
 

 



 

 

 



 

 



 
   



 

ABSTRAKT 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První část práce je věnována stručné 

charakteristice, struktuře a rozdělení křemičitanů do jednotlivých skupin. Druhá hlavní 

kapitola popisuje jílové minerály, jejich vznik a strukturu. Pro keramický průmysl jsou 

pouţívány především čtyři jílové minerály (kaolinit, montmorillonit, illit a halloysit). Třetí 

část je věnována vysokoteplotním reakcím jílových minerálů. Při vysoké teplotě prodělávají 

minerály četné mechanické a strukturní změny. Poslední kapitola popisuje kaolin (důleţitá 

surovina pro výrobu keramiky) a stručně charakterizuje jednotlivé druhy keramiky na bázi 

jílových surovin (porcelán, pórovina, poloporcelán, kamenina, cihlářské výrobky a šamot).  

KLÍČOVÁ SLOVA – jílové minerály, fylosilikáty, kaolinit, kaolin, porcelán 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

The bachelor thesis is divided in four main chapters. The first part deals with a brief 

characterization, structure and silicates distribution in some groups. The second main chapter 

describes the clay minerals, their formation and structure. Four clay minerals are primary used 

in the ceramic industry (kaolinite, montmorillonite, illite and halloysit). The third part of 

thesis pursues high-temperature reactions of clay minerals. The minerals go through many 

mechanical and structural changes during high-temperature reactions. The last chapter 

describes kaolin (an important material for the production of ceramics) and it briefly describes 

the various types of ceramics based on clay materials (porcelain, brick products, fire clay 

etc.). 

KEY WORDS – clay minerals, phyllosilicates, kaolinite, kaolin, porcelain 
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1   ÚVOD 

Keramika patří mezi tradiční, často vyuţívaný materiál. Jedná se o anorganický 

materiál, jenţ se vyrábí za vysokých teplot. Keramické výrobky mají praktické vyuţití 

v běţném ţivotě a pro své vlastnosti jsou pouţívány také v elektrochemickém, chemickém 

a dalším průmyslu. Mezi důleţité vlastnosti patří odolnost vůči teplotě a jejím rychlým 

změnám, chemická odolnost a další. 

Výroba keramiky sahá aţ do mladého paleolitu. Termín keramika je řeckého původu.  

Na počátku letopočtu se začal v Číně vyrábět porcelán, u nás aţ v 18. stol. Keramické řemeslo 

se u nás začalo rozvíjet na konci 18. století a poč. 19. století, kdy začaly vznikat první továrny 

na výrobu keramiky a porcelánu. 

V keramickém průmyslu jsou hojně pouţívány jílové suroviny. Chatakteristické 

vlastnosti materiálu závisí především na obsahu jílových minerálů. Tyto vrstevnaté 

hlinitokřemičitany se řadí mezi skupinu fylosilikátů a v přírodě jsou nezastupitelné. 

Nejdůleţitější jílové minerály, z hlediska keramické výroby, jsou kaolinit 

(nejvýznamnější), montmorillonit, illit a v menší míře halloysit. Kaolinit je základní sloţkou 

kaolinu, který je významnou surovinou především pro výrobu porcelánu a keramický 

průmysl. 

Mezi keramiku na bázi jílových surovin se zahrnuje porcelán, poloporcelán, pórovina, 

kamenina, cihlářské výrobky a v neposlední řadě šamot. V literatuře je řazen mezi 

ţárovzdornou keramiku z důvodu vysoké ţárovzdornosti. 
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2   KŘEMIČITANY 

Křemičitany, označovány také jako silikáty, jsou kyslíkaté sloučeniny křemíku a patří 

mezi nejdůleţitější součást hornin zemské kůry. Nejrozšířenější silikáty tvoří podstatnou část 

vyvřelých hornin. Druhotné křemičitany s obsahem vody vznikají zvětráváním vyvřelin. 

Usazené horniny se většinou skládají z jílových minerálů a křemene. Podle krystalové stavby 

se křemičitany dělí do šesti tříd, jeţ jsou zmíněné níţe v práci. Křemičitany se vyuţívají na 

výrobu keramických surovin [1]. 

V keramickém průmyslu se pouţívají suroviny přírodní a syntetické. Skupina 

přírodních zahrnuje všechny plastické keramické suroviny. Mezi zmíněné suroviny se řadí 

zeminy (základ plastických surovin) a horniny (vyuţívají se jako taviva, plniva nebo ostřiva). 

Vznikaly zvětráváním hornin s vysokým obsahem ţivců, nebo hydrotermálním rozkladem 

hornin obsahujících ţivec. Třetí moţností vzniku bylo rozrušení horniny, její přemístění 

a sedimentace. Způsob vzniku a přítomné jílové minerály mají vliv na výsledné vlastnosti [1].  

Keramické plastické suroviny patří do jemnozemí s částicemi o velikosti do 2 mm: 

 jílovina d< 0,002 mm, 

 prachovina d= 0,002 – 0,05 mm, 

 pískovina d= 0,05 – 2 mm [1]. 

Jemnozemě dělíme podle obsahu jednotlivých sloţek na: 

 jíly – zeminy s obsahem 50 – 100 % jíloviny, 0 – 50 % prachoviny, 0 – 50 % 

pískoviny,  

 hlíny – zeminy s obsahem 20 – 50 % jíloviny, 0 – 80 % prachoviny, 0 – 80 % 

pískoviny,  

 písek – zeminy s obsahem 0 – 20 % jíloviny, 35 – 60 % prachoviny, 40 – 100 % 

pískoviny,  

 prach – zeminy s obsahem 0 – 20 % jíloviny, 35 – 100 % prachoviny, 35 – 45 % 

pískoviny, 

 kaolin – zeminy s obsahem 45 – 65 % jíloviny, 0 – 55 % prachoviny, 0 – 55 % 

pískoviny [1].  

Podle granulometrického sloţení zaujímá kaolin místo mezi jíly a hlínami, řadí se 

ovšem mezi zvláštní skupinu jemnozemí [1]. Charakteristickou vlastností plastických surovin 

je tvorba snadno tvarovatelného těsta v koncentrované vodné suspenzi. Termínem plasticita je 

označována schopnost vytvářet s vodou tvárné těsto. Záleţí především na jemnosti zrna 

a minerálním sloţení materiálu. Největší plasticitou se vyznačují především 

montmorillonitové jíly, a dále pak kaolinitové. Jílové zeminy (kaolin, jíly a hlíny) jsou 

významnou sloţkou keramických surovin [2]. 

Podskupinou vrstevnatých silikátů jsou jílové minerály, které jsou nositelem 

charakteristických vlastností keramických surovin [2, 3]. Ve své struktuře obsaují 

hydroxylové skupiny. Fyzikální a technologické vlastnosti surovin závisí na sloţení 

a struktuře jílových minerálů, také na velikosti a tvaru částic [2]. Součástí jílů mohou být také 

jiné minerály, jako například krystalické či nekrystalické modifikace SiO2, ţivce, zeolity 

a další. Plastické vlastnosti jílových surovin jsou podmíněné vysokou jemností materiálu, 

dostatečným mnoţstvím jílových minerálů v zemině a schopností iontové výměny na povrchu 

částic minerálů. Na plastické vlastnosti má vliv i vhodný destičkový tvar částic. Tyto 

podmínky ovlivňují vlastnosti částic minerálů a zároveň umoţňují vázání vody na povrchu 
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částic plastické suroviny. Není dosud známo, která vlastnost má rozhodující význam při 

vzniku plastických vlastností surovin. Minerály v jílech lze rozdělit do dvou skupin (jílové 

a doprovodné minerály) [1]. 

Funkce jílových zemin. 

 Dodávají vytvářecím směsím tvárlivost (čím je zemina jemnější, je tvárlivost lepší).  

 Zvyšují smrštění při sušení a vypalování. 

 Jsou nositelem pevnosti výrobku po vysušení v nevypáleném stavu, díky van der 

Waalsových sil. 

 Příznivě ovlivňují mechanické, technické, elektrické a další vlastnosti výrobku [2]. 

Specifické vlastnosti jílových zemin jsou dány velkým měrným povrchem 

(aţ 1000 m
2
.g

-1
), velkou povrchovou energií, která převládá nad energií vnitřní, povrchovým 

potencionálem spolu s chemickými procesy v blízkosti povrchového rozhraní, ovlivňované 

povahou atomových skupin zrn a izomorfní substitucí uvnitř krystalové mříţky, vzájemným 

silovým působením mezi atomy a spolupůsobením vody s přítomnými elektrolyty [4]. 

