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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je rozdělena do třech hlavních kapitol, věnují se keramickým 

materiálům, které jsou v současné době nepostradatelnou složkou dnešních průmyslových 

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

materiály pro své některé vlastnosti selhávají. 

První kapitola popisuje historický vývoj keramických materiálů od doby prvního 

výskytu až do současnosti a vysvětluje obecné pojmy v keramice, jako je slinování, či tvorba 

keramického střepu. Samostatnou součástí této kapitoly je vývoj keramických materiálů na 

území České republiky. V druhé kapitole je popsáno rozdělení keramických materiálů podle 

použití. Dále jsou zde uvedeny hlavní typy tradiční keramiky. Kapitola se věnuje různým 

typům kameniny, poloporcelánů, pórovin, či zdravotnické keramice. Poslední třetí kapitola se 

zabývá speciálními keramickými materiály, zejména jejími vlastnostmi. Popisuje oxidační 

a neoxidační keramiku, keramiku pro vysoké pece, základní typy elektrotechnické keramiky 

a biokeramické a kompozitní materiály. 

Klíčová slova 

Slinování, keramický střep, tradiční keramika, porcelán, oxidační a neoxidační 

keramika, keramika pro vysoké pece, elektrotechnická keramika, biokeramika a kompozitní 

materiály. 

ABSTRACT 

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

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

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

are failing. 

The first chapter deals with the historical development of ceramic materials since the 

first appearance to the present and explains the general concepts in ceramics, such as 

sintering, or making ceramic body. A separate part of this chapter is the development of 

ceramic materials in the Czech Republic. The second chapter describes the distribution of 

ceramic materials by use. Furthermore, there are the main types of traditional ceramics. The 

chapter deals with different types of earthenware, imitation porcelain, earthenware, pottery or 

health. The third and last chapter deals with special ceramic materials, especially its 

properties. Describes the oxidative and non-oxidative ceramics, ceramics for blast furnaces, 

basic types of electrical ceramic and bioceramic composite materials. 

Key words 

Sintering, ceramic shard, traditional ceramics, porcelain, oxidative and non-oxidative 

ceramics, ceramics for blast furnaces, electrical ceramics, bioceramics and composites. 
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1   ÚVOD 

Keramické výrobky provázejí lidstvo od úsvitu jeho dějin. Zpracování hlíny není nijak 

náročné a hlína byla vždy snadno dostupná. Je zajímavá zejména pro umělce, a to díky řadě 

svých vlastností, které u jiných materiálů nacházíme jen s obtížemi. Zejména je to možnost 

pracovat s ní holýma rukama, díky tomu může být práce více spontánní. Hlína je také 

extrémně tvárná a umožňuje vytvořit strukturu, které bychom mohli těžko dosáhnout u jiných 

materiálů. 

V současné době se pro výrobu vysoce mechanicky odolných transparentních 

materiálů, převážně používají materiály jako sklo, krystalická keramika, sklokeramika 

a kompozity. Její hlavní výhodou je vysoká pevnost i vysoký modul pružnosti. Naopak 

nevýhodami jsou především velké technologické nároky, kdy je na její výrobu potřeba 

dosažení vysoké teploty i tlaku. 

Také stavební keramika má v současnosti velký význam pro lidstvo. Odhaduje se, 

že pouze cihlářské výrobky představují zhruba 7 % objemu stavebnin, vyráběných 

ve vyspělých zemích a po betonu a živičných výrobcích, tak zaujímají třetí místo v celkové 

produkci stavebních hmot. Keramika se uplatňuje rovněž ve výrobě užitkového a okrasného 

zboží, jako žárovzdorné a tepelně izolační žárovzdorné hmoty, nebo materiály pro 

elektrotechniku. 

Keramické materiály jsou velice důležitou součástí lidské civilizace, a to nejen 

v klasickém průmyslovém odvětví, ale také v biomedicíně. Biomedicína je disciplína založena 

na znalostech materiálového biologického – klinického výzkumu a pozorování. Vyhodnocuje, 

analyzuje a koordinuje soubory veškerých vědeckých poznatků od specializovaných 

odborníků a lékařů. Dnešní moderní trend naznačuje, že by postupně všechny důležité orgány, 

kromě mozku a centrální nervové soustavy, mohly mít svoje uměle vytvořené analogie. 

V poslední době se uplatňují zejména keramické povrchové bioaktivní materiály, které zdařile 

napodobují výhody materiálů biologických. Biokeramika vykazuje výborné vlastnosti 

ve srovnání s polymerními materiály. 

Aktuální uplatnění biokeramiky lze hledat v ortopedii, maxilofaciální chirurgii 

a stomatologii. Celkově mají biokeramické materiály široké využití v klinické medicíně 

od lebeční (kraniální) části, přes otolaryngologické implantáty, maxilofaciální výztuže, 

dentální implantáty, periodontální (dásňové) vložky aj. Dolní části končetin především 

kyčelní a kolenní klouby, bývají postiženy nemoci zvané osteoartritida, která je důsledkem 

opotřebení kostí věkem. Vysoce frekventovaným operativním zákrokem se stává totální 

kyčelní náhrada - endoprotéza, tzn. náhrada kyčelního kloubu, za umělý. Hlavní složky 

představuje keramika (především korund), polymer (PE, PMMA) a slitiny kovu (titanu, 

kobaltu a chromu). 

Skupina bioaktivních sklo-keramických materiálů na bázi apatitu a wollastonitu mají 

vynikající mechanické vlastnosti, které lze uplatnit v maxilofaciální (čelistní), tvarové 

chirurgii a neurochirurgii (obratlovém a meziobratlovém prostoru). 

Biokeramika nepodléhá korozi, je biologicky odbouratelná, vykazuje dobré 

tribologické vlastnosti charakterizující lepší snesitelnost při zátěži a menší otěruvzdornost při 

pohybu, jenže nemusí vykazovat lepší mechanické vlastnosti jako tvrdost či pevnost, oproti 

kovům nebo polymerům. Tudíž dochází ke kombinaci těchto materiálů a vznikají stále nové 

univerzální kompozitní biomateriály. 

Myšlenka vzájemného kombinování různých druhů materiálů do jednoho výsledného 

celku je již velmi stará. Mnohé se v tomto ohledu můžeme naučit od přírody, která ve svých 
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funkčních strukturách, využívá kompozitního principu velmi hojně. Typickými příklady 

mohou být například struktury dřeva nebo včelí plástve. 

Kompozitní materiály se velmi často využívají v současné moderní výrobní 

technologii a to především díky možnosti navrhovat velmi lehké konstrukce s vysokými 

hodnotami mechanických vlastností. Jsou to především parametry měrné pevnosti, modulu 

pružnosti a odolnosti proti únavě, které jsou na stejné úrovni jako u slitin hliníku nebo titanu. 

Mají také oproti klasickým kovovým konstrukcím velkou výhodu, která spočívá ve výrobním 

procesu. Umožňují velké úspory díky menšímu množství vyráběných dílů, menšímu množství 

odpadu a jednodušší výrobě složitých tvarových dílů. Kladením vrstev lze u kompozitu 

plynuje měnit tloušťku a u složitých tvarů povrchů se zjednodušuje výroba. Tato vlastnost je 

také jedním z hlavních argumentů pro jejich použití. Kompozitní materiály na bázi 

uhlíkových vláken zprvu vyhovovaly především požadavkům leteckého a kosmického 

průmyslu, neboť jsou dostatečně odolné a zároveň lehké. Právě proto se staly významným 

materiálem pro aplikaci v těchto odvětvích a jejich využití nadále roste i do oblastí 

sportovních potřeb a lékařství. 

Pro své vynikající termomechanické vlastnosti nalézá kompozit uhlík - uhlík uplatnění 

i ve výrobě forem pro slinutí kovů, keramiky a karbidu wolframu, pro sklářský průmysl, 

v konstrukcích pecí a reaktorů a pro explosivní pěchování kovů. Díky tomu, že je uhlík 

součástí stavby molekul v lidském těle, je kompozit uhlík - uhlík výborným biomateriálem. 

Oproti kovům nenarušuje růst tkání a nezpůsobuje žádnou negativní reakci s krví. Po čase se 

dokonce jeho porozita vyplní tkání a tím dojde k dokonalému spojení. V lékařství se 

v nejbližších letech očekává rozšíření použití kompozitu uhlík-uhlík pro kostní protézy, zubní 

implantáty, destičky pro osteosyntézu, svalové protézy, srdeční chlopně, umělé ledviny, plíce 

apod. 
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2   HISTORICKÝ VÝVOJ KERAMIKY 

Keramika je jedním z nejstarších průmyslových odvětví na světě. Keramické výrobky 

provázejí člověka od doby počátečního rozvoje jeho tvůrčí schopnosti [1]. Název keramika je 

z řeckého slova „keramos“, jak se tehdy nazývaly poháry ze zvířecích rohů (viz obr. 1). 

Později se tak ovšem začínaly označovat všechny nádoby z pálené zeminy. První keramika se 

objevuje ke konci paleolitu. Šlo o hliněné sošky, které představovaly první izolované pokusy 

o její výrobu (viz obr. 2). Zvířecí a lidské figury byly vyrobeny z hlíny a dalších materiálů, 

následně vypalovány v pecích částečně vykopaných do země [1]. První formy keramických 

předmětů, zhotovené z přírodní zeminy, měly zpočátku tvar košíku, nebo měchu a byly 

nejprve pouze vysušené a teprve později vypalované. Nejstarší keramické nádoby byly 

nalezeny v jižní Číně a doba jejich vzniku byla datována na 1037 ± 870 let př. n. l. [2]. Tyto 

nádoby byly ručně tvarované, s červenou až hnědou barvou střepu a s předpokládanou 

teplotou výpalu 700 – 960 °C. 

Vedle hrnčířství je dalším nejstarším oborem keramické výroby cihlářství. První 

známé pálené cihly pocházejí z prvních staletí 4. tisíciletí, případně již z posledního století 

5. tisíciletí př. n. l. (keramické stavební tvárnice z Uruku nebo Eridu). Objev cihlařské 

technologie patří národu Sumerů v jižní Mezopotámii [3]. Důležitá data před naším 

letopočtem vývoje keramické technologie a materiálů ve světě, zobrazuje tabulka 1 [2]. 

Tabulka 1.  Stručný historický přehled vývoje keramické technologie a materiálů ve světě, 

v období př. n. l. 

Období (př. n. l.) Úseky vývoje a významné mezníky 

10000 - 3000 
Zhotovení keramiky s hrubozrnným, pórovitým, křehkým střepem (z jílu s příměsí 

písku), na povrchu nádob je vytlačený provazový nebo rytý vzor. 

