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Anotace 

      V bakalářské práci: „Úprava a vyuţití silikátových surovin při úpravě kaolinu ve 

vybraných lokalitách ČR“, autor: Mikešová Jana, se hodnotí české keramické kaoliny 

v kontextu se zahraničními v oblasti kvality a mnoţství vyuţitelnosti v průmyslu.  V první 

části jsou popsány těţební oblasti pro výrobu porcelánu v karlovarské, podbořanské  

a kadaňské oblasti a jaké kaoliny se zde vyskytují. Následně je popisována technologie 

výroby plavených kaolinů v těchto lokalitách. V další  části  je vysvětlen význam a vyuţití 

kaolinu pro výrobu porcelánu a jeho postavení na trhu a vlastnosti vybraných cizích kaolinů 

pro výrobu porcelánu. Závěrem je porovnání našich a cizích kaolinů. 

 

Klíčová slova: Kaolin;oxid; oblast; porcelán; ztekucovala. 

 

Summary 

      The bachelor thesis „The treatment and the recovery of silicite raw materials for the 

treatment of kaolin in selected areas“ is evaluated Czech ceramic kaolins  

in the context of quality and usability in the industry. The work is divided into four main 

parts. In the first one, the author describe the mining districts (Carslbad, Kadaň and 

Podbořany area) and kaolins, that are occurring there. The second part is engaged in the 

production technologies  of a washed kaolins above localities. The following part  explains 

the signifikance and the exploitation of kaolin for the production of porcelain. Finnaly, the 

third part deals with the market position and the attributes of selected foreign kaolins, which 

are suitable for the porcelain production. In conclusion, the author compared the Czech  

and foreign kaolins. The comparison shows, that Czech washed kaolins, provided customer 

prosperous companies, are comparable with foreign.  

 

Keywords: kaolin; oxide; area; porcelán; liquefying agent 
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 Seznam požitých zkratek 

 

AMM  -  adsorpce MM (methylénové modře) – bazické barvivo k hodnocení stavu povrchu 

B  -  Bilanční 

K1,K2,K2A,K51  -  Třídy kaolinů – keramických pro jemnou keramiku 

K2B,K3B,K4B  -  Kvalitní třída kaolinu titaničitého 

KJ  -  Kaoliny pro jemnou keramiku 

K3C  -  Třída kaolinu pro elektroporcelán 

KK  - Třída pro ostatní keramický průmysl 

KSH,KSA,KDA,KDH  -  Značky kaolinů aktivovaných predispergovaných 

KDG,KD  -  Kaolin pro výrobu porcelánu a jemné keramiky 

KN- 1  -  Značka plaveného kaolinu 

KN-2 ,MK  -  Středně hrubozrnný kaolin 

KD-50  -  Hrubozrnný kaolin 

KKD  -  Vynašeč písku  - typ 

KDK  -  Značka kaolinu pro elektroporcelán a technickou keramiku 

KSNP  -  Keramické a sklářské suroviny národní podnik 

RFA  -  Rengenfluorescenční chemická analýza 

R 457nm  -  Vlnová délka , při které se měří bělost 

MPa  -  Megapascal 

N  -  Nebilanční 

POG  -  Směsný kaolin 

RTS  -  Rychlost tvorby střepu 

ŢK1, ŢK2  -  Surové ţivcové kaoliny 
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  1. Úvod 
 

           Předloţená bakalářská práce hodnotí české keramické kaoliny v kontextu se 

zahraničními v oblasti kvality a moţností vyuţitelnosti v průmyslu. Tři vybrané těţební 

oblasti, které historicky k sobě patří (Karlovarsko, Podbořansko a Kadaňsko), představují 

velký potenciální zdroj kvalitních zásob pro vyuţití i při výrobě porcelánu.   

  Česká republika má bohaté zdroje kaolinitických surovin, ze kterých lze získávat 

jako hlavní  produkt – plavený kaolin, resp. surový jíl, ale také řadu dalších silikátových 

produktů (např. písky, ţivce, směsi kaolinu a klastických surovin apod.). Sekundární, popř. 

málo vyuţívané nebo odpadní suroviny vznikající technologickou úpravou surového 

kaolinu (např.stavební a technické prané písky, ţivco-křemenné směsi, muskovitická slída, 

magnetické podíly z čištění kaolinu vysokointenzívní magnetickou separací, prachovité 

podíly s různým obsahem křemene, popř. ţivce (draselný, sodnodraselný atd.) apod.) 

představují významnou surovinovou zásobu, která doplňuje poměrně bohatá loţiska 

kaolinů. Přitom plavený kaolin, který se získává technologií za mokra v suspenzi , se podle 

vlastností a způsobu vyuţití můţe dále dělit například na keramický (pro průmysl 

porcelánu, elektroporcelánu, sanity a další jemné keramiky), papírenský (pro papírny, 

plnidlo do gumy, plastů atd.) a dále na podskupiny /např. kaolin titaničitý, ţivcový, pro 

ostatní průmysl, např. chemický, do ţárovzdorných směsí a hmot, pro glazury, frity, 

kosmetiku, léky apod./. V posledních letech jsou vyuţívány na některých loţiskách kaolinu  

i nadloţní partie tzv. bentonitických jílů, po úpravě vyuţívaných např. pro slévárenské 

směsi, výrobu steliva pro kočky drobná zvířata, stavební účely apod. 

           Kaolin je bílá nebo světlá plastická surovina tvořená převáţně jílovým minerálem – 

kaolinitem / sloţení kaolinitu Al2(Si2O5)(OH4) /[ 6 ]. Kromě kaolinitu je v surovém kaolinu 

přítomný křemen, ţivec (zvláště draselný), slídy, z jílových minerálů například illit a další 

minerály. V surovém stavu po úpravě plavením, flotací, tříděním, bělením nebo 

elektromagnetickou separací je vhodná k pouţití na výrobu obkladaček, papíru, PVC, 

keramických vláken aj. Pouţití kaolinu vychází z jemného zrna, bílé barvy, chemické 

odolnosti, popř. niţší ceně.       

 Teoretické sloţení kaolinu je Al2O3 x 2 SiO2 x 2 H2O. Je tvořen destičkovými 

částicemi v délce obvykle do 1 mikrometru a tloušťce do 0,1 mikrometru srovnaný 

v blocích resp. ve shlucích, které volněji nebo pevněji drţí pohromadě. Částice na sebe 
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pevně váţou vodu a společně s jejich základním tvarem mají ve styku s vodou plastické 

chování. Chemické sloţení se podle čistoty blíţí více nebo méně teoretickým, fyzikálním  

a technologickým vlastnostem, které jsou ovlivněny charakterem základních destičkových 

částic a jejich shluků – velikost, tvar, přítomnost absorbovaných látek. Rozdíly 

technologických  vlastností  různých kaolinů jsou mnohem větší neţ v chemickém sloţení. 

 

 

Obr. 1 Kaolinit ( foto. Horniny a minerály , Chris Pellant) 

         Keramické kaoliny lze rovněţ dělit podle chemických, technologických                               

a mineralogických vlastností na jemnozrnné (vysoký obsah částic pod 2 mikrometry, např. 

55-75 hmot.%), středně hrubozrnné (25-55 hmot.% pod 2 mikrometry), hrubozrnné atd., 

s nízkým obsahem barvících oxidů (oxidy ţelezitý a titaničitý), s vysokým obsahem oxidu 

hlinitého (např. nad 36 hmot.% po vysušení), s vysokou pevností po vysušení (např. 4,5-12 

MPa), s vysokou bělostí po výpalu (např. 89-92 % R 457 nm), s dobrými licími  

a reologickými vlastnostmi (nízký průtok suspenze), s rychlou tvorbou střepu apod.  

 Papírenské kaoliny můţeme dělit např. na plnící a nátěrové, s vysokou bělostí po 

vysušení (např. 78 – 84 % R 457 nm), s nízkou abrazivitou, s různým obsahem 

nejjemnějších částic, s různou barevností apod.      

  Tato bakalářská  práce se zabývá hlavně kaoliny pro výrobu porcelánu a jemné 

keramiky a proto pojednává o hlavních těţebních oblastech pro tuto komoditu 

(Karlovarsko, Podbořansko) a doplňkově uvádí  i Kadaňsko, kde se vyráběný kaolin Rokle 

pro uvedenou výrobu nevyuţívá, ale historicky do seskupení těchto těţařských oblastí patří 
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( např. historické označení plavíren kaolinu: I- Sedlec u Karlových Varů, II- Kadaň,  

III- Nepomyšl a IV Hlubany na Podbořansku  apod.).       

 Pro srovnání jsou uvedeny i typické vlastnosti vybraných evropských kaolinů 

z Velké Británie, Francie, Německa a Ukrajiny.  
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 2.  Těžební oblasti pro výrobu porcelánu 
 

 2.1. Karlovarsko 
 

          Matečnými horninami karlovarských kaolinů jsou granitoidy, zčásti zbřidličnělé, 

kaolinizované do hloubky několika desítek metrů [ 6].     

  Na Karlovarsku kaolin vznikl kaolinizací ţivce, který společně s křemenem tvoří 

základní sloţku řady hornin, především ţuly.  Výchozím materiálem pro vznik surového 

kaolinu je ţulová hornina, která vznikla sopečnou činností v době tvoření zemské půdy. Při 

zvětráváním se původní materiál rozloţil na kaolinit a křemen doprovázený dalšími 

příměsemi. V tropickém podnebí na horninu působila mechanická eroze a  probíhala 

chemická koroze působením vody nasycené oxidem uhličitým a kyselinami z půdy [ 13].

 Loţiska kaolinu jsou primární, to znamená, ţe kaolin zůstal na místě svého vzniku. 