Hlavním znakem kvalitních jílů je vysoký obsah oxidu hlinitého. Značné mnoţství 

oxidu křemičitého svědčí o znečištění křemenem. Ţivce a slídy spolu s dvojmocnými oxidy 

a Fe2O3 v jílech umoţňují tvorbu taveniny, silně sniţují ţárovzdornost. Velké mnoţství 

organických látek, které je přítomno v některých jílech, při výpalu uniká. Mají vliv na 

tvarovací vlastnosti, pevnost po vysušení a dávají jílům tmavé zbarvení [2]. 

Podle obsahu jílových minerálů se jíly a zeminy třídí na: 

 monominerální- obsah jediného jílového minerálu tvoří více jak 90 % všech 

přítomných jílových minerálů,  

 polyminerální [1]. 

Jíl je definován jako směsný přírodní materiál, primárně sloţený z jemně zrnitých 

materiálů, který je obecně plastický při přiměřeném obsahu vody a který ztvrdne po vysušení 

či vypálení [4]. 

Jíly a jílovce s hlavním podílem jílového minerálu kaolinitu se v České Republice 

nachází na několika místech po celé zemi. Nejvýznamnější lokalitou je chebská oblast. Jíly se 

vyskytují zejména v západních a jiţních Čechách, na střední Moravě a na středním Slovensku. 

Většinou jde o jíly kaolinitické [2]. 

Podle technologických vlastností a pouţitelnosti se v České republice jíly dělí na: 

 pórovinové, 

 ţáruvzdorné na ostřivo, 

 ţáruvzdorné ostatní, 

 keramické neţáruvzdorné, 

 hliníkové podloţní [4]. 

2.1   Struktura křemičitanů 

Křemičitany jsou minerály, jejichţ základní strukturní jednotkou je tetraedr 

(SiO4)4 s atomem křemíku v centru a čtyři atomy kyslíku na jeho vrcholcích. Jednotlivé 

skupiny křemičitanů mají rozdílné uspořádání tetraedrů a k rozmanitosti přispívá i moţnost 

zastupování křemíku atomem hliníku [5].  
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2.2   Dělení křemičitanů na podtřídy 

Křemičitany se podle své atomární struktury dělí na šest základních tříd. Mezi ně patří 

nesosilikáty, sorosilikáty, cyklosilikáty, inosilikáty, tektosilikáty a fylosilikáty [6].  

 Nesosilikáty – Ve své struktuře mají jednotlivé a izolované tetraedry SiO4, které 

jsou vázané iontovou vazbou s kationty Mg
2+

, Mn
2+

, Fe
3+

, Al
3+

 a Ca
2+

. Velikost 

a náboj kationtů významně ovlivňují strukturu [6]. Nesosilikáty mají relativně 

vysokou hustotu a tvrdost, z důvodu poměrně hustého uspořádání iontů v mříţce, 

následkem je zvýšený index lomu [7]. Význam této skupiny je z průmyslového 

hlediska malý. Minerály patří mezi frekventované sloţky hornin, jeţ jsou vyuţívané 

ve stavebnictví [6]. 

 Sorosilikáty – Křemičitany s izolovanými skupinami tetraedrů. Ve struktuře jsou 

dva tetraedry spojené přes společný atom kyslíku [Si2O7]
4-

, mohou být i samostatné 

tetraedry [SiO4]
4-

. Do této skupiny se řadí i silikáty, které obsahují lineárně 

uspořádané trojice nebo i pětice tetraedrů [7]. Je známo asi 70 minerálů patřících do 

této skupiny, které mají vysokou hustotu a tvrdost [6]. 

 Cyklosilikáty – Silikáty, které obsahují tetraedry SiO4 spojené do kruhů (cyklů). 

Mají minimálně tři tetraedry, které sdílejí vţdy dva vrcholové kyslíky. Tetraedry 

můţou být také čtyři nebo šest. Významnými cyklosilikáty jsou například beryl, 

axinit a další [6]. U cyklosilikátů i výše zmíněných druhů silikátů nedochází 

k zastupování křemíku hliníkem [7].  

 Inosilikáty – Strukturní mříţka minerálů má nekonečné řetězce tetraedrů SiO4, 

můţou být jednoduché, dvojité nebo vícenásobné (v přírodě jsou však vzácné). 

Na rozdíl od předešlých silikátů zde můţe být křemík zastoupen hliníkem [7].  

2.2.1   Tektosilikáty 

Křemičitany tvořené trojrozměrnou mříţkou SiO4 tetraedrů. Z energetického hlediska 

patří mezi nejstabilnější formu křemičitanů. Struktura je poměrně pevná a stabilní [6]. 

Tetraedry jsou všemi svými vrcholy propojeny se čtyřmi sousedními tetraedry. Ve struktuře 

jsou atomy křemíku a kyslíku v poměu 1:2. Tektosilikáty jsou nejdůleţitější silikáty pro své 

obrovské rozšíření, tvoří asi tři čtrvtiny zemské kůry. Mají světlou barvu, nejmenší index 

lomu světla ze všech skupin silikátů, vysokou tvrdost, štěpnost podle některých směrů je 

velmi dobrá [7]. Patří zde tři hlavní skupiny: 

Skupina ţivců patří mezi nejrozšířenější skupinu minerálů. Tvoří asi 50 hm. % 

zemské kůry [7]. V magmatu vznikají ve velmi širokém intervalu teplot a tlaků, tvoří hlavní 

sloţku kyselých, neutrálních a bazických hornin [6].  

Ţivce se dělí na dvě skupiny:  

 draselné živce (skupina albitu) – krémově světlé minerály, případně růţové.  

 sodno – vápenaté živce (skupina plagioklasu) – různobarevné, včetně bílé a šedivé 

[6]. 

Strukturní mříţku tvoří trojrozměrná síť SiO4 tetraedrů, jedna čtvrtina aţ polovina 

atomů Si je nahrazená atomy hliníku. Hlavní předností ţivců je, ţe při vysokých teplotách 

mají schopnost vytvořit pojivo v keramických materiálech, díky prostorové síti tetraedrů. 

Proto se často pouţívají na výrobu keramiky, hlavně porcelánu i silikátových glazur. Dále se 

přidávají do skla pro zvýšení obsahu hliníku. Hojně se vyuţívají především draselné ţivce [6]. 
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Skupina zeolitů tvoří skupinu hydratovaných silikátů. Strukturu tvoří trojrozměrná síť 

SiO4 a AlO4 tetraedrů, jeţ jsou spojeny přes kyslíkové atomy. Spojení dvou AlO4 tetraedrů se 

nevyskytuje. Zajímavostí zeolitů je pórovitá struktura, která není u anorganických látek 

běţná. Nejčastěji se jedná o světlé, bezbarvé, průhledné aţ průsvitné minerály [6]. 

Zeolity jsou přírodní materiály, našlo se přibliţně 80 minerálů v přírodě. V přírodě 

se nacházejí v horninách, nejčastěji v dutinách zásaditých vulkanických hornin, jedná se 

hlavně o čediče. Tvoří pouze 10 % z celkové spotřeby zeolitů v průmyslu. Uplatňují se hlavně 

v aplikacích, které jsou ekologicky zaměřené, např. zachycování kationtů těţkých kovů 

z odpadních vod a další. Existují také v syntetické podobě, zatím jich bylo připraveno asi 

350. Syntetické analogy se hojně pouţívají v průmyslu, jako molekulová síta, adsorbenty na 

usušení plynů nebo při separaci kyslíku a dusíku. Převáţná část se pouţívá v heterogenní 

katalýze v petrochemickém průmyslu, např. při krakování [6].  

2.2.2   Fylosilikáty 

Vrstevnaté křemičitany vyskytující se v přírodě ve formě malých šupinek, vloček či 

destiček, méně často jako vlákna a trubičky. Zbarvení minerálů je světlé. Fylosilikáty jsou 

mělké s nízkou hustotou. Řadí se mezi velmi rozšířené, respektive běţné minerály. Mezi 

nejdůleţitější patří slídy, jeţ jsou hlavní sloţkou břidlic a vyvřelých hornin. Přestoţe je moţné 

fylosilikáty připravit v laboratoři, vyuţívají se především ve své přírodní formě. Syntetické 

produkty mají velmi omezený praktický význam. Hodně minerálů z této skupiny se vyuţívá 

v průmyslové a ekologické sféře [6]. Na obrázku je vrstevní struktura, která vznikla 

uspořádáním tetraedrů ve vrstvách [Si4O10]n4n-. 

 

Obr. 1  Struktura fylosilikátů [5]. 

Jílové minerály jsou fylosilikáty, protoţe mají vrstevnatou strukturu [8]. 

