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Anotace

Tato  bakalářská  práce  je  zaměřená  na mechanickou  přípravu  částic  cordieritové 

keramiky.  Cordieritová  keramika  byla  připravena  pomocí  čtyř  směsí  minerálů  mastku, 

kaolinitu, vermikulitu a oxidů Al2O3 a MgO. Připravené částice cordieritové keramiky byly 

analyzovány  pomocí  skenovací  elektronové  mikroskopie,  distribuce  velikosti  částic 

a rentgenové difrakční analýzy.
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Abstract

This bachelor thesis is focused on the mechanical preparation of cordierite ceramic 

particles.  Cordierite  ceramic  was  prepared  using  the  five  mixtures  of  minerals  talc, 

kaolinite, vermiculite and oxides Al2O3 and MgO. Prepared mixtures were analysed using 

the scanning electron microscopy, particle size distribution and X-ray diffraction analysis.
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Úvod

Cordieritová  keramika  má  velký  význam  v moderních  technologiích 

a nanotechnologiích.  V současné  době  je  kladen  důraz  na  přípravu  materiálů 

s definovanými elektrickými, elektrochemickými a tepelnými vlastnostemi. Tato keramika 

tyto vlastnosti má a tudíž nachází uplatnění v elektronice při výrobě mikroelektronických 

součástek, dále pak ve strojírenském průmyslu na výrobu spalovacích součástek. V jiných 

oborech se uplatňuje pro vysokou odolnost proti teplotním šokům. V mnoha průmyslových 

oblastech  jako  katalyzátory  anebo  termální  izolátory.  Taky  se  používá  jako  nosič 

odporových elementů pro nájezdové a brzdové odpory trakčních motorů, tělesa infrazářičů, 

nosiče  katalyzátoru  výfukových  plynů  spalovacích  motorů.  Žárovzdornost  cordieritové 

keramiky se používá například na výrobu varných desek.

K přípravě  této  keramiky  se používají  suroviny  vyskytujících  se v přírodě,  které 

jsou  pro  použití  upravovány.  Jde  o heterogenní  materiály,  které  jsou  po  tepelném 

zpracování  tvořeny  fázemi  a krystaly  požadovaného  složení.  V průmyslu  se  používá 

syntetický cordierit.

Základem cordieritové keramiky je minerál cordierit. Cordierit je klasifikován jako 

speciální keramický izolační materiál.

Tato  keramika  je  významná  díky nízkému  nebo  zápornému  koeficientu  tepelné 

roztažnosti. Tato významná vlastnost napovídá, že materiály tohoto charakteru nacházejí 

uplatnění  především  v prostředí  s kolísavými  teplotami  a tudíž  odolávají  značným 

teplotním šokům.

Tato  práce  se věnuje  přípravě  částic  cordieritové  keramiky ze  směsí  přírodních 

jílových  minerálů,  které  jsou  po  tepelném  zpracování  mlety  v kulovém  mlýně. 

K charakterizaci částic cordieritové keramiky jsou využity techniky skenovací elektronové 

mikroskopie, rentgenové difrakční analýzy a distribuce velikosti částic.
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1 TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Cordierit

Cordierit  je  přírodní  minerál,  který  se  řadí  do  třídy  silikátů  (Obr. 1.1).  Vzniká 

ve vyvřelých  a přeměněných  horninách,  bohatých  na  hliník.  Běžný  je  v  kontaktně 

metamorfovaných  rohovcích  vzniklých  přeměnou  jílovitých  usazenin  a v  některých 

regionálně  metamorfovaných  horninách  jako  jsou  ruly  a migmatity.  Vyskytuje  se  také 

v některých hliníkem a hořčíkem bohatých žulách. Většinou se jedná o modrý minerál, ale 

může  být  i  nazelenalý,  nažloutlý,  šedý  nebo  hnědý  a  je  často  silně  pleochroický 

(mnohobarevnost ve světle poskytujícím v různých směrech) [1].

Vyskytuje se nejčastěji v podobě zrnitých agregátů, jindy tvoří krátce sloupcovité 

krystaly s bezbarvým vrypem [2].

Obr. 1.1: Cordierit [1].

Na průsvitných a průhledných  krystalech  je  patrný  dichroismus  (dvoubarevnost). 

V povrchových  podmínkách  se  snadno  mění  v jemně  šupinaté  šedé  nebo  zelenošedé 

agregáty  muskovitu  nebo  chloritu  (tzv.  pinit).  Při  regionální  metamorfóze  vzniká 

v amfibolitech, migmatitech,  ale hlavně v rulách, které se považují za nejhlubší. Vzniká 

díky  nízkému  parciálnímu  tlaku  H2O  v rulách  granulitových  sériích.  Běžné  cordierity 

obsahují až 50 % sekaninaitové složky, nerosty ze skupiny cordieritu. Velmi důležitá je 

přítomnost vody ve struktuře, minoritně mohou být přítomny Mn2+, Na+ nebo Li+ [3]. 
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Synteticky  vyrobený  cordierit  se  používá  při  výrobě  žáruvzdorných  hmot, 

elektrických  izolátorů  a některých  keramických  výrobků.  Výskyty  mineralogického 

cordieritu jsou v Brazílii, na ostrově Srí Lanka, ale především na Madagaskaru, v Tanzanii 

a Namibii [1, 4].

Symetrie  krystalových  struktur  cordieritu  je  ortorombická  (kosočtverečná). 

Rombická forma je tvořena šestičetnými prstenci tetraedrů SiO4, kde část je substituována 

atomy Al3+.  Další  atomy Al3+ jsou  v tetraedrické  koordinaci,  kde  se prstence  propojují 

do prostorové  kostry,  kde  uspořádání  silně  připomíná  strukturu  tektosilikátů  (Obr. 1.2). 

Střídají  se  zde  tetraedry  tvořené  Al3+ a Si4+.  Atomy  Mg2+ jsou  v oktaedrické 

koordinaci [3, 5]. 