5000 - 2000 
Dokončování nádob a povrchové úpravy se provádějí na tzv. pomalém kruhu (kruh 

byl otáčen rukou) 

4000 
Počátek obchodu s keramickými předměty. První známé pálené cihly používané 

Sumery v jižní Mezopotámii. 

3000 
Objev a dokončování hrnčířského kruhu (tzv. rychlého) ve východní a jihovýchodní 

Evropě.  

2000 - 1000 
Použití stavební keramiky, glazovaných cihel a fasádních obkladových tvarovek na 

středním východě.  

1600 - 1500 V Egyptě je vyspělá hrnčířská výroba. 

600 
Výstavba zikkuratu (babylonské věže) v Etemenaki a Ištařiny brány v Babylóně – 

staveb obložených barevně glazovanými cihlami. 

221 - 206 

Zhotovení tzv. terakotové armády (viz obr. 3) – souboru zhruba 7000 záhrobních 

hliněných figur v životní velikosti, za vlády prvního císaře sjednocené Číny 

Čchin Š‘ Chuang-ti; použití olovnaté glazury s teplotou výpalu 700 °C nanášené na 

suchý střep. 

214 - 194 
Výstavba velké čínské zdi – nejmohutnější známé cihlové stavby. Celková délka zdi 

včetně odboček je 6000 – 6700 km! 

206 – 220 n.l. 
Vznik tvrdé keramiky s hutným střepem se seladonovou glazurou, která je 

primitivním předchůdcem porcelánu (dynastie východní Chan). 
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Obr. 1  Nápojový roh z oblasti středního 

Íránu s hlavou kozoroha z 2 - 1. stol. př. n. 

l. [4]. 

 

Obr. 2  Věstonická Venuše. Nalezena 

v roce 1920 v Dolních Věstonicích [5]. 

 

Obr. 3  Fotografie části terakotové armády císaře Chin Š‘ Chuang-ti. Foto V. Langer, 2007. 

Hlavní mezníky vývoje keramické technologie materiálů ve světě našeho letopočtu 

udává tab. 2 [2]. 
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Tabulka 2.  Stručný historický přehled vývoje keramické technologie a materiálů ve světě 

v období našeho letopočtu. 

Období (n. l.) Úseky vývoje a významné mezníky 

Počátek letopočtu 
Řecko – vznik pojmu keramika z původního názvu poháru z dobytčích rohů (obr. 1) 

a později pohárů z pálené hlíny (keramos) a podle městské čtvrti v Aténách, kde 

sídlili hrnčíři (Kerameikos). 

100 – 400 
Římská říše převzala tradice řecké a etruské keramiky, vznikla červeně glazovaná, 

slinutá a plasticky zdobená keramika – Terra sigillata 

od 375 Stěhování národů vyvolané nájezdem Hunů do Evropy zastavilo rozvoj keramiky. 

618 - 907 Počáteční stádium ve vývoji bílého porcelánu v severní Číně během dynastie Tchang. 

11. století Vznik kameniny se solnou glazurou v Porýní. 

13. století Vznik stavební (užitkové) keramiky ve Španělsku (Maurové) 

1279 - 1368 
V jižní Číně v době dynastie Jüan, vzniká předchůdce evropského bílého porcelánu – 

keramiky s namodralým tónem střepu a s průsvitnou glazurou na povrchu. 

14. století 
Transport majoliky do Evropy ze Středního východu přes ostrov Mallorca; vznik 

fajánse v Itálii ve městech Neapol, Urbino a Faenza. 

1368 - 1644 
V Ting-Te-Čenu byly za vlády dynastie Ming založeny a provozovány císařské dílny 

na výrobu modrobílého porcelánu. Začala se používat kobaltová podglazurová 

dekorace. 

15. století Ve Florencii se začala používat na fajáns cíničitá a později olovnato-cíničitá glazura. 

16. století V Norimberku se začaly vyrábět fajánsové kachle, červeně nebo zeleně glazované. 

1598 Japonci se jako první zmocnili čínského tajemství výroby porcelánu. 

17. století 

Ve Francii a v Nizozemí byla zahájena řemeslná výroba delfské fajánse, opatřené 

bílou olovnato-cíničitou glazurou. Ve Francii vznikl při výrobě fajánse i fritový 

porcelán (Rouen – 1673). Poněkud odlišný vývoj keramiky probíhal v Anglii, díky 

její částečné izolaci od kontinentu. John Dwingh podal patent na asijský porcelán 

(1671) – jednalo se o transparentní hrnčířské výrobky s málo pevným střepem.  

18. století 

V roce 1709 objevil J. F. Böttger spolu s E. W. von Tschirnhausem technologii 

výroby tvrdého porcelánu. Jeho výroba byla zahájena v manufaktuře v Míšni (1710). 

Ve Francii byl vyvinut měkký porcelán Sevres (1756). V Anglii John Astbury a jeho 

syn Thomas začali vyrábět sheltonskou bělninu (1740), keramiku s bílým vysoce 

pórovitým střepem s transparentní glazurou. Měkký porcelán, fritový a kostní byl 

objeven v roce 1745. Thomas Freye zahájil jeho výrobu (1747). Výrobou bělniny 

(keramika přechodu mezi fajánsem a porcelánem) se proslavil Josiah Wedgwood 

(1730 - 1795). 

1920 
Vysokopecní křemen – obohacený porcelán pro izolátory, alumina zapalovací svíčky, 

skleněná okna pro automobily. 

1940 Kondenzátory a magnetické ferity. 

1960 Alumina izolátory pro napětí nad 220 kV. Aplikace karbidů a nitridů. 

1970 
Zavedení vysoce výkonných mobilních keramických substrátů pro katalyzátory a 

filtry částic pro naftové motory. 

1980 Vysokoteplotní supravodiče. 

2.1   Obecné pojmy v keramice 

Jako keramika se označují soudržné, ve vodě prakticky nerozpustné polykrystalické 

látky, někdy s určitým podílem skelné fáze, které byly získány z anorganických nekovových 

surovin, nejčastěji na bázi silikátů zpracováním do požadovaného tvaru a vypálením výrobku 

v žáru. Během výpalu dojde slinováním ke zpevnění a vytvoření nové mikrostruktury a tím 

k získání požadovaných fyzikálních a mechanických vlastností [6]. 
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2.1.1   Slinování 

Neboli spékání ve smyslu práškové metalurgie, se v oblasti technologie silikátů 

označuje proces, kterým se zpevňují disperzní systémy za zvýšené teploty. Obvykle 

je doprovázeno objemovou kontrakcí a zhutňováním, tj. snížením pórovitosti. Vzniká tak 

hutná polykrystalická hmota, v níž jsou původní částice pevně spojeny. Slinování může 

probíhat v pevném stavu nebo účinkem taveniny [3]. 

2.1.2   Keramický střep 

Kromě nově vytvořených krystalických fází a případně skelné obsahuje keramický 

střep obvykle také větší či menší množství pórů. Fázové, neboli mineralogické, složení žárem 

vzniklého produktu se může vlivem vysokoteplotních reakcí zcela lišit od výchozí keramické 

výrobní směsi. Krystalickými fázemi keramiky jsou často vysokoteplotní minerály známé 

přírodě, které se vyznačují pevností, chemickou odolností a stálostí za zvýšených teplot. 

V případě moderních typů technické keramiky jde často také o krystalické produkty umělé, 

se specifickými vlastnostmi elektrickými, magnetickými apod. Podíl krystalických složek 

v keramickém střepu by měl činit nejméně 30 % [2]. 

2.2   Současnost 

V současné době má keramika zásadní význam především ve výrobě stavebních hmot 

(cihlářská výroba, dlažba, obklady). Odhaduje se, že pouze cihlářské výrobky (zdící prvky, 

stropní prvky, krytina) představují zhruba 7 % objemu stavebnin, vyráběných ve vyspělých 

zemích a po betonu a živičných výrobcích tak zaujímají třetí místo v celkové produkci 

stavebních hmot [7]. Keramika se uplatňuje rovněž ve výrobě užitkového a okrasného zboží 

(nádobí, zdravotnická keramika, umělecké a dekorativní předměty), jako žárovzdorné 

a tepelně izolační žárovzdorné hmoty nebo materiály pro elektrotechniku. 

2.3   Vývoj keramické technologie a materiálů v České republice 

Na území střední Evropy, tedy i dnešní České republiky, probíhal vývoj keramické 

výroby poněkud odlišně a často byl ovlivňován vlivy z okolních zemí (tab. 3). 
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Tabulka 3.  Stručný přehled vývoje keramické technologie a materiálů na našem území [2, 3]. 

Období př. n. l. a 

n. l 
Úseky vývoje a významné mezníky 

5500 – 4300 př. n. l. 

V období mladší doby kamenné (pozdního neolitu) vzniká na našem území kultura 

s lineární (volutovou) keramikou, jejímiž nositeli byli vůbec první zemědělci na 

území Čech a Moravy a postupně vzniká lengyelska kultura, která vznikla smíšením 

vlivů jihovýchodní Evropy s kulturou moravskou malovanou keramikou a kultury 

s vypíchanou keramikou. 

4000 – 2300 př. n. l. 
Zejména v severních Čechách se během pozdní doby kamenné (eneolitu) rozvíjí 

kultura nálevkovitých pohárů, typická keramickými poháry s nálevkovitým hrdlem a 

bohatým zdobením. 

1900 – 1500 př. n. l. 
V závěru eneolitu až starší doby bronzové vzniká konsolidací místních kultur a vlivů 

z jihovýchodní Evropy únětická kultura, typická kvalitně vypálenou, málo zdobenou, 

tmavě šedě až černě potaženou keramiku. 

300 n. l. Keltové znali tzv. rychlý hrnčířský kruh. 

Od 375 n. l. 
V důsledku stěhování národů dochází k dlouhodobému přerušení vývoje 

keramických i dalších výrobních technologií. 

5. století 
Příchod Slovanů na naše území – jejich nádoby byly maximálně 30 cm vysoké 

s širokým hrdlem, baňatým tělem a okrajem ve tvaru písmene „S“. 

8. století Počátek výroby slovanské grafitové keramiky na jižní Moravě. 

9. století 
Používaní tzv. pomalého hrnčířského kruhu. Spolu s šířením křesťanství proniká na 

naše území znalost cihlářské technologie. 

14. století Používání tzv. rychlého hrnčířského kruhu. Prudký rozmach cihlářské výroby. 

