
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce hodnotí vliv granulometrické skladby hlinitokřemičitých surovin na 

mechanické a fyzikální vlastnosti žárovzdorných materiálů. Práce je rozdělena na 3 hlavní 

kapitoly a na část obecnou a experimentální. Obecná část popisuje hlavní témata práce 

a definuje charakteristické vlastnosti žárovzdorných materiálů zejména se zaměřením na jejich 

použití a funkci. Systematickou pozornost věnuje problematice obecné granulometrie, která je 

aplikovatelná na keramická tvarová staviva. Dále pak sítovému rozboru a analýze staviv. Tyto 

poznatky jsou poté ověřeny a vyhodnoceny experimentálně v závěrečné praktické části, ve 

které posuzují, do jaké míry ovlivňuje granulometrické složení vstupních surovin užitné 

vlastnosti keramických staviv v systému SiO2-Al2O3. 

Klíčová slova 

Granulometrie, staviva, křivka zrnitosti, žárovzdornost, hlinitokřemičitá ostřiva, 

plasticita, hutnost.  

ABSTRACT 

This thesis evaluates influence of granulometric composition aluminium-silicate raw 

materials on the mechanical and physical properties of refractory materials. Thesis is devided 

into 3 main chapters and theoretical and practical part. The theoretical part describes main areas 

of thesis and typical properties of refractory materials. It provides iformations about general 

granulometry, which can be applied to ceramic shape dimensions. The second part describes 

process of screen analysing and the last part explains determination methodology of grain curve 

in ceramic materials. These findings are evaluated in final practical experimental, which shows 

the extent to which suitable composition affects utility properties of refractory materials in 

phase diagram SiO2-Al2O3. 

Key words 

Granulometry, builders, grain curve, refractoriness, silica-aluminium crisps, plasticity, 
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1 ÚVOD 

Výrobky z keramiky patří k jedněm z nejstarších materiálů, které provázejí člověka od 

počátků jeho existence. Vznik prvních forem keramických materiálů je datován dávno před 

počátkem našeho letopočtu, kdy člověk začal využívat nejprve velice primitivní, pouze 

vysušené hliněné výrobky tvaru misek nebo košíků. Teprve později docházelo k jejich 

vypalování. Teplota výpalu výrobků se pohybovala v rozmezí 700-950 °C, střep měl červenou 

až hnědou barvu a z počátku nevykazoval velikou stálost a stabilitu vlastností. Tyto výrobky 

ale můžeme právem považovat za nádoby zhotovené z prvního anorganického materiálu na 

světě s heterogenní strukturou - keramiky. 

Podoba dnešních keramických materiálů často ty původní téměř nepřipomíná, a to 

zejména z důvodu jiné surovinové skladby a úrovně technologického zpracování. Nadále platná 

a neměnná však zůstává definice keramiky. Jedná se o materiál anorganický, vodou téměř 

nerozpustný, nekovový a nejméně z 30 % krystalický. Výrobky z keramiky vznikají ručním či 

mechanizovaným způsobem tvarování do podoby požadovaného polotovaru. Ten je poté 

postoupen řádnému řízenému sušení a v poslední řadě vypálen na požadovanou výpalnou 

teplotu, která jistým způsobem určuje jeho následné použití v různých průmyslových odvětvích 

či technologických procesech. Vlastnosti keramického výrobku jsou funkcí jeho chemického 

a surovinového složení. S rostoucí úrovní průmyslových technologii rostou i požadavky na jeho 

kvalitu, přesnost, žárovou únosnost a další.  

Předložená bakalářská práce je zaměřena na stanovení vhodného granulometrického 

složení surovin tvořících žárovzdornou keramiku a jejich vlivu na funkční vlastnosti tvarových 

staviv.   
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2 GRANULOMETRIE 

Granulometrie, neboli také zrnitost, udává hmotnostní skladbu zrn jednotlivých fází 

vůči celkovému složení výrobku. Granulometrie je jedním z nejdůležitějších parametrů, který 

nám poskytuje obraz o technologických vlastnostech keramických staviv. Rozdělení velikostí 

jednotlivých surovin v soustavě určuje výsledné vlastnosti finálního výrobku [1]. Při přípravě 

keramických směsí je nutné věnovat zrnitostní skladbě směsi zvýšenou pozornost, neboť 

vhodnou skladbou surovin je například možné regulovat pórovitost vysušeného „syrového“ 

výrobku. Velikost pórů následně ovlivňuje smrštění výrobku při výpalu. V praxi se dbá na to, 

aby smrštění výrobku bylo pokud možno co nejmenší z důvodu dodržení rozměrových tolerancí 

a technických požadavků na jeho jakost [2], [13]. 

2.1 Stanovení velikosti částic 

Existuje celá řada postupů, kterými lze stanovit velikost částic jednotlivých vstupních 

surovin. V zásadě lze tyto postupy rozdělit dle způsobu měření na sítové rozbory, sedimentační 

rozbory, počítače částic a třídiče. Pokud ale soustava obsahuje širokou škálu velikostí částic, 

často si s pouze jednou metodou stanovení nevystačíme a je nutné použití více postupů nebo 

jejich kombinací. Nejčastěji používanou kombinací bývá sítový rozbor společně se 

sedimentačním rozborem propadu pod posledním použitým sítem. Na tyto postupy může dále 

navazovat např. mikroskopický rozbor a další přesnější metody [1]. Rychlý vývoj technologií 

nám v dnešní době umožňuje podrobné stanovení velikostí jednotlivých fází a jejich rozbor 

téměř až na molekulární úroveň. Pro příklad lze uvést obrazovou analýzu snímku ze světelného 

nebo elektronového mikroskopu nebo metodu laserové difrakce [3],[13]. 

2.1.1 Sítový rozbor 

Jednou z nejpoužívanějších metod stanovení zrnitosti soustavy je sítový rozbor. Pomocí 

sítového rozboru se stanovuje hmotnost materiálu zadrženého na každém sítě, tj. hmotnost 

částic, které neprošly daným sítem, ale propadly předchozím sítem výše položeným. Sítový 

rozbor může být proveden za sucha nebo za mokra. Síta se obecně dělí dle použitých materiálů 

na síta z děrovaného plechu a síta pletená z drátu. Dle velikosti ok se síta dále dělí na takzvaná 

mikrosíta pro sítování velikostí zrn 5-40 µm a síta standardních velikostí pro rozsah částic 

40 µm-12 mm. Síta se vyrábějí v setech s geometrickou posloupností velikostí ok, (viz obr. 1). 

Hrubost sít pro sítový rozbor se volí tak, aby nejhrubším okem propadnul veškerý materiál. Při 

sítování mohou být naše výsledky zatíženy chybou, kterou mohou způsobit anizometrie 

a aglomerace částic. Proto je nutné věnovat dostatečný čas prosévání, případně si pomoci 

nuceným pohybem částic po povrchu síta, například setřásáním, použitím proudu vzduchu nebo 

plavením za mokra. 

Prosévání se může technologicky rozdělit na ruční a mechanizované. Mechanizované 

prosévání je založeno na principu upevnění sít do vibračního zařízení s nejhrubším sítem 

nahoře. 

Dále je nutné zvolit optimální navážku tak, aby nedošlo k přetěžování síta a k přepadu 

částic mimo síto. U těžce prosévatelných materiálů je nutné spodní stranu síta očistit vždy po 
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5 minutách prosévání jemným štětcem. Ruční prosévání by mělo trvat nejméně 30 minut. Na 

jemných mikrosítech alespoň 1-2 hodiny. Na mechanických zařízeních většinou postačí 

materiál prosévat 10 minut. 

Po ukončení sítového rozboru je nutné zbytky na sítech zvážit. Celková hmotnost všech 

frakcí se nesmí lišit od celkové hmotnosti navážky o více než 1-2%. V případě větší chyby je 

nutné sítový rozbor opakovat. 

Výsledky suchého sítového rozboru budou vždy méně přesné než výsledky mokré 

metody. Lze tedy s určitostí říct, že sítový rozbor za sucha má nižší účinnost a jeho použití je 

spíše okrajové. Větší důležitost je přikládána sítovému rozboru za mokra, někdy také 

nazývanému „plavení na sítech“. Používá se tehdy, když jsou výsledky sítování za sucha 

nedostatečné nebo pokud je velikost primárních částic řádově 1 µm nebo pokud látky velice 

snadno podléhají elektrostatickému náboji a dochází k jejich přilnutí na síta a sítovací zařízení, 

což může vést ke zkreslení výsledku měření. Plavení na sítech je ukončeno, jakmile síty protéká 

čirá voda nebo jiná smáčející tekutina. Nevýhodou mokré metody je nutnost následného sušení 

vzorku, což zdržuje vyhodnocení výsledků [1]. 

2.1.2 Sedimentační analýza  

Sedimentační analýza patří k nejtradičnějším metodám analýzy velikosti částic. Určuje 

velikost částic nepřímo z pádové rychlosti v kapalném nebo plynném prostředí, v gravitačním 

nebo v odstředivém poli [1]. 

Její hlavní výhodou je jednoduchá proveditelnost bez nutnosti použití speciálního 

technického vybavení a jasná interpretace jejich výsledků. Její nevýhodou může být poměrně 

dlouhá časová náročnost a citlivost výsledků vůči deaglomeraci částic [1]. 

Teorie pohybu pevných částic byla vypracována Stokesem. Zabývá se jevy, které 

souvisejí s měřením a vlivy které omezují sedimentaci [4]. 

Při sedimentaci předpokládáme laminární obtékání kulového tělesa. 

Obr. 1.  Zkušební sada sít pro ruční nebo mechanizované prosévání [19]. 
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Je vyjádřeno Reynoldsovým číslem (Re). Jedná se o bezrozměrné kritérium, poskytuje 

nám obraz o laminárním či turbulentním proudění tekutiny. Vypočítá se ze vztahu: 

Re =
𝜐𝑠𝑑

𝜈
     (1)         (1) 

Re je bezrozměrná hodnota  (1), 

d  - průměr trubice  (cm), 

vs - střední hodnota rychlosti proudění kapaliny v daném průřezu  (m·s-1), 

v - kinetická viskozita  (cm2·s-1). 

Pro splnění podmínky relevantnosti sedimentační analýzy je potřebné, aby částice byly 

dostatečně vzdáleny od stěny nádoby, ideálně vykazovaly kulovitý tvar (v praxi není tato 

podmínka běžně plněna). Dobu trvání rovnoměrného zrychleného pohybu před ustálením lze 

zanedbat, naopak je nutné zabránit jevu ovlivňování jednotlivých částic navzájem. 

Z metod založených na sedimentaci částic je nejpoužívanější metodou Andreasenova 

metoda. Rozdělení velikostí částic se stanoví odsáváním vzorku ze sedimentující suspenze 

v určité časové závislosti, (viz obr. 2). Z obsahu pevné látky v odsátém vzorku lze vypočítat 

propadová procenta a z doby odpovídající velikost částic“ [1]. 

2.1.3 Počítače částic 

Jedná se o metody, které ve svém principu zjišťují četnost jednotlivých částic ve vzorku. 

Jedním ze způsobů, jak lze zjistit počet částic o určitém rozměru, je proměřování 

mikroskopických snímků z optického nebo elektronového mikroskopu. Jedná se však o velmi 

pracný způsob, jehož výstupem je sestrojená křivka četnosti jednotlivých částic. Použitelnost 

tohoto měření je limitována rozlišovací schopností přístroje. Pro stanovení křivky četnosti, 

která by měla co nejvíce odpovídat skutečnosti, je nutné provést měření alespoň několika stovek 

částic, aby se dalo měření považovat za relevantní, a aby se náhodně vybraný soubor částic 

blížil souboru skutečnému. Kvůli zrychlení procesu měření je snahou konstruovat 

poloautomatické počítače částic z mikroskopických snímků. 

Obr. 2.  Andreasenova pipeta [20]. 
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Řádkovací elektronové mikroskopy 

Odlišným způsob stanovení poskytují počítače částic vycházející z řádkovacích nebo 

elektronovým mikroskopů. V těchto přístrojích prochází zorným polem paprsek (proud 

elektronů) a pomocí detektoru se zjišťují hranice částic. Jakmile detektor zjistí obrys částic, 

vyhodnocovací zařízení přiřadí částici určitý rozměr. Tato metoda je mnohem rychlejší a jsme 

díky ní schopni ve velice krátké době zjistit, velikost a počet částic, na řadě míst měřeného 

vzorku, (viz obr. 3) [1]. 