Minerály kaolinit, montmorillonit, illit a halloysit jsou mikrokrystalické hlinitokřemičitany 

s vrstevnatou strukturou a z environmentalistického hlediska jsou nejdůleţitější skupinou 

fylosilikátů. Jejich schopností je tvořit s vodou plastickou směs. Fylosilikáty jsou v přírodě 

nezastupitelné a jsou také důleţitými surovinami v průmyslovém odvětví [6]. Kromě jílových 

minerálů patří do této skupiny také slídové silikáty (mastek, slídy, chloridy, serpentin) [7].  

Ve své struktuře obsahují fylosilikáty dvě základní vrstvy. První je vrstva SiO4 

tetraedrů. Koncový poměr Si:O je 2:5, tetraedry jsou v hexagonálním uspořádání. Druhá 

vrstva je oktaedrická XO6 (X je nejčastěji Al
3+

 nebo Mg
2+

 méně často jiné). Většina 

fylosilikátů má třívrstvou strukturu, skládá se z jedné oktaedrické a dvou tetraedrických 

vrstev. Vyjímkou je například kaolinit. Základní vrstvy jsou vázány přes společné atomy 

kyslíku, zatímco sousední souvrství jsou od sebe vzdálené a vázány slabými van der 

Waalsovými silami. Fylosilikáty mají záporný náboj souvrství. Všechny významné vlastnosti 

minerálů ovlivňuje velikost náboje [6].
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3   JÍLOVÉ MINERÁLY 

Mezi jílové minerály patří nejen všechny fylosilikáty, ale také další minerály, jako 

např. minerály skupiny alofánu, či některé hydroxidy a oxidy hliníku nebo ţeleza, které 

udělují jílům plasticitu, a které se vytvrzují, pro vysušení či vypálení. Na rozdíl od 

fylosilikátů, bývají však obvykle pouze minoritními sloţkami jílů [4]. 

Tato skupina minerálů je hlavní funkční sloţkou a nositelem charakteristických 

vlastností plastických keramických surovin. Patří do skupiny hlinitokřemičitanů, jeţ obsahují 

ve struktuře hydroxylové skupiny [1, 3].  

Z hlediska keramické technologie patří mezi nejvýznamnější jílové minerály: 

 kaolinit,  

 montmorillonit,  

 illit,  

 k méně významným se řadí halloysit [1].  

Mezi společné znaky těchto minerálů patří vrstevnatá struktura a výskyt v jemných 

částicích. Jílové minerály mají destičkovité částice a charakteristickou štěpnost. Mohou 

vznikat minerály se smíšenou strukturou, v případě, ţe se minerály s vrstevnatou strukturou 

mísí střídáním jednotlivých vrstviček. Častější je vzájemné nepravidelné prorůstání neţ 

pravidelné [4].  

Optickým mikroskopem nelze sledovat morfologii jílových minerálů. Pouţívá se 

rastrovací elektronový mikroskop, který umoţňuje stanovit druh a velikost krystalů [9].  

K určování jílových minerálů slouţí metody: 

 rentgenová difrakce (RTG) – stanoví se přítomnost příslušného nerostu,  

 diferenční termická analýza (DTA) – určí minerál, gravimetrická termická analýza 

(GTA) – odhadne se mnoţství minerálu, 

 dilatečně kontrakční tepelná analýza (DKTA) – na základě tvaru křivky usuzuje 

přítomnost určitých minerálů [9]. 

Nejvíce pouţívanou metodou je DTA, příp. GTA. Kaţdý minerál má typickou křivku.  

3.1   Vznik jílových minerálů 

V přírodě vznikly jílové zeminy zvětráváním sopečných hornin (ţula, rula a porfyr). 

Hlavními sloţkami hornin jsou křemen, ţivec a slída [4]. Zvětrávání sodných a draselných 

ţivců vede ke vzniku kaolinitu, halloysitu, illitu nebo montmorillonitu. V případě zvětrávání 

slíd je proces rychlejší, důvodem je, ţe nedochází k přebudování sktuktury minerálů. 

Fyzikální i chemické zvětrávání doprovází vznik jílových minerálů. Hydrolýza 

hlinitokřemičitanů je hlavní děj při chemickém zvětrávání [6].  

Vápenaté ţivce přechází v montmorillonit a křemen se větráním nezmění. Jílový 

minerál kaolinit vzniká zvětráváním draselných ţivců při dostatečném odvodu kyseliny 

křemičité (H4SiO4) z loţiska. V případě nedostatečného odvodu H4SiO4 vzniká jako primární 

fáze reakce minerál illit. Dalším rozkladem illitu při intenzivnějším odvodu rozpustných 

draselných solí vzniká kaolinit, jako sekundární fáze. Za určitých podmínek mohou minerály 

(illit, kaolinit a montmorillonit) vznikat vedle sebe [1].  
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3.2   Struktura jílových minerálů 

Základní jednotkou struktury jsou tetraedry křemíku a oktaedry hliníku, které tvoří 

krystalickou mříţku jílových minerálů. Oktaedry AlO6 i tetraedry SiO4 jsou ve většině případů 

spojeny a vzniká pravidelná rovinná síť. Tyto dvě sítě se na sebe přikládají a vytváří 

dvojvrství nebo trojvrství (vrstva tetraedrů obklopena dvěma vrstvami oktaedrů). 

Tato základní dvojvrství nebo trojvrství jsou uvnitř pevně vázána iontovými kovalentními 

vazbami, jednotlivá souvrství (strukturní vrstvy) jsou však mezi sebou vázána vazbami 

mnohem slabšími (typu van der Waalsových sil). Voda je ve struktuře jílových minerálů 

vázána molekulárně nebo ve formě hydroxylových skupin [10].  

Minerály:  

 dvojvrstvé- kaolinit a halloysit, 

 trojvrstvé- montmorillonit a illit [10]. 

3.3   Kaolinit 

Kaolinit je nejrozšířenější jílový minerál [3, 8].  Patří mezi nejčastější sloţku jílů a hlín 

a  tvoří základ kaolinu. Jeho chemické sloţení odpovídá vzorci Al2O3   2SiO2   2H2O, tzn.  

39,5 % Al2O3, 46,6 % SiO2 a 13,9 % H2O. Společně s halloysitem patří mezi silikáty 

s vrstvenou strukturou tzv. fylosilikáty [1, 3]. Krystaly tohoto minerálu jsou destičkovitého 

tvaru, velikost destiček je 0,1 – 3 a tloušťka 0,05 m [2]. Kaolinity mají tetraedrickou a jednu 

oktaedrickou vrstvu (obr. 2). Prostor mezi vrstvami je prázdný, jsou spojeny pomocí 

vodíkové vazby [11]. Hmota kaolinitu je objemově z 90 % tvořena kyslíkem, vyplývá to 

z krystalové struktury. Elektronovým mikroskopem lze velmi dobře pozorovat jejich 

hexagonální tvar [2]. Voda je vázána ve formě hydroxylových skupin a uvolňuje se při 

teplotách 500 aţ 700 °C [10].  

Kaolinity mají bílé, ţluté, nahnědlé nebo načervenalé zbarvení. Jsou plastické ve 

vlhkém prostředí. Je to významná surovina pro výrobu porcelánu a keramiky [11]. Minerál se 

dále vyuţívá v papírenství (křídový papír), je potřebný při výrobě voskového plátna, linolea, 

skla, barev a tuţek, a jako přísada k tuze [7]. 

Rozeznáváme několik druhů kaolinitu, které se odlišují stupněm uspořádanosti 

jednotlivých vrstev: 

 neuspořádané,  

 slabě uspořádané, 

 uspořádané [11].  

Kaoliny obsahují většinou kaolinity, které jsou plynulými přechody mezi těmito typy [1]. 

   

    

     

   

  

Obr. 2  Schéma vrstevnaté struktury kaolinitu. Mezi vrstvami je vzdálenost 7,15.10
-10  

m [1].  

7,15.10
-10 

m 

  SiO4 

  AlO6 
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3.4   Halloysit 

Druhým dvojvrstvým minerálem je halloysit. Chemické sloţení je Al2O3  

 2SiO2   4H2O. Základní dvojvrství jsou nad sebou nepravidelně uspořádána. Ve struktuře má 

slabě vázané molekuly vody, které se zčásti vytrácí při teplotě 40 °C. Některé halloysity 

nemají molekulární vodu dostatečně vyvinutou. Rozměry částic jsou řádově stejné jako u 

rozšířenějšího kaolinitu. Tvar mají tyčinkovitý či trubičkovitý [2].  

