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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na vyhledání, co možná nejvhodnější, směsi na výrobu 

žárovzdorné vyzdívky pecního agregátu pro spalování biomasy. Hlavním požadavkem 

na vyzdívku je co nejvyšší odolnost vůči alkalické korozi. 

V teoretické části práce jsou popsány základní suroviny pro výrobu žárobetonu, dělení 

žárobetonu a stanovování různých vlastností žárobetonu. Jedna celá kapitola se detailněji 

zabývá korozí žárobetonu, kterou chceme minimalizovat. Jsou zde popsány jednotlivé typy 

koroze a způsob jejího vzniku a následně pak některé korozní zkoušky. V další kapitole jsou 

shrnuty korozní účinky biomasy na vyzdívku při jejím spalování v peci. Jsou zde zmíněny 

i poznatky z jiných výzkumných projektů zabývajících se problematikou koroze žárovzdorné 

vyzdívky v pecních agregátech pro spalování biomasy. 

V experimentální části jsou konkrétní návrhy směsí pro žárobetonovou vyzdívku 

a stanovení jejich fyzikálních vlastností a výsledky korozní kelímkové zkoušky v podobě 

autentických fotografií.  

V závěru práce jsou shrnuty poznatky z teoretické i experimentální části diplomové 

práce. 

Klíčová slova: žárobeton, alkalická koroze, vlastnosti, biomasa. 

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on finding the most suitable production mixture of the refractory 

lining of the furnace unit for biomass combustion. The main requirement for lining is the 

highest possible resistance to alkali corrosion. 

The theoretical part describes the basic raw material for the manufacture of refractory 

concrete, refractory concrete cutting and setting various properties of the castable concrete. 

One entire chapter details the corrosion of refractory concrete which we want to minimize. 

All types of corrosion are described here and the manner of their formation and subsequently 

some corrosion tests. The next chapter summarizes the corrosive effects of biomass lining 

during its combustion in the furnace. It also mentions findings from other research projects 

dealing with corrosion-resistant linings in the furnace aggregates for biomass combustion. 

Experimental part consists of specific concrete mix designs for refractory concrete 

lining and determination of their physical properties and the results of crucible corrosion tests 

in the form of authentic photographs. 

The conclusion summarizes the findings from experimental and theoretical part of the 

thesis. 

Keywords: castable, alkaline corrosion, properties, biomass. 
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1 ÚVOD 

Žárovzdorná vyzdívka tepelných agregátů pro spalování biomasy je často vystavena 

působení alkálií. Primární problém bývá v použitém palivu. Těkavé alkalické sloučeniny 

v tavenině popela při teplotě 800 až 1000 °C pronikají do povrchové vrstvy vyzdívky, 

kde reagují s hlavními složkami hlinitokřemičitého materiálu za tvorby nových 

mineralogických fází. Fázové přeměny jsou doprovázeny nárůstem objemu o 7 až 30 %, 

což se projevuje tvorbou nežádoucích trhlin a odprýskáváním napadených povrchových 

vrstev. Reakcím těkavých alkalických sloučenin a následné korozi vyzdívky se dá předejít 

nebo výrazně omezit vhodnou volbou žárovzdorného materiálu. 

Cílem této diplomové práce je snaha o řešení tohoto závažného problému. 

Experimentální část je zaměřena na provedení a zhodnocení korozních zkoušek navrhovaných 

směsí žárobetonu a také stanovení jejich fyzikálních vlastností. 
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2 NETVAROVÉ ŽÁROMATERIÁLY 

Tato diplomová práce je zaměřena na žárobetony. 

Žárobetony jsou netvarové směsi sloužící ke zhotovení monolitických vyzdívek pecí 

nebo částí vyzdívek, jako jsou tvarovky, prefabrikáty, dále pak pro horké i studené opravy, 

jako malty k úpravě vyzdívky nebo ke spojování tvarovek [1].  

Jsou to v podstatě progresivní typy materiálů, které nahrazují tradiční cihlové 

vyzdívky pecí. K výhodám patří rychlý a jednoduchý způsob výroby monolitické vyzdívky 

bez spár. Taková vyzdívka je odolnější vůči náhlým teplotním změnám a také má lepší 

tepelně izolační schopnost [2]. 

Většina žárobetonů je tvořena oxidy a jejich kombinacemi. Mezi nejčastější oxidy 

patří Al2O3, CaO, MgO, SiO2, Cr2O3, ZrO2. Dále mohou být tvořeny kombinacemi 

oxidických složek s uhlíkem a to především s SiC. Možné kombinace jsou znázorněny 

na obrázku 1znázorňujícím pyramidu základních složek a sloučenin podle Barthela. 

 

Obr. 1  Pyramida základních složek s vyznačením polohy podle H. Barthela[3] 
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2.1 Dělení netvarových žáromateriálů  

Netvarové žárobetony lze rozdělovat dle různých kritérií. 

2.1.1 Rozdělení dle způsobu aplikace a druhu vazby 

Podle způsobů aplikace se netvarové žárovzdorné materiály podle ČSN EN 1402-1 

dělí na níže uvedené skupiny [3]. 

Netvarové žárovzdorné materiály (unshaped refractory products) 

 žárobetony (refractory castebles), 

 žárovzdorné tortrekovací materiály (refractory gunning materials), 

 žárovzdorné tvarovatelné směsi (refractory mouldables), 

 žárovzdorné malty (refractory jointing materials), 

 jiné netvarové žárovzdorné výrobky (other unshaped refractory products). 

Netvarované výrobky a výlisky jako polotovary nabývají konečnou podobu 

a vlastnosti pomocí vazby: 

Hydraulické – v přítomnosti hydraulických pojiv (cementů) tuhnoucích a tvrdnoucích 

za normální teploty vznikají hydráty, které se při teplotách 200 - 600 °C rozkládají a pevnost 

klesá cca o 50 %, ke vzrůstu pevnosti pak dochází při vzniku keramické vazby. 

Chemické - reakcí při zvýšené teplotě žárovzdorného materiálu s anorganickým 

nebo organickým pojivem. S anorganickými pojivy se vytváří nejčastěji fosfátová vazba, 

která je tvořena použitými fosforečnany. Organická pojiva se při vyšší teplotě rozkládají 

nebo vyhořívají při teplotě 250 °C, čímž dojde k podstatnému poklesu pevnosti, proto jsou 

často kombinovány s anorganickými pojivy, aby nevzniklo velké teplotní rozmezí o nízké 

pevnosti, než začne vznikat keramická vazba. 

Keramické – keramickou vazbu tvoří především plastické jíly, kdy ke zpevnění 

dochází již při sušení, nicméně tato vazba je velmi málo pevná. Ke konečnému zpevnění 

dochází slinováním v přítomnosti nebo bez přítomnosti kapalné fáze během výpalu [4, 5]. 

V následující tabulce 1 je uveden teplotní rozsah působení jednotlivých druhů vazby. 

Tabulka 1  Teplotní rozsah působení jednotlivých druhů vazby.[4] 

 

 

Typ vazby Teplotní rozsah působení [°C] 

začátek 

 

konec 

Keramická (100) 1000 tavení 

Hydraulická 20 200-600 

Organicko - chemická 50 <250 

Anorganicko - chemická 200-300 1000-1400 
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2.1.2 Rozdělení podle chemického složení 

Jako rozhodující ukazatel pro toto dělení je druh převládajícího kameniva, tj. základní 

surovina. Rozlišujeme: 

 hlinitokřemičité výrobky (aluminia – silica products) – jsou na bázi 

hlinitokřemičitých kamenivech od křemene přes šamot, dále pak přírodní 

a syntetické vysocehlinité suroviny a konče různými typy korundu, 

 bazické výrobky (basic products ) – jako základní surovinu obsahují slinutou 

nebo tavenou magnezii, slinutou dolomii, chromovou rudu a spinely, 

 speciální výrobky (special products) – jsou to výrobky obsahující další oxidová 

a neoxidová kameniva, přičemž k nejrozšířenějšímu se řadí SiC a dále následují 

Zr(SiO3)2 a ZrO2, 

 výrobky obsahující uhlík (carbon – containing products) – jedná se o výrobky 

předcházejících skupin, které obsahují nejméně 1 % uhlíku, ten je vnášen v pevné 

formě (uhlík nebo grafit) nebo jako kapalina (pryskyřice) [3, 5]. 

2.1.3 Rozdělení podle hutnosti žáromonolitu 

Podle hutnosti se žárobetony dělí na hutné a izolační. Hutné výrobky mají pórovitost 

do 45 % a objemovou hmotnost nad 1500 kg.m
-3
, výrobky s pórovitostí nad 45 % jsou 

považovány za izolační materiály a jejich objemová hmotnost nepřesahuje 1500 kg.m
-3

 [3, 4]. 

2.1.4 Rozdělení podle klasifikační teploty 

Klasifikační teplota je taková, při níž hodnoty celkových trvalých délkových změn 

stanovených podle ČSN EN 1402-6 nepřekročí hranici smrštění 1,5 %. Hutné netvarové 

žárovzdorné výrobky se zařazují do sedmi skupin odstupňovaných po 100 °C a to od 1200 °C 

až > 1700 °C, izolační netvarové výrobky pak do deseti skupin od 900 °C až >1700 °C [3]. 

Dělení žáromateriálů dle žárovzdornosti [8]: 

 tepelně odolný - použití < 700 °C, 

 žároodolný - použití 700 – 1580 °C, 

 žárovzdorný - použití 1158 – 1770 °C, 

 vysoce žárovzdorný - teploty použití 1770 – 2000 °C 

 zvlášť žárovzdorný - > 2000 °C  

2.1.5 Typy žárobetonů 

Jednotlivé druhy žárobetonů rozdělené podle jednotlivých kriterií dle kapitoly 2.1 

lze charakterizovat takto: 

 izolační žárobeton IC (insulating castable), 

 hutný žárobeton DC (dense castable), 

 žárobeton s chemickou vazbou CBC (chemically bonded castable), 

 žárobeton s vazbou hydraulickou HBC (hydraulically bonded castable), 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zirkonium
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADk
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 běžný žárobeton RCC (regular castable), 

 ztekucený žárobeton DCC (deflocculated castable). 

Běžný žárobeton se pak dále rozděluje dle množství použitého hlinitanového cementu: 

 s normálním obsahem cementu RCC- 15- 30 %, 

 se středním obsahem cementu MCC (medium cement castable) -  < 15 %, 

 s nízkým obsahem cementu LCC (low cement castable) - 3 - 8 %, 

 s velmi nízkým obsahem cementu ULCC (ultra low cement castable) - 1- 3 %, 

 bezcementový žárobeton NCC (no cement castable) - < 1 %. 

Zvláštní skupinou jsou samotekoucí žárobetony SFC (self-flowing castable), 

tyto hmoty se zpracovávají litím. Mají obvykle nízký nebo velmi nízký obsah cementu. Jejich 

konzistence po smísení surovin umožňuje zhutnění (odplynění) při tvorbě monolitu 

bez dalšího přídavku energie (vibrování), samy zatékají i do velmi špatně dostupných míst 

a to pouze působením gravitačních sil. Tyto materiály mají zvýšenou vlhkost, obsahují také 

deflokulační činidla a vyžadují přesnou zrnitostní skladbu [3, 5, 6]. 

Souhrnný přehled žárobetonů s podrobnějším popisem je znázorněn v tabulce 2. 

Tabulka 2  Druhy žárobetonu [3, 6] 

RCC 

(regular castable) 

obsahují 15 – 30 % cementu, 2,5 % vápna, instalují se litím nebo 

vibrováním, poté dochází ke zhutnění, nevýhodou těchto žárobetonů je 

velká pórovitost (obsahují hodně vody – 10 až 20 %), z toho plynou 

nevýhody pro aplikace v korozním prostředí, snižuje se pevnost 

materiálu 

DCC 

(deflocculated castable) 

materiály obsahující ztekucovadla, díky čemuž mají nižší obsah vody, 

důsledkem je zvýšení hutnosti a zlepšení mechanických vlastností, 

vzhledem k nevýhodám cementu se je vždy snaha jeho obsah v 

materiálu snižovat 

MCC 

(medium cement castable) 

žárobetony se tvarují především vibrováním, ale vzhledem k vysokému 

obsahu cementu nad 8 % (vápna nad 2,5 %) se málo používají 

LCC 

(low cement castable) 

mají 3 – 8 % cementu, vápna 1 – 2,5 %, skládají se z mikropřísad, 

obsahují ztekucovadla a tvarují se opět vibrováním. 

ULCC 

(ultra low cement castable) 

obsah cementu je 1 – 3 %, vápna 1 – 0,2 %, skládají se také z 

mikropřísad a ztekucovadel a tvarují se vibrováním 

NCC 

(no cement castable) 

obsahují místo cementu látky s chemickou vazbou, většinou 

fosforečnanovou, tyto materiály mají nižší pevnosti oproti 

nízkocementovým žárobetonům, mají vyšší pórovitost, vysokou 

odolnost proti změnám teploty 

SFC 

(self-flowing castable) 

jako pojivo se používá jiná hydraulicky tuhnoucí složka např. 

hydratující oxid hlinitý, zpracovávají se litím bez vibrování 

2.1.5.1 Hutné žárobetony  

Hutné žárobetony mohou mít různý typ vazby: chemickou, hydraulickou vazbu. 