 

Obr. 3.  Řádkovací elektronový mikroskop [21]. 

Coultner Counter 

Zvláštním typem počítače částic je počítač známý jako Coultner Counter, (viz obr. 4) 

Jedná se o zařízení pro počítání a měření částic suspendovaných v elektrolytu. Typické zařízení 

má 2 elektrody a průchodovou štěrbinu. Při průchodu částice úzkou štěrbinou měříme změnu 

odporu. Tuto změnu je možné zachytit jako elektrický impuls. Při měření získáváme počet 

impulsů, které nám určují množství částic, a také velikost impulsů, které nám poskytují 

informaci o jejich objemu. Podmínkou použití této metody je elektrická nevodivost částic. 

Counter je schopen měřit částice v rozmezí 1-100 µm. Přesnost této analýzy je závislá na 

rozlišovací schopnosti použitého přístroje. Měření poskytuje velmi rychlé výsledky [6]. 

 

Obr. 4.  Coultner counter princip [22]. 
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2.1.4 Mechanické třídiče 

Mechanickým způsobem třídění získáváme nejčastěji 2 frakce. Částice o žádané 

velikosti, které prošly sítem a nadsítný podíl, tj. částice, které již sítem neprošly. Třídiče lze 

rozdělit dle způsobu třízení na nepohyblivé rošty, pohyblivé vibrační rošty, bubnové sítové 

třídiče a třídiče odstředivé. Třízená soustava je rozdělována dle stanoveného limitu propadu 

částic na hrubou a jemnou frakci. Velikost částic ve frakcích se stanovuje mikroskopickým 

měřením a pomocí kalibračních křivek. Využití třídičů umožňuje poměrně snadné a rychlé 

zjištění obsahu frakcí. Rozsah měření se může pohybovat dle použité technologie od 

2 µm – 12 mm. Při použití třídičů je třeba dbát na dostatečné oddělení jemných frakcí od 

hrubých, abychom minimalizovali možnost vzniku chyby měření [1]. 

2.1.5 Laserová difrakce 

Laserové difrakce je moderní a stále častěji užívanou metodikou měření velikosti částic. 

Při měření dochází k hromadnému měření částic, které se poté interpretují pro celý měřený 

vzorek. Metoda je založena na schopnosti částic ohýbat světlo. Jako difrakce (neboli ohyb) 

světla můžeme označit jev, při kterém se světlo dokáže šířit i za okraje překážek, jimiž 

neprostoupí. Tuto oblast nazýváme geometrickým stínem. Na stínítku poté vytváří difrakční 

obrazec, který je tvořen světlými a tmavými pruhy o různé světelné intenzitě a šíři. Při ohybu 

světla dochází k odklonění směru paprsků, které jsou řízeny přímočarým šířením světla. 

K ohybu tohoto záření dojde tehdy, pokud paprsek dosáhne hrany překážky, (viz obr. 5).  

Před měřením je nutné validovat metodu pro konkrétní vzorek. Což znamená stanovit 

parametry měření, kterých chceme dosáhnout a které souvisejí s vlastnostmi měřené látky. 

Laserová difrakce patří mezi rychlé a reprodukovatelné metody [7], [13]. 

  

Obr. 5.  Spektroskopie laserové difrakce [23] 
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3 SUROVINY PRO VÝROBU ŽÁROVZDORNÉ KERAMIKY 

V SYSTÉMU SiO2-Al2O3 

Keramické suroviny jsou minerály nebo horniny, které jsou používány při výrobě 

keramických žárovzdorných výrobků. Dříve, do počátku 20. století, byly používány výhradně 

suroviny přírodního původu. S rozvojem techniky ale rostly nároky na vlastnosti keramických 

výrobků a do výroby se začaly zavádět suroviny vyráběné průmyslově, jelikož přírodní 

suroviny již přestávaly splňovat přísné technologické požadavky nebo se v přírodě přestaly 

vyskytovat v dostatečném množství, či bylo jejich získávání značně obtížné a finančně 

nákladné [8], [10]. 

Při výrobě  žáromateriálů v zásadě rozdělujeme suroviny na 3 základní složky a přísady: 

 Pojiva - jde o plastické (tvárlivé) suroviny. Do této skupiny patří jíly, lupky 

a kaolíny. 

 Ostřiva - mezi ostřiva zařazujeme pálené jíly, lupky, křemičitý písek, zlomky apod. 

Pro výrobu vysoce hlinitých materiálů sem patří i suroviny skupiny bauxitu, 

silimanitu, syntetické oxidy hlinité v podobě gama Al2O3 nebo korundu alfa- Al2O3. 

Pro výrobu dinasu pak  převážně křemence. 

 Taviva - mezi taviva se zahrnují plastifikační přísady, lepiva a lehčící přísady, 

chemické přísady, antioxidační a jiné přísady pro získání specifických vlastností. 

 Přísady - pomocné materiály. 

3.1 Pojiva – základní rozdělení  

Pojiva patří mezi plastické tvarové suroviny, které vytvářejí po promísení s určitým 

množstvím vody tvárné plastické těsto. Toto těsto je možné vnějšími silami trvale deformovat 

bez porušení celistvosti. Hlavní pojivo pro keramické materiály je tvořeno jíly, kaolíny a lupky. 

3.1.1 Jílové minerály 

Jílové minerály vznikají jako produkty zvětrávání hornin vyvřelých (žula, čedič), 

metamorfovaných (rula, svor), i sedimentárních (živcové arkózy atd.). Hlavními složkami výše 

uvedených hornin jsou různé druhy živců, křemen a slída. S výjimkou amorfního alofanu se 

jedná o krystalické minerály s vrstevnatou nebo řetězovou strukturou tvořenou vrstevnatým 

uspořádáním Si-O tetraedrů, u nichž je křemíkový atom obklopen čtyřmi atomy kyslíku a Al-

O-OH oktaedrů, u kterých je hliníkový atom obklopen šesti atomy kyslíku, (viz obr. 6). 

Nejobvyklejší struktura jílových minerálů je dvouvrstvá (typickým představitelem je kaolinit) 

nebo trojvrstvá (montmorillonit). U dvojvrstvých minerálů dochází ke střídání vrstvy oktaedrů 

a tetraedrů a vytváří spolu tzv. dvojvrství. U trojvrstvých minerálů je vždy jedna vrstva oktaedrů 

obklopena vrstvami tetraedrů a vzájemně tvoří trojvrství. Tyto struktury jsou uvnitř vázány 

iontovými kovalentními vazbami a jednotlivá souvrství jsou poutána pouze velmi slabými Van 

der Waalsovými silami. Proto je pro jílové minerály tolik typický destičkovitý tvar částic a 

jejich štěpnost po vrstvách. Voda obsažena v jílových minerálech je vázána v podobě 
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hydroxidových skupin nebo v prostorách mezi souvrstvími molekulárně. Podle struktury 

nejdůležitějšího zástupce rozdělujeme jílové minerály do 4 hlavních skupin. [8] [9]. 

 Skupina kaolinitu - nejvýznamnějšími zástupci této skupiny dvojvrstvých jílových 

minerálů jsou kaolinit a halloysit. 

Kaolinit (Al2O3.2SiO2.2H2O) 

Je krystalický minerál dvojvrstvý o chemickém složení 45,9 % Al2O3 a 54,1 % 

SiO2. Je základní složkou kaolínů a jedním z nejčastějších jílových minerálů 

vyskytujících se v hlínách nebo jílech. Je žárovzdorný a po výpalu má bílou nebo 

světlou barvu. Voda obsažená v kaolinitu je vázáná ve formě hydroxidových skupin 

a při zahřívání při teplotách 450-700 °C se uvolňuje za vzniku metakaolinitu 

Al2O3.2SiO2 a konečnou fázovou přeměnou je mullit 3Al2O3.2SiO2. Tloušťka 

základního dvojvrství je 0,7 µm a existují 2 extrémní strukturní typy. Triklinický 

(T) - pravidelné uspořádání dvojvrství a pozorovatelné jsou jeho ostré hrany a dobře 

vyvinuté šestiboké lupínky. A Pseudomonoklinický (PM) - méně pravidelný, 

pozorovatelný jako tenké lupínky. 

Halloysit (Al2O3.2SiO2.2H2O.2H2O) 

Je rovněž dvojvrstvý minerál. Jeho částice mají protáhlý tvar trubiček a vznikají 

svinutím destičkovitých částic vlivem působícího pnutí. Je tedy méně plastický než 

kaolinit. Částice jsou přibližně stejně velké. Navíc se liší dvěma molekulami vody 

ve struktuře. Základní dvojvrství jsou nepravidelně uspořádána. Může dojít 

k vniknutí vrstvy fyzikálně vázané vody, která se však uvolní zahřátím již při 

teplotách mírně nad 100 °C [8] [9]. 

 Skupina montmorillonitu - skupina trojvrstvých jílových minerálů. Nejznámější 

Montmorillonit není jediným zástupce této skupiny. Patří sem např. nontronit, 

saponit a jiné. 

Montmorillonit (Al2O3.4SiO2.nH2O) 

Je trojvrstvý materiál, který je jemnější než kaolinit a halloysit. Jíly 

s montmorillonitem se nazývají bentonity. Jeho specifickou vlastností je vysoká 

Obr. 6.  Schématické znázornění struktury jílových minerálů [8]. 
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plasticita. Mezi jeho tenké vrstvy může pronikat voda a oddalovat je od sebe, což 

se projevuje bobtnáním a při sušení naopak smrštěním výrobku. Vzhledem k této 

skutečnosti se tyto jíly používají velmi omezeně, a to především pouze kvůli 

zvýšení plasticity nebo pevnosti. Mezi základní trojvrství se běžně vyskytují 

kationty (Na+, Mg2+, Ca2+). V trojvrstvý je vždy nedostatek pozitivních nábojů 

a přebytečná elektrická negativita je vyvažována kationty adsorbovanými na 

povrchu trojvrstvý. 

 Skupina illitu (hydroslídy) - velmi hojně se vyskytujícím se minerálem mezi jíly 

jsou Illity. Tvoří přechod mezi slídami a kaolinitem. Jejich struktura je trojvrstvá 

a je odvozená od struktury slíd. Vazba mezi souvrstvími je tvořena draselnými 

ionty. Od slíd se liší menším obsahem alkalických iontů. Illit na rozdíl od 

montmorillonitu nepodléhá bobtnání, proto je častým minerálem v cihlářských 

surovinách, jimž dává lepší plastičnost než kaolinit. 

 Skupina chloritu - rozlišujeme dva strukturní typy chloritu. Chlority 

kaolinitického typu, které mají analogickou strukturu, jako má kaolinit, mají v Al-

oktaedrech všechna místa obsazena atomy hořčíku (méně často atomy železa 

a vápníku). Typickým představitelem je chrysotil (3MgO.2SiO2.2H2O). A druhá 

skupina je tvořena ze Si-tetraedrů a Mg-oktaedrů tvořící základní trojvrství. 

3.1.2 Kaolíny 

V České republice se kaolíny pro keramický průmysl nacházejí v okolí Karlových Varů, 

Podbořan a Plzně. Karlovarské kaolíny jsou z hlediska keramické výroby považovány za vůbec 

nejkvalitnější. Jejich těžitelná mocnost dosahuje 15-30 m a ložisko má mocnost v průměru 

50 m, výjimečně až 100 m. Plavené jsou velmi jemnozrnné, mají dostatečnou pevnost v ohybu 

a po vysušení jsou velmi dobře ztekutitelné a tudíž vhodné pro technologie lití. Barva po výpalu 

je bílá. Jsou základní surovinou pro výrobu porcelánu a glazur. Kaolín Sedlec z Karlovarské 

oblasti byl v roce 1924 vyhlášen jako světový standard. Čistý Kaolín se získává metodou 

plavení. Takto získané kaolíny jsou však velmi drahé a ve vazbě s jinými surovinami slouží 

k posílení nebo obohacení vazby společně s Al2O3 pro vysoce hlinité výrobky. 

3.1.3 Jíly a jílovce 

Žárovzdorné jíly našly využití především ve výrobě šamotu. Žárovzdorné jílovce bývají 

někdy označovány jako lupky. Rozdíl mezi jíly a lupky je ten, že lupky historicky vznikly 

tvrdnutím původně měkkého bahna za vzniku pevné horniny. Název Lupek vznikl dle možnosti 

loupání břidličnaté horniny. Dalším rozdílem je vyšší hutnost, a to rozpadáváním po vrstvách, 

ale především tím, že je nelze rozmělnit vodou na plastické těsto, bez předchozího 

mechanického zpracování. Jíly a jílovce jsou v ČR těženy povrchově a rozdělujeme je dle jejich 

použití na několik skupin. 