16. století 
Výroba polokameniny v Dolním Slezsku (dnešním Polsku), jednalo se o tzv. 

boleslavské zboží (nazvaná podle města Boleslawiec). 

16. -17. století 

Na jihovýchodní Moravě a západním Slovensku vzniká a rozvíjí se tzv. habánská 

keramika (fajáns), pojmenovaná podle skupiny novokřtěnců (anabaptistů), usazované 

od první poloviny 16. století v oblasti Mikulova a Dambořic a v roce 1622 

vypovězené do Uher. 

18. století 

1740 se začal na Karlovarsku těžit surový kaolín. 1783 vzniká v Hranicích na 

Moravě první továrna na bělninu, 1791 pak i v Praze). 1792 - vznik první porcelánky 

v Horním Slavkově. 1793 - na Karlovarsku se začíná primitivně plavit kaolín. 1793 - 

vznik druhé porcelánky na našem území (Klášterec nad Ohří). 

19. století 

1865 – vznik porcelánky v Dubí u Teplic. 1873 – zahájení těžby kaolínu 

v Chlumčanech. 1880 – založení keramické továrny v Rakovníku a 1882 v Horní 

Bříze. 1883 – zahájení výroby pórovinových obkladaček v Rakovníku. 1894 – 

zahájení provozu v keramickém závodě v Podbořanech. 1897 – zahájení výroby 

elektrotechnického porcelánu v Merklíně u Karlových varů. 1898 – zahájení těžby na 

ložisku Borovany – Ledenice. 

20. století  

1912 – vznik Dobřanských kaolinových a šamotových závodů. 1913 – zahájení 

výroby šamotových výrobků v Chlumčanech a výroby tepelně izolačních materiálů 

v Calofrigu Borovany. 1914 – zahájení provozu továrny na výrobu obkládaček a 

dlaždic v Chlumčanech. 

2.3.1   Ložiska keramických surovin v České republice – keramické jíly 

V současné době jsou v České republice ložiska jílů soustředěna do hlavních 

ložiskových oblastí (viz obr. 4). Nejznámějšími oblastmi jsou dnes chebská a jihočeská 

pánev, křída v okolí Prahy, rakovnický permokarbon a stále méně moravská a východočeská 

křída. Jíly a jílovce jsou v České republice těženy většinou povrchově a místy i hlubinně – 

Rakovník, Lubná, Březinka [8]. 
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Obr. 4  Ložiskové oblasti jílu v České republice [9]. 

2.3.2   Ložiska keramických surovin v České republice – kaolín 

Kaolín vznikl nejčastěji zvětráním nebo hydrotermálním rozkladem hornin bohatých 

živcem, nejčastěji granitoidů, arkóz, rul aj. Tyto tzv. primární kaolíny mohou být přemístěny, 

pak se jedná o kaolíny sekundární. Ložiska jsou soustředěna do oblastí výskytu živcových 

hornin, ve kterých proběhla kaolinizace. 

Používá se pro různé účely a podle toho jsou na surovinu kladeny různé nároky. 

Kromě využití při výrobě keramiky má kaolín uplatnění jako plnidlo do papíru, gumy, plastů 

a barev, při výrobě žárovzdorných materiálů, v kosmetickém, farmaceutickém 

a potravinářském průmyslu. 

V České republice vznikla všechna ložiska kaolinitickým zvětráním živcových hornin 

[8, 10, 11]. Hlavní oblasti s ložisky kaolínu v České republice zobrazuje obr. 5. Je pro ně 

charakteristické ubývání kaolinizace s hloubkou a přechod do nezvětralé matečné horniny.  

 

Obr. 5  Ložiskové oblasti kaolínu v České republice [9]. 

Kaolín představuje typickou tuzemskou nerudní surovinu. Česká ložiska kaolínů jsou 

významná i z celosvětového hlediska, nejdůležitější jsou oblasti Plzeňska, Karlovarska 
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a Podbořanska (obr. 5). Všechny ložiska kaolinu v České republice jsou v současnosti těžena 

povrchově. Je zde evidováno celkem 22 ložisek, z toho je v současnosti 7 těžených. Roční 

těžba surového kaolínu se v ČR pohybuje okolo 1000 kt. Upravený produkt (plavený kaolín) 

představuje asi 20 až 25 % z uváděné těžby obr. 6. nám zobrazuje schéma technologie plavení 

kaolínu. 

Obr. 6  Schéma technologie plavení kaolínu [2]. 



17 

 

3   ROZDĚLENÍ MATERIÁLŮ PODLE POUŽITÍ 

V současné době má keramika zásadní význam především ve výrobě stavebních hmot, 

jako jsou cihlářské výrobky, dlažba nebo obklady. Odhaduje se, že pouze cihlářské výrobky 

představují zhruba 7 % objemu stavebnin vyráběných ve vyspělých zemích a po betonu 

a živičných výrobcích tak zaujímají třetí místo v celkové produkci stavebních hmot [7]. 

Keramika se uplatňuje rovněž ve výrobě užitkového a okrasného zboží (nádobí, zdravotnická 

keramika, umělecké a dekorativní předměty), jako žárovzdorné a tepelně izolační žáruvzdorné 

hmoty, nebo materiály pro elektrotechniku. Keramiku podle použití dělíme na: 

 Stavební keramiku 

 Zdravotnickou keramiku 

 Technickou keramiku 

 Žárovzdorné materiály 

3.1   Tradiční keramika 

Tradiční keramická výroba využívala především přírodní suroviny, které nebylo třeba 

upravovat, nebo byly upravovány velmi jednoduchým způsobem. Současné využívání 

přírodních surovinových zdrojů však vyžaduje komplexní vytěžování ložisek, s navazující 

úpravou suroviny s ohledem na její předpokládané využití v keramické výrobě. Moderní 

keramické technologie vyžadují především konstantní vlastnosti dodávaných surovin [2]. 

Tradiční keramické materiály jsou tvořeny těmito základními surovinami: 

 Plastické suroviny – kaolin, jíly a hlíny, které umožňují tvarování plastického tělesa. 

Jako ostřiva se používá křemen, korund a kalcinovaný jíl (šamot), snižuje smrštění při 

sušení a výpalu. Jako taviva se používají živce, které tvoří taveninu při výpalu a tím 

urychlují reakce. 

 Neplastické suroviny, tzv. ostřiva – snižují smrštění při sušení a výpalu, ale také 

tvárlivost. 

 Taviva – alkalické živce, jejich hlavní funkcí je vytvoření taveniny při výpalu. 

3.1.1   Porcelán 

Označení porcelán pochází z latinského „porcella“, což znamená perleťová lastura, 

mušle. Jako porcelán se označují slinuté, bílé a v tenké vrstvě průsvitné, vodu ani plyny 

nepropouštějící keramické výrobky, zhotovené z jemně mleté směsi kaolínu, křemene a živce. 

Technologie výroby porcelánu byla vyvinuta již v prvním století našeho letopočtu v Číně. 

Čínský porcelán patřil mezi tzv. měkké porcelány s teplotou výpalu mezi 1280 – 1300 °C [2]. 

Tajemství výroby čínského porcelánu bylo prozrazeno až koncem 16. století. 

V Evropě byl porcelán poprvé vyroben roku 1709 v Míšni (J. F. Bőtger) z plaveného kaolinu 

při výpalu na teplotu asi 1400 °C. Tento střep navázal na dříve známý čínský porcelán 

(počátek výroby v letech 618 – 907 v severní Číně). Předtím byl již však ve Francii vyráběn 

tzv. fritový porcelán. Míšeňský porcelán je řazen do skupiny tzv. tvrdých porcelánů. 

Rozdíl mezi složením čínského porcelánu, francouzského fritového porcelánu z konce 

17. století a porcelánu míšeňského uvádí tab. 4. 
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Tabulka 4.  Porovnání chemického složení historických porcelánů. 

Původ a složení 

porcelánu 

Čína Francie (Sévres) Německo (Míšeň) 

Obsah složky (hmot. %) 

Pórovité jíly 70,0 58,0 60,0 

Křemen 22,2 34,5 35,4 

Živce 0,8 4,5 0,6 

Vápenec 6,3 3,0 3,9 

Σ 99,3 100,0 99,9 

Porcelán se vyznačuje vysokou pevností a prakticky nulovou nasákavostí 

(do 0,5 % hm). Dále vysokou chemickou odolností, také odolností vůči změnám teploty, 

elektroizolační vlastnostmi a rovněž dokonalou dlouhodobou stabilitou všech vlastností. 

Zpravidla se rozděluje podle teploty výpalu a tomu odpovídajících vlastností na 

měkký a tvrdý. Vývoj výroby porcelánu vedl od porcelánu měkkého k dnešnímu tvrdému 

porcelánu. Idealizované „univerzální“ složení keramické směsi pro výrobu klasického 

porcelánu evropského typu je 50 % kaolínu, 25 % křemene a 25 % živce, čemuž odpovídá 

následující chemické složení, 64,4 % SiO2, 24,4 % Al2O3, 4,2 % K2O, při ztrátě žíháním 

7,0 hmot. %. Surovinové složení soudobých porcelánových směsí kolísá v následujících 

mezích: > 40 hmot. % plaveného jílu, 20 – 30 hmot. % živce (zpravidla draselného) 

a < 40 hmot. % křemene [2]. 

3.1.1.1   Měkký porcelán 

Vypaluje se na teploty nižší než 1300 °C. Jeho relativně nízká teplota výpalu ve 

srovnání s tvrdým porcelánem se dociluje použitím taviv s nízkou teplotou tání nebo změnou 

složení živcových taviv a to tak, že místo draselných živců se používají směsné živce, 

(například draselný). Zvýšený obsah taviv ve směsi vyvolá pokles obsahu kaolínu, a proto se 

do směsi přidávají bíle se vypalující vazné jíly. Měkké porcelány se dělí na: 

 Živcové 

Živcový porcelán obsahuje ve své surovinové směsi jako plastickou surovinu plavený 

kaolín, někdy s přídavkem bentonitu, jako suroviny tvořící skelnou fázi slouží pigment 

(vnášející křemen a živec) a dolomit a jako plnivo oxid hlinitý. Vypaluje se jednožárovým 

způsobem na teploty 1160 – 1180 °C. Povrchová úprava se provádí bílou krycí glazurou. 