Jediné podrobně vyhodnocené loţisko halloysitu pro keramický průmysl bylo 

u Michalovců (Biela Hora) na východním Slovensku. V závodech na východním Slovensku 

se tato surovina pouţívá k výrobě dlaţdic a méně i elektrotechnického porcelánu. Do 

porcelánových hmot se přidává ke zlepšení plastičnosti. K výrobě figurálního porcelánu se 

přidává v menším mnoţství, asi 5 % halloysitu, dosahuje se tak zvýšení pevnosti syrového 

střepu a zabraňuje se odmísení břečky [10]. 

Halloysit můţe nahradit část kaolinitu u hmot vytvářených v plastickém stavu, docílí 

se zvýšení plasticity, pevnosti výsušků za syrova, rozšíření intervalu slinutí a mírného sníţení 

vypalovací teploty. Oproti jiným jílům, které mají stejné technologické vlastnosti, má výhodu 

v čistě bílé vypalovací barvě. Bílý výpalek je ale náchylný k praskání [10].  

3.5   Montmorillonit 

Patří do skupiny trojvrstvých jílových minerálů. Přibliţné chemické sloţení tohoto 

nerostu je Al2O3   4SiO2   nH2O. Skládá se ze základních trojvrství, z adsorbovaných iontů 

a molekul vody [12]. Strukturu montmorillonitu tvoří dvě vrstvy tetraedrů křemíku, mezi 

kterými je umístěna vrstva oktaedrů hliníku (obr. 3). Charakteristickou vlastností tohoto 

jílového minerálu je moţnost adsorpce vody mezi vrstvami, které se následně od sebe 

oddělují. Poté dochází k bobtnání a při vysychání k smrštění. Díky jemných částic má 

schopnost výměny iontů [2]. Zbarvení minerálů je bílé, šedé nebo narůţovělé. Montmorillonit 

můţe vznikat jako produkt zvětrávání bazaltových tufů, popelů, objevuje se při zvětrávání 

hadců nebo pegmatitů. V recentních sedimentech je velký obsah tohoto minerálu, časem ale 

mnoţství klesá [11]. Montmorillonitický jíl se nazývá bentonit [2].  

 

Obr. 3  Schéma vrstevnaté struktury montmorillonitu [1]. 
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3.6   Illit 

Illit (nK2O · Al2O3   3SiO2 ·  nH2O) je méně technicky významný jílový minerál.  Má 

podobnou strukturu jako montmorillonit, ale na rozdíl od něj uvnitř nebobtná nebo jen 

částečně (obr. 4). Má ve větší míře nahrazené křemíkové ionty v tetraedrech ionty hliníku. Je 

častým minerálem v cihlářských zeminách, jímţ propůjčuje větší plastičnost neţ kaolinit [1]. 

Podle struktury patří illit k slídovým minerálům, od nichţ se liší menším obsahem draslíku 

a větším poměrem mezi SiO2 · Al2O3 [12].  Hlavní stabilní sloţka většiny břidlic. Barva illitu 

je bílá nebo světle šedá [2].  

     

     

     

     

      

     

     

Obr. 4  Schéma vrstevnaté struktury illitu [1]. 
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4.   VYSOKOTEPLOTNÍ REAKCE JÍLOVÝCH MINERÁLŮ 

Důleţitou technologií keramických výrobků je výpal. Při zahřívání na vysoké teploty 

prodělávají jílové minerály četné chemické a strukturní přeměny. Důleţitým úsekem výpalu 

je dehydroxidace (tabulka 1) keramických směsí s vysokým obsahem plastických 

keramických surovin [1]. 

Tabulka 1 Dehydroxidace jílových minerálů (a příměsí) a vznik nových fází [1]. 

 

Jílové minerály 
Rozklad v intervalu teplot 

        
Nekrystalické fáze         

Kaolinitické jíly 

kaolinit 450 – 600 Metakaolinit (600 – 950) 

illit 500 – 600  

montmorillonit 600 – 750  

Dehydroxidované formy Exotermní reakce         
Vznik nových krystalických 

fází         

metakaolinit 
950 – 1050 

945 – 1000 

Mullitová fáze 

cristobalit 

Dehydroxidovaný illit 850 – 950 Spinelová fáze a skelná fáze 

Dehydroxidovaný 

montmorillonit 
900 – 1000 Spinelová fáze a skelná fáze 

 

Postup vysokoteplotních přeměn kaolinitu lze vystihnout takto: 

 

2232223222322232 23322222 SiOSiOOAlSiOSiOOAlOHSiOOAlOHSiOOAl   [9]. 

  kaolinit     metakaolinit  spinel+cristobalit  mullit+cristobalit 

Mezi teplotami 650 – 950 °C existuje metakaolinit. Jedná se o nestabilní sloučeninu, 

která je energeticky bohatá. Při teplotách 950 – 1000 °C vzniká stabilnější kubická fáze. 

Nedokonale vyvinutá a silně poruchová spinelová struktura a zbylý SiO2 krystalizuje jako 

cristobalit. Vzniklá sloučenina je metastabilní a při zvýšení teploty se rozpadá na 

ortorombický mullit a oxid křemičitý ve formě cristobalitu. Exotermický efekt v okolí 

1200 °C se připisuje krystalizaci jedné nebo obou sloučenin [10].  

Chování jílových minerálů při výpalu lze velmi dobře vystihnout pomocí 

termografické analýzy. Ta je charakterizována diferenční termickou analýzou DTA, 

gravimetrickou termickou analýzou GTA a měřením délkových změn při výpalu DZ. Jsou to 

metody, které také slouţí k identifikaci jílových minerálů. Na obrázku 5 je zobrazena 

termografická analýza minerálu kaolinitu [10]. 

V okolí teploty 100 °C se projevuje první charakteristický efekt. Kolem teploty 600 °C 

ovšem nastává nejdůleţitější efekt, kdy dochází ke spontánní dehydroxylaci kaolinitu. 

Projevuje se to silnou endotermickou reakcí, která je doprovázená ztrátou hmotnosti a malým 

smrštěním. V oblasti dehydroxilace dochází ke sníţení mechanických pevností vypalovaného 

střepu. V oblast teplot 970 – 980 ° nastává ostrý exotermický efekt na křivce DTA. Nedochází 

600°C 970°C 1200°C 
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při tom ke změně hmotnosti, ale ke zřetelnému smrštění. Na křivce diferenční termické 

analýzy se projevuje další nevýrazný exotermický efekt v oblasti teplot 1200 – 1240 °C. 

Probíhá silné smršťování a silné slinování [10]. 

 

 

Obr. 5  Termografická analýza vzorku kaolinitu [1]. 

Ostatní jílové minerály podléhají podobným změnám jako kaolinit při zvýšených 

teplotách. Minerály illit a montmorillonit váţou více adsorbované vody, vazba mezi 

souvrstvími je pevnější. Dehydrataci doprovází objemová kontrakce. Přechod od uvolňování 

vody k dehydroxylaci je u zmíněných dvou minerálů plynulejší. Illity v oblasti teplot 

dehydroxylace mírně expandují na rozdíl od kaolinitové skupiny, která se smršťuje. Po 

dehydroxylaci se illit i montmorillonit mění na metafáze, které se svojí nestabilní strukturou 

podobají metakaolinitu. V případě většího obsahu jílových minerálů se jednotlivé efekty 

překrývají nebo můţou úplně splynout [10].  
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5   VYUŢITÍ JÍLOVÝCH SUROVIN V KERAMICKÉM 

PRŮMYSLU 

Keramika na bázi jílových surovin zahrnuje materiály, pro jejichţ tvarování a tepelné 

zpracování je rozhodující přítomnost převaţujícího mnoţství jílové suroviny [2].  

Jedná se o: 

 porcelán, 

 pórovinu, 

 kameninu, 

 cihlářské výrobky, 

 šamot (v literatuře zahrnut mezi ţárovzdornou keramiku) [1]. 

Jednou ze základních sloţek surovinové směsi pro výrobu těchto materiálů je kaolin.  

5.1   Kaolin 

Základním jílovým minerálem kaolinu je kaolinit. Jedná se o světle nebo bíle 

zbarvenou horninu. Mezi charakteristické vlastnosti kaolinu patří plastičnost, ţáruvzdornost, 

vaznost a velmi nízký obsah doprovodných sloţek [2, 3].  

V keramické technologii a průmyslových aplikacích je důleţitá bohatost kaolinu, jeţ je 

posuzovaná podle výplavu (obsah částic zeminy s velikostí částic menších neţ 20 m).  

 Bohaté kaoliny – výplav větší neţ 35 %, 

 středně bohaté kaoliny – 20 – 35 %, 

 chudé kaoliny – 12 – 20 %, 

 průmyslově nevyuţitelné kaoliny – výplav pod 12 % [1]. 