Obr. 1.2: Schematické znázornění struktury cordieritu v řezu (100). Prstence 

tetraedrů Si a ostatní koordinační polyedry jsou uspořádány do vrstev podle (001) 

[5].
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Používaným  synonymem  pro  cordierit  je  iolit  a dichroit.  Fyzikální  vlastnosti: 

tvrdost  je 7 ‒ 7,5,  měrná  hmotnost  2,53  až  2,65 g/cm3.  Cordierit  je  částečně  rozpustný 

v kyselinách.  Převážná  většina  cordieritů  je  opticky  negativní,  2V  se  pohybuje 

mezi 65 až 85°. Mnoho cordieritů je bohatých na Mg2+. Cordierit je dvoutvarý s indialitem 

jež  je  jeho  vysokoteplotní  variantou,  která  je  hexagonální.  Strukturně  je  velmi  blízky 

berylu. Teoretické složení berylu je vyjádřeno vzorcem BexAly(SizOw). Patří mezi cyklické 

silikáty  se  šestičetným  prstencem  tetraedrů  SiO4.  Obecný  beryl  je  slabě  žlutozelený 

s různými odstíny a je ve větších kusech neprůhledný, skelně lesklý. V tenkých výbrusech 

je průhledný a bezbarvý. Může bý i barevný, jako zelený, modrý, červený nebo růžový. 

Beryl  se  převážně  hromadí  v produktech  kyselého  žulového  magmatismu  jako  jsou 

pegmatity,  albitity,  greiseny a některé na těkavé prvky bohaté na žuly a aplity,  řídký je 

v některých ryolitech,  alpských žilách  a v metamorfovaných  horninách.  Nejvýznamnější 

nahromadění berylu je v žulových draselných až draselno-sodných pegmatitech [3, 5].

1.2 Cordieritová keramika

Základem cordieritových  keramických  materiálů  je  minerál  cordierit.  Je  jednou 

ze dvou ternárních  sloučenin/fází  v  třífázovém systému MgO ‒ SiO2 ‒ Al2O3 (Obr. 1.3). 

Zatímco základní oxidy mají vysoký bod tání (MgO – 2700 °C, Al2O3 – 2050 °C a SiO2 ‒

1713 °C) cordierit je žáruvzdorný, odolává vysokým teplotám. Taje nesourodě (dochází 

k změně chemického složení) za rozpadu na mullit a taveninu. Vzniká reakcemi v pevném 

stavu ze směsi  kalcinovaného mastku,  kaolinitu  a oxidu hlinitého,  nebo může být také 

připraven ze směsi kalcinovaného mastku, kaolinitu a oxidu hořečnatého, který vzniká bez 

dalších  produktů,  nebo  původních  surovin  tj.  mastku,  čistého  jílu  a uhličitanu 

hořečnatého [7].
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Minerál cordierit má dvě modifikace. Nízkoteplotní forma µ-cordierit má vláknité 

krystaly  a  vzniká  krystalizací  skla  cordieritového  složení  pod  teplotou  925 °C. 

Vysokoteplotní  forma  α-cordierit  vzniká  monotropní,  nevratnou,  přeměnou µ-cordieritu 

v teplotním intervalu  975  až  1150 °C.  α-cordierit  se  vyskytuje  v cordieritové  keramice 

vypálené na teploty vyšší než 1200 °C. Teplota tání cordieritu je 1435 °C, která je spojena 

s jeho rozkladem.  Jedná se o  inkongruentní  bod tání.  Při  tání  cordieritu  vzniká  mullit 

a hořečnaté  sklo  a  mění  se  výrazně  vlastnosti  cordieritové  keramiky,  především  její 

teplotní  roztažnost.  Stabilní  teplotní  oblast  cordieritu  je  1345  až  1460 °C  a odpovídá 

nejnižší tavící teplotě v ternárním systému [7].

Obr. 1.3: Fázový diagram soustavy MgO ‒ Al2O3 ‒ SiO2 [6].

Materiály  na  bázi  cordieritu  jsou  technicky  nejcennější  ty,  které  vedle  výborné 

oděruvzdornosti vynikají nízkou teplotní roztažností i vysokou odolností proti náhlé změně 

teploty.  Tyto  vlastnosti  jsou  lepší  než  u  běžně  používaného  taveného  čediče  a  mají 

uplatnění v mechanicky a chemicky namáhaných místech, jako jsou mlecí tělesa, dopravní 

potrubí  a pod.  Řada  dalších  materiálů  je  vhodná  pro  stavební  a dekorační  obklady. 

Cordieritová  keramika  se  osvědčila  především  jako  materiál  nosič  katalyzátorů 

výfukových  plynů  spalovacích  motorů.  Široké  uplatnění  nachází  i v elektrotechnických 

aplikacích,  jako nosiče  topných drátů,  zhášecí  komory stykačů nebo tělesa  infrazářičů. 
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Použití cordieritu ve vysokoteplotních materiálech je omezeno jeho inkongruentní teplotou 

rozkladu při cca 1430 °C. Je známý také materiál  na bázi šamotu (někdy i cordieritový 

šamot), který je používán jako pálící pomůcky nebo pouzdra při výpalu stavební keramiky, 

cihlářských výrobků, porcelánu a pod. [8].

1.3 Vlastnosti cordieritové keramiky

Cordieritová  keramika  se  vyznačuje  nízkou  dielektrickou  konstantou,  vysokým 

odporem,  vysokou  tepelnou  i chemickou  stabilitou,  nízkým  koeficientem  teplotní 

roztažnosti a vysokou odolností proti náhlým změnám teploty. Tyto materiály se řadí spolu 

s křemenným sklem,  jen do cca 1000 °C,  do skupiny materiálů  s nízkým koeficientem 

teplotní roztažnosti (pod 4·10-6 °C-1). Při použití se využívá vysoké odolnosti proti náhlým 

změnám teploty a dobrých elektroizolačních vlastností.  Patří  mezi  technickou keramiku 

a nachází uplatnění v mnoha oborech díky dobré mechanické pevnosti v žáru i za studena. 

Užitné  vlastnosti  ovlivňuje  nejen  chemické  složení,  ale  i další  vlastnosti  keramiky. 