Pro tyto žárobetony postačuje přírodní kamenivo (čedič, diabas, andezit), protože 
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při středních teplotách dochází k poklesům pevností, kvůli hydraulické vazbě. Pro žárobetony 

vystavené teplotám nad 700 °C se používá umělé kamenivo (drcený šamot, korund, bauxit, 

chromit) [3]. 

2.1.5.2 Izolační žárobetony  

Pro přípravu lehčených monolitů a pro výrobu tvarových pálených materiálů 

se používají lehčená kameniva, především expandovaný perlit, drť z lehčeného šamotu, duté 

kuličky na bázi systému SiO2 - Al2O3, dutý kuličkový korund apod. Jako pojivo se používá 

nejčastěji hydraulická vazba zastoupená cementy, dále pak pojiva fosforečná nebo vodní sklo. 

Z cementů se osvědčily hlinitanové s obsahem Al2O3 do 40 %, pro vyšší teploty to jsou 

vysocehlinitanové s obsahem Al2O3 nad 40 %. Pro nižší teploty použití je dostačující 

portlandský cement [3]. 

2.2 Suroviny  

Žárobetonová směs je obvykle tvořena žárovzdorným kamenivem o různé zrnitosti, 

anorganickým pojivem, hydraulickým nebo chemickým, dále pak přísadami 

a mikropřísadami. Ke zpevnění dochází při normální teplotě, k výpalu pak dochází „in situ“ 

při uvedení pece do provozu. Žárobeton je dodáván v sypkém stavu v pytlích, kdy se přímo 

na místě připraví s přesným množstvím záměsové vody k okamžitému zpracování, 

a to nejčastěji vibrolitím nebo dusáním [3, 4]. 

2.2.1 Kamenivo  

Tvoří 60 – 90  % žárobetonové směsi, používá se v několika zrnitostních frakcích 

s maximálním zrnem od 4 do 8 mm [3]. 

Pro výrobu hutných žárobetonů s objemovou hmotností vyšší než 1500 kg/m
-3 

vystavených teplotám do 700°C je možné použít přírodní kamenivo. Pro hutné žárobetony 

vystavené vyšší teplotě než 700 °C je třeba pak použít umělá kameniva. Přírodní kamenivo 

nesmí při vyšší teplotě měnit své mechanické vlastnosti a nesmí se vlivem vysoké teploty 

smršťovat. Nejvhodnějšími přírodními kamenivy pro hutné žárobetony jsou čedič, diabas 

nebo andaluzit. Naprosto nevhodnými kamenivy jsou křemenná kameniva a žula. Křemenná 

kameniva vlivem vysoké teploty pukají a žula se vlivem vysoké teploty nadměrně 

smršťuje [7]. 

Pro hutné žárobetony vystavené teplotám v rozsahu 800 až 1000 °C nelze použít 

přírodní kamenivo. Je možné použít drcený keramický střep nebo drcenou, pomalu chlazenou 

vysokopecní strusku. Pro teploty nad 1000 °C lze použít jako kamenivo drcený šamot, pálený 

lupek, korund, bauxit anebo chromit [7]. 

2.2.1.1 Pálený lupek 

Je to nejpoužívanější kamenivo do žárobetonů. Nejkvalitnější jsou vysocehlinité 

pálené lupky s nízkým obsahem Fe2O3  a zdánlivou pórovitostí do 9 %. Jsou rozměrově stálé 

do 1400 až 1500 °C. Vhodnější je použití lupků pálených v šachtové peci, protože v rotační 
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peci, z důvodu krátkodobého výpalu, nedojde k dostatečné mulitizaci, a proto při vysokých 

teplotách mají tendenci narůstat [7]. 

2.2.1.2 Hutné kaolinové ostřivo 

Jde o hlinitokřemičité ostřivo vyrobené výpalem z předtvarovaného páleného kaolinu. 

Ve srovnání s pálenými lupky má především nižší obsah znečišťujících oxidů, zejména Fe2O3, 

jehož obsah je pod 1 % [3]. 

2.2.1.3 Andaluzit 

Je to přírodní vysocehlinitá surovina obsahující základní složku Al2O3 a SiO2 

v molárním poměru 1:1, tj. teoretický obsah 62,8 % Al2O3. Při zahřívání probíhá fázová 

přeměna na mulit a SiO2 spojená s nárůstem. Andaluzit se používá bez předběžné tepelné 

úpravy, protože k trvalé objemové přeměně (nárůstu o 3 – 6 %) dochází v širokém teplotním 

intervalu, který je 1270 až 1500 °C. Tento objemový nárůst se neprojeví negativně na kvalitě 

žáromonolitu. Této vlastnosti se využívá ke kompenzaci případného dosmršťování pálených 

lupků. Přidává se v minoritním množství [3, 7]. 

2.2.1.4 Mulitové ostřivo 

Řadí se do skupiny vysocehlinitých surovin. Patří sem synteticky tavený nebo slinutý 

mulit, vyráběný s různým obsahem Al2O3 z čistých kaolinitických surovin obohacovaných 

technickým Al2O3. Syntetický mulit jako základní krystalickou fázi obsahuje mulit, 

a při nedokonalé přeměně a obsahu  Al2O3 nad 71,8 % také korund [3, 7]. 

2.2.1.5 Další kameniva 

Jako další ostřiva do žárobetonů se používají bauxit nebo korundové kamenivo. 

Do žárobetonů se používá bauxit s poměrně nízkým obsahem Fe2O3 a to maximálně 

do 3 %. Před použitím se vypaluje obvykle na 1400 až 1600 °C, kdy dochází k dehydrataci 

a pak fázovým přeměnám na mulit a korund a ke slinování. Výsledný produkt je též nazýván 

kalcinovaný bauxit [3]. 

Korundové kamenivo představuje slinutý a tavený korund. Slinutý korund vzhledem 

ke tvaru krystalů - Al2O3 se nazývá tabulární korund, což je kamenivo špičkové jakosti 

obsahující nad 99,4 % Al2O3, zbytek tvoří znečišťující oxidy. Tavený korund se používá 

ve dvou jakostních skupinách, jednak bílý, který má obsah Al2O3 99,4 %, a hnědý s obsahem 

Al2O3 95 % [3]. 

2.2.2 Anorganické pojivo 

Pojiva mají za úkol vyzdívku zpevnit a to za normální teploty. Nejvíce se používají 

hydraulická pojiva, zejména portlandský cement a hlinitanový cement. Dalšími pojivy jsou 

chemická pojiva, nejpoužívanější je vodní sklo a fosfátová pojiva [8]. 
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2.2.2.1 Pojiva s hydraulickou vazbou - cementy 

Cement je hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka, která po smíchání 

s vodou vytváří za normální teploty tuhnoucí a tvrdnoucí kaši důsledkem hydratačních reakcí 

a procesů. Účinnými hydraulickými složkami cementů jsou sloučeniny CaO s SiO2, Al2O3 

a Fe2O3 [9]. 

Portlandský cement se vyrábí výpalem surovin, tak vznikne cementový slínek, 

který obsahuje hlavní slínkové minerály C3S, C2S, C3A a C4AF a ten se následně mele. 
Průměrné chemické složení slínku je: 65 % C, 21 % S, 6 % A, 3 % F. Slínek ve formě granulí 

dobře odolává vlhkosti, teprve mletím získává schopnost dostatečně rychlé reakce s vodou 

a následným tuhnutím. Žárobetony s tímto pojivem je možné použít maximálně do 1150 °C, 

protože při vyšších teplotách dochází k rozkladu hydratačních produktů, což má za následek 

rozrušení betonu [2, 8]. 

Hlinitanový cement jako hlavní účinnou složku obsahuje CaO.Al2O3. Celkové 

zastoupení složek je 40 % CaO, 45 % Al2O3, 5 % SiO2 a 10 % Fe2O3. Nejčastěji 

se hlinitanový cement vyrábí tavením v plamenné nebo elektrické obloukové peci, kde tavící 

teploty dosahují až 1600 °C. Jiným výrobním způsobem je slinování briket nebo granulí 

zhotovených z jemně mleté suroviny v rotační peci při teplotě 1250 °C. Vznikají hlavní 

slínkové minerály CA + CA2 a kromě nich C4AF, C2AS a tavenina. Vzniklý slínek semeleme 

a máme přímo hlinitanový cement. Žáruvzdornost narůstá se zvyšujícím se obsahem Al2O3 

a to přibližně od 1400 °C do 1750 °C, proto jsou vhodnějším pojivem do žárobetonů. 

Na obrázku 2 je zobrazen binární fázový diagram v soustavě CaO - Al2O3,kde je přehledně 

zaznamenán vznik slínkových minerálů [1, 2, 8]. 

 

 

Obr. 2  Binární fázový diagram CaO - Al2O3[10] 
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2.2.2.2 Pojiva s chemickou vazbou 

Chemická pojiva tvoří vazbu vzájemnou reakcí složek žárovzdorné směsi a vyvolávají 

zpevnění při zvýšené teplotě. Při vzrůstu teploty chemická vazba přechází ve vazbu 

keramickou. U žáromonolitů s chemickým pojivem nedochází při ohřevu k poklesu pevnosti 

v tlaku. 

Fosfátová pojiva lze rozdělit na dvě skupiny, a to kyselé a alkalické fosforečnany. 

Kyselé se používají v žáromonolitech na bázi hlinitokřemičitých kameniv a dalších kameniv 

stálých v kyselém prostředí (např. SiC). Alkalické fosforečnany se používají v bazických 

směsích. Vazba může být vytvořena reakcí „in situ“ mezi vhodným oxidem a H3PO4, reakcí 

mezi fosforečnanem a H3PO4, nebo použitím kapalného fosfátového pojiva. Zpevnění 

je důsledkem tvorby hydrogenfosforečnanů. Hotové výrobky mají pevnost v tlaku 

i přes 40 MPa, jsou odolné proti otěru a náhlým teplotním změnám [3]. 

Vodní sklo jsou ve vodě rozpustné křemičitany sodné nebo draselné, případně jejich 

směsi proměnlivého složení. S ohledem na přítomnost alkálií bývají směsi s tímto pojivem 

používané spíše do 1000 °C, ale přísadou vhodných vysoce žáruvzdorných materiálů 

je možné vytvořit směsi použitelné až do 1400 °C. Žáromonolity s vodním sklem jsou velmi 

odolné agresívním kyselým látkám a po výpalu i působení vlhkosti [4]. 

2.2.3 Mikropřísady 

Nejběžnější používanou mikropřísadou je amorfní SiO2, známý jako mikrosilika, 

získaný z plynné fáze při elektrometalurgických procesech. Kulovité částice jsou veliké 

pod 0,2 m, měrný povrch je cca 20 m
2
.g

-1
 a s obsah SiO2 je 97,5 %. Mikrosilika výrazně 

zlepšuje zpracovatelnost žárovzdorných hmot. Jako optimální množství se považuje 5 % 

přídavku v celé směsi. Nejvíce se používá při výrobě ztekucených nízkocementových 

žárobetonů [3]. 

Další skupinu mikropřísady tvoří tzv. reaktivní oxidy hlinité. Jsou to mikromleté 

kalcinované oxidy hlinité vysoké čistoty obsahující 99,8 % Al2O3. Jsou dostupné o zrnitosti 

od 0,2 m do 5,0 m s měrným povrchem 5 až 11 m
2
.g

-1
. Uplatňují se zejména u vysoce 

jakostních korundových žárobetonů [3]. 

Méně používanou mikropřísadou v žárobetonech jsou saze obsahující uhlík. Získávají 

se neúplným spalováním uhlovodíků. Vyznačují se vysokým měrným povrchem, který může 

být více než 100 m
2
.g

-1
 a velikost částic se řadí do kategorie nanomateriálů. V žárobetonech 

se využívá díky své nízké smáčivosti jako přísada bránící infiltrace strusky do mikropórů 

vyzdívky. Přídavek sazí v žáromonolitu se pohybuje v rozmezí jednotek procenta [3]. 

2.2.4 Ztekucovadla 

Nazývají se též dispergační nebo deflokulační činidla. Umožňují ztekucení 

žárobetonových směsí při velmi nízkém přídavku záměsové vody, a tak i snadné zatékání 

žárobetonu i do velmi špatně dostupných a tvarově složitých míst v pecním agregátu. 

Ztekucovadla mají různé obchodní názvy, jsou na bázi polyakrylové kyseliny, směsi 
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křemičitanů a fosforečnanů, kyseliny citrónové a jejich solí, k nejnověji používaným patří 

na bázi polykarboxyletherů [3, 9]. 

2.2.5 Regulátory tuhnutí 

Z technologického hlediska je důležité, aby ovlhčené žárobetonové směsi udržely 

po dobu zpracování konstantní konzistenci a pak v krátké době začaly tuhnout, aby získaly 

potřebnou manipulační schopnost. K tomu se využívají regulátory tuhnutí, a to zpomalovače 

nebo urychlovače tuhnutí. Jejich dávkování je velmi přesné [3]. 

Jako zpomalovače tuhnutí se používají různé přísady, jejichž úkolem je zpomalit 

rozpouštění Ca
2+

 iontů v roztoku, a tak zpomalit hydrataci cementu a s tím spojených změn 

konzistence hmoty. Příklady zpomalovačů tuhnutí kalciumaluminátových cementů – kyselina 

citronová a její sodné soli, kyselina octová, fosforečnany, škrob, cukr, borax, sádrovec aj. 

V případě potřeby urychlení tuhnutí se používají urychlovače tuhnutí, nejznámějším jsou 

lithné soli [3]. 

