě mletý vermikulit (dokonalá zvuková i tepelná izolace 

e) Nemletý vermikulit se pouţívá především jako volná izolační výplň mezi duté stěny, 

stropní konstrukce nebo izolace střech  

  

Všechny tyto druhy vermikulitových výrobků mají velmi důleţité společné vlastnosti, ţe jsou 

velmi lehké, chemicky (i proti agresivní vodě) i biologicky absolutně odolné. 

 

3.2.1.2 Vermikulit v hutnictví 

  

 Vermikulit zadrţuje mezi jednotlivými šupinkami velké mnoţství vzduchu, je velmi 

lesklý a odráţí sálavé teplo. K těmto vlastnostem patří i jeho špatná vodivost. Všechny tyto 
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důvody činí z vermikulitu nejlepší dosud známy tepelný izolátor. Přitom, jak jiţ řečeno, je 

nehořlavý, měkne aţ při 1200 ˚C a skelnatí aţ při 1350 ˚C. 

 Těchto vlastností vermikulitu se vyuţívá především v hutním průmyslu, kde vedle 

vermikulitové refrakční výplně stěn vysokých pecí (dnes jiţ běţně uţívané v USA, Kanadě, 

Spojeném království a Francii) se zavádí pouţití vermikulitových betonů, případně volně 

loţeného vermikulitu, k izolaci ţhavých ocelových ingotů (váha aţ 13500 kg) do 

zpracovatelských dílen, vzdálených 250 km od ţelezáren (po přepravě, která trvá 16 hod. mají 

ingoty ještě teplotu 700 ˚C). 

 Ve Francii společnost Usinor přizpůsobila nákladní vagony k přepravě 60 tunových 

ingotů, kde je izolační obal tvořen 12cm tlustou formou z vermikulitového betonu. Tento 

způsob přepravy vyuţívají i jiné společnosti. 

 

3.2.1.3 Vermikulit v hornictví 

 Ředitelství britských uhelných dolů úspěšně vyzkoušelo v uhelné oblasti East 

Midlands a dnes běţně pouţívá v celé řadě svých závodů vermikulitové betony jako tmelu 

v uhelných slojích. 

 Dosud velmi obtíţné, přitom však důleţité vyplňování dutin či puklin, především 

stropních v hlubině (aby se zabránilo jednak dalšímu propadávání horniny do chodby, jednak 

výronu metanu a předešlo tak důlní explozi) je pouţitím vermikulitových betonových směsí 

značně usnadněno.[1] 

4Koloidní roztoky alkalických silikátů (vodní sklo) 
 

 Vodní sklo patří mezi pojiva na anorganické bázi spadající do II. GENERACE 

pojivových soustav formovacích směsí.  

 V roce 1946 byl patentován Ing. Dr. Petrţelou postup, který usnadnil slévárenskou 

výrobu, byl to počátek chemizace slévárenství. Vytvořily se tak předpoklady pro zásadní 

rozvoj výroby dopravních prostředků, turbín a těţkého strojírenství. 

 Tento postup chemického tvrzení mnohonásobně zvýšil produktivitu, kvalitu a sníţil 

energetickou náročnost slévárenské výroby. V 50. letech jej proto zavedly tisíce sléváren po 

celém světě a vyuţívá se dodnes.  

 Vodní sklo je koloidní roztok alkalických křemičitanů. Vzniká rozpuštěním alkalicko-

křemičitého skla (častěji sodného) ve vodě.[4], [5], 
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4.1 Výroba vodního skla 

 Výroba vodního skla je v podstatě stejná, jako jej v roce 1818 objevil von Fuchs, který 

jí zavedl v Německu. Základní sloţkou pojivové soustavy alkalických silikátu je alkalický 

křemičitan, jinak téţ nazýván vodní sklo, které se vyrábí z křemičitanu sodného (=kmen). 

Zmíněný kmen získáváme tavením uhličitanu dvousodného s křemenným pískem ve 

sklářských pecích při vysokých teplotách ( 1300 - 1400 ˚C) a následné granulací: 

 

   Na2CO3 + nSiO2 → Na2O ∙  nSiO2 + CO2[1]   (1) 

 

 V ČR k nejvhodnějším a nejpouţívanějším patří křemenný písek Střeleč, díky své 

granulometrii a také chemické čistotě ( SiO2 > 98,5 %). V jiných státech se k výrobě pevného 

vodního skla pouţívá chemická reakce síranu dvojsodného se sklářským pískem a s uhlíkem 

(koksem): 

 

  Na2SO4 + nSiO2 + C → Na2O ∙ nSiO2 + SO2 + CO [1]   (2) 

 

 Vodní sklo lze vyrobit dvěma způsoby, a to v peci anebo hydrotermálním procesem. 

V peci se vyrábí alkalické sklo, které je dále rozpuštěno ve vodě na roztok. U druhého 

způsobu výroby (hydrotermální proces) tekutého vodního skla zahrnuje proces přímé 

rozpouštění písku nebo jiných křemičitých sloţek a NaOH nebo KOH. Reakce probíhají ve 

speciálně upraveném autoklávu tak, aby vydrţel extrémně agresivní výrobní podmínky.[5] 

 Tavenina, která vznikne po ochlazení, vytvoří sklovitou hmotu, která je za normálních 

podmínek ve vodě nerozpustná (sodnokřemičitá frita).  

 Pro výrobu (rozpuštění vodního skla) je zapotřebí zvýšené teploty a tlak. 

V průmyslové praxi se tato výroba provádí v rotačních autoklávech. Do autoklávu se přidá 

mnoţství sodnokřemičité frity a potřebné mnoţství vody, podle kapacity daného autoklávu. 

Přidaná naváţka surovin ve stroji odpovídá příslušnému typu vodního skla Autokláv, který 

rotuje je natlakován vodní parou na tlak okolo 0,6 Mpa. Po několika hodinách je rozpuštění 

skla skončeno a zbytkovým tlakem se obsah v autoklávu přetlačí do zásobníku na vodní sklo. 

Dále je vodní sklo zpracováno podle jeho konečného pouţití. Výše popsaný postup je 

schematicky zobrazen na obr. 2. 
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Obr. 2 Výroba roztoku křemičitanu sodného ze sodnokřemičité frity [6] 
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4.3 Struktura a vlastnosti 

 

 Vodní skla řadíme mezi koloidní systémy. Částice vodních skel jsou menší neţ 

průměrná vlnová délka světla, ale větší neţ velikost průměrných molekul. Velikost částic se 

pohybují v rozmezí 1 aţ 500 nm, tyto rozměry lze ověřit pozorováním Tyndallova efektu, 

nebo zkoumáním systému mikroskopicky. 

 Je nutné sledovat dva morfologické stavy. Vodní sklo jako disperzní soustavu (sol) a 

vodní sklo jako přechodovou soustavu (gel). [7], [8] 

4.3.1Fyzikálně chemické vlastnosti 

 S přihlédnutím k polymernímu charakteru struktury vodního skla předpokládáme, ţe 

struktura a tedy i fyzikálně-chemické vlastnosti vodních skel jsou závislá na stupni 

polymerace jejich křemičité kostry. Rozhodují o tom podmínky tavení, prodleva a také 

rychlost ochlazování kmene. Vodní skla, která jsou získávána z taveniny s prodlevou při   

1300 ˚C, přecházejí do roztoku rychleji oproti vodním sklům se stejně dlouhou prodlevou, 

tavená při 900 ˚C. Prodleva při niţší teplotě způsobuje vyšší stupeň polymerace křemičito-

kyslíkové kostry (více rozvětvené) a odtrţení iontů alkalických kovů (přechod do roztoku) je 

značně znesnadněn. [5], [7] 

4.3.1. 1 Rozpouštění 

 Rozpouštění patří k sloţitému procesu, který nám není příliš znám. Například u 

křemičitanu sodného se nejedná jen o jednoduché molekuly, ale také o polymery. Velikost a 

sloţitost polymerů se různí především podle historie taveniny a podle rychlosti intervalu 

zeskelnění. To vysvětluje rozdílné rozpouštění křemičitanů o stejném modulu.  

Rozpouštění tedy závisí: 

- Na modulu – zde platí, ţe čím je křemičitan alkaličtější, tím rychleji se rozpouští. Některé 

vysoce alkalické sloučeniny se rychle rozpouští i ve studené vodě. Naopak alkalické 

sloučeniny o běţném modulu rozpustnost klesá a je nutná hydratace za zvýšeného tlaku 

- Na teplotě – s rostoucím tlakem téměř lineárně roste rozpustnost. 

- Na mnoţství a kvalitě vody – větší mnoţství vody má dobrý vliv rychlost rozpouštění, ale 

v praxi jej nelze pouţít, neboť koncentrace vody nesmí překročit povolenou hranici normou. 

Nicméně je nejlepší moţnost pouţít kondenzát, protoţe s niţší tvrdostí vody nám roste 

rozpustnost. 