Při použití jakékoliv materiálu je zapotřebí užitné vlastnosti, způsob zabudování, omezení 

při  provozu, cenovou náročnost.  Taktéž je to i u cordieritové keramiky.  Aby se zvýšila 

trvanlivost  materiálu,  je nutné stanovit  pracovní  podmínky vyzdívky,  pálicích pomůcek 

a jiných  aplikací.  Zkouška  únosnost  v žáru  nebo-li  odolnost  proti  deformaci  v žáru, 

simuluje provozní podmínky při aplikaci. Při zatížení a zvyšující se teplotě se měří délkové 

změny ve směru působícího tlaku. Výsledkem zkoušky je teplota. Někteří měří i pevnosti 

při zvýšených teplotách. Další vlastností je objemová hmotnost a zdánlivá pórovitost, které 

určují  další  fyzikální  vlastnosti,  jako  je  pevnost  tlaku  za  studena.  Délková  teplotní 

roztažnost s měrnou tepelnou kapacitou a součinitelem tepelné vodivosti, určují odolnost 

proti náhlým změnám teplot [8, 9].

Jílové  minerály  pro  cordieritovou  keramiku  jsou  nenákladné  a jsou  široce 

využívány na výrobu různých keramických výrobků. Díky nízkému koeficientu termální 

roztažnosti je žáruvzdorný, neboť žárovzdornost je rovna nebo vyšší něž žároměrka 150, 

což představuje teplotu 1500 °C [7], využívá se na výrobu sklokeramických varných desek 

a při výrobě monolitického katalyzátoru pro dieselová vozidla [6].
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Efektivnější a spolehlivější metody výroby porézních keramických materiálů jsou 

založeny na  technice,  při  níž  se  jako prekurzor  používá  pěnový polymer  nebo přidání 

organických látek, které se vypálí na zachovalou příslušnou velikost a tvar pórů původních 

organických částic [6].

1.3.1 Materiály pro cordieritovou keramiku

Čistý  mastek  má  chemický  vzorec  Mg3Si4O10(OH)2 (Obr. 1.4.a)).  Tvoří  tenké 

tabulkovité krystaly.  Krystalová soustava je triklinická. Barva je světle až tmavě zelená, 

šedá,  hnědavá nebo bílá.  Lesk je skelný,  perleťový,  průhledný až průsvitný,  vryp bílý. 

Tvoří  se  alterací  ultrabazických  vyvřelých  hornin  a dolomitů.  Je  špatný  vodič  tepla, 

elektrickému proudu klade velký odpor a má i  absorpční  schopnostmi  pro tuky,  barvy 

a pryskyřice. Mastek je chemicky velmi odolný a žáruvzdorný, v kyselinách nerozpustný. 

Má využití v elektrotechnice, sklářství, slévárenství i ve stavebnictví [5].

Kaolinit Al2Si2O5(OH)4 je dvojvrstvý minerál (Obr. 1.4.b)). Krystalová soustava je 

triklinická.  Má  jednovrstevnou  strukturu.  Je  základní  složkou  kaolinů  a nejčastějším 

jílovým minerálem v hlinách a jílech. Kaolinit je bílý, žlutý, červenavý, hnědavý, modrý. 

Obvykle je celistvý, matný či šupinky, plastický když je vlhký a žárovzdorný. Tento jílový 

minerál  vzniká  větráním  nebo  hydrotermální  alterací  živců  a v malé  míře  jiných 

alumosilikátů  za  kyselých  podmínek.  Může  tvořit  samostatná  zvětralinová  kaolinová 

ložiska,  kaolinitické  jíly  významné  jako žáruvzdorné  suroviny,  může  být  také  složkou 

kaolinitických  pískovců a odlitických  rud  Fe  a v menší  míře  pozdní  složkou  pegmatitů 

a hydrotermálních ložisek [3].

a)       b) c)     d) e)

Obr. 1.4: Materiály pro cordieritovou keramiku: a) mastek, b) kaolinit [10], c) oxid hlinitý, 

d) oxid hořečnatý [11], e) vermikulit [12].
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Oxid hlinitý Al2O3 se v přírodě nachází v čisté formě jako minerál korund (α Al2O3) 

(Obr. 1.4.c)). Vyskytuje se celistvý a zrnitý. Může mít mnoho barev, jako šedý, hnědavý, 

nažloutlý, narůžovělý a namodralý. Jeho nejcennější drahokamová odrůda je rubín, který 

má barvu krve. Je průhledný až průsvitný se skelným až diamantovým leskem. Korund 

není štěpný. Tvoří se ve vyvřelých horninách chudých na křemen a v metamorfovaných 

horninách  bohatých  na  hliník.  Při  metamorfóze  vápenců  bohatých  na  Al  a dolomitů 

s malým podílem SiO2 vznikají  často barevné a někdy i drahokamové odrůdy korundu. 

V kyselinách nerozpustný a chemicky odolný [1].

Oxid hořečnatý MgO (Obr. 1.4.d)) je bílá krystalická látka vyskytující se v přírode 

jako  minerál  periklas.  Krystalová  soustava  je  kubická.  Vzácně  vytváří  malé  oktaedry, 

častěji  nepravidelná,  okrouhlá  zrna.  Je  bezbarvý  až  šedavě  bílý,  žlutý,  hnědavě  žlutý, 

zelený až černý. Vzniká jako vysokoteplotní kontaktně metamorfní nerost v dolomitických 

mramorech a skarnech, ojediněle na hořících uhelných haldách. V podmínkách zemského 

povrchu je nestabilní a postupně se mění na brucit [2, 3].    

Vermikulit  je  trojvrstvý  fylosilikát  např.  Mg-vermikulit,  který  má  složení 

odpovídající vzorci (Mg, Fe3+, Al, Ca)3(Al, Si)4O10(OH)2·4H2O připomíná makroskopicky 

biotit  nebo chlorit  (Obr. 1.4.e)).  Významná  ložiska  vermikulitu  pravděpodobně vznikla 

termální  přeměnou  nebo  zvětráním  biotitu.  Barva  je  bronzově  žlutá,  hnědá  někdy 

s odstínem do zelena. Vryp je světle žlutý. Je to průsvitný minerál se skelným leskem. Je-li 

zahřát, může se rozvinout do pokrouceného červovitého tvaru [1].