Surový kaolin obvykle obsahuje 20 – 80 hm. % minerálu kaolinitu. Pro keramickou 

výrobu se surový kaolin upravuje plavením, čímţ vzniká plavený kaolin. Ve výjimečných 

případech se pouţívá surový kaolin, například pro výrobu šamotu nebo tzv. šliku. Odpadá při 

plavení a obsahuje hrubší podíly kaolinu a jemný písek. Procesem plavení se odstraní hrubší 

podíly a nečistoty (ţivec, křemen aj.). Nejvíce kaolinu se v keramickém průmyslu pouţívá při 

výrobě ţárovzdornin a menší část produkce se zpracovává v ostatních keramických výrobách 

[2].  

Plavený kaolin (obr. 6) obsahuje 80 i více hm. % jílového minerálu kaolinitu. 

Obsahuje různé mnoţství illitu, minerálu se smíšenou strukturou illitu a montmorillonitu nebo 

velmi malé mnoţství montmorillonitu. Mezi další doprovodné minerály patří křemen či slída. 

Přítomnost jednotlivých příměsí v plaveném kaolinu a jejich obsah můţe výrazně ovlivnit 

jeho vlastnosti v jednotlivých úsecích keramické technologie [1]. V České republice se 

kaoliny dělí podle pouţitelnosti na kaolin pro výrobu porcelánu a jemné keramiky, kaolin pro 

keramický průmysl, kaolin pro papírenský průmysl, kaolin titaničitý a kaolin ţivcový [10]. 

V keramických recepturách můţe být, v určitých případech, kaolin nahrazen jíly, 

mastkem, mullitem aj, ale jedná se o variantu cenově náročnou. Při výrobě porcelánu je tato 

surovina nenahraditelná [2].  
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Kaolin pro keramický průmysl nemá přesně definované poţadavky, zatímco pro 

výrobu porcelánu a jemné keramiky je kladen důraz na: 

 čistotu, 

 reologické vlastnosti, 

 pevnost po vysušení, 

 čistě bílou vypalovací barvu (obsah Fe2O3 + TiO2 do 1,6 %), 

 ţáruvzdornost [12]. 

Dva způsoby vzniku kaolinu: 

 Zvětráváním hornin bohatých ţivcem (kaolinizace). 

 Hydrotermálními pochody z různých hornin [2].  

Hlavními producenty kaolinu ve světě jsou USA, Velká Británie, Čína a SNS, Česká 

republika se do této skupiny řadí také. Loţiska kaolinu v České republice patří k nejlepším 

a nejkvalitnějším na světě. Všechna jsou těţena povrchově, vznikla kaolinickým zvětráním 

ţivcových hornin [10].  

Loţiska kaolinů se dělí na: 

 primární (reziduální) – mají přímý vztah ke zdrojové hornině, 

 sekundární (sedimentární) – vyskytují se jako sedimenty [1]. 

Hlavní lokality, kde se kaolin těţí: 

 Karlovarsko se řadí mezi nejvýznamnější oblast výskytu bentonitu 

a nejkvalitnějších kaolinů pro výrobu porcelánu. Loţiska těţí a zpracovává firma 

Sedlecký Kaolin a.s., sedlecký kaolin se zde stal světovým standardem kvality. 

Karlovarské kaoliny mají vysoký obsah jílového minerálu zajišťující dostatečnou 

jemnozrnnost, pevnost v plastickém stavu i po vysušení, výhodné reologické 

vlastnosti a bílou barvu po výpalu [1].  

 

 

Obr. 6  Plavený sedlecký kaolin dodávaný ve formě nudliček [13]. 

 Na Podbořansku vykazují kaoliny po vysušení (v syrovém stavu) vysokou pevnost 

i bělost. Vodní suspenze kaolinů nelze jednoduše ztekutit. V keramické výrobě se 

uplatňují tam, kde se pouţívá vytváření v plastickém stavu [2]. 

 Plzeňsko má veliké zásoby kaolinů. V keramickém průmyslu se jich vyuţívá 

převáţně v hrubé a stavební keramice. Hlavní důvody, proč nejsou vhodné pro širší 

pouţití v jemné keramice, jsou obtíţné ztekucení suspenzí kaolinů a malá pevnost 

tělísek za syrova po vysušení. Kaoliny se vyznačují hrubší zrnitostí. 
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 Kaoliny z Kadaňska mohou být vyuţívány v průmyslu jemné keramiky, jejich 

vlastnosti se blíţí karlovarským kaolinům. 

 Další loţiska: Znojemsko, Třeboňská pánev, Chebská pánev a Vidnava (Jeseníky) 

[1]. 

5.2   Porcelán 

Česká republika má loţiska kvalitního kaolinu, který je důleţitý pro výrobu porcelánu. 

Díky tomu u nás patří výroba porcelánu mezi tradiční průmyslová odvětví [1]. 

5.2.1   Sloţení a vlastnosti porcelánu 

Porcelán je keramická hmota vzniklá vypálením keramického těsta. Na výrobu 

tvrdého porcelánu se pouţívá směs: 

 50 hm. % plaveného kaolinu (měkký porcelán má menší podíl kaolinu),  

 25 hm. % křemene (ostřivo), 

 25 hm. % draselného ţivce (tavivo) [1]. 

Tomuto surovinovému sloţení odpovídá následující idealizované chemické sloţení: 

 64,4 hm. % SiO2, 

 24,4 hm. % Al2O3, 

 4,20 hm. % K2O, 

 7,00 hm. % ztráta ţíháním [1]. 

Jednotlivé druhy porcelánu (tabulka 2) se od sebe liší podílem jednotlivých sloţek 

(kaolinu, křemene a ţivce) tvořících keramickou směs, vypalovací teplotou a vlastnostmi. 

Tabulka 2 Sloţení směsí k výrobě porcelánu [2]. 

Druh porcelánu 

 

Jílová sloţka 

(%) 

Křemen 

(%) 

Ţivce 

(%) 

Vypalovací 

teplota 

(°C) 

Tvrdý 35 – 60 20 – 40 15 – 25 1350 – 1450 

Elektrotechnický 37,5 37,5 25  

Karlovarský 49 29 22 1380 

Měkký 25 – 35 20 – 45 30 – 40 1250 – 1350 

Zubní 5 15 – 35 60 – 80 1100 – 1200 

Porcelán je kvalitní surovina, vyznačuje se maximální pevností, transparentností 

a bělostí. Porcelán má prakticky nulovou nasákavost do 0,5 hm. %. Bělost zajišťuje redukční 

prostředí (omezený přístup vzduchu) a zabraňuje neţádoucímu zabarvení způsobeného 

ţelezitými nečistotami [1]. 

Podle druhu porcelánu se jeho měrná hmotnost pohybuje v rozmezí 2400 –

 2600 kg/m
3
. Porcelán má dobrou chemickou odolnost a nízký koeficient roztaţnosti. 

Průsvitnost materiálu je daná přítomností skelné fáze, jemně dispergovanými částicemi 

mullitu a oxidu křemičitého a podobnými hodnotami indexu lomu jednotlivých fází. 
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Pórovitostí je průsvitnost niţší. Zároveň se vyznačuje elektroizolačními vlastnostmi 

a dokonalou dlouhodobou stabilitou všech vlastností [2].  

Důleţitý je poměr ţivce a jílové sloţky v keramické směsi. Část kaolinu můţe být 

nahrazena jiným vhodným jílem, díky kterému má směs lepší tvarovací vlastnosti. Při větším 

obsahu ţivce ve směsi vzrůstá mnoţství skelné fáze ve výrobku a zároveň se sniţuje 

vypalovací teplota. Vzniklá surovina má větší průsvitnost a horší mechanické a elektrické 

vlastnosti. Při rostoucím mnoţství jílové sloţky má materiál vysokou mechanickou 

a elektrickou pevnost, lepší tvarovatelnost a vyţaduje se vyšší teplota výpalu [2]. 

5.2.2   Historie porcelánu 

Porcelán byl vyráběn v Číně jiţ na počátku letopočtu [3]. Tamnější materiál patřil 

mezi měkké porcelány s teplotou výpalu 1280 – 1300 °C. Počátkem 18. století byl vyvinut 

porcelán v Evropě. Roku 1792 byla zaloţena první česká porcelánka v Horním Slavkově, 

která byla na konci ledna roku 2011 uzavřena. Jedna z nejstarších porcelánek v Evropě je 

minulostí. Druhá byla zaloţena jen o pouhé dva roky později v Klášterci nad Ohří a v Březové 

(dnes Karlovy Vary- Březová), je známá spíše pod starým názvem Pirkenhammer. Po 

2. světové válce byla březovská továrna znárodněna a porcelán vyrábí pod hlavičkou 

n.p. Karlovarský porcelán. Závod v Klášterci byl v 70. letech přesunut do budov s moderními 

technologiemi, kde funguje dodnes. Ochranná známka tohoto závodu je Thun 1794 [2].  

