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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je rozdělená do třech hlavních kapitol. Ty se věnují keramickým 

materiálům, které jsou v současné době nepostradatelnou sloţkou dnešních průmyslových 

aplikací a především nahrazují konvenční materiály (jako například ocel) v místech, kde tyto 

materiály pro své některé vlastnosti selhávají. 

První kapitola popisuje základní metalurgická zařízení a jejich princip výroby ţeleza 

a oceli. Hlavní částí této kapitoly je konstrukce vyzdívek těchto agregátů. V druhé kapitole 

jsou popsány ţárovzdorné materiály s jejími prioritami pouţití. Kapitola se zabývá především 

bazickými a hlinito-křemičitými materilály. Třetí kapitola se věnuje vlastnostem 

ţárovzdorných materiálů výpočetními a zkušebními metodami (např. mechanickými 

a tepelnými vlastnostmi). 

Klíčová slova 

Tokretování, Boudouardova reakce, nístěj, hlinito-křemičité materiály, bazické 

materiály, creep, hutnost pórů, cowpery, únostnost v ţáru 

 

ABSTRACT 

The thesis is divided into three main chapters devoted to ceramic materials that are 

currently indispensable component of today´s industrial applications and in particular the 

conventional materials (such as steel) in areas where these materials for some of its properties 

are failing. 

First chapter describes elementary metallurgical equipments and its steel production 

principal (iron, steel). Main paragraph of this chapter, is about constructions (structures) of 

brickwork inside of the agregates. Second chapter describes refractory materials with its 

primary use, its focused on overbased and alumina-silica materials. The last chapter discloses 

main features of refractory materials, using computing and test methods (ex. the mechanical 

and the thermal properties). 

Key words 

Guniting, the Bouduards reaction, hearth, alumina-silica materials, overbased 

materials, creep, density of pores, cowpers, resistance in the heat. 
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1 ÚVOD 

Hutnictví ţeleza ovlivňuje míru vývoje a rozvoj průmyslu ţárovzdorných materiálů, 

protoţe je jejím převládajícím spotřebitelem.  

Rozmach výroby oceli určil ţárovzdorné materiály významným znakem civilizačního 

procesu ve světě po druhé světové válce. Například v roce 1950 se vyrobilo 100 mil. tun 

ročně. O třicet let později bylo vyrobeno 746 mil. tun a v současnosti vzrostla výroba oceli 

o dvojnásobek na 1417 mil. Tun [1]. 

Pokrok ve výrobě oceli, zejména náhrada Siemens – Martinských pecí kyslíkovými 

konvertory, zavedení obloukových elektrických pecí s velkým výkonem (HP, UHP) 

vybavenými chladícími stěnami a klenbami, jednofázové elektrické pece, plynulé odlévané 

oceli, sekundární metalurgie, nové struskové reţimy a další modernizační opatření způsobily 

trvalý pokles měrných spotřeb ţárovzdorných materiálů (obr. 1) [1]. 

Znalost technologických procesů v tepelném agregátu umoţňuje výběr vhodných 

keramických materiálů. Pro odborníky v oblasti hutnictví ţeleza je orientace v nabídce 

ţárovzdorných materiálů víc neţ potřebná [1]. 

Obr. 1 Spotřeba ţárovzdorných materiálů v jednotlivých průmyslových odvětvích 

[7] 
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2 ZÁKLADNÍ METALURGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Jedná se o zařízení uzavřené od okolního prostředí tepelně izolovaným pracovním 

prostorem, ve kterém se uskutečňuje přestup tepla na vsázku. Vyzdívky těchto agregátů jsou 

sloţeny z několika vrstev ţárovzdorných a tepelně-izolačních materiálů. Následující graf 

(obr. 2) ukazuje podíl spotřeby ţárovzdorných materiálů a podíl nákladů na zhotovení 

ţárovzdorných vyzdívek u jednotlivých kroků při technologickém procesu výroby oceli [8]. 

Obr. 2 Spotřeba ţárovzdorných materiálů a náklady na ţárotechnické práce při 

výrobě oceli [7] 

2.1 Výroba surového železa 

Surové ţelezo je hlavní výchozí surovinou pro výrobu oceli a litiny. Jeho roční výroba 

se pohybuje kolem 1,1 mld. tun / rok. Vyrábí se ve vysoké peci tavením ţelezné rudy 

s koksem, vápencem a dalšími přísadami [13]. 

2.1.1 Vysoká pec 

Je jedno z nejstarších metalurgických zařízení s výškou dosahující 30 aţ 

40 m a s průměrem do 15 m (obr. 3). Jedná se o šachtovou pec s redukčním prostředím 

slouţící k výrobě surového ţeleza. Nejvíce namáhané části vyzdívky vysoké pece jsou 

chlazeny, coţ umoţňuje nepřetrţitý provoz pece nejméně 10 let.  

Teploty ve vysoké peci rostou směrem k nístěji, a to od 250 °C v sazebně aţ k 1700 °C 

ve spalovacím pásmu [1], [8]. 

Vysoká pec (VP) je velkovýrobní zařízení s nepřetrţitým provozem a protiproudým 

systémem, s plynulým zaváţením, s periodickým vypouštěním tekutých produktů a plynulým 

odvodem plynů. VP se vyznačuje vysokým stupněm vyuţití tepla, vysokou výtěţností Fe 

(98 %) a vysokým stupněm odstranění síry (90 %). Závaţným nedostatkem vysokopecního 

procesu jsou vysoké nároky na jakost koksu a kovonosné vsázky [1]. 
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Obr. 3 Pohled na vysokou pec [18] 

 

Vysokopecní procesy povaţujeme za chemicko-fyzikální děje, které probíhají při 

zpracování vsázkových materiálů ve VP. Dochází k chemickým změnám ve vsázkových 

materiálech za účinku tepelné a chemické reakce. Redukce oxidů ţeleza a oxidů neţelezných 

kovů je nejdůleţitější chemickou změnou.  

Téměř v celém prostoru pece probíhají redukční procesy za přítomnosti plynných 

redukčních činidel, vznikajících hořením uhlíku před výfučnami, nebo pevným uhlíkem. 

Redukce oxidů ţeleza není jediný proces, ke kterému dochází ve VP; redukovány jsou i další 

oxidy Mn, Si, P, Chr, Ni, atd. Redukce uhlíkem se nazývá přímá redukce a redukce vodíkem 

a oxidem uhelnatým pak nepřímá redukce [1]. 

Průběh redukce ţeleza začíná od nejvyššího oxidu ţeleza, aţ na kovové ţelezo 

 Při teplotě pod 570 °C                   (1) 

 Při teplotě nad 570 °C                      (2) 

Pro nepřímou redukci ţeleza z vyšších oxidů ţeleza na niţší probíhá v horní části VP 

redukce s CO 

                                 (3) 

                             (4) 

                           (5) 

Boudouardova reakce (CO2 + C = 2CO) je přímá redukce. Probíhá v oblasti nad 

1000 °C, tedy ve spodní části pece 

                           (6) 

                     (7) 

                         (8) 

Hlavním produktem výroby ve VP je surové ţelezo, ze kterého se nadále vyrábí ocel. 

Ve VP dochází téměř k úplné redukci oxidů ţeleza (aţ na 99 %). Zbývající 1 % přechází do 

vysokopecní strusky jako vedlejší a nevyhnutelný produkt. Tento proces nelze uskutečnit jen 
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spalováním koksu se studeným vzduchem, a proto je zapotřebí studený vzduch předehřát 

v regenerativních ohřívačích větru na teplotu 900 – 1300 °C, který se přivádí potrubím k VP 

do výfučen [1]. 

2.1.1.1 Sazebna 

Vrchní část pece slouţí k zaváţce vsázky a odvodu vysokopecního plynu (obr. 4) [8]. 

2.1.1.2 Šachta 

Předehřívá a zabezpečuje výměnu tepla mezi plyny a pevnou vsázkou, kde probíhá 

nepřímá redukce. Šachta má tvar kuţele rozšiřujícího se dolů, kvůli zvětšujícímu se objemu 

vsázky (obr. 4) [8]. 

2.1.1.3 Rozpor 

Krátká válcová část pod šachtou. Usměrňuje proud vysokopecního plynu, vsázka 

měkne a zmenšuje svůj objem (obr. 4) [8]. 

2.1.1.4 Sedlo 

„Přechod vsázkových materiálů do tekutého stavu je spojený se zmenšením objemu 

materiálu, coţ vyţaduje zmenšení průřezu pece. Tuto funkci plní sedlo pece (obr. 4)“ [1]. 

