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ABSTRAKT  

Dá se předpokládat, že cordieritová keramika, která se dosud komerčně využívá pouze 

pro svou žárupevnost na vyzdívky pecí a na manipulaci s klasickou keramikou při výpalu, 

by mohla být vhodně modifikována pro využití v mnoha dalších aplikacích, například 

v lékařství. Pro tuto práci bylo připraveno několik vzorků cordieritové keramiky a některé 

z nich byly modifikovány částicemi kovů. Vzorky byly zkoumány i na možné postupy při 

žíhání. Aby se potvrdilo, že při obou postupech jde o cordieritovou keramiku, byla provedena 

RTG prášková difrakční analýza. Dále byly vzorky strukturně a fázově analyzovány pomocí 

skenovací elektronové mikroskopie a rtuťové porozimetrie. Nakonec bylo na vzorcích 

provedeno měření tvrdosti.  

 

Cordierit ceramics is now used only for its heat-fortress as furnance lining and for 

manipulation with classics ceramic during burn-out processes. But it could be suitable to 

modifiy it for other uses such as e.g. use in medicine. There were prepared several samples of 

Cordierit ceramics for need of this elaboration and some of them was modified by methal 

elements. Samples were also investigated by possible annealing procedures. X-ray powder 

difraction analysis was used to approve samples as Cordierit ceramics after both annealing 

procedures. After that, samples were analysed using scanning electron microscopy and 

mercury posimetry scanning. Samples were tested for their hardness at the end of the 

elaboration. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Cordieritová keramika, Skenovací elektronová mikroskopie (SEM), RTG prášková difrakční 

analýza, Porozita. 

 

Cordierite ceramic, Scaning electron microscopy (SEM), X-Ray Powder Diffraction analysys, 

Porosity. 
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ÚVOD 

Ač je pojem „cordieritová keramika“ znám již velmi dlouho, není dosud prozkoumán 

veškerý potenciál jejich modifikací. V současné době se tato keramika komerčně připravuje 

především z přírodních jílových minerálů, jako jsou kaolinit a mastek s přídavkem oxidu 

hlinitého. Jelikož nejvýznamnější vlastností cordieritové keramiky je velmi nízký koeficient 

teplotní roztažnosti, využívá se takto keramika na výrobu žárupevných vyzdívek pecí 

a na nástroje na manipulaci s klasickou keramikou při výpalu.  

V dnešní době, kdy se stále zvyšují ekonomické, technické a bezpečnostní nároky 

na stavby i výrobky, je vývoj nových levných a zdravotně nezávadných materiálů nezbytný. 

Keramické materiály ve většině případů splňují požadavky na biologickou netečnost, bývají 

vyráběny z levných a dostupných surovin a vykazují oproti jiným typům materiálů specifické 

vlastnosti. Toto všechno jsou důvody pro rozvoj výzkumu v oblasti keramických materiálů. 

Keramiku, obsahující minerální fázi cordierit, lze při přípravě snadno modifikovat 

o další složky, které mohou podstatně ovlivnit její vlastnosti bez zvyšování koeficientu teplotní 

roztažnosti připraveného materiálu. V této práci se při přípravě cordieritové keramiky využívá 

jedinečných vlastností minerálu vermikulit a modifikuje se její složení o přídavek kovových 

částic do výrobní směsi. Zároveň se zkoumají různé způsoby tepelné přípravy cordieritové 

keramiky.  
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1.  Teoretická část 

Jak již bylo dříve řečeno, je tato práce změřená především na znovuobjevování 

potenciálních technických aplikací cordieritová keramiky, proto je potřeba přesně definovat, 

co keramika je. 

Keramické materiály jsou anorganické materiály, které obsahují kovové a nekovové 

prvky vázané především iontovými nebo iontově-kovalentními vazbami. Chemické složení 

keramických materiálů se mění v širokém rozmezí, od jednoduchých sloučenin až ke směsím 

komplexních fází. Obvykle se keramické materiály užívané pro konstrukční aplikace dělí 

na tradiční keramické materiály, progresivní keramické materiály a materiály se skelnou 

strukturou.  

Cordieritová keramika, kterou se tato práce zabývá, je dle svého využití progresivní 

technickou keramikou a dle svého složení keramikou hořečnatou. Její hlavní fází je cordierit 

(2MgO.2Al2O3.5SiO2). Obecně tato keramika vyniká svým nízkým koeficientem teplotní 

délkové roztažnosti, a tedy i vysokou odolností proti náhlým změnám teplot, dále vykazuje 

vysokou schopnost udržet si dobré mechanické vlastnosti v žáru i za studena, což přímo vybízí 

k jejímu dalšímu zkoumání [1].  

 

1.1  Cordieritová keramika 

Všechny keramické materiály, tradiční i technické, mají několik společných vlastností, 

mezi které patří hlavně chemická netečnost a žárupevnost (žáruvzdornost).  

Cordieritová keramika patří, dle svého složení, do skupiny tzv. hořečnatých keramik. 

K hořečnaté keramice se řadí materiály s vysokým obsahem mastku ve výrobní směsi. 

Cordieritová keramika byla prvním keramickým materiálem vyvinutým v moderních 

laboratořích z třísložkového systému MgO–Al2O3–SiO2. Mimo již zmiňovanou cordieritovou 

keramiku, patří do skupiny hořečnatých keramik také keramika steatitová a forsteritová. 

Tyto druhy keramiky se liší hlavně základní krystalickou fází, která vzniká při výpalu 

a je určující pro mnoho dalších vlastností. Hlavní krystalovou fází cordieritové keramiky 

je minerál cordierit (2MgO.2Al2O3.5SiO2) [2, 7, 18].  

Minerál cordierit je jedna ze dvou ternárních sloučenin v třífázovém systému        

MgO–Al2O3–SiO2 (viz. obrázek 1.1 – 1). Zatímco základní oxidy mají vysoký bod tání 

(MgO: 2700°C, Al2O3: 2050°C a SiO2: 1713°C) cordierit není žáruvzdorný. Leží ve fázovém 



 

 

diagramu v primární oblasti tvorby mul

za rozpadu na mullit a taveninu

vlastnosti cordieritu: 

Stabilní teplotní oblast cordieritu je 

v ternárním systému [2, 7, 1

 

 

Obr. 1.1 – 1 

 
Minerál cordierit má dv

a křemičitých iontů. Nízkoteplotní 

romboedrická forma má vláknité krystaly a vzniká krystalizací skla cordieritového složení 

pod teplotou 925°C. Vysokoteplotní hexagonální forma vzniká 

přeměnou µ−cordieritu v

postupně, mohou se vyskytnout také mezistupn

nad 1200°C se vyskytuje pouze 

že mohou být jednotlivé 

diagramu v primární oblasti tvorby mullitu. Cordierit asi při 1430°C 

it a taveninu, tedy vznikají látky odlišného složení a

 2MgO.2Al2O3.5SiO2 => 3Al2O3.2SiO2 + MgO.SiO

Stabilní teplotní oblast cordieritu je mezi 1345 - 1460°C a odpovídá nejnižší tavící

18]. 

Ternární diagram MgO–Al2O3–SiO2 [21]. 

má dvě teplotní modifikace, které se liší pouze uspo

. Nízkoteplotní µ-cordierit a vysokoteplotní α-cordierit. Nízkoteplotní 

romboedrická forma má vláknité krystaly a vzniká krystalizací skla cordieritového složení 

teplotou 925°C. Vysokoteplotní hexagonální forma vzniká monotropií, nevratnou

cordieritu v teplotním intervalu 975 - 1150°C. Protože p

, mohou se vyskytnout také mezistupně. V cordieritové keramice vypálené 

1200°C se vyskytuje pouze α-cordierit. Pro cordieritovou struktu

mohou být jednotlivé atomy nahrazeny jinými např. Mg2+ lze nahradit 

11 

i 1430°C taje inkongruentně 

, tedy vznikají látky odlišného složení a vlastností, než jsou 

MgO.SiO2 (skelná fáze). 

a odpovídá nejnižší tavící teplotě 

 

pouze uspořádáním hlinitých 

cordierit. Nízkoteplotní 

romboedrická forma má vláknité krystaly a vzniká krystalizací skla cordieritového složení 

monotropií, nevratnou 

Protože přeměna probíhá 

cordieritové keramice vypálené 

strukturu je charakteristické, 

lze nahradit Fe2+, Mn2+ 
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nebo i Li+, Si4+ , apod. Toto chování ovlivňuje rozsah stability, čímž se vysvětluje rozdílné 

chování různých tuhých roztoků. Navíc se liší přírodní cordierit od syntetického, 

neboť přírodní obsahuje určité množství alkalií a vody. Cordierit vznikající při výpalu 

keramiky je produkt, jehož struktura závisí na složení směsi, teplotě a časovém postupu 

při zpracování. Proto příprava cordieritové keramiky vyžaduje vzít v úvahu fakt, že cordierit je 

v systému MgO–Al2O3–SiO2 pouze jednou z možných hlavních fází a mimo něj může při 

výpalu vzniknout i spinel nebo mullit a protoenstatit, což přímo vyplývá z ternárního diagramu 

na obrázku 1.1 – 1. Teplota výpalu nemá překročit teplotu tvorby první taveniny. Většinou 

převládá hexagonální vysokoteplotní forma [2, 3, 5, 18]. 

Jak již bylo uvedeno, vykazují jednotlivé krystaly cordieritu značnou anizotropii 

ve složení, z čehož vychází anizotropie vlastností. Ta je výrazná hlavně při určení koeficientu 

teplotní roztažnosti, který je obecně v důsledku poměrně „nepružné“ tetraedrické mřížky 

a nerovnoměrného rozložení oktaedrů ve struktuře velmi nízký. Hustota minerálu je asi 

2,60 - 2,65 g.cm–3 [5, 18].   