5.2.3   Druhy porcelánu 

Zpravidla se porcelán rozděluje na tvrdý a měkký, a ty se pak dále dělí podle sloţení 

a vlastností [2]. 

Tvrdý porcelán má vysokou vypalovací teplotu. Pouţívá se pro stolní nádobí, 

chemické a elektrochemické účely a další [2]. Maximální teplota výpalu je 1350 – 1450 °C. 

Tvrdý porcelán má jemně zrnitou mikrostrukturu střepu bílé barvy. Je to hutný materiál, který 

ani pod tlakem není nasákavý. Prostředí se při výpalu tvrdého porcelánu mění od oxidačního 

přes redukční k neutrálnímu [1]. 

 Figurální a uţitkový porcelán – kladen důraz na bílou barvu a transparentnost 

(estetické vlastnosti) (obr. 7). Často je porcelán opatřen dekorací: sítotiskem, 

ocelotiskem, linkováním, ruční malbou a další [1].  
 

 

Obr. 7  Porcelán do domácnosti od společnosti Thun a.s. [14]. 
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 Technický porcelán – je poţadována dokonalá hutnost, odolnost proti působení 

chemických činidel a vysoká elektrická a mechanická pevnost.  Základním 

kritériem pro hodnocení technického porcelánu jsou mechanické, elektrické, 

chemické a tepelné vlastnosti. Pro zvýšení mechanické pevnosti směsi byla část 

plaveného kaolinu nahrazena speciálními plavenými kaoliny a bíle se vypalujícími 

jíly s vysokou pevností v plastickém stavu a vysokou pevností po vysušení. Byl 

sníţen celkový obsah taviva ve směsi tím, ţe intenzivnější taviva, z části nahradily 

ţivec. Korund nahradil křemen, a reprezentuje tak ostřivo. Ve směsi je zastoupen 

30 – 40 hm. %. Transparence není poţadovanou vlastností u tohoto druhu 

porcelánu ani bílá barva střepu [1]. Elektrotechnický porcelán má velmi dobré 

izolační vlastnosti. Vyznačuje se odolností proti vlhkosti a chemickým vlivům [10]. 

Chemický porcelán je odolný proti alkáliím a působení kyselin. Obsah skelné fáze 

ovlivňuje odolnost proti alkáliím. Porcelán obsahuje asi 60 – 80 % skelné fáze. 

Většina těchto výrobků se glazuje. Hlavním důvodem je vytvoření hladkého 

a snadno omyvatelného povrchu výrobků. Dále je kladen důraz na odolnost vůči 

náhlým změnám teploty [10].  

Měkký porcelán má vypalovací teploty pod 1300 °C. Niţší teploty se docílí pouţitím 

taviv s nízkou teplotou tání nebo změnou sloţení ţivcových taviv. Při vypalování není nutné 

pouţít redukční atmosféru, povrch se následně pokrývá krycí glazurou [1].  

 Ţivcový porcelán – obsahuje plastickou surovinu plavený kaolin někdy 

i s přídavkem bentonitu s nízkým obsahem Fe2O3. Jako plnivo se pouţívá oxid 

hlinitý. Skelnou fázi tvoří pegmatit či dolomit. Střep není vţdy zcela slinutý 

a nasákavost by neměla překročit maximální hodnotu Emax= 0,5 %. Bílá krycí 

glazura se pouţívá na povrchovou úpravu ţivcového porcelánu [1]. 

 Fritový porcelán – má přírodní ţivce nahrazené frity. Jedná se o předtavenou směs 

obsahující Al2O3, CaO a SO3. V případě elektrotechnického průmyslu se vyrábí 

bezalkalické frity, kde směs MgO, BaO a SrO nahrazuje CaO. Směsi jíly s fritem 

mají vypalovací teplotu jenom 1150 °C, ale špatnou tvarovatelnost [2]. Střep je 

transparentní a má nasákavost do 0,2 %. Fritový porcelán má niţší bělost neţ 

porcelán tvrdý. Tyto výrobky bývají pokryté transparentní glazurou [1]. 

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

kaolinu a bíle se pálících jílů, 20 – 45 hm. % kostního popela a 20 – 45 hm. % 

ţivcového písku. Fosforečnan vápenatý, apatit nebo další fosforečnany můţou 

nahradit kostní popel ve směsi [1].  

 Zubní porcelány mají vysoký obsah ţivce, aţ 80 %. Mezi poţadované vlastnosti 

patří vysoká průsvitnost a nízká vypalovací teplota. Zubní porcelán se neglazuje, 

pro vysoký obsah taviv má sám o sobě skelný povrch (je samoglazující) [10]. 

5.2.4   Výroba porcelánu 

Procesy při výpalu – Pro vlastnosti výrobku je nejdůleţitější konečná fáze výpalu. 

Z hlediska vzniku porcelánu jsou nejpodstatnější děje, které probíhají aţ za teplot nad 

1100 °C. Vytváří se ţivcová tavenina. Začíná probíhat intenzivní slinování vlivem taveniny. 

Zároveň se tvoří mullit přímo z jílového minerálu nebo reakcí roztaveného ţivce s jílovou 

sloţkou. V tavenině se postupně a pomalu rozpouští křemen. Vysoká viskozita taveniny 

a nízký difúzní koeficient SiO2 je důvodem pomalé rozpustnosti křemene. Oblast taveniny 

bohaté na oxid křemičitý vzniká v okolí zrn oxidu křemičitého [2]. 
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Fázové sloţení – Při vypalování se utvoří fázové sloţení výrobku, které při následném 

ochlazování zůstává stejné. Vysoká viskozita taveniny způsobuje, ţe se během chlazení 

nevyloučí mullit a SiO2 z materiálu [2].  

Pro různé druhy porcelánu se obsah jednotlivých fází pohybuje v těchto mezích: 

 mullit 10 – 25 %, 

 křemen 5 – 25 %, 

 sklo 50 – 80 %, 

 cristobalit 6 – 10 % [2]. 

Materiál má ve struktuře převáţně skelnou fázi, ve které jsou drobné šupinky mullitu 

a zrna křemene. Uvnitř hmoty vzniká důsledkem nestejného koeficientu teplotní roztaţnosti 

skla a křemene. Například zmenšením krystalů křemene se dá sníţit napětí [2].  

Vypalování – Z plastického těsta se tvaruje určený výrobek, další moţností je lisování 

vlhkého prášku nebo licí suspenze. V případě tenkostěnných výrobků se často provádí výpal 

nadvakrát. První je přeţah při teplotě 950 °C, vzniklý neglazovaný porcelán se označuje 

termínem biskvit. Přeţahem se materiál zpevní a je připraven k následujícímu glazování [1]. 

Druhým stupněm je výpal glazovaného výrobku na závěrečnou teplotu a nastane úplné slinutí. 

Střep získá své konečné vlastnosti. V oxidační atmosféře se provádí výpal výrobku do 

teploty 1000 °C, aby se zabránilo usazování uhlíku na povrchu. Před úplným slinutím je třeba 

změnit atmosféru na redukční, aby se přítomné oxidy ţeleza převedly na dvojmocnou formu, 

neboť jinak by mohly reagovat za vzniku plynného kyslíku podle rovnice  

Fe2O3 + 2SiO2 → 2FeO   SiO2 (fayalit) + 1/2O2 [2]. 

Tvrdý porcelán se vypaluje do teploty 1000 – 1050 °C v přísně oxidačním prostředí, 

v intervalu 1050 – 1250 °C silně redukčně, nad teplotou 1250 °C aţ do optimální teploty 

výpalu se vypaluje v neutrální atmosféře [1]. 

Glazování – Výrobky z porcelánu jsou většinou opatřeny glazurou. Díky tohoto 

opatření je povrch předmětu hladší, a tak i vzhlednější. Výrobek lze také lépe udrţovat čistý. 

V případě znečištěného glazovaného povrchu by to mohlo znamenat zhoršení elektrických 

vlastností porcelánových izolátorů. Výhodou glazury můţe být i větší pevnost celého 

výrobku. Glazura je směs látek, která se během vypalovací teploty nataví a na povrchu 

vytvoří hladkou vrstvu. Pro tvrdý porcelán se pouţívá ţivcová glazura (surová nebarevná), 

pro elektroporcelán hnědá glazura a uţitkový porcelán se zdobí různými dekoračními 

technikami. Nejčastěji vyuţívanou metodou je barvení keramickými barvami, které se 

nanášejí na glazuru. Mezi další patří zdobení kovovými vrstvami zlata, stříbra nebo platiny 

[2]. 