2.1.1.5 Nístěj 

Má tvar válce nebo kuţele. Shromaţďuje se v ní ţelezo a struska. Ta je lehčí, a proto 

na ţeleze plave. Ve VP se kontinuálně vypouští surové ţelezo v pravidelných intervalech. Pod 

spodním okrajem sedla jsou do vyzdívky pece zabudované vodou chlazené výfučny (obr. 4), 

přes které se do vysoké pece fouká horký vzduch obohacený kyslíkem. Počet výfučen závisí 

od průměru nístěje a je tím větší, čím je větší její průměr. Nejdůleţitější částí nístěje VP je 

odpichový otvor, kterým se současně vypouští z pece surové ţelezo a vysokopecní struska. 

Staré typy VP měly samostatné odpichové otvory pro surové ţelezo a pro strusku [1]. 
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Obr. 4 Průřez VP [19] 

2.1.1.6 Vyzdívka 

Vyzdívka VP je vystavená kombinovanému mechanickému, chemickému a tepelnému 

namáhaní, které se po výšce pece mění. Proto se v různých částech VP pouţívají různé 

ţárovzdorné materiály. Aby vyzdívka vydrţela nepřetrţitý provoz několik let, musí být 

neustále chlazená vodou. Chladícím systémem se musí odvést mnoţství tepla, které závisí na 

podmínkách sdílení tepla v pecním prostoru a na tepelné vodivosti pouţitých materiálů, aby 

nedocházelo k destrukci vyzdívky. 

 sazebna – je vyzděná korundovým ţárobetonem s nízkou pórovitostí, aby 

odolával otěruvzdornosti a mechanické pevnosti. Dále se zde pouţívá tvrdý 

šamot. 

 šachta – je vystavená velkému teplotnímu gradientu (od 400 do 800 °C), 

termochemickým zatíţením, korozivním působením plynných par, především 

alkálií. Pouţívají se zde staviva odolná vzniku trhlin – vysocepálené 

hlinitokřemičité materiály, korund, MCC ţárobetony, přip. SiC 

 rozpor a sedlo – zde se pouţívají nejjakostnější šamoty, vysoce hlinité šamoty 

i materiály mullitové, které musí odolávat plynné i kapalné korozi 

 nístěj - pouţívají se neoxidové keramické materiály SiC s nitridovou vazbou, 

nebo různé grafitové materiály (uhlíkové bloky), jedná se o nejvíce namáhané 

místo VP 
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2.1.2 Ohřívač větru  

Je neoddělitelnou součásti VP. Kaţdá VP je vybavena 3 aţ 4 ohřívači větru (obr. 5). 

Jsou to ocelové nádoby vysoké 30 aţ 50 m s průměrem 6 aţ 8 m. Vnitřní část je vyzděná 

převáţně šamotem. Je rozdělena na spalovací komoru a na prostorovou mříţ s průchozími 

kanálky (obr. 6). Ve spalovací komoře se spaluje vyčištěný vysokopecní plyn, kterým se 

ohřívá mříţoví (obr. 7). Jakmile se horní část mříţový ohřeje na 1100 aţ 1200 °C, přeruší se 

spalování plynu a ohřívačem se pustí obráceným směrem vzduch. Jeden ohřívač je schopných 

vyhřát plochu zhruba kolem 30 000 m
2
 [12].    

 

Obr. 5 Ohřívače větru (Cowpery) [20] 

 

Obr. 6 Schéma ohřívače větru [1] 
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Obr. 7 Pohled na mříţoví v kupoli ohřívače větru [1] 

2.1.2.1 Vyzdívka 

Vyzdívka ohřívače větru je v dlouhodobém provozu vystavena kombinovanému, 

tepelnému, mechanickému a chemickému namáhaní. Zvyšováním teploty ohřívaného 

vzduchu jsou nejvíce namáhány horní části, kde dosahuje teplota cca 1550 °C, přitom 

cyklicky kolísá v několika 100 °C. Akumulační výplň ohřívače je vyhřátá v celém objemu. 

Teplota klesá od horní části směrem dolů. 

Spalovací šachta a kupole jsou vyhřívány jednostranně, a proto je vyzdívka vystavená 

teplotnímu spádu. Mechanické namáhání vyzdívky vyplývá z hmotnosti zdiva. Tlakové 

zatíţení vzrůstá od horní části směrem dolů v závislosti na objemové hmotnosti staviv. Na 

výběru správných staviv je rozhodující stanovení tečení v tlaku, přitom se hodnotí závislost 

deformace (rychlost deformace), teploty a času. 

Z běţných druhů ţárovzdorných materiálů nejlépe odolává tlakové namáhání při 

vysokých teplotách dinas, tj. v horních řadách výplně a v kupoli. Dinas se z důvodů nelineární 

teplotní roztaţnosti nesmí pouţít tam, kde teplota klesne pod 600 °C. Přechodné vrstvy 

výplně tvoří většinou vysoce-hlinité materiály, nejčastěji andalusitové. V pásmech niţších 

teplot (max. do 1100 °C) se pouţívají šamotová staviva.  

Jednostranné vyhřívaní obvodového zdiva ohřívače, kupole a spalovací šachty musí 

mít dobrou tepelně-izolační schopnost, proto se skládají z více vrstev. 

Druhá vrstva obvodového zdiva tvoří v namáhaných částech lehčený dinas, v ostatních 

částech tepelně-izolační hlinitokřemičitá staviva. Rozdílná teplotní roztaţnost zdiva a pláště 

ohřívače se vyrovná v pruţné mezivrstvě vytvořenou ze ţárovzdorných hlinitokřemičitých 

vláken ve tvaru rohoţí nebo desek. Tato vrstva vlastní deformací vyrovnává napětí vznikající 

mezi vyzdívkou a pláštěm. Současně přitom tvoří účinnou tepelnou izolaci [1], [5]. 
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2.1.3 Pojízdný mísič surového železa 

Pojízdný mísič je zařízení slouţící k dopravě surového ţeleza od vysoké pece do 

ocelárny. Jedná se o zařízení válcovitého tvaru s kapacitou 120 aţ 500 tun (viz. Obr. 8). Jeho 

spolehlivost do značné míry závisí na konstrukčním řešení a kvalitě ţárovzdorné vyzdívky.  

Pomocí pohonné jednotky lze nádobu otáčet kolem její podélné osy, coţ zabezpečuje 

chemickou homogenizaci tekutého ţeleza. Mísič dál plní funkci jako zásobník surového 

ţeleza, udrţuje teplotu tekutého surového ţeleza a jeho odsíření. Některé firmy v nich provádí 

také odkřemičení a odfosfoření, coţ má ovšem velký vliv na zvýšené opotřebení vyzdívky [1]. 

 

Obr. 8 Pojízdný mísič 

2.1.3.1 Vyzdívka 

Vyzdívka pojízdného mísiče je sloţená ze tří vrstev ţárovzdorných materiálů. Na 

ocelovém plášti jsou uloţeny tuhé izolační vláknité desky, poté následuje trvalá vyzdívka 

z tvrdého šamotu a nakonec pracovní vyzdívka, která je nejčastěji z vysoce-hlinitých 

materiálů na bázi mullitu, andalusitu nebo bauxitu. Impregnací uhlíkatými látkami se zvyšuje 

odolnost proti korozi a sníţení jejich pórovitosti. Stabilita celé vyzdívky závisí na pruţnosti 

a současné deformovatelnosti izolační vrstvy. 

  Nejintenzivnější opotřebení vyzdívky pojízdného mísiče je strusková oblast v místě 

nalévacího otvoru a v místech dopadu surového ţeleza při jeho nalévání. Tato místa lze i za 

provozu opravovat tzv. torkretováním, tj. nanášením ţárobetonu na poškozené, nebo 

vyplavené části vyzdívky. 

Izolační vrstvu tvoří vláknitý hlinito-křemičitý materiál s tloušťkou 30 mm lepený 

ţárovzdorným tmelem.  
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Trvalá vyzdívka, která představuje druhou a třetí vrstvu, je tvořena tvárnicemi 

z tvrdého šamotu spojeného ţárovzdorným tmelem. Ve válcové části má kaţdá vrstva 

tloušťku 100 mm, v čele 125 mm. Její hlavní úlohou je odolávat vysokým teplotám při co 

nejniţších tvarových a objemových změnách a udrţení stálé teploty kovu. 

Pracovní vyzdívka je ve styku s tekutým surovým ţelezem a struskou. Vyzdívka je 

tedy vyzděná z vysoce-hlinitého materiálu na bázi andalusitu lepená ţárovzdorným tmelem. 

Tloušťka vyzdívky ve válcové části nádoby a v klenutém čele je 250 mm, v oblasti nalévacího 

otvoru 350 mm, kde se zdí ze speciálních tvárnic ţárobetonu (vysoce-hlinitý ţárobeton na 

bázi korundu) [1].   

2.2 Výroba oceli 

Zavedení kyslíkových konvertorů a kontinuálního lití oceli mělo dopad na podstatné 

sníţení spotřeby ţárovzdorných materiálů při výrobě oceli. Zastavení martinského procesu 

a zavedení konvertorového procesu znamená aţ dvacetinásobné sníţení spotřeby 

ţárovzdorných materiálů, zavedení kontinuálního lití oceli sníţilo spotřebu ţárovzdorných 

materiálů osminásobně [7]. 