2.2.6 Vlákna 

Do žárobetonových směsí se přidávají organická, kovová nebo keramická vlákna. 

Přidávají se za účelem získání lepších vlastností žáromonolitů. Kovová vlákna zvyšují 

tahovou pevnost a tím odolnost proti katastrofickému lomu. Pozitivní vliv kovových vláken 

je omezen teplotně (maximální možná teplota použití) a také časově v důsledku jejich oxidace 

při vyšších teplotách. Nejčastěji se používají ocelová vlákna o délce 25 mm a průměru 

0,4 mm, celkový přídavek je méně než 1 objem. % směsi [3]. 

2.3 Výroba a použití žárobetonů 

Netvarové žárovzdorné výrobky jsou keramické suché směsi, dodávané na místo 

určení v pytlích, ze kterých se vytvářejí pracovní směsi. Používají se k vytváření vyzdívek 

nebo jejich částí, tvarovek a prefabrikátů, při zdění nebo úpravě povrchu zdiva [3, 4]. 

2.3.1 Výroba netvarových staviv 

Výroba je poměrně jednoduchá, spočívá v namíchání ověřeného poměru ostřiva 

o vhodné zrnitosti, pojiva a dalších přísad. Na místě stavby se pak tato surovinová směs 

smíchá v přesně daném poměru s vodou. Jednoduchost výroby vede k tomu, že je možné 

takto vyrobit velké množství rozličných pracovních směsí s vysoce specifikovanými 

vlastnostmi [3, 4]. 

Na skladování vyrobených směsí jsou kladeny vyšší nároky než skladování hotových 

výrobků. Je velmi nutné zachovat směs v sypkém stavu, zabránit jejímu navlhnutí, 

nebo vytvoření spečenin (ztvrdlých hrudek) [3, 4]. 
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2.3.2 Použití netvarových staviv 

Použití žárovzdorných hmot je velmi široké. Netvarová staviva můžeme tedy rozdělit 

takto [4]: 

 žáromonolity – především žárobetony a dusací hmoty, 

 spojovací hmoty – malty, tmely, 

 opravárenské směsi – tortrekovací hmoty, 

 nátěrové hmoty. 

2.3.2.1 Žáromonolity 

Monolitické vyzdívky nebo jejich části se zhotovují ze žárovzdorných vytvářecích 

hmot různými způsoby: 

Dusání- směs s malým množstvím vody nebo s plastifikátory se po vrstvách dusá 

přímo na základní vyzdívku z tvarových výrobků nebo na ocelový plášť, případně do forem 

nebo bednění. K dusání se používá elektrických nebo pneumatických ručních pěchovacích 

nástrojů nebo dusacích strojů. Tímto způsobem se zhotovují např. půdy elektrických 

obloukových a martinských pecí, vyzdívky pánví [4, 6, 11].  

Metání - směs je mechanickým způsobem vrhána rychlostí až 65 m.s
-1

 do šablon 

a forem. Docílí se přitom vyššího zhutnění než při ručním dusání, monolit má nižší pórovitost 

a vyšší pevnost. Jiným názvem je pak slingrování, což je vlastně metání směsi vhodným 

zařízením mezi plášť a šablonu. V mezeře se tak vytváří vyzdívka. Nejčastěji se tímto 

způsobem zhotovují monolitické vyzdívky ocelářských pánví [4, 6, 11]. 

Vibrování - směs se ve formě uvádí do vibračního pohybu, dochází přitom 

ke ztekucení pojiva, snižuje se vnitřní tření ve směsi a zrna kameniva zaujímají působením 

gravitace nestabilnější polohu. Vibrováním lze zpracovávat směsí s větší velikostí zrna 

ve větších tloušťkách vrstvy. Používají se ponorné nebo příložné vibrátory, vibrační stoly 

apod. [4, 6, 11]. 

Odlévání - používá se směs s vyšším obsahem vody, tím se však zvyšuje pórovitost 

monolitu. Postup je vhodný zejména pří zpracování lehčených izolačních vytvářecích hmot. 

Je možno provést zhutnění vibrátory [4, 6, 11]. 

Torkretování - směs je pod tlakem nastříkávána na vyzdívku. Používá se torkretování 

suspenzí nebo polosuché, provádí se na vyzdívku za tepla nebo za studena. Těmito způsoby 

se provádí opravy vyzdívek např. u tavících pecí, pánví, utěsnění vyzdívek apod.[4, 6, 11] 

2.3.2.2 Spojovací hmoty 

Spojovacími materiály (jointing materials) jsou malty (mortars) a tmely (mastics). 

Využívají se k pojení tvarových žárovzdorných staviv k zatěsnění spár a k drobným opravám. 

Mají tak podstatný vliv na kvalitu vyzdívky. Nesmí vytvářet s vyzdívkou nízkotající 

eutektika, proto je nutné volit takové hmoty, které jsou svým chemickým složením 

co nejshodnější s použitými tvarovkami [3]. 
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Jsou to jemnozrnné materiály, dodávají se buď jako suché směsi k přípravě na místě 

na správnou konzistenci nebo již hotové k přímému použití (převážně tmely). Je možné 

je klasifikovat dle chování při tuhnutí: 

 malty tuhnoucí na vzduchu při teplotě okolí (air-setting mortars) – obsahují pojiva 

organická, která tvoří dočasnou vazbu a při zvýšených teplotách vyhoří, 

nebo anorganická pojiva vytvářející trvalou vazbu, 

 malty tuhnoucí a zpevňující působením tepla (heat-setiing mortars) – po instalaci 

mají malou pevnost, ale ta se zvyšuje (zpevňuje) v žáru při probíhajících 

slinovacích procesech a následným vytvořením keramické vazby [3]. 

2.3.2.3 Opravárenské směsi 

Používají se na opravy zdiva poškozeného provozními vlivy, za účelem prodloužení 

životnosti vyzdívky v konkrétním tepelném agregátu. Provádějí se opravy za horka, což jsou 

drobné opravy anebo pak za studena, kdy se jedná už o opravy podstatně většího charakteru 

[11]. 

Opravy vyzdívek: 

Torkretování – polosuché a mokré nebo plamenné. 

Polosuché a mokré opravy se provádí stříkáním směsi přímo na vyzdívku, 

kdy do tortrekovací pistole se dopravuje suchá směs pomocí hadice a stlačeného vzduchu, 

v níž se smísí s vodou a metá na svislé konstrukce nebo na stropy. 

Plamenné torkretování je metoda založená na použití exotermické kovokeramické 

hmoty, kterou na poškozenou vyzdívku nanášíme speciálním přístrojem, k iniciaci reakce 

a k natavení správkové hmoty se používá propanbutano-kyslíkový hořák nebo elektrický 

oblouk, povrch vyzdívky se předem očistí od staré správkové hmoty, strusky a grafitu, 

základním požadavkem na směs je teplota vzplanutí maximálně 800 °C a vyhovující 

žárovzdornost je minimálně 150 °C [11]. 

Shotcreting - stříkání směsi na vyzdívku, kdy se hotová směs čerpá k trysce 

a je nanášena na opravovanou vyzdívku, do trysky se ještě přivádí aktivátor (urychlovač) 

tuhnutí a stlačený vzduch pro promíchání směsi žárobetonu s urychlovačem a pro samotné 

stříkání, směs se může tryskou aplikovat na jakýkoliv studený i horký povrch [11]. 

Vtlačování speciálních hmot s přídavky černouhelných smol speciálními dýzami 

přes otvor pláště (u VP) [11]. 

Vymazávání, což je nanášení potřebné dávky opravárenské hmoty pomocí lopatek 

různého typu na poškozené místo zdiva a jeho následné vyhlazení stěrkami (u koksárenských 

baterií) [11]. 

2.3.2.4 Nátěrové hmoty 

Jsou to jemnozrnné směsi, které se po přídavku kapaliny ve formě suspenzí nanášejí 

na povrch žárovzdorných vyzdívek za účelem povrchové úpravy a změny vlastností povrchu. 

Používají se především jako ochrana před chemickým působením prostředí. Nátěr vede 
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ke zhutnění povrchu a tak k následnému zvýšení jeho odolnosti. Nátěry příznivě ovlivňují 

hladkost a otěruvzdornost povrchu, snižují plynopropustnost. Dochází i k úpravě emisivity 

povrchu a tím výměny tepelné energie mezi vyzdívkou a pecním prostorem. Zhutňující účinek 

mají nátěry na vláknité materiály, kdy zvyšují jejich pevnost a tak prodlužují životnost 

vyzdívky [3, 4]. 

2.4 Vlastnosti žárobetonů 

Hodnotí se jejich chování v žáromonolitických vyzdívkách srovnáváním s vyzdívkami 

z pálených tvarových staviv. Vlastnosti žárobetonů je nedostatečné hodnotit pouze při teplotě 

použití, ale je potřeba je hodnotit v celém teplotním rozsahu, tzn. vlastnosti po vysušení, 

po dehydrataci a rozrušení hydraulické nebo chemické vazby přes teplotu slinování, 

kdy dochází k tvorbě keramické vazby, až po konečnou teplotu použití [3]. 

Žárobeton se instaluje jako kompaktní vyzdívka až na místě použití přímo 

do tepelného zařízení, kdy je po zhotovení postupně vysoušen a teprve pak je monolitická 

vyzdívka vyhřátá na pracovní teplotu. Tím získá své konečné vlastnosti. Pracovní teplotě 

je ovšem vystaven pouze povrch vyzdívky a tak v celé stěně vyzdívky se vytváří teplotní 

gradient. Z toho důvodu nemá žáromonolitická vyzdívka v celém svém obsahu konstantní 

vlastnosti, což je základním rozdílem mezi vyzdívkou z pálených staviv, která má teplotní 

gradient v celé tloušťce zdiva konstantní [3]. 

Monolitická vyzdívka z žárobetonu ve srovnání s vyzdívkou z pálených staviv 

má podstatně jednodušší a rychlejší instalaci, bezespárovou vyzdívku, mikropórovitou 

strukturu do  m, kvalitní druhy žáromonolitů (LCC, ULCC, NCC) dokonce pouze do  m, 

hutná staviva mají do 15 m. V důsledku mikropórovité struktury mají monolitické vyzdívky 

oproti vyzdívce z pálených staviv stejného složení nižší modul pružnosti, což se projevuje 

vyšší odolností proti náhlým změnám teploty vzhledem ke vzniku trhlin a jejich šíření. 

Dalším nezanedbatelným rozdílem je ten fakt, že při vyšších teplotách mikropórovitost 

vyzdívky snižuje přenos tepla zářením, proto mají žáromonolity nižší tepelnou vodivost 

o 20 až 30 %. Velmi důležitá vlastnost žárobetonové vyzdívky, díky její mikropórovitosti, 

je vyšší odolnost proti korozi taveninami, zejména pak kovy [3, 9]. 

Žáromonolity v porovnání s pálenými tvarovkami jsou schopné vlastní deformací 

vyrovnat vznikající napětí, aniž by došlo k porušení vyzdívky. V tomto směru vynikají 

žáromonolity s fosfátovou vazbou [3]. 

Určováním vlastností žárovzdorných materiálů jsou sledovány dva cíle: 

Kontrola výrobního procesu a jakosti výrobků porovnáváním stanovených jakostních 

parametrů s parametry předepsanými v normách jakosti, nebo v technických podmínkách. 

U výrobců jde většinou o vstupní kontrolu surovin, mezioperační kontrolu polovýrobků 

a výstupní kontrolu hotových výrobků. Při kontrole jakosti výrobků se převážně používají 

normované metody zkoušení. Sledují se vlastnosti, které poskytují základní přehled o jakosti 

staviv a rovnoměrnosti výroby, jako jsou kritéria hutnosti, chemické složení, mechanické 

a některé termomechanické vlastnosti [2, 6]. 
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Určení optimálních druhů materiálů pro různé použití, k podkladům umožňujícím 

správné konstrukční řešení žárovzdorných vyzdívek, pro režim ohřevu, chlazení a pro tepelně 

technické výpočty. Při sledování těchto cílů si nevystačíme s jakostními parametry uváděnými 

v normách jakosti žáromateriálů. Je nevyhnutné stanovit další vlastnosti jako např. teplotní 

roztažnost, tepelnou vodivost, modul pružnosti a další tepelné, termomechanické 

a termochemické vlastnosti. Platí zásada, že užitkovou hodnotu žárovzdorných výrobků nelze 

posoudit podle jedné vlastnosti, ale na základě celého komplexu vlastností [2, 6]. 

V následujících kapitolách jsou popsány metody stanovení vlastností žáromateriálů 

se zaměřením na oba uvedené cíle, tzn. na kontrolu jakosti a na stanovení užitkové hodnoty 

výrobků. 

2.4.1 Kritéria hutnosti 

Hutností žárovzdorných výrobků se rozumí stupeň zaplnění prostoru tuhými fázemi 

a vyjadřuje se v procentech objemu tuhých fází, nebo jako podíl objemové hmotnosti a hustoty. 

Nezaplněné prostory (póry) snižují hmotnost objemové jednotky, zvětšují povrch tuhých fází 

a tím podstatně ovlivňují mechanické a tepelné vlastnosti a odolnost proti chemickým účinkům 

prostředí. Pórovitost je charakterizována objemem pórů, jejich velikostí a tvarem. Množství i tvar 

vznikajících pórů určuje technologický postup výroby. 

Při hodnocení kritérií hutnosti se měří: 

 množství pórů (otevřených, uzavřených, všech), 

 velikost pórů, 

 spojitost pórů. 