I dnes je při těţbě  na hrudkách zcela zřetelná původní textura ţulové horniny. Těţená 

surovina obsahuje v průměru 20 – 30% kaolinu, zbytek je křemenný písek, který je 

nedílnou součástí suroviny. Pro bilanční těţbu se pouţívá surovina s obsahem nad  

15 hmot. % kaolinitu  (tzv. kaolinového výplavu, tj. částic pod 20 mikrometrů)  

u keramických kaolinů, respektive  nad 10 hmot. % u kaolinů papírenských s vysokou 

bělostí po vysušení (viz tab. 1 Podmínky vyuţitelnosti karlovarských kaolinů). Donedávna 

se těţba kaolinu prováděla i hlubinným způsobem (například loţisko Bohémia), dnes jde 

jednoznačně pouze o povrchový způsob dobývání. Příroda v tomto kraji  vytvořila řadu 

kvalitních loţisek kaolinu. Některá byla za uplynulých 200 let jiţ vytěţena, řada loţisek je 

otevřena např. Osmosa ( obr. 4), Jimlíkov, Mírová, Podlesí II, Ruprechtov a mnohá čekají 

na své otevření. Těţba a zpracování kaolinu má i v 21. století dlouhou a dobrou 

perspektivu. Kaolinitická loţiska s vysokým obsahem oxidu hlinitého obsahují surový 

kaolin pouţívaný po úpravě plavením pro výrobu porcelánu, jemné keramiky, 

v chemickém, ţáruvzdorném a jiném průmyslua na jiných se těţí surovina pro výrobu 

papírenských kaolinů, bílých plnidel a  podobně. 
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Obr. 2  Mapa Karlovarska se zakreslenou plavírnou BOŽIČANY (foto: automapa České republiky) 

       

          V 18. století byl kaolin na Karlovarsku těţen a upravován velmi primitivní 

technikou.  V 19. století byla otevřena a vyuţívána řada snáze přístupných malých loţisek. 

S růstem firem a jejich finančních sil se těţba začala koncentrovat. Větší moţnosti skrývky 

umoţňovaly povrchovou těţbu na větších loţiscích. V polovině 20. století byl značný podíl 

kaolinu těţen podpovrchově na hlubinných dolech.  Současná těţba se uskutečňuje pouze 

na povrchových loţiscích. Surový kaolin se těţí rypadly,  konzistence suroviny nevyţaduje 

náročnější způsob rozpojování. Plavírny jsou umístěny převáţně nedaleko loţisek, kam se 

surovina dopravuje  nákladními automobily (např. plavírna Boţičany a Sadov). U kaolinů 

s jedinečnými kvalitativními vlastnostmi se dnes surovina na plavírnu Boţičany dováţí i ze 

vzdálenosti 70-ti kilometrů (např. lokalita Nepomyšl-Velká  na Podbořansku) [13 ]. 
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Obr. 3: Nakládání dopravních automobilů kaolinem 

 (foto:Těžba a úprava silik.surovin ,Vl. Slivka a  kolek.) 

 

              Vytěţená surovina není přímo pouţitelná, jen v ojedinělých případech je moţno 

uplatnit i  surový kaolin (např. výroba obkladaček a dlaţby, bílého cementu apod.). Úprava 

suroviny pro velké objemy zpracovávaného materiálu vyţaduje sloţitou a náročnou 

technologii. V plavírně se surový kaolin přiměřeně zhodnotí a vznikne ţádaný kvalitní 

produkt pro vyuţití v průmyslu. Vlastnosti produktů ovlivňuje technologie, ale rozhodující 

je kvalita vstupní suroviny. Parametry přírodních surovin jsou kolísavé, a proto se konečný 

produkt (plavený kaolin) řídí i mícháním surovin z několika loţisek. V plavírně se surovina 

po nadrcení rozplavuje ve vodě na zředěnou suspenzi cca  1 : 20, tím vzniká velká spotřeba 

vody, která cirkuluje přes přírodní nádrţ (šlikový rybník). Po rozplavení se surovina 

roztřídí na jednotlivé sloţky.  Základem úpravy je odstranění  hrubého, neplastického 

podílu (např. biotit, muskovit, křemen, ţivce, uhlí atd.) a izolovat jemné sloţky (například 

kaolinit, illit atd.). Hlavním produktem je plastický kaolin (přepadová frakce 

z hydrocyklónu 50 mm pod 20 mikrometrů), vedle kterého vznikají méně plastické kaoliny 

(propadová frakce o zrnitosti cca 20-63 mikrometrů). Vedlejším produktem  je hrubý písek 

(frakce např. 0-4 mm, resp. např. i 0-2 mm) a jemný písek (štukový) o zrnitosti například 
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0-1 mm, v optimálním případě je odpadem malé mnoţství znečištěného štěrku (frakce 4-8 

mm, popř. 8-16 mm atd.).  

           Hlavními odběrateli plaveného kaolinu z oblasti Karlových Varů jsou výrobci 

porcelánu a jemné keramiky ve většině evropských i mimoevropských zemích (např. Irán). 

Export se datuje jiţ od 19.století. Původní odběratelé kaolinu byli pouze z Německa  

a Rakousko – Uherské říše, ve 20.století se výroba porcelánu rozšířila i do dalších zemí. 

S umístěním v centru Evropy plynou výhody pro dopravu zboţí k zákazníkovi. Celková 

produkce plavených kaolinů podle odbytu můţe činit asi 100-150 tisíc tun  za rok [ 13 ].

 Hlavní a historickou značkou plaveného kaolinu z a.s. Sedlecký kaolin a.s. 

Božičany je  kaolin Sedlec Ia (na trhu je více neţ 100 let). Prvotní uplatnění bylo ve 

výrobě stolního porcelánu a postupem času se uplatnil ve všech keramických produktech.  

Je synonymem kvalitního kaolinu pro jemnou keramiku (v roce 1924 byl prohlášen 

v Kodani za světový standard keramického kaolinu). Sedlecký kaolin má vysokou 

plastičnost, dobrou zpracovatelnost za syrova, snadno se ztekucuje všemi dostupnými  

ztekucovadly. K optimálnímu ztekucení stačí 0,1 – 0,2% Na2CO3 (soda). Kaolin má 

vysoký obsah  oxidu hlinitého (ve vysušeném stavu nad 36,0 %, ve vyţíhaném nad 41-42 

hmot.%) při nízkém podílu alkalií v kaolinu (součet oxidů draselného a sodného cca do  

1 %) a tím zaručuje u keramických výrobků vysokou stabilitu při výpalu. 

 

 

 

      

 

 

 

 

Obr. 4 Pohled na ložisko Osmosa na Karlovarsku(Sedlecký kaolin a.s.Božičany)  
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 2.2. Podbořansko 
 

Na Podbořansku se kaolin a kaolinitické jíly pouţívaly na výrobu kachlů a těţba 

surovin pro výrobu keramiky sahá k roku 1820. Kolem toku 1870 majitel Smucker postavil 

první plavírnu kaolinu na Podbořansku. Roku 1900 byl nucen plavírnu i důl prodat firmě 

PETZOLD. Těţba vydrţela do roku 1932. Díky firmě PETZOLD se těţba velice rozšířila. 

Asi od roku 1890 se těţilo na Podbořansku povrchově a od roku 1918 se začalo dobývat  

i hlubinně aţ do hloubky 40 metrů. Surovina na plavírnu byla dopravována lanovkou. 

V roce 1914 firma Stark postavila plavírnu v Hlubanech a následně ji odkoupila firma 

PETZOLD & DOLL. Plavírna se poţívala do roku 1945 a poté zde těţba skončila. Začalo 

se opět těţit v roce 1952 štolami. V této době měl kaolin nízký výplav a  nízkou pevnost po 

vysušení, která byla zvyšována kaolinem z jiného lomu (Buškovice).  V témţe roce se 

začíná kaolin vozit na plavírny nákladními auty. Od roku 1961 byla těţba ukončena. Před 

začátkem druhé světové války aţ do roku 1967 byl u Hluban těţen i důl ţivcového kaolinu 

(Ditrich). Důl byl otevřen nedaleko cihelny, kde se ze surového ţivcového kaolinu 

vyráběly šamotové cihly.         

  Za posledních čtyřicet let byly na Podbořansku otevřeny další loţiska pro 

povrchové a hlubinné dobývání (Krásný Dvůr, Vrbička – Skytaly, Dětaň,  Nepomyšl, 

Dvérce – hlubinné i povrchové dobývání). Loţisko Krásný Dvůr bylo otevřeno v roce 1965 

a má tři dobývací prostory. Do dnešní doby je to základní povrchový důl pro výrobu všech 

typů podbořanských plavených kaolinů [ 11]. Za posledních 200 let se na Podbořansku 

měnili majitelé dolů a plavíren kaolinu velmi často. Od roku 1945 – 1947 to byly 

Severočeské kaolinové a hlinné závody, v letech 1947 – 1950 České závody na těţbu 

kaolinů, jílů a lupků, 1950 – 1957 : Podbořanské kaolinové a hlinné závody, od roku 1957 

– 1961 : Kadaňské keramické závody a od roku 1961 – 1990 kaoliny patřily pod 

Keramické a sklářské suroviny Karlovy Vary – Sedlec. Po roce 1990 se rozpadají KSNP 

Karlovy Vary – Sedlec a vzniká nový státní podnik resp. a.s. KAOLIN Hlubany, který se 

stává nejprve majetkem nadnárodní firmy Villeroy & Boch. V roce 2000 firma V & B 

odprodává KAOLIN Hlubany nadnárodní britské firmě WBB (Watts  Blake bearne Int. 

Hold B.V.) [ 11]. 
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Obr. 5  Mapa Podbořanska a Kadaňska s zakreslenými plavírnami Hlubany a Kadaň 

 ( foto: automapa České republiky) 

          

              V současné době WBB  KAOLIN  Hlubany disponuje plavírnami v Hlubanech, 

kde byla v roce 1985 provedena modernizace a rekonstrukce a také pískovnou 

v Buškovicích. KAOLIN  Hlubany vyrábí keramické a omezeně i papírenské kaoliny, 

slévárenské písky a kameninové jíly (Tvršice). Celková produkce plavených kaolinů činí  

podle odbytu cca 35 tisíc tun za rok.        

 Na Podbořansku je nejvýznamnějším loţiskem Krásný Dvůr. Dá se zde rozpoznat 

několik typů kaolinů například: papírenský, keramický, přechodový a ţivcový kaolin. 

