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Anotace 

 V předložené bakalářské práci jsou charakterizovány plastické, neplastické 

a syntetické suroviny pro keramiku. Následně je popsáno, jaké technologie 

zdrobňování jsou používány při jejich úpravě. Seznámení se základním strojním 

zařízením používaným při drcení a mletí keramických surovin a při výrobě licího 

šamotu. V druhé částí jsou zpracovány a vysvětleny jednotlivé dílčí výrobní 

operace používané při výrobě licího šamotu ze žáruvzdorných surovin. Licí šamot 

je určen pro jednorázové použití při odlévání oceli a litiny ve slévárnách. 

V poslední části je stručný přehled vlastností tohoto licího šamotu. 

 

Klíčová slova: keramické suroviny, zdrobňování, drtič, mlýn, licí šamot   

 

 

Summary 

 In this Bachelor thesis are characterize plastic, non-plastic and synthetic 

raw materials for ceramics. Further is described which technology of size reduction 

are used during their preparation. Familiarization witch basic equipment which is 

used during crushing and grinding ceramics raw material and in the manufacture 

of casting fireclay. In second part are processed a described individual 

manufacturing operations which are used in the manufacture of fire clay from 

fireproof material. Casting fireclay is designed for disposable when casting steel 

and cast-iron in the foundry. In the last chapter is a brief overview of the properties 

this type of fire clay.  

 

Keywords: ceramic materials, size reduction, crusher, mill, casting fireclay 
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1.   ÚVOD 

 Keramické suroviny byly již dávno před naším letopočtem důležité pro 

výrobu keramických předmětů a nástrojů. Pro člověka se tyto pomůcky staly 

nedílnou součástí každodenního života. I když se v současné době používá stále 

více syntetickým materiálů, keramika má stále své uplatnění v různých 

průmyslových odvětvích i běžném životě. 

 V bakalářské práci jsou charakterizovány plastické, neplastické a syntetické 

suroviny pro keramiku. Dále jsou popsány způsoby úprav těchto surovin, jako je 

drcení a mletí. 

 Druhá část bakalářské práce popisuje jednotlivé výrobní operace při výrobě 

licího šamotu společnosti SEEIF Ceramic, a.s. na závodě v Kadani. Jsou zde 

uvedeny žáruvzdorné suroviny používané při výrobě, způsoby použití a vlastnosti 

licího šamotu. 

 Cílem této bakalářské práce je seznámení s úpravnickými procesy a 

s keramickými surovinami, které jsou používané při výrobě hrubé či jemné 

keramiky. Konkrétněji pak s hrubou technickou keramikou, kam patří i licí šamot 

vyráběný v Kadani. 
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2.   KERAMICKÉ SUROVINY 

 Keramické suroviny jsou minerální nebo horninové suroviny. Můžeme je 

rozdělovat dle různých hledisek. Podle původu keramické suroviny dělíme na 

přírodní, syntetické a druhotné neboli odpadní. 

Zeminy a horniny tvoří přírodní keramické suroviny. Základem plastických 

surovin jsou zeminy. Přírodní suroviny jako jsou jíly se v tradiční keramice 

využívají hlavně pro jejich nenáročnou jednoduchou úpravu. Jako ostřiva nebo 

taviva se v keramických směsích používají horniny. 

 Pro výrobu žáruvzdorných hmot a různé druhy speciální keramiky se 

používají syntetické keramické suroviny. Vyrábějí se průmyslově, protože se 

v přírodě vyskytují pouze v malém množství a mnohdy značně znečištěné. Takové 

suroviny jsou cenově nákladné, a proto se používají jen v případech, kdy to 

vyžaduje technologie a ekonomicky je to rentabilní. Mezi syntetické suroviny patří 

například oxid hlinitý, oxid zirkoničitý, oxid titaničitý, mullit, leucit, korund, 

wollastonit a další. 

 Odpadní druhotné suroviny jsou například popílky, kaly, strusky. Vznikají 

jako vedlejší produkt v různých průmyslových odvětvích. Pro keramickou výrobu 

mají svoje uplatnění. Mohou být žádoucí z hlediska svých vlastností nebo výhodou 

z hlediska ekonomického. 

 

2.1   Plastické keramické suroviny 

 Plastické jílové suroviny jsou běžným přírodním zdrojem pro výrobu 

keramiky. Jíl je jemně zrnitý materiál, ve spojení s určitým množstvím vody je 

plastický. Tvoří plastickou směs, která se dá dále různě tvarovat. Po odstranění 

vody sušením či výpalem se z plastického těsta stává pevná hmota, která si drží 

tvar. Důsledkem úbytku vody, z vysušeného nebo vypáleného těsta, ztrácí svůj 

původní objem a podléhá smrštění.  
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Podmínkou plastičnosti jílových surovin je: 

a) dostatečný obsah jílových minerálů v zemině. Destičkovitý charakter částic 

jílových minerálů (zejména kaolinitu) podporuje plastické vlastnosti jílových 

surovin, 

b) vysoká disperznost částic zeminy, 

c) schopnost iontové výměny na povrchu částic jílových minerálů. 

Nejvýznamnější jílovými minerály z hlediska keramické technologie jsou: 

kaolinit, illit a montmorillonit. K méně významným je možné řadit halloysit. Protože 

tyto jílové minerály patří mezi tzv. jednoduché vrstevnaté minerály, je možné k nim 

řadit také mastek, slídy a pyrofylit. Chemické složení jednotlivých minerálů může 

být uváděno v prvkových nebo oxidických vzorcích [1].  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Jednoduché schéma mineralogického rozdělení vrstevnatých minerálů [1]. 
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Kaolinit Al2O3.2SiO2.2H2O. Je základním minerálem kaolinu. Má 

vrstevnatou strukturu a stejně jako halloysit patří do skupiny fylosilikátů. Různé 

uspořádání vrstev kaolinitu dělí tento minerál do těchto skupin: s vrstvami 

uspořádanými, slabě uspořádanými a s neuspořádanými. Barva bývá bílá, žlutá až 

našedlá. Ve spojení s vodou tvoří plastickou hmotu. Při tepelné úpravě na 500 – 

700 °C vzniká metakaolin, při teplotě 940 – 1000 °C dochází ke krystalizaci 

korundu a mullitu. 