2.2.1 Konvertor 

Válcovitá nádoba hruškovitého tvaru, která slouţí pro výrobu oceli. Na konvertor jsou 

v horní třetině navařeny ocelové čepy, které umoţňují pohyb v rozsahu 180°. Odpichový 

otvor pro vylívání oceli se nachází kolmo na osu naklápění. Struska se vylévá přes 

hrdlo, naklopením na druhou stranu. Hlavními vstupními produkty jsou tekuté surové ţelezo 

a ocelový šrot, kterého můţe být aţ 40 %. Nalévání surového ţeleza probíhá při nakloněném 

konvertoru přibliţně pod úhlem 45°. Další technologické procesy jako dezoxidace, legování 

a dodání struskotvorných přísad, se odehrává ve vertikální poloze. Nad hrdlem je přidělaný 

zvon, kterým se odsává vyprodukovaný plyn a prach. 

Konvertor nevyţaduje externí zdroj tepla. Teplo vzniká exotermickou reakcí oxidů, 

zejména C, Mn, Si a P [1]. 

         Pouţití ţárovzdorné vyzdívky v konvertoru určuje acidobazický charakter 

strusky. Proto jsou známé tři druhy procesů. 

1. Bessemerův proces 

2. Thomasův proces 

3. Kyslíkový proces 

První dva procesy jsou předchůdci kyslíkového procesu, v dnešní době uţ 

nejpouţívanějšího.  

2.2.1.1 Kyslíkový konvertor 

Do kyslíkového konvertoru (KK) se vhání čistý technický kyslík s 99,8 % O2 pro 

oxidaci příměsí a přivádí se shora (obr. 9). Tento proces byl pojmenován podle místa vzniku 

Linz-Donavitz (LD). 
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Je to nejrozšířenější trend celosvětové výroby oceli cca 68,8 %. Z původního LD 

konvertoru se vyvinulo víc jak 40 druhů nádob a procesů, které se řadí do tří skupin: 

 proces s foukáním kyslíku shora, s případným promícháváním obsahu nádoby 

inertními plyny (Ar, N2) přiváděnými přes dno (LD, LDAC) [1] 

 proces s foukáním kyslíku přes dno tryskami (OBM, QBOP) okolo kterých 

proudí v mezikruţí plyn propanu, který zároveň zabezpečuje chlazení trysek 

[1] 

 proces kombinační s foukáním kyslíku shora i přes dno [1]   

 

 

Obr. 9 Kyslíkový konvektor [26] 

2.2.1.2 Vyzdívka 

Navrhování vyzdívek vychází stále z různých předpokladů, úvah a praktických 

zkušeností nabytých při různých provozních experimentech. Pro zrovnoměrnění opotřebení, 

a tím zvýšení ţivotnosti vyzdívky jako celek, se zavedly pásmové vyzdívky z různých druhů 

MgO-C staviv (zavedením těchto staviv se zvýšila ţivotnost vyzdívek aţ dvojnásobně), 

s různými vlastnostmi přiměřenými způsobu a intenzitě namáhání v jednotlivých pásmech 

(obr. 10) [1], [5]. 
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Obr. 10 Oblasti KK [1] 

 

1. Dno – tvoří vrstva trvalé a pracovní vyzdívky. Zdí se z bazických materiálů, 

na které se pokládá tvrdý šamot (v poslední době se pouţívají i běţná tvarová 

staviva ze ţelezitého MgO slínku). Na tuto vrstvu přijde dvou-vrstva 

magneziového staviva. Nakonec se uloţí vrstva staviva z taveného MgO. 

Pracovní vrstva je vyzdívána z klínových MgO-C staviv.  

2.  Oblast sázení – uplatňují se MgO a MgO-C. Staviva jsou vázána smolou, 

nebo pryskyřicí s antioxidanty, které brání vyhořívání uhlíku z tvárnic. 

3. Oblast čepů a struskových čar – je vystavená působení strusky. Vhodným 

materiálem je v tomto případě MgO-C vázaný smolou nebo pryskyřicí 

odolnou vůči oxidaci, 10 – 14 % C s antioxidanty, nebo bez nich.  

4. Kuţelová (přechodová část) – místo se zvýšeným opotřebení v kónické části 

konvertoru, které způsobuje proud produktu hoření se zkujňovacím plynem 

O2, foukaným tryskou do konvertoru. Proud spalin způsobuje oduhličování 

tvárnic a jejich značné termomechanické poškození. Před několik roky se 

začaly pouţívat v přechodové části vysoce kvalitní magnezio-uhlikaté 

opláštěné tvárnice, které mají za následek sníţení eroze v mezerách mezi 

tvárnicemi a také k penetraci kovu. 

5. Trvalá vyzdívka – přiléhá k ocelovému plášti konvertoru. Je zhotovená 

z pálených staviv a magnézia s nízkým obsahem Fe2O3. Základním 

materiálem při výrobě bazických staviv je slinutopálený magnezit, vykazující 

vhodnou chemickou analýzu s nízkým obsahem CaO, SiO2 a Al2O3. Ţelezo, 

které je přirozenou sloţkou krystalických magnezitů, se váţe na magnoferit 

MgO.Fe2O3. Při vypálení nastává rekrystalizace periklasu a mineralogická 

stabilizace, která vede ke zpevnění staviv. Vypalovací teplota je přizpůsobená 

sloţení lisované hmoty, aby dosáhla staviva k dokonalé keramické vazbě 
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o vysoké objemové stálosti, takţe při opakovaném působení ţáru za vysokých 

teplot jsou objemové odchylky nepatrné. 

6. Hrdlo – pro zvýšení ţivotnosti vyzdívky hrdla se pouţívají opláštěné tvárnice 

z MgO-C. Tvárnice jsou opláštěné kovovým plechem, coţ přináší výrazné 

zlepšení odolnosti proti mechanickému otěru při vsázení šrotu, surového 

ţeleza a taky při čištění hrdla konvertoru. Kovové opláštění chrání také uhlík 

v tvárnici proti oxidaci.  

7. Odpichový otvor – významná součást vyzdívky konvertoru. Je sloţená 

z prstencových výtokových tvárnic z MgO-C s obsahem MgO aţ 98 % 

a relativně s nízkým obsahem uhlíku. Vyšší ţivotnost se dosahuje 

izostatickým lisováním trubic. 

2.2.2 Elektrická oblouková pec 

Elektrická oblouková pec (EOP) má značný význam produkce surové oceli. V dnešní 

době přispívá cca 34 % celosvětové výroby [9]. 

V elektrické obloukové peci prochází třemi elektrodami elektrický proud, který se 

přemění na tepelnou energii (elektrický oblouk). Přeměněná tepelná energie předává na 

kovonosnou vsázku energii pomocí sálavého přestupu tepla (obr. 11), která se dál šíří 

vedením. Působením elektrického oblouku se začne tavit vsázka a z velké části shoří 

neţádoucí příměsi. Vysoká teplota tavení umoţňuje přidávat těţko tavitelné legující prvky 

W, Mo, Tn [2], [10]. 

Elektrody jsou schopné vyprodukovat aţ 3500 °C (záleţí na výkonu), a proto jsou na 

ně kladeny vysoké nároky: 

 dobrá elektrická vodivost  

 vysoká mechanická pevnost 

 vysoká oxidační teplota 

 malý obsah popela a síry 

Podle druhu elektrod: 

1. Uhlíkové – antracit, koks, přírodní grafit, pryskyřice 

2. Grafitové – z uhlíkových vypalování aţ do 2700 °C 

3. Násypné – velké průměry elektrod (˃ 500 mm), cena 1/3 uhlíkových 

Pouţitím stejnosměrného proudu se sníţí spotřeba elektrody asi o 2/3 oproti 

střídavému proudu. Průměr elektrod u stejnosměrného proudu je zhruba 500 – 600 mm [11]. 

EOP pracuje na dvě období – oxidační a redukční. V oxidačním období, které 

následuje po roztavení vsázky, vyhořívají příměsové prvky a ocel se ohřívá na odpichovou 

teplotu. Následující redukční období se pod redukční struskou, vytvořenou obvykle přidáním 

CaC2, provádí dezoxidace a odsíření oceli a potřebná úprava chemického sloţení legováním 

[2], [14]. 
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Obr. 11 Schéma EOP [21] 

2.2.2.1 Vyzdívka 

EOP bez chlazení dna je tvořena šamotovými cihlami uloţenými ve vrstvách a dále 

pálenými tvarovými materiály ze spékané magnézie. Vyzdívka se zdí buď dalšími vrstvami 

pálených zásaditých staviv, nebo monolitickými stavivy. Kombinace tvarových materiálů 

z tavené magnézie a korundu jsou téţ běţné.  