 Fritové 

Fritový porcelán obsahuje ve své surovinové směsi jako tavivo tzv. fritu. Frita je 

uměle připravené tavivo získané roztavením vhodných surovin, např. sody, potaše, sádrovce 

a křemenného písku a prudkým ochlazením vzniklé taveniny ve vodě. Výsledkem je 

granulované sklo, které se dobře mele. Střep tohoto porcelánu je transparentní i při tloušťce 

2,5 mm a jeho nasákavost je do 0,2 hmot. %. 
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 Kostní 

Kostní porcelán obsahuje ve své surovinové směsi 20 – 35 hmot. % plaveného kaolínu 

a jílu, 20 – 45 hmot. % kostního popela a 20 – 45 hmot. % živcového písku. Místo kostního 

popela může být do směsi přidáván fosforečnan vápenatý nebo apatit. Teplota výpalu se 

pohybuje mezi 1200 – 1280 °C, po výpalu obsahuje střep asi 40 % skelné fáze, 40 % 

fosforečnanu vápenatého a 20 % anortitu. 

 Zubní porcelány 

Jedná se o silně transparentní porcelán, který patří také do skupiny měkkých 

porcelánů. Obsahuje až 80 % živce a pálí se na 1200 °C [6]. 

3.1.1.2   Tvrdý porcelán 

Je zcela hutný ani pod tlakem nenasákavý keramický materiál, jemně zrnité 

mikrostruktury a bílé barvy střepu. Maximální teplota výpalu je 1350 – 1430 °C s měnícím se 

charakterem prostředí výpalu od oxidačního, přes redukční až k neutrálnímu. Zpravidla se dělí 

na užitkový, figurální a technický. 

U užitkového a figurálního porcelánu se kladou, kromě požadavků na základní 

fyzikální a mechanické vlastnosti, také požadavky na jeho vlastnosti estetické. Což je 

průsvitnost a bělost.  

U technického porcelánu jsou základními kritérii jeho kvality vlastnosti mechanické, 

elektrické, tepelné a chemické. Ve složení směsi pro výrobu technického porcelánu se vedle 

kaolínu uplatňují bíle se vypalující jíly s vysokou pevností po vysušení, živce jsou zpravidla 

nahrazeny intenzivnějšími tavivy a ostřivo je reprezentováno korundem, který bývá ve směsi 

zastoupen 30 - 40 hmot. % [2]. 

Rozdělení porcelánu podle použití: 

 Užitkový – Může být tlustostěnný, tenkostěnný nebo varný, který je odolný vůči 

teplotám. 

 Ozdobný a figurální porcelán – Pro bytové interiéry v podobě sošek, figurek, váz či 

svícnů. 

 Technický – Používaný pro elektrotechnické a laboratorní účely. Jeho rozhodujícími 

vlastnostmi jsou izolační schopnost, mechanická, chemická a teplotní odolnost. 

3.1.2   Poloporcelán 

Jedná se o keramiku s bílým střepem a s nasákavostí do 1 %. Je označován jako 

porcelánová kamenina. Vyznačuje se dobrou mechanickou pevností. 

3.1.3   Zdravotnická keramika 

Tyto výrobky se vyrábějí pro hygienická zařízení bytových, občanským 

i průmyslových budov a dále pro vybavení lékařských zařízení, laboratoří, výrobních zařízení 

a dopravních prostředků. Umyvadla, záchodové mísy, bidety, pisoáry jsou součástí 

technického zařízení budov a zařazují se mezi stavební výrobky. 
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3.1.3.1   Výpal  

Výpal se provádí jednožárově v nízko profilových tunelových pecích v oxidační 

atmosféře při teplotách 1250 – 1280 °C, po dobu 18 – 22 hodin (rychlovýpal za 12 – 14 

hodin) se spotřebou tepla 10 – 16 MJ.kg
-1

 výpalného zboží. Vypálený střep obsahuje mullit, 

křemen a skelnou fázi. Po výpalu se výrobky třídí a některé plochy se brousí.  

3.1.3.2   Výrobky 

Vzhledem k užívání jsou vlastnosti definovány hygienickými a estetickými požadavky 

a dostatečnou pevností. Povrch zdravotnické keramiky se rozlišuje na hlavní HP (většinou 

pohledové plochy), na funkční FP (povrch je smáčen vodou) a na vedlejší VP či montážní 

povrch MP. Tvar a funkčnost výrobku zajišťuje výrobce ve smyslu obecných požadavků. 

Výrobky musí být pokryty bílou nebo barevnou glazurou, kde to vzhled a funkčnost 

zabudovaného výrobku vyžaduje. Glazura na výrobcích musí být tepelně a chemicky odolná. 

Přípustné závady podle určených ploch na výrobcích jsou rozděleny na estetické (opracování, 

odstín, vady glazury, nečistoty a vady povrchu, vlnitost střepu nebo glazury, trhlinky), a na 

funkční (odprýsknutá glazura, přílepy, úlomky) a deformace (pokřivení). Vady se stanovují 

běžnou a zevrubnou prohlídkou. Výrobky se rozdělují do jakostních tříd a některé vady se 

připouští a jiné jsou na některých plochách nepřístupné. 

Výrobky zdravotnické keramiky jsou součástí hygienického zařízení a musí být 

kompletovány přívody a odvody vody, včetně doplňujícího vybavení, armatur a těsnění. Jsou 

normalizovány připojovací rozměry, které zajišťují unifikaci celého zařízení [12]. 

3.1.4   Pórovina 

Jedná se o keramiku s bílým pórovitým střepem, složením blízkém porcelánu. Liší se 

pouze menším množstvím taviv (živců) a nižší vypalovací teplotou, takže slinovací proces 

neproběhne do úplného zhutnění, což se projeví až pětinásobně vyšší nasákavosti oproti 

porcelánu.  

Kaolín je ve směsích z části nahrazen takzvanými pórovinovými jíly, které mají 

bělavou barvu a vyznačují se dobrou plasticitou. 

Technologie výroby je podobná jako u porcelánu a vypalovací teplota se pohybuje 

mezi 1100 – 1200 °C. Z póroviny se vyrábí hlavně obkládačky a sanitární keramika [13]. 

Složení směsi se mění v širokých mezích (viz. tab. 5), a některé druhy póroviny 

obsahují také vápenec. 

Tabulka 5.  Rozpětí surovinového složení pórovinových směsí [2]. 

surovina 
Pórovinová směs (hmot. %) 

vápenatá tvrdá směsná 

Pórovinové jíly 50 – 55 50 – 55 50 – 55 

Křemen 35 – 45 35 – 45 35 – 45 

Živce – 6 – 12 6 – 12 

Vápenec 5 – 10 – 2 – 6 

3.1.5   Kamenina 

Kamenina je ideální materiál pro výrobu užitkové keramiky i pro venkovní použití. 

Díky svým unikátním vlastnostem, především trvanlivosti, pevnosti a malé nasákavosti. Je 

vhodná i pro keramické plastiky. 
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Kameninové výrobky se vypalují na dostatečně vysokou teplotu, aby došlo k tak 

zvanému slinování, což znamená vznik skelné nebo sklu podobné látky. Se zvyšováním 

teploty dochází k rozkladu hydrátů a k dalším chemickým změnám vedoucím k slinování 

a zhutňování, tedy slepení ostatních částic taveninou, a tvorbě koherentního neboli souvislého 

produktu. Protože vypálením jílu by bylo potřeba teploty vyšší než 1600 °C, přidává se pro 

její snížení snáze tavitelná látka. Jako živec, který je základem tvrdé kameniny (1300 °C). 

Vápenec, který obsahuje tak zvaná vápencová kamenina (1100 °C) a kaolín, který společně 

s bílým žárovzdorným jílem dá vzniknout bílé se vypalujícímu kameninovému jílu. Tyto látky 

se roztaví a spojí částice jílu [6]. 

Kameninou se obvykle nazývají výrobky s hrubým hutným střepem (nasákavost okolo 

6 %) a vysokou pevností (v tahu za ohybu až 70 MPa) a chemickou odolností. Technologie se 

vyznačuje vyšší precizností než cihlářská výroba, vzhledem k vyšší kvalitě střepu a výpalu při 

teplotách 1200 – 1300 °C. Kameninové výrobky mohou být glazovány. Surovinou pro výrobu 

kameniny jsou kameninové jíly a neplastickou složkou je křemen nebo šamot (vypálený jíl). 

Výrobky jsou vytvářeny převážně z plastického těsta [14]. 

3.1.5.1   Stavební kamenina 

Kameninové obkladové prvky (dlaždice), obkladové pásky. 

3.1.5.2   Kanalizační 

Glazované kameninové trouby. Pro kanalizační a stokové sítě je kamenina vhodným 

materiálem. Kamenina se užívá pro vnitřní a vnější kanalizaci. Kameninové trouby vynikají 

chemickou odolností ( pH 0,4 do pH 13,4) i při vysokých teplotách, vodonepropustností, 

otěruvzdorností a dobrými hydraulickými vlastnostmi. Nepropustnost musí vykazovat také 

spoje trub, které se opatřují pryžovým, nebo dnes více polyuretanovým těsněním. Trvanlivost 

je 100 let a překračuje dvojnásobně požadovanou trvanlivost kanalizace 50 roků. 

3.1.5.3   Chemicky odolná 

Kameninové výrobky s vysokou odolností proti kyselinám (nad 97 %) a zásadám. 

Tyto výrobky jsou určeny pro použití v chemickém a potravinářském průmyslu a pro 

laboratoře. Do této skupiny lze zařadit i komínové vložky. 

3.1.5.4   Hospodářská 

Používá se v zemědělství pro živočišnou výrobu. Vyrábějí se půlkruhové žlaby, koryta 

apod. Hutná keramika, obvykle zbarvená hnědě až žlutě. Hlavní surovinou jsou kaolínové jíly 

namísto kaolínu. Umožňuje vyrobit velké výrobky. Uplatňují se ale především jako 

kanalizační trubky, dlaždice, elektrické izolátory, chemické provozní a domácí nádoby. 

3.1.5.5   Historie kameninové keramiky 

Kamenina pochází z východní Asie, pravděpodobně z Číny ze 4. století. Byla velmi 

světlá. Svým vzhledem podobná porcelánu. Díky arabským obchodníkům se do Evropy 

dostávala v 16. století. Stala se velmi využívanou, protože ložiska kameninových jílů jsou zde 

častější, než kaolinu. Imitoval se jí porcelán. V Porýní se zpracování kameniny vyvinulo bez 

návaznosti na čínské vzory již v 8. století. 

V 18. století se o jejím zdokonalení a rozšíření postaral anglický keramik Josiah 

Wegwood. Jeho vylepšená kamenina byla bez polevy a zdobená jemným reliéfem. Vyráběl 
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proslulou „Qeen’s ware“, tak zvanou královninu keramiku ze žluté hmoty a také černé 

kameninové předměty připomínající bazalt (čedič). Nejznámější byla jeho jaspisová keramika 

„Jasperware“ s bílými reliéfy na modrém podkladě [15]. 