Hallyosit Al2O3.2SiO2.4H2O. Bílý až žlutohnědý práškový materiál, tvoří jej 

minerál halloysit. Obsahuje malé množství alkálií maximálně do 0,25 %. Používá 

se do bezalkalických porcelánových hmot a do obkládačkových hmot. U 

plastických hmot může nahradit kaolin. Zvýší se plasticita, pevnost za syrova a 

rozšíří se slinovací interval. U licích hmot zabraňuje odmísení suspenze a zvyšuje 

pevnost litého střepu. Vypaluje se bíle [5]. 

Mezi zástupce trojvrstvých jílových minerálů patří montmorillonit 

(Na,Ca)0,33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.n(H2O), který má v krystalické mřížce dvě vrstvy 

tetraedrů SiO4, mezi kterými je vrstva oktaedrů AlO6. Při styku s vodou bobtná. 

Vyznačuje se dobrou plasticitou. Je hlavním minerálem jílu bentonit. 

Plastické keramické suroviny jsou součástí zemin, tzv. jemnozemí. Základním 

kritériem pro třídění jemnozemí je jejich granulometrické složení. Podle velikosti 

částic je jemnozem rozdělena na tři frakce: 

- jílovinu se střední velikostí částic d < 0,002 mm 

- prachovinu d = 0,002 – 0,05 mm 

- pískovinu d = 0,05 – 2,0 mm [1]. 

  

Podle hmotnostního obsahu jednotlivých frakcí se jemnozemě dělí na: 

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

pískoviny 



Martin Hanzlíček: Technologie úpravy žáruvzdorných surovin 

2014  5 
 

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

pískoviny 

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

pískoviny 

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

pískoviny [1]. 

   

  

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 Rozdělení jemnozemí podle ČSN 72 1330, d je střední velikost částic jemnozemě [1].  

 

Přírodní plastické keramické suroviny je tedy možné rozdělit na kaoliny, jíly a 

hlíny. 

 
Tabulka 1 Rozdělení jílů a hlín podle žárovzdornosti ČSN EN 993-12 [1]. 
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 Kaolin je bělavá hornina sedimentárního původu. Skládá se z jílových 

minerálů. Základ kaolinu tvoří minerál kaolinit, obvykle ho obsahuje 20 – 80 hm. 

%. Jeho vlastnosti jsou plastičnost, žáruvzdornost a vaznost. Charakteristický je 

svou bílou barvou. Surový kaolín se upravuje plavením, vzniká tak plavený kaolin. 

Tímto procesem odstraníme hrubší podíly a nečistoty jako je například živec nebo 

křemen. Používá se pro výrobu porcelánu, pro tuto oblast výroby jsou dány 

specifické požadavky: čistota, pevnost po vysušení, jemnost, čistě bílá barva po 

výpalu, žáruvzdornost. Dále se zpracovává v keramickém průmyslu, kde nejsou 

takto přesně definovány požadavky na jeho kvalitu. Další uplatnění kaolinu je 

v papírenském a gumárenském průmyslu. V České republice jsou nejznámější 

ložiska v okolí Karlových Varů – Sedlecký kaolin, Rokle u Kadaně, kaolin Hlubany 

u Podbořan. 

 

Žáruvzdorné jíly mají vysoký obsah kaolinitu, který je nositelem 

žáruvzdornosti, tzn., že odolávají vysokým teplotám, aniž by se znetvořily.  

  

Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší lokalitou jílových surovin pro keramiku 

v České republice je chebská oblast. Tyto jíly se rozdělují do několika skupin. 

 První skupinu tvoří žáruvzdorné pórovinové, hrubozrnné kaolinitické jíly se 

zvýšeným obsahem volného křemene a muskovitu. Po výpalu mají šedobílou 

barvu a vysokou nasákavost hmotnostní. Jsou označeny jako jíly HC a CH a 

používají se při výrobě žáruvzdorných materiálů a tavících kelímků [1]. 

 Druhou skupinou jsou žáruvzdorné jíly vazné, které jsou kaolinitické 

jemnozrnné. Mají dobrou vaznost a slinovatelnost [1]. 
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Tabulka 2 Chemické složení žáruvzdorných vazných jílů z chebské oblasti [1]. 

 Třetí skupinou jsou jíly bělninové. Používají se při výrobě keramiky s bílým 

střepem – porcelán, elektroporcelán, zdravotní keramika [1]. 

 Čtvrtou skupinou jílů z chebské oblasti tvojí kameninové jíly. Mají nízkou 

žárovzdornost, dobrou vaznost a používají se při výrobě stavební keramiky, 

dlaždic a dlažby. Patří sem např. jíly AGB a AGL [1]. 

 

 Mezi ostatní ložiska keramických jílů patří např. okolí Prahy oblast Brníku, 

Plzeňská pánev, Lounská pánev, ložiska u Nového Strašecí a Rakovníku, 

východočeská a moravská ložiska v okolí Moravské Třebové, Chomutovsko-

mostecko-teplická pánev s nadložními jíly a jihomoravská oblast s ložisky v okolí 

Poštorné. 

 

2.2   Neplastické suroviny 

 Neplastické suroviny ovlivňují vlastnosti keramických směsí v závislosti na 

způsobu zpracování a na teplotě prostředí. V surovém stavu, při normální teplotě, 

ovlivňuje neplastická složka ve směsi vlhkost, zpracovatelnost, plastičnost, 

mechanickou pevnost, smrštění při sušení. Při výpalu keramického materiálu 

ovlivňuje jeho smrštění, pórovitost, rychlost slinování a optimální teplotu výpalu. 

Po výpalu keramického materiálu je nejvíce ovlivněna mechanická pevnost a 

fyzikálně-chemické vlastnosti [1]. 
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Neplastické suroviny se dělí na ostřiva a taviva. 

 Ostřiva ovlivňují deformaci směsi při tvarování v surovém stavu, smrštění a 

mechanické vlastnosti v celém technologickém postupu. 

 Křemen SiO2 má několik modifikací. Za normální teploty je stabilní 

modifikace β-křemen. Pro klasickou výrobu se používají mleté křemenné písky. Po 

výpalu křemene jsou požadovány tyto specifikace: musí být bílý a sypký a nesmí 

být slinutý. V keramice se používají i jiná křemičitá ostřiva, která se snáze upravují 

a z ekonomického hlediska jsou výhodnější. Je to např. diatomit, křemelina a 

spongilit [5]. 

 Hlinitokřemičitá ostřiva vynikají vysokým obsahem oxidu hlinitého, který je 

nositelem žáruvzdornosti. Klasickým hlinitokřemičitým ostřivem je pálený lupek. 