Při kontrole jakosti žárovzdorných výrobků se převážně zjišťuje množství pórů. 

Velikost a spojitost pórů je třeba stanovit hlavně při posuzování odolnosti materiálů proti 

korozi a proti náhlým změnám teplot [6]. 

2.4.1.1 Množství pórů 

Nasákavost, objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost a zdánlivá hustota střepu 

se stanovují tak, že vypálené vzorky vhodné velikosti se zváží s přesností minimálně na jednu 

setinu gramu a pak se nepřetržitě po dobu 2 hodin vaří v destilované vodě, pak se odstaví 

a ponechají se ponořeny ve vodě následujících 24 hodin. Po té se váží pod vodou a po otření 

povrchu vlhkou utěrkou se váží na vzduchu [4, 6]. 

Množství póru jsou charakterizována těmito kritérii: 

 Nasákavost (NV) – poměr hmotnosti pohlcené vody k hmotnosti vzorku, 

vyjádřeno v procentech hmotnosti vysušeného vzorku: 

   
          

     
                      (1) 

 Zdánlivá pórovitost (ZP) – poměr objemu otevřených pórů zkušebního vzorku 

k jeho objemu včetně pórů a dutin, vyjádřený v procentech objemu vzorku: 
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                        (2) 

 Objemová hmotnost (OH) – objemová hmotnost jednotky vysušeného vzorku 

včetně otevřených i uzavřených pórů, vyjádřená v g.cm
-3

: 

   
  

 
 

  

      
  

 
                       (3) 

 Hustota ( ) - hmotnost objemové jednotky vzorku bez pórů vyjádřena v g/cm
-3

: 

  
 

 
            )             (4) 

 Zdánlivá hustota (ZH) – hmotnost objemové jednotky vzorku včetně uzavřených 

pórů, vyjádřená v g.cm
-3

: 

   
  

      
                 )           (5) 

 Skutečná pórovitost (PS) – poměr objemu otevřených a uzavřených pórů vzorku 

k jeho objemu včetně pórů, vyjádřen v procentech objemu vzorku: 

      
  

 
                         (6) 

kde ms je hmotnost suchého vzorku  (g) 

 mnv -  hmotnost nasyceného vzorku  váženého v kapalině  (g), 

mn  -  hmotnost nasyceného vzorku   váženého na vzduchu  (g), 

 n  -   hustota kapaliny k sycení  (g.cm
-3

), 

 v   -   hustota kapaliny k hydrostatickému vážení  (g.cm
-3

), 

   -   hustota materiálu  (g.cm
-3

), 

V  -  objem vzorku včetně dutin a pórů   (g.cm
-3

), 

V0  -  objem vzorku bez dutin a pórů  (g.cm
-3

). 

2.4.1.2 Velikost pórů 

Studium pórů z hlediska rozdělení jejich velikosti má velký význam při zkoumání 

procesů koroze a odolnosti proti náhlým změnám teplot ŽM. Používají se metody využívající 

kapilární depresi rtuti, nebo kapilární elevaci vody [6]. 

2.4.1.3 Spojitost pórů 

Spojitost pórů v žárovzdorných výrobcích se posuzuje stanovením propustnosti 

pro plyny, která se definuje jako vlastnost pórovitých těles propouštět plyn při rozdílu tlaku 

plynu na protilehlých stranách tělesa [6]. 
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2.4.2 Mechanické vlastnosti 

Působením vnějších sil vznikají v tuhých tělesech napětí, která způsobují jejich 

deformaci. Když se těleso chová pružně, deformace (ε) je přímo úměrná napětí (σ): 

                             (7) 

kde E     je  modul pružnosti  (Pa), 

 ε       -  deformace  (1). 

V reálných žárovzdorných materiálech většinou přímá úměrnost mezi působícím 

napětím a vyvolanou deformací až tak přesně neplatí. V důsledku heterogenity struktury 

vznikají při působení vnějších sil kromě pružných i nepružné (nevratné) deformace. 

Se zvyšujícím se napětím podíl nepružných deformací roste, jak je znázorněno na obr. 3. 

Tyto deformace jsou většinou závislé na čase, to znamená, že stanovená pevnost a hlavně 

pružnost vždy závisí na podmínkách zkoušky, především na rychlosti zvyšování působícího 

napětí [2, 6]. 

 

Obr. 3  Závislost napětí (σ) a deformace (ε), tg α = E [2] 

2.4.2.1 Pevnost 

Žárovzdorný materiál musí svou pevností odolávat bez porušení napětím, 

které vznikají při jeho výrobě, po dobu transportu, a hlavně při jeho použití. Při provoze 

tepelných zařízení vznikají ve vyzdívce tlaková napětí způsobená hmotností zdiva 

nebo sevřením tepelně se roztahující vyzdívky v ocelovém plášti, případně tahové a smykové 

napětí v nerovnoměrně zahřívaném zdivu v důsledku teplotní roztažnosti materiálu [2, 6]. 

Pevnost v tlaku (PTL) – je definována jako síla (F) působící na jednotku průřezu 

zkušebního tělíska (S) v okamžiku jeho rozdrcení. 

    
 

 
                      (8) 

Pevnost v tlaku žárovzdorných výrobků závisí především na technologii výroby. 

Pevnost staviv při jiném druhu namáhání  - tahovém, smykovém nebo kombinovaném, jsou 

většinou nižší než pevnost v tlaku. Souvisí to s heterogenností, pórovitostí a strukturou 

materiálů [2, 6].  

Pevnost v ohybu (POH) – jde o napětí, při kterém se zlomí zkušební tělísko (tyčové 

tělísko nebo trámeček) namáhané ohybem. Používá se tříbodový ohyb, při kterém je zkušební 
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tělísko uložené na dvě podpěry a ve středu se rovnoměrně zatěžuje zvyšující se silou, názorně 

to ukazuje obr. 4. Pevnost se provádí na vzorcích po vysušení a po vypálení. Uvedený vzorec 

je pro výpočet POH pro zkušební trámeček: 

    
    

     
                      (9) 

kde F     je  působící síla  (N), 

 l      -   vzdálenost mezi krajními podpěrami  (mm), 

 b     -   šířka trámečku  (mm), 

 h     -   výška trámečku  (mm). 

 

Obr. 4  Uložení zkušebního trámečku – zkouška pevnosti v ohybu [2] 

2.4.2.2 Pružnost  

Modul pružnosti (E) patří k důležitým materiálovým konstantám žárovzdorných 

staviv. Jeho znalost je potřebná při: 

 výpočtech konstrukcí žárovzdorných vyzdívek, 

 přípustných rychlostí ohřevu, 

 chlazení žárovzdorných výrobků, 

 odolnosti proti náhlým změnám teplot. 

Z hlediska použití je žádoucí, aby hodnoty modulu pružnosti žárovzdorných staviv 

byly co nejnižší. Vysoké hodnoty modulu pružnosti znamenají sníženou schopnost staviv 

pružně se deformovat. Tyto materiály mají větší sklon k praskání při působení teplotních 

změn [2, 6]. 

2.4.3 Tepelné vlastnosti  

V této stati jsou popsány vlastnosti vyvolané působením tepla na žárovzdorné 

materiály bez vlivu působících vnějších sil vytvářejících v ŽVM napětí. 

2.4.3.1 Žárovzdornost  

Žárovzdornost se stanovuje porovnávacím způsobem. Současně se zahřívá zkušební 

a standardní žároměrka a zjišťuje se žároměrná shoda → shodná žároměrná deformace 
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zkušební a standardní žároměrky se známou teplotou žároměrné deformace. Žároměrky 

zahříváme podle podmínek stanovených normou, v rozhodující teplotní oblasti to je rychlostí 

2,5 °C.min
-1

 až na teplotu, při které se žároměrka ohne. Žároměrné deformace dosáhneme 

tehdy, když se žároměrka ohne do oblouku tak, že se svým vrcholem dotkne vodorovné 

podložky, ke které je většinou přilepená [4].  

Laboratorní žároměrky mají tvar trojbokých komolých jehlanů s výškou 30 mm 

a hranami dolní základny 8 až 9 mm a horní základny přibližně 2 mm, viz obr. 5. 

Žárovzdornost zkušebních žároměrek vyjadřuje číslo standardní žároměrky 

se shodnou žároměrnou deformací, která se rovná teplotě žároměrné deformace ve stupních 

Celsia dělené desíti (např. žároměrka s číslem 158 má teplotu žároměrné deformace 1580°C). 

I přes to, že z hodnot žárovzdornosti nemůžeme určit teplotu použitelnosti ŽM, která bývá 

podstatně nižší, jedná se o užitečnou zkoušku, rozšířenou hlavně při hodnocení 

hlinitokřemičitých surovin, polovýrobků a výrobků [4, 6].  

 

 
 

 

 

 

 

rozměry žároměrek sklon žároměrek uhnutí žároměrek 

Obr. 5  Referenční žároměrka [4] 

2.4.3.2 Rozměrové změny při zahřívání  

Zahřívání vyvolává vratné nebo nevratné rozměrové změny žáromateriálů. 

 vratné rozměrové změny – jsou způsobeny především změnami vzdálenosti 

jednotlivých atomů v tuhé látce důsledkem přírůstku tepelné energie (se zvyšující 

se teplotou se meziatomové vzdálenosti všeobecně zvětšují), případně se jedná 

o vratné fázové přeměny, 

 nevratné rozměrové změny – jsou způsobeny především slinovacími procesy 

a nevratnými fázovými přeměnami v žáromateriálech [4, 6]. 

Vratné objemové změny se zjišťují stanovením teplotní roztažnosti, nevratné změny 

většinou stanovením trvalých změn v žáru [4, 6]. 

2.4.3.3 Teplotní roztažnost  

Teplotní roztažnost se nejčastěji zjišťuje metodami založenými na měření změny 

délky zkušebního tělíska při jeho rovnoměrném zahřívání. 

Z výsledků měření se vypočítává: 
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 součinitel střední délkové teplotní roztažnosti (KTR) – αt1 – t2 definovaný 

jako změna jednotky délky tělesa (Δl) vztahující se na původní délku (l0) 

při změně teploty o 1 °C v daném teplotním rozpětí:  

        –       
  

  
 

 

     
       °             (10) 

 poměrná délková teplotní roztažnost (D t1 – t2) - vyjadřuje v procentech poměrnou 

změnu délky zkušebního tělíska (Δl) k původní délce (l0) při jeho zahřívání v 

daném rozpětí teplot: 

    –     
  

  
                       (11) 

Metodu stanovení délkové teplotní roztažnosti pro žárovzdorné materiály předepisuje 

ČSN 72 6031. Ke stanovení se používají zkušební tělíska s délkou 50 až 120 mm ve tvaru 

válečku o průměru 25 mm nebo hranolu s průřezem maximálně 20 x 30 mm. Zkušební tělísko 

se zahřívá konstantní rychlostí nejvíc 5 °C. min
-1 

 a měří se teplota s přesností ± 5 °C 

(nad 1000 °C ± 10 °C) a délkové změny s přesností 0,01 % délky tělíska [2, 6]. 

Teplotní roztažnost závisí na roztažnosti jednotlivých fází, které jsou přítomny 

v žárovzdorném materiálu, nejde však o aditivní veličinu. Znalost teplotní roztažnosti 

je důležitá při konstrukci žárovzdorných vyzdívek hlavně z hlediska dimenzování dilatačních 

spár a výpočtů napěťových a deformačních stavů vyzdívek. Kromě toho na teplotní 

roztažnosti závisí odolnost proti náhlým teplotním změnám [2, 6]. 

2.4.3.4 Trvalé změny v žáru  

Od žárovzdorných materiálů se všeobecně vyžaduje co největší rozměrová stálost 

při dlouhodobém působení vysokých teplot. Pálená staviva mají při vysokých teplotách 

v důsledku probíhajícího slinování tendenci se dosmršťovat, nebo narůstat v důsledku 

fázových přeměn. Rozměrová stálost žáromateriálů při vysokých teplotách, bez působení 

mechanického namáhání, se kontroluje metodou stanovení trvalých změn v žáru [2, 6]. 

Podstatou zkušebního postupu je zahřátí změřených zkušebních těles předepsaným 

postupem v peci s oxidační atmosférou na definovanou teplotu s definovanou výdrží. 

Po zchlazení a opětovném změření se vypočítají trvalé změny jako smrštění (=záporná 

hodnota), nebo nárust (=kladná hodnota) [2, 6]. 

Trvalé změny v žáru závisí hlavně na zkušební teplotě a na času výdrže. Zkušební 

teplota se předepisuje zvlášť pro jednotlivé druhy výrobků. Výdrž na maximální teplotě 

se předepisuje v ISO pro hutné výrobky 5 hodin (případně 12 nebo 24 hodin), v ČSN nejméně 

2 hodiny. Lehčené výrobky se vystavují předepsané teplotě po dobu 12 hodin [2, 6]. 

Trvalé změny v žáru patří k základním ukazatelům jakosti žárovzdorných staviv. 

Znalost trvalých změn v žáru je potřebná při konstrukci žárovzdorných vyzdívek a odhadu 

maximálních přípustných teplot použití žárovzdorných staviv a při dodatečném nárůstu 

k dimenzování dilatačních spár. Při použití výsledků měření je třeba mít na zřeteli, 

že dosmršťování nebo narůstání staviv v izotermních podmínkách závisí na čase, a tedy 
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že při časově omezené výdrži na teplotě se jenom přiblíží k maximálním hodnotám lineárních 

změn [2, 6]. 