Podrobné vlastnosti podbořanských kaolinů a jejich pouţitelnost v průmyslu popsal v práci 

„Korekční české kaoliny“  František Pticen
 
. Autor například popisuje jednotlivé typy 

kaolinů. Ve svrchních částech loţiska se nachází nízko alkalický papírenský kaolin 

s vysokou bělostí, má univerzální vyuţití nejen v papírenském průmyslu, ale  

i v keramickém průmyslu. Jeho bělost po výpalu na teplotu 1410
o
C je 90 aţ 92 %, má 
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nízký obsah oxidu ţelezitého (0,28 – 0,7%), nízký obsah alkálií ( 0,3 – 0,8%),  obsah oxidu 

hlinitého aţ 35 % apod. Kaolin má vysokou teplotu slinutí, výbornou filtrovatelnost 

kaolinové suspenze a některé hrubozrnné frakce slouţí k urychlení tvorby střepu.  

I kdyţ má vysokou bělost po vysušení (aţ 84%) v papírenském průmyslu se vyuţívá 

minimálně. Keramický typ kaolinu umoţňuje vyrábět průměrné druhy kaolinů 

s charakteristickým mineralogickým a chemickým sloţením. Má vysokou pevnost po 

vysušení ( 2,5 – 3,5 MPa) a výpalu, vysokou bělost po výpalu a čistotu. Je špatně 

ztekutitelný běţnými deflokulanty (ztekucovaly).       

 Mezi  keramickým a ţivcovým kaolinem je tzv. přechodový typ se zvýšeným 

obsahem třívrstevnatých minerálů. Kaolin má vysokou pevnost po vysušení (cca 6 MPa) 

díky hydroslídě, je jemnozrnný (zvýšený obsah částic pod 2 mikrometry). Tento druh 

kaolinu má prudký nárůst obsahu oxidu hořečnatého a výrazně špatnou filtrovatelnost. 

Přechodový typ obsahuje i jemně draselné ţivce, obsah oxidu ţelezitého je do 1 % a má 

poněkud nízký obsah oxidu hlinitého (do 31 % po vysušení). Toto je základní surovina pro 

výrobu vysoce pevných kaolinů. Posledním druhem suroviny z loţiska Krásný Dvůr je 

kaolin ţivcový, který v surovém stavu tvoří bázi loţiska. Plavený kaolin má vysokou 

pevnost po vysušení, nízký obsah jíloviny, oxidu hlinitého cca 29 %, vysoký obsah 

hydroxidů a oxidů ţeleza, vypalovací barva při 1410
o
C je šedá.    

 Základním rozdíl mezi přechodovým a ţivcovým kaolinem je v tom, ţe ţivcový 

kaolin má niţší plasticitu, obsahuje často nebezpečné těţké minerály (magnetit, siderit 

apod.). Tyto minerály způsobují vzhledové vady (tečky) po výpalu. Ţivcový kaolin má 

lepší filtrační vlastnosti, vyšší obsah alkálií, niţší obsah hydroslíd atd., v surovém  stavu 

má výrazně niţší výplav. Kaoliny ţivcový a přechodový  se pro své specifické vlastnosti, 

které jsou odlišné od běţných keramických a papírenských kaolinů, vyrábějí v praxi velmi 

omezeně [ 11]. 
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Obr.  6 Pohled na ložisko kaolinu Krásný Dvůr (foto autor) 

 

         Loţisko Nepomyšl – Velká se svými vlastnostmi přibliţuje karlovarskému typu 

kaolinu. Plavené kaoliny mají příznivé keramické a papírenské vlastnosti. Oproti 

Krásnému Dvoru mají kaoliny z Nepomyšlovského loţiska vyšší obsah oxidu hlinitého 

(nad 36 %), niţší pevnost po vysušení (cca 0,7 – 2,1 MPa) a především lepší  reologické  

a licí vlastnosti po ztekucení  běţnými deflokulanty. Plavený kaolin má v průměru vysokou 

bělost po vysušení i po výpalu  (cca 89,5 %). Dnes patří Sedleckému kaolinu Boţičany a.s..

 Loţisko Vrbička – Skytaly je lokalita s výskytem papírenských kaolinů s vysokou 

bělostí po vysušení (aţ 85 % R 457 nm), s vysokým obsahem kaolinitu (svrchní partie  

obsahují  oxid hlinitý aţ 37 %),  s vysokou ţárovzdorností a niţší pevností po vysušení 

(okolo 2,0 MPa)  a podobně. Ţivcový kaolin se nachází na všech podbořanských lokalitách 

a zpravidla tvoří podloţí loţisek. Podbořanské kaoliny jsou vyuţitelné jako tak zvané 

korekční suroviny ke zlepšení chemicko-technologických vlastností plavených kaolinů 

z jiných těţebních oblastí, například Karlovarska a Kadaňska. Pro výrobu uţitkového 

porcelánu se pouţívají nízkoalkalické podbořanské kaoliny spolu s karlovarským kaolinem 

Sedlec Ia. Z loţiska Krásný Dvůr se surový a plavený kaolin vyuţívá k výrobě 

obkladových materiálů. Plavený kaolin se zvýšeným podílem obsahu alkálií se vyuţívá 

v elektroporcelánu atd. K sanitární keramice se vyuţívá speciální hrubozrnný kaolin. 
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2.3.  Kadaňsko 
 

          Za potenciální zdroj nových typů surovin se pokládají po vhodné úpravě kadaňské 

kaoliny z lokality Rokle. Kaoliny vyráběné v plavírně Kadaň (KERAMOST a.s. Most) se 

zatím nepouţívají pro výrobu porcelánu pro své nevhodné chemicko-technologické 

vlastnosti (např. vysoký obsah draselných slíd, zvýšený obsah barvících oxidů, sníţenou 

bělost po výpalu, niţší mechanickou pevnost apod.) ( tab. 5). Kaolin Rokle s bělostí min. 

80,5 % R 457 nm má vyuţití v papírenském průmyslu, v nátěrových směsích, 

ţáruvzdorném průmyslu atd. Vynikající je vysoký obsah oxidu hlinitého (nad 36 hmot.%) 

v jemně vytříděném plaveném kaolinu. Kaolin Rokle byl v minulosti zkoušen ve směsi 

s kaolinem Krásný Dvůr (Podbořansko) jako potenciální náhrada kaolinu Sedlec Ia. 

Moderní úpravou (např. vysokointenzívní magnetickou separací) by zřejmě bylo moţné 

kaolin Rokle zabudovat do porcelánové receptury. Sníţil by se obsah nevítaných barvících 

oxidů a zvýšila by se bělost kaolinu po výpalu.      

 Kadaňsko (loţisko Rokle) tak spolu s Podbořanskem představuje potenciální zdroj 

nových surovin vhodných po úpravě i pro výrobu porcelánu.   

 V tab.1 jsou uvedeny geologické kondice (podmínky vyuţitelnosti) karlovarských 

kaolinů a v tab. 2  totéţ pro podbořanské kaoliny. 

Tab. 1   Podmínky využitelnosti karlovarských keramických plavených kaolinů 

 

kvalit. 

třída 

výplav 

  min 

.% 

chemický rozbor nežíhaného vzorku 

Al2O3           Fe2O3         TiO2      suma Fe + Ti          K2O 

%           max.%       %              max.%            max.% 

bilančnost 

 

K 1 

 

 

15 

 

min.36,0       0,9     max.0,3              1,1                 1,5 

 

B 
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K 2 

 

 

15 

 

min.36,0       1,1     max.0,4              1,2                 1,5 

 

B 

 

K 2A 

 

 

15 

 

34,0-36,0     nest.    max.0,5             1,2                 1,5 

 

B 

 

K 51 

 

 

10 

 

min.36,0       0,8     max.0,3             1,0                  2,5 

 

B 

 

K 2B 

 

 

15 

 

min.36,0      nest.    min.0,4              1,6                 1,5 

 

B 

 

K 3B 

 

15 

 

min.36,0      nest.    min.0,5              2,0                 2,5 

 

B 

 

K 4B 

 

15 

 

min.34,0      nest.    min.0,5              2,5                 2,5 

 

N 

 

K 3 

 

15 

 

min.34,0      nest.    max.0,5             1,6                 2,5 

 

B 

 

K 4 

 

15 

 

nest.         nest.     nest.                  3,0                 2,5 

 

N 

 

       Pro výrobu porcelánu  se v podstatě dají vyuţít kvalitativní třídy K1, K2, K 2A a K 51 
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nebo i třída kaolinu titaničitého K 2B po úspěšné magnetické separaci. Vhodným 

mícháním lze docílit poţadovaných chemicko-technologických vlastností kaolinu  

Sedlec Ia. Charakteristické pro plavené karlovarské kaoliny jsou vysoký obsah oxidu 

hlinitého a součet barvících oxidů do 1,0 aţ 1,1 %. Kaoliny mají zpravidla deficit alkálií 

(cca 0,8-1,2 %) a nízký obsah oxidu titaničitého (pro porcelán od cca 0,1-0,3 %). 

 

Tab. 2   Podmínky využitelnosti podbořanských keramických plavených kaolinů 

( Pticen 2006 ) 

 

kvalit. 

třída 

výplav 

min.% 

chemický rozbor nežíhaného vzorku 

 Al2O3           Fe2O3         TiO2      suma Fe + Ti   K2O + Na2O 

 min.%       max.%    max.%        max.%            max.% 

 

AMM 

mg/g 

Bil. 

Zař. 