Lupek je zpevněný vrstevnatý jílovec s vysokým podílem kaolinitu, kalcinuje 

v šachtové nebo rotační peci při minimální teplotě 1200 °C. Kalcinace může 

probíhat i v milířích při teplotě 1000 °C a výdrži až šest měsíců. Tento způsob se 

provádí, je-li v lupku vysoké množství spalitelných látek [1]. 

 Cordieritové ostřivo se využívá u sortimentu technické keramiky, kde se 

kladou velké nároky výdrž, proti náhlým změnám teplot. Vyrábí ze směsi 

kaolinitických jílů, mastku, magnezitového úletu a technického oxidu hlinitého při 

výpalu na 1300 – 1350 °C s optimálně šestihodinovou výdrží v žárovém pásmu 

pece. 

 Zvláštní ostřiva tvoří korund α-Al2O3 a karbid křemíku SiC. Také sem patří 

ostřiva spalitelná, jako jsou dřevěné piliny, rašelina, práškové uhlí a uhelné kaly, 

které u vypálených výrobků vytvoří značnou pórovitou strukturu [1]. 

 Taviva mají důležitou úlohu v řadě keramickým směsí. Taviva snižují 

teplotu slinutí a tání nebo zmenšují intervaly mezi slinutím a táním. Spojují 

krystalické fáze střepu, tvoří se tavenina a dochází ke vzniku nových krystalických 

fází. K těmto dějům dochází při výpalu keramického materiálu. Po ochlazení tvoří 

základní nekrystalickou skelnou fázi keramického střepu, tvz. matrix. Při výrobě 
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žáruvzdorných materiálů jsou taviva nežádoucí složkou, protože snižují 

žáruvzdornost výrobku. Taviva rozdělujeme do dvou skupin: 

- přírodní: draselné, sodné a vápenaté živce, fonolity – živce, nefelinické fonolity a 

nefelinický syenit, skelná taviva, frity – tavená skla používaná při výrobě glazur 

- eutektická: tvoří taveninu vzájemnou reakcí některý složek ve střepu při nižší 

teplotě než je teplota tání jednotlivých složek, patří sem suroviny s obsahem 

těchto oxidů CaO, MgO, FeO, K2O, Na2O [1]. Např. mastek, vápenec, dolomit a 

magnezit. 

 

2.3   Syntetické suroviny pro keramiku 

 Mezi syntetické suroviny používané při keramické výrobě patří především 

oxid hlinitý Al2O3, oxid titaničitý TiO2, oxid zirkoničitý ZrO2. Tyto oxidy se používají 

stále ve větším množství, i když mají vyšší pořizovací cenu než suroviny přírodní. 

Vyznačují se vysokým bodem tání. 

 Oxid hlinitý Al2O3 se uplatňuje především při výrobě kovů. V keramickém 

průmyslu je důležitým artiklem při výrobě žáruvzdorných výrobků. Jeho 

průmyslová výroba vychází ze zpracování přírodního bauxitu. Mezi nejjednodušší 

úpravy technologie výroby oxidu hlinitého je jeho příprava zajišťující vysoký obsah 

modifikace α-Al2O3 – korundu [1].  

 Oxid titaničitý TiO2 se v přírodě vyskytuje ve třech modifikacích – rutil, 

anatas a brookit. Pro průmysl se vyrábí z přírodního ilmenitu FeTiO3. Uplatnění má 

při výrobě kovového titanu, dále jako pigment do nátěrových hmot, jako plnivo 

v gumárenském a textilním průmyslu. Snížením obsahu příměsí oxidu železitého 

Fe2O3, oxidu fosforečného P2O5, oxidu sírového SO3 a oxidu křemičitého SiO2 

dosáhneme speciálního oxidu titaničitého pro keramickou výrobu [1]. 

 Oxid zirkoničitý ZrO2 se používá především pro výrobu žáruvzdorných 

materiálů. Nejdůležitější surovin pro jeho přípravu je minerál zirkon. Zirkon se 

získává ze zirkonových písků dobývaných v sekundárních ložiscích, náplavech. 
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Těží se hlavně v Austrálii, USA, Brazílií, Indii a na Ukrajině. Pro jeho výrobu se 

využívá i minerál baddeleyit, který se těží v ojedinělém ložisku v Jižní Africe [1].  

Mullit Al6Si2O13 nebo 3Al2O3.2SiO2 se v přírodě téměř nevyskytuje. Vzniká 

např. při výpalu kaolinitu nebo při chlazení tavenin vhodného složení. Pro přípravu 

mullitického koncentrátu jsou důležité přírodní hlinito-křemičitany kyanit, andalusit 

a sillimanit. Andalusit se může přímo přidávat při výrobě žáruvzdorných výrobků. 

Pokud budeme kalcinovat minerál kyanitu či andalusitu při teplotě 1400 - 1500 °C 

vznikne mullit. Pro kalcinaci sillimanitu musíme zvýšit teplotu na 1550 – 1625 °C. 

Kromě mullitu vzniká cristobalit SiO2. Mullit zvyšuje odolnost keramickým materiálů 

při vysokých teplotách. Má dobře mechanické vlastnosti a zvyšuje chemickou 

stabilitu keramiky proti kyselým struskám. Je odolný vůči abrazi a oxidaci v pecní 

atmosféře [1]. 
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3.   TECHNOLOGIE POUŽÍVANÉ PŘI ÚPRAVĚ 

KERAMICKÝCH SUROVIN 

 Mezi nejdůležitější technologické pochody při úpravě keramických surovin 

patři zdrobňování či rozmělňování drcením nebo mletím. Jaký způsob zvolíme, 

závisí na požadavcích dalšího zpracování suroviny.  

 Účelem zdrobňování keramických surovin je získat produkt v požadovaném 

granulometrickém složení, který bude vyhovovat dalšímu zpracování nebo bude 

v souladu s požadavky odběratelů. Aby byl proces zdrobňování, co nejefektivnější 

je důležité sledovat tyto faktory: 

- spotřebu elektrické energie při drcení a mletí 

- účinnost strojního zařízení při zdrobňovacích procesech 

- doba provozu strojních zařízení než se projeví opotřebení strojních součástí 

vlivem mechanického otěru při úpravě vysoce abrazivních materiálů, korozí 

mlecích elementů při mletí za mokra  

- zvolení vhodných typů drtičů a mlýnů vzhledem k provozním podmínkám a 

požadavkům [2]. 

 Obecně lze říci, že zdrobňování je proces energeticky velice náročný, drahý 

a s malou účinností. 