- Na jemnosti – mletý křemičitan → jemnozrnnost → roste rozpustnost [9] 
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4.3.1.2Modul vodního skla 

 Křemičitan sodný je definován poměrem 

     
%SiO2

%Na2O
       (3) 

a křemičitan draselný poměrem 

    𝑚 =
%𝑆𝑖𝑂2

%𝐾2𝑂
,       (4) 

nazýván modul vodního skla, který se značí M nebo m a je to bezrozměrná veličina. Modul 

vodního skla udává jeho reaktivnost. S vyšším modulem vodního skla roste i jeho reaktivnost. 

Dále s vyšší reaktivností vodního skla klesá počet alkálií.  

 Modul vodní skla můţeme upravit: 

-nahoru – elektrodialýzou, rozpouštěním amorfního SiO2 ve vodním skle 

- dolů – NaOH nebo smícháním vodních skel různého modulu.  

 

4.3.1.3Hustota vodních skel 

 Ve slévárenství patří sodná skla k těm, která se pouţívají nejčastěji. Můţeme je 

rozdělit podle jejich hustoty: 

„řídká“ VS 36÷38 ˚Bé  

„hustá“ VS 48÷50 ˚Bé 

„směsná“ VS 40÷44 ˚Bé 

 

˚Bé – hustota v  Bauménových stupních 

 Stupeň Baumé je měrná jednotka, která určuje hustotu kapalin. Vyvinutý na koni 18. 

století Francouzem Antonie Baumé. Vychází z toho, ţe voda má 0 °Bé a kyselina sírová 

s koncentrací 98 % má 66 °Bé  

 K přepočtu na kg/m
3
 slouţí například vztah: 

    Kg/m
3
 = 

144,3

144,3−𝐵𝑒
 ∙ 1000     (5) 

podle tohoto vzorce „řídké“ vodní sklo o hustotě 38 °Bé a „husté“ vodní sklo o hustotě 

50 °Bé, mají přepočítanou hodnotu: „řídké“ VS = 1357 kg/m
3
 a „husté“ VS= 1530 kg/m

3
 

 

„Řídká“ vodní skla mají vysoký modul, tedy i vysokou reaktivnost a nízký počet 

alkálií. S časem nabírá vodu a křehne. „Husté“ vodní skla jsou pravý opak řídkých vodních 

skel. Z toho vyplývá nízký modul vodního skla, nízká reaktivnost, vysoký počet alkálii, se 
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kterou zároveň roste rychlost rozpustnosti. A s časem jejich pevnost narůstá. [5] 

4.3.1.4Koagulační práh vodního skla 

4.3.1.4.1 Optimální dávkování tvrdidla 

 Mnoţství stabilizujících iontů je vyjádřena hodnotou koagulačního prahu. Z toho lze 

odvodit jaké mnoţství esteru je nutné pro zahájení gelace. Lze tedy zjednodušeně uvést, ţe na 

1% stabilizujícího Na2O je nutné pouţít 2,45 % diacetinu a 2,75 % triacetinu. Optimální 

přídavek tvrdidla, který pouţijeme do směsi pak můţeme vypočítat vynásobením mnoţství 

stabilizujícího Na2O ve směsi (tj. koagulační práh vodního skla krát mnoţství vodního skla ve 

směsi) odpovídajícím koeficientem podle typu tvrdila. Koagulační práh se můţe pohybovat 

v rozmezí 2,5 - 7,0 % Na2O, proto je optimální dávkování tvrdidla v širokém rozmezí od 6,5 

do 19 % hmotn. na vodní sklo. Optimální dávkování tvrdidla má především technologický 

význam a také ekonomický.  

 Mnoţství tvrdidla ovlivňuje technologické vlastnosti směsi. Nedostatečné mnoţství 

dává horší technologické vlastnosti směsi. Jestliţe pouţijeme optimální dávku tvrdidla, 

zajistíme tak nejvyšších konečných pevností. Dále při nedostatečném dávkování tvrdidla je 

část vodního skla nevytvrzena. Jednak se tím nevyuţijí pojivové schopnosti, ale také se 

prodluţuje doba plastičnosti směsi, coţ výrazně ovlivní dobu rozebíratelnosti jaderníků nebo 

forem. Vodní sklo, které se během samovolného tvrdnutí nevytvrdí, se pak vytvrdí teplem 

odlitku, tím silně vzroste pevnost směsi po odlití ale rozpadavost a vytloukatelnost je výrazně 

horší. V opačném případě, kdy je pouţito nadbytek tvrdidla, to vede k neekonomičnosti a 

navíc dosaţené vlastnosti směsí jsou horší. Poté lze pod mikroskopem pozorovat, ţe v gelu 

vodního skla zůstávají trvale kapky nevyuţitého esteru, které sniţují pevnost směsi a zhoršují 

regenerovatelnost. [6]  

 

4.3.1.4.1 Stanovení koagulačního prahu 

Vodní skla se stejným chemickým sloţení (tedy i stejného modulu VS), mohou mít 

rozdílný koagulační práh.  
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Obr. 3 Závislost mezi modulem a koagulačním prahem 

vodního skla (A-Burian) [5] 

 

 Ne všechny Na
+
 se zúčastňují stabilizace koloidního roztoku. V difuzní vrstvě lze 

volné ionty Na
+
 vázat určitým mnoţstvím kyseliny (HCl), proto zde lze vyvolat 

pozorovatelnou koagulaci, která se projevuje vznikem gelu. Toto mnoţství kyseliny lze 

přepočítat na odpovídající mnoţství sodných iontů. Koagulační práh (KP) je pak vyjádřen v 

% Na2O: 

      =  ,  1    %           (6) 

   [ml]……spotřeba HCl = 1 mol.l
-1

 

 Tohle kritérium je v lineární závislosti na pH roztoku, který lze vidět na (Obr. 4). 

Koagulačním prahem lze také stanovit zpracovatelnost samotvrdnoucích směsí (Obr. 5) a 

celou řadu dalších vlastností směsí s vodním sklem. 

 Hodnocení vodního skla by mělo vycházet z hustoty, modulu a koagulačního prahu. 
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Obr. 4 Závislost KP na pH vodního skla 

(A.Burian) [5] 

 

Obr. 5 Závislost zpracovatelnosti 

samotvrdnoucí směsi s vodním sklem na KP 

(A.Burian) [5] 

.

 

 Má-li koagulační práh niţší hodnoty, má vodní sklo nízkou hustotu (obr. 6.). Jak jiţ 

bylo řečeno, s nízkou hustotou vodního skla, nám roste reaktivnost, klesá počet alkálií a roste 

modul vodního skla. Tento typ vodního skla nabírá vodu a v důsledku toho křehne.  

 

 

Obr. 6 Vlastnosti výchozích vodních skel [5] 

 

4.4 Způsoby vytvrzování vodních skel 

4.4.1 Postupy vytvrzování směsí s vodním sklem 

 

 Reverzibilní proces ↔dehydratace (sušení studeným a horkým vzduchem, horkým 

jaderníkem Hot-Box, mikrovlnné vytvrzování). 

 Ireverzibilní proces →chemické vytvrzování (CO2, estery, cementem, struskami 

s C2S).[5]  

 

 



16 
 

NGUYENOVÁ, I., Optimalizace výrobního procesu vermikulitových výrobků.  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, FMMI, 2015 
 

4.4.1.1 Směsi vytvrzované CO2 (CO2 proces) 

 Vytvrzování CO2 směsi rozdělujeme na periody: 

- perioda vytvrzování do dosaţení maximální pevnosti směsi 

- perioda přefoukání směsi 

Plynný CO2 filtruje do mezizrnových prostorů formy, v závislosti na tlakových a teplotních 

podmínkách vstupuje do reakce s vodním sklem. Doba nutná pro reakci CO2 s vodním sklem 

je dána rychlosti koagulace, která se zkracuje s vyšším pH soustavy (tzn. vyšší modul vodního 

skla). 

 

4.4.1.2 Směsi samotvrdnoucí s vodním sklem (ST směsi) 

 Směsi s vodním sklem, které nemají ovládané ztuţování. Vytvrzování je doprovázeno 

exotermickou reakcí (citelnou), to se projeví výrazným zvýšením teploty, nebo probíhá bez 

citelné exo-reakce, tzn. ţe probíhá taktéţ za exotermického děje, ale bez výrazného růstu 

teploty formy nebo jádra. [5], [7], [8], 

 

4.5 Možnosti úpravy pojivových vlastností vodních skel 

 K hlavním nevýhodám pojiv na bázi alkalických silikátů patří zhoršená rozpadavost, 

niţší specifická pevnost a s ohledem na vysoké adhezní síly zrnové obálky, ke křemennému 

ostřivu i obtíţná regenovatelnost. 

 

4.5.1 Teoretický model zbytkových pevností 

 Zbytková pevnost je nejpouţívanější charakteristikou rozpadavosti směsi a vodním 

sklem.  