 

K 1 

 

 

15 

 

  32,5          0,70        0,50              1,1                  1,5 

 

- 

 

B KJ 

 

K 2 

 

 

15 

 

  31,0             -          0,60              1,4                   1,7 

 

- 

B 

 KJ 

 

K 3 

 

 

15 

 

  30,0             -            -                  2,0                   2,5 

 

- 

B 

 KK 

 

K 4 

 

 

15 

 

  28,0             -            -                  3,0                   3,0 

 

- 

N 

 KK 

 

K3C 

 

 

10 

 

    -               2,50        -                   -                   min. 3,0 

   

40-120   

N 

KK 

 

 

Speciální kondice mají surové ţivcové kaoliny ŢK 1 a ŢK 2.   
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 Tradiční kondice podbořanských kaolinů vynikají sníţeným obsahem především 

oxidu ţelezitého (třída K1 do 0,7 % po výplavu). Typický je zvýšený obsah oxidu 

titaničitého (TiO2 od cca 0,3 do cca 0,7 % podle loţiska a typu kaolinu). I přes výrazně 

vyšší obsah oxidu titaničitého v podbořanském kaolinu ve srovnání s kaolinem 

karlovarským má vyšší bělost po výpalu kaolin z Podbořanska.    

 Dalším obecným znakem části podbořanských kaolinů je velmi nízký obsah alkálií, 

tj. oxidů draselných a sodných (v plavené formě pod 0,5 %). S hloubkou zpravidla narůstá 

obsah jemných illitických slíd a draselných ţivců a převaţují tzv. ţivcové kaoliny, které se 

však pro výrobu porcelánu nevyuţívají (značka KDK pro elektroporcelán a technickou 

keramiku).          

 Kaoliny z Karlovarska (např. značky Sedlec Ia, popř. i KSH a KSA atd.)  

a z Podbořanska (např. KDG, KN-1, KN-2 a KD-50, popř. i značky KDA, KDH apod.) se 

při výrobě porcelánu v České republice vzájemně doplňují, i kdyţ existuje snaha výrobců 

z Boţičan i z Hluban vzájemně si konkurovat. Proto například jedna strana vyvíjí úsilí 

zvýšit mechanickou pevnost kaolinu, sníţit barvící oxidy a to především oxid ţelezitý, 

zvýšit bělost po výpalu a naproti tomu druhá strana usiluje o sníţení obsahu oxidu 

titaničitého, zvýšení oxidu hlinitého, sníţení viskozity plaveného kaolinu apod. Vzájemná 

spolupráce obou  podniků by přitom mohla výrazně sníţit ekonomické náklady na výrobu 

keramických kaolinů vhodných pro porcelán a zvýšila by konkurenceschopnost českých 

kaolinů na evropských a světových trzích.       

 V  kapitole 4.2 uvádíme výtah z katalogů významných světových a evropských 

firem pro výrobu porcelánu (kaoliny pro licí a točírenské hmoty, granulát a glazury) 

v porovnání s keramickými kaoliny českých producentů.  
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  3.  Technologie výroby plavených kaolinů  
 

Kaţdý typ kaolinu je vhodný pro určitou aplikaci a má svého spotřebitele. Jakost 

kaolinu je definována souhlasem s poţadavky spotřebitele. Kaoliny se připravují 

zpracováním  surovin, podléhajícím přírodní variaci a jejich výběr je omezený. Výchozím 

bodem pro řízení jakosti kaolinu je průběţná kontrola produktu a meziproduktu. Objem 

zásob meziproduktu překlenuje časové rozmezí od odběru vzorku aţ do jeho úplného 

vyhodnocení. Na výstupu se produkt rozděluje podle naměřených parametrů do 

jednotlivých boxů. Stav na loţiscích charakterizuje geologická mapa a denně 

aktualizované údaje o surovině. Podle analýzy vytříděné suspenze se koriguje naváţka  

a míchací poměry z deponie. Měření a směšování suspenze v zásobnících umoţňuje řídit 

technologické parametry konečného produktu. Dle průběţné kontroly se kaolin rozděluje 

do jednotlivých sil, ke kterým jsou přiřazeny přesně definované parametry. 

 Současná technika umoţňuje přesně a rychle určit chemické sloţení  (RFA 

analýza),  ale stanovení  některých parametrů  vyţaduje delší dobu. K tomu slouţí rozsáhlá 

databáze naměřených výsledků, která se průběţně doplňuje. Výběr naměřených parametrů 

je určen typem kaolinu a jeho uţitím. Důleţitou roli hraje spolehlivý systém vzorkování  

a odběr vzorků. Vzorky odebírané při kaţdé expedici se skladují jeden rok a v případě 

potřeby se na nich provádějí doplňující měření. Část fyzikálních parametrů se hodnotí 

během průběhu výroby – vlhkost, adsorpce MM, reologické vlastnosti atd. Další parametry 

se hodnotí aţ následně u hotového produktu na skladě – granulometrie, plastičnost, 

chování za sušení, pálení a tak dále. Sortiment měření je velmi široký, řada zkoušek se 

provádí podle poţadavku zákazníka. Papírenské kaoliny mají soubor měření uţší, ale 

přibývá hodnota bělosti, barevnosti a abrazivity .      

 Úprava kaolinu představuje ekologicky téměř bezproblémovou technologii, 

nevznikají  ţádné škodlivé odpady ani emise. Většina produktů z plavírny se dále vyuţívá. 

Hlavním produktem jsou kaoliny, avšak největší objem tvoří písky.  Při výrobě cirkuluje 

velké mnoţství uţitkové vody, jejíţ část se ztrácí odpařováním při sušení. Únik vody můţe 

způsobit bílé zakalení přírodního toku, ale nemůţe způsobit ekologické škody. Pro sušení 

se pouţívá zemní plyn, který také není zdrojem škodlivých produktů [3]. 
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      Přechod od těţby hlubinné k povrchové byl příčinou toho, ţe došlo k devastaci krajiny. 

Nejprve se kaolin těţil v malých hloubkách, tím pádem nebylo nutné přemisťovat nadloţní 

zeminy. S přechodem do větších hloubek narůstalo mnoţství skrývky. Kaolin nelze těţit 

v lomech s lomovými stěnami, sesutí stěny by  jámu brzy zasypaly, proto se musí svahy 

bezpečně zajistit.           

 V dnešní době se těţí do hloubek desítek metrů a svahy jsou v bezpečném sklonu, 

tím pádem se zakrojuje více do krajiny a postupuje se podle rekultivačních opatření. 

Největší část se rekultivuje zemědělsky, další část na lesní půdu a vodní plochy. 

Rekultivuje se kaţdý volný hektar  tak, aby jednotlivé části do sebe zapadaly, aby byly 

respektovány přírodou  i  člověkem[3].      

 Z rešerše literárních prací vyplývá, ţe se surový kaolin upravuje za mokra plavením 

a tříděním. V přílohách číslo 1, 2 a 3 je znázorněno schéma technologie výroby plavených 

kaolinů, hrubozrnných kaolinů (tzv. propadů, resp. šliky), hrubých písků, jemných 

štukových písků apod.  Všechny produkty vznikající při třídění a plavení kaolinů, aţ na 

vyjímky, se vyuţívají např. při výrobě tekutých štuků jako omítkoviny, malířských 

nátěrových směsí, stavebních směsích, v případě slévárenských písků ve slévárnách apod.  

Podle jednotlivých vybraných těţebních lokalit můţeme technologii výroby odlišit. 

3.1.   Karlovarsko 
 

Kaoliny se upravují po těţbě bagry a rypadly a homogenizaci na surovinových 

deponiích (typ surového kaolinu – viz geologické kondice hodnocení plaveného kaolinu, 

tab.1 a 2 ) drcením /kladivový drtič/ a mícháním různých chemicko-technologických typů 

podle poţadovaného návozu surovin vzhledem k vlastnostem finálního produktu – 

plaveného kaolinu  a jeho vyuţití v průmyslu. Rozplav surového kaolinu, který je často 

znečištěn např. biotitickou slídou, křemenným pískem, ţivcem, uhlím apod. se provádí 

v rozplavovači Bavária [13]. Hrubá písková frakce (cca 60-80 hmot.%) se odděluje na 

vynašečích písku (KKD), suspenze kaolinu se dále třídí na vibračních a rotačních sítech 

 a především na tzv. hydrocyklónech o průměru 350 mm, 150 mm a 50 mm ( viz – příloha 

1 - schéma výroby). Písková frakce (např. o zrnitosti 0-4 mm, popř. 0-2 mm) se omezeně 

vyuţívá jako méně kvalitní stavební písek (změna barevnosti a pH písku v čase), jemný 
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prachovitý podíl z hrubého hydrocykónu se vyuţívá jako písek štukový pro výrobu tekuté 

omítkoviny. Jemný prachovitý podíl (propad z hydrocyklónu 50 mm) se vyuţívá jako 

středně hrubozrnný kaolin (MK, KN-2). Hlavní produkt se jako Sedlecký kaolin Ia, popř.  

i kaolin KN-1 spolu s kaolinem KN-2 vyuţívá pro výrobu porcelánu. Po vytřídění nečistot 

na soustavě hydrocyklónů (obr. 7) se suspenze kaolinu dále čistí vysoko intenzívní 

magnetickou separací při indukci magnetického pole 5 T (obr. 8) Kaolin se zbavuje 

především sloučenin ţeleza a titanu, tzv. barvících oxidů, které nepříznivě zabarvují 

porcelánový střep. Poté se řídká suspenze kaolinu zahušťuje flokulanty v bazénech (Dorry, 

Passavant, klasické betonové), lisuje pod tlakem v kalolise, hněte za přídavku dispergátorů, 

granuluje na nudličkovači, suší, mele, balí a expeduje. 

3.2.    Podbořansko 
 

 Podbořansko patří k významným surovinářským oblastem, má bohatou historii 

těţby a úpravy plastických keramických surovin (kaoliny, jíly). Plavené kaoliny jsou dobře 

pouţitelné v keramickém průmyslu a část zásob je hodnocena jako výborná papírenská 

surovina. Kaoliny mají vynikající vysokou bělost po vysušení, ale také zvýšenou hodnotu 

abrazity. Jemně plavené kaoliny z loţiska Nepomyšl jsou z hlediska surovin na 

Podbořansku i v celé České republice mimořádné[13]. Kombinací vysokého obsahu oxidu 

hlinitého (min 37%) a nízkého obsahu oxidu draselného (0,3 – 0,5%) při středně vysokém 

obsahu oxidu ţelezitého (cca 0,7%) je velmi vzácná. Kaoliny mají vysokou bělost po 

vysušení (cca 84%) a vysoký obsah nejjemnějších částic pod 2 mikrometry (cca 70%)  

a tím se řadí mezi jedinečné produkty. Ve srovnání s karlovarskými kaoliny mají niţší 

pevnost po vysušení a horší ztekutitelnost. Hrubozrnný kaolin je dobře vyuţitelný pro svoji 

čistotu, rychlou tvorbu střepu a dobrou viskozitu.      