Cordieritová keramika pro technické použití se připravuje nejčastěji synteticky 

z kalcinovaného mastku, metakaolinitu a oxidu hořečnatého, nebo z původních surovin 

tj. mastku, jílového minerálu a uhličitanu hořečnatého. Suroviny směsi se obvykle společně 

mletou. Tvarování probíhá za mokra a vysušená směs se pálí na teplotu 1350 až 1410°C. Šířka 

intervalu slinování je velmi úzká a to 5 až 10°C. Jeho rozšíření se dosáhne přídavkem 

2 - 4 hm.% živce, do 5 hm.% oxidu zirkoničitého, křemičitanu olovnatého nebo uhličitanu 

barnatého. Přídavky těchto surovin však mohou zvyšovat koeficient teplotní roztažnosti. Živec 

se do hmoty přidává i z důvodu snížení vypalovací teploty a docílení nulové nasákavosti 

slinutého střepu. Pro snížení teploty slinování se do základní směsi přidává také malé množství 

oxidu hlinitého, který zvýší rychlost slinování bez nebezpečí růstu zrn (velikost zrn by neměla 

přesahovat 10-15 µm), což by mohlo nepříznivě ovlivnit mechanické vlastnosti. Při výpalu 

cordieritové keramiky se na povrchu vypalovaných tělísek vypocuje tavenina, čímž dochází 

k tzv. samoglazovacímu efektu. Krystaly cordieritu jsou ve slinutém střepu zakotveny 

ve skelné fázi [2, 3, 18, 19]. 

Cordieritová keramika vyrobená ze základních surovin mastku, žáruvzdorného jílu 

a oxidu hlinitého nebo oxidu hořečnatého dosahuje specifických vlastností uvedených 

v tabulkách 1.1 – 1, 2 [4]. 
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Tab. 1.1 – 1  Specifické vlastnosti cordieritové keramiky [4]. 

 

Pevnost 

v ohybu [MPa] min. 60 

v tahu [MPa] 30 až 35 

v tlaku [MPa] min. 300 

Modul pružnosti [GPa] min. 70 

Poissonův poměr [1] 0,2 až 0,3 

Maximální teplota použití [°C] do 1200 

Měrná tepelná kapacita při teplotě 30-100˚C 

[J.kg-1.K-1] 
800 až 1200 

Teplotní vodivost při teplotě 30-100˚C 

[10-6. m2.s-1] 
0,4 až 1,4 

Tepelná vodivost při teplotě 30-100˚C 

[W.m-1.K-1] 
1,2 až 2,5 

Střední součinitel délkové 

teplotní roztažnosti 

[10-6.K-1] 

pro 30 - 100°C 1 až 3 

pro 30 - 300°C 1 až 3 

pro 30 - 600°C 2 až 4 

pro 30 - 1000°C 2 až 4,5 
 

Tab. 1.1 – 2  Další vlastnosti základní cordieritové keramiky [4]. 

 

Zmíněná cordieritová keramika je navíc odolná vůči teplotním šokům v rozsahu 

teplotních skoků minimálně 250˚C a je stabilní do teploty 1435°C (při té se cordierit rozkládá 

na mullit (3Al2O3.2SiO2) a skelnou fázi). Mikrostrukturně jde o nekrystalickou fázi s krystaly 

cordieritu [4]. 

Obsah dominantních 

složek 

[hm. %] 

Otevřená 

pórovitost 

[obj. %] 

Objemová 

hmotnost 

[ mg.m-3 ] 

Hustota 

[ mg.m-3 ] 

SiO2 52 

0,5 2,1 2,2 až 2,3 Al 2O3 35 

MgO 14 
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Cordieritová keramika nachází široké uplatnění díky svému nízkému koeficientu 

teplotní roztažnost jako tepelná izolace. V elektrotechnických aplikacích, jako jsou zhášecí 

komory stykačů, izolátory pro pojistky a speciální izolátory, nosiče topných součástí, tělesa 

infrazářičů, apod. Využívá se v keramickém průmyslu na pomůcky pro výpal klasické 

a užitkové keramiky. A pro svou biokompatibilitu ji lze využít i v lékařství a kosmetickém 

průmyslu. Je také dobrým podkladem pro nosiče katalyzátorů výfukových plynů spalovacích 

motorů [2, 4, 5, 7].  
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1.2  Jílové minerály 

Za jíl se obecně označuje hornina, která je primárně složena z jemně zrnitých minerálů, 

jenž jsou při přiměřeném obsahu vody plastické a ztvrdnou po vysušení nebo vypálení. 

Součástí jílů bývají především fylosilikáty, ale kromě nich mohou být přítomny i jiné minerály 

a organická hmota, které mohou, ale nemusí, ovlivňovat jejich plasticitu nebo tvrdost 

po vysušení a vypálení [9]. 

Mezi jílové minerály patří veškeré minerály ze skupiny fylosilikátů, minerály 

ze skupiny alofánu, některé hydroxidy a oxy-hydroxidy, které udělují jílům plasticitu, 

ale na rozdíl od fylosilikátů bývají pouze minoritní složkou [9]. 

 

1.2.1  Silikáty, Fylosilikáty 

Základní stavební jednotkou silikátů je křemíko-kyslíkový tetraedr [SiO4]
4–, který je 

tvořen iontem Si4+ a pravidelně obklopen čtyřmi kyslíkovými ionty O2– (vedle těchto 

křemíkokyslíkových tetraedrů mohou být ve strukturách silikátů přítomny i hliníko-kyslíkové 

tetraedry [AlO4]
5– a v tom případě hovoříme o alumosilikátech). Všechny tetraedry jsou 

ve struktuře silikátů přítomny buď jako samostatné stavební částice, nebo se spojují 

(polymerují) do větších celků různého typu. Vazba dvou sousedních tetraedrů se výhradně děje 

prostřednictvím jednoho společného kyslíkového atomu (vrcholu tetraedru), nikdy ne 

prostřednictvím hran nebo dokonce ploch tetraedrů. Ostatní stavební částice, kationty a cizí 

anionty (např. (OH)– , F– , O2 – , S2 – , Cl– , atd.) a  molekuly vody, se nacházejí v mezivrství 

struktury mezi tetraedry, resp. mezi jejich skupinami. Jako kationty nejčastěji vystupují prvky 

Al, Fe, Mg, Ca, Na, K, méně často pak Li, B, Be, Mn, Ti, Zr a prvky vzácných zemin Cs, Sr, 

Y, Zn, Cu, apod. [9]. 

Podle způsobu spojování tetraedrů ve strukturách se silikáty dělí do skupin 

na nesosilikáty, sorosilikáty, cyklosilikáty, inosilikáty, fylosilikáty a tektosilikáty. Pro tuto 

práci jsou nejdůležitější skupinou fylosilikáty, které se nadále dělí na planární fylosilikáty 

a neplanární fylosilikáty. Jelikož planární fylosilikáty, jsou silikáty s vrstevnatou strukturou, 

je jejich obsah v jílových minerálech nezanedbatelný a jsou tak důležité i pro tuto práci [9]. 

Planární fylosilikáty obsahují spojité dvojrozměrné sítě tetraedrů se složením T2O5 

(za T klademe prvky jako Si, Al, apod.), kde jsou tetraedry vzájemně spojeny třemi vrcholy 

a čtvrtý vrchol směřuje na libovolnou stranu kolmo na rovinu sítě tetraedrů. Sítě tetraedrů (T) 



 

 

jsou spojeny se sítěmi oktaedr

nejčastěji typu 1:1 (střídání T 

strukturu.  Vrstvy mohou být mezi sebou spojeny nap

nebo skupinami aniontů s koordina

základní jednotku struktury. Jako mezivrství bývá ozna

a mezivrstevní materiál je chápán jako soubor iont

koordinačních polyedrů či jejich

Planární fylosilikáty se podle fyzikáln

z nichž jsou nejdůležitějšími skupinami s

se strukturou 2:1 jsou to skupiny mastku, slíd, chlorit

strukturou skupina palygorskitu. Rozložení základní

u některých ze skupupin fylosilikát

 

Obr. 1.2.1 – 1 

 

1.2.2  Skupina k

Formy přírodního výskytu a morfologie 

různorodé. Hlavní příčinou r

uspořádání těchto minerálů. Struktura fylosilikát

bývá nazývána jako skupina 1:1 fylosilikáty. Spojení vrst

vodíkových vazeb. Rovina aniont

následující vrstvy, je tvořena skupinami OH, což je p

a  

mi oktaedrů (O) sdílením aniontů a vytváří tak vrstvy. Tyto vrstvy jsou 

řídání T – O) nebo 2:1 (střídání T – O – T), výjme

strukturu.  Vrstvy mohou být mezi sebou spojeny například systémem vodíkových vazeb 

koordinační sférou, či jednotlivými kationty a spole

základní jednotku struktury. Jako mezivrství bývá označován prostor mez

mezivrstevní materiál je chápán jako soubor iontů, atomů nebo jejich hydratovaných forem, 