 Pórovinové jíly - po výpalu vykazují pórovinový střep stejnoměrného bílého 

zbarvení (bělninové jíly) nebo jiného barevného odstínu (barevná pórovina). 

Sledujeme u nich mimo jiné smrštění, vaznost, velikost zrn či jiné vlastnosti. 
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Využívají se pro výrobu pórovinových obkladaček (žárovzdornost v průměru 1450-

1480 °C). Jejich nasákavost je po výpalu na 1250 °C minimálně 2 %. 

 Kameninové jíly - snadno slínavé v dostatečně širokém intervalu slinutí. 

Žárovzdornost kameninových jílů se pohybuje průměrně mezi 1120-1280 °C. 

Doprovodnou surovinou bývá často křemelina. Křemelina je nezpevněnou, 

převážně sypkou horninou tvořenou především opálovými schránkami rozsivek. 

Často je tedy přezdívána jako rozsivková zemina. Používají se především pro 

výrobu kameniny a dlaždic. Sledujeme jejich vaznost, smrštění při slinutí, odolnost 

proti působení kyselin po výpalu, obsah zrn písku a další. 

 Slévárenské jíly - požadována pevnost v tlaku po vysušení na 200 °C min. 

0,4 Mpa. Sledujeme granulometrii, vaznost, teplotu žárové deformace a případně 

další užitné vlastnosti. 

 Hrnčířské jíly - jejich žárovzdornost je v průměru 960-1100 °C. 

 Cihlářské zeminy - jejich žárovzdornost se pohybuje okolo 1100-1200 °C. Pro 

jejich výrobu jsou vhodné jíly, slíny či spraše. Zásoba zemin je v oblasti celé ČR. 

Důležitou vlastností je velikost částic do 2 µm a nad 20 µm. Podle této velikosti se 

doporučuje využití pro různé typy cihlářských výrobků. 

 Bentonity - našly svoje využití v oblasti slévárenství jako vysoušedlo. Mají vysoký 

obsah montmorillonitu a to 70-80 %. 

Toto rozdělení je pouze formální a nelze jej plně aplikovat do výroby žáromateriálů, 

jelikož jsou aplikace, které využívají např. kameninové jíly pro obsah alkálií (pro výrobu 

kyselinotvorných šamotů, případně pro výrobu materiálů s nižší teplotou výpalu) nebo 

pórovinové v kombinaci s různý mi typy Al2O3 (pro výrobu izolačních materiálů). Proto není 

toto rozdělení pro charakterizaci v oblasti žáromateriálů zcela ideální [9].  

3.2 Ostřiva 

Jsou neplastickou surovinou, která s vodou netvoří plastické těsto. Přidávají se 

k plastickým surovinám pro dosažení vhodných vlastností hmoty. U žáromateriálů vytvářejí 

hlavní část výrobku v surovém stavu. Základní charakteristika ostřiva dává celkový obraz 

a charakter vlastností konečnému výrobku. Ostřiva představují 50-98 % suroviny výrobku, 

a proto je jejich vliv na vlastnosti výrobku zcela určující a ani nejlepším možným 

technologickým zpracováním již nemůžeme pro změnu vlastností mnoho učinit. Ostřiva se 

v 85 % používají jako přírodní, a to především kvůli ceně, užitným vlastnostem a dostupnosti. 

Mezi nejvýznamnější ostřiva patří křemičitá ostřiva, hlinitokřemičitá šamotová ostřiva, 

vysocehlinitá ostřiva, karbid křemíku, pálené zlomy a ostatní [10]. 

3.2.1 Křemičitá ostřiva 

Hlavní složku křemičitých ostřiv tvoří křemen (SiO2), který je nejrozšířenějším oxidem 

v přírodě (výskyt až 55 %), proto jej tak často využíváme v technické praxi při výrobě 

žáromateriálů. Jako křemenné suroviny běžně využíváme horniny s vysokým podílem SiO2 , 

který nám zaručuje výborné vlastnosti a chování při vysokých teplotách. Jedná se především 

o křemence, silicifikované pískovce, silicity, žilné a pegmatitové křemeny a křemenné písky. 
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 Křemence - jsou suroviny, obsahující zrna křemene zpevněná tlakem nebo 

křemičitým tmelem. Obsahují zpravidla více jak 96 % SiO2. Vznikaly chemickým 

vysrážením nebo nahromaděním opálových schránek mikroorganismů. Jejich 

výskyt je datován do různých geologických dob. Podle obsahu tmelu je lze dále 

rozdělit na křemence tmelové a krystalické. Tmelové obsahují až 80 % tmelu a zrna 

jsou různě velká. Krystalické křemence mají nízký obsah tmelu, hlavní podíl je 

tvořen zrny křemene o stejné velikosti. Křemence tvoří hlavní podíl pro výrobu 

žárovzdorného materiálu dinasu. 

 Písky - materiály, které našly svoje využití především při výrobě skla. Pro svoji 

vysokou čistotu a možnost určení velmi přesné granulometrie našly svoje uplatnění 

rovněž v oblasti čistých dinasů a speciálních křemičitých tmelů. 

 Křemenné sklo - jedná se o plně amorfní a mimořádně čistou surovinu, která 

disponuje minimální teplotní roztažností. Surovinu lze využít pro velmi širokou 

škálu tvarových i netvarových výrobků. Základní a nejdůležitější charakteristikou 

je chemická čistota, která nám zaručuje, že zmíněná teplotní roztažnost je řádově 

nižší, než je tomu u ostatních materiálů. 

Zvláštností křemičitých ostřiv je jejich chování při výpalu, kdy dochází ke krystalickým 

modifikacím SiO2, (viz obr. 7). Při zahřívání a ochlazování dochází k postupným modifikačním 

přeměnám, které jsou spojeny s objemovým nárůstem při ohřívání a s objemovou kontrakcí při 

ochlazení. Celkový objemový nárůst při zahřívání je 15-20 %. Použití křemičitých ostřiv je 

především v oblasti výroby dinasu, kde se používají křemence a písky [7], [9]. 

3.2.2 Hlinitokřemičitá ostřiva 

Jedná se o materiály, které již jednou prošly výpalem. Všechny fyzikální a chemické 

změny v nich již proběhly a lze je považovat při výpalu výrobku za ostřiva stála. Mezi 

nejkvalitnější šamotová ostřiva se považují vypálené jíly, kaolíny nebo lupky. Často se 

zužitkovává výmět (zmetky z vlastní výroby), který se v předem stanoveném podílu opět do 

výroby vrací a zapracovává. 

Šamotová ostřiva 

Jsou ostřiva vyráběná pálením z žárovzdorných jílových surovin pro výrobu šamotu. Při 

výpalu ztrácí lupek nebo jíl chemicky vázanou vodu a tím nabývají látky značně vyšších 

mechanických vlastností, především pevnosti. Lupky je možné vypalovat v tunelových pecích, 

v komorových pecích nebo v pecích rotačních. Složení jednotlivých fází u pálených lupků je 

velmi rozdílné a je ovlivňováno druhem výpalu a rovněž použitím pálícího agregátu. Dalším 

faktorem, který ovlivňuje tvorbu fází, je časový faktor. Dostatečně vysokou pálící teplotou, po 

stanovenou dobu, se lupek nebo kaolín natolik smrští, že při opakovaném pálení se již nemění 

a zůstává objemově stálý. Pálené lupky tvoří pevnou kostru výrobku a jsou nositelem žárových 

a mechanických vlastností výrobku. 
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Vysocehlinitá ostřiva 

Vysocehlinitá ostřiva můžeme rozdělit na 4 základní skupiny (silimanity, mullity, 

bauxity a korundy) podle obsahu Al2O3. Stoupající % Al2O3 nemusí vždy znamenat zvýšení 

kvality výrobku. Mullitová ostřiva jsou dodávány do technologických provozů, ve kterých je 

vyžadována vysoká teplotní stabilita a žárovzdornost. 

 Silimanitová ostřiva (Al2O3.SiO2 cca 60 % Al2O3) - do této skupiny patří 

silimanit, andalusit, kyanit. Liší se mezi sebou především objemovými změnami při 

výpalu a teplotou mulitizace. 

 Mullitová ostřiva – mullite (obsah 65-75 % Al2O3) - výroba mullitových ostřiv 

je prováděna buď slinováním z oxidických složek, z čistého a velmi čistého kaolínu 

a syntetického oxidu hlinitého nebo elektrotavbou v elektrickém oblouku. 

 Bauxitová ostřiva – bauxit (obsah 85 % Al2O3) - největším dodavatelem 

bauxitových ostřiv je v dnešní době Čína, mezi další zdroje bauxitu patří ložiska 

v Brazílii, které však kvalit bauxitu z Číny nedosahují. Za nejkvalitnější bauxit se 

považuje Guayanský. Výroba probíhá v rotačních, kruhových nebo šachtových 

pecích z bauxitickch jílů. Surový bauxit je složen z hydroxidů hliníku, diasporu 

a gibbsitu. 

 Korundová ostřiva – korund (nad 96 % Al2O3) - výroba korundových ostřiv 

probíhá v elektrických obloukových pecích, a to z bauxitu nebo z technického 

oxidu hlinitého (bílý korund). V praxi užíváme hlavní dva typy korundů. Korund 

elektrotavený a tabulární. Oba uvedené typy korundů mají vysokou chemickou 

čistotu, vysokou objemovou hmotnost i žárové vlastnosti. Jejich rozdíl hledejme 

v mikrostruktuře. Tabulární korund patří mezi korundy houževnatější s vysokou 

odolností proti abrazi [9], [2]. 

3.2.3 Karbidy křemíku (SIC – silicon carbide) 

Tvrdost karbidu leží na Mohsově stupnici tvrdosti mezi tvrdostí diamantu a korundu. 

Výroba karbidu křemíku probíhá  v elektrické odporové peci. I přes poměrně vysokou cenu má 

karbid nezastupitelnou roli jako žárovzdorný výrobek. Žárovzdornost 2700 °C. V praxi se 

osvědčil pro své mechanické pevnosti, vysokou tepelnou vodivost i tvrdosti. Jedinou 

problematickou vlastností je citlivost k oxidačnímu prostředí, ve které dochází již při teplotě 

nad 1200 °C [11], [8]. 
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3.2.4 Pálené zlomy 

Jedná se o výmět z vlastní výroby. Příměsi zlomů do vstupní suroviny může být použito 

pro méně kvalitní šamotové výrobky, kde není tak dbáno na pórovitost výrobku. Využívání 

páleného zlomu je vždy velmi finančně výhodné, neboť dochází k výraznému snížení vstupních 

nákladů a výrobky jsou rozměrově stabilnější než výrobky, do kterých není pálený zlom 

přidáván. Přidáním pálených zlomů lze také do jisté míry eliminovat negativní rysy jako např. 

vytaveniny [8], [9], [2]. 

3.3 Taviva 

Taviva jsou suroviny, které působí za syrova stejně jako ostřiva (snižují smrštění při 

sušení výrobku), ale jejich hlavní úlohou je podpora slinování při výpalu (vytvářejí taveninu, 

která spojuje krystalické fáze střepu, reaguje s nimi a často spolupůsobí při tvorbě nových fází). 

Jsou pomocnou surovinou k dosažení hutného střepu a k zvýšení mechanické pevnosti výrobku. 

Po ochlazení tvoří základní nekrystalickou skelnou fázi keramického střepu – matrix. Jsou 

důležitou součástí řady keramických směsí. Lze je rozdělit na živcová taviva a neživcová 

taviva. 

3.3.1 Živcová taviva 

Většinu živců najdeme v přírodních jemnozrnných a středně zrnných horninách, ze 

kterých nelze získat pro keramický průmysl dostatečně čistou surovinu. Výraznou vlastností 

živců je tvorba izomorfních řad. To je důvod, proč je z přírody nelze získat ve zcela čisté formě. 

Významným zdrojem kvalitních živců jsou pegmatity. V současnosti se ale stále více uplatňují 

leukokratní granity, kaolinová rezidua nebo arkózové písky či živcové štěrky. Doprovodnými 

minerály přírodních živců jsou slída a křemen. V České republice je známo celkem 21 nalezišť 

bohatých na živcové suroviny, avšak perspektivních a těžitelných ložisek zůstává posledních 

šest. Základem strukturní stavby živců jsou čtveřice tetraedrů SiO4 a AlO4. Mezi 

nejvýznamnější živcová taviva patří živec sodný, živec draselný a živec vápenatý. 