5.3   Poloporcelán 

Poloporcelán je materiál na rozhraní póroviny a porcelánu. Sloţení směsi je podobné, 

jako u porcelánu a póroviny, ale obsahuje tavící sloţku jako vápenec, dolomit nebo mastek 

[2]. 

Sloţení hmoty: 

 plavené kaoliny, 

 několik druhů jílu, 

 ţivcový pegmatit, 

 křemenný písek, 
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 lupek, mastek a odpadní střepy [1]. 

Jedná se o materiál s mírnou nasákavostí E< 0,5 %, jemnozrnnou mikrostrukturou 

a s vysokým obsahem skelné fáze. Poloporcelán se podobá kamenině svou tvrdostí, 

neprůsvitností střepu, chemickou odolností a dalšími vlastnostmi. Naopak svou 

mikrostrukturou, stupněm slinutí a bělostí se podobá porcelánu. U poloporcelánu se 

nedosahuje střepu bílé barvy prostřednictvím redukční atmosféry [1]. Hmota má dobrou 

mechanickou pevnost. Povrch výrobků je opatřen glazurou, která má bílé nebo barevné 

zbarvení. Poloporcelán se v České republice pouţívá na výrobu sanitární keramiky, která byla 

dříve vyráběna z póroviny [10].  

Sanitární výroby se díky hladkému povrchu udrţují snadno čisté. Patří mezi ně 

keramická umyvadla, klozety (obr. 8), pisoáry, bidety a další výrobky [10, 17].

     

Obr. 8 Klozet, příklad sanitární keramiky [10]. 

Sanitární keramika se vyrábí litím do sádrových forem. Jíly musí být dobře 

ztekutitelné. Poloporcelán je vypalován jednoţárově v oxidační atmosféře. Vypalovací teploty 

jsou 1250 – 1300 °C. Pouţívány jsou nízkoprofilové plynové tunelové pece, nejnověji jsou 

pouţívány rychlovýpalné válečkové pece, kde je doba výpalu kratší. Pálí se bez přeţahu [10].  

5.4   Pórovina 

Označení pro keramiku bílé nebo barevné barvy s pórovitostí nad 10 %. Vypálený 

střep má bílou barvu a středně aţ jemně zrnitou strukturu. Povrch výrobků se opatřuje 

glazurou. Kromě estetické funkce, také činí povrch pórovinové keramiky nepropustným. 

Směs a technologie výroby je podobná jako u porcelánu [2].  

Rozdíly oproti porcelánu: 

 menší mnoţství taviv (ţivců), 

 niţší vypalovací teplota zpravidla mezi 1150 – 1280 °C (měkká hrnčířina a fajáns 

můţou mít teplotu i níţší 950 – 1100 °C), 

 slinovací proces neprobíhá do úplného uzavření pórů, 

 kaolin je částečně nebo úplně nahrazen tzv. pórovinovými jíly (mají bílou barvu 

a dobrou plasticitu), 

 niţší mechanická pevnost (< 30 MPa v ohybu) [2]. 

Sloţení tvrdé ţivcové póroviny: 

 pórovinový jíl 55 %, 

 ţivec 6 – 12 %,
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 křemen 35 – 45 %, 

 sloţení směsi se mění v širokých mezích, některé druhy obsahují také CaCO3 [2]. 

Pórovinová směs se pouţívá na výrobu obkládaček, dlaţdic, kachlí, uţitkových 

a dekoračních předmětů (např. hrnčířské výrobky), bakteriologických filtrů, zdravotnické 

a sanitární keramiky (v minulosti) [2]. 

Pórovinové výrobky máme glazované (fajáns, majolika) a neglazované (terakota). 

Fajáns je pórovina s olovnato-cíničitou glazurou a jemným bělavým nebo naţloutlým 

střepem. Majolika je výrobek s jemným různobarevným střepem a povrchem pokrytým 

neprůhlednými barevnými glazurami. Vypalovací teplota je podobná jako u fajánse. 

Terakota má střep různé kvality, barvy cihlové, ţlutavé aţ bělavé. Terakotové výrobky se 

vypalují při teplotě přibliţně 1000 °C. Pouţívají se pro výrobu stavebních prvků 

 architektonických dekorací. Ve srovnání s cihlou je terakota jemnější a lépe promísená hlína, 

také je pevnější a méně porézní. Tvoří přechod k cihlářskému zboţí [10]. Pro bakteorologické 

filtry se pouţívá neglazovaná pórovina [2]. 

5.5  Kamenina 

Hutný materiál obvykle ţluté aţ hnědé barvy, výjimečně bělavé, s nasákavostí 

v mezích 0 aţ 4 %, u trub je to aţ do 7 %. Nejčastěji se kamenina opatřuje solnou glazurou. 

Hlavní surovinou kameniny jsou kameninové jíly. Vyznačují se slinutím jiţ při teplotě 1200 – 

1300 °C, ale měknou aţ při daleko vyšších teplotách. Mají tedy široký vypalovací interval, 

který umoţňuje nezávadný výpal i u rozměrnějších výrobků [2]. Kameninové jíly umoţňují 

výrobu tlustostěnných a rozměrných výrobků [1].  

Sloţení směsi: 

 40 – 50 % jíl, 

 35 – 45 % křemen, 

 7 – 20 % ţivec, 

 někdy rozemleté kameninové střepy jako ostřivo, 

 další sloţky- magnezit, mastek aj. (v případě technické kameniny) [2]. 

Kameninová keramika se pouţívá k výrobě dlaţdic, elektrických izolátorů, 

chemického a domácího nádobí a kanalizačních trub (obr. 9) [2]. 

 

Obr. 9 Příklady kanalizační keramiky z kameniny [9]. 
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Dělí se na jemnou a hrubou kameninu podle granulometrického sloţení výchozích 

směsí a homogenity mikrostruktury střepu. Liší se od sebe surovinovým sloţením výchozích 

keramických směsí, tvarováním, výpalem, technologií přípravy a pouţitím [1].  

 Směsi pro jemnou kameninu mají sníţený obsah kameninových jílů a poměrně 

vysoký obsah ţivců. Základní materiál pro výrobu glazovaných hutných taţených dlaţdic, 

pouţívají se pro rustikální či průmyslové dlaţdice, nebo fasádní obklady [1].  

Směsi pro hrubou kameninu vyuţívají ve své surovinové skladbě vhodné 

kameninové jíly a granulometricky optimalizované směsi ostřiv- drcených kameninových 

střepů a ostře vypalovaných lupků- šamotů. Nejsou přidána ţivcová taviva. Tyto směsi se 

vyuţívají především k výrobě kameninové trouby, komínových vloţek, okrasných výrobků 

(vázy, figury) a hrubozrnných dlaţdic [1]. Hrubá kamenina má uplatnění také v chemickém 

a potravinářském průmyslu [2]. 

5.6   Cihlářské výrobky 

Pórovitá keramika charakteristicky zbarvená do červena, červenohněda nebo okrově 

zbarvená. Následkem přítomnosti oxidů ţeleza v surovinách [10].  

Hlavní suroviny pro výrobu cihlářských výrobků: 

 cihlářské jíly (méně kvalitní, barevně se pálící – illit, montmorillonit), 

 hlíny, 

 písek a další ostřiva (při nedostatku neplastických surovin), 

 spalitelné látky (práškové uhlí, dřevěné piliny) ke zvýšení pórovitosti a tepelně 

izolačních vlastností, působí jako odlehčovadla, sniţují objemovou hmotnost 

vypáleného střepu, 

 hlína nesmí obsahovat rozpustné soli, které by mohly způsobit na výrobku tzv. 

výkvěty [1]. 

Hlavní vlastnosti: 

 nasákavost 10 – 22 %, 

 objemová hmotnost 1000 – 2000 kg.m
-3

, 

 pevnost v tlaku 3 – 60 MPa (odvíjí se od teploty výpalu střepu), 

 mrazuvzdornost, 

 tepelná vodivost 0,5 – 1 W.m
-1

.K
-1

, 

 teplotní roztaţnost asi 5   10
-6

 K
-1 

[15]. 