Na nejvíce namáhaná místa tzv. hot spot, se aplikují magneziové tvárnice s obsahem 

aţ 99 % MgO, pálené a impregnované smolou, tvárnice magnezio-chromité (s pórovitosti aţ 

13 %) a nakonec výrobky magnezio-uhlíkové s obsahem uhlíku 10 aţ 30 %. 

Klenba je zhotovená z korundových, nebo vysoce-hlinitých tvárnic s obsahem 80-

90 % Al2O3.  Oblast kolem elektrod tvoří materiály monolitické z Al2O3, nebo korundo-

spinelové. V poslední době se u nechlazených kleneb osvědčila vyzdívka tvořená 

prefabrikovanými ţárobetonovými bloky, nebo je tvořená kombinací ţárobetonového středu 

a dinasových tvárnic. 

EOP s chlazením je vystavená z větší části z MgO-C s obsahem uhlíku nad 20 %, aby 

se docílila vysoká tepelná vodivost v blízkosti chladnic. V klenbě, kde převáţná část plochy 

tvoří taktéţ kovové chladnice, je okolí elektrod vyzdívané tvárnicemi, nebo je zhotovené 

z monolitu litím, nebo vibrováním tixotropních směsí vysoce-hlinitých s obsahem Al2O3 85-

95 %, korundových nebo korundo-spinelových. 

Důleţitou součástí EOP je odpichový otvor. V průběhu tavby je otvor ucpaný 

ţárovzdorným materiálem. Výpustný ţlab má průřez tvaru koryta a je horizontálně napojený 

na plášť pece pod úhlem 10 aţ 12°. Vyzdívka ţlabu je monolitická, v současné době se 

zhotovuje pracovní vyzdívka ze ţárobetonových prefabrikátů. Trvalá vyzdívka můţe být 

zhotovená ze šamotových tvárnic [1], [4]. 
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2.2.3 Tandemová pec 

Tandemová pec je tvořená dvěma pevnými, nebo sklopnými nístějemi spojenými 

přechodovým hrdlem. Obě nístěje by měly být identické, nebo aspoň velmi podobné tak, aby 

kaţdá byla schopná ke zkujňování i k předehřevu vsázky (obr. 12). Pracuje se se zásaditou 

vyzdívkou panelového provedení z magnezitchrómu a magnezitu. Na bocích pece jsou 

odtahové kanálky spalin, které jsou chlazené vodou. Zkujňovací kyslíkové trysky jsou 

umístěné včele a jsou schopné měnit úhel nastavení. 

 Základním zdrojem tepla jsou exotermické reakce oxidací příměsí tekutého kovu, ve 

druhé vaně se vyuţívá odpadní teplo spalin ze zkujňovací nístěje k bezprostřednímu ohřevu 

pevné vsázky. Při kaţdém odpichu se směr proudění spalin a způsob práce otáčí. 

Tandemová pec musí pracovat takovým způsobem, aby byla zachována rovnost 

studené periody (odpich, mezi-tavební opravy, zaváţení, ohřev pevné vsázky, nalévaní 

surového ţeleza) a horké periody (tavení a dohotovení). 

 Tandemové pece mají značné výhody, mezi které patří vysoký výkon, niţší 

zpracovací náklady, moţnost zpracování aţ 38 % podílu pevné vsázky (pouţití hořáků aţ 

50 %), moţnost výroby celého sortimentu uhlíkatých a nízko legovaných ocelí, minimální 

investiční náklady a výrobní ztráty [1], [14]. 

 

Obr. 12 Tandemová pec [16] 

2.2.3.1 Vyzdívka 

Na vyzdívku klenby působí nejvíce změny teplot, otěr prachu a strusky. Obvykle 

nejsou vystavené působení extrémních teplot, protoţe vysoký obsah prachu v odpadových 

plynech sniţuje přestup tepla zářením na klenbu. Proto se volí materiály magnezio-chrómové, 

které jsou odolnější proti působení středních teplot neţ materiály magneziové. 

Při posouzení nároku na vyzdívku nístěje se vychází ze zásady, ţe čím blíţe ke 

koupeli, tím negativněji působí vliv infiltrace strusky. Proto se postupně přechází od materiálů 

typu magnezio-chrómových na materiály magneziové, které jsou odolnější proti působení 

strusky. Navíc jsou spodní části vyzdívky chráněné vsázkou, nebo taveninou a nejsou 

vystavené tak výraznému působení kolísání teplot [1]. 
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Typy ţárovzdorných materiálů v různých oblastech: 

 čtyři boční stěny, dno, ţlab – pálené magneziové cihly  

 klenby, strop – pálené magnezio-chromité cihly se speciální zrnitostí za 

účelem odolnosti proti teplotním změnám 

 klenby – chromité cihly s vysokou teplotou výpalu s primární vazbou 

částic 

 střed a boční stěna (stěna naproti kyslíkové trysce) – magnézio-uhlíkaté 

cihly s antioxidanty  

 dno – magneziový olejový a granulový slinek  

 tvarovky pro odpichový otvor – magnézio-chromité cihly z klenby, 

magneziové tvarovky se speciálním rozměrem zrna za účelem odolnosti 

proti teplotním změnám  

2.3 Sekundární metalurgie 

Spotřeba ţárovzdorných materiálů na vyzdívání pánví na transport oceli a taktéţ 

nádob pánvové metalurgie (sekundární výroba oceli) tvoří v integrovaných závodech asi 40 % 

celkové spotřeby ţárovzdorných materiálů ve výrobě oceli. Toto svědčí o velkém významu 

uvedeného úseku z pohledu výrobce oceli aj. ţárovzdorných materiálů [1].  

2.3.1 Licí pánev 

Zařízení (nádoba kónického tvaru) na převoz oceli od pece (tandemová pec, konvertor, 

EOP) k zařízení odlévání oceli, kde jako mezioperace bývá zařazena pánvová pec na 

dohotovení oceli elektrickým obloukem, případně vakuové zpracování oceli apod.  

V současnosti se v moderních ocelárnách stává zařízením, v kterém se vykonává 

finální metalurgické operace, tzv. pánvová metalurgie (obr. 13) [1]. 

 

Obr. 13 Licí pánev [15] 
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2.3.1.1 Vyzdívka 

Licí pánve jsou vystaveny působení různých vlivů ovlivňujících ţivotnost vyzdívky: 

 změně chemického sloţení strusky 

 agresivní strusce při vysokých teplotách 1600 °C 

 erozi kovu 

 náhlé změně teplot při nalévání oceli a jejím ochladnutí 

 proudění taveniny vlivem profukování argonem  

 dlouhé době zatíţení taveninou 100 – 120 min 

Tyto podmínky vyloučily pouţívání kyselých šamotových staviv a křemičitých 

monolitů na vyzdívání pracovních vyzdívek. Vývojem se přecházelo k ţárovzdorným 

materiálům s vyšším podílem Al2O3 vůči SiO2. Na výrobu těchto materiálů se pouţívaly 

suroviny na bázi kaolinitu (andalusit, kyanid a bauxit). Zavedly se bazické materiály se 

základní sloţkou MgO (MgO.CaO, MgO-C, MgO-Cr). 

Také je moţné, aby pracovní vyzdívka byla z monolitických netvarových 

ţárovzdorných hmot. Pouţití hlinito-křemičitých staviv se omezilo na trvalé a izolační vrstvy 

vyzdívek. Ţárovzdorná vyzdívka licí pánve je potencionálním zdrojem nečistot a vměstků, 

proto je mimořádně důleţité dbát na dodrţení technologických zásad provozu a zdění. Po 

vyzdění následuje proces sušení a ohřevu. Bazické vyzdívky se ohřívají 5 hod. rychlostí do 

75 °C. h
-1

 a potom 120 °C. h
-1

 do teploty 1000 °C. Vysoce-hlinité vyzdívky se musí ohřívat 

pomaleji, 40–60 °C. h
-1

 [1].    

2.3.2 Mezipánev 

Při kontinuálním odlévání oceli se tekutá ocel lije z ocelářské licí pánve přes výtokový 

uzel a stínící trubici do mezipánve. Z mezipánve přes několik dávkovacích výtokových uzlů 

teče do měděného, vodou chlazeného krystalizátoru (obr. 14). V krystalizátoru začíná ocel 

tuhnout směrem od stěn a vytahuje se ve formě sochorů nebo bram. Smyslem plynulého 

odlévání je sekvenční lití několika taveb za sebou bez přerušení proudu oceli z mezipánve do 

krystalizátoru. V krystalizátoru se udrţuje stabilní hladina oceli, která se chrání před oxidací 

a chladnutím speciálními krycími prášky [1]. 
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Obr. 14 Schéma bramového kontilití [17] 

2.3.2.1 Vyzdívka 

Mezipánev musí odolávat mechanickým i tepelným namáháním. Kromě toho je 

vyzdívka vystavená jednak dynamickému působení roztaveného kovu (erozi) a jednak 

korozivnímu působením krycí strusky. 