   

Obr. 7 Zbytková pevnost směsi s křemenným ostřivem a vodním sklem (CO2 proces) [5] 
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 Průběh křivky lze rozdělit na několik úseků (Obr. 7): 

- narůstání zbytkových pevnosti a oblast I. maxima (kolem 200 ˚C) 

- pokles zbytkových pevností za I. maximem (kolem 600 ˚C) = I. minimum 

- prudký nárůst zbytkových pevností za I. minimem (kolem 800 ˚C aţ 900 ˚C) = II. maximum  

- pokles zbytkových pevností za II. maximem (II. minimum)  

 

 Zlepšování rozpadavosti lze dosáhnout např. minimalizace koncentrace Na2O ve 

směsi, sniţováním obsahu vodního skla co nejvyššího modulu. Dále pomocí přísad do směsi 

organického i anorganického původu, nebo modifikací vodního skla fyzikální (magnetickým, 

elektrickým polem nebo ultrazvukem), chemickou cestou. [5] 

5Procesní úpravy 
 

5.1 Mikrovlnné vytvrzování (MW) 

Mikrovlnami nazýváme elektromagnetické vlnění, které má frekvenci 10
8
-10

12
 Hz a 

vlnovou délku v rozmezí 0,03-300 cm.   

Mikrovlnné vytvrzování se realizuje tzv. dielektrickým ohřevem. To znamená, ţe 

ohřev v neelektrickém, nebo jen slabě vodivém materiálu působením vysokofrekvenčního 

elektrického střídavého pole. Předpokladem pro ohřev této látky v takovém poli je 

asymetrická stavba molekul (v našem případě jsou to molekuly vody), která tvoří elektrické 

dipóly. Molekuly vody se účinkem působení elektrického pole polarizují a rotačně kmitají ve 

směru jeho působení. Jestliţe získají dostatečně velkou kinetickou energii, uvolňují se ze 

systému za vzniku dehydratovaného silikátového filmu pojícího zrna ostřiva.  

Pokud dojde ke styku mikrovln s povrchovou vrstvou materiálu, který je ohříván, 

absorbuje se jen část záření, zbytek se odráţí do prostoru.  

Materiály jsou charakterizovány mírou proniknutí elektromagnetických vln, která 

udává jeho schopnost být mikrovlnně ohříván. [9], [10] 
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5.2 Tepelné zpracování pomocí žíhací pece 

 

 Tepelné zpracování pomocí ţíhací pece spočívá v pomalém ohřívání v celém objemu. 

Pomalým ohřevem docílíme k rovnoměrnému prohřátí celého materiálu. V praktické části 

byly zkušební vzorky: 

- Programově sušeny, po vylisování se zkušební vzorky nechaly min. 24 hodin odstát na 

vzduchu a poté se vloţily do ţíhací pece. Tam byly postupně zahřívány na 100 ˚C /1h 

a poté na teplotu 200 ˚C/1h. Poté se nechaly pozvolna vychladnout v ţíhací peci. 

- Tepelným šokem, zkušební vzorky byly postupně ohřívány na 800 ˚C/1h a poté prudce 

ochlazeny vytaţením z ţíhací pece. 

 

5.3 Navlhavost 

 

 Ve slévárnách bývají formy a jádra často skladovány, tím nabírají vlhkost ze vzduchu 

a jejich pevnosti klesají. Za pouţití aditiv tomu chceme zabránit.  

 Pouţití různých aditiv má ovlivnit navlhavost materiálů. V této diplomové práci byl 

zkoumán vliv různých aditiv na navlhavost zkušebních vzorků a jejich následnou pevnost 

v ohybu. 

5.4 Extrémní podmínky 

 

 Extrémními podmínkami je myšleno, dostat materiál do podmínek, do kterých by se 

v běţném provozu nedostal.  

 Zkušební vzorky, na kterých byl experiment prováděn, byly ponořeny pod hladinu 

vody po dobu 2 h. Stejně, jako u navlhavosti byl zkoumán vliv různých aditiv na následnou 

pevnost v ohybu.  

 

5.5 Modifikace pojiva 

 

5.5.1 Fyzikální modifikace 

 Mezi fyzikální modifikaci patří uţ výše zmíněné, působením ultrazvukem, 

elektrického a magnetického pole.  

 Fyzikální vlastnosti vodního skla po magnetizaci, jako jsou viskozita, povrchové 
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napětí a energie, elektrická vodivost, hustota ad., jsou hloubkové změny ve stavbě a struktuře 

koloidního roztoku. Tyto změny mohou mít kladný ale také záporný vliv na průběh gelace a 

tedy i na mechanické vlastnosti směsí vytvrzovaných CO2 – procesem.  

 

5.5.2 Chemické modifikace 

 Od začátků 80.tých let se do popředí zájmu českých i zahraničních výzkumných 

pracovišť dostala aditiva. Jedná se o aditiva, která jsou přidána přímo do Na-silikátu a 

ovlivňují jeho strukturu a zlepšují jeho pojivové vlastnosti.  

 Modifikace vodních skel (pomocí anorganickými nebo organickými přísadami) mají 

za cíl sníţit jejich zbytkovou pevnost po vystavení účinkům vysokých teplot a omezit 

reverzibilitu dehydratačních procesů, se zachováním vysokých primárních pevností jader, 

které jim tento vytvrzovací postup uděluje. Přísady mají příznivý účinek na změny některých 

klíčových fyzikálních veličin, které charakterizují pojivový systém (hustota, viskozita, pH, 

úhel smáčení povrchu křemenného zrna…).  

 

5.5.3 Anorganické modifikátory 

 

 Jako první byla zkoumána aditiva na bázi lithných, zinečnatých, popř. hořečnatých 

solí. Kombinace přísad Li2CO3 a ZnCO3 zlepšovala odolnost dehydratovaných směsí proti 

navlhání a to aţ o 90%. To umoţnilo modifikovaná vodní skla, v tomto směru, srovnat 

s některými organickými pojivy, zejména furanovými pryskyřicemi, vytvrzované 

SO2.[6]Mechanismus účinku anorganických solí, které se snaţil objasnit kolektiv autorů. 

Vysvětlení, demonstrované na lithném uhličitanu (Li2CO3), předpokládá dvojí chemickou 

reakcí s vodním sklem. [7], [10] 

 

5.5.4 Organické modifikátory 

 Široce vyuţívanou skupinou organických modifikátorů jsou sacharidy. 

Vysokomolekulární glukany (škrob, amylóza ad.) jsou nerozpustné ve vodě, jsou tedy i 

nevhodné pro modifikaci. Vhodnější jsou monosacharidy s šesti uhlíkovými atomy 

v molekule. [7]  
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. 6Praktická část 

 

 Cílem této diplomové práce byl vývoj pojivového systému modifikátorem na bázi 

alkalických silikátů pro pojení expandovaného vermikulitového materiálu. 

6.1 Materiál a metodika 

 

 Pro vypracování praktické části byl pouţit expandovaný vermikulit, který v našem 

případě působil jako ostřivo.  

 Měření byla provedena na zkušebních vzorcích o rozměrech 80 x 22,3 x h (výška, 

která se měnila v závislosti na pouţité lisovací síle a mnoţství naváţky). Zkušební vzorky 

byly lisovány ve speciální kovové formě (viz. Obr. 8, 9). Kovová forma se skládá z několika 

částí, které do sebe zapadají a vytváří tak poţadovanou dutinu, pro vsypání sypkého 

materiálu. Celek formy je uzavřen horní odnímatelnou částí. Lisování bylo prováděno na 

jednoosém lisu BRIO HRANICE, jehoţ rozpětí lisovacího tlaku je 20-300 kN a lisovací 

rychlost 0,1-25 kN/s.  

 

 

Obr. 8 Jednotlivé díly kovové formy 

 

Obr. 9 Sloţená kovová forma 

 

6.1.1 Příprava směsi 

 Pro přípravu bylo pouţito 100 hm. d. (500 g) expandovaného vermikulitu a 40 hm. d. 

vodního skla (200 g). Naváţené mnoţství expandovaného vermikulitu bylo vloţeno do 

kovového mísiče a poté do něj bylo vpraveno naváţené mnoţství vodního skla. Směs se 

promíchávala cca 1,5 min. Poté bylo z připravené směsi odváţeno mnoţství na jednotlivé 

zkušební vzorky, naváţka na jeden zkušební vzorek byla 40 g. 

 Odváţené mnoţství bylo postupně vsypáváno do speciální kovové formy. Po vsypání 

celé naváţky byla kovová forma vloţena do lisovacího stroje. Po lisování byla forma vyjmuta 
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a zkušební vzorek byl odebrán a očištěn. Pak byly zkušební vzorky uloţeny v laboratoři. Poté 

se změřila výška, a zaznamenala se váha pro případný výpočet objemové změny.  

 

6.1.2 Vyhodnocování zkušebních vzorků 

 Po vylisování byly zkušební vzorky ponechány na vzduchu po dobu 24 nebo 48 hodin. 

Poté byla část tepelně zpracována pomocí ţíhací pece nebo MW vytvrzována. Zpracování 

pomocí ţíhací pece probíhalo následně: 

 Zkušební vzorky byly vloţeny do ţíhací pece a ta byla pozvolně ohřívána na 200 ˚C, 

na této teplotě byla minimální výdrţ 1hodinu, poté se vzorky nechaly pozvolna vychladnout. 

Při MW vytvrzování byla doba zkrácena a to na 1-3 minuty.  

 Hodnoceno bylo:  

- pevnost v ohybu po vytaţení z ţíhací pece 

- primární pevnost v ohybu (zkušební vzorek, který nebyl tepelně zpracován) 

Pevnost v ohybu byla měřena na adaptovaném univerzálním pevnostním přístroji. Naměřenou 

pevnost je nutno přepočítat.  