3.1.6   Stavební (cihlářská) keramika 

Cihlářské výrobky představují pórovité keramické výrobky charakteristicky zbarvené 

do červena, červeno-hněda nebo okrova, následkem přítomnosti oxidů železa v surovinách. 

Hlavní surovinou pro výrobu jsou cihlářské jíly a hlíny, jako přísady slouží písek a další 

ostřiva (např. popílek). Ke zvýšení pórovitosti a tepelně izolačních vlastností se přidávají 

spalitelné látky, jako dřevěné piliny nebo práškové uhlí. 

Technologie cihlářství spočívá ve zpracování a vyformování výlisků z plastického 

těsta, jejich vysušení a následném vypálení. Výrobky mají většinou červený střep s pórovitou 

strukturou [16]. Technologie cihlářství se může rozdělit do několika dílčích operací (obr. 7): 

 Těžba suroviny 

 Předpříprava – haldování (odležené) suroviny 

 Příprava – míšení, zdrobňování, homogenizace, ostření suroviny 

 Vytváření (lisování) výrobků 

 Sušení 

 Výpal 

 Skladování a expedice hotových výrobků 

 

Obr. 7  Obecné technologické schéma cihlářské výroby [2]. 

Cihlářské výrobky dělíme podle použití: 

 Výrobky pro svislé konstrukce 

 Výrobky pro vodorovné konstrukce 
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 Pálenou krytinu 

 Výrobky pro zvláštní účely 

3.1.6.1   Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce 

Zdící cihlářské výrobky tvoří rozhodující podíl cihlářské výroby a podle užití se 

rozdělují na zdící materiály pro vnější obvodové stěny, cihly pro vnitřní stěny, cihly pro 

zvláštní určení (lícové, kanalizační, komínovky). Zdící cihlářské prvky se vyrábějí zásadně 

tažením na šnekovém lisu a podle tvaru a rozměrů se rozlišuje několik typů tvarovek 

(viz obr. 8) [16]. 

 

Obr. 8  Základní typy cihlářských výrobků pro svislé konstrukce [16]. 

a – cihla plná, b – cihla odlehčená, c – cihla děrovaná modulová, d – cihla děrovaná (kvádr), e 

– cihla děrovaná metrického formátu, f – voštinová cihla, g – cihla děrovaná Týn, h – 

tvarovka typu Therm rohová, i – tvarovka typu Therm P+D, j – superizolační tvarovka, k – 

tvarovka pro keramické dílce, l – příčkovka dutinová, m – příčkovka drážkovaná, n – 

příčkovka svisle děrovaná typu Therm P+D, o – lícová cihla plná, p – lícová cihla děrovaná, q 

– lícová cihla dělivka, r – příčkovka, s – Klinker plná, t – Klinker svisle děrovaná, u – 

Porotherm 36,5 AKU, v – Porotherm 25 AKU, w – akustická tvarovka šalovací. 

3.1.6.2   Cihlářské výrobky (prvky) pro horizontální konstrukce 

Vždy se uplatňují ve spojení s železobetonem tím, že vytvářejí jednak tzv. ztracené 

bednění nebo se jedná o žebrovou stopní desku s rovným podhledem (viz obr. 9). Cihlářské 

tvarovky se používají jako [7]. 

 Keramické nosníky a překlady nad okenními a dveřními otvory anebo k vytváření 

věnců v obvodu stropní roviny. 
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 Skladové stropy sestávající se z nosníků (keramické, ocelové, železobetonové nebo 

z předpjatého betonu) a keramických vložek (typu HURDIS, MIAKO, apod.). 

 Keramické stropní dílce vyskládané ze stropních tvarovek. 

 

Obr. 9  Základní cihlářský výrobek pro svislé konstrukce – stropní dílce [16]. 

a – hurdiska 1 s kolmými čely, b – hurdiska 2 se šikmými čely, c – patka, d – detail uložení 

hurdisek 2 na patky, e – vložka Simplex, f – tvarovka Armo, g – tvarovka U, h – celá 

a poloviční tvarovka HELUZ, i – sortiment stropních vložek Miako. 

3.1.6.3   Pálená krytina 

Pálená krytina se používá k pokrývání střech s dřevěnou konstrukcí krovu. Je vhodná 

pro sklony střešních plášťů nad 35° a pro nadmořskou výšku staveb do 400 m. Pálenou 

krytinou se rozumějí různé druhy tašek, které se vyrábějí buď tažením na šnekových lisech 

(tažená krytina), nebo ražením na revolverových lisech (ražená krytina). Tažené tašky nemají 

příčné drážky, pouze je vytvořen ozub pro uchycení na latění [16]. 

Výhodou taškových střech je jejich rychlá montáž a snadná opravitelnost. Základní 

typy jsou zobrazeny na obrázku 10. Pálenou krytinu dělíme: 

 Bobrovky 

 Drážková tažená krytina 

 Ražená krytina 

 Prejzy 

 Hřebenáče 
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Obr. 10  Základní typy pálené střešní krytiny [16]. 

a – Románská 12, b – Francouzská 12, c – Francouzská 14, d – Univerzální 12, e – 

Brněnska 14, f – Varia 14, g – Holland, h – bobrovka, i – prejz spodní a vrchní, j – Portugal, k 

– Jirčanka, l – Falcovka 11, m – Stodo 12, n – Srdckovka 11, o – hřebenáč hladký, p – 

hřebenáč drážkový. 

3.1.6.4   Ostatní (zvláštní) cihlářské výroky 

 Cihelné drenážní trubky (trativody) 

 Cihelné dlažby (půdovky, stájovky) 

 Cihelné obklady 

 Cihelné plotovky 

 Antuka 

3.1.6.5   Procesy při výpalu cihlářského střepu 

Výpal je technologický proces, při němž získává cihlářský výrobek své konečné 

vlastnosti. Při výpalu probíhají ve střepu jak fyzikální, tak chemické děje. Zároveň dochází, 

díky zvyšující se teplotě, také ke změnám fázovým (mineralogickým). 

Veškeré tyto reakce jsou značně složité a často se vzájemně ovlivňují. Základními 

reakcemi při výpalu jsou [17]: 

 dehydratace, resp. dehydroxilace (ztráta volné a vázané vody), 

 oxidace (vyhořování) organických látek, 

 termická disociace (tepelný rozklad, typický zejména u karbonátů), 
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 polymorfní transformace (změna krystalové modifikace, typická u křemene),  

 reakce v tuhé fázi před slinováním (např. vznik spinelové fáze z metakaolinitu), 

 tavení, tzn. tvorba skelné fáze.  

3.1.7   Glazura 

Je tenký sklovitý povrch keramických výrobků. Jedná se o křemičitany s přídavkem 

barvících oxidů a jiných chemických složek ovlivňujících barvu, lesk, tavnost a jiné. 

Glazury jsou zpravidla suspenzí kaolínu, živce, barevné hlinky a křídy, případně 

obsahují barevnou sklovinu podobného složení jako frita ke smaltování. Glazura díky 

příbuznosti materiálů dokonce přilne a pronikne do pórů, musí však mít podobnou tepelnou 

roztažnost jako porcelánový střep, jinak popraská při chladnutí nebo se „utajené“ napětí 

projeví po čase. V konečné fázi výroby se u většiny porcelánových výrobků provádí tzv. 

dekoračním výpalem. Nejběžnější je tzv. keramickými barvami, které se nanášejí na glazuru 

a vypalují se při teplotách 600 – 850 °C. Výpal tzv. vtavných dekoračních vrstev, které se 

částečně vnoří do glazury, probíhá při 1200 – 1300 °C. Dekorační vrstvy, které jsou umístěny 

pod glazurou (tzv. podglazové dekorace) se vypalují na konečné teploty 1350 – 1430 °C [2, 

6]. 

3.1.7.1   Výroba 

Glazura se vyrábí rozemletím příslušných složek na jemný prášek, který se dále 

smíchá s vodou a takto se nanáší na předehřátý výrobek. Přežahnutý keramický střep 

(přežahem se rozumí výpal keramického střepu při teplotě okolo 850 °C) je pórezní 

a nasákavý a proto při máčení, nástřiku, natírání nebo jiném způsobu nanášení glazury nasaje 

glazuru na svůj povrch. Při ostrém výpalu (teploty nad 1050 °C) se z glazury odpaří voda 

a v bodě tání sline v kompaktní sklovitý povrch. 

3.1.7.2   Historie 

V Egyptě a Mezopotámii byla rozvíjena výroba glazovaných výrobků již 

4000 let př. n. l. Nejstarší známé hlíněné glazované (Fajánsové) nádobí na světě pochází 

z Egypta, z období 3300 př. n. l. Fajáns, často také zvaná egyptská pasta (používala se pro 

vytvoření modrého nebo zeleného lemování), se získala z přirozeně se vyskytujícího kamene, 

uhličitanu sodného. Ten obsahoval rozpustný sodík a po vysušení předmětu zanechal tenkou 

vrstvu křemene, který vytvořil glazurovaný povrch. Kolem roku 1600 př. n. l. se glazurování 

dále rozvíjelo až po zdobení nádob, sošek a dlaždic. Efekt lesklého glazurování se později 

používal i pro imitaci kovů. 

V Evropě a to v Bulharsku, nalézáme, importovaný fajáns z hellénistického období 

Egypta z období 100 let př. n. l. V západní Asii se fajáns objevila v 5. století, prostřednictvím 

Maurů se dostala do Španělska a odtamtud do Itálie. V Itálii se od roku 1466 vyráběla ve 

městě Faenza, ze kterého pochází název fajáns, dále v Ubinu a ve Florencii [18]. 
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4   SPECIÁLNÍ KERAMICKÉ MATERIÁLY A JEJICH 

VLASTNOSTI 

Jde o nejnovější typ keramiky, který se využívá v řadě technických aplikací. Vyniká 

vysokou pevností, tvrdostí a otěruvzdorností, ale současně je náchylná ke křehkému porušení. 

Vykazuje relativně velkou pórovitost a její teplotní vodivost a roztažnost je podobná kovům. 

Dále má vysokou tlakovou pevnost a je charakteristická zejména vysokým bodem tání, 

chemickou odolností, žárovzdorností a svými elektrickými vlastnostmi. Oproti tradiční 

keramice musí odolávat kolísání teplot a zatížení [19]. 

4.1   Žárovzdorná a velmi tvrdá keramika 

Tyto materiály se používají v řadě technických aplikací, zejména v extrémních 

podmínkách. 