Vyzdívka je budována buď monolitickým litím do forem, nebo odlévání tixotropních 

směsí do vibračních forem. Pro trvalou vyzdívku se pouţívají vysocehlinité hmoty s obsahem 

Al2O3 od 60 do 65 % [1]. 
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3 ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY 

Ţárovzdorné materiály jsou definované jako anorganické nekovové materiály 

s kovalentní, nebo iontově-kovalentní vazbou. Jejich ţárovzdornost je ≥ 1500 °C. Patří mezi 

hrubozrnnou keramiku – mikrostruktura je tvořena velkými zrny, základem střepu je 

hrubozrnné ostřivo propojené jemnou hmotou. Ţárovzdorné materiály jsou materiály, které 

jsou převáţně pouţívané jako vyzdívkové materiály pro pece a tepelná zařízení. Podmínkou 

pro jejich vyuţití v masovém měřítku je nejen dostatečná ţárovzdornost, ale i dostatečný 

výskyt a dostupnost surovin za přijatelné ceny [1]. 

Ţárovzdorné výrobky jsou specifickým druhem keramiky, který zaujímá v širokém 

spektru celého zpracovatelského průmyslu zvláštní postavení. Bez těchto výrobků by nebylo 

moţné realizovat řadu technologických procesů. Jejich chemické a fyzikální vlastnosti 

umoţňují pouţití při vysokých teplotách. Jsou schopné odolávat vlivu roztavených kovů, 

strusek, spalin tepelných agregátů. Snáší také rychlé změny teplot vratného opakovaného 

ohřevu  a ochlazování. 

Volba výroby ţárovzdorných materiálů je velmi různorodá. Důleţitým faktorem je, 

v jakém prostředí se bude materiál vyskytovat (kyselé, zásadité, neutrální) a jakým teplotám 

musí odolávat. To jsou prvotní faktory, které technolog musí znát, aby mohl vybrat chemicky 

a fyzikálně správný ţárovzdorný materiál. Při špatné volbě můţe dojít k rychlému opotřebení 

vyzdívky.  

3.1 Hlinito-křemičité materiály 

Dělí se podle obsahu oxidu hlinitého do pěti skupin. Patří sem vysoce-hlinité 

materiály, šamotové materiály, kyselé šamotové materiály, křemičité materiály a dinas. Obsah 

oxidu hlinitého a příměsí v materiálu výrazně ovlivňuje výsledné vlastnosti hlinito-křemičité 

keramiky [1]. 

Jedná se o nejpouţívanější druh oxidové keramiky. Keramika nacházející se v pravé 

části diagramu (obr. 15) je tzv. korundová keramika, podle přírodního minerálu korund. 

Mezi prakticky významné vlastnosti patří zejména vysoká pevnost a tvrdost, elektrická 

izolačnost, ţárovzdornost, vysoká teplotní odolnost, středně vysoká aţ vysoká tepelná 

vodivost a odolnost vůči plynům (kromě fluoru), kapalinám (včetně kyseliny fluorovodíkové) 

a taveninám. Mechanická pevnost a tvrdost hlinito-křemičité keramiky roste se zvyšujícím se 

obsahem oxidu hlinitého, stejně jako koeficient délkové roztaţnosti a tepelné vodivosti [6]. 
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Obr. 15 Fázový diagram SiO2 – Al2O3 [22] 

3.1.1 Dinas 

Dinas je ţárovzdorný materiál s obsahem více neţ 93 % SiO2. Vyrábí se z přírodních 

křemenců obsahujících nad 96 % SiO2 převáţně ve formě křemene, jenţ se při výpalu 

přeměňuje za poklesu hustoty na cristobalit a tridymit. To jsou vedle zbytků nepřeměněného 

křemene hlavní krystalické fáze produktu, který se vytváří při objemové expanzi. Slinovací 

proces je tedy překryt objemovými změnami modifikací SiO2. 

Charakteristickou vlastností dinasu je ţárovzdornost, odolnost proti deformaci ţáru, 

vysoká odolnost k náhlým změnám teploty nad 600 °C a vysoká objemová stálost. Uvedené 

kombinace výhodných vlastností učinily dinas klasickým materiálem pro samonosné klenby 

pecí na vysoké teploty, i pro stavbu koksárenských baterií [6]. 

3.1.2 Šamot 

Pouţívá se pro vyzdívky kamen, pecí a dalších výrobků. Jeho ţárovzdornost se 

pohybuje okolo teploty 1650 °C. Dělí se do dvou klasifikačních skupin. První skupina jsou 

kyselé šamotové materiály s obsahem 10 % aţ 30 % oxidu hlinitého, druhá skupina jsou 

šamotové materiály s obsahem 30 % aţ 45 % oxidu hlinitého [4], [1]. 
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3.1.3 Sillimanitové a mullitové materiály  

Patří do skupiny vysoce hlinitých s obsahem 60 % aţ 75 % Al2O3. Označení vysoce-

hlinité je oprávněné jen potud, pokud se týká výchozí suroviny, neboť v produktu se tvoří 

vţdy mullit. Nejčastěji se pouţívá přírodní kyanid, který má při přeměně v mullit silnou 

expanzi. Proto je nutné jej předem kalcinovat. Menší expanzi má sillimanit a ještě menší má 

andalusit, takţe kalcinace u nich není nutná. Tyto suroviny přejímají funkci ostřiva. Jejich 

expanze při přeměně v mullit kompenzuje smrštění jílové sloţky, které se do směsi zavádí asi 

10 %. Obsah Al2O3 v minerálech skupiny sillimanitu činí teoreticky 63 hmot. %, coţ 

odpovídá výtěţku mullitu 86  %. 

Ke zvýšení obsahu na hodnotu příslušející mullitu (72 hmot. %) lze pouţít opět Al2O3, 

popřípadě jako ostřivo syntetický mullit, připravený předem ze směsi jílu a Al2O3 reakcí při 

1650 °C aţ 1700 °C nebo tavením. Nejkvalitnější jsou výrobky z čistého syntetického mullitu, 

s minimálním obsahem skelné fáze. Nad 72 % Al2O3 je rovnováţnou pevnou fází vedle 

mullitu i korund. Ţáruvzdornost těchto materiálů je 1770 °C aţ 1850 °C. Vynikající stálost při 

pouţití [6]. 

3.1.4 Korund 

Název pochází od přírodního korundu, který je stabilní modifikací α-Al2O3. Má 

vynikající vlastnosti, zejména mechanické, vysokou pevnost a tvrdost, elektrickou izolačnost, 

ţárovzdornost, vysokou tepelnou odolnost, poměrně velkou tepelnou vodivost a odolnost vůči 

plynům, kapalinám a taveninám. U čistého korundu je ţárovzdornost aţ 2000 °C [6]. 

3.2 Bazické materiály s obsahem uhlíku pod 7 % 

Názvem bazické se označují materiály s vysokým poměrem obsahu dvojmocných 

oxidů. Hlavními sloţkami jsou oxid hořečnatý, oxid vápenatý a případně oxid chromitý. 

Klasifikační skupiny se třídí na druhy výrobků podle obsahu MgO, případně podle obsahu 

CaO a nebo Cr2O3. Kromě toho se uvádí stav základních materiálů, povaha vazby a  případně 

dodatečné zpracovaní [1]. 

3.2.1 Magneziové materiály  

Patří mezi nejrozšířenější ţárovzdorné materiály v hutnictví, protoţe odolávají velmi 

vysokým teplotám a korozním vlivům. Název pochází od minerálů magnezitu MgCO3, který 

je zároveň základní přírodní surovinou při výrobě. Ve výrobcích je přítomen jako krystalický 

MgO – periklas, je hlavní ţárovzdornou fází a nositelem odolnosti korozi oxidů ţeleza 

a bazických tavenin. 

V čistém stavu má teplotu tání 2826 °C a neprodělává během zahřívání a chlazení 

ţádné polymorfní přeměny. Nevýhodou je jeho vysoká teplotní roztaţnost (největší mezi 

ţárovzdornými oxidy), která přes poměrně vysokou tepelnou vodivost způsobuje nízkou 

odolnost vůči náhlým změnám teplot [6]. 
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3.2.2 Chrommagneziové materiály 

Vyznačují se přímou vazbou a vysokou pevností v ţáru, zlepšenou odolností ke 

struskám a rozměrovou stálostí aţ do 1800 °C. Mají menší sklon k expanzi s následným 

odlupováním povrchových vrstev vlivem interakce s oxidy ţeleza. 