 

6.1.3 Použitý materiál 

 Pro praktickou část byl pouţit expandovaný vermikulit. Vermikulit (VMT). Je to 

skupina nerostů, pro kterou je charakteristická mříţková struktura ve vrstvách, ve kterých jsou 

vrstvy silikátu silné cca 1 nm, proto jej řadíme mezi nanočástice. Hlavní prvky obsaţené ve 

vrstvách, jsou hořčík, hliník, křemík a kyslík. Jednotlivé vrstvy jsou odděleny jednou nebo 

dvěma vrstvami molekul vody, které jsou propojené s kationy (např. s hořčíkem, sodíkem, 

vodíkem). Vrstvy jsou laterálně rozlehlé vůči tloušťce základní vrstvy 1nm.  

 Vermikulit se často nachází společně s jinými minerály. 

Chemický vzorec vermikulitu vypočtený na základě 65 analýz je (Na0,21K0,39 Mg0,19 Ca0,13 

6H2O) (Mg5   , 
     , 

3 ) [Si5,5 Al2,5 O20](OH)4. Prvky, které jsou obsaţeny v první kulaté 

závorce představují ionto-výměnnou vrstvu, prvky ve druhé kulaté závorce znázorňují 

kationty oktaedrické vrstvy.  

 Struktura VMT je zaloţena na trojvrstvých komplexech, jejichţ oktaedrická síť můţe 

být dioktaedrická nebo trioktaedrická, jednotlivé vrstvení komplexy jsou mezi sebou odděleny 

vrstvou vyměnitelných kationtů (převáţně hořčíku, jenţ bývá uloţena mezi dvěma vrstvami 

vody). 
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 Oproti MMT má ve struktuře větší zastoupení hliníku na úkor atomů křemíku, takţe 

náboj vrstevního komplexu v základní buňce dosahuje hodnot vyšších neţ 0,6 a tím dosahuje 

větší soudrţnosti vrstev. Zároveň to však sniţuje schopnost struktury vermikulitu přijímat do 

mezivrstevních prostor kapaliny.  

 Barva VMT můţe být hnědá, ţlutohnědá, zlatoţlutá aţ bronzová, bývá matného lesku.  

 

 

Obr. 10 Expandovaný vermikulit 

 

Všechna modifikovaná vodní skla byla připravována firmou SCHEM. 

 

 
 

 

  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

K
+
-VS (M=1,7)+ 2%Li2CO3

K
+
-VS (M=1,7)+1%Li2CO3

K
+
-VS (M=1,7) + 4,35g Köstrosorb1013→M=2,3

K
+
-VS (M=1,7) + Na

+
-VS modifikované (+8,19g Köstrosorb 050818)→M=2,58

K
+
-VS (M=1,7)

Použité alkalické silikáty

K
+
-VS (M=1,7) + 2% organické kyseliny, 1% Li2CO3 

K
+
-VS (M=1,7) + 2%s rganické kyseliny 

Na
+
-VS (M=1,31)+2% organické kyseliny

Na
+
-VS(M=1,6)+ 1% ZnCO3

K
+
-VS (M=1,7)+1%ZnCO3

Na
+
-VS (M=1,6)
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6.1.4 Podmínky a přístrojové zařízení: 

 Ţíhací pec (pro programové sušení a tepelný šok), mikrovlna, lisovací jednoosý stroj 

s tlakem v rozsahu 0-300 kN a rychlostí zatěţování v rozsahu 0-30 kN. Zapotřebí také byla 

váha, posuvné měřítko. 

 

6.1.4.1 Stanovení pevnosti v ohybu zkušebních vzorků 

 

Matematický vzorec pro přepočet naměřeného σo,pna výsledný σo,z 

 

 
Obr. 11 Původní koncept a zkrácená varianta [5] 

 

Původní koncept:  

 

  , = 
  ,     

  , 
= 

 

2
 ∙
  

2
  

 

=  

 ∙  

 
  

 

=
 ∙ ∙  

4∙  =  ∙
3∙  

 ∙  =  ∙          𝑚𝑚 ⁄     (6) 

 

kde A    je
3∙  

 ∙  
=          𝑚𝑚−  .  
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Zkrácená varianta: 
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 ∙ 2

 

=
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 ∙ ∙ 2
   𝑚𝑚−   

 

 

Poměr mezi zkrácenou variantou a původním konceptem:  

 

   
  , 

  , 
=
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2∙ ∙ 2

 ∙
 ∙  

2∙  

=
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          𝑚𝑚 ⁄      (8) 

 

 

Výsledný vzorec pro přepočet pevnosti v ohybu: 

 

      , =   , ∙
𝐵( )

 
       𝑚𝑚 ⁄       (9) 

 

 

kde    ,   je pevnost v ohybu přepočtená    𝑚𝑚 ⁄   

 

   ,   - pevnost v ohybu naměřená    𝑚𝑚 ⁄   

       - délka zkrácené varianty  𝑚𝑚   

       - délka původního konceptu 𝑚𝑚   

 a      - délka hrany vzorku 𝑚𝑚   

 h     - proměnná výška vzorku 𝑚𝑚      [5] 
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6.2 Dosažené výsledky 

 

1. Program 

 

Cíl programu č. 1: 

 Cílem tohoto programu bylo porovnání pojivových soustav (vermikulit-vodní sklo) 

K
+
-VS (M=1,7), Na

+
-VS (modifikované M=1,8 →2,58), v závislosti na pouţití různého 

vytvrzení. Pouţito bylo mikrovlnné vytvrzování (1min, 2min, 3min), programové sušení a 

tepelný šok. 

 

Složení směsi: 

I. 100 hm.d. vermikulitu (500 g) 

40 hm. d. vodního skla – pouţité vodní sklo K
+
–VS (M=1,7) (200 g) 

II. 100 hm. d. Vermikulitu (500 g) 

40 hm.d. VS – 20hm.d. K+-VS (M=1,7) (80 g) 

- 20hm.d. Na+-VS modifikované (80 g): modifikace: původní M=1,8 

+ 8,19g Köstropur050818 (na 500 ml) M=2,58 

 

Z první směsi (směs I.) bylo vyrobeno 16 ks jader a ze směsi druhé 12 ks, naváţka na 

jedno jádro byla 40 g a lisování probíhalo pod tlakem 100 kN (rychlost zatěţování 9 kN/s). 

 

Potup experimentu: 

 Vylisované zkušební vzorky byly uloţeny v laboratoři na vzduchu 24 hod. Poté se 

zkušební vzorky nechaly tepelně zpracovat pomocí mikrovlnky (1240 W) po 2 ks z kaţdé 

směsi a na různě dlouhou dobu (celkem 12 ks). Mikrovlnně zpracovány byly po jedné, dvou a 

třech minutách. Následně se naměřily pevnosti v ohybu. Další 3ks zkušebních vzorků z kaţdé 

směsi (celkem 6 ks) byly tepelně zpracovány v ţíhací peci na 800˚C/1hod a poté prudce 

zchlazeny na vzduchu (tepelným šokem), poté byla naměřena pevnost v ohybu. Třetí způsob, 

který byl pouţit, programové sušení. Vzorky byly vloţeny do ţíhací pece a postupně 

zahřívány z 20 ˚C na 200 ˚C/13 hod a poté pozvolně ochlazovány, které probíhalo nejdříve v 

peci poté na vzduchu. 
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Tab. 1 Přepočítané hodnoty pevnosti v ohybu (program č. 1) 

 

 

 

 

Obr. 12 Pevnost v ohybu za pouţití různých vodních skel a různého zpracování 

 

Dílčí závěr experimentu: 

Po změření pevnosti v ohybu bylo zjištěno u vzorků, které byly tepelně zpracovány MW 

po dobu 1minuty, vykazují velmi nízké pevnosti. Tento jev je pravděpodobně způsoben velmi 

krátkou dobou vytvrzování, kdy dochází k nerovnoměrnému rozloţení teploty vytvrzování. 

Naopak doba 2 a 3 minuty jsou dostatečnou dobou pro rovnoměrný ohřev zkušebních vzorků.  

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 5,454 4,085 0 5,086 8,670 0 0

Průměr [MPa] 4,770 6,878

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 7,941 7,918 0 9,132 9,171 0 0

Průměr [MPa] 7,930 9,152

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 7,840 8,487 0 10,718 10,932 0 0

Průměr [MPa] 8,164 10,825

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 8,708 8,708 8,708 11,066 10,900 10,900 0

Průměr [MPa] 8,708 8,217

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 5,729 5,822 0 6,942 6,942 6,942 6,942

Průměr [MPa] 5,776 6,942

po 24hod + MW 3min

24hod + žíhání 200˚C 

(1hod výdrž) 

tepelný šok

II. KVS(M=1,7) + modifikované NaVS (M=2,58)
vzorek č.

I. KVS (M=1,7)

po 24hod + MW 1min

po 24hod + MW 2min
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U zkušebních vzorků, které prošly tepelným šokem, nevznikly trhliny, avšak pevnost v 

ohybu oproti MW (3min) byla výrazně niţší. Po programovém sušení byly dosaţené pevnosti 

v ohybu srovnatelné se vzorky s MW (3 min).  