 Surový podbořanský kaolin je mnohem jemnější neţ karlovarský a rozplavuje se 

pomocí hydromonitoru, tj. přes trysku tlakem vody. Hydrocyklónové třídění má pouze  

2 stupně (150 a 50 mm) a kaoliny převáţně neobsahují biotit. Ostatní postup výroby je 

podobný jako na Karlovarsku, pouze magnetická separace vyuţívá jiný typ magnetu. 

Hlavním produktem je kaolin KD, resp. KDG pro výrobu porcelánu a jemné keramiky  

a hrubozrnný kaolin KD-50. 
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Obr.  7  Hydrocyklony (foto :www.kbs-otm.cz/mont cz.htm) 

 

 

 

 

Obr.  8  Supravodivý vysokointenzivní elektromagnetický separátor na úpravu kaolinu  

(foto: Těžba a úprava silik.sutovin, Vl.Slivka a kolek.) 
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 3.3. Plavené kaoliny pro výrobu porcelánu 
 

Plavené kaoliny pro výrobu porcelánu by měly mít vhodné chemické, 

mineralogické a technologické vlastnosti. Jde především o nízký obsah barvících oxidů 

(oxidu ţelezitého, oxidu titaničitého), vysokou bělost po výpalu, vhodnou pevnost po 

vysušení, dobré licí a reologické vlastnosti apod. Výroba porcelánu v České republice je 

prakticky zaloţena na dvou těţebních lokalitách /Karlovarsko a Podbořansko/ s centrálními 

plavírnami kaolinu v Boţičanech u Karlových Varů a v Hlubanech u Podbořan. Jiné české 

a moravské kaoliny mají zpravidla nevhodně vysoký obsah oxidu titaničitého a niţší bělost 

po výpalu na teplotu výroby porcelánu (1350-1410
o
C), popř. i nízkou pevnost po vysušení 

(kaoliny z Horní Břízy, Kaznějova a Chlumčan firmy LB minerals. a.s.) nebo vysoký 

obsah barvícího oxidu (ţelezitého ) a nízkou bělost po výpalu atd. /kaoliny z Kadaně firmy 

Keramost a.s./ apod..           

 Nové, progresivní technologie úpravy kaolinů však dnes umoţňují, za předpokladu 

atraktivnosti odbytu kaolinů do výroby porcelánu, zvláště u surovin z Kaznějova  

a Chlumčan zlepšení chemicko-technologických vlastností /například za předpokladu 

sníţení oxidu titaničitého z cca 0,7-1,0 % na cca 0,20-0,40 %, při současně příznivém 

obsahu oxidu ţelezitého (cca 0,5-0,8 hmot.%) a tím zvýšení bělosti po výpalu, zvýšení 

pevnosti po vysušení z cca 0,2-0,4 MPa na poţadovaných cca 3,0 MPa (Kaznějov) apod.  

Výborné licí a reologické vlastnosti plzeňských kaolinů a výhodné mineralogické sloţení 

zvláště kaolinů z Chlumčan (obsahují jemné draselné ţivce, mají středně vysokou pevnost 

po vysušení, dobré vlastnosti po výpalu ) mohou mít blahodárný vliv na vlastnosti 

porcelánu a v budoucnosti mohou představovat další významnou teţební lokalitu pro 

výrobu porcelánu, zvláště s ohledem na převaţující technologie lisování z granulátu 

získaného z rozprachové sušárny po sušení koncentrované suspenze (60-65 hmot.% 

sušiny).   
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4. Význam a využití kaolinu pro výrobu porcelánu a jeho 

postavení na trhu 
 

4.1.  České plavené kaoliny pro výrobu porcelánu  
 

4.1.1.     Sedlecký kaolin a.s. Božičany 

Nejvýznamnější firmou na českém trhu keramických kaolinů pro výrobu porcelánu 

je a.s. Sedlecký kaolin Božičany. Kaolin Sedlec Ia představuje určitý standard pro své 

vyrovnané kvalitativní chemicko-technologické vlastnosti. Představuje hlavní plastický 

kaolin v licích a  točírenských hmotách i v granulátu pro isostatické lisování 

porcelánového zboţí. Doplňuje ho i kaolin KN-1 s vysokou bělostí po výpalu  

a v točírenských směsích i predispergované kaoliny KSH, popř. KSA s velmi vysokou 

mechanickou pevností (min. 6,0MPa, resp. 8,0 MPa). Pro export firma vyrábí i směsný 

kaolin POG.  Tyto plastické, jemnozrnné kaoliny (obsah částic pod 2 mikrometry cca 50-

70 hmot.%) v porcelánových licích hmotách doplňuje středně hrubozrnný kaolin KN-2 

s výrazně vysokou rychlostí tvorby střepu (RTS), příznivě nízkou viskozitou a bílou 

vypalovací barvou. V tabulce 3  jsou uvedeny některé vlastnosti vybraných keramických 

kaolinů.         

 Karlovarské kaoliny mají obecně vysoký obsah oxidu hlinitého (Al2O3) (nad  

36 hmot.% po vysušení a cca 42 hmot.% po přeţahu), obsah oxidu ţelezitého v rozmezí 

cca 0,8-1,0 %, obsah oxidu titaničitého kolem 0,20 % atd. Kaolin pro licí hmotu by měl 

mít dobrou průtokovou dobu (např. do 30 sekund), rychlou tvorbu střepu, která je  

u kaolinu Sedlec Ia ale zhoršená a proto se vylepšuje přídavkem středně hrubozrnných aţ 

hrubozrnných kaolinů typu KN-2, popř. i KD-50 (oba z oblasti Podbořanska, první 

z produkce Sedleckého kaolinu a.s. Boţičany, druhý z produkce WBB Kaolin Hlubany). 

Výrobce porcelánového granulátu pro isostatické lisování /KPCL IMERYS Stará Role/ 

vyuţívá jako základní typ kaolin Sedlec Ia. Kaoliny pro točírenskou hmotu musí mít zase 

vysokou pevnost po vysušení (např. 3 – 4 MPa). Pro zlepšení bělosti po výpalu  

a dalších chemicko-technologických vlastností se vyuţívá i kaolin KN-1, který firma SK 

Boţičany dováţí ze svého loţiska Nepomyšl - Velká na Podbořansku a upravuje plavením 

v Boţičanech. Omezeně se pro výrobu porcelánu pouţívá i dispergovaný, aktivovaný 
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kaolin KSH s pevností po vysušení minimálně 6,0 MPa. Mezi hlavní loţiska, která se dnes 

vyuţívají pro výrobu keramických kaolinů pro porcelán patří na Karlovarsku například 

Osmosa, Mírová, Ruprechtov, Podlesí, Jimlíkov a podobně. Na Podbořansku pak loţisko 

Nepomyšl-Velká.         

 Vybrané plavené keramické kaoliny určené rovněţ pro výrobu porcelánu (tab. 3) 

jsou rozděleny  do dvou skupin: na jemnozrnné s vysokým podílem nejjemnějších částic 

pod 2 mikrometry a středně hrubozrnné pro ovlivnění RTS se sníţeným obsahem jemných 

částic. Jemnozrnné kaoliny reprezentují značky Sedlec Ia, Imperiál , Premiér a KN-1, mezi 

středně hrubozrnné kaoliny patří značka KN-2. Kaolin KSH je predispergovaný 

(aktivovaný) kaolin s minimální pevností po vysušení 6,0 MPa a se zvýšeným obsahem 

Na2O (0,1-0,15 hmot. %). Patří rovněţ mezi jemnozrnné plavené kaoliny. 

Charakteristickým znakem jemnozrnných karlovarských kaolinů ( i kaolinu KN-1 

z Podbořanska) je příznivě velmi vysoký obsah kaolinitu (min. 88-95 %) a tím i oxidu 

hlinitého (36-38 hmot. % po vysušení), obsah 0,8-1,0 % oxidu ţelezitého, obsah oxidu 

titaničitého u karlovarských typů kolem 0,20-0,30 % +/- 0,05 %.  Mezi doprovodné 

minerály patří slídy (biotit, muskovit) a  minimálně jemný křemen. U značky KN-1  je 

vedle kaolinitu doprovodným minerálem hlavně křemen a obsah oxidu ţelezitého činí 

kolem 0,7 %, oxidu titaničitého kolem 0,5 % a obsah alkálií je nejniţší ze všech známých 

českých jemnozrnných plavených kaolinů (max.0,3-0,5 %).   

 Karlovarské plavené kaoliny řady Sedlec Ia jsou deficitní na alkálie ( oxid draselný 

zpravidla od 0,7-1,0 %) a mají příznivě vysokou ztrátu ţíháním (13-14 %). Obsah částic 

pod 2 mikrometry se pohybuje v rozmezí 60 aţ 65 %, u kaolinu KN-1 dokonce aţ 70  

hmot.%(Sedigraph). Kaoliny mají velmi nízký zbytek na sítě +0,063 mm (0,02-0,05 

hmot.%). Pevnost po vysušení se u kaolinů pohybuje v rozmezí cca 2,0-3,5 MPa. Kaoliny 

jsou jiţ hůře ztekutitelné /ve srovnání s cizími kaoliny/, obsah sušiny kaolinu v suspenzi je 

asi 52-57 hmot.%, sníţená je rychlost tvorby střepu RTS (0,5-0,7 mm
2
/min.). Kaoliny 

středně hrubozrnné aţ hrubozrnné (značka KN-2) jsou dnes pevnou součástí licích 

porcelánových směsí a hmot  a doplňují tak plastické kaoliny typu Sedlec Ia , popř. 

 i KN-1. Výrazně totiţ upravují reologii porcelánových suspenzí, tj. sniţují viskozitu  

a zvyšují koncentraci sušiny. Zároveň urychlují tvorbu střepu na sádrové formě a tak 

ovlivňují příznivě výkon licích automatických linek (porcelán, sanita). Kaolin KN-2 patří 

opět mezi podbořanské typy a je pro něj charakteristický zvýšený obsah jemného křemene 
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(frakce do cca 63 aţ 100 mikrometrů) na úkor kaolinitu (cca 80 hmot.%), obsah oxidu 

hlinitého kolem 34 %, obsah oxidu ţelezitého kolem 0,6 %, obsah oxidu titaničitého 0,3-

0,4 %, extrémně nízký obsah alkálií (0,3 hmot.%), ztrátu ţíháním kolem 12 % apod. 