4.1.1   Oxidová keramika 

Oxidová keramika, vyžadující speciální postupy výroby, je tvořena velmi čistými 

oxidy Al2O3, BeO, MgO, ZrO2, ThO2. Mezi její hlavní vlastnosti patří extrémně vysoká 

mechanická pevnost, žárovzdornost (max. teplota použití ThO2 2700 °C), vysoká tvrdost, ale 

také chemická odolnost. 

Nejběžnější je slinutý korund, který se používá jako konstrukční materiál pro vysoké 

teploty, plátky pro obrábění kovů, či izolátory zapalovacích svíček. 

4.1.2   Neoxidová keramika 

Karbid křemíku a nitrid křemíku, karbid bóru a nitrid bóru jsou nejdůležitější zástupci 

tzv. neoxidové keramiky. 

Neoxidová keramika je chemicky velmi stálá za vysokých teplot. Nevýhodou je špatná 

odolnost proti oxidační atmosféře.  

Materiály obsahující sloučeniny křemíku mohou být do 1600° C použity i v oxidační 

atmosféře, díky vytvářené vrstvě SiO2 na jejich povrchu. 

Pro technické použití jsou zvláště důležité jejich mechanické vlastnosti, vysoká 

pevnost a tvrdost, ve kterých převyšují vlastnosti oxidové keramiky, zejména při teplotách 

nad 1000 °C. 

4.1.2.1   Karbid křemíku 

Byl objeven náhodně v roce 1891 a byl označen názvem karborundum podle toho, že 

jeho tvrdost v Mohsově stupnici 9,5 leží mezi tvrdostí C carbon (diamant) a Al2O3 corundum.  

Průmyslově se vyrábí reakcí velmi čistého křemenného písku s uhlím (koksem nebo 

antracitem) v elektrické odporové peci (2200 – 2400 °C). 

                  

Technické využití pro SiC bylo původně jako vynikající brusivo, díky jeho tvrdosti 

a také zvláštní lámavosti, při které vznikají velmi ostré řezné hrany. 
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Možnosti jeho využití jsou však mnohem širší. I přes poměrně vysokou cenu má 

karbid křemíku význam jako žáruvzdorný výrobek, k rozkladu dochází teprve při 2700 °C, 

přičemž se využívá jeho vynikajících vlastností, jako vysoké tepelné vodivosti, tvrdosti 

a mechanické pevnosti. 

Používá se v pecích pro destilaci zinku a pro výrobu pouzder a vypalovacích pomůcek 

v keramickém průmyslu a při výrobě ocelí. Cihly z karbidu (karborundové cihly) jsou 

propojeny jílem nebo nitridem křemíku Si3N4. 

Budoucnost keramiky z karbidu křemíku se očekává v jejím použití při výrobě 

teplotně vysoce namáhaných částí strojů a zařízení, jako v plynových turbínách a vznětových 

motorech. Díly mohou bez chlazení pracovat až do teploty 1400 °C a jsou o 60 % lehčí než 

vysokoteplotní slitiny z kovů. 

4.1.2.2   Nitrid křemíku 

Má při použití na keramiku podobné vlastnosti jako karbid křemíku a může být použit 

ve stejných oborech. Prášek Si3N4 se vyrábí termicky reakcí elementárního křemíku 

s plynným dusíkem při teplotě 1200 – 1400 °C. 

4.1.2.3   Karbid bóru 

Karbid bóru se vyrábí rozkladem oxidu boritého uhlíkem v elektrické odporové peci 

při teplotě 2400° C. 

2 B2O3 + 7 C = B4C + 6 CO 

Karbid bóru vznikající tímto procesem je tvořen hrubými tvrdými zrny a je vhodný 

pro použití v brusných prostředcích a jako výchozí materiál pro výrobu kovových boridů. 

Jemný disperzní prach karbidu bóru se získává reakcí oxidu boritého s hořčíkem nebo 

hliníkem za přítomnosti uhlíku. Tento se zpracovává na keramické výrobky, které mají 

použití při výrobě pancéřových desek a ochranných štítech bojových letadel, nebo v jaderných 

elektrárnách jako stínící materiál pro neutrony. 

4.1.2.4   Nitrid bóru 

Nitrid bóru existuje jako hexagonální modifikace s krystalovou strukturou podobnou 

grafitu a jako kubická modifikace se strukturou diamantu [19]. 

4.1.3   Žárovzdorná keramika pro průmyslové pece 

Jedná se o kombinaci žárovzdorných oxidů z přírodních surovin. 

Mezi hlavní typy patří 

Dinas - téměř čistý SiO2 z křemenců 

Šamot - hlavně mullit (3Al2O3 . 2SiO2) z jílů 

Silimanit - mullit ze sillimanitu 

Magnezit - MgO z přírodního magnezitu 

Chrommagnezit - MgO, Cr2O3, Al2O3 z chromitu a magnezitu 

Zirkonsilikát - tavené materiály se ZrO2, SiO2, (Al2O3) 
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Keramické materiály používané především pro stavbu pecí v hutnictví, sklářství, 

výrobě keramiky a maltovin musí mít především vysokou žárovzdornost, mechanickou 

pevnost za studena i za tepla, odolnost proti náhlým změnám teploty, případně odolnost proti 

bazickým či kyselým taveninám a alkalickým parám. 

Patří zde celá řada dalších materiálů jako jsou například andalusit, mullit, dolomitové 

materiály, MA spinely, AMC materiály, MC materiály apod. 

Pozn.: A – Al2O3, M – MgO, C – uhlík 

4.1.3.1   Šamot 

Je to nejrozšířenější zástupce skupiny hlinito-křemičitých výrobků. Jako šamot 

označujeme všechny materiály, které obsahují (SiO2 < 93 %, Al2O3 < 45 %) 

Suroviny pro výrobu šamotu 

Šamotové materiály jsou vyráběny hlavně z přírodních surovin. Suroviny jsou 

v některých případech před zpracováním upravovány a to například plavením, pálením, 

magnetickou separací, odložením a podobně. Suroviny dělíme na: 

 Ostřiva – Vytváří v materiálu nosnou kostru a značně ovlivňuje vlastnosti výrobku. 

Přidání ostřiva snižuje plastičnost hmoty, smrštění sušením a pálením a umožňuje 

dosáhnout přesných rozměrů výrobků. 

 Pojiva – Je možné po přídavku vody zpracovat plastické těsto, které po vysušení 

zachovává daný tvar. Výpalem se zpevňují. Jako pojivo se při výrobě šamotu 

používají jíly a lupky, plavené kaolíny, surový kaolín. 

 Přísady – Taviva: Zlepšují hutnost a mechanickou pevnost výrobku a tím i jejich 

odolnost proti otěru. Zároveň však snižují žárovzdornost výrobků a jejich únosnost 

v žáru. Proto se používají pouze v určitých případech a jen ve velmi malých dávkách. 

 Lepiva – Zvyšují pevnost vytvářejících hmot za syrova, přidávají se jen v nepatrném 

množství. 

 Lehčící přísady – Používají se pro výrobu lehčených šamotů. Jejich charakter je dán 

vlastní technologií výroby [6]. 

Technologický postup výroby 

Výroba šamotových výrobků je složitý proces a je třeba dokonalé teoretické znalosti 

postupu výroby. Zvláště se jedná o vlastnosti fyzikální a chemické s ohledem na správné 

použití surovin, jejich míchání, sušení a výpal. 

Vlastnosti 

K přednostem šamotových výrobků patří jeho snadná přizpůsobivost k podmínkám 

použití, např. tvrdý šamot s vysokou pevností, lehčený šamot s výbornou tepelnou izolačností. 

Z toho také vyplívá velký počet různých druhů šamotových výrobků. Jednotlivé druhy šamotu 

se odlišují fyzikálními a chemickými vlastnostmi. 

 Obyčejný šamot je nejběžnější výrobek, vyznačuje se nízkou pevností v tlaku 

a vysokou nasákavostí. Používá se hlavně tam, kde není vyzdívka namáhána otěrem 

a není ve styku s taveninou. Obsah Al2O3 je 30 – 45 %. 
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 Šamot s nízkým obsahem Al2O3 (15 – 30 % Al2O3). Používá se tam, kde je vyzdívka 

napadena taveninou, ale není namáhána otěrem. Jejich částečné použití je na vyzdívky 

pecí na pálení porcelánu. 

 Šamot se zvýšeným obsahem Al2O3. Jedná se o materiál s vysokou odolností proti 

deformaci v žáru. 

Použití 

Šamot nachází uplatnění ve všech odvětvích, která tepelně zpracovávají svoje 

výrobky. Pokud netvoří celou vyzdívku, tak aspoň určitou část tepelného agregátu. Šamotové 

výrobky se uplatňují nejčastěji ze všech žárovzdornin. Největší využití nachází jako vyzdívka 

rotačních pecí při výrobě vápna a cementu, ve sklářské a keramické výrobě neželezných kovů. 

Velké využití nacházejí také jako vyzdívky teplených agregátů sloužících pro výrobu 

tepla. Ať se jedná o pece spalující různá paliva, tak pro různé elektrické a akumulační 

agregáty, kamna a komíny [20]. 

4.1.3.2   Dinas 

Je to žárovzdorné stavivo, které se po chemické stránce vyznačuje vysokým obsahem 

SiO2 (nad 93 %). Dinas má vysokou únosnost v žáru (až 1700 °C), jeho předností je vysoká 

odolnost proti kyselým taveninám, nedostatkem pak je jeho malá odolnost proti změnám 

teploty pod 600 °C. 

Ve vyzdívkách s výkyvy teplot mezi 0 a 600 °C se dinas nedá použít, protože 

popraská, a to vzhledem k mimořádně velké teplotní roztažnosti způsobené strukturálními 

přeměnami [12]. V současné době vystupuje do popředí jeho další nevýhoda, a to nedostatek 

vhodných surovin. 

Při výrobě dinasu je potřeba použít osvědčených surovin s vysokým obsahem SiO2, 

s velmi nízkým podílem doprovodných oxidů a je potřeba zajistit optimální granulometrii 

surovinové směsi tak, aby bylo dosaženo maximálního zhutnění za surova. 

Suroviny pro výrobu dinasu 

 Ostřiva – křemence písky, dinasové zlomky, křemenné sklo, buližníky 

 Pojiva – vápno 

 Přísady – plastifikátory (sulfitový louh) a mineralizátory (Fe2O3) 

Technologický postup výroby 

Při výrobě dinasu postupujeme přes míchání surovinové směsi, formování výrobků, 

sušení a výpal. Formování dinasových výrobků se provádí, na rozdíl od šamotu, výlučně 

lisováním z polosuché směsi, drolenky. Výjimkou může být pouze výroba lehčeného dinasu 

[21]. 