ů či jejich sítí umístěných v mezivrství [6, 7, 9, 13

Planární fylosilikáty se podle fyzikálně-chemických vlastností dále d

ějšími skupinami s vrstevnatým typem 1:1 kaolinit

se strukturou 2:1 jsou to skupiny mastku, slíd, chloritů, vermikulitu, smektitu a

strukturou skupina palygorskitu. Rozložení základní buňky s mezivrstevním prostorem 

kterých ze skupupin fylosilikátů je zobrazeno na obrázku 1.2.1 – 1 [

Struktura fylosilikátů – a) schéma struktury

b) mastku (pyrofylitu), c) slíd, d) chloritů [

Skupina kaolinitu  

írodního výskytu a morfologie částic minerálů skupiny k

činou různorodé morfologie částic je široká variabilita strukturního 

chto minerálů. Struktura fylosilikátů této skupiny je složena z

bývá nazývána jako skupina 1:1 fylosilikáty. Spojení vrstev 1:1 je realizováno pomocí systému 

vodíkových vazeb. Rovina aniontů oktaedrické sítě vrstvy 1:1, sousedící s

řena skupinami OH, což je předpoklad pro existenci mezivrstevních 

  b               c      d  
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í tak vrstvy. Tyto vrstvy jsou 

T), výjmečně mají řeťezovou 

íklad systémem vodíkových vazeb 

i jednotlivými kationty a společně tak vytváří 

ován prostor mezi dvěma vrstvami 

 nebo jejich hydratovaných forem, 

3]. 

chemických vlastností dále dělí do skupin, 

aolinit–serpentin a halloysit,  

, vermikulitu, smektitu a s řetězovou 

mezivrstevním prostorem 

1 [9]. 

y kaolinitu, 

[6].  

 skupiny kaolinitu jsou značně 

ástic je široká variabilita strukturního 

 této skupiny je složena z vrstev 1:1 a proto 

ev 1:1 je realizováno pomocí systému 

 vrstvy 1:1, sousedící s tetraedrickou sítí 

existenci mezivrstevních 



 

 

vodíkových vazeb (viz. obrázek 1.2

dioktaedrické dvojvrstvé fylosilikáty. V

převažuje trojmocný hliník a oktaedrické pozice jsou z

koordinačních aniontů podél sdílených hran a tím k

skupiny se liší právě v distribuci vakancí oktaedrické sít

kaolinit, u kterého je vzdálenost 

 

Obr. 1.2.2 – 1 

 

Kaolinit  je minerál 

soustavě. Chemicky se jedná o

významné horniny kaolínu. Vyskytuje se ve form

nebo přímo ve formě krystal

1,5 až 2 [11], v případě agregát

podle roviny {001}. Barva

podle nízkých obsahů Mg a Fe. Má ohebné lupénky a barva vrypu je bílá. Minerály kaol

skupiny bývají průhledné až pr

leskem. Při zahřívání na teplotu 500

a při teplotě 940 - 1000°C k spontánní krystalizaci korundu a

Kaolinit se využívá bu

v proudu vzduchu, flotací, elektromagnetickou separací,

obkladaček, papíru, žáruvzdorného zboží, gumy, keramických a sklen

PVC, k izolaci drátů, atd. Jeho využití je podmín

vazeb (viz. obrázek 1.2.2 – 1). Skupina kaolinitu tedy zahrnuje všechny 

dioktaedrické dvojvrstvé fylosilikáty. V oktaedrických sítích těchto dioktaedrických minerál

evažuje trojmocný hliník a oktaedrické pozice jsou z 1/3 vakantní, takže dochází k posun

 podél sdílených hran a tím k „natažení“ celé sít

 v distribuci vakancí oktaedrické sítě. Nejvýznamn

kaolinit, u kterého je vzdálenost vrstev v ideálním případě 71,4 nm [6, 7]

Vrstevnatá struktura kaolinitu. Tetraedrické sít

s dioktaedrickou sítí do vrstvy typu T – O [

je minerál ze skupiny kaolinitu krystalizující v triklinické nebo monoklinické 

. Chemicky se jedná o zásaditý křemičitan hlinitý (Al2Si2O5(OH)

významné horniny kaolínu. Vyskytuje se ve formě šupinatých agregátů

 krystalů. Tvrdost kaolinitu se podle Mohsovy stupnice 

 agregátů je 1 [9]. Hustota je 2,5 až 2,6 g.cm–3 [9

a může být bílá, nažloutlá až nazelenalá nebo žlutá a

 Mg a Fe. Má ohebné lupénky a barva vrypu je bílá. Minerály kaol

hledné až průsvitné a vyznačují se perleťovým až matným nebo zemitým 

ívání na teplotu 500 - 750°C dochází k dehydrataci (vznik metakaolinitu) 

1000°C k spontánní krystalizaci korundu a mullitu [9,

Kaolinit se využívá buď v surovém stavu nebo po úpravě (plavením, mletím, t

proudu vzduchu, flotací, elektromagnetickou separací, apod.) na výrobu porcelánu, 

ek, papíru, žáruvzdorného zboží, gumy, keramických a sklen

Jeho využití je podmíněno bílou barvou čistého minerálu, jemností 
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kaolinitu tedy zahrnuje všechny 

chto dioktaedrických minerálů 

vakantní, takže dochází k posunům 

„natažení“ celé sítě. Minerály z této 

Nejvýznamnějším polytypem je 

7]. 

tevnatá struktura kaolinitu. Tetraedrické sítě jsou propojeny 

O [6]. 

krystalizující v triklinické nebo monoklinické 

(OH)4), který je součástí 

 šupinatých agregátů, vzácně vláknitých, 

se podle Mohsovy stupnice pohybuje mezi 

9], štěpnost je  dokonalá 

že být bílá, nažloutlá až nazelenalá nebo žlutá a namodralá 

 Mg a Fe. Má ohebné lupénky a barva vrypu je bílá. Minerály kaolinitové 

matným nebo zemitým 

dehydrataci (vznik metakaolinitu) 

, 11]. 

 (plavením, mletím, tříděním 

) na výrobu porcelánu, 

ek, papíru, žáruvzdorného zboží, gumy, keramických a skleněných vláken, plstě, 

čistého minerálu, jemností 



 

 

zrna, snadnou dispergovatelností, chemickou nete

nízkou cenou [9, 11]. 

Kaolinit se vytvář

při zvětrávání, a to hlavně

kaolínu, při pronikání hydrotermálních roztok

montmorillonitu a jiných jílových minerál

ve všech geologických prost

a metamorfované horniny) [

 

1.2.3  Skupina mastku

Struktura minerálů skupiny mastku je tvo

žádný mezivrstevní materiál a náboj t

vrstvami jsou tvořeny především van der Waalsovými silami, proto jsou velmi slabé, a již p

malém tlakovém působení ve sm

Nejrozšířenějším trioktaedrickým zástupcem minerál

síť zastupuje pyrofylit [6, 8

 

 

Obr. 1.2.3 – 1  

 

Mastek (Mg3[(OH)2

mastku. Vyskytuje se v mnoha formách 

zrna, snadnou dispergovatelností, chemickou netečností, plasticitou, nízkou abrazí a

Kaolinit se vytváří přeměnou živců a jiných křemičitanů bohatých na hliník 

trávání, a to hlavně ve vlhkých oblastech. Ve větším měřítku vzniká, jako sou

i pronikání hydrotermálních roztoků skrz horniny. Může vznikat i transformací 

montmorillonitu a jiných jílových minerálů. Výskyt kaolinitové horniny, kaolínu, je tém

všech geologických prostředích (sedimentární horniny, sekundárn

metamorfované horniny) [9, 11]. 

Skupina mastku 

ů skupiny mastku je tvořena pouze vrstvami 2:1, mezi kter

žádný mezivrstevní materiál a náboj těchto vrstev je 0 (viz. obrázek 1.2.

ředevším van der Waalsovými silami, proto jsou velmi slabé, a již p

sobení ve směru rovnoběžném s vrstvami projev

jším trioktaedrickým zástupcem minerálů této skupiny je mastek, dioktaedrickou 

8]. 

Struktura mastku – nábojová bilance ve vrstv

trioktaedrickou strukturu mastku [6]. 

2Si4O10]) je nejvýznamnějším zástupcem minerál

mnoha formách – lupenitý, šupinatý, drobounce zrnitý až celistvý, 
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ností, plasticitou, nízkou abrazí a především 

itanů bohatých na hliník 

ěřítku vzniká, jako součást 

ůže vznikat i transformací 

Výskyt kaolinitové horniny, kaolínu, je téměř 

edích (sedimentární horniny, sekundárně magmatické 

ena pouze vrstvami 2:1, mezi kterými není 

(viz. obrázek 1.2.3 – 1). Vazby mezi 

edevším van der Waalsovými silami, proto jsou velmi slabé, a již při 

vrstvami projevují dobrou odlučnost. 

 této skupiny je mastek, dioktaedrickou 

nábojová bilance ve vrstvě 2:1 pro 

zástupcem minerálů ze skupiny 

lupenitý, šupinatý, drobounce zrnitý až celistvý, 
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lze ho nalézt i v podobě šestibokých krystalků. Je to nejměkčí minerál na stupnici tvrdosti 

(tvrdost 1 podle Mohsovy stupnice), hustotu má 2,58 až 2,83 g.cm–3 a je dokonale štěpný podle 

osy (001). Odštěpené lupínky mastku jsou ohebné, ale ne elastické, takže se při deformacích 

láme. Má nerovný lom. Barva čistého mastku je bílá, pokud obsahuje další příměsi, může být 

světle až tmavě zelená, nahnědlá až nažloutlá, záleží především na obsahu Al a Ti. Lesk je 

skelný až perleťový. Minerál může být průsvitný nebo průhledný. Vryp je bílý. Vykazuje 

luminiscenci. Je chemicky odolný v kyselinách nerozpustný, biologicky kompatibilní. 

Na dotek mastný (odtud český název), má absorpční schopnostmi pro tuky, barvy a pryskyřice. 

Má vysoký elektrický a tepelný odpor, je žáruvzdorný (teplota tavení je 1200 až 1500 °C). 

Mastek krystalizuje v monoklinické soustavě [8, 9, 12]. 

Mastek je pro své jedinečné vlastnosti a strukturu využíván v mnoha odvětvích. 