Zbytek na sítě +0,063 mm je nízký (asi 0,2 hmot.%) a kaolin má sníţený obsah částic pod  

2 mikrometry (23-25 hmot.%). Tomu odpovídá i nízká pevnost po vysušení (asi 0,5 MPa)  

a velmi příznivá vysoká koncentrace sušiny v kaolinové suspenzi (aţ 67 hmot.%) a velmi 

rychlá tvorba střepu (RTS) /3,1 mm
2
/min/. Jde o velmi dobrý kaolin, který můţe 

nahrazovat řadu konkurenčních kaolinů po dořešení několika nevýhod (např. je často velmi 

znečištěn otěrovým ţelezem způsobujícím vzhledové vady (tečky a vytaveniny) a je třeba 

ho čistit magnetickou separací a je třeba zvýšit jeho celkové mnoţství získávané při 

plavení kaolinu KN-1 (jde o propadovou frakci). Kaoliny z oblasti Karlových Varů (Sedlec 

Ia, popř. i KSH) a Podbořanska (značka KN-1 a KN-2) vyráběné na plavírně Boţičany jsou 

hlavní součásti českých porcelánových hmot (granulát, točírenské hmoty, licí břečky atd.)  

a úspěšně se vyváţejí do celého světa. Některé vybrané vlastnosti značek určených i pro 

výrobu porcelánu uvádí  tab. 3. 

Tab. 3  Vybrané kaoliny společnosti Sedlecký Kaolin -  Božičany 

                                                KERAM.KAOLINY JEMNOZRN. DALŠÍ KER.KAOL.HRUBOZRN.

DATA JEDNOTKY Sedlec Ia KN-1 KSH Imperial Premier KN - 2 US   I MK

CHEM.SLOŽ. SiO2        % 47 46 47 47 47 51 54 51

Al2O3 37 37 37 37 37 34 30 34

Fe2O3 0,8 0,7 0,8 1 1 0,6 1,3 1,1

TiO2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3

CaO 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2

MgO 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6 0,2

K2O 0,9 0,4 0,7 0,8 0,8 0,3 3,6 1,8

Na2O 0,01 0,02 0,1 0,02 0,02 0,02 0,2 0,1

L.O.I.* 13 13 13 13 13 12 9 11

MINERÁLY KAOLINIT        % 90 87 89 88 88 80 78 77

HLAV.MINER.        SLÍDA  KŘEMEN     SLÍDA     SLÍDA     SLÍDA KŘEMEN        ŽIVEC     SLÍDA

OBSAH > 63µm        % 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,2 0,5 1

ČÁSTIC < 2µm 64 70 65 63 63 23 27 28

PEVNOST PO Ř8 x 60mm       MPa 3,3 2 6 2,8 2,8 0,5 2,5 0,9

VYSUŠENÍ

LICÍ DATA LICÍ KONCEN. % TUH.FÁZE 57 52 56 57 57 67 56 63

RTS** mm2/min 0,6 0,5 0,6 0,65 0,65 3,1 1,2 1,5

DOPORUČ. univer.použ. porcelán bílá keram. sanit/techn. sanit./techn. porcelán sanit.keram. licí  schop.

APLIKACE vysoké tepl. porcel. keramika keramika sanita

 

*) Ztráta žíháním       **) Rychlost tvorby střepu 
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4.1.2.    WBB KAOLIN Hlubany  
 

Karlovarský typ kaolinu doplňuje v porcelánových směsích podbořanský typ 

plaveného kaolinu (viz např. KN-1 a KN-2 z produkce Sedleckého kaolinu Boţičany) 

vyráběný v plavírně v Hlubanech. Firma WBB Kaolin Hlubany produkuje doplňkově 

korekční kaoliny s vysokou bělostí po výpalu a sníţeným obsahem oxidu ţelezitého (např. 

u kaolinu KDG asi 0,6 %) a vyšší pevností po vysušení /zvláště predispergované 

aktivované kaoliny typu KDH, resp. KDA/. Nevýhodou uvedených kaolinů je zpravidla 

horší ztekutitelnost plastických podbořanských kaolinů (docílení nízké koncentrace sušiny 

kaolinu v suspenzi, např. pouze 40 hmot.% atd.) limitující jejich pouţití zvláště v licích 

směsích a při výrobě porcelánového granulátu. Obdobou středně hrubozrnného kaolinu 

KN-2 je v Hlubanech kaolin KD-50  s velkou RTS a jasně bílou vypalovací barvou. 

 Hlavní pouţitelnou značkou pro výrobu porcelánu je v českých podmínkách 

plastický, středně hrubozrnný aţ jemnozrnný kaolin KDG s příznivě velmi nízkým 

obsahem oxidu ţelezitého (cca 0,5-0,6 hmot.%)  a  s vysokou bělostí po výpalu na teplotu 

1350 - 1400
o
C (88-90 % R 457 nm). Jeho předností je vysoká čistota a nízký obsah alkálií 

(oxid draselný do asi 0,7 %) a mineralogicky zvýšený obsah jemného křemene (kaolinit 

kolem 80 hmot.%, křemen aţ 10 hmot.%) apod. Plavený kaolin má obsah částic pod  

2 mikrometry (40-50 hmot.%)  a obsah oxidu hlinitého asi 33,5 hmot.%. Kaolin má středně 

vysokou mechanickou pevnost po vysušení (2,5-3,5 MPa) a je těţce ztekutitelný běţnými 

deflokulanty. Ke zlepšení licích a reologických vlastností   a zároveň ke zvýšení pevnosti 

po vysušení se při výrobě porcelánu v ČR pouţíval tzv. aktivovaný kaolin KDH (min. 

pevnost 4,5 MPa, průtoková doba při 55 % sušiny kaolinu cca do 100 sekund)  

a predispergovaný kaolin KDA s pevností aţ 10-12 MPa po vysušení, ale také 

s nevýhodným velmi vysokým obsahem oxidu sodného (Na2O :0,1-0,3 hmot.%) apod. 

V tab. 4 jsou uvedeny některé vlastnosti vybraných keramických kaolinů pro výrobu 

porcelánu společnosti WBB Kaolin Hlubany. V tab. 5 jsou uvedeny vlastnosti vybraných 

kaolinů pro papírenský průmysl společnosti Keramost a.s. – Rokle (Kadaň). 
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Tab. 4 Vybrané kaoliny společnosti WBB Kaolin Hlubany – Podbořany 

kaol.pro sanitu kaol.pro porcelán kaol.pro žáruvzd.

DATA JEDNOTKY SANMIXHK-50 SANMIXHK-G PRESTIGE HK-IA/IV PRESTIGE HK-50 CATAR HK-KD

CHEM.SLOŽ. SiO2        %              58.9 53,5 52,8 58,9 53,8

Al2O3 29 32,7 33 29 32,6

Fe2O3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6

TiO2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Zásaditost 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8

Ztráta žíhá. 10,2 11,5 12,2 10,2 11,3

SMRŠTĚNÍ 1100°C        % 4 6,5 6 3,5 6

1200°C 6 12 9 5,6 9,8

OBSAH > 63µm        % 0 0 0 0 0

ČÁSTIC < 2µm 19 48 43 19 42

PEVNOST PO suš při 110°C       MPa 1 3,2 2 1 3,4

VYSUŠENÍ

NASÁKA- 1100°C            % 21 16 15 17 18

VOST 1200°C 15 11 11,5 14 10,5

ZNAČKA      Ia/ IV     KDG              KD - 50                           KD 

 

 

Tab. 5 Vybrané kaoliny společnosti Keramost  - Kadaň 

papír.prům.

DATA JEDN. ROKLE

CHEM.SLOŽ. SiO2   % 47,4

Al2O3 37,1

Fe2O3 0,9

TiO2 0,4

CaO 0,07

K2O+Na2O 1,35

ZTRÁTA ŽÍH. PŘI 900°C % 12,51

BĚLOST R 457mm %       min 79

BĚLOST 457po vysuš. % prům 80,5

VLHKOST      max.12

pH          7,5±0,5

HUSTOTA kg/m3 2650

OBSAH 0,045 % max.0,05

ČÁSTIC <2µm % min.50  
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4.2   Vlastnosti vybraných cizích kaolinů určených především pro výrobu    

porcelánu  
 

4.2.1. IMERYS TABLEWARE     

 IMERYS  je největším světovým výrobcem kvalitního kaolinu a má depozity  

a výrobní závody v Ukrajině, Anglii, Austrálii, Brazílii a také v České republice (výroba 

granulátu KPCL Karlovy Vary-Stará Role). Takto široký okruh kvalitních rezerv kaolinu je 

jedinečný. Je hlavním dodavatelem surovin vysoké kvality v průmyslu porcelánového  

nádobí po celém světě.  Jeho kompletní řada dobře známých značek zahrnuje kaolíny, 

kaolinové jíly, halloizity, ţivce apod. Suroviny této společnosti jsou široce pouţitelné 

v porcelánech vysoké kvality včetně kostního porcelánu, dále hrnčířského zboţí, 

kameninového zboţí a technické keramiky. IMERYS Tableware suroviny poskytují 

výjimečnou mechanickou pevnost a plastičnost, u surovin je velmi nízká úroveň oxidu 

ţelezitého a oxidu titaničitého, které podporují výjimečnou bělost a průsvitnost ve 

spotřebním zboţí [10].        