1.4 Mechanická příprava částic cordieritové keramiky

Základem  přípravy  směsí  pro  cordieritovou  keramiku  je  rozdružení  výchozích 

složek na  požadovanou velikost  částic a jejich homogenizace. Při  přípravě  cordieritové 

keramiky se vychází ze směsi žárovzdorného jílu, mastku, oxidu hořečnatého nebo oxidu 

hlinitého.  Požadované složení keramické směsi se dosahuje způsobem mletí.  Tvarování 

se provádí až po lití suspenze do forem. Po vysušení se výrobky pálí [7].  

Cordierit  vznikající  při  výpalu  keramiky  je  produkt,  jehož  struktura  závisí 

na složení směsi, teplotě a časovém postupu při zpracování. Většinou převádí hexagonální 

vysokoteplotní forma. Teplota výpalu nemá překročit teplotu tvorby první taveniny [8]. 
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Obr. 1.5: Porovnávaní délkové teplotní roztažnosti vybraných žárovzdorných taviv, 

křemenného skla a cordieritu [8].

Výroba  cordieritu  může  být  provedena  přímo  mícháním,  a to  jednoduchých 

sloučenin jako oxidů, hydroxidů a uhličitanů, dvojité sloučeniny jako jíly, mastek, steatit, 

sepiolit, spinel, mullit, fosterit, trojité sloučeniny takové jako chloritan [13].

Pokud  se  týká  technologického  zpracování,  je  možné  směsi  vytvářet  běžnými 

provozními technologiemi. Na vakuových i pístových lisech je možné z cordieritové hmoty 

táhnout substráty s plastickou strukturou, které jsou z hlediska geometrie složitým tvarem. 

Stejně tak i sítka pro hutní průmysl. Pro tyto aplikace je nutné, aby hmota pro tažení měla 

vlhkost  21  až  22 %,  byla  homogenní  a dobře  plastifikována.  Konstrukce  tažného  ústí 

a tažné  hlavy  je  prvkem  pro  zvládnutí  technologie  tažení.  V oblasti  automobilového 

průmyslu se úspěšně používá takto vyrobený cordieritový substrát s voštinovou strukturou, 

jako hlavní součást reaktoru pro katalytické odstraňování škodlivých součástí výfukových 

plynů spalovacích motorů [14].

V cordieritové  keramice  je  cordierit  zřetelně  patrný  až  po  výpalu  nad 1300 °C, 

přestože vzniká už od 1200 do 1250 °C. S rostoucí teplotou výpalu nebo jeho opakováním 

probíhá  rekrystalizace  z krystalků  o velikosti  1 – 2.10-6 m  na  jedince  až  20.10-6 m 

při teplotě 1400 °C. Nad 1460 °C se cordierit rozkládá na mullit a taveninu. Mullit tvoří 

snopkovité agregáty, uspořádané ve sférolity. 
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Agregáty mají  čtvercový průřez  a jsou i přes 1 mm dlouhé,  široké 25 ‒ 0.10-6 m. 

Jsou složeny z jehliček mullitu. Při reakci složek MgO-Al2O3-SiO2 není cordierit primární 

sloučeninou, ale vzniká spinel MgO·Al2O3, který reaguje s SiO2  na cordierit. Ve směsích 

složených z mastku a kaolinu, nebo SiO2 a MgO, se nachází do teplot 1200 až 1250 °C 

pseudomorfózy po jílových minerálech, mastku, případně i volný křemen. Důležitou roli 

hraje  homogenita  surovin.  V oblasti  nižších  vypalovacích  teplot  a  ve  slabě  pálených 

hmotách se pozoruje ve výbrusových preparátech poměrně ostře oddělené oblasti složené 

z velmi jemného cordieritu, ale i protoenstatitu, ze zmullitizovaného jílu, volného křemene 

nebo  shluků  α-korundu,  pocházejícího  z  oxidu  hlinitého.  Největší  stupeň  zreagování, 

probíhající v oblasti teplot 1300 – 1400 °C vykazují směsi na bázi mastku a kaolinu (při 

nižších teplotách)  a na bázi kaolinu, oxidu hořečnatého a SiO2 (  při  vyšších teplotách). 

V případě výpalu suroviny složené z kaolinu, oxidu hořečnatého a jemně mletého křemene 

se objevuje rovněž značný podíl 3 ‒ 6.10-6 m velkých izometrických krystalků cordieritu, 

vedle malého množství volného křemene [15].

U složení  směsí  blízkých  cordieritu  se  při  teplotě  liquidus  tvoří  velké  množství 

taveniny. Jsou známé případy, kdy na malém vzorku je patrná zóna nedopálená (pórovitá) 

i zóna úplně protavená i když rozdíl teplot činil několik stupňů [16].

Důležité  jsou  zejména  mechanické  způsoby  zpracování  pokud  dopomohou 

ke změnám v jejich textuře a struktuře. V mnoha případech tyto změny struktury způsobují 

jisté  modifikace  ve  složkách  vytvořených  teplotním  zpracováním  mechanochemicky 

upravených  pevných látek.  V případě,  že  jsou  podrobeny intenzivnímu  mletí,  kaolinit, 

gibbsit  a mastek  podstupují  důležité  strukturní  alternace.  Složky,  které  vzniknou 

důsledkem  mechanického  zpracování  směsí  dvou  nebo  více  prekurzorů  jsou  směsi 

kaolinitu a gibbsitu při tvorbě mullitu, směsi gibbsitu a brucitu při tvorbě spinelu a směsi 

mastku, jílu a gibbsitu při výrobě cordieritu [17].