 Živec sodný (Na2O.Al2O3.6SiO2 – albit trojklonný) - taje při teplotě 1120 °C. 

Používá se především do glazur a pracovních hmot. 

Obr. 7.  Modifikační přeměny SiO2 [2]. 
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 Živec draselný (K2O.Al2O3.6SiO2 - ortoklas-jednoklonný, mikroklin-

trojklonný) - taje inkongruentně od teploty 1150 °C. Nejprve se rozkládá na leucit 

a taveninu o vysoké viskozitě. Leucit se v tavenině postupně rozpouští.  Proto 

probíhá tavení draselného živce velmi pomalu. 

 Živec vápenatý (CaO.Al2O3.4SiO2 – anortit) - tání probíhá bez rozkladu při 

teplotě 1553 °C. V keramickém průmyslu však svoje využití příliš nenachází, 

jelikož živcové suroviny s příměsí živce vápenatého bývají často znečištěny 

železitými příměsemi. 

V keramickém průmyslu upřednostňujeme použití živce draselného, jelikož má vyšší 

viskozitu a vzniká menší riziko deformace výrobku při jeho výpalu. V živcích se mohou 

zastupovat kationty sodné a draselné nebo sodné a vápenaté (alkalické živce – živce 

sodnodraselné a draselnosodné, plagioklasy – živce sodnovápenaté, vytvářejí řadu s různým 

poměrem albitu a anortitu, oligoklasy – živce sodnovápenaté s obsahem anortitu do 30 %). 

Živcové suroviny těžené v našich podmínkách obsahují draselnosodné, sodnodraselé 

a sodnovápenaté živce. 

Kvalita živcových surovin je hodnocena podle obsahu živce, podle obsahu Fe2O3 a podle 

poměru alkalických kationtů. Živce se jako taviva používají především při výrobě porcelánu, 

dlaždic, pro přípravu glazur či výrobu zdravotnické keramiky. 

Náhrada živců může být v keramickém průmyslu tvořena tavivem známým jako 

nefelinický syenit. Jedná se o horninu vyvřelou, která obsahuje alkalické živce a nefelin 

Na2O.Al2O3.2SiO2 a menší množství dalších minerálů. Další možnou surovinou je nefelinický 

fonolit (znělec). Tato hornina má velmi podobné mineralogické složení jako nefelinický syenit.  

Tyto suroviny mohou být použity jako tavivo pouze v provozech, ve kterých nejsou 

kladeny tak přísné podmínky na bělost výrobku, jelikož obsahují Fe2O3 [8], [9]. 

3.3.2 Neživcová taviva 

Taviva neživcová mají odlišný účinek při výpalu než živcová taviva. Nazývají se také 

tavivy eutektickými. Můžeme mezi ně zařadit vápenec, magnezit, dolomit a mastek. Při výpalu 

dochází k rozkladu výše uvedených taviv dále pak k interakci vzniklých oxidů s ostatními 

složkami střepu. Dochází tedy ke vzniku nízko tavných eutektických směsí. Při výpalu 

samotných uhličitanů Ca a Mg nad 1000 °C nám vzniká slínek, který se stává po vychlazení 

žárovzdorným a může být použit pro výrobu žárovzdorných hmot. 

 Vápenec - sedimentární hornina, která je v hlavní míře tvořena kalcitem CaCO3. 

Pro keramické účely používáme mletý vápenec, plavenou křídu nebo mletý 

mramor. Vápenec společně s dolomitem tvoří 4/5 všech sedimentů na povrchu 

země. 

 Magnezit - může vznikat jako metamorfní (přeměnou Hadců), sedimentární, 

hydrotermální. Je klencovým minerálem s chemickým vzorcem MgCO3. Při výpalu 

se rozkládá za vzniku MgO. 
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 Dolomit - uhličitan vápenato-hořečnatý s chemickým vzorcem CaCO3.MgCO3. Při 

výpalu nejdříve dojde k rozložení na MgO a CaCO3, při výšení teploty dochází 

k rozložení také CaCO3.  

 Mastek - je měkkým vrstevnatým materiálem. Jeho uplatnění najdeme především 

při výrobě glazurovacích nátěrových hmot, nebo jako surovinu pro výrobu 

technické hořečnaté keramiky. 

Vápenec a dolomit najdou svoje uplatnění jako taviva pro výrobu směsí na dlaždice či 

obkladačky a dále jako směs do glazur.[11], [9]. 

3.4 Pomocné materiály a přísady 

Jedná se o materiály, které jsou součástí výrobní hmoty výrobku, ale po výpalu výrobku 

přestávají mít rozhodující vliv na výsledné vlastnosti výrobku nebo při výpalu dojde dokonce 

k jejich vyhoření. Mezi tyto materiály patří především různá ztekucovadla, sádra, šelak, vodní 

sklo, syntetická pryskyřice, fermež, plastifikátory a také voda. Dále jsou uvedeny nejdůležitější 

z nich. 

 Ztekucovadla - jinak také ztekutiva, slouží pro účely tvarování litím z vodných 

suspenzí a pomáhají nám převést keramickou hmotu do tekutého stavu při co možná 

nejnižším obsahu vody přibližně (30-40 %). Vůbec nejdůležitější funkcí 

ztekucovadel je to, aby při odlívání suspenze nedocházelo k sedimentaci částic. 

Použití ztekucovadel přidává do keramické směsi kationty, které obsadí povrch 

částic (nejčastěji vápenatý kationt Ca+) namísto původně přítomných (Na2+, Mg2+). 

Postupně tak dojde ke změně poměrů v rozdělení elektrického náboje a látky se 

chovají jako elektrolyty. Jednotlivé látky obalí povrch jílových částic a brání jim 

v interakci, odpuzují se (deflokuace) a nedovolí tak směsi sedimentovat. 

 Sádra - patří mezi nejdůležitější pomocné materiály v keramice. Používá se pro 

výrobu modelů či forem pro lisování a formování. Její hlavní předností, kterou 

využíváme v keramice je její schopnost odsávat vodu. V keramice používáme 

rychle tuhnoucí sádru CaSO4.1/2H2O. Tato sádra se vyrábí dehydratací sádrovce 

CaSO4.2H2O a k dehydrataci dochází při zvýšené teplotě. Pro správné zpracování 

sádry je důležitý průběh její hydratace (tuhnutí). Sádra se nám v roztoku rozpouští 

a z roztoku postupně krystalizuje sádrovec. Při tuhnutí sádry dochází k uvolňování 

tepla. Hydratace sádry patří mezi děj exotermický, tedy teplo uvolňující. Průběh 

hydratace sádry může být ovlivněn vhodným použitím urychlovačů nebo 

zpomalovačů tuhnutí (NaCl, klíh, CaO). 

 Voda – zastává významnou roli jako pomocná látka v keramice. Využívá se pro 

přípravu směsí, hmot, k rozdělávání sádry nebo přípravě glazur. Proto je nutné klást 

vysoké nároky na její čistotu především tam, kde si nemůžeme dovolit jakékoli 

znečištění nežádoucí látkou, které by mohlo vést až k zabarvení střepu. Důležité je 

pozorovat tvrdost vody, která nám ovlivňuje ztekucení  hmot, a také klást důraz na  

obsah síranů a chloridů. Voda, která má nízké pH, podporuje koagulaci jílových 

částic v suspenzích. Jelikož dochází při výrobě šamotových výrobků k produkci 
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velkého množství také odpadních vod, musíme dbát i na čistotu vypouštěných vod 

[8], [9]. 

3.5 Technologické vlastnosti žárovzdorných materiálů 

Vlastnosti keramických surovin jsou velmi výrazně závislé na jejich struktuře a ta 

souvisí s použitou technologií a vlastnostmi látek. Vždy se jedná o soubor vlastností. Nelze 

pojmenovat jednu vlastnost a zapomenout na ostatní, jelikož se navzájem prolínají a ovlivňují. 

Podle vlastností lze dobře odhadnout s vysokou mírou pravděpodobnosti vstupní suroviny 

i technologii výroby. Abychom mohli cíleně řídit a ovlivňovat vlastnosti žárovzdorných 

výrobků, musíme porozumět jednotlivým vztahům, které je definují [9]. 

3.5.1 Kritéria hutnosti 

Mezi základní fáze tvořící žárovzdorné materiály patří fáze pevné v krystalickém nebo 

skelném stavu a fáze plynná, která je nazývána póry. Hutnost uspořádání neboli množství pórů 

a jejich charakter na jedné straně a množství pevné fáze na straně druhé, jsou shrnuty 

v kritériích hutnosti. 

Hutnost 

Je definována jako stupeň zaplnění prostoru tuhými fázemi a lze ji vyjádřit jako podíl 

objemové hmotnosti a hustoty. Výsledná hodnota se uvádí v procentech. Póry v žárovzdorném 

výrobku snižují hmotnost objemové jednotky a zcela zásadně ovlivňují mechanické vlastnosti 

výrobku. Tvar, velikost a množství pórů je dán technologickým postupem výroby. Množství 

pórů charakterizují tato kritéria [18]:  

Objemová hmotnost, 

Zdánlivá pórovitost, 

Skutečná pórovitost, 

Hustota, 

Nasákavost. 

Vybraná kritéria budou blíže popsány v rámci stanovení vlastností v následující 

kapitole. 

3.5.2 Mechanické vlastnosti 

S ohledem na použití keramiky, lze považovat mechanické vlastnosti za velmi důležité. 

Použití keramiky je ve srovnání s kovy často omezeno poměrně nízkou mechanickou pevností 

a křehkostí. Za normální teploty se při působení vnějších sil u keramických těles projevuje 

velmi malá vratná deformace. Po překročení meze pevnosti dochází velmi rychle ke vzniku 

křehkého lomu. Žárovzdorná keramika je v průmyslových provozech a pecích vystavena 

nejčastěji tlakovému namáhání. Rozhodující zde není pevnost za normální teploty, ale 

především její chování v žárových podmínkách [2]. Proto pevnost v tlaku je charakteristikou, 



24 

 

která nesmí nikdy chybět v charakteristikách tvarových či netvarových výrobků. Stanovení 

pevnosti bývá často zatíženo největší chybou [9]. 

Pevnost 

Žárovzdorný výrobek musí mít takovou pevnost, aby dokázal odolávat napětím 

vznikající při výrobě, transportu a použití, a to bez porušení jeho soudržnosti [18]. Mechanická 

pevnost keramiky je velmi složitou funkcí, která je ovlivňována řadou proměnných, mezi které 

můžeme uvést mikrostrukturu materiálu, vnitřní teplotní napětí, tvar tělesa a stav jeho povrchu, 

teplota a relativní vlhkost prostředí a další [2]. V žárovzdorných vyzdívkách dochází ke vzniku 

tlakových napětí vyvolaných hmotností zdiva a také k rozpínání vyzdívky vlivem vysokých 

teplot, proto jsou v keramice nejrozšířenější tlakové a ohybové zkoušky pro stanovení pevnosti. 

Jednou z nejdůležitějších zkoušek je zkouška pevnosti v tlaku za studena, která je blíže popsána 

v kapitole 3.6.3. 

Pružnost 

Neboli také modul pružnosti, patří k důležitým materiálovým konstantám výrobků ze 

žárovzdorné keramiky. Znalost modulu pružnosti využíváme při výpočtech konstrukcí 

vyzdívek, odolností proti náhlým změnám teplot, nedestruktivní kontrole jakosti a při stanovení 

přípustných rychlostí ohřevu a chlazení vyzdívek i výrobků. Rozlišujeme 2 základní metody 

stanovení. 

 Dynamické metody – stanovují se na základě měření rychlosti šíření vlnění 

měřeným tělesem nebo na rezonanční frekvenci rozkmitaného tělesa. 

 Statické metody – jsou založeny na měření závislosti napětí a deformace. Modul 

pružnosti se tedy vyhodnocuje z lineární křivky závislosti působícího napětí 

a vyvolané deformace. 

Otěruvzdornost 

Podstatou zkoušky je zjištění úbytku objemu (vyjádřeno v cm3) zkušebního tělesa, na 

jehož povrch bylo stříkáno dýzou 1000 g tříděného karbidu křemíku zrnitosti 0,40-0,85 mm, 

tlakem 450 kPa 

Metodou lze zjistit otěruvzdornost žárovzdorných výrobků, které jsou při použití 

vystaveny působení vysokých rychlostí proudícího media, například v hořácích nebo kotlích 

[18]. 