Vzhledem k odolnosti vůči korozi a zvětrávání, šupinaté formě částic, bílé barvě, viskozitě 

a dalším mineralogickým a strukturním vlastnostem, se používá jako plnivo barev, plastů, 

gumy, papíru, lepidel, štukových omítek a léků. Vysoká absorpce maziv a olejů umožňuje jeho 

použití v kosmetice (pleťové krémy, tekuté make-upy, rtěnky, mýdla, apod.). Pro schopnost 

pohlcovat pot se používá ve sportu pro lepší úchop nářadí a jako vnitřní výplň gumových 

pracovních rukavic [9, 12]. 

Je plnivem bitumenů, nosičem insekticidů a využívá se v přípravě průmyslových 

hnojiv. V textilním průmyslu se využívá na bělení a vyztužení látky. Pro svou schopnost 

odlupovat se po šupinkách se používá jako prostředek pro usnadnění uvolnění výrobku 

z formy a v práškových hasicích přístrojích umožňuje volný pohyb hasícího prostředku. 

Je nedílnou součástí porcelánu. Ve stavebnictví se využívá na výrobu obkladů a desek. 

Jeho vynikající izolační schopnosti a žáruvzdornost ho předurčují pro využití ve výrobě 

vysokofrekvenčních izolátorů, jako součást vyzdívek ve slévárenství a sklenářství. V celistvé 

formě se používá pro výrobu uměleckých předmětů [9, 12]. 

Mastek vzniká nejčastěji v okolí hydrotermálních alterovaných ultrabazik, které jsou 

zastoupeny v serpentinitech, mastkových břidlicích, či v souvislosti s karbonátovými 

horninami, kde vzniká z olivínu, enstatitu a jiných minerálů bohatých na hořčík působením 

roztoků bohatých na CO2. Možnost výskytu také na hydrotermálních rudních žilách 

anebo v okolí kontaktních a regionálních metamorfóz dolomitů, kdy vznikají velká čočkovitá 

tělesa mastku, známá z největších ložisek světa. Při poklesu teploty nahrazuje tremolit a chlorit 

ve facii zelených břidlic. Ojedinělý v desilikovaných pegmatitech [9, 12]. 

 



 

 

1.2.4  Skupina vermikulitu

Minerály skupiny vermikulitu mají krystalovou strukturu tvo

přičemž mezivrstevní prostor je obsazen hydratovanými vým

trioktaedrické a jako dominantní oktaedrický kationt vystupuje Mg

Vermikulity mají schopnost p

podmínkách. Tato důležitá vlastnost souvisí se zm

při dehydrataci a rehydrataci. Tuto vlastnost lze pozorovat u pravých i u modifikovaných 

vermikulitů [9]. 

Obr. 1.2.4 – 1 

 

U pravých vermikulit

mezi kterými převládá Mg

původní strukturu mezivrství upravenu kationovou vým

molekulami. Při výměně mezivrstevního Mg

reorganizováno uspořádání molekul vody, které mezivrstevní kationty obklopují

Vermikulit  (Mg2FeAl[(OH)

který se v přírodě velmi často vyskytuje ve form

Jeho tvrdost je podle Mohsovy stupnice 

podle roviny {001} a nepravidelný lom. Barvu má žlutohn

od příměsí (Ca, Na, K, Rb, Cs, Ba, Li, H

leskem. Je průsvitný a vryp má nazelenalý. Krystalizuje v

Název vermikulitu pochází od latinského výrazu pro 

charakteristické schopnosti p

zahřeje, silně naduří a roztáhne se jako harmonika, takže m

Skupina vermikulitu  

Minerály skupiny vermikulitu mají krystalovou strukturu tvo

emž mezivrstevní prostor je obsazen hydratovanými výměnnými kationty. Vrstvy 2:1 jsou 

é a jako dominantní oktaedrický kationt vystupuje Mg2+ (viz. obrázek 1.2.

Vermikulity mají schopnost přijímat a odevzdávat vodu v závislosti na okolních vn

ůležitá vlastnost souvisí se změnami ve struktu

drataci a rehydrataci. Tuto vlastnost lze pozorovat u pravých i u modifikovaných 

Struktura vrstev 2:1 typu T – O – T [6]. 

U pravých vermikulitů je mezivrství obsazeno hydratovanými vým

evládá Mg2+. Za modifikované formy se považují vermikulity, které mají 

vodní strukturu mezivrství upravenu kationovou výměnou nebo interakcí s organickými 

ě ě mezivrstevního Mg2+ za jiné kationty může být také významn

ádání molekul vody, které mezivrstevní kationty obklopují

FeAl[(OH)2AlSi2O10Mg (H2O)4]) je minerál ze skupiny vermikulitu

často vyskytuje ve formě šupinkovitých nebo líste

je podle Mohsovy stupnice 1,5 , hustota 2,3 až 2,7 g.cm–3 , má d

a nepravidelný lom. Barvu má žlutohnědou až zelenohn

sí (Ca, Na, K, Rb, Cs, Ba, Li, H+, NH4, Ti, Cr, Ni, a další) s perle

svitný a vryp má nazelenalý. Krystalizuje v monoklinické soustav

Název vermikulitu pochází od latinského výrazu pro červa (vermes) a vyjad

charakteristické schopnosti při zahřátí expandovat. Protože pokud se sloupe

í a roztáhne se jako harmonika, takže může červa opravdu p
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Minerály skupiny vermikulitu mají krystalovou strukturu tvořenou 2:1 vrstvami, 

nnými kationty. Vrstvy 2:1 jsou 

(viz. obrázek 1.2.4 – 1). 

závislosti na okolních vnějších 

nami ve struktuře mezivrství 

drataci a rehydrataci. Tuto vlastnost lze pozorovat u pravých i u modifikovaných 

 

 je mezivrství obsazeno hydratovanými výměnnými kationty, 

. Za modifikované formy se považují vermikulity, které mají 

nou nebo interakcí s organickými 

ůže být také významně 

ádání molekul vody, které mezivrstevní kationty obklopují [9]. 

ze skupiny vermikulitu, 

 šupinkovitých nebo lístečkovitých agregátů. 

, má dokonalou štěpnost 

dou až zelenohnědou závislou 

) s perleťovým až mastným 

monoklinické soustavě [9, 10].   

erva (vermes) a vyjadřuje jeho 

átí expandovat. Protože pokud se sloupeček vermikulitu 

erva opravdu připomínat [9]. 
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Využití vermikulitu je na této vlastnosti přímo závislé. Při zahřátí na 700 - 900°C může 

až dvacetinásobně zvětšit svůj objem za ekvivalentního poklesu hustoty. Takto upravený 

vermikulit je lehký, dobře tepelně i zvukově izoluje, je chemicky inertní, nezvětrává, 

je nedráždivý a bez zápachu a především je žáruvzdorný. Slinuje při 1260°C a taje 

při 1315°C [10]. Uplatnění nachází jako lehčené plnivo stavebních hmot, obkládacích 

izolačních desek a volně sypané izolace, ve směsi s cementem k izolaci potrubí, pecí, boilerů, 

atd. Je součástí žáruvzdorných hmot a v neexpandované formě se používá do bytových 

přepážek a protipožárních dveří, kde při požáru expanduje a zabrání tak jeho dalšímu 

rozšiřování. Nahradil jedovatý azbest v brzdovém obložení [9]. 

Pro svoje chemické složení se používá při výrobě hnojiv a jako nosič herbicidů 

a insekticidů. Je vhodný jako nosič živin při pěstování hydroponických rostlin. V chemickém 

průmyslu se využívá jako katalyzátor, a je sorbentem při čištění odpadních vod.  Expandovaný 

vermikulit lze použít také pro inkubaci plazích vajec. A neexpandovaná forma se využívá 

i k zachycování radioaktivního a toxického odpadu [9]. 

Vermikulit vzniká nejčastěji zvětráváním biotitu a flogopitu a často se jím nahrazuje 

azbest. Naleziště jsou zřídkavá, jsou vázána na určité lokality [9]. 
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1.3  Částice kovů se specifickými vlastnostmi  

1.3.1  Měď 

Čistá měď je kov s atomovým číslem 29 a střední atomovou hmotností 63,54. 

Krystalizuje v soustavě kubické plošně centrované s mřížkovou konstantou 3,608.10-4 µm, 

díky čemuž má dobrou tvárnost i houževnatost. Ale v rozmezí teplot 450 až 550°C se snižuje 

její plasticita. Teplota tání čisté mědi je 1083°C a její měrná hmotnost 8940 kg.m-3. Součinitel 

teplotní roztažnosti při 20°C je 0,017.10-3 K [25]. Čistá měď má velmi dobrou elektrickou 

a tepelnou vodivost, které s rostoucím obsahem nečistot klesají. Pevnost mědi o čistotě 99,9% 

je přibližně 200MPa, ve tvárném stavu okolo 300MPa. Modul pružnosti čisté mědi 

je 11,7.104 MPa . Dobře odolává vlivům vnějšího prostředí i mořské vody, což je důsledkem 

toho, že se její povrch pokrývá černým oxidem měďnatým, který chrání před další oxidací. 

Vlivem znečištěného vzduchu a vlhkosti vzniká na povrchu zelený povlak zásaditého 

uhličitanu měďnatého [3, 15, 25]. 

Čistá měď se využívá především pro své protikorozní účinky na okapy a střešní 

krytiny, jako trubice pro rozvod vody a plynu. Díky vysoké elektrické vodivosti se uplatňuje 

při výrobě elektrických vodičů, součástek a integrovaných obvodů. Vynikající tepelná 

vodivost měď předurčuje pro použití při výrobě kotlů, zařízení pro rychlý přenos tepla, 

na výrobu chladičů pro použití v počítačích, automobilech a průmyslových zařízeních. Méně 

se uplatňuje při výrobě kuchyňského nádobí [15, 26]. 