Mechanochemické  aktivace  cordieritu  se  zabývá  účinky  amorfizace  způsobené 

mletím dané směsi a jejím vlivem na tvorbu cordieritu. Směs projde šesti různými způsoby 

zpracování:  smícháním  bez  mletí,  mletí  bez  porušení  struktury  a mletím  porušujícím 

strukturu  v oscilačním  mlýně  provedeným  ve  čtyřech  různých  délkách  trvání.  Složky 

vytvořené tepelným zpracováním jsou zkoumány použitím diferenciální termální analýzy, 

termogravimetrické  analýzy,  dilatometrií  a rentgenové  difrakci  v jistých  kombinacích. 

Po provedení a srovnání termálních analýz nejsou zjištěny žádné významné rozdíly [17].
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Mechanická chemie je vědní obor zabývající se chemickými reakcemi tuhých látek, 

které  se  uskutečňují  pod  mechanickou  aktivací.  Je  to  předmětem  narůstajícího  zájmu 

v souvislosti s vědou a technologií o stavu pevných látek. Mechanochemická syntéza má 

velký  potenciál  pro  neobvyklou  práškovou  syntézu  při  nízké  teplotě  kromě  výhod 

vyplývajících z poklesu aglomerace teploty a hustších těles [13].

Intenzivní  mletí  aktivuje  keramické  prášky,  které  podporují  rozvoj  procesů 

v pevném  stavu.  Mechanická  energie  vytváří  strukturální  nedokonalosti  v práškových 

částicích během mletí  a tento vliv zvyšuje reaktivitu základních materiálů.  Kromě toho, 

mletí, které je založeno na nárazu a tření, zvyšuje sazby chemické reakce pomocí redukce 

velikosti částic, kterými narůstá specifický povrch [13].

1.4.1 Kulové mlýny pro přípravu keramických materiálů

Účinným a nejužívanějším způsobem přípravy keramické směsi je společné mletí 

v kulovém mlýnu na mokré mletí nebo mletí za sucha. V některých případech se melou 

neplastické  suroviny  i jíly  s malým  množstvím  kaolinu,  který  zajišťuje  stabilitu  mleté 

suspenze [7].

Pokrokem  v technologii  mletí  je  oddělené  suché  mletí  jednotlivých  surovin. 

Při společném mletí není možné ovlivnit dezintegraci částic jednotlivých surovin. Pro další 

zpracování  hmot  suchou cestou  přináší  tento  způsob mletí  značné  ekonomické úspory, 

protože se šetří náklady na vysušení vody ze hmot [18].

Mezi  nejběžnější  gravitační  mlýny  patří  v keramice  tzv.  kulové  mlýny,  jejichž 

mlecí tělesa mohou být i oblázky,  válečky a tyče.  Podle tvaru mlecího prostoru jsou to 

nejčastěji  mlýny  bubnové,  hrncové  nebo  troubové.  Mlecí  prostor  má  tvar  bubnu,  je 

ocelový, uvnitř je vyložení z vhodného materiálu např. korundu. Mlýny pracují periodicky 

nebo kontinuálně [18].

Kulové  mlýny různých  typů  se  rozlišují  především podle  jejich  délky.  Funkční 

charakteristikou kulových mlýnů je jejich průměr D a délka L. Krátké kulové mlýny jsou 

tzv.  mlýny  bubnové.  Dlouhé  kulové  mlýny  jsou  tzv.  mlýny  troubové.  Kulové  mlýny 

se rozdělují na bubnové kulové mlýny, kuželové kulové mlýny a troubové mlýny.

19



Bubnové  kulové  mlýny  jsou  krátké,  poměr  délky  mlýna  k jeho  průměru L/D je 

obvykle menší než 2 až 2,5. Funkční částí bubnového mlýna je dutý buben nebo válec, 

uložený na dvou čepech. V poměrně krátkých bubnových mlýnech nedochází k přemílání. 

Nejčastěji  požívané  bubnové  kulové  mlýny  jsou  s vynášením  produktů  dutým  čepem 

a mlýny s vynášením produktů štěrbinovou mezistěnou na konci mlýna [19].

Kuželový kulový mlýn je zvláštním typem kulového mlýna s vynášením produktu 

dutým čepem. Kuželové mlýny se liši od bubnových kulových  kombinovaným tvarem. 

Troubové mlýny se liší od mlýnů bubnových svou délkou. Poměr D/L bývá od 1 : 3 

do 1 : 8.  Pracují  podobně  jako  mlýny  bubnové  s rozdílem,  že  melou  především 

rozmělňováním a rozmačkáváním. Uplatňuje se v chemickém a keramickém průmyslu, kde 

se požaduje velmi jemné mletí [19].

Obr. 1.6: Planetový kulový mlýn PM 100 CM, dodavatel fa Retsch [20].
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Planetové kulové mlýny se používají všude tam, kde je vyžadován nejvyšší stupeň 

jemnosti.  Kromě  klasických  procesů  míchání  a zmenšování  velikosti,  mlýny  splňují 

všechny  technické  požadavky  pro  koloidní  mletí  a mají  příkon  energie  nezbytný 

pro procesy  mechanického  legování.  Extrémně  vysoké  odstředivé  síly  planetových 

kulových  mlýnů  vytváří  vysokou  drtící  energii  a tak  umožňují  krátkou  dobu  mletí. 

Používají se v oblasti medicíny, biologie, chemie, geologie, farmacie, zemědělství.

PM 100 CM je výhodný stolní model s mlecí stanicí. Využívá odstředivé síly, což 

vede  k šetrnějšímu  mletí  vzorku  s menší  abrazí.  Je  vhodný  pro  dlouhodobé  testování 

a kontinuální  provoz.  Možné  je  jak  suché,  tak  i mokré  mletí.  Zálohování  při  výpadku 

energie  zajistí,  že  zbývající  doba  mletí  zůstane  uložena.  Mohou  být  použity  nádoby 

s objemem 12 ml až 500 ml.   Praktický příklad planetového kulového mlýna je uveden 

na Obr. 1.6 [20].