5.6.1   Výroba 

Cihlářské závody jsou plně mechanizované a vysoce automatizované. Hlavní 

pozornost při výrobě je věnována přípravě cihlářské směsi. Technologie výroby začíná těţbou 

surovin povrchovým způsobem. Vše probíhá v blízkosti cihelny. Surovina, která je natěţená 

se přepravuje na místo ukládky – haldu (haldování). Halda vytváří zásobu surovin a umoţňuje 

prvotní homogenizaci a částečné odleţení. Z haldy se přepravuje do přípravny cihlářských 

závodů, doprava je uskutečňována kolejově, pásovými dopravníky nebo nákladními auty [15].  

Mezi pouţívané metody pro přípravu cihlářského těsta patří haldování, odleţování, 

plavení, drcení, mletí, homogenizace, mísení. Velmi důleţité je míšení s dalšími surovinami. 

Příliš velké mnoţství dřevěných pilin nebo uhelnatých mourů můţe způsobit prodlouţení 

doby hoření při výpalu. Mletí směsi se provádí většinou v kolovém mlýně a následně ve dvou  
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sadách válcových mlýnů. Důleţité je odloţení směsi, to se realizuje v odleţovacích věţích 

nebo ve velkokapacitních odleţárnách. Dochází při tom k další homogenizaci směsi. Zvyšuje 

se tak homogenita i plastičnost. Dalším postupem je intenzivní zhomogenizování ve 

šnekovém protlačovacím mísiči [1].  

Pro sušení se pouţívají komorové nebo tunelové sušárny. Doba sušení je v rozmezí 

12 – 76 hodin (doba je závislá na druhu výrobku a typu sušárny). Dochází ke sníţení obsahu 

vody. Sušením dochází ke smrštění asi 4 – 6 %. Cihlářské výrobky získávají při výpalu 

konečné vlastnosti. Výpal se provádí v tunelových pecích při vypalovací teplotě 900 – 

1000 °C. Jiţ od 850 °C dochází ke slinutí účinkem taveniny [2]. Nesprávný reţim pálení 

můţe způsobit výskyt černých jader. Výpal trvá v průměru 10 – 30 hodin v oxidační 

atmosféře se smrštěním střepu cca 0,5 – 1 % [1]. Během výpalu je spotřebováno 50 % 

celkové energie [15].  

5.6.2   Pouţití 

Za poslední desítky let klesl počet cihelen v ČR z 1000 závodů na počet kolem 100 

výroben [15]. Nejpouţívanější skupinu stavebních hmot představují právě cihlářské výrobky.  

Rozdělení cihlářských výrobků: 

 výrobky pro svislé konstrukce (obr. 10) – rozhodující podíl cihlářské výroby. Zdící 

materiály jsou pro vnější obvodové stěny nebo cihly pro vnitřní stěny či cihly pro 

jiné určení (kanalizační aj.). Rozlišují se cihly plné, dutinové, děrované, lehčené, 

lícové, kanalizační, komínovky, klinkerky nebo ručně tvarované pro rekonstrukci 

kulturních památek. 

 

Obr. 10 Základní typy cihlářských výrobků pro svislé konstrukce [15].  
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 Výrobky pro vodorovné konstrukce (obr. 11) – pouţívají se společně 

s ţelezobetonem. 

 

Obr. 11 Základní cihlářské výrobky pro vodorovné konstrukce [15].  
 Pálená krytina (obr. 12) – vhodná k pokrytí střech s dřevěnou konstrukcí krovu. 

Sklon střešního pláště by měl být větší neţ 35 ° a nadmořská výška by neměla 

přesahovat 400 m. Keramické tašky jsou bobrovky, hřebenáče, prejzovky, dráţková 

taţená a raţená krytina. 

 

Obr. 12 Základní typy pálené střešní krytiny [15]. 

 Výrobky pro zvláštní účely (obklady, drenáţní trubky, dlaţba, antuka, plotovky) 

[15]. 
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5.7  Šamot 

Šamot patří k nejvíce rozšířeným ţárovzdorným materiálům z důvodu vysoké 

ţárovzdornosti. Jedná se samostatnou skupinu keramických výrobků, jejiţ ţárovzdornost je 

rovna nebo vyšší 1500 °C. Jsou vyráběny převáţně na bázi směsi oxidů a jejich sloučenin. 

Důleţitá je dostatečná ţárovzdornost, je to schopnost materiálu odolávat vyšším teplotám, 

aniţ by došlo ke změně fyzikálních a chemických vlastností. Uplatňují se v nejrůznějších 

tepelných zařízeních, jeţ pracují při vysokých teplotách [1].  

Šamotové výrobky zaujímají největší objem výroby. Šamot je výrobek z jílu. Obsah 

Al2O3 se pohybuje v mezích 15 – 46 % a SiO2 v rozsahu 50 – 80 %. Je – li obsah sloţky 

Al2O3 vyšší neţ 46 hm. %, dochází k nárůstu ţárovzdornosti. Naopak k malému sníţení 

dochází při zvýšeném obsahu SiO2. Materiál s obsahem Al2O3 do 30 % a SiO2 vyšším neţ 

65 % se nazývá kyselý šamot [2]. Je tvořen křemičitou sloţkou a jílem. S teplotou vykazuje 

křemičitý podíl značný nárust a jílová sloţka se smršťuje. Jediným minerálem v šamotu, který 

odolává vysokým teplotám, je mullit. Větší obsah mullitu znamená větší odolnost [1].  

Důleţitý je obsah sloţky Al2O3, podle které se rozděluje šamot na obyčejný (46 aţ 

30 % Al2O3), kyselý (30 aţ 15 % Al2O3) a vysokohlinitý (více neţ 46 % Al2O3) [16]. Kyselý 

šamot má malé objemové změny během výpalu [1].  

5.7.1 Výroba šamotových výrobků 

Základní suroviny k výrobě: 

 Plastická sloţka- ţárovzdorné jíly (případně kaolin), 

 hrubší ostřivo zvané šamot – z tzv. lupků, vypáleného jílů nebo zlomky 

šamotových výrobků [1], 

 hlavním jílovým minerálem je kaolinit,  

 voda [2]. 

Šamotové produkty se vyrábějí z polosuchých směsí nebo z plastických hmot. Pro 

přípravu směsí se nejčastěji vyuţívají kolové mísiče, jeţ se dále tvarují různými způsoby. 

Ručně v rozkládacích formách se vyrábějí výrobky sloţitých tvarů. Pro velké bloky je vhodné 

strojní dusání ovlhčené směsi po vrstvách. Mezi další způsoby tvarování patří lití do 

sádrových forem a lisování směsi ovlhčené 5 aţ 8 % vody. Sušení probíhá v tunelových 

sušárnách a výrobky se vypalují na 1300 aţ 1400 °C v tunelových pecích [2].  

Vlastnosti šamotových výrobků: 

 teplota ţároměrné deformace 1600 – 1750 °C, 

 počátek deformace 1250 – 1500 °C, 

 pórovitost 10 – 25 %, 

 pevnost v tlaku 10 – 50 MPa, 

 široký interval měknutí [2]. 

Hlavní pouţití šamotu: 

 ţíhací a naráţecí pece, 

 ocelářské a kupolové pánve, 

 sklářské a keramické pece, 

 vysoké pece a topeniště kotlů [2].
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6   ZÁVĚR 

V předloţené práci jsou na základě literární rešerše popsány jílové minerály a základní 

druhy keramických výrobků na bázi jílových surovin. 

Plastické keramické suroviny patří mezi přírodní skupinu surovin pouţívaných pro 

výrobu keramických materiálů. Křemičitany se dělí do šesti základních skupin. Mezi 

nejdlůleţitější a nejrozšířenější skupinu patří fylosilikáty. Jedná se o vrstevnaté křemičitany.  

Jílové minerály jsou hlavním nositelem charakteristických vlastností plastických 

keramických surovin. Ve své struktuře obsahují hydroxylové skupiny. Důleţitou vlastností 

minerálů je schopnost s vodou tvořit plastické těsto. Základní jednotkou struktury jsou 

tetraedry křemíku a oktaedry hliníku. Podle struktury se jílové minerály dělí na dvojvrstvé a 

trojvrstvé. Pro keramický průmysl je nejdůleţitější minerál kaolinit. Mezi další patří 

montmorillonit, halloysit a illit.  

Nejdůleţitější a nejvíce zkoumanou technologií výroby je výpal. Při vysokých 

teplotách dochází v materiálech k mechanickým a strukturním změnám. Důleţitou částí 

výpalu je dehydroxidace. 

Jílové suroviny se vyuţívají pro výrobu keramických materiálů, mezi které patří 

porcelán, pórovina, poloporcelán, kamenina a cihlářské výrobky. Patří zde také šamotové 

výrobky pouţívané pro nejrůznější tepelná zařízení. 
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