 Ekonomicky rozmělňujeme surovinu jen tak jemně, jak je to zapotřebí. Čím 

je produkt jemnější, tím vyšší je spotřeba energie. Klesá výrobnost zařízení a 

rostou náklady. 
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3.1   Způsoby zdrobňování 

 Při rozmělňování materiálů působí vnější síly (tlak, tah, smyk, ohyb), nejvíce 

se uplatňuje tlak a smyk. 

 Drtiče a mlýny rozmělňovaný materiál a) rozmačkávají, b) roztírají, c) štěpí 

tlakem, d) smykem, e) úderem a f) nárazem [2]. 

Obrázek 3 Základní způsoby zdrobňování [2]. 

 Bez ohledu na to, jakým způsobem je surovina rozmělňována má každá 

surovina různé nepravidelnosti ve složení hmoty – trhliny, pukliny, plochy na 

rozhraní krystalů, smykové plochy, vrostlice cizích minerálů a jiné vady. Ty mají 

význam při průběhu zdrobňování suroviny [2].  

3.2   Požadavky na zdrobňovací stroje 

 Hlavním požadavkem na drtiče a mlýny je zrnitostní složení získaných 

produktů. V drtičích se zdrobňují hrubozrnné nebo kusovité materiály, z nichž 

vzejde drobnozrnný produkt. V mlýnech rozmělňujeme suroviny, které již byly 

nadrceny nebo mají drobnozrnný charakter i bez předchozí úpravy. Výsledkem je 

produkt tvořený malými zrny nebo částice malých rozměrů s prachovým podílem. 

 Důležité je taky množství nežádoucích, velmi jemných zrn nebo částic 

v produktu. Proto je důležité zvolení vhodného zařízení s ohledem na surovinu a 

její vlastnosti (pevnost, tvrdost, křehkost, měkkost, vlhkost, mazlavost), které 

budeme zpracovávat. Přičemž asi nejdůležitějším faktorem, který bude ovlivňovat 

výkonnost použitého zařízení je pevnost zdrobňovaných surovin v tlaku. 
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 Stupeň zdrobnění určuje velikost zrn při zdrobňovacím procesu. Je to 

poměr zrnitosti výchozího materiálu k zrnitosti produktu. Tento ukazatel patří 

k hlavním charakteristikám mlýnů a drtičů. 

druh zdrobňovacích strojů stupeň zdrobnění

čelisťové drtiče 3 až 6

kuželové drtiče 5 až 7

kuželové drtiče tupoúhlé 5 až 20

válcové drtiče s hladkými válci 3 až 4

válcové drtiče s ostnatými válci 8 až 10

kladivové drtiče jednorotorové 10 až 15

odrazové drtiče a mlýny 10 až 40

tyčové mlýny 12 až 30

kulové mlýny větší než 50 až 100

autogenní mlýny větší než 80 až 200  

Tabulka 3 Stupeň zdrobnění drtičů a mlýnů [2]. 

3.3   Drtiče 

 Drcení je důležitým technologickým procesem a při volbě strojního zařízení 

jsou rozhodující tyto faktory: 

- mechanické a fyzikální vlastnosti rozmělňovaných surovin 

- maximální rozměry drcených kusů a zrnitostní složení vstupní suroviny 

- vlhkost drcených surovin 

- obsah lepivých příměsí v drcených surovinách 

- velikost zrn granulometrické složení, které mají tvořit produkt 

- přijatelné procento nedostatečně rozdrcených nebo příliš rozdrcených zrn 

v produktu 

- spotřeba energie a potřebný výkon hnacího motoru 

- náročnost na obsluhu a údržbu, rozměry stroje a jeho hmotnost 
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- výrobní výkon a cena drtiče [2]. 

 

Podle velikostí rozdrceného zrna se drcení dělí na hrubé (25 – 400 mm), 

střední (5 – 25 mm) a jemné drcení (pod 5 mm). 

 

 Uvedené drtiče pro hrubé drcení se často uplatňují v provozech na 

výrobu hrubé keramiky (šamotky, cihlářské provozy apod.). Slouží zejména 

k drcení páleného výmětu, který se dá tímto způsobem recyklovat a použít 

jako ostřivo keramických směsí.  A nejsou tedy vhodné k drcení příliš 

lepivých materiálů. 

 

Čelisťové drtiče 

 Jsou používané k drcení velkých a středních kusů surovin o vysoké tvrdosti. 

Tvoří ji dvojice čelistí, jedna pevná a druhá pohyblivá. Mezi čelistmi se surovina 

rozmačkává. Nejvíce používané jsou čelisťové drtiče dvouvzpěrné. 

 Dvouvzpěrný čelisťový drtič 

Mají velkou drtící sílu díky kloubovému systému, který působí na 

jednoramenné páce. Drtič má uzavřený rám, ten tvoří klínový prostor nazývaný 

tlama. Ta je vymezena pevnou čelistí uchycenou na rámu a pohyblivou čelistí 

vnořenou do kyvadla. Kyvadlo je uváděno do kývavého pohybu pomocí vzpěrných 

desek, které svírají úhel skoro 180° a táhla. Do pohybu se uvádí výstředníkovým 

hřídelem, na kterém jsou setrvačníky. Vzpěrné desky jsou konstruované tak, aby 

když dojde k přetížení stroje, praskly. Fungují jako pojistky. Čelistí jsou často 

rýhované směrem, kterým postupuje drcený materiál. Sevřené čelisti mají na 

výstupu štěrbinu, při chodu se zvětšuje o poměrně malý zdvih. Zdvih i štěrbinu je 

možné nastavit podle tvrdosti vstupního materiálu. Malý zdvih pro tvrdý materiál a 

naopak. Velikost štěrbiny ovlivňuje velikost drceného produktu [3]. 
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Obrázek 4 Dvouvzpěrný čelisťový drtič [2]. 

 

 Jednovzpěrný čelisťový drtič 

Výstředníková hřídel přímo pohání kyvadlo s pohyblivou čelistí. Kyvadlo 

nevykonává jednoduchý kyvný pohyb, body pohyblivé čelisti nahoře opisují 

uzavřenou křivku podobné kružnici a dole podobnou úzké elipse. Hřídel se otáčí 

takovým směrem, aby vtahoval materiál do štěrbiny [3]. 

Poloha vzpěrné desky a pohyblivé čelisti určuje velikost a tvar zrn 

výsledného produktu. Tento typ drtiče se používá při drcení jemnějších frakcí. 

Nevýhodou je menší výkon a příliš mnoho prachových částic [2]. 