Mlecí tělesa jsou při otáčení bubnu vynášena do určité výšky vlivem odstředivé síly 

a tření  a padají  po  parabolické  dráze  nebo  se  odvalují  po  spodní  vrstvě  těles.  Způsob 

pohybu mlecích těles závisí zejména na frekvenci otáčení mlýna, ale i na způsobu plnění 

a na charakteru  vyložení  mlýna.  Důležitým pojmem jsou tzv.  kritické  otáčky kulového 

mlýna. Je to počet otáček za minutu, při níž je mlecí těleso vyneseno až do nejvyšší možné 

polohy a ustává mletí. Mlýn se plní zhruba do 2/3 objemu. Při mletí za sucha by poměr 

hmotnosti  mlecích  těles  a meliva  měl  být  takový,  aby  melivo  vyplnilo  mezery  mezi 

mlecími  tělesy.  Při  malém  množství  meliva  se  rychle  opotřebovávají  mlecí  tělesa 

i vyložení mlýna. Při příliš velkém množství meliva se snižuje účinnost mletí. Zpravidla 

se pro jednu náplň mlýna používají mlecí tělesa různé velikosti. Je to výhodnější, než mají 

mlecí tělesa jednu velikost. Také tvar mlecích těles ovlivňuje účinnost mletí. Mezi tělesy 

tvaru koule dochází  při vzájemné srážce k bodovému dotyku,  mezi  válečky může dojít 

ke kontaktu na přímce i ploše, mezi tyčemi na přímce, přičemž výhodou tyčí jako mlecích 

těles je, že vždy se přednostně drtí největší částice v prostoru mezi tyčemi. Tyče se však 

příliš nepoužívají,  protože mají některé nevýhody. Mlecí koule jsou dražší a výhodnější 

než válečky. Při mletí je třeba počítat s určitým omelem vyzdívky mlýna, otěrem mlecích 

těles  i kontaminací  mleté  směsi.  Proto  se  používají  někdy i pryžové  koule  s ocelovým 

jádrem na snížení otěru mlecích těles [18].

Doba  mletí  závisí  také  na  druhu  mletého  materiálu  (meliva),  tj.  na  tvrdosti, 

houževnatosti, na vstupní zrnitosti a na požadované výstupní jemnosti [18].
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2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Cílem bakalářské práce je příprava částic cordieritové keramiky a jejich strukturní 

a fázová charakterizace.  Cordieritová keramika se ve světě využívá zejména pro nízkou 

cenu jílovitých minerálů na její výrobu a dobré fyzikální  vlastnosti.  Nachází všeobecné 

uplatnění v elektrotechnice, jako elektrické izolanty, žáruvzdorné hmoty i ve strojírenském 

průmyslu.  Cordierit  je  přírodní  minerál  a jeho  výskyt  v přírodě  je  vzácný.  Na základě 

těchto faktů se tato bakalářská práce zabývá nejjednodušším procesem výroby cordieritové 

keramiky a to mechanochemickou cestou.

V rámci teoretické práce je pozornost věnována:

a) cordieritu a cordieritové keramiky,

b) vlastnostem cordieritové keramiky a materiálům cordieritové keramiky,

c) mechanickou přípravu částic cordieritové keramiky.

V rámci  experimentální  práce  byly  připraveny  čtyři  směsi  částic  cordieritové 

keramiky, u kterých byly následně hodnoceny:

a) strukturní vlastnosti pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM),

b) fázové vlastnosti pomocí rentgenové difrakční analýzy (RTG),

c) distribuce velikosti částic (DVC).

Bakalářská  práce  byla  realizována  v rámci  projektu  GAČR  č.  205/09/0352 

a výzkumného  projektu  CZ.1.05/1.1.00/02.0070 - IT4  Innovations  Centre  of  Excellence 

project.
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

Bakalářská práce byla realizována v laboratořích Centra nanotechnologií (VŠB-TU 

Ostrava). Jednotlivé postupy jsou uvedeny v této kapitole tak, jak po sobě následovaly.

3.1 Příprava směsí a částic cordieritové keramiky

Na  přípravu  cordieritové  keramiky  byly  použity  minerály  mastek,  kaolinit, 

vermikulit, oxid hlinitý Al2O3 a oxid hořečnatý MgO o velikosti částic < 40 µm. Z těchto 

minerálů byly připraveny 4 směsi, které jsou uvedeny v Tab. 3.1. Podíly v jednotlivé směsi 

jsou uvedeny vždy v hm.%.

Tab. 3.1: Složení a označení směsí pro cordieritovou keramiku.

Vzorek
Mastek Kaolinit Vermikulit Al2O3 MgO

[hm.%]

C0 4,0 4,7 - 1,3 -

C 3,0 4,5 1,2 1,3 -

C1 4,0 4,7 - 1 0,3

C2 3,0 4,5 1,2 1 0,3

Směsi jílových minerálů byly mleté v kulovém planetárním mlýně po dobu 10 min. 

Tyto  směsi  byly  umístěny do keramických  vaniček  (Obr.  3.2),  které  pak byly  po dobu 

jedné  hodiny  tepelně  zpracovány  v muflové  peci  při  teplotě  1300 °C.  Směsi  byly 

ponechány v muflové peci do úplného vychladnutí. Celková doba setrvání směsí v muflové 

peci byla při těplotě 3 °C min. po 1 min.

Směsi  po tepelném zpracování výrazně změnily barvu. První směs C0 byla před 

tepelném  zpracování  bílé  barvy.  Po  tepelném  zpracování  se  tato  bílá  barva  změnila 

na světle šedou barvu. 
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Druhá směs  C byla  před tepelném zpracování  světle  hnědé barvy.  Po tepelném 

zpracování se směs změnila na tmavě hnědou barvu. 

Třetí směs C1 byla před tepelném zpracování bílé barvy. Po tepelném zpracování se 

směs změnila na světle hnědou barvu. 

Čtvrtá  směs  C2 byla  před tepelném zpracování  světle  hnědá barva.  Po teplném 

zpracování se táto směs změnila na hnědo žlutou barvu. 

Tato změna barvy byla způsobena dehydratací struktur jílových minerálů.