2.4.3.5 Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost se definuje jako hustota tepelného toku při daném teplotním 

gradientu a vyjadřuje se koeficientem tepelné vodivosti λ (W.m
-1

.K
-1
), definovaným 

jako množství tepla Q v joulech (J), které projde za časovou jednotku (s) jednotkovou vrstvou 

materiálu (m) s jednotkovým průřezem (m
2
) při jednotkovém rozdílu teplot (K) [2, 6]. 

Koeficient tepelné vodivosti představuje: 

 velmi důležitou fyzikální konstantu žárovzdorných staviv, 

 potřebnou k výpočtům přestupu tepla žárovzdornými vyzdívkami, 

 k výpočtům přípustných rychlostí ohřevu, 

 chlazení žárovzdorných staviv, 

 při posuzování odolností proti náhlým teplotním změnám. 

Tepelná vodivost bezpórovitých krystalických látek se zvyšující se teplotou většinou 

klesá, oproti tomu tepelná vodivost sklovitých látek roste. 

Tepelná vodivost reálných žáromateriálů jako heterogenních soustav obsahujících 

krystalické a skelné fáze a póry závisí hlavně na pórovitosti a na fázovém složení. Pórovitost 

výrazně snižuje tepelnou vodivost, a to hlavně při nízkých teplotách. Při vyšších teplotách 

(nad 600 až 800 °C) je vliv pórovitosti menší, neboť se ve větší míře uplatňuje přenos tepla 

zářením [6]. 

Koeficient tepelné vodivosti ŽM při vyšších teplotách stanovujeme více způsoby, 

které můžeme rozdělit na absolutní (tepelný tok měříme přímo), porovnávací (tepelný tok 

měříme porovnávacím tělesem se známou tepelnou vodivostí), dále na stacionární (měření 

při konstantním tepelném toku) a nestacionární (tepelný tok se mění s časem) [6]. 

2.4.3.6 Měrná specifická tepelná kapacita 

Specifická tepelná kapacita je definována jako množství tepla potřebné k ohřátí 

hmotnostní jednotky materiálu o jednotku teplotního rozdílu a vyjadřuje se v J.g
-1

. K
-1

. 

 Znalost hodnot specifické tepelné kapacity žáromateriálů je potřebná při výpočtech 

akumulovaného tepla ve vyzdívkách a při výpočtech nestacionárního přestupu tepla 

vyzdívkami. Specifická tepelná kapacita závisí na fázovém složení, přičemž jde o aditivní 

veličinu, to znamená, že můžeme specifickou tepelnou kapacitu vícefázové soustavy 

vypočítat ze specifických tepelných kapacit jednotlivých fází [2]. 

Specifická tepelná kapacita se určuje hlavně kalorimetrickými metodami. Můžeme 

ji vypočítat z hodnot zjištěných při měření tepelné vodivosti metodou vyhřívaného drátu 

při paralelním uspořádání [6]. 
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2.4.3.7 Teplotní vodivost 

Teplotní vodivost charakterizuje rychlost změny teplotního pole v tuhých látkách. 

Teplotní vodivost (a) můžeme u keramických (pórovitých) materiálů vypočítat z tepelné 

vodivosti (λ), objemové hmotnosti (OH) a specifické tepelné kapacity (c) ze vzorce: 

   
 

   
                              (12) 

U keramických materiálů (pórovitých) se místo hustoty dosazuje objemová 

hmotnost (v, OH) [2, 6]. 

2.4.4 Termomechanické vlastnosti 

Žárovzdorné materiály se převážně používají při tak vysokých teplotách, při kterých 

se už začínají výrazně projevovat nepružné, tedy nevratné, časově závislé deformace. 

Termomechanické chování žárovzdorných materiálů je proto třeba hodnotit na základě 

zkoumání vztahů čtyř veličin, a to napětí (σ), deformace (ε), teploty (t) a času (τ) [2, 6]. 

 Stanovení odolnosti proti náhlým teplotním změnám 

Jedná se o velmi důležitý parametr popisující termomechanické chování žárovzdornin. 

Teplotní gradient vyvolává v žárovzdorném výrobku napětí způsobené rozdílnými délkovými 

změnami. Vznikající termonapětí mohou narušit strukturu staviva. Odolnost proti tomuto 

narušení nazýváme odolností proti náhlým změnám teploty [2, 6]. 

Žárovzdorný materiál má dobrou odolnost proti vzniku trhlin tehdy, když má: 

 vysokou pevnost, 

 vysokou teplotní, resp. tepelnou vodivost, 

 nízký modul pružnosti, 

 nízký koeficient teplotní roztažnosti. 

Žárovzdorné staviva jsou heterogenní soustavy skládající se z krystalických 

a sklovitých fází a pórů, kde póry představují zárodky trhlin. Odolnost proti teplotním 

změnám se proto musí posuzovat nejen z hlediska vzniku trhlin, ale i z hlediska jejich 

rozšiřování [6]. 

2.4.5 Chemické a mineralogické vlastnosti 

Žárovzdorné suroviny a výrobky jsou převážně vícesložkové soustavy, které kromě 

základních složek - nositelů žárovzdorných vlastností (pro jednotlivé výrobky to jsou např. 

Al2O3, MgO, ZrO2 atd.), obsahují v malém množství další složky, které podporují tvorbu 

tavenin při nízké teplotě, a tím zhoršují žárové vlastnosti výrobků (např. alkálie). Funkce 

jednotlivých oxidů v jednotlivých soustavách může být rozdílná. Například v případě  

hlinitokřemičitých výrobcích jsou nositelem žárových vlastností Al2O3 a SiO2 ,ale CaO a MgO 

přes své vysoké teploty tavení patří k tavivům. Naproti tomu v magnezitových stavivech, 

kde je MgO nositelem žárových vlastností, SiO2 může být tavivem, hlavně v přítomnosti 

dalších oxidů. Funkci určitého oxidu můžeme zjistit z vícesložkových fázových rovnovážných 
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diagramů. Pro zodpovědné posouzení jakosti surovin a výrobků je potřebný celkový 

chemický rozbor. Pro stanovení chemického složení žáromateriálů byly vypracovány 

normalizované postupy [6, 7]. 

Všechny metody pro stanovování chemického a mineralogického složení jsou dány 

souborem norem ČSN. V jednotlivých normách jsou normalizované gravimetrické (stanovení 

SiO2, ZrO2), komplexotvorné (pro Al2O3,Fe2O3,CaO, MgO, ZrO2), kolorimetrické (SiO2, 

Al2O3, Fe2O3) a odměrné (Cr2O3) metody [2]. 

Na kvantitativní stanovení obsahu krystalických fází se používají především 

rentgenografické metody, kterými se hodnotí fázové složení prakticky všech druhů 

žáromateriálů. V některých případech můžeme použít chemické metody, např. stanovení 

mullitu v šamotových stavivech, díky jeho malé rozpustnosti v kyselině fluorovodíkové [6]. 

Na kvalitativní stanovení fázového složení se používají zejména optické metody. 

Mikroskopicky se pomocí nábrusové nebo výbrusové techniky identifikují jednotlivé 

krystalické fáze, velikost a tvar krystalů přítomnost vazeb v krystalické fázi. Další velmi 

přínosnou metodou pro stanovení fázového složení je použití elektronového rastrovacího 

mikroskopu ve spojení s mikroanalyzátorem umožňujícím posouzení rozložení jednotlivých 

prvku v testovaném vzorku [2]. 

Při hodnocení fázových přeměn u teplotního působení se využívá fyzikálních metod 

jako je termická analýza a dilatometrie. 

2.4.6 Termochemické a termofyzikální vlastnosti 

Při používání jsou žárovzdorné materiály vystavené chemickému a fyzikálnímu 

působení okolního prostředí. Při vysokých teplotách probíhají vzájemné reakce mezi tuhými 

látkami, tedy mezi vyzdívkami a kapalnými, někdy i plynnými látkami nacházejícími 

se v pecním prostředí, které způsobují opotřebení – korozi žáromateriálů. Koroze taveninami 

je v daném případě složitým termochemickým a termofyzikálním procesem. Více o korozi 

pojednává následující kapitola [12]. 
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3 KOROZE ŽÁROMATERIÁLŮ 

Pod pojmem koroze žárovzdorných materiálů se rozumí jejich porušování působením 

vnějšího prostředí, tj. působením především tavenin a plynů, ale též pevných látek, 

a to chemicky a fyzikálně. Z toho vyplývá, že jde o velmi složitou problematiku [12]. 

3.1 Mechanismus koroze 

Koroze v nejširším smyslu je rozrušování materiálu fyzikálně-chemickým působením 

vnějšího prostředí. Příčina koroze spočívá ve snaze systému dosáhnout termodynamicky 

stabilnějšího stavu. Důsledkem koroze je pak změna mechanických vlastností materiálu 

(vyzdívky) a následné znehodnocení materiálu (rozpad). O průběhu korozního děje rozhodují 

termochemické reakce, termofyzikální vlastnosti a kinetika děje [13, 14]. 

3.1.1 Termochemické reakce 

Základním chemickým jevem je vzájemná reakce složek obsažených v žárobetonu 

a v korodující tavenině (struska, sklovina). Tato reakce je závislá na chemickém charakteru 

vyzdívky a taveniny. Při korozi žárovzdorné vyzdívky jde vždy o chemické reakce 

v polykomponentních soustavách, ke kterým nemáme rovnovážné diagramy k dispozici, 

proto musíme při odhadu vzájemných reakcí použít zjednodušené, třísložkové, nanejvýš 

čtyřsložkové soustavy, obsahující základní složky žárobetonu a taveniny. Platí, že menší 

reaktivnost je v soustavách, ve kterých jsou obě dvě spolu reagující látky chemicky 

příbuzné [2]. 

Produkty reakcí se často tvoří na styku jednotlivých prostředí a většinou dochází 

i k jejich rozpouštění v kapalné fázi. Skelná fáze má menší odolnost vůči louhům. Reakce 

alkalického roztoku se skelnou fázi probíhá tak, že hydroxidové skupiny OH – štěpí křemičité 

řetězce a tvoří polykřemičité kyseliny s krátkými řetězci. Dalším působením alkalického 

činidla vzniká kyselina křemičitá a její soli, které jsou snadno rozpustné ve vodě. 

Vyluhováním skelné fáze se uvolňuje krystalická fáze střepu [12, 13, 14]. 

Koroze žáruvzdorného materiálu (skelné fáze) kyselinou fluorovodíkovou probíhá 

podobným mechanismem, rychlost této reakce je ale podstatně vyšší. 

Odolnost žárovzdorných materiálů vůči působení chemických činidel je možno 

ovlivňovat změnou chemického a fázového složení, resp. změnou mikrostruktury. 

Např. při zvyšování obsahu Al2O3 v žárovzdorném materiálu se zvyšuje jeho odolnost vůči 

kyselině fluorovodíkové, ale klesá jeho odolnost proti působení kyseliny sírové [12]. 

Žárovzdorná vyzdívka je tvořena několika složkami, proto žíravý proces začíná 

na nejslabším článku celé vyzdívky. Tím slabým místem mohou být tmely na spojování 

spár, porézní povrch. Koroznímu působení kapalin nejméně odolává skelná fáze 

žárovzdorného materiálu. Otevřené póry tento proces usnadňují, protože zvětšují kontaktní 

povrch. Se stoupající teplotou se z pravidla rychlost koroze zvyšuje [12, 13]. 



 

 

32 

 

3.1.2 Termofyzikální vlastnosti 

Korozi ovlivňují vlastnosti žáromateriálu [2]: 

 chemického a fázového složení, které má vliv především na průběh chemických 

reakcí, 

 kritéria hutnosti, která určují velikost styčné plochy pro reakci s taveninou, 

 pórovitost, velikost pórů, jejich rozložení a vzájemné propojení, větší a spojité 

póry umožňují lehčí pronikání taveniny do keramického střepu. 

Koroze polykrystalické keramické soustavy vlivem páry může být vážnější než vliv 

kapaliny nebo pevné látky. Pórovitost keramiky je jednou z nejdůležitějších vlastností 

vztahující se ke korozi pomocí páry nebo plynu. Koroze působením par a plynů může 

probíhat i za nižší teploty. Pára proniká do pórů materiálu a tak dochází ke kondenzaci páry 

na kapalinu a dalším působením zvyšující se teploty následně proniká hlouběji do vyzdívky, 

která se postupně rozpouští, což má za následek porušení materiálu - roztržení a drolení. 

Z uvedeného vyplývá, že s teplotou rychlost rozpouštění narůstá, proto je teplota 

rozhodujícím faktorem ovlivňujícím korozní procesy [2, 12]. 

Z fyzikálních vlastností tavenin ovlivňuje proces koroze žárovzdorných materiálů 

především jejich: 

 viskozita, 

 hustota, 

 povrchové napětí. 

Viskozita ovlivňuje i proces difuze, a je závislá především na teplotě, velikosti 

a pohyblivosti přítomných atomů v tavenině. S rostoucí koncentrací a objemem aniontů 

viskozita tavenin roste [2]. 

Proudění taveniny na rozhraní s žárovzdornou vyzdívkou ovlivňuje především změna 

hustoty taveniny, která se mění při chemické reakci taveniny s pevnou látkou, kdy výsledný 

reakční produkt může mít jinou hustotu než má výchozí tavenina [2]. 