V oblasti nanotechnologií jsou částice mědi komerčně dostupné ve velikosti přibližně 

od 10 do 100 nm ve tvarech tyčinek, pyramid nebo ve formě nanowhiskerů případně 

nanofluidů. Nanočástice mědi se využívají hlavně pro své optické vlastnosti, v oblasti katalýzy 

(krátká reakční doba ve srovnání s jinými katalyzátory, vysoký výnos při mírných reakčních 

podmínkách, nízká cena), dále pro své mechanické a elektrické vlastnosti [16]. 

 

1.3.2  Oxid mědi 

Nejstabilnějším oxidem mědi je oxid měďnatý (CuO). Je to červená až černohnědá 

jemně práškovitá látka, nerozpustná ve vodě. Teplota tání oxidu měďnatého je 1326°C a jeho 

měrná hmotnost 6400 kg.m-3 [25]. Je znám jako polovodič typu P s monoklinickou strukturou. 

Vyznačuje se vysokoteplotní supravodivostí a vysokou chemickou stabilitou, při schopnosti 

snadno tvořit směsi (např. polymery), a antimikrobiálním chováním. Navíc je oproti běžně 



 

23 

 

používanému stříbru relativně levný. Působením zředěných kyslíkatých kyselin probíhá u CuO 

autooxidace, kdy vzniká měďnatá sůl a měď [16, 19, 26]. 

CuO se používá především v keramickém průmyslu jako pigment, který barví sklo 

a glazury na „egyptskou modř“ (modrá se zeleným odstínem) a na černo. Přidává se 

do ochranných nátěrů dna lodí. Lze ho také využít jako silné heterogenní katalyzátory, 

pro převod solární energie na elektrickou nebo chemickou, jako vysokoteplotní polovodiče atd. 

Využívá se i v zahradnictví na hubení škůdců [16, 19, 26]. 

Jelikož mají částice CuO dobrou citlivost a selektivní vlastnosti na některé hořlavé 

plyny, dají se dobře využít na detekci nebezpečných plynů (NO2 nebo CO) [16]. 

Nanočástice oxidů mědi lze syntetizovat různými metodami, jako tepelným rozkladem, 

redukcí solí kovů nebo laserovou ablací (odpařováním). Jednou z nejvhodnějších metod 

a nejvíce rozvíjející se oblastí výzkumu syntézy stabilních monodisperzních částic mědi 

a oxidů mědi je termální rozklad [16]. 

 

1.3.3  Zinek  

Zinek je světlý, šedomodrý neušlechtilý kov s atomovým číslem 30 a střední atomovou 

hmotností 65,37. Krystalizuje v soustavě hexagonální s nejtěsnějším uspořádáním atomů 

a s mřížkovými parametry a = 2,66.10-4 µm a c = 4,94.10-4 µm. Teplota tání zinku je 420°C 

a hustota čistého Zn je 7133 kg.m-3. Pevnost zinku o čistotě 99,96% je v rozmezí 

120 MPa až 140 MPa. Modul pružnosti vykazuje u zinku silnou anizotropii a pohybuje se 

od 35 GPa do 125 GPa. Součinitel teplotní roztažnosti při 20°C je 0,029.10-3 K [25]. Zinek je 

za normální teploty křehký, v rozmezí teplot 100 - 150°C je tvárný (dá se válcovat na plech, 

táhnout na dráty), nad teplotou 200°C je opět křehký (dá se rozetřít na zinkový prach). 

S velkým množstvím kovů je zinek neomezitelně mísitelný a tvoří velké množství slitin. 

Ve vlhké atmosféře se Zn pokrývá vrstvou 4Zn(OH)2CO2, která je jen málo rozpustná ve vodě 

a skýtá tak dobrou ochranu proti další oxidaci povrchu a to i v mořské vodě. Jinak zinek 

neodolává zásadám ani kyselinám, což neplatí pro vysoce čistý Zn, který je i v kyselinách 

téměř nerozpustný [14, 23, 24, 25].  

Hlavní využití Zn (přibližně 50%) je v povrchové ochraně ocelových výrobků proti 

korozi. Významný podíl je spotřebováván také na výrobu mosazí (slitin Cu-Zn) a slitin hliníku 

nebo hořčíku. Zinek také patří mezi biogenní prvky a je součástí řady enzymů obsažených 

ve většině buněk lidského těla, což předurčuje jeho využití v lékařství [24]. 
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1.3.4  Oxid zinku  

Oxid zinečnatý je bílá práškovitá látka nerozpustná ve vodě, která se vyrábí spalováním 

par zinku v proudu vzduchu. Bod tání ZnO je při 1800°C a měrná hmotnost 5470 kg.m-3 [19]. 

Jedná se o amfoterní oxid, který se rozpouští v kyselinách za tvorby zinečnatých solí 

a v hydroxidech za tvorby zinečnatanů [24]. 

ZnO se využívá především pro svoji odolnost vůči korozně vysoce agresivním prostředí 

v průmyslu laků a nátěrových hmot (zinková běloba, práškové pigmenty). Dále nachází využití 

v průmyslu výroby skla (křišťálová a optická skla, sklokeramika), v keramice se využívá jako 

konstrukční materiál (jde o ZnO dopovaný In), který se pro své elektrické vlastnosti používá 

jako polovodič. Také má nezanedbatelný význam i pro gumárenský a plastikářský průmysl 

(vulkanizační činidlo, aktivátor vulkanizace) [24]. 

V poslední době se oxid zinečnatý velmi intenzivně zkoumá v oboru nanotechnologií. 

Je to dáno především jeho specifickými vlastnostmi ve formě nanočástic, jako jsou vynikající 

antibakteriální účinky a vynikající fyzikální stabilita, dobrá chemická stabilita 

a biokompatibilitu. Má také znamenitou schopnost chránit před oběma složkami UV světla 

(UVA a UVB). Dále má výrazné piezoelektrické, optické, elektrické vlastnosti, atd. Všechny 

výše uvedené vlastnosti předurčují použití nanočástic ZnO zejména v oblastech medicíny 

(biokompatibilita, antibakteriální účinky) jako plnivo nebo prostředek k úpravě povrchu 

polymerů používaných k biomedicinálním účelům (náhrady cév, srdečních chlopní nebo jako 

kultivační nosiče kožního krytu, při výrobě konstrukcí umělých kloubů a kostí). V oblasti 

kosmetiky patří k „fyzikálním slunečním filtrům“, neboli rozptyluje a odráží neselektivně 

UV i viditelné záření (jeho účinnost proti jednotlivým složkám záření závisí na velikosti, tvaru 

a rozptýlení částic). V elektronice jsou nanočástice ZnO využívány pro své dobré 

piezoelelektrické charakteristiky (piezoelektrické snímače), jako polovodič má široký 

zakázaný pás (3,37 eV) s velkým vyzářením vazebné energie (60 mV) při pokojové teplotě. 

Může se využívat pro chemické a plynové senzory, solární články, a jelikož patří do skupiny 

luminoforů dá se použít jako UV světelný zářič emitující v modré oblasti (LED diody). 

Nezanedbatelné využití má i v oblasti v průmyslu pryže, keramiky, barev, v textilním 

průmyslu (výroba antibakteriálních a UV odolných vláken), při výrobě živočišných krmiv 

(nanočástice ZnO mohou napomáhat vyšší absorpci nutričních látek a tím umožňovat snížení 

dávek krmiva), aj. [24]. 

Doposud byly získány nanokrystaly ZnO o rozdílné morfologii a velikosti částic 

pomocí následujícími metodami: fyzikálně (mikrovlnný plasmatický rozklad), chemicky 
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(mokrá chemická syntéza, ultrazvuková chemická roztoková metoda, elektrické vylučování, 

elektrochemické vylučování, chemické vylučování z plynné fáze (CVD), organokovové CVD, 

povrchové nanášení kovů (PVD), metoda sol-gel), termicky (tepelný rozklad, tepelné 

odpařování, teplovodní syntéza), za pomoci laseru (pulzní i kontinuální ozáření) 

a mechanochemicky [24]. 
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2.  Cíl bakalářské práce 

Cílem této práce je připravit cordieritovou keramiku s modifikovaným složením 

a definovat její strukturní, fázové a mechanické vlastnosti. K přípravě je využit minerál 

vermikulit, který zvyšuje kompaktnost a pevnost stěn pórů u cordieritové keramiky 

a umožňuje vázat do struktury atomy kovů [5, 17]. K definování vlastností se připravená 

cordieritová keramika podrobí RTG práškové difrakční analýze, rtuťové pozozimetrii a její 

povrch se nafotí s pomocí skenovací elektronové mikroskopie. 

Nejprve je na základě teoretických předpokladů připraven porézní keramický materiál 

skládající se ze směsi mastku, kaolinitu, vermikulitu a Al2O3, který je u dvou sad vzorků 

modifikován částicemi kovů mědi a zinku. Pro určení možných způsobů tepelného zpracování 

cordieritové keramiky jsou vytvořeny dvě série vzorků, z nichž jedna je vyžíhána v muflové 

peci za přítomnosti vzduchu a druhá v trubkové peci v argonové atmosféře.  