 

Kuželové drtiče 

 Používají se pro hrubé, střední i jemné drcení těžce drtitelných surovin. 

Materiál se drtí mezi otáčejícím se a drtícím kuželem a pevným uloženým pláštěm. 

Konstrukce kuželových drtičů se liší v závislosti na velikosti vstupní suroviny, zda 
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budeme drtit velké balvany nebo malé kusy materiálu. Konstrukce dále záleží i na 

požadované výsledné zrnitosti žádaného produktu [2]. 

 Výhodou kuželových drtičů oproti drtičům čelisťovým je plynulý chod bez 

otřesů, větší výkon – výrobnost a menší spotřeba energií. Konstrukce kuželových 

drtičů je složitější, nastavení štěrbiny je obtížnější a při obdobném výkonu je 

zařízení větší než drtič čelisťový [3].  

 Rozdělují se podle tvaru drtícího kužele a uložení hlavního hřídele. 

  

Ostroúhlý kuželový drtič 

 Používají se k hrubému a střednímu drcení. Charakterizují pro tento typ 

drtiče je: 

- vysoké výkony, mohou drtit i velké balvany o průměru až 2 m 

- možnost měnit velikost získávaných kusů produktu v poměrně širokých mezích 

- drcená zrna mají příznivý tvar s ostrými hranami 

- úspěšně drtí i abrazivní horniny 

- drtí i mokré, ale nelepivé horniny [2]. 

 Drcení probíhá tak, že se přiváděný materiál drtí v prostoru mezi kroužícím 

drtícím kuželem a pevným drtícím pláštěm. Drtící tvar je ve tvaru komolého 

kužele, má ostrý vrcholový úhel a je nasazen na hlavním hřídeli. Spodní část 

hřídele zapadá do výstředně umístěného otvoru v pouzdru. Pouzdro je poháněné 

prostřednictvím ozubeného soukolí a předlohového hřídele [2]. 

  

Tupoúhlé kuželové drtiče 

 Používají se pro střední a jemné drcení. Liší se tvarem drtícího kužele, 

tvarem a polohou pevně uloženého drtícího pláště. Vrchol kuželové plochy drtícího 

pláště je nahoře oproti ostroúhlému kuželovému drtiči, který má vrchol plochy 
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drtícího pláště dole. Rozdílné uspořádání kuželových ploch drtícího pláště a 

rozdílná velikost zdvihu drtících kuželů v úrovni výpustní štěrbiny je rozhodujícím 

faktem ve způsobu drcení. Tupoúhlé kuželové drtiče mají oproti ostroúhlým i větší 

počet otáček drtícího kužele a díky jeho vyššímu zdvihu není horniny drcena jen 

rozmačkáváním, ale také zčásti úderem. Zrno výsledného produktu má lepší 

tvarovou hodnotu. Tvar také závisí na tvaru drtícího prostoru, na velikosti 

výstřednosti, na zaplnění drtícího prostoru a na velikosti vstupní suroviny. Zrna, 

která svou velikostí odpovídají velikosti šířce výpustní štěrbiny, mají zpravidla 

nejlepší tvarovou hodnotu [2]. 

 

Válcové drtiče 

 Uplatňují se při středním a jemném drcení. Mohou se použít i při hrubém 

drcení pokud se jedná o nepříliš těžce drtitelné suroviny. Rozdělují se podle počtu 

válců na dvouválcové a jednoválcové drtiče. A podle typu válců. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Typy válců [3]. 

 

 

 



Martin Hanzlíček: Technologie úpravy žáruvzdorných surovin 

2014  18 
 

Dvouválcové drtiče s hladkými válci 

Zdrobňování probíhá rozmačkáváním tlakem mezi dvěma rovnoběžnými 

válci otáčejícími se proti sobě. Šířka štěrbiny mezi válci určuje velikost zrna na 

výstupu [3]. 

 Uplatňují se při středním a jemném drcení křehkých, ale pevných materiálů. 

Mohou se použít i při zdrobňování lepivých hmot o větší vlhkosti. Nejčastěji se 

používají na drcení žáruvzdorných a jiných keramických surovin. Výhodou je 

jednoduchá konstrukce. Válce mají vyměnitelné pláště z legované oceli což 

umožňuje snadnou a rychlou údržbu. Životnost vyměnitelných plášťů je výrazně 

delší než životnost čelistí kuželových nebo čelisťových drtičů. I přes menší výkon 

se díky zmiňovaným přednostem a spolehlivosti, často používají [2]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Dvouválcové drtiče [2]. 

  

Dvouválcové drtiče s ozubenými válci 

 Mají větší stupeň zdrobnění než drtiče s hladkými válci. Pláště bývají 

složené z několika segmentů. To umožňuje výměnu jednotlivých segmentů 

s poškozenými nebo ulomenými zuby. Mají menší obvodovou rychlost, aby 

nedocházelo k vylamování zubů při prudkých úderech drceného materiálu. 

Uplatňují se při hrubém a středním drcení [2]. 
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Jednoválcové drtiče 

 Používají se pro zdrobňování vlhkých, lepivých hornin, které ucpávají 

prostor jiných drtičů. Materiál se drtí v prostoru mezi otáčejícím se ozubeným 

válcem a pevnou, obloukovitě prohnutou čelistí, která je opatřena žebry nebo 

jinými profily. Mají menší konstrukci, ale i výkon než drtiče dvouválcové [2]. 

 

Kladivové a odrazové drtiče 

 Horninu drtí prudkými údery kladiv nebo drtících lišt na volně se pohybující 

zrna nebo prudkými údery rychle se pohybujících zrn na nepohyblivé pancéřové 

desky. Po úderu se zrno rozpadá v místě jeho nejmenší soudržnosti podél různých 

puklin a trhlin, podél štěpných ploch. Spotřeba energií bývá menší než u drtičů 

čelisťových či kuželových [2]. 

 

 Kladivové drtiče 

 Zdrobňování v kladivových drtičích probíhá prudkými údery kladiv. Kladiva 

jsou uložena kloubově na rychle se otáčejícím rotoru s vodorovnou osou. Za 

provozu jsou kladiva v radiální poloze díky působení odstředivé síly. Po vypnutí 

stroje zaujímají svislou polohu. Aby nedocházelo k propadu nedostatečně 

rozmělněných kusů, je pod rotorem obvykle umístěn rošt, který takové kusy 

zadrží. Rošt nemusíme použít, je-li naším cílem hrubé drcení nebo selektivní 

drcení. S roštem se také můžeme setkat v násypce nad rotorem drtiče, ten 

zabraňuje propadu velkých kusů do drtícího prostoru.   