Povrchové napětí závisí především na složení a teplotě taveniny. Povrchové napětí 

taveniny ovlivňuje úhel smáčení při styku s vyzdívkou. Kapalina s vysokým povrchovým 

napětím má nízký úhel smáčení a má tendenci vytvářet kapky na povrchu. Naopak kapalina 

s nízkým povrchovým napětím má vysoký úhel smáčení a kapalina má snahu na povrchu 

vytvářet film. Hranicí mezi smáčivostí a nesmáčivostí je úhel  = 90 °, viz obr. 6. Je-li úhel 

 < 90 °, kapalina je vtahována do pórů, naopak pří úhlu  > 90 ° se kapalina z pórů 

vytlačuje [2]. 
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Obr. 6  Úhel smáčení [15] 

O tom do jaké míry bude tavenina vnikat do pórů vyzdívky, rozhoduje vedle 

smáčivosti povrchu také jeho makrostruktura, vzájemná reaktivita a rozpustnost pevné látky 

v tavenině, gradient teploty ve vyzdívce, tlak kterým působí tavenina na žárovzdornou 

vyzdívku a další [2]. 

3.1.3 Kinetika děje 

Z kinetického hlediska můžeme vzájemnou reakci žárobetonu a taveniny posuzovat 

jako proces rozpouštění tuhé látky v kapalině, kdy tuhá látka je smáčena kapalinou a vzniklý 

reakční produkt je v kapalině rozpustný. Hmotnostní úbytek žárobetonu vzniká 

jeho rozpouštěním v tavenině a jako kritický jev jej definuje rychlostní konstanta a aktivační 

energie [6, 13].  

Takový proces se skládá ze tří dějů: 

 transport reakčních složek k rozhraní, 

 reakce na rozhraní fází, 

 transport reakčního produktu do kapalné fáze. 

Výsledná rychlost rozpouštění je určena nejpomalejším z těchto dějů, který se nazývá 

řídícím. Při rozpouštění žárobetonu ve viskózních taveninách je obvykle řídícím dějem 

transport hmoty difúzí. Podle toho, zda převod hmoty probíhá v nehybném nebo proudícím 

prostředí rozlišujeme [2, 12, 14]: 

 difúzi molekulární (neustálený děj), 

 difúzi konvektivní (po určité krátké době se ustálí difúzní tok). 

Proudění značně ovlivňuje průběh difúze, a tím i rychlost rozpouštění tuhé látky. 

Kapalina proudí ve směru rovnoběžném s povrchem a molekulární difúze probíhá ve směru 

kolmém k povrchu. Tím se ovlivňuje koncentrační gradient, který se v nehybném prostředí 

mění s časem, při proudění se ustálí rovnováha mezi konvekcí a molekulární difúzí [2, 14]. 

V podstatě lze rozlišit tři typy korozního působení: 

 hladinovou korozi vyvolanou intenzivní volnou povrchovou konvekcí 

v kapalinovém menisku, 

 korozi svislé stěny vyvolanou hustotní volnou konvekcí případně též konvekcí 

nucenou, 
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 důlkovou korozi vyvolanou intenzivní volnou povrchovou konvekcí na rozhraní 

tří fází (např. v okolí bubliny plynu) [12]. 

3.2 Korozní zkoušky 

Komplexní hodnocení koroze žáromateriálu taveninou má vycházet ze znalostí 

uvedených termochemickými a termofyzikálními vlastnostmi. Jejich stanovení je však 

experimentálně náročné a vzájemné výpočtové vztahy jsou velmi komplikované, 

proto výsledky výpočtů mohou být problematické a nemusejí odrážet skutečnou 

korozivzdornost. Technická praxe se proto uchyluje k jednoduchým korozním zkouškám, 

založených na časově a teplotně definovaném působení taveniny na žáromateriál ve statických 

nebo dynamických, laboratorních nebo poloprovozních podmínkách [6]. 

V případě statických zkoušek nedochází k vzájemnému nucenému pohybu mezi 

kapalinou a zkoušeným žáromateriálem, přirozená konvekce taveniny se tedy neuvažuje. 

U dynamických zkoušek nastává vždy mimo přirozené konvekce taveniny též vzájemný 

nucený pohyb mezi taveninou a zkoušeným žáromateriálem. Může se pohybovat jednak 

žárovzdornina, což je častější, a jednak korodující tavenina [16]. 

ČSN P CEN/TS 15418 (726022) - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky 

hutné - Směrnice pro stanovení koroze žárovzdorných výrobků působením tavenin 

Tato norma uvádí principy pro čtyři obvykle používané postupy, zkoušení 

a vyhodnocení koroze žárovzdorných výrobků způsobené taveninou (taveninou kovů, 

metalurgickou struskou, sklem, tavivem atd.): postup A: Kelímková korozní zkouška, postup 

B: Korozní zkouška ponořováním trámečku, postup C: Korozní zkouška v rotujícím válci, 

postup D: Kelímková korozní zkouška v indukční peci [17]. 

3.2.1 Kelímková korozní zkouška 

Jde o statickou metodu dávající nám orientační výsledky. Do žárovzdorného materiálu 

se vyvrtá otvor, ve kterém se při určité teplotě a po určitý čas nechá působit tavenina. 

Infiltrace se potom posuzuje na příčném řezu vzorkem. Tato zkouška probíhá ve statických 

podmínkách bez vlivu konvekce, přitom se působící struska postupně nasycuje produkty 

reakce se žáromateriálem [16]. 

Zkoušíme-li korozivzdornost žárobetonu, tak si ze sypké směsi připravíme vzorky 

dle přesně daného postupu, v případě tvarovek si odřízneme příslušně velkou část hotové 

tvarovky. Do vzorků se vyvrtá otvor, do kterého se nasype korozní médium (struska, K2CO3) 

a vzorek (kelímek) se zahřívá v peci na konkrétní teplotu a s konkrétní výdrží. Po vychladnutí 

se vzorek rozřízne přes střed otvoru a vyhodnocuje se zkorodovaná plocha řezu a plocha 

nasáklá korozním médiem, jak je názorně vidět na obr. 7, kdy na obrázku vlevo je názorná 

koroze s penetrací taveniny a rozpraskání žárobetonu a na obrázku vpravo je vidět zkušební 

kelímek neporušený korozním médiem [16]. 
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Obr. 7  Řez kelímkem porušeným korozí a kelímkem bez známek koroze [18] 

3.2.2 Korozní zkouška ponořováním trámečku 

Základem zkoušky je koroze jednoho nebo více vzorků ponořených do taveniny 

a vzorky při tom rotují, jak je vidět na obr. 8. Při této zkoušce můžeme měnit rychlost rotace 

a tím i intenzitu konvekce. Jako korozní prostředí se používá roztavená sklovina nebo struska, 

ale také roztavený uhličitan sodný, síran sodný, siřičitan sodný apod. Vzorky používané 

při této zkoušce jsou protáhlého tvaru, obvykle čtvercového nebo kruhového průřezu. 

Posuzuje se opotřebení ponořené části tělíska. Korozní zkoušky probíhají za vysoké teploty 

po dobu několika minut několik dní [16]. 

Velikost koroze se vyhodnocuje v podstatě třemi způsoby: 

 určením hloubky koroze - měřením tloušťky vzorku v původním stavu a po korozi, 

 měřením úbytku vzorku - vyjádřeno buď úbytkem hmotnosti, nebo objemu vzorku, 

 sledováním vlastností a chemického složení korozivního média [16]. 

Výhodou vyhodnocení stupně koroze podle prvních dvou způsobů je jejich 

jednoduchost. Určitou nevýhodou je, že na povrchu vzorků ulpívá vrstva korozivního média, 

která zvětšuje podíl nezreagovaných částí, tloušťka ulpěné vrstvy bývá většinou konstantní, 

a proto lze jednoduše provádět aproximační korekce. Třetí způsob se často využívá tehdy, 

když se má zjistit, jak se změní vlastnosti a složení taveniny produkty koroze. Je to důležité 

pouze tam, kde korozní prostředí je vlastně výrobním produktem. Konkrétně jde především 

o výrobu skla [6, 16]. 
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1 – pec, 2 – termočlánek, 3 – platinový kelímek, 4 – vzorek, 5 – rotující držák vzorku, 

6 – motorek, 7 – řemeničky, 8 – stojan, 9 – vertikální posun. 

Obr. 8  Trámečková ponořovací metoda [16] 

3.2.3 Korozní zkouška v rotujícím válci 

Jde v podstatě o obdobu zkoušky s ponořováním trámečků, ale v tomto případě 

nerotují vzorky, ale kelímek, ve kterém je korozní médium. Schematicky je uspořádání 

zobrazeno na obr. 9.  Opět se hodnotí hloubka koroze a úbytek testovaného materiálu [16]. 

 

 

1 – rotující kelímek, 2 – vzorky, 3 – deska pro zavěšení vzorku, 4 – podpěrné nosníky desky, 

5 – topné elementy, 6 – termočlánek, 7 – rotující spodní část pece, 8 – motor. 

Obr. 9  Trámečková ponořovací metoda s rotací kelímku [16] 

 



 

 

37 

 

3.2.4 Modelová pec 

Výsledky různých laboratorních korozních zkoušek se od sebe navzájem velmi liší 

a pro posouzení v provozních podmínkách mohou být i nepoužitelné. Příčinou jsou nejčastěji 

odlišné podmínky konvekce. 

Nedostatky laboratorních zkoušek měly nahradit modelové zkoušky v pokusných 

pecích vyzdívaných zkušebními materiály, např. ve vanových, vysokofrekvenčních 

kelímkových nebo rotačních bubnových pecích. Časová a energetická náročnost takových 

zkoušek je zřejmá, výsledky však nebývají pro praxi vždy průkazné [6]. 

Kromě tavenin působí na ŽM plynná pecní atmosféra. Koroze plyny je v porovnání 

s taveninou daleko menší. Záleží na tom, jestli je oxidační nebo redukční. V oxidační 

atmosféře za vyšších teplot jsou méně stálé ŽM obsahující neoxidické složky (C, SiC aj.). 

Naproti tomu pro většinu oxidických materiálů je oxidační atmosféra výhodnější. 

Při posuzování vlivu atmosféry je vždy rozhodující oxidační stupeň železa v přítomných 

sloučeninách [2, 6]. 
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4 ŽÁROBETONY PRO AGREGÁTY SPALUJÍCÍ BIOMASU 

V současné době je velmi diskutované téma získávání energie z obnovitelných zdrojů 

místo fosilních paliv, jejichž zásoby nejsou nevyčerpatelné a jejich získávání a následné 

zpracování je spojené s velkou ekologickou zátěží. Proto se velmi často využívá pro získání 

tepelné energie velká skupina látek, nazývaná jako biomasa [19]. 

Energii z biomasy lze získávat několika způsoby, přičemž převažující je přímé 

spalování nebo zplyňování a následné spalování bioplynu. Používaná zařízení pro spalování 

mají vyzdívku ze žárovzdorných materiálů, které jsou vystaveny specifickým podmínkám 

provozu, které na žárobetonovou vyzdívku působí destruktivně. Proto je nutné vyvíjet takové 

žárobetony, které jsou vůči působení negativních vlivů biomasy odolné [19]. 

4.1 Biomasa 

Biomasa je substance biologického původu, která zahrnuje rostlinnou biomasu 

pěstovanou na půdě, hydroponicky nebo ve vodě, živočišnou biomasu, vedlejší organické 

produkty a organické odpady [19]. 

V našich podmínkách využíváme biomasu ve dvou kategoriích: 

Odpadní biomasa: 

 rostlinné odpady (řepková a kukuřičná sláma, seno, obilná sláma, zbytky 

po likvidaci křovin a náletových dřevin, odpady ze sadů a vinic), 

 lesní odpady (pařezy, kůra stromů, větve, šišky), 

 průmyslové odpady (z dřevařské výroby, odpady ze zpracování rostlinné 

produkce, odpady z jatek, mlékáren, konzerváren a lihovarů), 

 odpady z živočišné výroby (hnůj, kejda, zbytky krmiv), 

 komunální odpady (kaly, skládkové plyny) [20]. 

Energetická biomasa 

Jde o záměrně pěstovanou biomasu: 

 lignocelulózové plodiny (dřeviny např. vrba, celé rostliny obilovin, travní porosty, 

konopí seté, šťovík, křídlatka), 

 olejnaté plodiny (řepka olejná, slunečnice, len, dýně na semeno), 

 škrobeno-cukernaté plodiny (brambory, cukrová řepa, zrno obilovin, cukrová 

třtina, kukuřice) [20]. 

4.2 Výroba energie z biomasy 

Energii z biomasy lze získat několika způsoby a to termochemickou, biochemickou 

a mechanicko-chemickou přeměnou. 

 termochemická přeměna (suché procesy) - spalování, pyrolýza (produkce plynu, 

oleje), zplyňování (produkce plynu), 
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 biochemická přeměna (mokré procesy) - anaerobní vyhnívání (produkce 

bioplynu), aerobní fermentace (produkce tepla vázaného na nosič), alkoholová 

fermentace (produkce etanolu), 

 mechanickochemická přeměna - lisování olejů (produkce kapalných paliv, oleje), 

esterifikace surových bio-olejů (výroba bionafty a přírodních maziv), výroba 

pevných paliv (štípání, drcení, lisování, peletizace, mletí) [20]. 