Připravená cordieritová keramika se podrobí strukturním a fázovým analýzám. Nejprve 

se potvrdí za pomoci RTG difrakce přítomnost cordieritové fáze, pak se provede měření 

za pomoci skenovací elektronové analýzy (SEM) a rtuťové porozimetrie. Na vzorcích bude 

provedena i orientační zkouška tvrdosti. Výsledky analýz u jednotlivých vzorků budou 

porovnány s cílem je strukturně zhodnotit.  
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3.  Experimentální část 

Dle výše uvedených cílů byly zpracovány vstupní komponenty ve formě jílových 

minerálů, ze kterých se připravily vzorky cordieritové keramiky. Každý vzorek byl rozdělen 

na několik dílů a podroben různým analýzám. Jednotlivé analýzy byly voleny na základě 

postupně zjištěných fázových a strukturních specifik jednotlivých vzorků. Postup přípravy 

keramických vzorků a jejich experimentální určení jsou chronologicky popsány 

v následujících kapitolách. 

 

3.1  Příprava cordieritové keramiky  

Laboratorní a experimentální práce, včetně přípravy cordieritové keramiky, probíhaly 

v laboratořích Centra nanotechnologií VŠB – TU Ostrava. Analýza porozity a tvrdosti 

na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – TU Ostrava.   

 

3.1.1  Vlastnosti látek použitých pro přípravu cordieritové keramiky 

Pro přípravu cordieritové keramiky byly použity minerály mastek, kaolinit a vermikulit 

původem z Brazílie. Přesná specifikace vstupních minerálů byla zjištěna na základě RTG 

difrakce (tabulka 3.1.1 – 1) a distribuce velikosti částic (viz. níže). Prášková měď (dále pouze 

měď) se skládá z tmavě hnědých sférických částic, je vyráběna firmou Sigma-Aldrich Chemie 

a má molární hmotnost 63,54 g.mol–1 (CAS: 7440-50-8, EC 231-159-6, 200 mesh 99%, 

šarže: 10609PH-068). Práškový zinek (dále jen zinek) se skládá z tmavě šedých sférických 

částic, je od firmy Lach:ner, s r.o. a má molární hmotnost 65,38 g.mol–1  (CAS: 7440-66-6, 

EC: 231-175-3, 90+%, šarže: PP/2009/07890). Použitý oxid hlinitý (Al2O3) má velikost částic 

< 40µm je vyráběn firmou Sigma-Aldrich Chemie. 

 

Minerály mastek a kaolinit byly rozdrceny v porcelánovém hmoždíři a prosety 

na velikost částic < 40µm. Vermikulit byl pro účely přípravy dvou sad vzorků pomlet 

na kulovém mlýně a na JET mlýně. Přesné složení těchto minerálů použitých pro přípravu 

cordieritové keramiky bylo definováno pomocí RTG difrakce (rozbor metody viz. kap. 3.3). 

Tabulka 3.1.1 – 1 byla vytvořena na základě výstupů z přístroje Spectro X-LAB. 
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Obsažený prvek 

[hm. %] 
Vermikulit Kaolinit Mastek 

Na < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Mg 15,080 0,150 20,930 

Al 5,328 19,740 < 0,053 

Si 18,410 21,090 24,470 

P 25,430  .  10(-2) 3,721  .  10(-2) 2,583  .  10(-2) 

S 2,177  .  10(-2) 2,366  .  10(-2) 0,152  .  10(-2) 

Cl 6,113  .  10(-4) 3,766  .  10(-4) 2,108  .  10(-4) 

K 2,116 75,510  .  10(-2) 1,170  .  10(-2) 

Ca 1,649 12,770  .  10(-2) 2,179 

Ti 60,010  .  10(-2) 36,150  .  10(-2) < 0,0017 

V 0,695  .  10(-4) 0,936  .  10(-4) 0,161  .  10(-4) 

Cr 16,080  .  10(-4) 0,356  .  10(-4) < 2,0 

Mn 5,780  .  10(-2) 0,748  .  10(-2) 2,410  .  10(-2) 

Fe 6,206 1,185 0,225 

Co 0,491  .  10(-4) 0,126  .  10(-4) 0,065  .  10(-4) 

Ni 11,290  .  10(-4) 0,193  .  10(-4) 0,085  .  10(-4) 

Cu 0,183  .  10(-4) 0,174  .  10(-4) 0,627  .  10(-4) 

Zn 1,025  .  10(-4) 0,500  .  10(-4) 1,971  .  10(-4) 
 

Tab. 3.1.1 – 1  Složení minerálů pro přípravu cordieritové keramiky.  

 

V laboratoři sypkých hmot VŠB – TU v Ostravě bylo na přístroji ANALYSETTE 22 

provedeno měření distribuce velikosti částic u jednotlivých minerálů. Měření distribuce částic, 

neboli granulometrii, lze provádět na různých zařízeních. Přístroj ANALYSETTE 22 

je laserový granulomem a patří mezi nejpřesnější přístroje pracující s velmi malou chybou. 

Na tomto přístroji je možno pomocí unášecího média (tzv. mokrou cestou) měřit velikost 

částice, které se vyskytují v daném vzorku v rozsahu 0,2 – 1250 µm [30].  

Laserový granulometr pracuje na principu, kdy při prostupu laserového paprsku 

přes kyvetu, v níž proudí vzorek společně s vhodným médiem, vzniká zdroj elementárních 

vlnění, který má za následek vznik interferenčních kroužků na destičkovém stínítku 
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Obr. 3.1.2 – 1   
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CAV v JET mlýně. Dále byly vytvořeny vzorky modifikované o částice kovů. Ty nesly 

v případě mědi označení CCu a CACu, a v případě zinku CZn a CAZn. Označení jednotlivých 

vzorků i s postupem jejich přípravy je pro přehlednost shrnut v tabulce 3.1.2 – 1. 

 

Označení 

vzorku 

Obsah minerálů [hm.%] 
Obsah 

Al 2O3 

[hm.%] 

Obsah kovové 

příměsi [hm.%] 
Způsob 

pomletí 

vermikulitu 

Způsob 

žíhání 
Mastek Kaolinit Vermikulit Cu Zn 

C 

30 45 12 13 0 

kulový 

mlýn 

M 

CA T 

CV 
JET mlýn 

M 

CAV T 

CCu 
30 45 12 13 2 0 

kulový 

mlýn 

M 

CACu T 

CZn 
30 45 12 13 0 2 

M 

CAZn T 
Tab. 3.1.2 – 1  Označení, složení a způsob přípravy jednotlivých vzorků. 

(M -  Muflová pec se vzduchem, T - trubková pec s Ar 

atmosférou). 

 

3.2  Úprava vzorků po výpalu, jejich prvotní ohodnocení  

Už po výpalu byly u jednotlivých vzorků patrné rozdíly. Vzorky s označením C, CV 

a CCu, které byly žíhány v muflové peci, byly popraskané, jediný vzorek, který v této sérii 

zůstal kompaktní, byl s příměsí zinku (CZn). Naopak vzorky připravené v trubkové peci 

s argonovou atmosférou byly kompaktní a neporušené. Jak se dalo předpokládat, bylo na všech 

vzorcích patrné smrštění. Vzorky cordieritové keramiky bez příměsi kovu (s označením C, 

CV, CA a CAV) měly šedou, šedobílou barvu s nádechem žluté (slonovinová kost). Vzorky 

obsahující zinek byly světlejší než vzorky bez příměsi kovu, ale barevně si odpovídaly (CZn 

a CAZn). Ovšem vzorky obsahující měď byly mnohem tmavší a měly zelený nádech (CCu 

a CACu).  

Pro následující analýzy bylo všech 8 vzorků rozděleno na dva díly. Jeden byl 

za pomocí achátového hmoždíře rozdrcen a druhý ponechán v původním stavu. I při drcení 

vzorků se projevila rozdílná tvrdost. Vzorky vypálené v argonové atmosféře (CA, CAV, CACu 
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a CAZn) vykazovaly vysokou tvrdost a kompaktnost. Pokud jde o vzorky vypálené v muflové 

peci (C, CV, CCu a CZn), ty sice také vykazovaly vysokou tvrdost, ale byly celkově měkčí 

než vzorky z Ar atmosféry. Subjektivně nejtvrdší strukturu vykazovaly vzorky připravené 

ze zinku (CZn a CAZn).          

 

3.3  RTG difrakční analýza 

Aby se ověřila přítomnost cordieritové fáze ve vzorcích připravené keramiky, byly 

vzorky bez příměsi kovů s označením C a CA nejprve podrobeny RTG práškové difrakční 

analýze.  

Při RTG difrakční analýze probíhá interakce primárního svazku RTG záření s hmotou 

a může dojít k průchodu tohoto svazku hmotou, difrakci RTG svazku nebo jeho rozptylu, 

a může vzniknout modifikované rentgenovo záření. Při studiu krystalových struktur se využívá 

difraktované rentgenovo záření [20]. 

Difrakce rentgenova záření je fyzikální jev, při kterém dochází ke konstruktivní 

interferenci rentgenových vln po ohybu primárního rentgenova záření na elektronech 

difraktujícího atomu, a dochází k němu pouze při splnění přesně definovaných podmínek. 

Při této práci se pracovalo s polykrystalickým materiálem, což vedlo k použití RTG práškové 

difrakce. U této metody je vzorek rozdrcen a napráškován na goniometr, což zvyšuje 

pravděpodobnost, že se při ozařování svazkem rentgenového záření bude nějaký z velkého 

množství náhodně orientovaných krystalků nacházet v příznivé orientaci, aby splnil Braggovu 

rovnici, čímž dojde k zesílení difraktovaného záření a k jeho detekci [20]. 