3.5.3 Tepelné vlastnosti  

Keramické výrobky představují z hlediska tepelných vlastností velice širokou skupinu 

materiálů. Patří mezi ně jak tepelné izolanty, tak tepelné vodiče. Zpravidla velmi dobře 

odolávají vysokým teplotám a do jisté míry i jejich náhlým změnám. 

Mezi hlavní veličiny, které charakterizují tepelné vlastnosti keramických materiálů, 

patří: 

Měrná tepelná vodivost, 

Měrná kapacita, 
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Teplotní vodivost, 

Rozměrové změny při ohřevu, 

Žárovzdornost. 

Měrná tepelná vodivost 

Je důležitou fyzikální veličinou, která je nutná při výpočtech přestupu tepla, tepelných 

ztrát vyzdívkami a při posuzování odolnosti materiálu proti náhlým změnám teplot. Je 

definována jako hustota tepelného toku při daném teplotním gradientu. Vyjadřujeme ji ve 

(W.m-1.K-1). Představuje množství tepla (Q), které projde jednotkovou vrstvou materiálu (m), 

s jednotkovým průřezem (m2) při jednotkovém rozdílu teplot (K). 

Tepelná vodivost žárovzdorných výrobků závisí na jejich struktuře a také textuře. U 

pórovitých materiálů tepelná vodivost stoupá s velikostí pórů. U vláknitých materiálů je tepelná 

vodivost závislá na průměru vláken. Projevuje se zde anizotropie, tedy tepelná vodivost je nižší 

ve směru kolmém na směr vláken. Metody stanovení tepelné vodivosti jsou metoda topného 

drátu nebo kalorimetrické metody. 

Měrná tepelná kapacita 

Je definována jako množství tepla, které je potřebné k ohřevu hmotnostní jednotky 

materiálu o jednotku teplotního rozdílu a vyjadřuje se v (J.g-1.K-1). Měrná tepelná kapacita se 

stanovuje kalorimetrickými metodami, které měří množství tepla při ochlazení vzorku 

v definovaném teplotním rozmezí. Znalost měrné tepelné kapacity je nutná pro výpočet 

množství tepla, které je akumulováno ve vyzdívce. Jedná se o aditivní veličinu, což znamená, 

že kapacitu vícefázové soustavy lze vypočítat jako součet tepel jednotlivých fází. 

Teplotní vodivost 

Je charakterizována jako rychlost šíření teplotního pole tuhými látkami. Teplotní 

vodivost můžeme vypočítat z tepelné vodivosti, objemové vodivosti a měrného tepla. 

Rozměrové změny při ohřevu 

Při zahřívání žárovzdorných materiálů dochází k jeho změnám. Tyto změnou mohou 

být vratné nebo nevratné. Vratné rozměrové změny způsobuje změna vzdáleností atomů v tuhé 

látce v důsledku přírůstku tepelné energie. Nevratné rozměrové změny vznikají jako důsledek 

slinovacích procesů a nevratných fázových přeměn. Mezi rozměrové změny při ohřevu patří: 

  Teplotní roztažnost – zjišťuje se měřením změn délky zkušebního tělesa při jeho 

nerovnoměrném zahřívání. 

 Rozměrová stálost – vypálené výrobky mají tendenci k dodatečnému smrštění při 

vysokých teplotách a také v důsledku probíhajícího slinování nebo smršťování 

vlivem fázových přeměn [18]. 

Žárovzdornost 

Patří mezi velmi důležité vlastnosti a požadujeme vždy její vysokou hodnotu. Jedná se 

o schopnost materiálu odolávat vysokým teplotám. Běžná hodnota žáruvzdornosti se pohybuje 
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u keramických výrobků nad 1580 °C. Stanovení žárovzdornosti bude popsáno v kapitole 3.6.2 

[18]. 

3.5.4 Reologické vlastnosti 

Popisování reologických vlastností se zabývá studiem přetváření reálných materiálů 

a prouděním viskózních kapalin. Jejím cílem je poznat a vyjádřit matematicky vztah mezi 

napětím a deformací. 

Všechna hmotná tělesa se působením síly deformují. Deformace může být elastická 

nebo plastická. Deformace elastických těles patří mezi děje vratné. Tedy po ukončení působení 

síly se těleso vrací do svého původního tvaru před deformací. Naopak je tomu u deformace 

plastické, která je nevratná a trvalá. Po ukončení působení síly si těleso ponechává svůj 

deformovaný tvar [2]. 

Reologické vlastnosti hodnotíme fyzikálními metodami (stanovení viskozity) 

a metodami technologickými empirickými (rozbřídavost, plastičnost) Pomocí reologie 

stanovujeme především vlastnosti keramických těst, případně břečky pro lití.  

Viskozita 

Stanovujeme ji výtokovým viskozimetrem, který je cejchovaný olejem známe viskozity. 

Měří se doba výtoku ts (s), při změřené objemové hmotnosti suspenze ρs (Kg.m-3). Mezi 

přesnější metody měření patří rotační reometr. 

Rozbřídavost 

Charakterizuje chování šamotové směsi při uložení v přebytku vody. Pro měření se 

používá zkušební váleček umístěný do průhledné nádoby, která je do výšky 50mm naplněna 

vodou. Váleček se opatrně zatíží závažím o hmotnosti 1,2kg a sleduje se časová závislost 

poklesu výšky válečku. 

Plasticita 

je schopností materiálu trvale vydržet deformace způsobené působením vnějších sil bez 

porušení soudržnosti materiálu při určitých podmínkách [2], [1], [9]. 

3.6 Zkoušení keramických surovin 

Technologické zkoušky určují způsob a pracovní postup na zkoušení vstupních 

produktů a polotovarů pro stanovení jejich vhodnosti pro keramický výrobek. Soubor 

technologických zkoušek vychází z podmínek výrobního postupu a lze je rozdělit na zkoušky 

zrnitosti, reologického chování a vlastností vypálených výrobků. 

Sítový rozbor 

Sítový rozbor byl podrobně popsán v kapitole  2.1.1. Zkouška se provádí dle ČSN EN 

933-1 (721183). Zkoušení geometrických vlastností kameniva, část 1: Stanovení zrnitosti – 

Sítový rozbor [17]. 

Postup zkoušky byl rovněž popsán v kapitole 2 granulometrie a její stanovení. 
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3.6.1 Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a nasákavosti 

Stanoveno dle ČSN EN 993-1 (72 6020), zkušební metody pro žárovzdorné výrobky 

tvarové. Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a nasákavosti [14]. 

Objemová hmotnost 

 je definována jako hmotnost vysušeného vzorku, dělená jeho objemem, včetně 

uzavřených a otevřených pórů. Objem lze stanovit několika způsoby. Jedním ze způsobů je 

vážením nasyceného vzorku v kapalině a na vzduchu. Vzorec pro výpočet objemové hmotnosti:  

𝑂𝐻 =
𝑚s

𝑉𝑎
     (kg · m−3)        (2) 

OH je objemová hmotnost udávána v  (kg·m-3), 

ms  - hmotnost suchého vzorku udávána v  (kg), 

Va - představuje celkový objem  (m3). 

 

Nasákavost  

je poměr hmotnosti vody pohlcené zkušebním vzorkem k hmotnosti vysušeného 

vzorku. Vyjadřuje se v procentech hmotnosti vysušeného vzorku. Nasákavost představuje 

množství otevřených pórů a vypočítá se podle vzorce: 

𝑁𝑉 =
(𝑚𝑛−𝑚𝑠)

𝑚𝑠
∙ 100     (%)        (3) 

NV je nasákavost udávána v  (%) 

mn  - hmotnost vzorku nasyceného kapalinou, váženého na vzduchu  (kg), 

ms - hmotnost suchého vzorku udávána v  (kg), 

 

 

Obr. 8.  Zastoupení frakcí sítového rozboru 
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Zdánlivá pórovitost  

je definována jako poměr objemu otevřených pórů a dutin vzorku k jeho celkovému 

objemu včetně všech pórů a dutin. Vyjadřuje se v procentech objemu vzorku. Vzorec pro 

výpočet zdánlivé pórovitosti: 

𝑃𝑍 =
𝑉𝑜

𝑉𝑎
∙ 100 =

(𝑚𝑛−𝑚𝑠)

(𝑚𝑛−𝑚𝑛´)
∙
ρv

ρn
∙ 100     (%)      (4) 

PZ je zdánlivá pórovitost  (%), 

Vo - objem otevřených pórů  (m3), 

Va - celkový objem  (m3), 

mn  - hmotnost vzorku nasyceného kapalinou, váženého na vzduchu  (kg), 

mn - hmotnost nasyceného vzorku váženého v kapalině  (kg), 

ms - hmotnost suchého vzorku  (kg), 

ρv - hustota kapaliny použité k hydrostatickému vážení  (kg·m-3), 

ρn - hustota kapaliny použité k sycení vzorku  (kg·m-3). 

 

Podstatou zkoušky je měřením zjistit hmotnost vysušeného vzorku, zdánlivou hmotnost 

vzorku ponořeného do kapaliny, kterou byl vzorek předtím vakuově nasycen a poté stanovit 

hmotnost vzorku na vzduchu. 

 Sycení vzorku vakuovaným způsobem 

Vysušený vzorek se zváží s přesností na 0,01 g (m1), umístíme jej do nerezového 

košíku do vzduchotěsné nádoby. Po uzavření a utěsnění nádoby se odsává vzduch, 

až je dosaženo tlaku menšího než 2500 Pa. Tento tlak se zpravidla udržuje po dobu 

nejméně 15 min. Pro ověření, že byl z otevřených pórů odstraněn veškerý vzduch, 

se nádoba odpojuje od vývěvy a je nutné ověřit, zda se tlak díky případnému 

odplyňování zkušebních těles opět nezvyšuje. Nádobu pak opětovně připojíme na 

vývěvu a přivádíme postupně sytící kapalinu tak, aby byla zkušební tělesa během 

3 minut překryta 20 mm kapaliny. Nízký tlak se udržuje ještě po dobu dalších 

30 minut, abychom zaručili, že jsou všechny otevřené póry naplněny vodou. 

Některé jemně porézní výrobky jako například žárovzdorné výrobky obsahující 

vyšší procento uhlíku a některé výrobky z jílů, vyžadují delší dobu odplyňování – 

min. 30 minut. 

 Sycení vzorků varem v destilované vodě 

Používáme více pro zrněné suroviny, měříme jej podle ČSN 72 5010. Vysušené 

zvážené vzorky se uloží do  varné nádoby v košících z jemné drátěné tkaniny 

s víkem. Vzorky musí být zcela ponořeny. Voda se během 30-60 minut uvede do 

varu, který se udržuje po dobu 3 hodin. Odpařená voda se během varu doplňuje 

horkou destilovanou vodou tak, aby vzorky byly stále ponořeny. Po ukončení varu 

se nádoba se vzorky ponechá v klidu při teplotě místnosti 24 hodin.  



29 

 

 Pracovní postup stanovení hmotnosti ponořeného vzorku.  

Na hydrostatické váze vytárujeme ponořený prázdný košíček z jemné drátěné 

tkaniny, který je ponořený do destilované vody. Obsah košíčku s vodou nasyceným 

zrněným vzorkem kvantitativně převedeme do vyváženého košíčku, ponoříme pod 

vodu a vzorek zvážíme. 

 Pracovní postup stanovení hmotnosti kapalinou nasyceného vzorku 

Po zvážení vzorku pod vodou se vzorek přesype na dvě utěrky na sobě. Utěrkou, 

která je ve styku se vzorkem se povrch zrn opatrně osušuje, zvedají se rohy a 

materiál se opatrně přesypává, až se zrna nelepí navzájem a odstraní se povrchová 

vlhkost. Pak vzorek rychle přesypeme do suchého kelímku a provedeme zvážení 

[14]. 

3.6.2 Stanovení žárovzdornosti 

Zkušební metoda pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné dle ČSN-EN 993-12, část 12: 

Stanovení žárovzdornosti (72-6020) [15]. 

Použitím této zkušební metody specifikujeme žároměrnou shodu žárovzdorných 

surovin a tvarových či netvarových výrobků. Rozsah použití je závislý na dostupnosti vhodných 

referenčních žároměrek. Pro rozsah teplot od 1500 – 1800 °C jsou určeny referenční žároměrky 

dle ČSN EN 993-13. 