Vedle vypalovaných tvarovek se jiţ dlouho dodávají tzv. chemicky vázané výrobky, tj. 

nevypálené tvarovky. Obsahují studené pojivo vznikající přídavkem MgSO4, MgCl2 nebo 

alkalického polyfosforečnanu do směsi. Mají přibliţně stejné vlastnosti jako starší typy 

chrommagnezitu vypalovaného na niţší teploty. Protoţe výpal se u chemicky vázaných 

výrobků uskutečňuje aţ při pouţití, tj. po zabudování v peci, nejsou zde podmínky pro vznik 

přímé vazby. Při zvyšování teploty se v oblasti 700 °C aţ 1200 °C přechodně sníţí pevnost 

rozkladem pojiva; slinování a konečné zpevnění proběhnou aţ za vyšších teplot [6]. 

3.2.3 Forsteritové materiály 

Forsterit je krystalická sloučenina 2MgO.SiO2 s teplotou tání 1890 °C. Ve větším 

mnoţství se forsterit v přírodě nevyskytuje. Vyrábějí se z přírodních olivínů, jeţ jsou pevnými 

roztoky forsteritu a fyalitu 2FeO.SiO2, nebo ze směsí serpentinu 3MgO.2SiO2 . H2O 

a  magnezitového slínku. Při výpalu olivínu se FeO oxiduje a vzniká MgO.Fe2O3, který je 

v rovnováze s forsteritem a současně se uvolňuje SiO2. Přídavkem magneziového slínku lze 

zvýšit podíl forsteritu, který reaguje s přebytečným SiO2 na forsterit. Kalcinace výchozí 

suroviny není nutná a vypalovací teploty jsou poměrně vysoké (1550 °C aţ 1700 °C), 

atmosféra je oxidační.  

Forsteritové výrobky se uplatňují v cementářských pecích, v regeneračních komorách 

a rekuperátorech sklářských pecí, v omezené míře v ocelářských pecích [6]. 

3.2.4 Dolomiové materiály 

Základní surovina je dolomit MgCa(CO3). Je to horninotvorný minerál. Po výpalu 

čistého dolomitu vznikne směs CaO a MgO. Hydratace je nevýhodou dolomiových výrobků, 

neboť vznikají potíţe s jejich uchováním v neporušeném stavu jak při uloţení, tak i při 

vlastním pouţití [5], [6]. 

Nejdříve se z dolomitu musí v šachtových nebo rotačních pecích vyrobit slínek při 

1700 °C i vyšších. Hutnější slínek má menší sklon k hydrataci a získá se aţ při vyšších 

teplotách. Vysoce kvalitní dolomity vyţadují dvoustupňový kalcinační proces a slinování při 

teplotách aţ 1900 °C, chceme-li pórovitost pod 5 % [6]. 

Oba oxidy CaO a MgO spolu nevytvářejí sloučeninu. Jejich eutektický bod, se 

přibliţuje aţ k 2300 °C. Přírodní dolomit vţdy doprovází nečistoty (např. Fe2O3, Al2O3, 

SiO2), které umoţní vznik slínku při niţších teplotách. V tomto případě vzniká tavenina jiţ 

nad 1300 °C. 

Dolomitový slínek se upravuje na vhodnou zrnitost pro lisování tvarovek, které se 

mohou dále zpracovat vypálením, nebo pouţít v nepáleném stavu. Vypalovací cyklus je 

poměrně dlouhý při teplotě 1400 - 1600 °C, podle mnoţství příměsí. Výrobky se ihned opatří 
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ochrannou vrstvou ponořením do dehtové lázně. Materiály tohoto typu mají pórovitost 15 aţ 

20 % a pevnost 40 aţ 70 MPa, teplotu počátku deformace pod zatíţením 1710 aţ 1760 °C. 

Odolnost proti náhlým změnám teploty je lepší neţ u čistých magneziových výrobků [6]. 
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4 VLASTNOSTI ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ 

Vlastnosti keramických ţárovzdorných materiálů jsou většinou velmi závislé na jejich 

struktuře, která bývá úzce spjata s vlastnostmi výchozích surovin a pouţitou technologií. 

Ke kontrole výrobního procesu a jakosti výrobků se obvykle pouţívají normované 

metody zkoušek. Sledují se vlastnosti, které poskytují základní přehled o jakosti staviv 

a rovnoměrnosti výroby, jako jsou kritéria hutnosti, chemické sloţení, mechanické a některé 

termomechanické vlastnosti. 

Určení optimálních druhů materiálů pro různé pouţití a pro správné konstrukce řešení 

ţárovzdorných vyzdívek je třeba znát další parametry. Nevystačí znát jen jakostní parametry 

uváděné v normách jakosti ţárovzdorných materiálů. Nevyhnutelně je třeba stanovit další 

vlastnosti, jako např. teplotní roztaţnost, tepelnou vodivost, modul pruţnosti a další tepelné, 

termomechanické a termochemické vlastnosti. Platí zásada, ţe uţitkovou hodnotu 

ţáruvzdorných výrobků je nemoţné posoudit podle jedné vlastnosti, ale na základě znalostí 

celého komplexu vlastností [5]. 

4.1 Kritéria hutnosti 

Hutností se rozumí stupeň zaplnění prostoru tuhými fázemi. Vyjadřuje se v procentech 

objemu tuhých fází, nebo jako podíl objemové hmotnosti a hustoty. Nezaplněné prostory nebo 

póry v ţárovzdorných výrobcích sniţují hmotnost objemové jednotky, zvětšují povrch tuhých 

fází. Tím podstatně ovlivňují mechanické a tepelné vlastnosti a odolnost proti chemickým 

účinkům prostředí. Mnoţství i tvar vznikajících pórů určuje technologický postup výroby. 

Při hodnocení kritérií hutnosti se měří mnoţství pórů, velikost pórů a spojitost pórů. 

Při kontrole jakosti ţáruvzdorných výrobků se zjišťuje obvykle pouze mnoţství pórů. 

Velikost a spojitost pórů je třeba stanovit zejména při posuzování odolnosti materiálů proti 

korozi a proti náhlým změnám teplot [5]. 

4.1.1 Množství pórů 

Kritéria této charakterizace jsou: 

 Nasákavost (NV) – poměr hmotnosti vody pohlcené vzorkem k hmotnosti 

vzorku, vyjádřený v procentech hmotnosti vysušeného vzorku [5] 

   
     

  
 
  

  
  100     (%)      (9) 

 Zdánlivá pórovitost (PZ) – poměr objemu otevřených pórů zkušebního vzorku 

k jejímu objemu včetně pórů a dutin, vyjádřený v procentech objemu vzorku 

[5] 

   
  

  
     

     

     
  

  

  
  100     (%)     (10) 

 Skutečná pórovitost (PS) – poměr objemu otevřených a uzavřených pórů, 

k celkovému objemu vzorku, vyjádřený v procentech objemu vzorku [5] 
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     (  

  

 
)           (%)     (11) 

 Objemová hmotnost (OH) - hmotnost vzorku k jeho celkovému objemu, 

vyjádřená v kg. m
-3

 

   
  

 
 

  

     
          (kg. m

-3
)      (12) 

 Zdánlivá hustota (ZH) - hmotnost objemové jednotky vzorku včetně 

uzavřených pórů, vyjádřena v g. m
-3

 

   
  

     
            (kg. m

-3
)      (13) 

 Hustota ρ – hmotnost vzorku k objemu hmoty vzorku, tedy bez pórů, vyjádřená 

v kg. m
-3

 

  
  

  
      (kg. m

-3
)        (14) 

kde: ms je hmotnost suchého vzorku (kg) 

mn – hmotnost vzorku nasycené kapalinou váţené na vzduchu (kg) 

m´n – hmotnost nasyceného vzorku váţené v kapalině (kg) 

ρw – hustota vody (kg. m
-3

) 

ρn – hustota kapaliny na sycení (kg. m
-3

) 

ρv – hustota kapaliny na hydrostatické váţení (kg. m
-3

) 

V – objem vzorku včetně dutin a pórů (cm
3
) 

V0 – objem vzorku bez dutin a pórů (cm
3
) 

Vysušené a zváţené vzorky se při pouţití vakua nasytí vodou (při hydratujících 

látkách jinou kapalinou), zváţí a vypočítá se jejich nasákavost. Objem vzorku se zjistí 

hydrostatickým váţením a vypočítá se objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost a zdánlivá 

hustota. 

Na stanovení hustoty je potřeba vzorky jemně rozemlít tak, aby se otevřely uzavřené 

póry. Maximální přípustná velikost zrn je 0,063 mm. Vysušený vzorek se zváţí a pomocí 

kapalinového pyknometru se zjistí jejich objem. Hustota se vypočítá ze změřených hodnot 

hmotnosti a objemu bez dutin a pórů. Hodnoty objemové hmotnosti a hustoty se pouţívají na 

výpočet skutečné pórovitosti. 

Obtíţnější je přesné stanovení kritérií hutnosti zrnitých materiálů. Pouţití metody 

nasákavostí vzorků kapalinou, je problém při odstranění zrn z povrchů nasycených vzorků. 