Vlastnosti dinasu 

Dinas se používá pro svojí velkou únosnost v žáru, pro své specifické chemické 

složení a pro svojí nízkou cenu ve srovnání s elektrotavenými materiály. 
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Použití 

Dinas můžeme podle jeho objemové hmotnosti rozdělit na dinas hutný a dinas 

izolační. Hutný dinas se používá v celé řadě aplikací a je nenahraditelný zejména ve 

sklářském a koksárenském průmyslu. Izolační dinas slouží jako tepelná izolace dinasových 

konstrukcí, dinasové malty jsou určeny na spojování dinasového staviva. 

Použití dinasu při výrobě oceli se vzhledem k vyvíjejícím se technologiím výroby 

oceli stále redukuje, proto největší část produkce dinasu představuje dinas sklářský, 

koksárenský a dinas izolační. Pro každou aplikaci je potřeba dinas jiných vlastností [20]. 

4.1.3.3   Magnezit 

Magneziové výrobky, zkráceně nazývané magnezit se vyznačují vysokým obsahem 

MgO (nad 80 %) a zbytek tvoří oxidy Fe2O3, CaO, SiO2 a Al2O3. 

Z přírodního magnezitu (MgCO3) surovin se nejprve vyrobí slinek, ten je základní 

surovinou pro výrobu bazických materiálů. 

Vlastnosti 

Vlastnosti magneziových materiálů popisuje tabulka 6. Magneziové výrobky se 

vyznačují únosností v žáru (1600 - 1670 °C) a velkou odolností proti působení zásaditých 

strusek. Jako jejich nevýhoda se uvádí malá odolnost vůči změnám teplot. 

Tabulka 6.  Vlastnosti magneziových materiálů. 

magnezit 

Chemická analýza objemová 

hmotnost 

zdánlivá 

pórovitost 

pevnost v 

tlaku 

únosnost v 

žáru SiO2 CaO Fe2O3 MgO 

(%) (%) (%) (%) (kg.m
-3

) (%) (MPa) (°C) 

pálený 0,5–0,7 2-3 0,5-1 80-95 2800-3000 4-6 40-80 1650-1690 

chem. 

vazba 
0,4–0,6 2-3 8-9 86-90 2800-2900 - 35-40 - 

Použití 

Magneziové výrobky se používají, především jako zásaditá vyzdívka v ocelářských 

a cementářských pecích. Drcený magnezitový slinek se používá pro dusané monolitické 

vyzdívky a opravy pecí, nebo se z něj vyrábějí tvarovky. Tyto materiály označené jako 

bazické, mají vysokou žárovzdornost. Převážná většina bazických žárovzdorných hmot se 

spotřebuje v ocelárenských pecích [22]. 

4.1.3.4   Dolomit 

Dolomiové výrobky, zkráceně dolomit jsou charakterizovány vysokým obsahem MgO 

a CaO (více než 90 % v přibližném molárním poměru 1:1). 

Pálené výrobky 

U výrobků ze slínku s volným CaO musí tvarování a další zpracování následovat 

bezprostředně po výrobě slínku, aby nedošlo k jeho hydrataci. 

Výrobky se vypalují na 1500 - 1600 °C a musí se ihned použít. Tyto výrobky mají 

vysokou teplotu počátku deformace a vysokou pevnost 40 - 100 MPa. 

Výrobky ze stabilizovaného slínku se za surova zpevní tím, že křemičitany vápenaté 

hydratují. Při výpalu výrobků pak z počátku dochází k rozkladu hydraulické vazby. Teplota 

výpalu je okolo 1400 °C. 
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Nepálené výrobky 

Jako pojiva se používají při formovacím procesu bezvodého dehtu (C > 40 %). 

Výrobky pojené dehtem jsou vhodné pro ocelářské kyslíkové konvertory. Dehet se na 

pracovní ploše vypařuje a na chladnějších místech se z par usazuje uhlí, které uzavírá póry 

a zvyšuje tak odolnost vůči korozi struskou [22]. 

Dolomitové výrobky mají dobrou únosnost v žáru (1650 °C). 

4.2   Kompozitní materiály 

Kompozitní materiály se velmi často využívají v současné moderní výrobní 

technologii a to především díky možnosti navrhovat velmi lehké konstrukce s vysokými 

hodnotami mechanických vlastností. Jsou to především parametry měrné pevnosti, modulu 

pružnosti a odolnosti proti únavě, které jsou na stejné úrovni jako u slitin hliníku nebo titanu. 

Kompozity jsou tvořeny kombinací dvou a více chemicky a fyzikálně odlišných složek 

do jednoho výsledného celku. Spojením těchto složek vznikne nový materiál s unikátními 

vlastnostmi. Těchto vlastností nelze dosáhnout kteroukoli složkou samostatně. Tvrdší 

a pevnější nespojitou složku nazýváme výztuž, spojitou a obvykle poddajnější složku, která 

zastává funkci pojiva výztuže, nazýváme matrice [23]. 

Základní fáze tzv. matrix, představuje cca 20 – 80 objem. % kompozitního materiálu 

a zbytek je vyztužující nebo zpevňující materiál. Matrix je tvořen polymerem, kovem 

keramikou či sklem. Zpevňujícím materiálem s vysokým modulem pružnosti a s vysokou 

pevností v tahu jsou např. vlákna, whiskry nebo jemně disperzní fáze [2]. 

Jedním z nejznámějších kompozitních materiálů je železobeton, kompozit z ocelových 

drátů a betonu (beton je kompozit z kameniva a cementu), dalším známým zástupcem je 

skelný laminát, kompozit ze skleněných vláken a pryskyřice, obvykle polyesterové. 

Dalším zástupcem jsou kompozity z vláken uhlíkových a aramidových, ze kterých se 

vyrábějí extrémně pevné a lehké díly pro konstrukce letadel a raket. Užití mají také 

v automobilovém průmyslu a v ozbrojených složkách (neprůstřelné vesty). 

4.2.1   Aplikace kompozitních materiálů 

Kompozitní materiály na bázi uhlíkových vláken zprvu vyhovovaly především 

požadavkům leteckého a kosmického průmyslu, neboť jsou dostatečně odolné a zároveň 

lehké. Právě proto se staly významným materiálem pro aplikace v těchto odvětvích a jejich 

využití nadále roste i do oblastí sportovních potřeb a lékařství. 

V posledních letech značně narůstá využití kompozitu z uhlíkových vláken v oblasti 

sportovních potřeb a doplňků. Jako jsou například lyže (viz obr. 11), rámy cyklistických kol, 

draky větroňů, hokejky, golfové hole, stěžně a trupy lodí a uplatnění nalezly i v oblasti 

konstrukce hudebních nástrojů (viz obr. 12). 
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Obr. 11  Lyže vyrobené z kompozitu [24]. 

 
Obr. 12  Housle vyrobené z kompozitu [25]. 

Pronikání do dalších oblastí je spíše pozvolné a to především kvůli vysoké ceně a také 

kvůli jistému odporu výrobců měnit zaběhlé postupy a materiály. 

4.2.2   Použití kompozitních materiálů v letectví 

V civilním i vojenském letectví se využívají především uhlíkové kompozitové vlákno-

pryskyřice pro výrobu strukturních elementů, jako jsou například směrovky, křidélka, součásti 

trupu, nosné díly podlah a výztuhy sedadel. Na drak letadla Boeing 737 (viz obr. 13) je 

použito 680 kg kompozitních dílů, díky kterým byla uspořeno 270 kg oproti klasickým 

kovovým dílům [26]. 

 

Obr. 13  Boeing 737. 

Díky schopnosti tlumit vibrace jsou tyto kompozity využívány i u konstrukce 

vrtulníků. Podíl kompozitních materiálů v oblasti letectví a kosmonautiky se rok od roku 

neustále zvyšuje. 

Vzhledem k tomu, že kompozitní materiály zredukují hmotnost o 20 – 30 %, nahrazují 

běžné používané materiály jako je ocel a uhlík. Protože lze vyrábět složité díly z jednoho 

kusu, přinášejí tyto materiály také úsporu výrobních nákladů. 

Nejčastěji se v leteckých konstrukcích využívají kompozity s polymerní matricí 

a uhlíkovými vlákny (Carbon fiber reinforced polymer). Díky nízké hmotnosti a výborným 

mechanickým vlastem patří uhlíková vlákna k nejpoužívanější výztuži pro kompozity 

používané v letectví. Jedna z mála nevýhod uhlíkových vláken představuje její křehkost. 
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Díky žárovzdornosti a odolnosti vůči odtahování (ablaci), nachází kompozit uhlík-

uhlík uplatnění při aplikaci v prostředí horkých plynů a v oblasti výroby tepelných štítů (nos 

a náběžné hrany křídel raketoplánů, části raket a balistických střel) pro návrat do atmosféry 

v aeronautice. 

4.2.3   Kompozitní materiály v automobilní technice 

Automobilový průmysl je dnes považován za jednoho z největších spotřebitelů na poli 

kompozitních materiálů. Od roku 1941, kdy poprvé Henry Ford aplikoval kompozitní 

materiál na základě vyztužení materiálu pomocí konopného vlákna, se produkce každým 

rokem zvyšovala a kompozity nalezly nepostradatelné umístění ve vozidlech všech tříd. Tyto 

materiály umožňují vozidlům dosáhnout nižší hmotnosti, zvýšení bezpečnosti a odolnosti vůči 

opotřebení, ale také využívat tvarově složité komponenty, které by za normálních okolností 

nebylo možné vyrobit při použití konvenčních materiálů typu ocel, hliník atd. [27]. 

4.2.3.1   Vývoj v automobilovém průmyslu 

Ačkoliv historicky první kompozit byl vyvinut již v roce 1908, jehož základ tvořila 

fenolická pryskyřice, zpevněná dřevěnou moučkou, v automobilech byl kompozitní materiál 

poprvé aplikován v roce 1941 Henry Fordem na experimentálním vozidle, které bylo 

pojmenováno jako „Soybean Car“, což ve volném překladu znamená „sojové auto“ (viz 

obr. 14). Jak už název napovídá, materiál byl tvořen převážně ze sójového oleje, který tvořil 

základ fenolové pryskyřice vyztužené konopným vláknem. Tehdejší zdroje uvádějí, že tento 

materiál byl až 10x odolnější proti průrazu, něž ocel o stejné tloušťce, použitá na původních 

karoseriích. Ovšem tato informace není oficiálně ověřená, nýbrž všechny prototypy byly před 

druhou světovou válkou zničeny [28]. 