Referenční žároměrka je trojboký komolý jehlan s ostrými hranami stanoveného tvaru, 

rozměrů a takového složení, že se postavený na podložku a zahřívaný za určitých podmínek 

známým způsobem v závislosti na teplotě ohne. 

Referenční teplota, je teplota, při které vrchol referenční žároměrky, která je zahřívána 

stanovenou rychlostí a za daných podmínek, dosáhne úroveň podložky, na které je žároměrka 

připevněna. Zkušební žároměrky ze žáruvzdorných materiálů nebo výrobků, se zahřívají za 

předepsaných podmínek současně s referenčními žároměrkami o známé žáruvzdornosti a jejich 

deformace se porovnává s deformací referenčních žároměrek. 

Pec, která se používá pro stanovení, může být válcová nebo pravoúhlá, svislá nebo 

vodorovná. Důležité je, aby v průběhu zkoušky nebyl rozdíl mezi nejteplejším a nejstudenějším 

místem v prostoru, v němž se nalézají zkušební a referenční žároměrky větší než 10°C. Pec 

musí umožňovat předepsanou rychlost nárůstu teploty. 

 Pracovní postup stanovení žárovzdornosti 

Pokud je to možné, je vhodné vyříznout zkušební žároměrky z tvarových nebo 

před-pálených netvarových výrobků. V ostatních případech se žároměrky připraví 

formováním rozemletého materiálu. Pro měření se použije jedna žároměrka 

odpovídající odhadnutému stupni žárovzdornosti, jedna žároměrka se 

žárovzdorností o jeden stupeň nižší a žároměrka se žárovzdorností o jeden stupeň 

vyšší. Viz obrázek žároměrek níže. Každá žároměrka se připevní k podložce 

žárovým tmelem. 
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Poté podložku se zkušebními a referenčními žároměrkami vložíme do prostoru 

pece. Během 1,5 hodiny se teplota v peci zvýší na teplotu o 200 °C nižší, než je 

odhadnutá teplota žárovzdornosti zkoušeného materiálu. Poté teplotu v peci 

zvyšujeme konstantní průměrnou rychlostí 2,5 °C/min. Ohřev se přeruší 

v okamžiku, kdy se vrchol jedné ze zkušebních žároměrek dotkne podložky. 

Podložku poté vyjmeme z pece a zaznamenáme číslo referenční žároměrky, která 

má stejný stupeň deformace, jako zkušební žároměrka [15]. 

3.6.3 Stanovení pevnosti tlaku za studena 

Stanovení provádíme dle ČSN EN 993-6 (72 6020).. Zkušební metody pro žárovzdorné 

výrobky tvarové, část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena [16]. 

Pevnost v tlaku je definována jako poměr největší dosažené síly, která je potřebná 

k porušení zkušebního tělesa při namáhání tlakem. Pro stanovení pevnosti v tlaku se využívají 

zkušební tělíska (válečky, destičky), které se vyřezávají přímo z tvarovek.  

Pevnost v tlaku za studena zkoušeného tělesa, vyjádřená v megapascalech je dána 

vztahem:  

𝜎 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑜
     (𝑀𝑃𝑎)          (5) 

σ je pevnost v tlaku za studena  (Mpa), 

Fmax - nejvyšší zaznamenané zatížení  (N), 

Ao - střední plocha průřezu zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení  (mm2). 

Přesto, že se jedná o snadnou metodu, je třeba věnovat zvýšenou pozornost uspořádání 

a přípravě zkušebních tělísek. Je nutné dbát na to, aby docházelo k souosému zatěžování tělíska, 

aby nedocházelo k ohybovým momentům či smykovému napětí, které mohou být příčinou 

snížení pevnosti. Maximální dovolená odchylka od rovnoběžnosti a pravoúhlosti je 0,5°. 

Podobný vliv má i přílišná drsnost čelních ploch nebo povrchové vady tělíska, jelikož na těchto 

místech dochází ke koncentraci napětí, které dosahuje značně vyšších hodnot než v průřezu 

vzorku. Neméně důležitou věcí při provádění zkoušky je zachování poměrů výšky c a průměru 

d zkušebních těles. Obecně platné pravidlo je c/d v poměru od 0,8 do 1,3. Další chyby, které 

Obr. 9.  Referenční žároměrky 
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mohou nastat, mohou být vyvolány nesprávným nastavením a seřízením lisu. Při pečlivém 

dodržení veškerých pravidel není rozptyl výsledků pevnosti větší než 7–15 % od průměrné 

hodnoty [1]. 

Z praktického hlediska je významné, jak se mění pevnost se vzrůstající teplotou. Při 

tomto měření je nutné, aby byl měřený vzorek umístěn v pecním prostředí. Pevnost 

u šamotových výrobků má své výrazné maximum při teplotě okolo 1000 °C. Toto maximum se 

vysvětluje tím, že v této oblasti teplot již dochází k měknutí taveniny, které obsahuje šamot 

velké množství. Tavenina poté umožňuje plastickou deformaci v kritických místech, v nichž se 

soustředí napětí [2]. 

 Pracovní postup stanovení pevnosti v tlaku za studena 

Zkušební těleso známých rozměrů je za definovaných podmínek vystaveno 

rovnoměrně se zvyšujícímu tlakovému namáhání až do jeho porušení, kdy už 

nemůže dále odolávat zvyšujícímu se zatížení. Pevnost v tlaku za studena se 

vypočítá z největšího zaznamenaného zatížení při porušení a střední plochy 

průřezu, na kterou zatížení působilo. S přesností na 0,1 mm se změří dva navzájem 

kolmé průměry, případně středy obou ploch. Aritmetický průměr těchto čtyř měření 

se použije pro výpočet počátečního průřezu A0. Zkušební těleso se umístí 

soustředně mezi desky zkušebního lisu. Zvolíme takový zkušební rozsah, aby síla 

při lomu byla větší než 10 % tohoto rozsahu. Zkušební těleso se zatěžuje plynule 

a nepřetržitě tak, že napětí vzrůstá rychlostí 1,0 MPa·s-1 až do jeho porušení, tj. až 

do té doby, kdy není možné zatížení dále zvyšovat. Největší zjištěné zatížení se poté 

zaznamená [16].  
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4 HLINITOKŘEMIČITANY V SOUSTAVĚ SiO2-Al2O3 

Výskyt surovin a ekonomické hledisko jsou dvě základní báze, které nám ovlivňují 

výrobu žárovzdorných materiálů. Z pohledu použitelnosti v technologické praxi mají oxidy 

SiO2-Al2O3 nižší teplotu tavení oproti dalším základním oxidům v žárovzdorných výrobcích 

(ZrO2, Cr2O3, CaO a MgO), a proto mají i teplotu použití relativně nízkou. Pokud se jedná 

o hlinitokřemičitany, jejich hlavními zdroji jsou těžené přírodní suroviny, které nemají 

přirozenou čistotu a jsou doprovázeny dalšími oxidy, jako např. (Fe2O3, CaO, K2O, Na2O, TiO2 

a jiné) a mají velmi různé, často poměrně dosti proměnlivé vlastnosti. 

Hlavními složkami hlinitokřemičitých výrobků jsou oxid hlinitý a oxid křemičitý, které 

třídíme podle ČSN EN ISO 10081-1 na druhy výrobků a klasifikační skupiny dle obsahu Al2O3 

případně dle obsahu SiO2. Mimo jiné uvádíme i druh vazby, základní suroviny a jejich stav. 

Rozeznáváme tyto druhy hlinitokřemičitých výrobků. 

 Dinasové – SL (silica) -  obsah SiO2 nad 93 %. 

 Křemičité – SS (siliceous) – obsah SiO2  v rozmezí 85-93 %. 

 Kyselé šamotové – LF (low alumina fireclay) – obsah SiO2 pod 85 % a 10-30 % 

Al2O3. 

 Šamotové – FC (fireclay) – tři klasifikační skupinys obsahem 30-45 % Al2O3. 

 Vysocehlinité – HA (High Alumina) – sedm klasifikačních skupin s obsahem od 

45 % až nad 99 % Al2O3. 

Výrobky je možno dále rozdělovat dle jejich obsahu Al2O3. Rozdělení této skupiny je 

dobře patrné z binárního fázového diagramu SiO2 – Al2O3. Rozdělení v oblasti obsahu Al2O3 

10-20 % nemůžeme považovat za zcela jednoznačné a není možné je do diagramu přesně 

umístit. Materiály v tomto rozmezí však nejsou často vyráběny. 

Dle vstupních znaků indexujeme jakostní známky, a to především vysocehlinité. Přesto 

ale bývají vyráběny i šamoty, které jsou označovány podle minimálního obsahu Al2O3. 

U vysocehlinitých šamotů značíme písmenem A obsah Al2O3, písmenem B Bauxit, 

K korund, S silimanitové minerály a M mullit. Mezi další indexy patří například speciální 

přídavky jako Z, značící obsah zirkonu ZrO2, R obsah oxidu chromitého Cr2O3 a poslední 

indexem který může být uveden je index pro aplikační oblast nebo použití [9], [12]. 

4.1 Fázové složení v soustavě SiO2 – Al2O3 

Oxidy SiO2 – Al2O3 vytvářejí v binárním diagramu vedle svých hlavních modifikací jen 

jedinou sloučeninu a tou je mullit 3Al2O3.2SiO2 a můžeme je tedy poměrně snadno identifikovat 

různými metodami. 

Materiály, které jsou bohaté na obsah SiO2 (dinasové výrobky) obsahují vedle skelné 

fáze také cristobalit, tridymit a tento materiál není v soustavě SiO2 – Al2O3 uveden. Dále také 

křemen, který je označován převážně jako zbytkový křemen, nepřeměněný z původní suroviny. 
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Oblasti, které jsou bohaté na obsah Al2O3 jsou představeny mullitem a korundem. Se 

stoupajícím obsahem SiO2 dochází k poklesu obsahu korundu, až identifikujeme pouze mullit. 

Mullit je tedy hlavním minerálem, který nám poměrně jednoznačně určuje povahu celé 

soustavy. Do soustavy přináší základní vlastnost, kterou je vysoká žárovzdornost. Fázový 

diagram znázorněn na obr. 10. níže. 

Jedinou krystalickou hlinitokřemičitanovou fází, která je stálá při vysokých teplotách je 

mullit, který je vyjádřen vzorcem 3Al2O3.2SiO2. Mullit je chemicky velmi stabilní sloučenina 

s vysokým bodem tavení. Mez další významné vlastnosti mullitu můžeme zařadit nízkou 

teplotní roztažnost, vysokou pevnost i modul pružnosti. Proto se snažíme, aby byl obsah mullitu 

ve výrobcích co nejvyšší. Tvorba mullitu s typicky jehlicovitými krystaly začíná až při 

teplotách vyšších než 1100 °C.  

Morfologie mullitu je dosti rozdílná. Je závislá na podmínkách jeho vzniku, a to 

především prostředí a teplota výpalu. Základní kostru mullitu tvoří jehlicovité krystaly, které 

bývají označovány jako primární mullit. [9], [10], [2]. 

4.1.1 Dinasové výrobky 

Dinasové výrobky jsou velmi specifickým materiálem s obsahem SiO2 nad 93 %. Co se 

týká mineralogického složení, obsahují základní 2 modifikace SiO2, a to cristobalit a tridymit. 

Dále pak opět zastoupení zbytkového křemene. S rostoucí kvalitou nám roste čistota, která se 

projevuje vzrůstem obsahu SiO2 při poklesu Al2O3. Obsah tridymitu proto bývá nižší a dochází 

až k úplnému vymizení obsahu křemene až po neměřitelnou mez. V dinasových výrobcích je 

velmi důležitý obsah skelné fáze do 10 %. Mezi hlavní přednosti dinasu patří vysoká odolnost 

proti působení K2O a Na2O a především veliká rozměrová stálost v rozmezí teplot od 

Obr. 10.  Rovnovážný fázový diagram SiO2 – Al2O3 [24]. 
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600-1400 °C. Dále pak můžeme uvést vysokou únosnost a minimální tečení v žáru nad 

1600 °C. 

4.1.2 Šamotové výrobky 

Mezi šamotové výrobky patří materiály s obsahem SiO2 pod 93 % a Al2O3 pod 45 %. 