Kladivové drtiče mají široké uplatnění – k hrubému, střednímu i jemnému 

drcení snadno drtitelných až středně drtitelných surovin. Např. drcení vápence. 

Výhodou je jednoduchá konstrukce, poměrně malá poruchovost a vysoký stupeň 

drcení [2]. 
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 Odrazové drtiče 

 Mají velmi podobnou konstrukci jako drtiče kladivové. Rozdíl je v tom, že 

mají místo kloubově upevněných kladiv drtící lišty pevně spojené s rotorem. 

K drcení dochází při průchodu drtícím prostorem. Na surovinu narážejí drtící lišty, 

a zároveň je surovina těmito lištami vrhána na odrazové pancéřové desky. 

Odrazové drtiče většinou nemají spodní rošt. Snižoval by jejich výkon. 

K selektivnímu drcení se rošty nesmějí používat vůbec. Výhodou je oproti 

čelisťovým a kuželovým drtičům malá hmotnost i rozměry. Mají vysoký stupeň 

drcení a mohou drtit velké kusy [2]. 

 

3.4   Mlýny 

 Mletí je základním technologickým pochodem nejen v keramickém 

průmyslu, ale také např. při výrobě cementu a v dalších průmyslových odvětvích. 

Při výběru mlecího zařízení má velký význam požadované granulometrické 

složení produktu. Mletí může probíhat za sucha nebo za přítomnosti vody – tzv. 

mokré mletí. Zvolená metoda závisí na požadovaných vlastnostech získaného 

produktu a způsobu jeho dalšího zpracovaní. Oba způsoby mají své výhody i 

nevýhody. U mletí za sucha je mnohem menší opotřebení mlecích těles, ale 

naopak větší spotřeba energie, prašnost a s tím spojené náklady se systémem 

odprášení [2]. 

 

 Kulové mlýny 

 Patří mezi nejdůležitější a nejpoužívanější zdrobňovací stroje používané při 

mletí keramických střepů, nerostných surovin a cementu. Řadí se k mlýnům 

gravitačním s volnými mlecími tělesy. Mají tvar válce či bubnu s vodorovnými 

osami, vnitřek je z části zaplněn mlecími tělesy. V otáčejícím se bubnu jsou mlecí 

tělesa unášeny vzhůru a v určité výšce vlivem gravitace padají zpět dolů. Jak 

padají a převalují se o sebe a o pancéřové vyložení mlýna, rozemílají přivedený 

materiál rázem, tlakem a třením. Pokud chceme docílit jemného mletí, snížíme 
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otáčky mlýna, mlecí tělesa se začnou převalovat, nedosáhnou takové výšky a 

mletý materiál je mletý hlavně roztíráním, jedná se o tzv. kaskádní mletí. Naopak 

pro mletí hrubších frakcí otáčky mlýna zvýšíme, mlecí tělesa se dostanou do větší 

výšky a pádem dolů bude surovina mletá především úderem. Jde o tzv. mletí 

kataraktní [2]. 

 

Obrázek 7 Vliv obvodové rychlosti na 

pohyb mlecích koulí ve mlýně [2]. 

  

 

Důležité parametry pro průběh mletí v kulových mlýnech jsou: počet otáček, 

průměr a délka mlýna, průměr mlecích těles, jejich hmotnost a součinitel zaplnění 

vnitřního objemu mlýna mlecími tělesy. Plnění kulových mlýnů mlecími tělesy bývá 

takové, aby zhruba 40% objemu bylo zaplněno mlecími koulemi a mletým 

materiálem. Koule jsou tvořeny různými velikostmi [2]. 

Kulové mlýny se rozlišují podle své délky, jejich charakteristikou je průměr 

D a délka L. Krátké bubnové mlýny s poměrem D/L = 1:1 až 1:2 a dlouhé troubové 

mlýny s poměrem D/L = 1:2,5 až 1:8 [2]. Podle povahy provozu rozdělujeme mlýny 

periodické nebo kontinuální. 

Obrázek 8 Typy kulových mlýnů [3]. 
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Bubnové mlýny v keramice slouží především na mokré mletí. Můžeme mlít 

a mísit několik surovin současně. Mají uzavírací, vypouštěcí a odvzdušňovací 

uzávěr. Vyprazdňování probíhá pomocí přetlaku až 0,3 MPa. Obvykle jsou mlýny 

vyloženy silexovou vyzdívkou a mletí tělesa tvoří pazourky nebo mlecí koule 

z korundu, alubitu nebo tvrdého porcelánu [3].  

Troubové mlýny melou hlavně rozmačkáváním a rozmělňováním. 

Používají se na suché i mokré mletí těžce melitelných surovin. Se zvětšující se 

délkou mlýna roste i jemnost mletí. Jsou jedno i více komorové oddělené stěnami. 

 

Tyčové mlýny 

Náplň tvoří tyče, jsou delší mlýny bubnové stejného průměru. Využívá se 

nízkých otáček a tyče se mlýnu spíše jen převalují. Používají se pro mletí těžce 

melitelných surovin mokrým i suchým způsobem. Vynášení produktu probíhá 

dutým čepem nebo soustavou štěrbin na obvodě pláště konce mlýna nebo 

soustavou štěrbin uprostřed pláště mlýna. 

 

Kolové mlýny 

Jsou důležitým zařízením pro přípravu keramických směsí. V kolových 

mlýnech se surovina mele tlakem pod tíhou obvykle dvou běhounů. Materiál je 

přiváděn na mlecí desku, který se působením běhounů rozemílá a protlačuje skrz 

děrované segmenty – síty pod mísu a produkt je odváděn dalším zařízením do sil. 

Pohyb materiálu v mlecí míse usměrňují tzv. škrabáky.  Podle použití dělíme 

mlýny pro suché a mokré mletí. V případě mokrého mletí se kolový mlýn využívá 

k mletí, mísení a hnětení jílů a ostřiv, jejichž produktem je plastické těsto. Podle 

konstrukce na kolové mlýny s pevnou mlecí mísou a pohyblivými běhouny nebo 

s otočnou mlecí mísou a neobíhajícími běhouny. 
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Mezi další typy běhounových mlýny patří: 

 

Obrázek 9 Běhounové mlýny [2]. 