Z Obr. 13, lze vyčíst, ţe vzorky pojené K
+
-VS měly vţdy výrazně vyšší pevnosti v ohybu 

oproti modifikovaného Na
+
- VS. Kladný účinek modifikace Na

+
-VS se neprojevila 

 

2.  Program 

 

Cíl programu č. 2: 

Cílem bylo porovnat výsledky z předchozího programu (program č. 1) s programem č. 

2, který je zaměřen na pevnost v ohybu modifikovaného vodního skla  K
+
-VS pomocí 

amorfního SiO2.  

 

Složení směsi: 

I. 100 hm. d. vermikulitu (500 g) 

40 hm. d. K
+
-VS modifikované M=2,3 (200 g) 

Modifikace: 500 g K
+
-VS (M=1,72) + 4,35 g amorfní SiO2 

Köstrosorb1013 (M=2,3) 

 

Pro tuto směs bylo vylisováno 16 ks zkušebních vzorků pod lisovacím tlakem 100kN 

(rychlost zatíţení 9 kN).  

 

Postup experimentu:  

 Zkušební vzorky, které byly vylisovány, se nechaly v laboratoři 48 hod odstát na 

vzduchu. Poté se na 4 ks změřila pevnost v ohybu. Zbytek vzorků bylo rozděleno po čtyřech 

kusech a byly různě vytvrzovány. Zkušební vzorky byly vystaveny tepelnému šoku 

(800˚C/1hod) a prudce ochlazeny na vzduchu, programově ţíhány 

(20˚C→100˚C/1hod→200˚C/1hod a pomalé ochlazování v peci a na vzduchu) a mikrovlnně 

vytvrzovány po 2 min a 3 min (1240 W), potom se změřily pevnosti v ohybu.   

 U programového ţíhání, tepelného šoku a mikrovlnného vytvrzení byly zkušební 

vzorky zváţeny a změřeny před a po zpracování, pro zjištění objemových změn.  
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Tab. 2 Přepočítané hodnoty pevnosti v ohybu (program č. 2) 

 

 

 

Obr. 13 Účinek modifikace K
+
-VS amorfním SiO2 

 

 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 0 0 0 0 0 0 0 3,667 3,368 3,563 3,390

Průměr [MPa] 0,000 0,000 3,497

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 5,454 4,085 0 5,086 8,670 0 0 0 0 0 0

Průměr [MPa] 4,770 6,878 0,000

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 7,941 7,918 0 9,132 9,171 0 0 8,254 9,153 0 0

Průměr [MPa] 7,930 9,152 8,704

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 7,840 8,487 0 10,718 10,932 0 0 4,578 8,393 0 0

Průměr [MPa] 8,164 10,825 6,486

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 8,708 8,708 0 11,066 10,900 10,900 11,891 12,587 12,347 14,147

Průměr [MPa] 8,708 8,217 12,743

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 5,729 5,822 0 6,942 6,942 6,942 6,942 8,227 7,527 7,891 7,952

Průměr [MPa] 5,776 6,942 7,899

po 24hod + MW 2min

po 24hod + MW 3min

24hod + žíhání 200˚C (1hod 

výdrž) 

tepelný šok

po 48 hod na vzduchu

po 24hod + MW 1min

III. KVS(M=1,7) modifikované amorfním SiO2 (M=2,3)
vzorek č.

I. KVS (M=1,7) II. 50%KVS(M=1,7) + 50%modifikované NaVS (M=2,58)
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Tab. 3 Objemové změny 

 

 

 

Obr. 14 Objemové změny 

 

Dílčí závěr experimentu: 

 Z výše uvedených grafů a tabulek lze vyčíst, ţe objemové změny jsou viditelné u 

všech způsobů vytvrzení. U teplotního šoku, MW vytvrzení 2 min i 3 min objemová změna 

hmotnosti klesla o cca 11,33 % a naopak objemová změna výšky narostla o cca 3,09 %. 

Objemové změny u programového sušení vţdy klesly, hmotnost o 9,87 % a výšky o 3,35 %.  

 Pevnosti v ohybu byly srovnány s draselným VS, které bylo naměřeno v programu č. 

1. Jejich pevnosti jsou srovnatelné.  

Z grafů lze vyčíst, ţe se modifikace kladně projevila u programového sušení a tepelnému 

šoku. Nárůst není výrazný (10-15 %), coţ není přiměřené ceně modifikace.  

  

před po před po

1. 37,0 33,3 12,42 11,97

2. 37,8 34,1 12,19 11,83

3. 37,6 33,9 12,30 11,94

4. 37,6 33,9 12,32 11,84

1. 38,2 33,4 12,17 12,54

2. 38,0 33,1 12,49 12,82

3. 38,1 33,2 12,44 12,69

4. 38,2 33,3 12,12 12,59

1. 37,3 33,8 12,21 12,45

2. 37,5 33,8 12,46 12,86

1. 37,3 33,4 12,21 12,93

2. 37,5 33,7 12,35 12,77
-9,96 3,62

2,76

2,89

-3,35

MW 2'

MW 3'

způsob vytvrzení vzorek
nárust (+), 

pokles (-)v [%]

nárust (+), 

pokles (-)v [%]

-9,87

-12,79

-11,25

hmotnost [g] výška *mmm+

K+-VS modifikovane (M=2,3)

programové žíhání

teplotní šok
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3. Program 

 

Cíl programu č. 3: 

 Cílem bylo porovnat dvě směsi, které se lišily pouţitým typem vodního skla. Pouţito 

bylo draselné vodní sklo (M=1,7) a draselné vodní sklo o stejném modulu a s pouţitím 1 % 

modifikátoru v podobě uhličitanu lithném (Li2CO3).  

 

Složení směsí: 

I. 100 hm. d.vermikulit 

40 hm. d. K
+ 

– VS (M=1,7) 

II. 100 hm.d. Vermikulit 

40 hm. d. K
+
-VS (M=1,7) modifikace 1 % Li2CO3 

 

Z kaţdé směsi bylo vyrobeno 12 ks zkušebních vzorků a lisovány byly pod tlakem 100 kN 

(rychlost zatěţování 9 kN/s) 

 

Postup experimentu: 

Po vylisování byly zkušební vzorky uloţeny v laboratoři na 24 hod. Následný den bylo 

9 ks zkušebních vzorků umístěno do ţíhací pece (programové sušení od 20˚C do 200˚C a 

následná výdrţe na této teplotě po dobu jedné hodiny). Dalších 9ks zkušebních vzorků bylo 

vysušeno pomocí mikrovln (1240 W) po dobu 2 minut.  

Poté se z kaţdé směsi odebraly 3 ks zkušebních vzorků, na kterých se hned po 

ochlazení změřila pevnost v ohybu. Zbylých 6 ks zkušebních vzorků z kaţdé směsi byly dále 

rozděleny po třech a zkoušeny v různém prostředí. První 3ks byly vystaveny venkovnímu 

prostředí (RV 90 %, 6 ˚C) a další 3 ks byly vloţeny do exikátoru. V obou případech to bylo 

po dobu 24 hod. 
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Tab. 4 Přepočítané hodnoty pevnosti v ohybu (program č. 3) 

 

 

 

 

Obr. 15 Srovnání pojivových soustav (vermikulit-vodní sklo) 

 

 

 

 

 

 

vzorek č. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 6,561 4,751 7,821 6,465 9,440 10,582

Průměr [MPa] 6,378 8,829

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 9,578 9,771 10,384 10,563 11,468 10,662

Průměr [MPa] 9,911 10,898

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 1,680 1,612 1,806 1,765 1,574 1,653

Průměr [MPa] 1,699 1,664

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 1,638 1,659 1,675 1,700 1,601 1,739

Průměr [MPa] 1,657 1,680

po 24hod + MW 2min

24hod + žíhání 200˚C (výdrž 1hod)

24hod + exikátor (24hod) 80% 20˚C

24hod + venku (24hod) 90% 6˚C

I. KVS (M=1,7)1%Li2CO3  vz.1 II. KVS (M=1,7) vz.1
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Dílčí závěr experimentu:  

 Zjistit vliv lithných solí a hydrataci zkušebních vzorků z vermikulitu na pevnost v 

ohybu. 

 Z výše uvedeného grafu lze vyčíst, ţe modifikované vodní sklo má srovnatelné 

pevnosti v ohybu. Rozdíl je %.  

Ukázalo se, ţe vytvrzení pomocí mikrovln je o % niţší neţ při pouţití programového 

sušení. Avšak s ohledem na časové rozpětí jsou tyto hodnoty zanedbatelné a dostačující.  

 

4. Program 

 

Cíl programu č. 4: 

 Cílem bylo porovnat stejné draselné vodní sklo s jeho modifikovanými ,,kolegy,, a to 

pomocí Li2CO3 ale v různé koncentraci (1 % a 2 %). Vliv pouţitých modifikátorů na pevnost 

v ohybu.  