Při nedokonalém odstranění přilnuté kapaliny se zvyšuje hmotnost nasáknutého vzorku 

a stanoví se vyšší zdánlivá pórovitost, neţ odpovídá skutečnosti. Vzorek zrnitosti 1 aţ 4 se 

zváţí, nasytí ve vakuu a zváţí v kapalině. Následuje důkladné povrchové osušení bez nároku 

na kvantitativní práci se vzorkem. Potom se zjistí hmotnost nasáknutého vzorku, hmotnost 

v kapalině, vzorek se vysuší a stanoví hmotnost vysušeného vzorku. Z naměřených hodnot se 

vypočítají jednotlivá kritéria hutnosti, zejména objemová hmotnost a zdánlivá pórovitost [5]. 
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4.1.2 Velikost pórů 

Rozdělení pórů z hlediska jejich velikostí má velký význam při zkoumání koroze 

a odolností proti náhlým změnám teplot ţáruvzdorných materiálů. Pouţívají se metody 

vyuţívající kapilární depresivní rtuti nebo kapilární elevaci vody. 

Rtuť, která nesmáčí většinu tuhých látek, proniká do pórů pouze účinkem tlaku. Se 

zvyšováním tlaku vniká rtuť do stále menších pórů. Mezi poloměrem pórů, úhlem smáčení 

stěn pórů platí vztah (𝛩 povrchové napětí, (δ) a tlakem, pod kterým se póry zaplňují). 

  
         

 
            (15) 

Povrchové napětí rtuti je přibliţně 0,48 N. m
-1

, úhel smáčení se pro různé materiály 

pohybuje od 100 °C do 160 °C, při běţných měřeních se počítá s hodnotami 130 °C aţ 

140 °C. 

Zkoušený vzorek se vkládá do speciálního skleněného pyknometru s měřící kapilárou, 

evakuuje se, zaleje rtutí a při zvyšování tlaku se měří pokles hladiny rtuti v kapiláře, 

odpovídající mnoţství vtlačené rtuti. Po dosáhnutí atmosférického tlaku (kdyţ rtuť vnikne do 

pórů s poloměrem přibliţně 7,5 µm) se pyknometr vloţí do autoklávu vysokotlakého 

rtuťového porozimetru a měření pokračuje při vyšších tlacích (do 100 MPa), kdy rtuť vniká 

do pórů s poloměrem přibliţně 0,0075 µm [5]. 

4.1.3 Spojitost pórů 

Spojitost pórů v ţárovzdorných materiálech se posuzuje stanovením propustnosti pro 

plyny, která se definuje jako vlastnost pórovitých těles propouštět plyn při rozdílu tlaku plynu 

na protilehlých stranách tělesa. 

Propustnost pro plyn se stanovuje na válečku, který se vloţí do drţáku, utěsňující 

válcovou část jeho povrchu. Při zvýšeném tlaku vzduchu, nebo jiného plynu, působí tlakovou 

silou na jednu stranu vzorku. Nastaví se určitý rozdíl tlaků před tělískem a za ním. Po ustálení 

tlaku se měří průtok mnoţství plynu procházející za časovou jednotku a rozdíl tlaku. Měří se 

při třech různých rozdílných tlacích. Vypočítané propustnosti při různých tlakových 

podmínkách se mohou odlišovat nejvíc o 5 %. Tím se ověřuje laminární proudění plynu jako 

podmínka platnosti výpočtového vzorce [5]. 

    
 

 
 
 

  
        (m

2
)         (16) 

kde ν – dynamická viskozita plynu procházejícím tělesem při teplotě zkoušky 

(Pa. s)   

h – výška tělíska (m) 

A – průřez tělíska (m
2
) 

∆p – rozdíl tlaků před a za tělískem (Pa) 

qV  – průtok plynu tělískem (m
3
. s

-1
)  
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Zvláštním případem je měření propustnosti pro plyny prodyšných materiálů určených 

na vhánění inertních plynů do metalurgických nádob. Propustnost se stanovuje na celých 

tvarovkách při vyšším tlakovém rozdílu a počítá se podle uvedeného vzorce (viz. 16), nebo se 

uvádí mnoţství plynu v m
3
 procházející tvarovkou za 1 h při ∆p = 0,1 MPa [5]. 

4.2 Mechanické vlastnosti 

Působením vnějších sil vznikají v tuhých tělesech napětí, která způsobují jejich 

deformaci. Pokud je těleso pruţné, tak deformace (ε) je přímo úměrná napětí (ζ). 

            (MPa)         (17) 

kde E je modul pruţnosti 

V reálných ţárovzdorných materiálech obvykle neplatí deformace přímo úměrná 

působícího napětí. V důsledku heterogenní struktury vznikají při působení vnějších sil kromě 

deformací pruţných i nepruţné, nevratné děje. Podíl nepruţných deformací se obyčejně 

zvětšuje zvyšujícím se napětím (obr. 16).  

 

Obr. 16 Závislost napětí (ζ) na deformaci (ε), tgα = E [23] 

4.2.1 Pevnost 

Ţárovzdorný materiál musí mít takovou pevnost, aby odolával bez porušení napětím 

vznikajícím při jeho výrobě, během transportu a zejména při pouţití. Při provozu tepelných 

zařízení vznikají ve vyzdívce tlaková napětí způsobené hmotností zdiva, nebo sevřením 

teplotně se roztahující vyzdívky v ocelovém plášti, případně tahová a smyková napětí, 

při nerovnoměrném zahřívání staviv v důsledku tepelné roztaţnosti materiálů. 

V ţárovzdorné keramice jsou nejvíce rozšířené tlakové a ohybové zkoušky stanovení 

pevností. 

Pevnost v tlaku (PTL) se definuje jako síla působící na jednotku průřezu zkušebního 

tělíska v okamţiku jeho rozdrcení. 
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      (MPa)         (18) 

Podstatou zkoušky je zatěţování zkušebního tělesa s rovnoměrně vzrůstající silou 

a zjištění síly v okamţiku jeho rozdrcení. 

Pevnost v ohybu (POH) se definuje jako napětí, při kterém se zlomí zkušební těleso 

namáhané ohybem. Pouţívá se trojbodový ohyb, při kterém je zkušební těleso na dvou 

podporách a na střed se soustředí rovnoměrně se zvyšující síla. Zkoušejí se tělesa ve tvaru 

trámu různých rozměrů a pevnost v ohybu se vypočítá ze vztahu odvozeného za předpokladu 

pruţného chování zkoušeného materiálu. 

    
  

  
      (MPa)         (19) 

kde M0 – ohybový moment v okamţiku lomu (N. mm) 

W0 – průřezový modul v ohybu (mm
3
) 

Dále existují zkoušky pevnosti v torzi a pevnosti v tahu. Avšak tyto zkoušky 

se u ţárovzdorných materiálů vykonávají buď výjimečně, nebo vůbec [5]. 

4.2.2 Pružnost 

Modul pruţnosti patří k důleţitým materiálovým konstantám ţárovzdorných staviv 

a jeho znalost je potřebná při výpočtech konstrukcí ţárovzdorných vyzdívek, při výpočtu 

přípustných ohřevů a chlazení ţárovzdorných výrobků a při výpočtech odolnosti proti náhlým 

změnám teplot. Z hlediska pouţití je ţádoucí, aby hodnoty modulu pruţnosti ţárovzdorných 

staviv byly co nejniţší. Vysoké hodnoty E-modulu znamenají sníţenou schopnost staviv 

pruţně se deformovat. Takové materiály mají větší sklon k praskání při působení teplotních 

změn. 

Technologickým postupem výroby lze hodnoty modulu pruţnosti v širším rozpětí 

ovlivňovat. S poklesem E-modulu však můţe v nepřijatelné míře klesat i pevnost, proto je 

vţdy třeba hledat optimální technologické řešení se zaměřením se na podmínky při pouţití.  

Modul pruţnosti se určuje statickými a dynamickými zkouškami. 

Při statických zkouškách se sleduje a registruje závislost napětí a deformace. Při 

stanovení modulu pruţnosti moţno vyuţít zkoušky stanovení pevnosti v ohybu, nebo tlaku, 

avšak musí umoţňovat přesné měření deformací, resp. průhybu tělísek. Modul pruţnosti se 

vyhodnocuje z lineární části křivky závislosti působícího napětí a způsobené deformace 

E   tgα. Výpočet vychází z předpokladu pruţného chování zkoušeného materiálu.  

Při tříbodové ohybové zkoušce se pouţívá vztah: 

      
    

       
      (MPa)          (20) 

kde F – působící síla (N) 

l – vzdálenost podpěry (mm) 

b – šířka průřezu tělesa (mm) 



35 

 

h – výška průřezu tělesa (mm) 

ε – průhyb (mm) 

Přesnost statických metod měření modulu pruţnosti je omezená a ovlivňuje ji zejména 

přesnost geometrického tvaru tělísek, přesnost měření jejich rozměrů a přesnost měření 

deformace. Ovlivnění výsledků měření při statických zkouškách nepruţným chováním 

materiálů způsobuje, ţe statické moduly pruţnosti jsou většinou niţší v porovnání 

s hodnotami modulu zjištěny dynamickými postupy, při kterých se nepruţné deformace při 

krátkém času měření nestačí projevit. 