 

Obr. 14  „Soybean Car“. První aplikace kompozitu na automobil. 

V 50. letech byla objevena skleněná vlákna, která spolu s polyesterovou pryskyřicí 

dala možnost vzniku komerčně dostupného materiálu, jenž byl a je stále využíván. Jde 

o tzv. sklolaminát. Ačkoli sklolaminát je materiál dnes velmi hojně využíván, tak v minulém 

století byla jeho kvalita zpočátku nedostatečná, což se projevovalo na vyrobených vozidlech. 

Jednotlivé sklolaminátové panely na sebe už z výroby dobře neseděly a jejich odolnost 

nepatřila mezi nejlepší. 
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Na konci 50. a začátkem 60. let byl sklolaminát využíván ve formě monokoku, tedy 

nosné skořepiny, převážně v nízko nákladových společnostech ke konstrukci karosérií 

vozidel. 

Rok 1979 znamenal zlom v automobilových kompozitech, když v závodním sektoru 

Formule 1 bylo poprvé využito uhlíkové vlákno. Byl použit klasický hliníkový rám, ale nově 

vyztužený uhlíkovým vláknem. Na základě této koncepce bylo možné využít hliníkové 

profily o menší tloušťce a následně je vyztužit pro dosažení požadované tuhosti. 

V roce 1992 představila firma McLaren osobní supersportovní automobil McLaren F1 

(viz obr. 15). Tento vysoce nadčasový vůz byl prvním sériovým silničním automobilem, 

jehož nosná karoserie byla tvořena monokokem z laminátu vyztuženém uhlíkovými vlákny. 

 

Obr. 15  Supersportovní automobil McLaren F1. 

4.3   Elektrotechnická keramika 

Takzvaná funkční keramika v užším slova smyslu (angl. functional ceramics) je 

keramika určená pro speciální aplikace vyžadující určité elektrické, magnetické a optické 

vlastnosti. 

Základní elektrické a magnetické materiálové vlastnosti 

 Elektrická (měrná) vodivost nebo (měrný) odpor 

 Elektrická pevnost 

 Permitivita 

 Permeabilita 

4.3.1   Elektricky izolační keramika 

Jedná se o keramické izolátory, substráty pro elektrické obvody, vysokonapěťové 

vedení a zapalovací svíčky. 

4.3.2   Feroelektrická keramika 

Feroelektrické materiály vykazují polarizaci i v nepřítomnosti elektrického pole 

(spontánní polarizace) – hysterezní smyčka – nelineární dielektrika s velmi vysokou 

permitivitou, vykazují maximum při Curieově teplotě Tc (přechod z feroelektrické 
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nízkoteplotní do paraelektrické vysokoteplotní fáze). Feroelektrická keramika musí mít 

anizotropní texturu. 

4.3.3   Ferimagnetická keramika 

Ferity jsou směsné oxidy obsahující jako hlavní složku oxid železitý (Fe2O3). 

Keramika s pouze diamagnetickými ionty (Si
4+

, Al
3+

, Ca
2+

, K
+
, O

2-
) nemůže být 

feromagnetická. Tři nejdůležitější třídy komerčních feritů jsou: 

 Měkké ferity (coercivita Hc <10 A/cm) s kubickou spinelovou strukturou, např. Mn-

ferity (MnFe2O3 nebo MnO.Fe2O3), Ni-ferit, Mn-Zn-, Ni-Zn- a Mg-Mn-Zn-ferity; 

spinely jsou zcela mísitelné – široký rozsah složení a vlastností. 

 Měkké ferity (coercivita Hc <10 A/cm) s kubickou granátovou strukturou (pro 

mikrovlnné aplikace, tzn. f >> 100 MHz), např. YIG (3Y2O3.5Fe2O3). 

 Tvrdé ferity (coercivita Hc >10 A/cm) s hexagonální magnetoplumbitovou strukturou 

(hexafetity pro permanentní magnety), např. Ba-hexaferity (BaO.6Fe2O3). 

4.3.4   Další typy funkční keramiky 

 Polovodiče s pozitivním nebo negativním teplotním koeficientem odporu (PTC – 

vodiče za studena nebo NTC – vodiče za horka); varistory (např. ZnO) jako svodiče 

přepětí, termistory a kyslíkové senzory. 

 Iontové vodiče (např. „β-alumina“ Na2O.11Al2O3 pro sodikovo-sírové články – 

kationový vodič, nebo ZrO2 pro SOFC („solid-oxide fuel cells“) – aniontový vodič). 

 Supervodiče (např. „vysoko –„teplotní supravodič YBa2Cu3O7-x). 

 Elektro optická keramika (např. pro radiační senzory a scintilátory). 

4.3.5   Principy mikrovlnné technologie pro keramické inženýry 

Mikrovlny leží mezi radiovými frekvencemi a infračervenými vlnami 

v elektromagnetickém spektru (frekvence 0,3 – 300 GHz, vlnová délka ve vakuu 1m – 1mm). 

Obvyklé operační frekvence 2,45 GHz (vlnová délka 12,2 cm). Voda a SiC absorbují 

mikrovlny dobře. Absorpce energie závisí na ztrátovém faktoru. Důležitý parametr je 

penetrační hloubka. Aplikace v keramické technologii (např. sušení a slinování) [29]. 

Elektrotechnická keramika se vyrábí z technického porcelánu a má výjimečné 

elektrické vlastnosti a vysokou pevnost. 

Používá se především v elektrotechnice jako dielektrika, piezokeramika, ferity. 

4.4   Biokeramika 

Biokeramická disciplína je založena na znalostech materiálového a biologického – 

klinického výzkumu a pozorování. Je to odvětví, které vyhodnocuje, analyzuje a koordinuje 

soubory veškerých vědeckých poznatků od specializovaných odborníků a lékařů. 

Dnešní moderní trend naznačuje, že by postupně všechny důležité orgány, kromě 

mozku a centrální nervové soustavy, mohly mít svoje uměle vytvořené analogie. V poslední 

době se uplatňují zejména keramické povrchové bioaktivní materiály, které zdařile 

napodobují výhody materiálu biologických [30]. 



37 

 

4.4.1   Vývoj biokeramiky 

Během 30 až 40 let minulého století měla biokeramika významný podíl na rozvoji 

biomedicínských aplikací pro změnu a obnovu skeletální části našeho těla [31]. 

V roce 1967 profesor Larry Hench položil základy vzniku bioskla. V letech 1970 

zveřejnil svůj výzkum, který přinesl zásadní změnu pro aplikaci amorfního skla v medicíně. 

Jednalo se o amorfní látku s obsahem Na2O – CaO – P2O5 – SiO2 s přídavkem B2O3 a CaF2, 

které tvořilo silnou vazbu s lidskou kostí [31]. 

Další představitel spojený s biokeramikou je japonský profesor Tadashi Kokubo, který 

navázal na skelné materiály a svými zkušenostmi dal základ vzniku nového sklo –

 keramického materiálu, který vznikl v Japonsku v roce 1982. Tento kompozitní materiál byl 

složen z apatické a wollastonické složky (A – W), tím způsobem vznikla (A – W) sklo-

keramika. Tento objev přinesl značné studie o sklu a keramice, které bylo možné kompletovat 

pro kostní náhrady. 

V dalších letech v rozmezí 1980 až 1990 přinesly nové studie vedené profesory 

DeGrootem, Jarchem, Driessensem, Bonfieldem a Zhangem objev hustého hydoxyapatitu 

Ca10(PO4)6(OH)2, který přinesl zcela revoluční postavení biokeramiky v lékařské vědě [31]. 

V současné době téměř všechny vyspělé státy, včetně České republiky, věnují 

pozornost výzkumu biomateriálu a souvisejících oblastí [32]. 

4.4.2   Vlastnosti biokeramiky 

Nepodléhá korozi, je biologicky odbouratelná, vykazuje dobré tribologické vlastnosti 

charakterizující lepší snesitelnost při zátěži a menší otěruvzdornost při pohybu, jenže nemusí 

vykazovat lepší mechanické vlastnosti jako tvrdost či pevnost, oproti kovům nebo 

polymerům. Tudíž dochází ke kombinaci těchto materiálů a vznikají stále nové univerzální 

kompozitní biomateriály [33]. 

4.4.3   Použití biokeramiky 

Aktuální uplatnění biokeramiky lze hledat v ortopedii, maxilofaciální chirurgii 

a stomatologii. Celkově mají biokeramické materiály široké využití v klinické medicíně, od 

lebeční části přes otolaryngologické implantáty, maxilofaciální výztuže, dentální implantáty, 

periodontální (dásňové) vložky aj. Dolní části končetin především kyčelní a kolenní klouby, 

bývají postiženy nemocí zvané osteoartritida, která je důsledkem opotřebování kostí věkem 

[34]. 
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5   ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vysvětlit, proč je keramika označována jako materiál 

budoucnosti, popsat historický vývoj keramiky, vlastnosti speciálních keramických materiálů 

a rozdělit tzv. tradiční keramiku podle použití. 

Vzhledem ke svým unikátním vlastnostem má keramika, jakožto jedno z nejstarších 

průmyslových odvětví na světě, široké uplatnění i dnes. Její první využití však bylo pro 

výrobu lidských či zvířecích figur, popřípadě různé košíky, či měchy, které byly vyrobeny 

z hlíny a dalších materiálů, a následně vypalovány. Později byly technologie výroby 

keramických materiálů zdokonalovány až do nynější podoby. 

V současné době má keramika zásadní význam ve světě stavebních materiálů, ale 

i v biomedicíně a také ve výzkumu leteckých a raketových materiálů. Patří také 

neodmyslitelně k vývoji automobilů. 

Řada průmyslových oborů jako je energetika, elektrotechnika a elektronika, 

strojírenství, hutnictví, automobilový, letecký nebo raketový průmysl, si vynucuje vývoj 

nových materiálů s vyššími tepelně-mechanickými vlastnostmi se zachováním nebo zvýšením 

své životnosti. Vzhledem k tomu, že konveční materiály, jako je ocel, začínají být v těchto 

průmyslových aplikacích nedostačující, bývají často nahrazovány materiály keramickými, 

nejčastěji kompozity. Vývoj těchto materiálů postupuje neustále dopředu a jejich výroba se 

pohybuje na hranici molekulové chemie. Z tohoto důvodu jsou tyto materiály označovány za 

materiály 21. století, tedy materiály budoucnosti. 
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