 

 Mlýny válcové a rotorové jsou svou konstrukcí a principem fungování 

podobné válcovým, kladivovým a odrazovým drtičům.  
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4.   VÝROBA LICÍHO ŠAMOTU 

 Výroba licího šamotu převzatého od firmy RATH AG je sortimentem závodu 

04 Reframo v Kadani. Pod pojmem licí šamot si přestavme žáruvzdorné tvarovky 

pro vtokové soustavy, tvarovky pro spodní lití oceli, různé nálevky – trychtýře, 

rozvodky, trubky, kolena, redukce a výlevky nebo také zátkové trubky používané 

pro odlévání oceli ve slévárnách. Závod je součástí akciové společnosti SEEIF 

Ceramic, která je významným producentem žáruvzdorných materiálů v České 

republice. 

 Suroviny zpracovávané pro výrobu licího šamotu, jsou převážně 

žáruvzdorné vazné jíly těžené v ložisku Chebské pánve, dále jíly z okolí východní 

Prahy oblasti Brníku a Olešky. Jíly jsou charakteristické vyšším obsahem oxidu 

hlinitého Al2O3. Jako ostřivo se používají pálené lupky z Nového Strašecí a Lubné 

u Rakovníka. Nedílnou součást podílu ostřiv tvoří pálený šamotový výmět. Jsou to 

šamotové výrobky, které nevyhovují kvalitativním požadavkům zákazníka – 

prasklé, obité, šišaté kusy s takovými nebo podobnými vadami.  

 Výrobu lze rozdělit na tyto části: 

a) úprava vstupních surovin – drcení páleného šamotového výmětu, mletí jílů, 

lupků a páleného zlomu 

b) mísení jílů a ostřiv 

c) tažení plastického těsta, lisování polotovarů tzv. předtažků, lisování výrobků 

d) sušení a výpal 
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4.1   Úprava vstupních surovin 

  Vstupní suroviny jsou uskladněny v hale surovin, kterou tvoří několik 

betonových boxů s kapacitou 250 a 600 t. Dovážené lupky je možné pomocí 

mostového jeřábu a soustavou pásových dopravníků uskladnit přímo do určitého 

boxu v hale surovin. To samé platí i pro některé jíly. Pokud jsou jíly tvořeny 

velkými kusy, je zapotřebí je nejprve zdrobnit. K tomu se využívá nožový trhač hlín 

TNV 450. Svou konstrukcí se podobá dvouválcových drtičům s ostnatými válci, 

místo zubů však mají dlouhé robustní nože. Rozpojí jíl na takovou velikost, jaká 

vyhovuje způsobu dalšímu zpracování jílů. Pálený šamotový výmět se musí před 

vstupem do haly surovin nejprve zdrtit pomocí dvouvzpěrného čelisťového drtiče. 

Poté je stejnou soustavou pásových dopravníků přiveden do uskladňovacího 

boxu. 

 Následuje úpravnický proces mletí. Suroviny se nadávkují v určitém poměru 

do zásobníků (podavačů) pro mlýny. Ne všechny suroviny se melou odděleně. 

Z důvodu technických (nedostatek sil) nebo technologických je potřeba některé 

suroviny v určitém poměru míchat. Např. jíly o vysoké vlhkosti se míchají s jíly 

suššími, aby se nesnižoval výkon při mletí. Suroviny se melou suchým způsobem 

na kolových mlýnech MKS 1300. Mlýn se skládá z otočné mlecí mísy s mlecí 

deskou a dvěma neobíhajícím běhouny. Mlecí mísa obsahuje deset segmentů sít 

se 3 a 4 mm kónickými otvory. Materiál se přivádí na mlecí desku, kde se pod 

běhouny rozemílá. Melivo je v mlecí míse pomocí škrabáků přiváděno na síta, 

kudy propadá pod mísu do korečkového elevátoru. Při mletí jílů je melivo 

přiváděno přímo do betonových sil. V případě mletí ostřiv je melivo ještě přiváděno 

do vibračního třídiče Mogensen SZ 0554. Zde se melivo třídí na požadované 

granulometrické složení na frakci 0-3 mm nebo 0-1 mm. Nadsítné se vratnou 

cestou vrací zpět do mlýna a produkt jde do sil. Prachové částice, vzniklé při 

zdrobňování, pohlcuje sofistikovaná soustava odprášení. 
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4.2   Mísení jílů a ostřiv 

 Mísení jílů a ostřiv bývá zpravidla v poměru 1:1. Ze sil se suroviny přivádí 

pásovými dopravníky do skipové váhy, kde se naváží jedna dávka směsi. Obsah 

skipu vysypeme do mísiče hmot Eirich, kde se směs jílů a ostřiv smíchá s vodou 

na požadovanou vlhkost okolo 14-15 %. Po dokončení míchání směs padá 

výpustním otvorem ve spodní části stroje do dvouhřídelového podavače.  

Obrázek 10 Mísič hmot Eirich (foto: autor). 

4.3   Tažení plastického těsta, lisování polotovarů tzv. předtažků, 

lisování výrobků 

 Tažení neboli vytlačování je tvarování protlačováním plastického těsta 

zvoleným profilem ústí. Tažení se provádí na horizontálním šnekovém pásmovém 

lisu bez vakua ŠL 450. Materiál se zde dále homogenizuje a lisuje. Vytlačované 

pásmo se odlamuje nebo odkrajuje a nechá se odležet na tříkolových vozech, 

těsto je zakryté plachetkami. 
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 Horizontální šnekový lis bez vakua se skládá z podávacího zařízení (pv), ze 

šnekové komory (ŠK), lisovacího šneku (Š), z tlakové hlavy tzv. předústí (TH) a 

z vlastního ústí (Ú). Šnek je uložen v komoře letmo, axiální tlak je zachycen 

ložiskem umístěným mimo šnekovou komoru. V zadní části komory je pouze 

těsnění (t). Podávací zařízení je v násypce šnekové komory. Je tvořeno jedním 

válcem, který má šnekovitě prohnuté stírací nože (sn). Přísun materiálu se dociluje 

dvouhřídelovým ramenovým podavačem DM 850 (rp) [4]. 

 

Obrázek 11 Šnekový lis bez vakua a jeho součásti [4]. 