V těchto materiálech je hlavním minerálem mullit a příslušná modifikace SIO2. Obsah skelné 

fáze je zde mnohem vyšší než u vysocehlinitých  materiálů. U vysoce kvalitních šamotových 

výrobků je snahou potlačit obsah cristobalitu až na jeho minimum. Výskyt křemene není 

možný. Charakter skelné fáze hraje důležitou roli, jelikož jeho obsah je vysoký. 

Rovněž v kyselých šamotech, které mají obsah Al2O3 pod 30 % je hlavním účinným 

minerálem mullit, ale již přispěním cristobalitu. Výsledkem toho je nízká odolnost těchto 

šamotů proti náhlým změnám teplot.  

4.1.3 Vysocehlinité výrobky 

Mezi tyto výrobky patří šamoty s obsahem Al2O3 vyšším než 45 %. V takové soustavě 

se opět vyskytuje hlavně mullit. V oblastech s vysokým obsahem SiO2 je přítomen navíc 

cristobalit a obráceně s vysokým obsahem Al2O3 je přítomen rovněž korund. Důležité vlastnosti 

definuje mullit, dále množství a charakter skelné fáze. Přírodní materiály jsou složeny z fází, 

které nesou značně odlišné fyzikální vlastnosti. 

4.2 Škodlivé složky v hlinitokřemičitých výrobcích 

Jelikož je podstatná část šamotových výrobků vyráběna z přírodních surovin, musí 

nutně obsahovat i takzvané minoritní složky, které bývají ve většině případů hodnoceny jako 

škodliviny, jelikož se zásadní měrou podílejí na snižování žárovzdornosti. Vyskytují se 

nejčastěji v různých formách oxidů nebo sloučenin. Výjimka je tvořena pouze dvěma oxidy 

ZrO2 a Cr2O3, které se chovají při běžných maximálních pracovních teplotách 

hlinitokřemičitých výrobků (cca 1500 °C) inertně a naopak pomáhají ke zlepšení žárových 

vlastností. 

Mezi hlavní škodliviny, které nalezneme téměř ve všech přírodních i technických 

surovinách, jsou K2O a Na2O. Při výrobě může oxid draselný přispět k tvorbě mullitu, naopak 

působí na snižování žárovzdornosti a únosnosti v žáru. Hlavním problémem uvedených oxidů 

je jejich expanze. K2O a Na2O nejdříve vytvoří taveninu, která přispěje vzniku nových minerálů 

často s mnohem větším objemem, než má původní materiál. Expanze může být v rozsahu 15-

30 %. Nově vzniklé sloučeniny mají výrazně vyšší teplotní roztažnost a nejčastějším projevem 

destrukce materiálu bývá postupné odlupování. Tento jev můžeme často pozorovat na klenbách 

tunelových pecí, kdy z výrobků do pecního prostoru uniká Na2O, které způsobuje postupnou 

degradaci pecní vyzdívky. 

Z výše uvedených důvodů musíme dbát na to, abychom minimalizovali minoritní složky 

při výběru kvalitních surovin, které zajišťují výslednou kvalitu výrobků [9]. 
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4.2.1 Minoritní složky obsažené v dinasu 

Mezi minoritní složky, které se mohou vyskytovat v dinasu, jsou fayalit 2FeO.SiO2 

a wollastonit CaO.SiO2. Tyto složky se však vyskytují pouze lokálně, a to při nedostatečné 

homogenitě vytvářecí hmoty. Za hlavní minoritní složky s ohledem na chemické složení jsou 

považovány především oxidy Al2O3, TiO2, K2O a Na2O [9]. 

4.2.2 Minoritní složky obsažené v šamotu  

Šamot ve většině případů neobsahuje krom mullitu, křemene a cristobalitu jiné 

mineralogické složky. Jednou z velmi častých škodlivin je CaO v popelovinách nebo ostatních 

surovinách. Reakcí šamotu s CaO vznikají anortit případně gehlenit, jejichž bod tavení je velmi 

nízký a přispívá k degradaci materiálu. Dalším oxidem je MgO, který se projevuje podobnými 

účinky jak CaO. 

Ne vždy se musí přítomnost K2O projevit jako škodlivá složka. Například při výrobě 

kaolínových ostřiv přispívá K2O k mineralizaci pro vznik mullitu. Tavenina je pak vysoce 

viskózní, rozpouští cristobalit a vytváří ostřivo s vysokým podílem mullitu se skelnou fází, 

která má nízkou teplotní roztažnost s minimální zdánlivou pórovitostí. 

4.2.3 Minoritní složky obsažené ve vysocehlinitých výrobcích 

Vysocehlinité výrobky mohou obsahovat jako minoritní složku cristobalit, ale pouze 

v případě, pokud jsou vypalovány za nízkých teplot nebo mají vysoký podíl jílových minerálů. 

Za škodliviny považujeme CaO a MgO, které nám snižují množství mullitu, dále alkálie K2O 

a Na2O, FeO, Fe2O3 a TiO2, které snižují teplotu použití a také odolnost proti náhlým změnám 

teploty [9]. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ POSOUZENÍ VLIVU 

GRANULOMETRICKÉ SKLADBY SUROVINOVÉ SMĚSI 

NA UŽITNÉ VLASTNOSTI KERAMICKÝCH STAVIV 

V SYSTÉMU SiO2-Al2O3 

Experiment, má za úkol posoudit, do jaké míry ovlivní rozdílné zastoupení jednotlivých 

frakcí surovin vlastnosti vybraných šamotových vzorků.  

Vycházel jsem z dostupných surovin, které tvoří základní kostru pro výrobu 

žárovzdorných produktů určených pro slévárenské provozy. Pro výchozí vzorek, jsem využil 

upravenou průmyslově využívanou recepturu. Tato receptura má známou granulometrickou 

křivku a složením surovin vyhovuje požadavkům odběratelů. Výrobky z ní, dále označované 

vzorek A, slouží jako dílce pro sestavení vtokových soustav a uzavíracích systémů pánví 

sléváren.  

K této receptuře jsem navrhnul další 2 granulometrické křivky. Granulometrickou 

křivku pro vzorek B, ve které jsem navýšil podíl jemných frakcí a granulometrickou křivku pro 

vzorek C, ve které jsem naopak zvýšil podíl hrubé frakce. Abych mohl jednotlivé 

granulometrické křivky mezi sebou vyhodnocovat a porovnávat, byl zachován poměr pojiv 

a ostřiv. 

V laboratorních podmínkách jsem připravil směsi pro sítový rozbor, odlisování, sušení 

a výpal všech 3 vzorků. Všechny tři vzorky byly připravovány na stejných zařízeních a stejnými 

postupy pro jejich vzájemnou porovnatelnost. 

Návrh granulometrických křivek jsem poté ověřil v laboratorním prostředí zkouškami 

vypálených vzorků, ve kterých jsem zjišťoval jejich nasákavost, pórovitost, žárovzdornost 

a pevnost v tlaku za studena. Výsledky zkoušek jsem vyhodnotil a posoudil vliv 

granulometrické skladby surovin na vlastnosti tvarových žárovzdorných materiálů v závěrečné 

části výzkumu. 

5.1 Granulometrické křivky A, B, C 

Granulometrická křivka je součtová čára, jejíž každý bod udává, kolik procent z celkové 

hmotnosti činí hmotnost všech zrn menších než určitý průměr zrna D v milimetrech. 

Pro experiment jsem navrhnul 3 granulometrické křivky.  

 Křivka A - vycházející z původní receptury, o známém zrnitostním složení pro 

průmyslové použití žárovzdorných výrobků. 

 Křivka B - u které jsem výrazně zvýšil procentuální zastoupení jemných frakcí 

 Křivka C - u které bylo záměrně sníženo procentuální zastoupení jemné frakce a 

bylo navýšeno zastoupení frakcí hrubých. 

Všechny 3 granulometrické křivky jsem pro jasnější viditelnost rozdílů jejich průběhů 

proložil do grafu 1. viz níže. 
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Jak je patrné z grafického vyjádření průběhu křivek, nejvyšší zastoupení frakcí je 

tvořeno u všech 3 navrhnutých křivek surovinami do velikosti zrna 0,5 mm.  

5.1.1 Popis křivky A 

Referenční granulometrická křivka A je tvořena 71 % jemnými frakcemi do 0,5 mm, 

26 % surovinových frakcí připadá na velikosti částic od 0,5-1 mm a pouhá 3 procenta náleží 

pro částice od 1 do 2 mm měřené škály. Větší zrna nejsou ve vzorku obsažena. 

Pokud se na křivku A podíváme podrobněji, nelze si nevšimnout, že první skupina frakcí 

do 0,5 mm je téměř pravidelně rozdělena na čtvrtiny přibližně se stejným 25 % zastoupením 

každé frakce 0-0,09 mm; 0,09-0,2 mm; 0,2-0,3 mm a 0,3-0,5 mm. Vyváženost jemného podílu 

frakcí může vést k domněnce, že se pravidelně vyplní mezery mezi velkými zrny, zrny 

menšími. Takové uspořádání by bylo ideální, ale v praxi není možné, jelikož nikdy nemůže 

dojít k přesnému a rovnoměrnému rozdělení v celém objemu směsi a také žádná 2 zrna nejsou 

geometricky totožná, tudíž se nám nemůže nikdy podařit na 100 %, aby všechna malá zrna 

perfektně zapadla mezi zrna větší. Snahou je, se ale maximálně této skutečnosti přiblížit. 

Zastoupení frakcí od 0,5–1 mm je přibližně 26 % a tvoří hlavní kostru hrubého ostřiva. 

Bohužel mi laboratorní podmínky neumožnili přidání více sít v tomto rozsahu, která by 

posudek zpřesnila, ale dá se usuzovat, i s ohledem na recepturu, rovnoměrné zastoupení  

hrubých podílů.  

Zastoupení hrubších frakcí než 1 mm je nahodilé, výsledek neovlivňuje a lze jej 

považovat za chybu při přípravě jednotlivých vstupních surovin. 
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Obr. 11.  Graf granulometrických křivek A, B, C 
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5.1.2 Popis křivky B 

Křivku B, jak již bylo uvedeno, jsem navrhnul z důvodu záměrného zjemnění 

surovinové směsi A. Jak lze z grafu křivky B jednoznačně vyčíst, dominantní část této křivky 

se nachází v pásmu jemných frakcí. Tento podíl je zcela zásadní a je tvořen více jak 82 % 

jemných frakcí do 0,5 mm. Vysoký podíl jemné frakce zaručí dobré zapadání a zapojení částic 

do celého objemu vzorku avšak vyžaduje vyšší lisovací tlaky pro dokonalejší zhutnění, 

vyžaduje přidání vyššího podílu vody a při vysychání odlisovaného výrobku může docházet 

snáze k jeho borcení vlivem absence hrubé oporové frakce nebo k velkému smrštění či 

nedostatečnému slisování uprostřed výrobku.  

Podíl hrubých frakcí od 0,5-1 mm je 16 % a je otázkou, zda je toto množství dostatečné 

a do jaké míry ovlivní výsledky laboratorních zkoušek vypálených vzorků. Frakce nad 1 mm 

jsou opět nepodstatné a výsledek měření nám nebudou ovlivňovat. 

5.1.3 Popis křivky C 

Křivku C jsem navrhnul tak, abych výrazně ponížil zastoupení jemné frakce a naopak 

zvýšil procento hrubé frakce. Jak je patrné z grafu, hrubá frakce je tvořena přibližně 55 % částic 

větších než 0,5 mm a 45 % frakcí do velikosti 0,5 mm. Pevná a velká zrna se při odlisování 

výrobku vzájemně dotýkají a tvoří tak pevný systém, který znemožňuje, aby se zrna dále 

přibližovala, a jsou tak nosnou kostrou systému. Je otázkou, jak se takto vysoký podíl hrubé 

frakce projeví na vlastnostech výrobku, jelikož hrubé frakce hůře slinují a obecně dochází 

k nižší pevnosti výrobku a výrobky se často stávají náchylnějšími na povrchovou erozi. 

5.2  Receptura referenční vzorek A 

Jako první vzorek jsem namíchal recepturu referenční šamotové směsi, vycházející ze 

známé granulometrické křivky A, která byla, jak jsem již uvedl, pro potřeby práce upravena. 

Surovinové složení receptury uvedeno níže v tabulce 1. 