4.2.1 Spalování 

Spalování je nejstarší známou termochemickou přeměnou. Proces spalování probíhá 

ve čtyřech fázích: 

 sušení  odstraňuje se vlhkost z paliva, v materiálu se snižuje obsah vody a začne 

se zahřívat, 

 pyrolýza  po dosažení zápalné teploty při dostatečném přísunu kyslíku 

se organický materiál rozkládá na hořlavé plyny, destilační produkty a zuhelnatěný 

zbytek, 

 spalování plynné složky  postupné hoření plynné složky prodlužuje plamen 

a zvyšuje teplotu plynných spalin, 

 spalování pevných složek  při dostatečném přísunu kyslíku dohořívají pevné 

látky, vzniká oxid uhelnatý, který dále oxiduje na oxid uhličitý [20]. 

 Spalovat lze jakoukoliv biomasu s nízkým obsahem vody (maximálně do 50 % hm.). 

Voda obsažená v palivu při spalování zvětšuje objem spalin a tím i komínovou ztrátu, snižuje 

spalovací teplotu, což má za následek nedokonalé spalování a uvolnění vyššího množství CO, 

dále prodlužuje dobu zapalování paliva, větší vlhkost spalin zvyšuje rosný bod (a tak je větší 

nebezpečí koroze teplosměnných ploch na konci kotle) a v neposlední řadě vlhké palivo 

v zimě může až zamrznout. Nejčastějším palivem v kotlích na biomasu je dřevo, 

jehož výhřevnost s rostoucím obsahem vody klesá oproti úplně suchému dřevu, jak je názorně 

ukázáno na obr. 10 [21]. 

 

Obr. 10  Schematické zobrazení změny složení a výhřevnosti dřeva při sušení [22] 
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4.2.2 Pyrolýza 

Pyrolýza je definována jako tepelný rozklad biomasy bez přístupu vzduchu, na obr. 11 

je schematické znázornění procesu pyrolýzy. Jejími produkty jsou dřevěné uhlí, plyn, olej 

s vysokým bodem varu a směs vody a oleje s nízkým bodem varu [20]. 

Biomasa uložená v zásobníku s drtičem postupuje do konvertoru, kde je ohřívána 

na teplotu cca 400C. Při této teplotě dochází k uvolňování směsi plynů a vodních par, které 

postupují do cyklónu. Prvním produktem pyrolýzy je dřevěné uhlí. V cyklónu dochází 

k separaci tuhých nečistot ze směsi plynů a vodních par. Tato směs dále proudí 

do kondenzátorů. V prvním kondenzátoru kondenzuje olej s vysokým bodem varu. 

Ve druhém kondenzuje olej s nízkým bodem varu společně s vodou. Zbylý nekondenzující 

plyn proudí do zásobníku plynu. Část tohoto plynu přitom může být použita pro atmosférický 

hořák za účelem předsoušení vstupní biomasy [20]. 

 

 

ZBD – zásobník biomasy s drtičem, D – dopravník, K – konvertor, C – cyklón, 

K1, K2 – kondenzátory, ZP – zásobník plynu, N – nečistoty, DU – dřevěné uhlí, 

O1 – olej s vysokým bodem varu, O2 – směs vody a oleje s nízkým bodem varu 

Obr. 11  Schematické znázornění procesu pyrolýzy[20] 

 

4.2.3 Zplyňování 

Ze suché biomasy se působením vysokých teplot bez přístupu vzduchu uvolňují 

hořlavé plynné složky, tzv. dřevoplyn. Za přítomnosti vzduchu by docházelo k běžnému 

spalování. Dřevoplyn je následně odváděn do spalovacího prostoru, kde se spaluje podobným 

způsobem jako běžná plynná paliva, viz obr. 12. Např. produktem zplyňování 1 kg dříví 

je dřevoplyn obsahující 40 % N2, 25 % CO, 20 % H2, 10 % CO2 a 3 % CH4. Účinnost 

zplyňování dosahuje až 85 %. Produktem zplyňování je dřevoplyn, který vzniká ze suché 

biomasy za vysokých teplot bez přístupu vzduchu [20]. 
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Obr. 12  Schematický obrázek zplyňovacího kotle [23] 

4.3 Energetická zařízení pro spalování biomasy 

Energetických zařízení pro spalování biomasy je široká škála: 

 kotle na přímé spalování biomasy (v jakékoliv formě) na výrobu teplé nebo horké 

vody, 

 kotle na výrobu páry pro přímé vytápění v kombinaci s parní turbínou 

 zplyňovací zařízení v kombinaci s kotlem nebo kogenerační jednotkou (spalovací 

motor nebo turbína), 

 kogenerační jednotka na využití bioplynu, 

 různé kombinace systémů [24]. 

Z uvedeného je patrné, že jde o širokou a velmi různorodou řadu tepelných zařízení, 

lišících se systémem spalovacího procesu, výkonem a velikostí agregátu, jakož i používaným 

palivem aj. Z důvodu velké rozmanitosti zařízení nelze pro všechna určit jednotnou vyzdívku 

tepelných agregátů [24]. 

Pro zhotovení vyzdívek v těchto zařízeních se používá široká škála žáromateriálů, 

od klasických pálených, přes netvarové, až po různé druhy izolací. Žárovzdorná vyzdívka 

tepelných zařízení je během procesu získávání tepelné energie z biomasy vystavena různým 

dějům, které ovlivňují její životnost [24]. 

Životnost vyzdívky tepelných agregátů je ovlivněna působením mnoha faktorů: 

 chemické reakce za vysokých teplot: 

- narušení celistvosti vyzdívky reakcemi s alkalickými sloučeninami 

- koroze taveninou popela 

- koroze kyselými parami a kondenzáty 

 prudké změny teploty vyzdívky 

Při provozu spalovacích zařízení pozorujeme často defekty vyzdívek, 

které se projevují odlupováním povrchových vrstev, rozpraskáváním zdiva, prohýbáním 

se jednotlivých dílů, vyboulením celých dilatačních polí. Alkalické sloučeniny, nacházející se 

v tavenině popela (především draselné), reagují s některými mineralogickými složkami 

žárovzdorné vyzdívky. Při těchto reakcích vznikají nové sloučeniny (živce, β-modifikace 
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Al2O3), které vykazují větší objem než původní minerály, což má za následek nárůst objemu 

vyzdívky podle vznikající sloučeniny a to o 7 až 30 %. Tato poškození se nevyskytují v celém 

objemu žárovzdorné vyzdívky, ale především v místech s teplotou mezi 800-1100 °C. 

vzhledem k tomu, že nelze úplně zabránit vzniku tavenin z popela, proto je nutné v těch 

místech instalovat takové žáromateriály, které vykazují podstatně vyšší odolnost vůči 

alkalické korozi. Dalším doporučením je takový návrh tepelného agregátu, který nebude 

provozován za vysokých teplot. Čím vyšší teplota v agregátu, tím je agresivnější vliv taveniny 

popela na vyzdívku [24]. 

Většina tepelných agregátů nepracuje kontinuálně, proto dochází ke značnému 

kolísání teplot, což vyvolává ve vyzdívce pnutí, která pak mají vliv na vznik prasklin a trhlin 

a následné odlupování se částí žárovzdorné vyzdívky. Proto je vhodné v takových zařízeních 

navrhovat monolitickou vyzdívku s minimalizací spár [24]. 

4.4 Shrnutí 

Při spalování biomasy negativně působí na žárovzdornou vyzdívku tepelných agregátů 

především koroze tavenin. Vyzdívka ve spalovacích zařízeních je vystavena různým teplotám, 

proto poškození není v celém objemu stejné. Nejvíce namáhána jsou místa s nejvyšší 

teplotou, kdy dochází ke styku taveniny s vyzdívkou. Z toho tedy vyplývá, že nelze navrhnout 

pro dané tepelné zařízení jeden univerzální žárovzdorný vyzdívkový materiál. Je nutné brát 

ohledy na provozní podmínky, zatížení vyzdívky, spalované palivo a také ekonomické 

aspekty, proto pro různá tepelná zařízení a různá místa v nich se volí žáromateriál s odlišným 

složením a vlastnostmi. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální části diplomové práce bylo nalézt takovou kombinaci surovin 

pro výrobu žárobetonu, který by vykazoval vysokou odolnost proti působení alkalické korozi 

vyzdívky v tepelných zařízeních pro spalování biomasy, kde se očekává působení alkálií. 

5.1 Směsi žárobetonu 

Jako výchozí směs byla použita, dle zadání vedoucím práce, směs označena číslem 1, 

další použité směsi jsou navrhované, označené čísly 2, 4, 5 a 6. Jako referenční směs 

byla použita komerčně prodávaná směs, která je pod číslem 3. Ze žárobetonových směsí 

byly vyrobeny vzorky nutné k testování vlastností, které jsou běžně uváděny výrobci 

žárobetonů. Testovala se pevnost (MPa), objemová hmotnost OH (g.cm
-3
), nasákavost 

NV (%) a zdánlivá pórovitost ZP (%). Část vzorků byla použita na korozní kelímkovou 

zkoušku. 

5.1.1 Použité suroviny 

Pro výrobu vzorků byly použity komerční suroviny lupek A111 VHR, cement 

SECAR® 70V, KEMA mikrosilika, popílek, SiC a pro korozní zkoušky jako korozní médium 

K2CO3. Chemické složení směsí je podrobně rozepsáno (dle materiálových listů surovin) 

v následujících tabulkách. 

Lupek A 111 VHR 

Jde o nejpoužívanější kamenivo (ostřivo) do žárobetonových směsí, tvoří matrix 

žárobetonu, je to vysoce hlinitý materiál s nízkým obsahem Fe2O3. Pálený lupek se používá 

o různé granulometrii. Chemické složení uváděné výrobcem je v tab. 3, kdy množství 

jednotlivých oxidů je v hmotnostních  %. 

Tabulka 3  Chemické složení lupku (hm. %) 

oxid Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 TiO2 K2O Na2O MgO 

hm. % 42,15 53,95 0,13 1,25 1,54 0,75 0,05 0,18 

 

Cement SECAR® 70V 

Hlinitanový cement je hydraulické pojivo s vysokým obsahem Al2O3, jehož oblast 

použití je do teploty 1750 °C. Chemické složení je v tab. 4. 

Tabulka 4  Chemické složení cementu (hm. %) 

oxid Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 

hm. % 69,3 1,6 28,5 0,7 
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KEMA mikrosilika 

Do žárobetonu se přidává proto, že obsahuje amorfní SiO2, který způsobuje vznik 

většího množství skloviny, což vede ke snížení pórovitosti a tak k omezení penetrace taveniny 

do žárovzdorné vyzdívky. Chemické složení je v tab. 5. 

Tabulka 5  Chemické složení mikrosiliky (hm. %) 

oxid Al2O3 SiO2 CaO Na2O MgO 

hm. % 1,0 90,0 0,8 0,5 1,5 

 

Popílek 

Popílek se do žárobetonových směsí přidává jako zdroj SiO2 a Al2O3, ale není vhodný 

pro vysoce žárovzdorné betony, protože vyšší obsah Fe2O3 snižuje žárovzdornost. Chemické 

složení je v tab. 6. 

Tabulka 6  Chemické složení popílku (hm. %) 

oxid CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O Na2O P2O5 SO3 

hm. % 3,40 3.00 50,39 27,85 7,90 0,95 2,36 0,67 0,31 0,81 

 

Karbid křemíku SiC 

SiC do žárobetonové směsi vnáší vysoký podíl uhlíku, který zvyšuje tepelnou 

vodivost, snižuje smáčivost a zvyšuje pevnost žárobetonu. Chemické složení je v tab. 7. 

Tabulka 7  Chemické složení karbidu křemíku (hm. %) 

oxid SiC C Fe  Si SiO2 

hm. % min 91,0 1,5 - 2,5 1,0 - 2,0 4,6 3,0 - 6,0 

5.1.2 Návrh směsí 

Na začátku experimentální části byla k dispozici výchozí směs označena číslem 1, 

se kterou byly provedeny fyzikální testy (pevnost, OH, NV, ZP) a korozní zkoušky ve dvou 

tepelných režimech (viz kapitola 5.2.1.3) s 5 g a 8 g korozního média K2CO3. Na základě 

získaných výsledků provedených zkoušek bylo rozhodnuto o úpravě směsi 2 ve smyslu 

snížení množství cementu a následné zvýšení množství mikrosiliky, což vedlo ke snížení 

množství Al2O3 a zvýšení obsahu SiO2. Referenční směs 3 byla použita vzhledem k tomu, 

že se jedná o již známou praxí prověřenou směs a další navrhované směsi se měly co nejvíce 

přiblížit k vlastnostem této směsi. V navrhované směsi 4 bylo množství cementu a mikrosilika 

ve stejném poměru a dodal se navíc popílek, což zapříčinilo žádoucí mírné navýšení množství 

SiO2. Další návrhy směsí 5 a 6 pak obsahovaly přídavek SiC v rozdílném množství. 

Přítomnost SiC má pozitivní vliv na životnost vyzdívky. Ve směsi 5 bylo navýšené množství 

páleného lupku s úpravou granulometrie tak, aby bylo přítomno více jemnější frakce na úkor 

hrubší, tím bylo dosaženo jemnozrnnější struktury. V případě směsi 6 bylo značně poníženo 

množství lupku, tím pádem i obsah Al2O3, ale i SiO2. Množství SiC bylo dosti navýšeno, 

aby při tepelném zpracování došlo ke vzniku dostatečného množství skloviny, která brání 
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penetraci taveniny. V tabulce 8 jsou pak názorně vidět návrhy receptur a v tabulce 9 následuje 

chemické složení (množství přítomných oxidů) v jednotlivých směsích. 