 

a) b) 

Obr. 3.1: Směsi cordieritové keramiky v keramických vaničkách: a) před a b) po 

tepelném zpracování.

Jednotlivé  tepelně  zpracované  směsi  cordieritové  keramiky  byly  vybrány 

z keramických vaniček a následně byla každá směs mleta v kulovém planetárním mlýně 

na jemný  prášek  po  dobu  10  min.  Mletí  probíhalo  v karbid  wolframové  mlecí  nádobě 

a na mletí byly použity tři kuličky karbidu wolframu (WC). 
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3.2 Charakterizace částic cordieritové keramiky

3.2.1 Skenovací elektronová mikroskopie

Skenovací  elektronová  mikroskopie  (SEM)  (označována  také  jako  rastrovací 

elektronová mikroskopie) je zařízení umožňující sledování povrchů zkoumaných objektů 

při  velkém zvětšení.  Princip  této  metody  spočívá  v detekování  sekundárních  elektronů 

emitovaných  preparátem po  interakci  s primárním svazkem elektronů.  Primární  svazek 

elektronů je soustředěn do velmi malého bodu a skenuje povrch řádek po řádku. Velkou 

předností  SEM  je  jeho  velká  hloubka  ostrosti  a poskytuje  pozoruhodné  3D obrazy 

povrchových detailů vzorku [22].

SEM se využívá  v různých přírodovědeckých  odvětvích  jako v biologii,  chemii, 

fyzice,  mineralogii.  V současné  době  je  nepostradatelnou  součástí  každé  biologické 

laboratoře.  Díky  elektronovým  mikroskopům  se  dají  s vysokou  rozlišovací  schopností 

studovat viry,  jednotlivé  části  buněk.  Elektronová mikroskopie umožňuje studovat  také 

povrch a strukturu krystalů řady materiálů [23].

Částice  cordieritové  keramiky  pro  skenovací  elektronovou  mikroskopii  (SEM) 

se musely před vložením připravit.  Odebraná reprezentativní  část  vzorku byla  umístěna 

na uhlíkové  terčíky,  který  byl  podlepen  oboustrannou  lepící  páskou.  Vzorky  nalepené 

na terčíky  se  musely  pokovit,  protože  nevedou  elektrický  proud.  Pokovení  slitinou 

Ag/Au se provádělo ve specializovaném přístroji  způsobem naprašování. Následně byly 

vzorky charakterizovány v SE režimu.
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Obr. 3.2: SEM snímky částic čtyř směsí cordieritové keramiky.

Výstupem SEM byly snímky vzorků na kterých je možné pozorovat velikost částic, 

povrch,  resp.  strukturu  při  1000x násobném  zvětšení.  SEM  snímky  částic  směsí 

cordieritových keramik jsou uvedeny na Obr. 3.2.

Pomocí  SEM  bylo  zjištěno,  že  částice  C0 mají  nepravidelný  tvar  o přibližné 

velikosti  10 µm.  Vzorky C a C1 mají  oválný,  místy  hranatý  tvar  ohraničený  malými 

částicemi.  Částice  agregují  do  agregátů  velikosti  20 µm.  Částice  směsi  C2  o přibližné 

velikosti  20 µm mají  hranatý  tvar,  na  jejichž  povrchu  a hranách  se  nacházejí  jemnější 

částice o orientační velikosti 1 µm.
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3.2.2 Distribuce velikosti částic

Laserové  analyzátory  velikosti  částic  jsou  založeny  na vyhodnocování  rozptylu 

viditelného  světla  představuje  v současnosti  nejprogresivnější  metodu  charakterizace 

zrnitostního  složení  partikulárních  látek.  Současné  laserové  analyzátory  jsou  schopné 

analyzovat  částice  s velikostí  od 0,01 µm  do 2 - 6 mm.  Vzorky  ve formě  prášku  nebo 

suspenze se dávkuje do nádoby s míchadlem. Pro lepší dispergaci je tato nádoba vybavena 

ultrazvukovým  zdrojem.  Z nádoby  se vzorek  přečerpá  do opticky  průhledné  kyvety. 

Kolmo na kyvetu je nasměrován laserový paprsek, který se rozptyluje na částicích v kyvetě 

a difrakční obrazec se snímá mnohokanálovým detektorem. Zabudovaný počítač vyhodnotí 

naměřená data v první řadě ve formě distribuční křivky a ve druhém ve formě podrobné 

tabulky  udávající  objemový  obsah  jednotlivých  úzkých  frakcí  a některé  standardní 

statistické  údaje.  Požadovaný  objem  analytu  může  být  od 2 ml  do 5 ml.  V některých 

přístrojích stačí mít k dispozici pouze 1 µl vzorku. Obvyklý objem dispergační jednotky 

je přibližně 50 ml, ale ve výjimečných případech může být pouze asi 1 ml [24].

Distribucí  velikosti  částic  (DVC) byly hodnoceny velikosti  částic  cordieritových 

keramik na laserovém analyzátoru HORIBA LA-950. Při měření se použil mokrý způsob 

měření,  kdy  práškový  vzorek  byl  rozmíchán  do  roztoku  destilované  vody,  který  byl 

proháněn přes měřící  celu.  Výsledky jednotlivých měření  jsou uvedeny v Tab. 3.2 a na 

Obr. 3.3 – 3.6.

Pomocí kumulativní křivky můžeme zjistit maximální, minimální hodnotu velikosti 

částic.  Z  křivek  je  viditelné,  že  ze  zvyšování  rozměrů  částic  se  zvyšuje  i objemové 

zastoupení.
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Tab. 3.2: Statistické hodnoty velikosti částic vzorků směsí cordieritových keramik 

C0, C, C1 a C2. 