 Plavené kaoliny patří k vůbec nejlepším na světě. Vynikají extrémně nízkým 

obsahem barvících oxidů (oxidu hlinitého  od cca 0,3 do 0,7 %, oxidu titaničitého  

0,01-0,03 %), vysokým obsahem kaolinitu (80-95 hmot.%) a tím i vysokým obsahem 

oxidu hlinitého (Al2O3 min. 36 %). Vyrábějí se v několika zemích (například ve Velké 

Británii, Francii, Austrálii apod.) a mají tak širokou škálu mineralogicky odlišných druhů 

surovin. Při nízkém obsahu barvících oxidů jsou velmi ţádané jemné draselné slídové 

minerály a ţivce, které  pomáhají při výpalu porcelánového a jiného zboţí (obsah oxidu 

draselného cca 1,2-2,0 hmot.%) / např. sniţují nasákavost, zvyšují transparenci střepu, 

usnadňují tvorbu chemicky a mechanicky odolných mineralogických fází, jako je mullit, 

který zvyšuje pevnost porcelánu apod./.        

 Jemně vytříděné plavené kaoliny (zbytek na sítě +0,053 mm pouze v setinách, resp. 

maximálně desetinách hmot.%, vysoký obsah částic pod 2 mikrometry (např. značky 

Premium pro glazury téměř 96 %, u kaolinů do porcelánové hmoty kolem 85 %,  

u francouzských kaolinů řady BIP něco přes 40 hmot.%, Sedigraph). Kaoliny pro výrobu 

porcelánu s velmi vysokou bělostí po výpalu mají vysokou mechanickou pevnost po 

vysušení (asi 5 MPa), resp. kaoliny pro výrobu litím se sníţeným obsahem částic pod  

2 mikrometry pevnost niţší (cca 2,6 MPa). Měrný povrch částic kaolinu je samozřejmě 
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nízký u francouzských typů řady BIP s obsahem mikroskopicky větších slídových 

minerálů (12-14 m
2
/g), u anglických kaolinů pro porcelán je naopak zvýšený (22-25 m

2
/g). 

Vynikající vlastností plavených kaolinů firmy Imerys je dosaţení vysoké koncentrace 

sušiny v kaolinové suspenzi (obsah tuhé fáze aţ 64 hmot. % /řada BIP/) coţ umoţňuje 

velmi snadné ztekucení s velmi malým přídavkem deflokulátoru a dosaţení velmi 

příznivých nízkých hodnot viskozity suspenze (hlavní vyuţití při výrobě granulátu pro 

izostatické lisování porcelánu, resp. i pro tlakové lití). Ultra jemnozrnné plavené kaoliny 

s vysokým měrným povrchem částic mají samozřejmě pomalejší rychlost tvorby střepu na 

sádrové formě (RTS pouze 0,25 mm
2
/min.), kaoliny řady BIP mají tuto vlastnost jiţ 

příznivější.    Firma IMERYS má tak bohatou, a hlavně velmi kvalitní  zásobu všech 

různých druhů plavených kaolinů, ţe v podstatě nelze najít, aţ na zmíněnou rychlost 

tvorby střepu, ţádnou nepříznivou kvalitativní vlastnost a produkty představují dnes 

světový standard keramického kaolinu. Některé vybrané vlastnosti několika plavených 

kaolinů pro výrobu porcelánu uvádí tab. 6. 

 4.2.2. GOONVEAN 
 

 Další firmou, která exportuje více neţ 60% své produkce do celého světa je firma 

GOONVEAN z Velké Británie. Firma má široký okruh kaolinů, ţivcových surovin                       

a silikátových produktů z anglického jihozápadu. Platinum produkty jsou vyvinuté  pro 

konkrétní pouţití v papírenském průmyslu, na nádobí, sanitu a glazované obkladačky. 

Rozsah Diamant řada kaolínů je velký.  Kaolíny se pouţívají ve farmaceutickém průmyslu, 

v kapalných lécích a lékařských prášcích. Ţivcové produkty jsou navrţeny jako produkty 

v keramických aplikacích nejvyšší kvality [9].      

   Plavené kaoliny anglické firmy Goonvean  jsou velmi zajímavé především pro 

zvýšený obsah oxidu draselného (K2O 1,6-3,0 %) při relativně sníţeném obsahu oxidu 

ţelezitého (0,4-0,8 hmot. %) a v podstatě nulovém  obsahu oxidu titaničitého. Kaoliny mají 

niţší obsah kaolinitu (70-90 hmot.%) na úkor jemných draselných slíd a ţivců, coţ 

umoţňuje opět vynikající aplikace zvláště při výpalu / snadnější tvorba mullitu, rychlejší 

rozpouštění objemově nestálého a tím nebezpečného cristobalitu  atd./.     
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Tab 6  Vybrané značky kaolinů společnosti Imerys Tableware 

NZCC ECC DAM

DATA JEDNOTKY PREMIUM SSP* SSPO5 STAN.PORC. BIP PLUS BIP

CHEM.SLOŽ. SiO2        % 50,1 48 48 48 50,1 50,1

Al2O3 36 37 37 36,5 36,1 36,1

Fe2O3 0,29 0,41 0,52 0,68 0,27 0,35

TiO2 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01

CaO 0,02 0,1 0,1 0,07 0,12 0,12

MgO          <0,01 0,25 0,25 0,3 0,09 0,09

K2O          <0,01 1,2 1,2 1,65 1,86 1,86

Na2O          <0,01 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1

Tráta žíhán. 13,7 12,8 12,8 12,5 11,4 11,4

MINERÁLY KAOLINIT        % 93 95 95 87 81 81

KŘEMEN 6 4 4

ŽIVEC 0 0 2

SLÍD.MINER. 0 4 4 8 13 13

DAL.MINER. 1 1 1 3 2 2

OBSAH > 53µm        % 0,05 0,05 0,05 0,04 0,24 0,24

ČÁSTIC < 2µm 95,8 85 85 70 41,3 41,3

MĚR.POVRCH       m2/g 24,5 23,6 22,3 14,6 12,6 12,6

 PEVNOST PO      

VYSUŠENÍ SUŠ. V 110°      MPa 2,9 5,5 5,5 3,2 2,62 2,62

LICÍ DATA LICÍ KONCEN. % TUH.FÁZE 56,2 57 57 62 63,7 63,7

ZTEKUCENÍ      % P 84 1,1 1,7 1,7 0,55 0,58 0,58

RTS** mm2/min 3,2 0,25 0,25 0,2 1,2 1,2  

*) Super Standart porcelán            **) Rychlost tvorby střepu 

 

Jemně vytříděné plavené kaoliny mají i příznivě vysoký obsah nejjemnějších částic pod  

2 mikrometry (50-70 %, Sedigraph), vynikající ztekutitelnost, tj. vysoký obsah sušiny 

kaolinu v kaolinové suspenzi (55-60 hmot.%) při malém přídavku deflokulantu (cca 0,4 %) 

Pevnost po vysušení v tahu za ohybu je středně vysoká (2,5-3,2 MPa, vyjímečně aţ  

5 MPa). Bělost plavených kaolinů po výpalu s teplotou klesá. Vrchol bělosti po výpalu  

R 457 nm je kolem teploty 1180
o
C, při teplotě 1350

 o
C je i po redukci nízká (72-80 %). 

Některé vlastnosti vybraných značek firmy GOONVEAN uvádí tab. 7. 
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Tab. 7 Vybrané značky společnosti  Goodvean 

DATA JEDNOTKY DIAM.STAN. DIAM.DO + DIAM PORC. DIAM.TABLE.

CHEM.SLOŽ. SiO2        % 52 47 48,7 48,6

Al2O3 34 37,5 35,6 35,7

Fe2O3 0,42 0,6 0,65 0,75

TiO2 0,08 0,04 0,02 0,02

CaO 0,25 0,12 0,14 0,12

MgO 0,4 0,24 0,36 0,32

K2O 1,6 1,8 2,9 2,8

Na2O 0,04 0,1 0,1 0,1

Ztráta žíhán. 11,3 12,5 11,4 11,5

MINERÁLY KAOLINIT        % 90 85 70 75

KŘEMEN 6 1 4 3

ŽIVEC 1 1 5 4

SLÍD.MINER. 4 9 17 15

OBSAH > 53µm        % 0,02 0,01 0,01 0,05

 ČÁSTIC < 2µm 70 55 53 50

PEVNOST PO

VYSUŠENÍ SUŠ. V 110°C    MPa 4,9 3,2 3,2 2,5

LICÍ DATA LICÍ KONCEN. % TUH.FÁZE 55 58 58 60

ZTEKUCENÍ      % P 84 0,5 0,4 0,42 0,4

RTS* mm2/min 0,6 0,5 0,8 0,9

VYPALOVACÍ BĚLO.1180°C          °C 97 90 84 80

VLASTNOSTI              1250°C          °C 80

R **  1350°C          °C 80 72

CELK. SMRŠ.           % 9 9 11,5 11

NASÁK.1350 15 14  

                     *) Rychlost tvorby střepu   , 

                         **) Redukce 

                        

  

4.2.3. AMBERGER KAOLINWERKE (AKW) 
 

           Německá firma AMBERGER KAOLINWERKE (AKW) se soustřeďuje na těţbu, 

zpracování a čištění kaolinu, ţivců a písků.  Je to druhá největší evropská společnost, která 

v první řadě zásobuje papírenský průmysl, dále keramický, sklářský a stavební průmysl.  

Ţivce od této společnosti mají velmi vysokou kvalitu s nízkým obsahem sloučenin ţeleza  

a titanu.  Kaolíny, draselné ţivce a křemenná moučka jsou vyuţity v  glazurách, ve 
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zdravotnictví, na výrobu dlaţdic a kamnářských kachlí, v izolátorech aj. V kaolinech jsou 

zahrnuty super bílé ţáruvzdorné  plastické kaoliny s dobrými reologickými vlastnostmi pro 

keramiku [8].  Firma AKW patří mezi přední evropské i světové producenty kvalitních 

keramických kaolinů. Známé jsou značky jako OKA, MEKA, Arcano, BZ apod. Kaoliny 

 se na rozdíl od předešlých od firem IMERYS a GOONVEAN vyznačují velmi nízkým  

a stabilním obsahem oxidu ţelezitého (Fe2O3 od cca 0,35 do 0,45 %), sníţeným obsahem  

oxidu hlinitého (32-35 %), obsahem oxidu titaničitého 0,15-0,20 % a zvýšeným obsahem  

oxidu křemičitého.  