  

Lisování polotovarů (tzv. předtažků pro lisy) se provádí na šnekovém 

vakuovém lise Händle. Svou konstrukcí je velice podobný již zmiňovanému 

šnekovému lisu výše. Hlavním rozdílem je tvorba vakua za přítomnosti olejové 

nebo vodní vývěvy, která plastické těsto odvzdušní. Vzduch je v těstu nežádoucí 

z těchto hledisek – vzduch zhoršuje tvarovatelnost, snižuje plastičnost, zmenšuje 

soudržnost, vaznost a pevnost výtvorků, zmenšuje objemovou hmotnost. Ústí lisu 

je hladké, kruhové nebo hranaté, duté či plné podle požadovaného tvaru. Toho 
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docílíme použitím hladítka a trnu pro dutý předtažek nebo hladítka bez trnu pro 

plný tvar. Předtažek se okrajuje na požadovanou délku, na odřezávacím stolku 

LINGL. 

 

Obrázek 12 Šnekový vakuový lis Händle s odřezávacím stolkem LINGL (foto: autor). 

  

K lisování výrobků se používají lisy mechanické, pneumatické a z největší 

části lisy hydraulické. Lis se osadí požadovanou formou, vloží se předtažek a za 

působení vysokého tlaku dosáhneme požadovaných rozměrů a tvaru. Vzniklý 

výlisek uložíme na sušící klec.  
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Obrázek 13 Hydraulický lis 60t. L-027 (foto: autor). 

 

 

 

 

 

 

4.4   Sušení a výpal 

 Sušením výlisků se rozumí odstranění vlhkosti z mokrého materiálu 

působením tepla. První část sušení vypařováním probíhá pozvolně ve volno-

prostorové sušárně. Teplota se zde pohybuje od 25 do 60°C v závislosti na 

vzdálenosti od přívodu tepla. Toto sušení probíhá několik dní. Po dosažení 

dostatečné pevnosti výlisků pro manipulaci se výlisky naloží na pecní vůz. Poté 

nastane druhá část sušení odpařováním v komorové spalinové sušárně. Teplota 

zde dosahuje až 400°C a proces sušení trvá 16-18 hodin. 

 Následuje výpal v tunelové peci při teplotě 1230°C, pecní vůz setrvá 

v žárovém pásmu 3,5 až 6 hodin. Dobu posunu pecního vozu v žárovém pásmu 

určuje skladba materiálu pecního vozu a s tím i zvolená teplotní křivka. 
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5.   VLASTNOSTI LICÍHO ŠAMOTU 

 Licí šamot vyráběný v Kadani se prodává pod obchodním názvem 

šamotové licí tvarovky o jakosti K-GWS-R. Základní vlastností je schopnost 

odolávat vysokým teplotám a penetraci tekutým kovem.  

Fyzikální vlastnosti: 

žáruvzdornost   1700°C 

objemová hmotnost   2050 – 2100 kg/m3 

nasákavost    9 - 11 % 

zdánlivá pórovitost   10 - 21 % 

pevnost v tlaku za studena 20 - 25 MPa 

 

Chemické složení: 

SiO2     57 - 59 % 

Al2O3     ≥ 36 % 

Fe2O3     ≤ 2,1 % 

TiO2     1 – 1,3 % 

K2O     1,25 – 1,8 % 

MgO, Na2O, CaO   ≤ 1,50 % 

Šamotové licí tvarovky nemají nepříznivý vliv na životní prostředí, jsou 

chemicky neutrální, velmi stabilní k oxidaci a působení vody. 

Nepříznivé účinky na zdraví člověka mohou vzniknout při dlouhodobé 

expozici v prachu vzniklém broušením či řezáním šamotových tvarovek. 

Vdechováním prachu, který obsahuje respirabilní frakci fibrogenního SiO2, by 

dlouhodobě mohlo zvýšit možnost onemocnění silikózou.  
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6.   ZÁVĚR 

 V bakalářské práci jsou popsány a rozděleny keramické suroviny, základní 

technologie zdrobňování jako je drcení a mletí, jednotlivé strojní zařízení, jejich 

použití a principy fungování. Druhá část práce je zaměřena na seznámení 

s výrobou licích šamotových tvarovek vyráběných na závodě v Kadani, 

společností SEEIF Ceramic, a.s. 

 Plastické jílové suroviny jsou běžným přírodním zdrojem pro výrobu 

keramiky. Nejvýznamnějšími jílovými minerály z hlediska keramické výroby jsou 

kaolinit, illit, montmorillonit a halloysit. Pro výrobu licího šamotu jsou důležité 

žáruvzdorné jíly s vysokým obsahem kaolinitu. 

 Neplastické suroviny ovlivňují vlastnosti keramických směsí v každé fázi 

výrobního cyklu keramiky. Po výpalu je nejvíce ovlivněna mechanická pevnost a 

fyzikálně-chemické vlastnosti. Rozdělují se na ostřiva a taviva. Pro žáruvzdornou 

keramiku jsou důležitá hlinitokřemičitá ostřiva s vysokým obsahem oxidu hlinitého, 

typickým příkladem je pálený vrstevnatý jílovec s vysokým obsahem kaolinitu – 

lupek. Zajímavé pro tuto oblast keramiky je i cordieritové ostřivo, které se 

vyznačuje velkou odolností při vzniku náhlých teplotních rozdílů. Taviva mají 

důležitou úlohu v řadě keramických směsí, avšak při výrobě žáruvzdorných 

výrobků jsou nežádoucí složkou, protože snižují žáruvzdornost výrobku. 

 Uměle vytvořené suroviny pro keramickou výrobu tvoří suroviny syntetické. 

Používají se stále ve větším měřítku a vyznačují se vysokým bodem tání. Patří 

sem oxid hlinitý, oxid titaničitý, oxid zirkoničitý a mullit. 

 Mezi nejdůležitější technologické pochody při úpravě keramických surovin 

patří zdrobňování drcením a mletím. Cílem je získání produktu v požadovaném 

granulometrickém složení, který bude vyhovovat dalšímu zpracování. K tomu 

slouží různé druhy drtičů a mlýnů. Při výrobě licích šamotových tvarovek se 

uplatňují zejména kolové a bubnové mlýny. A pro recyklaci páleného výmětu drtiče 

na hrubé drcení. 

Výrobu licího šamotu lze rozdělit na tyto části: úprava vstupních surovin – drcení 

páleného šamotového výmětu, mletí jílů, lupků a páleného zlomu, mísení jílů a 
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ostřiv, tažení plastického těsta, lisování polotovarů tzv. předtažků, lisování 

výrobků, sušení a výpal. Výsledkem jsou šamotové licí tvarovky pro jednorázové 

použití při odlévání oceli a litiny ve slévárnách. Základní vlastností tohoto šamotu 

je schopnost odolávat vysokým teplotám a penetraci tekutým kovem.  
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