 

Složení směsí: 

I. 100 hm. d. vermikulitu (500 g) 

40 hm. d. K
+
-VS (M=1,7) modifikace 2% Li2CO3 

II. 100 hm. d. vermikulitu (500 g) 

40 hm. d. K
+
-VS (M=1,7) modifikace 1% Li2CO3 

III. 100 hm. d. vermikulitu (500 g) 

40 hm. d. K
+
-VS (M=1,7) 

 

Z kaţdé směsi bylo připraveno 14 ks zkušební vzorky (celkem 42ks), naváţka pro jeden 

zkušební vzorek byl 40g. Lisována byla pod tlakem 100 kN (rychlost zatěţování 9 kN/s). 

 

Postup experimentu:  

 Vylisované zkušební vzorky se nechaly odstát 24 hodin na vzduchu. Po 24 hodin se z 

kaţdé směsi odebraly dva zkušební vzorky (celkem 6 ks) a změřila se pevnost v ohybu. Dále 

se z kaţdé směsi zpracovávalo šest kusů zkušebních vzorků (celkem 18 ks), a ta byla 

mikrovlně vytvrzena po dobu 1,5 min. → Po vytvrzení a ochlazení na vzduchu se naměřila 

pevnost v ohybu na třech zkušebních vzorcích (celkem 12 ks). Poté se opět z kaţdé směsi po 
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6ks zkušebních vzorků (celkem 18 ks) odebrala a tepelně zpracovala v ţíhací peci (postupné 

zahřívání z 20˚C na 200˚C/1hod) → po pomalém ochlazování v peci a poté na vzduchu se 

změřila pevnost v ohybu na třech zkušebních vzorcích (celkem 12 ks). Zkušební vzorky z 

MW vytvrzování a tepelného zpracování po 3 ks (celkem 9 ks) byly vystaveny v exikátoru po 

dobu 24hod → následně byly naměřeny pevnosti v ohybu a porovnány 

 

Tab. 5 Přepočítané hodnoty pevnosti v ohybu (program č. 4) 

 

 

Dílčí závěr experimentu: 

 Bylo zjištěno, ţe větší mnoţství modifikátoru nemá takový vliv na pevnosti v 

ohybu a proto 1% pouţitého modifikátoru Li2CO3 je dostačující.  

 Zkušební vzorky byly vystaveny relativní vlhkosti (RV 70 %, 23 ˚C) v exikátoru, 

z grafu lze vyčíst, ţe zkušební vzorky, které byly nejdříve programově sušeny a poté vloţeny 

na 24hod do exikátoru mají znatelně větší pevnosti oproti zkušebním vzorkům, které byly 

nejprve tepelně zpracovány pomocí mikrovlnami.  

 

 

vzorek č. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 1,553 1,947 0 1,690 1,708 0 2,377 2,374 0

Průměr [MPa] 1,750 1,699 2,376

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 2,342 2,369 2,686 2,071 2,142 2,162 2,349 1,927 1,877

Průměr [MPa] 2,466 2,125 2,051

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 12,254 12,029 10,754 11,466 11,656 11,294 11,153 10,397 9,723

Průměr [MPa] 11,679 11,472 10,424

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 7,968 7,731 8,451 9,031 7,987 8,420 6,678 7,162 6,634

Průměr [MPa] 8,050 8,479 6,825

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 2,411 2,020 2,561 2,420 2,870 2,554 1,588 1,784 1,925

Průměr [MPa] 2,331 2,615 1,766

24hod + žíhání 200˚C (1hod 

výdrž) + exikátor (24hod) 70% 

23 C

24hod + MW + exikátor (24hod) 

70% 23˚C

I. KVS(M=1,7) + 2% Li2CO3 II. KVS(M=1,7) + 1%  Li2CO3 III. KVS(M=1,7)

po 24hod na vzduchu

po 24hod + MW 1,5min

24hod + žíhání 200˚C (výdrž 

1hod)
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Obr. 16 Vliv mnoţství aditiva na pevnost v ohybu 
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5. Program 

 

Cíl programu č. 5: 

 Cílem bylo zjistit, zda jiná modifikace bude mít kladné účinky na pevnost 

v ohybu před a po navlhání zkušebních vzorků.  

 

Složení směsí: 

I. 100 hm. d. vermikulitu (500 g) 

40 hm. d. Na
+
-VS (M=1,6) modifikace 1 % ZnCO3 

II. 100 hm. d. vermikulitu (500 g) 

40 hm. d. K
+
-VS (M=1,7) modifikace 1 % ZnCO3 

III. 100 hm. d. vermikulitu (500 g) 

40 hm. d. Na
+
-VS (M=1,6) 

 

Z kaţdé směsi bylo připraveno 14 ks zkušebních vzorků (celkem 42ks), naváţka pro jedno 

tělísko byla 40g.Lisována byla pod tlakem 100 kN (rychlost zatěţování 9 kN/s) 

 

Postup experimentu: 

 Po odlisování se zkušební vzorky uloţily na vzduch do laboratoře na 24 hod a poté z 

kaţdé směsi po 2 ks zkušebních vzorcích (celkem 6 ks) se stanovila pevnost v ohybu. Po 24  

hodinách na vzduchu se zkušební vzorky nechala vytvrdit MW (1240 W/1,5min) po 6 ks 

zkušebních vzorků z kaţdé směsi (celkem 18 ks). → poté po 3 ks (celkem 9 ks) zkušebních 

vzorků se stanoví pevnost v ohybu. Dále po 24hodinách na vzduchu 6 ks zkušebních vzorků 

(celkem 18 ks) se tepelně zpracovala v ţíhací peci z 20 ˚C na 200 ˚C/1 hod. → následně po 3 

ks (celkem 9 ks) se stanovila pevnost v ohybu. Zkušební vzorky z MW a sušení po 3 ks se 

vystavila rehydrataci v exikátoru po dobu 24 hod a pak se stanovila pevnost v ohybu. 
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Tab. 6 Přepočítané hodnoty pevnosti v ohybu (program č. 5) 

 

 

 

Obr. 17 Pouţití různých vodních skel se stejným modifikátorem 

vzorek č. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 1,681 1,679 1,701 1,665 1,997 1,640

Průměr [MPa] 1,680 1,683 1,819

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 1,918 1,588 1,664 3,063 2,738 2,766 1,999 2,164 1,995

Průměr [MPa] 1,723 2,856 2,053

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 10,329 10,975 10,012 10,243 10,525 11,599 11,195 10,830 10,185

Průměr [MPa] 10,439 10,789 10,737

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 8,158 8,054 7,567 8,706 7,562 8,603 8,574 8,059 8,577

Průměr [MPa] 7,926 8,290 8,403

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 1,938 1,393 1,547 1,960 2,126 2,485 1,352 1,246 1,401

Průměr [MPa] 1,626 2,190 1,333

24hod + žíhání 200˚C (1hod výdrž) 

+ exikátor (24hod) 70% 23 C

24hod + MW + exikátor (24hod) 

70% 23˚C

I. NaVS(M=1,6) + 1% ZnCO3 II. KVS(M=1,7) + 1%  ZnCO3 III. NaVS(M=1,6)

po 24hod na vzduchu

po 24hod + MW 1,5min

24hod + žíhání 200˚C (výdrž 1hod)
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Dílčí závěr experimentu: 

 Z Obr. 16 je evidentní, ţe modifikátor ve formě ZnCO3 má vysoké účinky pouze 

u zkušebních vzorků, která byla programově sušena. U mikrovlnného vytvrzení jsou pevnosti 

výrazně niţší ve srovnání s programovým sušením, nebo ve srovnání s jiným modifikátorem 

(Li2CO3), který lze vyčíst z Obr. 15. 

 

6. Program 

 

Cíl programu č. 6: 

 K tomuto programu byly zhotoveny fotky expandovaného vermikulitu. Pomocí 

přístroje stereomikroskopu byl vermikulit v surovém stavu (před lisováním), další fotky 

lisovaného vermikulitu, byly pořízeny pomocí přístrojů SEM (rastrovací elektronový 

mikroskop) JEOLJSM-6490LV a EDS (energiové disperzní analyzátor) Inca x-act.  

 Cílem této práce bylo zjistit, zda modifikované sodné vodní sklo můţe mít stejné 

pevnosti jako modifikované sklo draselné.  

 

Složení směsi: 

I. 100 hm. d. vermikulit 

40 hm. d. Na
+
-VS + 2% organické kys. 

II. 100 hm. d. Vermikulitu 

40 hm. d. K+VS s kyselinou č. IX. 

III. 100 hm. d. Vermikulitu 

40 hm. d. K+VS s kyselinou č X.  

 

Zkušební vzorky byly lisovány 100kn při rychlosti zatěţování 9 kN. 

 

Postup experimentu: 

 Zkušební vzorky po vylisování byly uloţeny v laboratoři na vzduchu po dobu 24 

hod, poté bylo na pěti zkušebních vzorcích změřena pevnost v ohybu. Dále bylo pět 

zkušebních vzorků programově sušeno v ţíhací peci (pozvolný ohřev na 200 ˚C/1 hod a 

následně pozvolné ochlazování), následně byla změřena jejich pevnost v ohybu. Poslední bod   



38 
 

NGUYENOVÁ, I., Optimalizace výrobního procesu vermikulitových výrobků.  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, FMMI, 2015 
 

měření byl, zbylých pět zkušebních vzorků, která byla na vzduchu 24 hod, vystavit 

mikrovlnnému vytvrzování po dobu 2 min (1240 W) a poté změřit pevnost v ohybu. 