Rentgenová difrakční analýza provedená na práškových vzorcích s označením C a CA 

proběhla na rentgenovém práškovém difraktometru INEL CPS120 se širokoúhlým pozičně 

citlivým detektorem (reflexní mód, Ge-monochromátor, CuKα1 záření). Vzorky byly umístěny 

v rotačním držáku a měření každého vzorku bylo provedeno za konstantních podmínek (doba 

expozice 1500 s, 35 kV, 20  mA při 25°C). Záznam RTG difrakční analýzy je uveden 

na obrázku 3.3 – 1, kde pod bodem a) je záznam pro keramiku vyžíhanou v trubkové peci 

v argonové atmosféře (vzorek CA), a pod bodem b) je záznam vzorku z muflové pece (C). 

Ve vzorcích byl nalezen spinel (MgAl2O4) a korund (Al2O3). Identifikace složek proběhla 

podle následujících karet: cordierit podle karty číslo JCPDS-ICDD 13-294, spinel 

JCPDS-ICDD 21-1152 a korund JCPDS-ICDD 10-173.  



 

 

Obr. 3.3 – 1  

 

Z difrakčních záznam

obsahuje ve srovnání s cordierit

U obou vzorků je sice přítomnost korundu a spinelu prokazatelná, ale ve srovnání s obsahem 

cordieritové fáze zanedbatelná. Z

zda se cordieritová keramika p

peci na vzduchu.    

 

3.4  Skenovací elektronová mikroskopie

Po určení základního fázového složení 

RTG fázové analýzy, byl proveden sken povrchu všech vzork

na přístroji Philips XL 30.  

Rentgenové difrakční záznamy cordieritové

připravený v trubkové peci (CA), b) v muflové peci (

krystalické fáze jsou spinel - MgAl2O4 (S),

ních záznamů vyplývá, že cordieritová keramika připraven

cordieritovou keramikou z pece muflové nejen spinel ale také korund. 

řítomnost korundu a spinelu prokazatelná, ale ve srovnání s obsahem 

cordieritové fáze zanedbatelná. Z tohoto vyplývá, že po stránce fázového složení nezáleží, 

se cordieritová keramika připravuje v trubkové peci v argonové atmosfé

Skenovací elektronová mikroskopie 

ení základního fázového složení čisté cordieritové keramiky pomocí 

RTG fázové analýzy, byl proveden sken povrchu všech vzorků za pomoci BSE
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ové keramiky. a) vzorek 

muflové peci (C). Další 

, a korund - Al2O3 (K). 

řipravená v trubkové peci 

pece muflové nejen spinel ale také korund. 

ítomnost korundu a spinelu prokazatelná, ale ve srovnání s obsahem 

stránce fázového složení nezáleží, 

argonové atmosféře nebo v muflové 

isté cordieritové keramiky pomocí kvantitativní 

 za pomoci BSE elektronů 



 

 

Skenovací, neboli rastrovací

přístroj, který se pomocí ost

bod po bodu v řádcích a 

Při dopadu elektronového paprsku na vzorek dojde

uvedených na obrázku 3.

sekundární elektrony, odražené elektrony, Augerovy elektrony, charakteristické RTG

katodoluminiscence a elektromotorická síla. 

elektrony. Za některé z uvedených jev

v atomech vzorku pomocí absorbovaných elektron

 

Obr. 3.4 – 1  

 

Na základě detekované odezvy z

dělí na několik způsobů analýzy, které jsou v

Nejčastěji se jedná o detekci charakteristického R

a zpětně odražených elektron

povrchu vzorku. BSE analýza, která byla použita v

pod povrchem vzorku a o jeho povrchu

Jelikož je cordieritová keramika nevodivá a analýza na p

ve vakuu, bylo nutno naprášit povrch vzorku vodivými 

tak nestalo, nevodivý povrch 

zkreslení měřených údajů

Skenovací, neboli rastrovací, případně řádkovací elektronový mikroskop

ostře fokusovaného svazku elektronů pohybuje po povrchu vzorku 

 na základě interakce s povrchem vytváří jeho elektronický obraz. 

dopadu elektronového paprsku na vzorek dojde v materiálu k mnoha fyzikálním odezvám 

obrázku 3.4 – 1. Nad povrchem a na povrchu vzorku 

sekundární elektrony, odražené elektrony, Augerovy elektrony, charakteristické RTG

elektromotorická síla. V případě tenkých vzorků

uvedených jevů může vybuzení na některé z

atomech vzorku pomocí absorbovaných elektronů [22, 28]. 

Princip interakce dopadajícího elektronového svazk

s materiálem vzorku [28].  

 detekované odezvy z povrchu vzorku se řádkovací elektronová mikroskopie 

ů analýzy, které jsou v dnešní době koncentrovány v

ji se jedná o detekci charakteristického RTG záření, sekundárních elektron

 odražených elektronů (BSE). Každá z těchto analýz vypovídá o jiné 

. BSE analýza, která byla použita v této práci, vypovídá o tenké vrstv

povrchem vzorku a o jeho povrchu [22, 28]. 

Jelikož je cordieritová keramika nevodivá a analýza na přístroji Philips XL 30 probíhá 

, bylo nutno naprášit povrch vzorku vodivými částicemi zlata a paladia. Pokud by se 

nevodivý povrch by se při dopadu svazku elektronů nabíjel

údajů. Naprášením povrchu vodivými částicemi se docílilo jeho 
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mikroskop je laboratorní 

pohybuje po povrchu vzorku 

ří jeho elektronický obraz. 

mnoha fyzikálním odezvám 

povrchem a na povrchu vzorku se dají detekovat 

sekundární elektrony, odražené elektrony, Augerovy elektrony, charakteristické RTG-záření, 

 tenkých vzorků lze detekovat prošlé 

které z elektronových hladin 

Princip interakce dopadajícího elektronového svazku 

ádkovací elektronová mikroskopie 

 koncentrovány v jediném přístroji. 

sekundárních elektronů (SE), 

chto analýz vypovídá o jiné části z objemu 

této práci, vypovídá o tenké vrstvě 

ístroji Philips XL 30 probíhá 

ásticemi zlata a paladia. Pokud by se 

 nabíjel a způsobil by tak 

ásticemi se docílilo jeho 



 

 

zviditelnění. Označení a základní popis jednotlivých vzork

Srovnání povrchové struktury vzork

fotografie byly pořízeny př

(BSE), jehož přesné parametry jsou uvedeny pod jednotlivými fotografiemi

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 – 3 

 

Obrázek 3.4 – 3 zobrazuje 

přípravy. Přesto, že byly obecn

vykazují jisté odlišnosti. Nap

velké množství prasklin oproti ostatním vzork

CA vypékaném v argonové atmosfé

 

 

a) 

c) 

ení a základní popis jednotlivých vzorků je uveden v

Srovnání povrchové struktury vzorků je uvedeno na obrázcích 3.4

ízeny při zvětšení 350x a s využitím režimu zpětně

esné parametry jsou uvedeny pod jednotlivými fotografiemi

Čistá cordieritová keramika. a) vzorek C, b) vzorek CA c)

CV a d) vzorek CAV.  

zobrazuje čistou cordieritovou keramiku při 

esto, že byly obecně všechny vzorky velmi tvrdé, lze říci, že povrchy vzork

jí jisté odlišnosti. Například vzorek připravený v muflové peci s 

velké množství prasklin oproti ostatním vzorkům této skupiny, dále jsou 

argonové atmosféře patrné nehomogenity.      

b) 

d) 
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 je uveden v tabulce 3.1.2 – 1. 

4 – 3, 4 a 5. Všechny 

ětně odražených elektronů 

esné parametry jsou uvedeny pod jednotlivými fotografiemi. 

vzorek C, b) vzorek CA c) vzorek 

istou cordieritovou keramiku při čtyřech modifikacích 

 všechny vzorky velmi tvrdé, lze říci, že povrchy vzorků 

 označením C obsahuje 

jsou na povrchu vzorku 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 3.4 – 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 – 5 

 

Na obrázcích 3.4 

s odlišným způsobem vypékání. Vzorky vypékané v

pórovitost povrchu jak do množství, tak do velikosti pór

vypékaných v argonové atmosfé

zinku v základní směsi je prakticky bez póru

prozkoumána.  

a) 

a) 

Cordieritová keramika s přídavkem mědi. a) vzorek CCu, 

b) vzorek CACu. 

Cordieritová keramika s přídavkem zinku. a) vzorek CZn, 

b) vzorek CAZn. 

 – 4 a 5 je patrná změna struktury povrchu, která se objevila 

sobem vypékání. Vzorky vypékané v muflové peci mají mnohem vyšší 

pórovitost povrchu jak do množství, tak do velikosti pórů. Dále na rozdíl od vzork

argonové atmosféře obsahují praskliny. Zajímavé je zjiště

ěsi je prakticky bez póru. Tato skutečnost bude níže podrobn

b) 

b) 

b) 
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ědi. a) vzorek CCu, 

ídavkem zinku. a) vzorek CZn, 

na struktury povrchu, která se objevila 

muflové peci mají mnohem vyšší 

. Dále na rozdíl od vzorků 

í praskliny. Zajímavé je zjištění, že vzorek s příměsí 

nost bude níže podrobněji 
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3.5  Porozimetrie 

Porozimetrie je technika určená ke zkoumání pevných látek, která dává informace 

o povrchu a porozitě vzorku, o jeho struktuře a povrchové stavbě. Nejčastěji se používaná 

metoda vysokotlaká rtuťová porozimetrie  (MIP). Ta je založena na jevu kapilární deprese 

projevující se tím, že při ponoření pevné porézní látky do rtuti, která ji nesmáčí (tj. úhel 

smáčení je větší než 90°), může rtuť vniknout do jejich pórů pouze účinkem vnějšího tlaku. 