Tab.  8 Vybrané kaoliny společnosti Amberger Kaolinwerk AKW 

DATA JEDNOTKY KAOL.BZ KAOL.OKA KAOL.OKA-G KAO.ARCA.ST

CHEM.SLOŽ. SiO2        % 54,2 52 49,5 52

Al2O3 32,5 34 35,5 34

Fe2O3 0,38 0,4 0,43 0,4

TiO2 0,16 0,17 0,17 0,16

CaO 0,18 0,18 0,2 0,18

MgO 0,25 0,26 0,26 0,26

K2O 0,28 0,3 0,3 0,3

Na2O 0,01 0,01 0,01 0,05

Ztráta žíhání 11,8 12,6 13,4 12,6

MINERÁLY KAOLINIT        % 80 83 86 83

KŘEMEN 16 13 8 13

ŽIVEC 0 0 0 0

VELI.ČÁSTIC < 2µm 66 71 82 75

MĚR.POVR.       m2/g 24,5 23,6 22,3 14,6

PEVNOST PO

VYSUŠENÍ SUŠ.   40°C      MPa 4 4,5 5.I 6

LICÍ DATA LITROVÁ.HMOTN.          g/l 1500 1500 1500 1500

ZTEKUCENÍ      % P 84 0,25 0,35 0,35 0,15

RTS** (30 min)         mm 3,5 3 3 2,5

VYPALOVACÍ BĚLOST PO VÝPAL.          % 91 90 90 90

VLASTNOSTI TEPLOTA          °C 1410 1410 1250 1410
PRŮHYB          mm 8 10 6 9SMRŠŤ.V SUŠ.40°C           % 4,5 4,3 4,3 4,5  

                       *) Rychlost tvorby střepu 

 Plavené kaoliny jsou díky svému mineralogickému sloţení nízko alkalické (obsah oxidu 

draselného pouze 0,3 hmot.%), mají i niţší obsah kaolinitu (80-86 %) na úkor jemného 

křemene (8-16 hmot.%) a obsahují i illitické slídy (4-6 %), které kaolinu dodávají vysokou 

pevnost po vysušení (4-6 MPa) při vysoké koncentraci sušiny kaolinu v suspenzi (litrová 
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hmotnost 1500 kg/m
3
) a malém přídavku ztekucovadel (0,15-0,35 %). Dobrá je i rychlost 

tvorby střepu na sádrové formě (2,5-3,5 mm za 30 minut). Jemnozrnný kaolin (obsah částic 

pod 2 mikrometry 66 aţ 82 hmot. %.  Sedigraph) má příznivě velmi malý zbytek na sítě 

+0,045 mm (0,05-0,3 hmot. %).  Kaolin má vysokou bělost po výpalu na teplotu 1410
o
C 

(90-91 % R 457 nm). Vlastnosti vybraných značek kaolinů firmy AKW uvádí v příloze 

tab. 8. 

 

4.2.4.  PROSCO    
 

           Z bývalého východního bloku ukrajinská firma PROSCO RESOURCES  

disponuje asi 7 % rezerv kaolinu na světě. Největší lokalizovaný lom je v Dněpropetrovské 

oblasti (zásoby prozkoumané asi 100 mil t). Depozita se rozkládají na jedenácti místech. 

Dvě z nich jsou vyuţívána a zbytek je pouze prozkoumaný a rezervovaný pro budoucí 

vyuţití. Obohacený kaolin z Prosyana  našel vyuţití v průmyslovém odvětví (papírenský, 

keramický, sklářský , chemický  průmysl aj.). Kaolin vysoké kvality  byl objeven na konci 

19. Století [12].  Plavené kaoliny jsou vysoce kaolinitické s vysokým obsahem kaolinitu 

(aţ 95 hmot. %) se zbytky křemene, muskovitu a illitu (4 hmot.%). Obsah oxidu hlinitého 

je nad 36 %, obsah oxidu ţelezitého uvádí výrobce 0,6-0,7 %, kaolin je titaničitý (oxid 

titaničitý cca 0,7 %) se ztrátou ţíháním 13-14 %. Poněkud zvýšený je  

i obsah oxidu vápenatého (0,4 %). Zbytek na sítě +0,045 mm je uváděn od 0,05-0,3 

hmot.%. Kaolin má i přes zastoupení illitu nízkou pevnost po vysušení (pouze 0,8-1 MPa). 

Jemně vytříděný kaolin má obsah částic pod 2 mikrometry 66-71 hmot. %.  Je výborně  

ztekutitelný (vysoká koncentrace sušiny kaolinu v suspenzi 63-65 hmot. %) při malém 

přídavku deflokulantu (0,5-0,7 %). Bělost po výpalu je sníţená (max. 78-80 % R 457 nm).  

I kdyţ je firmou uváděn kaolin značky KF 2 pro výrobu porcelánu je moţné pokládat toto 

tvrzení pro vysoký obsah barvícího oxidu titaničitého a nízkou bělost po výpalu za velmi 

odváţné a ve srovnání s evropskou konkurencí za málo uplatnitelné. Ukrajinský kaolin 

však zcela určitě patří mezi dobře vyuţitelné v průmyslu (např. sanita, ţároprůmysl atd.)  

a po úpravě (vysoko intenzívní magnetickou separací nebo jinou vhodnou metodou, tzn. po 

sníţení oxidů ţelezitého a titaničitého a zvýšení bělosti po výpalu) i pro výrobu 
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porcelánového zboţí. Vybrané vlastnosti některých značek ukrajinských kaolinů uvádí 

tab.9 . 

Tab.  9  Vybrané kaoliny společnosti Prosco Resources 

DATA JEDNOTKY KF - 2 KF - 3

CHEM.SLOŽ. SiO2        % 48 48

Al2O3 36 36

Fe2O3 0,6 0,7

TiO2 0,7 0,7

CaO 0,4 0,4

VLHKOST          14 - 18         14 - 18

ZBYTKY NA SÍTĚ ZBYTEK NA SÍTĚ  0,063         % 0,4 0,4

Ztráta žíháním          13 - 14         13 - 14

MINERÁLY KAOLINIT        % 95 95

KŘEMEN 0,94 0,94

MUSKOVIT 0,06 0,06

SMRŠ.SUŠ. 105° °C 4 až 6 4 až 6

PEVN. PO VYSU.      MPa 1 0,8

LICÍ DATA KONCENTRACE SUŠ.            %             63±1            65±1

ZTEKUCENÍ            %            0,7±1           0,5±1

RTS*   mm2/min -          1,0 ±1

VYPALOVACÍ BĚLOST  R457          %           78/80          75/77

VLASTNOSTI  

                    *) Rychlost tvorby střepu 
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5. Závěr 
 

České plavené keramické, ale i papírenské kaoliny jsou plně konkurenceschopné 

s nejlepšími evropskými a světovými značkami, mají velkou tradici i současné zásoby, ale 

další rozvoj těţby, úpravy a odbytu předpokládají větší uplatnění nových a perspektivních 

loţisek kaolinů, moderních úpravárenských technologií i spolupráci českých těţařských 

firem na světových trzích.          

  Porovnáním vlastností cizích kaolinů ( tab. 6 - 9) s vlastnostmi našich českých   

a   moravských kaolinů (tab. 3 - 5 ) bychom mohli konstatovat, ţe jsou za určitých úprav 

plně hodnotné a kvalitní jako kaoliny zahraniční.   

            U  kaolinů z Karlovarska by bylo dobré podstatně sníţit obsah barvících oxidů, 

hlavně oxidu ţelezitého (aţ na cca 0,4-0,6 %),  dále by bylo dobré  i sníţení obsahu oxidu 

titaničitého , některé cizí kaoliny mají obsah oxidu titaničitého téměř nulový, při sníţení 

barvících oxidů zároveň zvýšit obsah alkálií, především oxid draselný, zlepšit výrazně licí 

a reologické vlastnosti jako například tekutost , průtokovou dobu, RTS nebo viskozitu. 

Předností karlovarských kaolinů je jejich výhodné mineralogické sloţení s minimálním 

obsahem křemene, vysoký obsah kaolinitu a tím i oxidu hlinitého, velmi nízká abrazivita  

a vysoká bělost papírenských kaolinů, a dobrá plasticita.     

 U kaolinů z Podbořanska by bylo  třeba podstatně sníţit obsah oxidu titaničitého  

(z cca 0,4 % na 0,1 %), výrazně zlepšit licí a reologické vlastnosti jako jsou například 

tekutost, viskozita, RTS, průtoková doba.  Předností podbořanských kaolinů je niţší obsah 

oxidu ţelezitého, čistota, jemný křemen a vysoká bělost kaolinu po výpalu. Zcela 

mimořádná je lokalita Nepomyšl-Velká s vysokým obsahem oxidu hlinitého, s vysokou 

bělostí po vysušení i výpalu apod.         

  U kaolinů z oblasti Kadaňska jde především o sníţení barvících oxidů  

a zvýšení bělosti kaolinu po výpalu, zlepšit pevnost po vysušení apod. Předností kaolinů 

z Kadaňska je vysoký obsah oxidu hlinitého a dobré licí a reologické vlastnosti.   

  České keramické kaoliny pouţívané při výrobě porcelánu a jemné keramiky 

dobře splňují technické i obchodní parametry kladené na plavené kaoliny srovnatelné 

s cizími produkty. Inovace, technické zlepšení kvalitativních vlastností a  cenové relace 
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v oblasti plavených kaolinů musí být však podloţeny prosperitou odběratelských firem, 

které jsou schopny moderní úpravy kaolinu ekonomicky pokrýt. 
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