Vzorek
Medián (d50) Mean (d43) Mode Span

[µm]

C0 7,697 13,711 11,565 1,634

C 18,641 37,330 11,565 6,350

C1 18,641 51,454 13,246 3,548

C2 19,904 52,740 13,246 3,548

Tyto  hodnoty  vypovídaly,  že  vzorek  C2  má  největší  mediánovou  a meanovou 

hodnotu. Největší mode hodnotu mají vzorky C1, C2 a největší span vzorek C. Nejmenší 

mediánovou, meanovou, mode, span hodnotu má vzorek C0.
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Obr. 3.3: Grafické vyjádření distribuční křivky vzorku C0.
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Obr. 3.4: Grafické vyjádření distribuční křivky vzorku C.
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Obr. 3.5: Grafické vyjádření distribuční křivky vzorku C1.

29



0

1

2

3

4

5

6

7

0 50 100 150 200 250 300

Diameter(µm)

q(
%

)

Obr. 3.6: Grafické vyjádření distribuční křivky vzorku C2.

Z distribuční  křivky  vzorku  C0  (Obr. 3.3)  vyplývá,  že  největší  zastoupení  mají 

částice o velikosti přibližně 11,5 µm.

Na distribuční křivce vzorku C (Obr. 3.4) je vidět distribuce dvou částic o velikosti 

přibližně 11,5 µm a o velikosti 101 µm.

Z distribuční  křivky  vzorku  C1  (Obr. 3.5)  vyplývá,  že  největší  zastoupení  mají 

částice o velikosti přibližně 13 µm.

Z distribuční křivky vzorku C2 (Obr. 3.6) vyplývá,  že se jedná o distribuci dvou 

částic  o velikosti  přibližně  13 µm  a o velikosti  51 µm.  Tyto  hodnoty  korespondují 

se statistickými hodnotami span uvedenými v Tab. 3.2.

3.2.3 Rentgenová difrakční analýza

Rentgenová  difrakční  analýza  (RTG)  je  základní  metodou  k určování  fázového 

a strukturního složení pevných látek. Každá krystalická látka má jedinečný difraktogram, 

podle kterého jsme schopni ji identifikovat. 
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Tato  metoda  je  založená  na interakci  rentgenového  žáření  s elektrony  atomů 

spočívající  v pružném  (bezfotonovém)  rozptylu.  Díky  pravidelnému  periodickému 

uspořádání  atomů  v krystalické  fázi  dochází  po rozptylu  a následné  interferenci 

rentgenového záření ke vzniku difrakčních maxim, jejichž poloha, intenzita a tvar závisí 

na druhu atomů a dokonalosti jejich uspořádání v 3D prostoru. Studium tohoto difrakčního 

obrazce pak umožňuje zpětně studovat krystalické složení vzorku a jeho mikrostrukturu.

Tato  metoda  je  experimentálně  poměrně  jednoduchá.  Rentgenová  difrakce 

na práškových  vzorcích  se  používá  v celé  řadě  analytických  metod,  např.  pro  fázovou 

analýzu,  strukturní  analýzu,  studium  tenkých  vrstev,  analýzu  textur  a výzkum 

nanomateriálů.  Výchozím  materiálem  pro  RTG  je  monokrystal  nebo  polykrystalický 

materiál.  Pokud  je  stanovení  struktury  provedeno  z monokrystalových  dat,  jedná 

se o monokrystalové RTG strukturní analýze, pokud se řeší struktura z polykrydtalických 

(práškových) dat, jedná se o práškové RTG strukturni analýze  [24].

V případě RTG práškové difrakce lze měřit jak práškové, tak kompaktní vzorky. 

Práškové  vzorky  jsou  analyzovány  na  skleněných  držáčcích  (výjimečně  nasypané 

do kapilár).

Rentgenová prášková difrakční analýza je analytická metoda užívaná ke stanovení 

mineralogického (fázového) složení látek, které mají krystalický charakter. Principem této 

metody je dopad rentgenového záření na krystal. Díky periodičnosti krystalové struktury 

dochází  k rozptylu  záření  a následné  difrakci.  Na základě  detekce  takto  pozměněného 

záření  lze  zjistit  krystalové  rozměry  a tvar  krystalové  mřížky.  V práškovém 

(polykrystalickém) vzorku jsou jednotlivé krystality orientovány nahodile [25].

Připravené  částice  cordieritové  keramiky  byly  analyzovány  na  rentgenové 

práškovém difraktometru BRUKER D8 ADVANCE s CoK(α) lampou.
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Obr. 3.7: RTG difrakční záznamy čtyř směsí částic cordieritové keramiky: C, C0, 

C1, C2.

Rtg.  difrakční  záznamy  čtyř  práškových  vzorků  cordieritové  keramiky 

připravených při teplotě 1300 °C jsou uvedeny na Obr. 3.7. Je zřejmé, že záznamy všech 

směsí jsou identické.

V bazálních intenzitách 10 Å, 16 Å, 17 Å, 24 Å jsou první bazální intenzity, které 

odpovídají  přesně  fázovému  rozměru  cordieritové  keramiky.  Tyto  intenzity  byly 

identifikovány jako cordierit.

Z difrakčních  záznamů  je  patrné,  že  poměry  směsí,  jak  byly  stanoveny  a jsou 

uvedeny v Tab. 3.1, vedly vždy k přípravě částic cordieritové keramiky.
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4 ZÁVĚR

V rámci experimentální práce byly mechanochemicky připraveny částice čtyř směsí 

cordieritové keramiky (C0, C, C1, C2), které byly hodnoceny a charakterizovány. Z práce 

plynou následující závěry.

a) Ze  snímků  skenovacího  elektronového  mikroskopu  bylo  zjištěno,  že  částice 

směsí  vykazují  rozdílné  tvary,  nejčastěji  hranatého  a oválného charakteru.  Částice  jsou 

různých velikostí v intervalu hodnot 10 ‒ 20 µm.

b) Pomocí rentgenové difrakční analýzy byly identifikovány všechny difrakční línie 

vzorků C0, C, C1 a C2. U všech částic byla prokázána přítomnost cordieritové fáze.

c) U distribuce  velikosti  částic  pomocí  distribuční  křivky  byly  zjištěny  největší 

zastoupení  částic  u vzorku  C1 a C2 13 µm,  nejmenší  částice  byly  charakterizovány 

u směsi C0 a C 11,5 µm.
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