Dynamické metody stanovení modulu pruţnosti se zakládají na měření rychlosti šíření 

vlnění impulzními metodami přímo, nebo nepřímo s rezonanční frekvenci měřeného tělesa. 

Při impulzních zkouškách se na buzení impulzů vlnění a měření času přechodu tělesem 

pouţívají ultrazvukové aparatury umoţňující vysílat impulzy s různou vlnovou délkou a co 

nejpřesnější měření času přechodu vlnových impulzů. 

Rezonanční metody se zakládají na měření vlastní rezonanční frekvence zkoušeného 

tělesa. Zvukovým budičem, nebo mechanickým impulzem se vyvolá ohybové kmitání 

zkušebního tělesa a vhodným detektorem se snímá jeho frekvence. 

             
          

  
      (MPa)      (21) 

kde OH – objemová hmotnost (kg. m
-3

) 

l – délka tělíska (m) 

f – frekvence kmitání (Hz) 

h – tloušťka tělíska (m) 

T – tvarový faktor, závislý od Poissonovy konstanty 

Rezonanční metodou se kontroluje jakost ţárovzdorných materiálů. Touto 

nedestruktivní metodou se posuzuje rovnoměrnost výroby a hodnotí se bezchybnost struktury 

výrobku. Metoda je vhodná na měření dynamického modulu pruţnosti při pokojových i při 

zvýšených teplotách [5]. 

4.3 Tepelné vlastnosti 

V této kapitole se budeme zaměřovat na vlastnosti vyvolané působením tepla na 

ţárovzdorné materiály, ale bez vlivu vnějších sil vytvářející napětí v ţárovzdorných 

materiálech [5]. 

4.3.1 Žárovzdornost 

Ţárovzdorné materiály zpravidla nemají konkrétní teplotu tání. V rámci více či méně 

úzkém teplotním rozmezí tají nebo spíše změkčí. V důsledku toho se pouţívají ţároměrky, 

které se ohýbají za standardizovaných podmínek [25]. 
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Laboratorní ţároměrky mají tvar kolmých trojbokých jehlanů s výškou 30 mm a hrany 

dolní základny 8 a 9 mm a horní základny přibliţně 2 mm (obr. 17). Ty se zahřívají přibliţnou 

rychlostí 2,5 °C. min
-1

  aţ na teplotu, při které se ohnou. Ţároměrné deformace dosáhne 

tehdy, aţ se ţároměrka dotkne vrcholem vodorovné podloţky, ke které je přidělaná. 

 

Obr. 17 Ţároměrky [24] 

Ţárovzdornost se stanovuje porovnávacím způsobem. To znamená, ţe se současně 

vyhřívají zkušební a standardní ţároměrky a zjišťuje se ţároměrná shoda, čili shoda 

ţároměrné deformace zkušební a standardní ţároměrky se známou ţárovzdornou teplotní 

deformací [5]. 

4.3.2 Únosnost v žáru 

Únosnost v ţáru je chování ţárovzdorného materiálu, který závisí na tlaku působící na 

těleso v závislosti na stoupající teplotě a času. Zkoušku lze provádět do 1700 °C. Pro 

vyhodnocení zkoušky je nutno sestrojit křivku s procentuální změnou výšky zkušebního 

vzorku a teplotou stanovenou vnitřním termočlánkem, ze které se po korekci odečte přesná 

teplota pro poţadovanou změnu výšky. 

Zkouška se provádí na zkušebních tělesech ve tvaru válce o průměru a výšce 50 mm. 

Uvnitř musí mít vyvrtaný otvor o průměru 12 aţ 13 mm. Zkušební těleso se vkládá mezi horní 

a dolní tlačnou tyč a celá sestava se dá do pece. Na tlačnou tyč se zatíţí síla 0,2 MPa 

a rovnoměrným zahřívání pece rychlostí 4,5 aţ 5,5 °C/min. Průběh deformace se 

zaznamenává měřícím zařízením, které prochází tyčí umístěnou mezi pevnou základnou 

a zkušebním tělesem. Toto zařízení se skládá z vnitřní a vnější korundové trubice, která musí 

odolat zatíţení aţ do konečné zkušební teploty. Měřicí přístroj by měl mít citlivost minimálně 

0,005 mm [5]. 

Z korigování roztaţnosti ţárovzdorných trubic se sestrojí křivka a následně se na ní 

vyznačí body, které odpovídají změně o 0,5 %, 1 %, 2 % a 5 % z počáteční výšky zkušebního 

tělesa a k těmto bodům se zaznamenají odpovídající teploty.  

4.3.3 Tečení (creep) 

Tečení je pomalá plastická deformace materiálu vyvolaná dlouhodobým působením 

teploty a času. Při měření tečení na tělíscích vystavených tlakovým napětím rychlost 
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deformace s časem trvale klesá (obr. 18). Závislost na deformaci a času definuje empirický 

vztah: 

            (MPa)         (22) 

kde k, n jsou konstanty 

Podle tohoto vztahu lze přibliţně odvodit deformaci při dlouhodobém namáhání 

staviv. Všeobecný průběh tečení těles vystavených působení vnějších sil vyvolávající tíhové 

nebo smykové napětí je odlišný. Na pruţnou deformaci navazuje primární tečení, které 

charakterizuje klesající rychlost deformace. Perioda sekundárního tečení má nejniţší 

a konstantní rychlost deformace. Tato nejdelší perioda přechází na terciální, zrychlující se 

tečení, které končí rozrušením vzorku [5]. 

 

 

Obr. 18 Křivka tečení při konst. teplotě a napětí (  působení tahových napětí; -

------ působení tlakových napětí) [5] 

Rychlost deformace έ v závislosti od absolutní teploty (T) a napětí (ζ) se vypočítá 

empirickou rovnicí: 

    
  

               (23) 

kde E – aktivační energie procesu tečení 

R – plynová konstanta 

k – Boltzmanova konstanta 

n – exponent závislý na creepovém mechanismu 
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Z uvedené závislosti vyplývá, ţe tepelná, napěťová a časová závislost procesu tečení 

určitého ţárovzdorného materiálu je moţné vyjádřit na základě tří zkoušek tečení vykonaných 

při různých teplotách a napětí. 

Odolnost proti deformaci v ţáru při zatíţení slouţí hlavně pro kontrolu jakosti 

ţárovzdorných staviv a na odhad jejich pouţitelnosti při vysokých teplotách. Hodnoty 

t0,5 nelze uvádět jako teplotní pouţitelnost staviva, která závisí na mnoha dalších okolnostech, 

jako je konstrukce vyzdívky, způsob jejího mechanického namáhání, rozdělení teplot ve 

vyzdívce apod.  

Přesnějším podkladem na posouzení stability zdiva ve vysokoteplotních agregátech 

jsou výsledky zkoušek tečení v tlaku, které se vyuţívají zejména tehdy, kdyţ ţárovzdorný 

materiál je vystavený vysokým teplotám v celém objemu [5]. 
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5 ZÁVĚR 

Spotřeba ţárovzdorného materiálu po druhé světové válce rapidně vzrostla. 

Podmíněno je to zvyšováním produkce oceli v ocelárnách, které jsou majoritním odběratelem 

ţárovzdorných materiálů. V metalurgii se spotřebuje 70 % ţárovzdorných materiálů 

(viz obr. 1). 

V dnešní době jde o zvýšení ţivotnosti vyzdívek v metalurgických komponentech. 

Dlouhodobá ţivotnost vyzdívek je perspektivní jak z ekonomických, tak i energetických 

důvodů. Šetří čas a peníze společnostem a firmám. Z těchto důvodu se dbá na zvyšování 

jakosti a kvality ţárovzdorných materiálů, coţ se odráţí na ceně produktu. V rámci moţností 

se pouţívají čistější suroviny tak, aby se dosáhla co nejlepší kvalita za přiměřenou cenu. 

Samozřejmě čím levnější, tím lepší. Suroviny se mohou chemicky čistit nebo provádět různé 

chemické procesy (např. kalcinace, louţení v kyselinách, Bayerův postup atd.). 

Na významu také stále více získávají netvarové materiály, u kterých směřuje výzkum 

cestou nízko-cementových a bez-cementových ţárobetonů. U tvarových staviv směřuje vývoj 

k AMC výrobkům a neoxidové keramice. 

Nové výrobní technologie vyţaduje stále jakostnější ţárovzdorné materiály tvořící 

vyzdívky metalurgických agregátů. Od roku 1960 poklesla spotřeba ţárovzdorných materiálů 

z cca 50 kg / t na 8 – 10 kg / t, coţ je známkou vyšší kvality těchto ţárovzdorných materiálů 

[3]. 
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