 U programového sušení byly zkušební vzorky zváţeny a změřeny před i po 

sušení, pro hodnocení objemové změny. 

 

Tab. 7 Přepočítané hodnoty pevnosti v ohybu (program č. 6) 

 

 

  

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2.

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 6,066 6,355 5,834 6,340 6,206 0 0 0 0

Průměr [MPa] 6,160 0,000 0,000

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 0 0 0 0 0 3,162 3,223 7,442 7,045

Průměr [MPa] 0,000 3,193 7,244

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 10,272 12,843 10,536 13,573 13,982 0 0 0 0

Průměr [MPa] 12,241 0,000 0,000

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa]
20,945 21,296 20,736 22,812 21,403 14,357 13,411 12,309 11,619

Průměr [MPa] 21,438 13,884 11,964

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 0 0 0 0 0 8,780 8,442 6,149 6,484

Průměr [MPa] 0,000 8,611 6,317

Pevnost v ohybu 

přepočítaná[MPa] 0 0 0 0 0 2,679 2,861 1,945 3,349

Průměr [MPa] 0,000 2,770 2,647

po 24hod + MW 2min

24hod + žíhání 200˚C (výdrž 1hod)

I. NaVS (M=1,31)+ 2%organická kys.
vzorek č.

po 24 hod na vzduchu

III. KVS + 2% roganická kys.

24hod + žíhání 200˚C (1hod výdrž) 

+ exikátor (24hod) 80% 23˚C

24hod + MW (1,5min) + exikátor 

(24hod) 80% 23˚C

po 24hod + MW 1,5min

II. KVS + 1%  Li2CO3, 2% org.kys.
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Obr. 18 Vliv aditivace organickou kyselinou ve VS
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Fotky pořízené EDS (energiové disperzní analyzátor) Inca x-act 

 

 

Obr. 19 Celkový pohled na expandovaný 

vermikulit (zvětšeno 5x) 

 

Obr. 20 Detail zrn vrstevnatá struktura po 

expanzi (zvětšeno 12,5x) 

 

 

Obr. 21 Detail zrn → jiný pohled (jiné zrno) 

(zvětšeno 12,5x) 

 

Obr. 22 Detail zrna, vrstevnatá struktura 

(zvětšeno 25x)
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Fotky pořízené SEM (rastrovací elektronový mikroskop) JEOLJSM-6490LV 

 

Obr. 23 Zkušební vzorek (vermikulit + K
+
-VS +2% org.kys., 1% Li2CO3) 

vytvrzován MW 

 

Obr. 24 Zkušební vzorek (vermikulit + K
+
-VS +2% org.kys., 1% Li2CO3) 

vytvrzován programovým sušením 
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Obr. 25 Zkušební vzorek (vermikulit + K
+
-VS +2% org.kys) 

vytvrzován MW 

 

 

Obr. 26 Zkušební vzorek (vermikulit + K
+
-VS +2% org.kys) 

vytvrzován programovým sušením 

 

Dílčí závěr experimentu: 

Největší pevnosti v ohybu lisovaného zkušebního vzorku bylo dosaţeno u Na
+
 VS 

s 2% organické kyseliny (vodní sklo I.). Z předchozího programu (č. 5) lze vyčíst, ţe účinek 

organické kyseliny na sodné vodní sklo je opravdu velký. Tato organická kyselina zvyšuje 

pevnost v ohybu po stání na vzduchu o 10%, po programovém sušení o 30% a po 

mikrovlnném vytvrzování pevnost vzrostla 3x. 

Směsi s K
+
 VS s 2% organické kyseliny a Li2CO3 mají vyšší pevnost po dehydrataci 

(sušením) o 21% a tento trend si zachovají i při extrémní relativní vlhkosti, zatímco u 

objemového sušení (MW) je trend opačný. 
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7. Program 

 

Cíl programu č. 7: 

Cílem tohoto programu je vliv lisovacího napětí a teploty ţíhání na pevnost v ohybu 

vermikulitových zkušebních vzorků, pojených alkalickým silikátem.  

 

Složení směsi:  

I. 100 hm. d. expandovaný vermikulit 

40 hm.d. vodní sklo K
+
-VS 

Zkušební vzorky byly lisovány silou 50, 100 a 150 kN. Pro kaţdý tlak bylo vylisováno 9ks.  

 

Postup experimentu: 

 Vylisované zkušební vzorky byly na vzduchu v laboratoři po dobu 48 hod. Poté 

z kaţdé směsi po 3ks zkušebních vzorků se nechala programově sušit. Dále po 2ks z kaţdé 

směsi byly zkušební vzorky tepelně zpracovány při teplotách 130˚C, 150˚C a 170˚C po dobu 

1hod a pomalém ochlazování. Zkušební vzorky byly před a po tepelném zpracování zváţeny a 

změřeny, pro zjištění jejích objemových hmotností. Pak byla změřena jejich pevnost v ohybu.  

 

Tab. 8 Vliv lisovacího napětí na pevnost v ohybu, pro jádra, která byla programově sušena 

 

+) pevnost je průměrem 3 měření 

 

Dílčí závěr experimentu: 

 Růst lisovacího napětí z 28 aţ na 84 Mpa se na pevnost v ohybu neprojevila. Rovněţ 

objemová hmotnost vysušených jader zůstala stejná.  

 

 

 

Lisovacá síla / napětí
průměrná pevnost v ohybu  

[Mpa] +)

Objemová hmotnost vysušení 

jader [g/cm
3
] +)

50 kN / 28 Mpa 7,789 1,574

100 kN / 56 Mpa 6,926 1,588

150 kN / 84 Mpa 7,635 1,586
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Tab. 9 Tepelné zpracována jádra lisovaná různými tlaky 

 

 

Tab. 10 Změny objemové hmotnosti lisovaných a tepelně zpracovaný jader 

 

 

 

Obr. 27 Vliv lisovacího tlaku na pevnost v ohybu 

Dílčí závěr experimentu: 

 Tepelně zpracované zkušební vzorky v teplotním intervalu (130-170˚C/1h) nepřinesla 

změny v pevnostech. Při ţíhání na 170˚C došlo pouze k mírnému poklesu pevnosti proti 

ţíhání na 130˚C. To koreluje s velmi mírným poklesem objemové hmotnosti při 170˚C/1h. 

  

130˚C/1h 150˚C/1h 170˚C/1h

50 kN / 28 Mpa 8,079 8,067 7,139

100 kN / 56 Mpa 8,881 7,561 8,319

150 kN / 84 Mpa 8,979 8,442 7,559

Teplota sušení
Lisovací síla /napětí

130˚C/1h 150˚C/1h 170˚C/1h

50 kN / 28 Mpa 1,643 1,585 1,582

100 kN / 56 Mpa 1,627 1,611 1,590

150 kN / 84 Mpa 1,630 1,613 1,589

Lisovací síla / napětí
Teplota sušení
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8. Program 

 

Cíl programu č. 8: 

Navlhavost vermikulitových zkušebních vzorků pojených modifikovanými alkalickými 

silikáty (nad hladinou vody).  

 

 

Složení směsi: 

I. 100 hm. d. expandovaný vermikulit 

40 hm. d. vodní sklo K
+
-VS 

II. 100 hm. d. expandovaný vermikulit 

40 hm. d. vodní sklo K
+
-VS + 1% Li2CO3 

III. 100 hm. d. expandovaný vermikulit 

40 hm. d. vodní sklo K
+
-VS + 2% organická kys. 

 

 Zkušební vzorky byly vylisovány silou 100 kN (rychlost zatíţení 9 kN). Pro kaţdou 

směs bylo vylisováno 9 zkušebních vzorků.  

 

 

Postup experimentu: 

 Po vylisování byly zkušební vzorky ponechány na vzduchu po dobu 24h. Všechny 

zkušební vzorky byly programově vysušeny na 200˚C/1h a zváţeny před a po tepelném 

zpracování. Poté byly změřeny pevnosti v ohybu na 3ks zkušebních vzorků z kaţdé směsi. 

Další 3ks z kaţdé směsi byly vystaveny navlhání v exikátoru po dobu 24h nad hladinou vody 

(RV 80%/24˚C) a poté se změřily pevnosti v ohybu. Zbývající zkušební vzorky byly pouţity 

pro další program. 
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Tab. 11 Vliv pouţitého modifikátoru po navlhání 

 

 

 

Obr. 28 Vliv navlhavosti (nad hladinou vody) 

 

Dílčí závěr experimentu: 

 Nejvyšší pevnost v ohybu vykazovala směs s aditivovaným vodním sklem 2% 

organické kyseliny, avšak nejvyšší stabilitu při navlhání prokazovaly zkušební vzorky ze 

směsi s aditivem Li2CO3 (pokles pouze o 24%).  

 

9. Program 

 

Cíl programu č. 9: 

 Nový postup hodnocená sklonu vermikulitových zkušebních vzorků k navlhání. 