Tento tlak musí být tím větší, čím užší póry mají být zaplněny. Mezi velikostí tlaku 

a nejmenším poloměrem pórů, které jsou při tomto tlaku ještě zaplněny, platí 

Laplaceova-Youngova rovnice. Každý přírůstek tlaku způsobí, že rtuť vnikne do další frakce 

pórů příslušně menšího poloměru, takže postupným zvyšováním tlaku a současným měřením 

objemu rtuti vtlačené do pórů lze zjistit rozdělení objemu pórů podle velikosti. Působení tlaku 

na vzorek je prováděno buď metodou skenování, při které tlak vzrůstá spojitě, nebo metodou 

vyrovnávání, při které tlak zůstává po určitou dobu, po kterou jsou sbírána data, na stejné 

úrovni a poté se skokově nastaví další hladina tlaku [29]. 

Měření porozity probíhalo na přístroji Micromeritics AutoPore IV 9500V1.06 od firmy 

Micromeritics Instrument Corporation. Maximální tlak rtuti vháněný do pórů byl při všech 

měřeních 32,267 KPa. Hlavní měřenou veličinou byla porozita (objem, který zaujímají póry 

ve vzorku, na celkový objem vzorku) a mediánové hodnoty pro průměry pórů ve vzorku. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 3.5 – 1.      

Vzorek 

Porozita na 

objem vzorku 

[%] 

Mediánové 

hodnoty průměru 

pórů na objem 

[µm] 

C 33,4114 26,4939 

CA 31,2880 15,8070 

CV 43,7506 19,5320 

CAV 37,6814 15,5954 

CCu 33,6118 31,0525 

CACu 40,8633 13,8921 

CZn 27,4774 22,3648 

CAZn 10,3368 0,0864 
 

Tab. 3.5 – 1 Výsledky měření porozity u všech vzorků cordieritové keramiky. 
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Na základě údajů v tabulce 3.5 – 1 lze soudit, že vzorek CAZn vykazuje nejnižší 

porozitu a má jemnější póry ze všech připravených cordieritových keramik. Lze také dodat, 

že obecně příměs zinku měla pozitivní vliv na snížení porozity u zkoumané keramiky. 

Na základě výsledků měření se dá soudit, že výpal v argonové atmosféře snížil velikost pórů 

a nezanedbatelné je i snížení porozity.    

 

3.6  Měření tvrdosti 

Měření tvrdosti vzorků cordieritové keramiky probíhalo podle normy 

ČSN EN ISO 1457-1 na tvrdoměru pro nízká zatížení M1C od firmy Emco Test na katedře 

Materiálového inženýrství Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU v Ostravě. 

U všech 8 vzorků bylo provedeno 10 měření tvrdosti podle Martense (univerzální tvrdosti) 

Vickersovým indentorem. Přesto, že není měření tvrdosti u porézní keramiky 

standardizovanou zkouškou, bylo již v minulosti použito. Hovoří o něm práce [31, 32, 33]. 

Standardně se u porézní keramiky provádí pouze měření pevnosti, jak uvádí literatura [27].  

Měření tvrdosti bylo prováděno pro přednastavené zatížení 10 N, tvrdoměrem změřené 

zatížení bylo 9,2 N a doba výdrže zaznamenaná tvrdoměrem byla 49 nebo 50 s. Pro každé 

provedené měření byl zaznamenáván čas, po který docházelo k indentaci do vzorku, a tvrdost 

podle Martense.  

Bohužel z chování vzorků během měření je nutno říci, že výsledky mohou být 

považovány pouze za orientační. Pórovitý nerovný povrch cordieritové keramiky se během 

měření drolil a praskal, což vedlo k prodlužování doby indentace do vzorku a k získání 

zkreslených údajů. Tato skutečnost vedla k zamyšlení, jak závisí naměřená Martensova tvrdost 

na době indentace. Tato závislost je uvedena v grafech 3.6 – 1, 2, 3, nelze ale říci, že by se 

u všech vzorků jednalo o tutéž matematickou funkci. Dále bylo z naměřených výsledků patrno, 

že hodnoty tvrdosti pro jednotlivá měření u jednoho vzorku jsou dosti odlehlé, což vedlo 

ke statistickému zpracování výsledků a posouzení odlehlosti pomocí Deanova-Dixonova 

Q-test (tabulka 3.6 – 1 ).  

 

 

 

 



 

 

Graf 3.6 – 1  

Graf 3.6 – 2  

 

 

Závislost tvrdosti vzorků cordieritové keramiky bez p

kovových částic na době indentace (vzorky C, CA, CV a CAV)

Závislost tvrdosti vzorků cordieritové keramiky s p

částic Zn na době indentace (CZn a CAZn).
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 cordieritové keramiky bez příměsí 

(vzorky C, CA, CV a CAV). 

 cordieritové keramiky s příměsí 

 indentace (CZn a CAZn). 



 

 

Graf 3.6 – 3  

 

Jak je výše uvedeno, byly pro nestandardnost 

výsledky testovány na odlehlost podle 

překvapivé ve smyslu, že ani jedna z

pro soubor deseti dat a hladinu významnosti 0,05

velkého rozptylu v naměř

odpovídajícímu Gaussovu rozd

výsledek nedostačující. Statistick

jsou uvedeny v tabulce 3.6 

 

Závislost tvrdosti vzorků cordieritové keramiky s p

částic Cu na době indentace (CCu a CACu).

Jak je výše uvedeno, byly pro nestandardnost chování vzorků

výsledky testovány na odlehlost podle Deanova-Dixonova Q-testu. Výsledky tohoto testu byly 

ekvapivé ve smyslu, že ani jedna z okrajových hodnot měření nepřekro

a hladinu významnosti 0,05. Takovýto výsledek je patrn

naměřených hodnotách a může poukazovat na rozd

odpovídajícímu Gaussovu rozdělení, z čehož vyplývá, že 10 měření je pro sm

ující. Statisticky zpracované hodnoty naměřených dat pro jednotlivé vzorky 

 – 1.   
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 cordieritové keramiky s příměsí 

 indentace (CCu a CACu). 

chování vzorků při měření všechny 

u. Výsledky tohoto testu byly 

řekročila hranici odlehlosti 

. Takovýto výsledek je patrně důsledkem 

že poukazovat na rozdělení dat 

ěření je pro směrodatný 

ených dat pro jednotlivé vzorky 
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Označení 

vzorku 

Průměrná tvrdost 

podle Martense 

HM [N.mm-2] 

Rozptyl 

výsledků  

R [N.mm-2] 

Směrodatná 

odchylka 

s 

Interval spolehlivosti 

podle Studentova 

rozdělení 

[N.mm-2] 

C 95,10 190 55,83 < 92,84 ; 97,36 > 

CA 398,70 637 230,98 < 396,44 ; 400,96 > 

CV 653,50 392 132,99 < 651,24 ; 655,76 > 

CAV 277,80 557 191,67 < 275,54 ; 280,06 > 

CZn 163,80 394 133,72 < 161,54 ; 166,06 > 

CAZn 645,20 983 308,26 < 642,94 ; 647,46 > 

CCu 587,90 456 144,71 < 585,64 ; 590,16 > 

CACu 333,50 563 174,63 < 331,24 ; 335,76 > 
Tab. 3.6 – 1 Tvrdost podle Martense. Statistické zhodnocení výsledků. 

 

Dle statistických údajů v tabulce 3.6 – 1 je patrné, že jak rozptyl, tak směrodatná 

odchylka poukazuje na velký rozsah naměřených hodnot pro jednotlivé vzorky. Dá se ovšem 

soudit, že výpal v argonové atmosféře měl jistý vliv na zvýšení tvrdosti u všech vzorků 

cordieritové keramiky. Na zkreslení výsledků měření tvrdosti podle Martense může mít vliv 

i velikost vzorků použitých pro analýzu. Ta se pohybovala od 10x5 mm2 do 10x90 mm2.    
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ZÁVĚR 

Pro tuto práci byly připraveny různě modifikované vzorky cordieritové keramiky. První 

modifikací byl způsob tepelné přípravy a druhou přídavek částic kovů. Na základě 

předpokladů se potvrdilo, že obě mají vliv na strukturální i fázové charakteristiky připravené 

cordieritové keramiky. 

Vzorky, které byly žíhány v trubkové peci v argonové atmosféře, měly celkově nižší 

porozitu i průměr pórů (měření MIP) a hutnější povrch (analýza SEM), oproti vzorkům 

z muflové pece žíhané na vzduchu. Toto vedlo i k vyšší tvrdosti takto modifikované 

cordieritové keramiky.  

Méně se na strukturní a fázové charakteristice projevila modifikace o částice mědi. 

Tyto vzorky neprokázaly při provedených analýzách výrazně odlišné vlastnosti oproti 

vzorkům bez příměsi kovů. Zřetelně se odlišovaly pouze barvou. 

Příměs částic zinku se však projevila významným snížením porozity. Zejména vzorky 

s příměsí zinku vyžíhané v argonové atmosféře projevovaly výrazně nižší porozitní 

charakteristiky. Tato keramika byla málo porézní (10% pórů na objem vzorku) a průměr pórů 

nečinil v mediánové hodnotě ani 0,09 µm. Tyto výsledky potvrdila i analýza pomocí skenovací 

elektronové mikroskopie, kde se povrch zobrazil jako velmi kompaktní. Se snížením porozity 

se v porovnání s ostatními vzorky výrazně zvýšila tvrdost. 

Z provedených měření lze shrnout, že žíhání v argonové atmosféře má pozitivní vliv 

na snížení množství a velikosti pórů v cordieritové keramice, což vede ke zvyšování 

kompaktnosti povrchu a tvrdosti u cordieritové keramiky. A tento proces lze ještě podpořit 

práškovým zinkem, který se do směsi přidá před výpalem. 

 

TATO PRÁCE VZNIKLA V RÁMCI ŘEŠENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU 

GA ČR 205/09/0352.  
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