Tabulka 1.  Surovinové složení receptury A 

  

RECEPTURA A FRAKCE PROCENTA NAVÁŽKA 

Surovina (mm) (%) (g) 

1 Lupek A1 0-1 30 300 

2 Lupek A2 0,5-1 10 100 

3 Lupek B242 0-0,5 25 250 

4 Lupek B242 0-0,2 15 150 

5 Jíl Wa mikro 0-0,2 20 200 

6 Voda     50 

∑     100 1050 
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5.2.1 Příprava a míchání vzorku 

Vzorek byl připraven přesně dle receptury. Jednotlivé složky byly odvažovány na 

kalibrovaných vahách s přesností na desetinu gramu. Celková navážka byla počítána na 

1000 g  (bez obsahu vody). Navíc jsem připravil dalších 200 g vzorku A, jako podklad pro 

sítový rozbor. Vzorek byl míchán po dobu 5 minut na sucho, poté bylo střičkou přidáno 

50 g  vody a bylo mícháno dalších 5 minut, až do úplného promísení surovin. Použitý nástroj 

míchačka Hobart viz obrázek 12. 

5.2.2 Sítový rozbor 

Vzorek byl dále postoupen sítovému rozboru dle popsaného postupu zkoušky v kapitole 

3.6. Sítový rozbor byl proveden metodou prosévání za sucha. Pro potřeby experimentu jsem 

zvolil 7 sít řad: 

0,09 mm, 

0,20 mm, 

0,30 mm, 

0,50 mm, 

1,00 mm, 

2,00 mm a 

3,00 mm. 

Výsledky sítového rozboru jsou uvedeny v závěrečném vyhodnocení výsledků  

Obr. 12  Míchačka surovin Hobart 
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5.2.3 Odlisování vzorku 

Dále jsem směs přesypal do zkušební formy a odlisoval tlakem běžným pro lisování 

plastických výrobků pro vtokové soustavy. Odlisovány byly 2 vzorky A, viz obrázek 13. 

 

5.2.4 Sušení vzorku 

Vzorek A byl poté volno prostorově sušen po dobu 24 hodin, dále řízeně sušen po dobu 

8hodin v elektrické sušárně při teplotě 50 °C. 

5.2.5 Výpal vzorku 

Vzorek jsem nechal vypálit v tunelové peci po dobu 46 hodin s výdrží v žárovém pásmu 

na teplotě 1320 °C po dobu 2 hodin, viz obr. 14.  

 

Obr. 13.  Zkušební forma 

Obr. 14.  Vypálený vzorek A 
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5.3 Receptura vzorek B 

Dle návrhu granulometrické křivky B jsem upravil procentuální složení referenční 

receptury A tak, aby došlo ke zjemnění frakcí, přidáním vyššího podílu zastoupení jemných 

frakcí. Poté byl vzorek B postoupen stejnému postupu zpracování jako referenční vzorek A, 

tedy příprava a míchání vzorku, sítový rozbor, odlisování vzorku, sušení a následný výpal. 

Odlisovány a vypáleny byly rovněž 2 vzorky B, (viz obr. 15). Surovinové složení vzorku B je 

uvedeno níže v tabulce 2. 

Tabulka 2.  Surovinové složení receptury B 

  

RECEPTURA B FRAKCE PROCENTA NAVÁŽKA 

Surovina (mm) (%) (g) 

1 Lupek A1 0-1 15 150 

2 Lupek A2 0,5-1 8 80 

3 Lupek B242 0-0,5 16 160 

4 Lupek B242 0-0,2 26 260 

5 Jíl Wa mikro 0-0,2 35 350 

6 Voda     50 

∑     100 1050 

 

 

Obr. 15.  Vypálený vzorek B 

5.4 Receptura vzorek C 

Dle návrhu granulometrické křivky C jsem upravil procentuální složení referenční 

receptury A tak, aby došlo naopak k záměrnému zhrubnutí směsi zvýšením podílů hrubých 

frakcí. Poté jsem s přípravou směsi i vzorku postupoval totožně jako u předchozích vzorků 

A a B. Surovinové složení je uvedeno níže v tabulce 3. 
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Tabulka 3.  Surovinové složení receptury C 

  

RECEPTURA C FRAKCE PROCENTA NAVÁŽKA 

surovina (mm) (%) (g) 

1 Lupek A1 0-1 45 450 

2 Lupek A2 0,5-1 25 250 

3 Lupek B242 0-0,5 5 50 

4 Lupek B242 0-0,2 5 50 

5 Jíl Wa mikro 0-0,2 20 200 

6 Voda     50 

∑     100 1050 

 

 

Obr. 16.  Vypálený vzorek C 

5.5 Posouzení užitných vlastností 

Po vypálení byly na vzorcích, A, B, C provedeny další laboratorní zkoušky, které měly 

za cíl posoudit užitné vlastnosti navrhnutých vzorků a jejich výsledky a vzájemné porovnání 

poskytnout odpověď na otázku, do jaké míry ovlivňuje rozdílné surovinové složení funkční 

vlastnosti tvarových materiálů. 

Na vzorcích byly provedeny zkoušky vlastností dle postupů, které byly podrobně 

popsány v kapitole 3.6 (nasákavost, objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost, žárovzdornost 

a pevnost v tlaku za studena). Výsledky zkoušek jsem zanesl do tabulky v kapitole 5.6. 
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5.6 Výsledky měření a zkoušek 

Výsledky laboratorních zkoušek a provedených sítových rozborů jsou uvedeny 

v přehledové tabulce č. 4 a 5 níže. 

Tabulka 4.  Výsledky laboratorních zkoušek 

VZOREK NASÁKAVOST 
OBJEMOVÁ 

HMOTNOST 

PÓROVITOST 

ZDÁNLIVÁ 

ŽÁROVZ-

DORNOST 

PEVNOST V 

TLAKU ZA 

ST. 

  (%) (kg/m3) (%hm.) (°C) (MPa) 

A 13,13 1984 26,05 1750 37,16 

B 10,69 2090 22,34 1770 74,42 

C 12,43 2000 24,86 1760 39,13 

 

Tabulka 5.  Výsledky sítových rozborů 

SÍTO VZOREK A VZOREK B VZOREK C 

Ø / mm (%) (%) (%) 

3,00 - - - 

2,00 - - - 

1,00 2,50 2,00 5,61 

0,50 26,06 15,50 39,60 

0,30 19,80 11,32 15,10 

0,20 18,32 18,56 12,73 

0,09 22,96 30,40 17,86 

DNO 10,36 22,22 9,10 

∑ 100,00 100,00 100,00 

 

5.7 Vyhodnocení výsledků a jejich vzájemné posouzení 

Z provedených zkoušek jasně vyplívá, že nejlepších výsledků se mi podařilo dosáhnout 

na vzorku B s nejvyšším zastoupením jemných fází. Vzorek B vycházel z granulometrické 

křivky referenčního vzorku A, která byla navržena jako výrazně jemnější varianta a mohu říci, 

že mne výsledek mého návrhu velmi překvapil. 

Když se podíváme na poslední zkoušku, která nám hodnotí pevnost v tlaku za studena, 

bylo na vzorku B dosaženo velmi výrazného úspěchu v porovnání s referenčním vzorkem A. 

Vzorek B vykazuje téměř o 100 % lepší mechanickou pevnost v tlaku než vzorek referenční. 

Výsledky měření pevností však mohly být mírně zkresleny, jelikož vypálené vzorky musely 

být mechanicky upraveny na přibližnou velikost krychle, která je pro posuzování pevností 

v tlaku optimální. Nutno ale poznamenat, že všechny 3 vzorky byly upraveny do stejného tvaru. 
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Důvodem výrazně vyšších pevností v tlaku, byla jednoznačně vhodněji zvolená 

granulometrická křivka, podařilo se lépe promísit jednotlivé frakce a především jsem dosáhl 

lepšího granulometrického porovnání frakcí v celém objemu vzorku.  

Pokud se zaměříme na výsledky ostatních zkoušek, tak se mi podařilo dostat ve všech 

parametrech k příznivějším hodnotám, nežli u referenčního vzorku A. Bylo dosaženo nižší 

nasákavosti o 3 % a rovněž zdánlivé pórovitosti o 4 %. Nižší nasákavost je ukazatelem dobrého 

slinutí keramického střepu. Zdánlivá pórovitost nám poskytuje stejné informace o vlastnostech 

jako nasákavost ale můžeme ji považovat za objektivnější, jelikož údaje nejsou ovlivněny 

hustotou střepu jako u nasákavosti. 

Zkoušky žárovzdornosti dopadly u všech 3 vzorků téměř shodně. Důvodem shody je 

použití stejných surovin při zachování poměru pojiv a ostřiv. 

K příznivě vyhlížejícím výsledkům vzorku B však musíme přistupovat objektivně 

a pojmenovat problematiku z větší šíře. Nelze tak snadno říci, že dobré výsledky mého návrhu 

granulometrické křivky B budou tou nejlepší granulometrickou variantou pro použití 

v průmyslových provozech. Výsledné vlastnosti a funkčnost výrobku jsou ovlivňovány 

mnohými dalšími faktory. Pro příklad mohu uvést tvar a délku výrobku, sílu stěny, použití pro 

daný technologický proces a další vlivy. 

Velmi nízký podíl hrubé frakce může způsobovat nemalé komplikace při lisování 

výrobku (například nedostatečné prolisování), při jeho sušení může docházet k borcení 

a smršťování či obtížné manipulaci s výlisky. Pokud uvedu příklad z praxe, může vlivem 

přejemnění směsi dojít k postupné vnitřní erozi tvarovek vtokové soustavy, následnému 

silnému vymílání proudící taveninou, které může vést až k prasknutí tvarovky a vzniku 

provozní havárie. 

Proto nelze jednoznačně říci, že navržená granulometrická křivka B bude splňovat 

všechna kritéria technologie výroby. Bylo by nutné ji podrobit pečlivějšímu rozboru a výsledky 

několikrát ověřit provozní zkouškou. 
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6 ZÁVĚR  

Úkolem bakalářské práce bylo posoudit, do jaké míry ovlivňuje granulometrické složení 

hlinitokřemičitých surovin funkční vlastnosti tvarových žárovzdorných materiálů. 

V dnešní době, ve vyspělých zemích a jejich slévárenských provozech, použití 

tvarových žárovzdorných materiálů zcela dominuje. Ale najdou se stále provozy, ve kterých 

jsou i v dnešní moderní době stále využívány nepálené tvarovky licích cest (castable) nebo např. 

nepálené zátkové trubky pro uzavírací systémy pánví. Žárovzdorné materiály mají pro použití 

ve slévárenských provozech mnoho výhod. Hlavní výhodou je, že mohou být zpracovány do 

nejrůznějších podob výrobku a umožňují tak vysokou variabilitu použití a funkčních vlastností 

dle požadavku odběratele.  

Nejvyšší nároky, které jsou na materiály kladeny, jsou požadavky na jejich 

žárovzdornost, mechanickou odolnost a v neposlední řadě tvarovou přesnost. Abychom zajistili 

bezporuchový chod provozů našich zákazníků, je bezpodmínečně nutné zajistit odběrateli 

výrobky stálé kvality, přesnosti a s konstantními vlastnostmi. Vzhledem ke stále se zvyšujícím 

požadavkům na kvalitu výrobku, která jde ruku v ruce s technologickým pokrokem, je nutné 

věnovat vývoji žárovzdorných materiálů soustavnou pozornost. 

Jednou z cest, které nebyla historicky věnována velká pozornost, je právě volba 

vhodného granulometrického složení výrobku tak, abychom dosáhli co nejlepších užitných 

vlastností. Jak je patrné z výsledku experimentální části práce, má granulometrické složení 

surovin zcela zásadní vliv na konečné vlastnosti výrobku. Vhodná granulometrická skladba 

surovin a uspořádání zrn ve výrobku, ovlivňuje téměř všechny parametry výrobku hotového, 

které od nás koncový odběratel požaduje. 

Jednou z prvních zemí, která začala řešit otázku granulometrie, bylo Německo. Tamní 

výrobci jsou v dnešní době na tak vysoké úrovni uspořádání granulometrického složení 

výrobku, že jsou schopni vyrobit tvarovky s hrubostí suroviny nad 5mm s lepšími vlastnostmi, 

než kterých se mi podařilo dosáhnout v experimentu. 

Proto je nutné se i nadále granulometrickým výzkumem zabývat. Naší další snahou by 

mělo být podrobné rozpracování současných receptur, zpracování projektu granulometrie 

výrobku, investice do moderních technologii např. pro automatickou přípravu a míchání 

suroviny nebo automatizace navažování surovin a neustálá snaha o dosažení progresu 

konečných vlastností tvarového výrobku. 
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