 

Složení směsi: 

I. 100 hm. d. expandovaný vermikulit 

40 hm. d. vodní sklo K+-VS 

II. 100 hm. d. expandovaný vermikulit 

40 hm. d. vodní sklo K+-VS + 1% Li2CO3 

III. 100 hm. d. expandovaný vermikulit 

40 hm. d. vodní sklo K+-VS + 2% organická kys. 

 

Mpa g/cm
3 Mpa g/cm

3 Mpa %

I. vermikulit + K
+
-VS (M=1,7) 6,915 1,532 5,041 1,546 1,874 27,10

II. vermikulit + K
+
-VS (M=1,7) + 1 % Li2CO3 10,018 1,505 7,652 1,531 2,366 23,62

III. vermikulit + K
+
-VS (M=1,7) + 2 % organcké kys. 10,218 1,515 7,233 1,530 2,985 29,21

Sušena 200˚C/1h
Sušena 200˚C/1h a 24h 

vystavena vlhkosti

Pokles (-) pevnosti v 

ohybuTyp směsi
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Postup experimentu: 

 Jak bylo zmíněno v programu č. 8, zbývající tři zkušební vzorky byly pouţity pro 

tento program. Zkušební vzorky byly ponořeny na 1h do vody (21˚C) a poté stanovena jejich 

objemová hmotnost a pevnost v ohybu. Tyto hodnoty byly srovnány s hodnotami naměřenými 

uţ v předchozím programu č. 8.  

 

Tab. 12 Pevnost v ohybu u jader lisovaných (100kN) po louţení 1h ve vodě (jádra programově sušena 

200˚C/1h) 

 
+) průměr 3měření  

 

 

 
Obr. 29 Vliv navlhavost (ponoření pod hladinu vody) 

 

Dílčí závěr experimentu: 

 Namočené zkušební vzorky (1h ve vodě 21˚C) výrazně sníţila pevnost v ohybu a 

vzrostla objemová hmotnost (vliv nasáknuté vody). Nejstabilnější byla jádra s aditivem 

Li2CO3, pak s modifikovaným vodním sklem s organickou kyselinou. Negativní vliv 

organické kyseliny v K
+
-VS se neprojevil. Směs s tímto vodním sklem vykázala také nejvyšší 

pevnosti po programovém vysušení na 200˚C/ 1h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mpa g/cm
3 Mpa g/cm

3 Mpa g/cm
3

I. vermikulit + K
+
-VS (M=1,7) 6,915 1,286 0,524 1,952 -6,391 0,666

II. vermikulit + K
+
-VS (M=1,7) + 1 % Li2CO3 10,018 1,260 1,695 1,975 -8,323 0,715

III. vermikulit + K
+
-VS (M=1,7) + 2 % organcké kys. 10,218 1,260 1,131 1,887 -9,087 0,627

Před zkouškou ponoření +) Po 1h louţení ve vodě +) Rozdíl před a po ponoření
Typ směsi
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7 Rozbor a zhodnocení výsledků 
 

 Po prvním programu bylo zjištěno, ţe tepelně zpracované zkušební vzorky pomocí 

mikrovln, je dostačující aţ po minimální době 2 minut. Tato doba je dostačující pro 

rovnoměrné ohřátí celého zkušebního vzorku. Také bylo zjištěno, ţe zkušební vzorky, které 

prošly tepelným šokem, nebyly poškozeny trhlinami, avšak pevnosti v ohybu oproti 

mikrovlnným zpracováním byly výrazně niţší.  

 Pevnosti v ohybu nemodifikovaného K
+
-VS byly vţdy výrazně vyšší oproti pouţitému 

vodnímu modifikovanému sklu (Na
+
-VS). Modifikované vodní sklo se proto neprojevilo jako 

dobrý pojivový systém pro směsi tvořené vermikulitem.  

 V druhém programu bylo pouţité draselné vodní sklo, které bylo rovněţ 

modifikované. Ve srovnání z předchozího programu byly jejich pevnosti srovnatelné. 

Vzhledem k ceně modifikace vodního skla není nárůst v pevnosti přiměřená (10-15%).  

 V třetím programu byl zkoumán vliv uhličitanu lithného na draselné vodní sklo 

v porovnání s pouţitím nemodifikovaného draselného vodního skla. Ukázalo se, ţe pevnosti 

jsou srovnatelné. Bylo dokázáno, ţe vytvrzení pomocí mikrovln je jen o cca 2,8 Mpa niţší neţ 

při programovém sušení. S ohledem na časové rozpětí jsou tyto hodnoty zanedbatelné a tedy 

dostačující.  

 Ve čtvrtém programu byl zkoumán vliv většího mnoţství (2 %) pouţitého 

modifikátoru (Li2CO3) oproti předešlému programu, kdy byl pouţit stejný modifikátoru ale 

v menší míře (1 %). Výsledky ukázaly, ţe větší mnoţství nemá takový vliv na pevnost 

v ohybu, proto pouţití 1% modifikátoru (Li2CO3) je dostačující.  

 Tímto programem bylo rovněţ zjištěno, ţe zkušební vzorky, které byly nejdříve 

programově sušeny a poté vloţeny na 24 hodin do exikátoru (RV 70 %, 23˚C) mají znatelně 

vyšší pevnosti oproti zkušebním vzorkům, které byly zpracovány pomocí mikrovln.  

 Pátý program byl zaměřen na vliv jiného modifikátoru (ZnCO3) na draselné a sodné 

vodní sklo. Bylo zjištěno, ţe tento druh modifikátoru má vysoké účinky pouze u zkušebních 

vzorků, které byly programově sušena Pevnosti v ohybu u zkušebních vzorků, tvrzeny pomocí 

mikrovln byly výrazně niţší oproti jinému modifikátoru (Li2CO3).  

Největší pevnosti v ohybu lisovaného zkušebního vzorku bylo dosaţeno u Na
+
 VS s 2 

% organické kyseliny (vodní sklo I.). Z předchozího programu (č. 5) lze vyčíst, ţe účinek 

organické kyseliny na sodné vodní sklo je opravdu velký. Tato organická kyselina zvyšuje 

pevnost v ohybu po stání na vzduchu o 10 %, po programovém sušení o 30 % a po 

mikrovlnném vytvrzování pevnost vzrostla 3x. 



49 
 

49 
 

Směsi s K
+
 VS s 2 % organické kyseliny a Li2CO3  mají vyšší pevnost po dehydrataci 

(sušením) o 21 % a tento trend si zachovají i při extrémní relativní vlhkosti, zatímco u 

objemového sušení (MW) je trend opačný. 

 Zkušební vzorky zkoumány v programu č. 7, které byly tepelně zpracovány 

v teplotním intervalu (130-170 ˚C/1h) neměly v pevnosti v ohybu ţádné výrazné rozdíly. Při 

tepelném zpracování na 170 ˚C došlo pouze k mírnému poklesu v pevnosti oproti tepelnému 

zpracování na teplotu 130 ˚C. To koreluje s velmi mírným poklesem objemové hmotnosti při 

170 ˚C/ 1 hod. 

 V programu č. 8 byly zkoumány vlivy různých aditiv na pevnost v ohybu po 

následném navlhání v exikátoru nad hladinou vody (RV 80 %, 24 ˚C). Nejvyšší pevnosti 

v ohybu vykazovala směs s aditivovaným vodním sklem 2 % organické kyseliny. Ovšem 

nejvyšší stabilitu při navlhání prokazovaly zkušební vzorky, které byly ze směsi s aditivem 

Li2CO3 (pokles pouze o cca 24%). 

 V dalším programu byly zkušební vzorky ponořeny přímo pod hladinu vody po dobu 2 

hodin. (21 ˚C). Pevnosti v ohybu byly tímto extrémním zkoušením výrazně sníţeny. 

Objemová hmotnost (vliv nasáknuté vody) ovšem výrazně vzrostla. Nejstabilnější byly 

zkušební vzorky s aditivem Li2CO3, pak s modifikovaným vodním sklem s organickou 

kyselinou (2 %). Negativní vliv organické kyseliny v K
+
-VS se neprojevil. Směs s organickou 

kyselinou (2 %) vykázala nejvyšší pevnosti po programovém sušení na 200 ˚C/ 1 hod. a byly 

srovnatelné se směsí, která byla modifikovaná Li2CO3.  

 

8 Závěr 
 Bylo zjištěno, ţe lisovací tlak, nemá zásadní vliv na pevnost v ohybu. Pouţití různých 

tepelných zpracování v intervalu 130-170 ˚C také neměl příliš velký vliv.  

 Při pouţití programového sušení bylo dosaţeno nejvyšších pevností a ve srovnání 

s MW vytvrzováním byly tyto pevnosti niţší, avšak ve spojení s časovým intervalem byly 

pevnosti po MW vytvrzování dostačující.  

 Pouţití různých aditiv vliv mělo. Poţitím vodního skla, které bylo modifikováno 

organickou kyselinou mělo vysoké pevnosti, avšak po ponoření do vody se tyto pevnosti 

výrazně sníţily. Při pouţití Li2CO3 bylo dosaţeno vysokých pevností, a po ponoření do vody 

zkušebních vzorků měla ze všech nejvyšší pevnosti. Dokazuje to, ţe Li2CO3 zabraňuje 

materiálu velkého navlhání.   
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