Tabulka 8  Přehled receptur (procentuální zastoupení jednotlivých složek) 

suroviny 

velikost 

frakce 

[mm] 1 2 3 4 5 6 

lupek (%) 

 

79 79 ref. 79 81 73 

 
(3-6) 33 33 ref. 33 20 18 

 
(1-3) 16 16 ref. 16 26 23 

 
(0-1) 16 16 ref. 16 20 18 

 
(0-0,2) 14 14 ref. 14 15 14 

cement (%) 

 

14 10 5 5 6 6 

mikrosilika (%) 

 

6 10 - 5 5 - 

popílek (%) 

 

- - - 10 - - 

SiC (%) (0-0,01) - - - - 7 20 

 

Tabulka 9  Chemické (oxidické) složení směsí 

      oxid 

směs Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 TiO2 K2O Na2O MgO 

1 44,13 48,76 3,91 1,02 1,22 0,59 0,04 0,14 

2 41,32 52,72 2,82 1,01 1,22 0,59 0,04 0,14 

3 40,00 50,00 1,80 1,00  - -  -  -  

4 40,59 52,71 1,80 1,79 1,31 0,83 0,11 0,44 

5 39,35 48,83 1,74 1,03 1,25 0,61 0,04 0,15 

6 35,98 39,67 1,73 0,93 1,12 0,55 0,04 0,13 

5.2 Technologický postup 

Výroba zkušebních těles je popsána v technické normě ČSN EN ISO 1927-5 

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 5: Příprava a zpracování zkušebních 

těles. Předmět normy: Tato část ISO 1927 stanovuje způsob přípravy a zpracování 

(ošetřování, sušení a výpal) zkušebních těles z netvarových (monolitických) žárovzdorných 

výrobků. Postupy platí pro hutné žárobetony, izolační žárobetony a dusací tvarovatelné 

materiály. Jsou zde uvedeny rozměry zkušebních těles a popsána příprava směsí, způsob 

zhutnění, skladování a zpracování zkušebních těles [25]. 

Stanovení fyzikálních vlastností pak popisuje technická norma ČSN EN ISO 1927-6 

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 6: Stanovení fyzikálních vlastností. 

Předmět normy: Tato část ISO 1927 určuje postupy stanovení vlastností netvarových 

(monolitických) žárovzdorných materiálů na zkušebních tělesech, která byla připravena 

a uložena podle ISO 1927-5. Postupy stanovení se používají pro hutné a tepelně izolační 

žárobetony a dusací materiály (včetně plastických směsí), jak je definováno v ISO 1927-1, 

v nevypáleném a vypáleném stavu [25]. 
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5.2.1 Výroba zkušebních těles 

Výroba testovacích vzorků probíhala v několika krocích v duchu uvedené technické 

normy. 

5.2.1.1 Příprava směsi 

Dle zadané receptury bylo vypočítáno množství jednotlivých složek a naváženo 

na laboratorních vahách (obr. 13), následně jednotlivé složky byly smíchány v míchačce 

na beton fy Brio Hranice (obr. 14). Homogenizace suché směsi probíhala po dobu 2 min 

při 44 otáčkách/ min oběma směry. Poté následovalo míchání se záměsovou vodou 1 min 

při 44 ot. /min. Homogenní směs byla ihned použita a napěchována do připravených forem. 

 

 

Obr. 13  Laboratorní váhy  



 

 

47 

 

 

Obr. 14  Míchačka betonu 

5.2.1.2  Formování vzorků 

Byly použity formy na výrobu kostek, trámečků a cihel, které byly řádně vymazány 

vazelínou tak, aby bylo možné vzorky z forem vyjmout bez poškození. Formy byly plněny 

homogenní směsí za soustavného vibrování a pěchování na vibračním stole VSB 40 po dobu 

2 - 3 min, viz obr. 15. Následně byly vzorky uloženy na 24 hod do hydratační komory, 

aby byl umožněn správný průběh hydratace cementu, a tak došlo ke zpevnění (ztuhnutí 

a ztvrdnutí) žárobetonové směsi. Po odformování byly vzorky vizuálně prohlédnuty, 

zda nejsou přítomny viditelné vady a zda se vzorky jeví jako homogenní (viz obr. 16) 

a jsou kompaktní. Po odformování byly vyvrtány otvory do vzorků určených pro kelímkovou 

korozní zkoušku. Vzorky bez zjevných vad, které je vidět na obr. 17, byly použity 

pro testování, vadné vzorky byly vyřazeny. 

Rozměry vyrobených vzorků byly následující: 

 kostky 50 x 50 x 50 mm (kelímková korozní zkouška) 

 trámečky 160 x 40 x 40 mm (fyzikální vlastnosti) 

 cihly 230 x 110 x 160 mm (kelímková korozní zkouška) 
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Obr. 15  Vysokofrekvenční vibrační stolek s formou na trámečky 

 

 

Obr. 16  Vzhled trámečků na průřezu 
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cihla po korozní zkoušce 

   

     kelímek na korozní zkoušku       trámeček po provedení zkoušky v ohybu 

Obr. 17 Vyrobené vzorky pro testování 

5.2.1.3  Sušení a tepelné zpracování vzorků 

Vzorky vhodné ke stanovování vlastností a korozi byly sušeny do konstantní 

hmotnosti při 110 °C. Vzorky ze směsí 1 až 3 byly následně vypáleny při teplotách 800 °C 

a 1000 °C, vzorky 4 až 6 byly po vysušení přímo páleny při 1 000 °C nebo předpáleny 

při 450 °C a následně vypáleny při 1 000 °C, výdrž na maximální teplotě byla 70 min. 

Vzhledem k tomu, že výpal na 800 °C byl nedostačující pro korozní zkoušku, došlo ke změně 

teplotního režimu. Tepelné zpracování vzorků s přežahem a následným výpalem odpovídá 

praxi. V tabulce 10 je rozepsán teplotní režim pro jednotlivé směsi. 
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Tabulka 10  Teplotní režim sušení a výpalu 

vzorek teplotní režim vzorek teplotní režim 

 

1 

110 °C 

110 + 800 °C 

10 + 1000 °C 
 

 

4 

110 °C 

110 + 450 + 1000 °C 

110 + 1000 °C 
 

 

2 

110 °C 

110 + 800 °C 

110 + 1000 °C 
 

 

5 

110 °C 

110 + 450 + 1000 °C 

110 + 1000 °C 
 

 

3 

110 °C 

110 + 800 °C 

110 + 1000 °C 
 

 

6 

110 °C 

110 + 450 + 1000 °C 

110 + 1000 °C 
 

5.2.2 Stanovení fyzikálních vlastností žárobetonu 

Fyzikální vlastnosti byly stanovovány opět v duchu příslušné normy, na vzorcích 

(trámečky) ihned po vysušení při 110 °C do konstantní hmotnosti a po jejich zchladnutí 

na laboratorní teplotu a na vzorcích po tepelné úpravě v režimech dle tab. 10. Výběr 

prováděných testů byl řízen výrobci komerčních žárobetonů, kdy jsou na produktových 

listech uváděny testované fyzikální vlastnosti (pevnost, objemová hmotnost, nasákavost 

a zdánlivá pórovitost). 

5.2.2.1  Pevnost v tlaku 

Pevnost v tlaku byla měřena na zlomku vzorku po zkoušce pevnosti v tahu za ohybu. 

Provedení: Vzorek byl vložen na dolní tlačnou desku lisu a opatrně zatěžován tak, aby 

jeho horní tlačná deska opatřená kulovým kloubem dosedla na celou plochu zlomku. 

Poté byl plynule zatěžován silou 160 kN rychlostí 1 600 N.s
-1
až do porušení vzorku [26]. 

Použitý lis Compact 20 – 160 je zobrazen na obr. 18. Hodnoty pro jednotlivé směsi jsou 

zaznamenány v tab. 11.  

Pevnost v tlaku σp (MPa) byla pak vypočítána podle vzorce. 

    
 

 
                      (13) 

kde  F      je  nejvyšší zatížení při porušení celého vzorku (N), 

 A      -  tlačná plocha vypočtená ze změřených rozměrů původního vzorku (mm
2
). 
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Obr. 18  Laboratorní lis 

5.2.2.2  Objemová hmotnost, nasákavost, zdánlivá pórovitost 

Objemová hmotnost je hmotnost jednotkového objemu vzorku, včetně dutin a pórů. 

U pravidelných těles se zjišťuje váhovou metodou (gravimetricky).[26] 

Nasákavost je schopnost vysušeného nebo vypáleného keramického materiálu přijímat 

kapalinu. Stanovuje se v (%) jako poměr hmotnosti vody pohlcené zkušebním vzorkem 

ke hmotnosti vysušeného vzorku (absolutní hmotnostní nasákavost). [26] 

Stanovuje se společně se stanovením objemové hmotnosti a udává poměr objemu 

otevřených pórů vzorku k jeho celkovému objemu včetně uzavřených pórů. [26]  

Provedení: Vysušené nebo vypálené vzorky byly zváženy (g) s přesností 

na 3 desetinná místa a následně bylo provedeno sycení destilovanou vodou v exsikátoru 

s vývěvou (obr. 19). Vzorky se do nádoby umístily, aby se nedotýkaly stěn nádoby 

ani vzájemně. Po uzavření nádoby se v podtlaku odstranil veškerý vzduch z otevřených pórů, 

pak během 2 min se naplnila nádoba destilovanou vodou do takové výšky, aby testované 

vzorky byly plně pod hladinou a zůstaly v podtlaku po dobu 30 min. Následně po uvolnění 

víka nádoby byly vzorky ponechány při normálním tlaku v sytící kapalině po dobu 30 min. 

Poté se vzorky vážily v destilované vodě (obr. 20) a po povrchovém osušení i na suchu (g) 

s přesností na 3 desetinná místa. Dle výpočtových vzorců uvedených v kapitole 2.4.1.1 byly 

pak vypočítány hodnoty pro NV, OH a ZP. Výsledné fyzikální vlastnosti jsou shrnuty 

a zaznamenány v tabulce 11 v kapitole 5.2.3. 
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Obr. 19  Vakuový exsikátor 

 

 

Obr. 20  Laboratorní váhy 
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5.2.2.3 Shrnutí výsledků fyzikálních vlastností 

V tabulce 11 a v následujících grafech jsou shrnuty výsledky stanovovaných 

fyzikálních vlastností u jednotlivých směsí žárobetonu.  

Tabulka 11  Fyzikální vlastnosti připravených žárobetonů 

směs teplota (°C)  pevnost (MPa) OH (g.cm
-3

) NV (%) ZP (%) 

1 110 84,0 2,11 9,6 20,4 

  110 + 800 41,3 2,08 10,7 22,5 

  110 + 1000 29,1 2,08 11,8 24,5 

2 110 17,4 1,90 13,1 25,3 

  110 + 800 9,6 1,87 16,1 30,1 

  110 + 1000 10,1 1,89 15,2 28,7 

3 110 29,6 2,24 7,0 15,7 

  110 + 800 32,5 2,22 7,2 16,0 

  110 + 1000 74,6 2,23 7,9 17,5 

4 110 18.6 2,06 9,6 19,8 

  110 + 450+1000 21,0 2,03 11,3 22,9 

  110 + 1000 19,1 2,03 11,3 22,8 

5 110 16,6 2,10 8,8 18,5 

  110 + 450+1000 12,4 2,05 11,6 23,8 

  110 + 1000 14,2 2,05 11,5 23,7 

6 110 12,9 2,18 8,5 18,5 

  110 + 450+1000 7,9 2,08 12,1 25,1 

  110 + 1000 9,2 2,08 12,0 25,0 

 

Z tabulky je patrné, že vlastnosti navrhovaných žárobetonů jsou dosti odlišné, než jaké 

vykazuje referenční směs (č. 3). Názornější zobrazení je pak ukázáno v grafickém provedení. 

Veškerá hodnocení jsou vztažena k referenční směsi 3. 

Pevnost v tlaku 

Z grafu na obr. 21 lze vyčíst, že směs 1 po vysušení vykazuje velmi vysoké hodnoty 

pevnosti, ale se zvyšující se teplotou pevnost klesá a po výpalu při 1000 °C velmi výrazně 

poklesla, což je zapříčiněno vyšším množství cementu. Směs 2 má nízké hodnoty pevností 

v tlaku a s narůstající teplotou klesají. Pevnost v tlaku v případě směsí 4 až 6 je v porovnání 

se směsí 3 dosti nižší, s narůstající teplotou se u směsi 4 mírně zvyšuje, směsi 5 a 6 vykazují 

minimální pokles. 
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Obr. 21  Pevnostní zkouška směsí 1 – 6 

Objemová hmotnost OH 

Graf na obr. 22 vystihuje srovnání objemových hmotností jednotlivých 

žárobetonových směsí. U směsi 3 je nejvyšší ve všech teplotních režimech. Nejnižší hodnoty 

vykazuje směs 2, což naznačuje nežádoucí vysokou pórovitost. Ostatní směsi jsou vcelku 

srovnatelné. 

 

Obr. 22  Objemová hmotnost směsí 1 – 6 

Nasákavost NV 

Graf s hodnotami nasákavosti jednotlivých směsí je na obr. 23 a názorně ukazuje 

velmi vysokou nasákavost směsi 2, a to díky vysoké zdánlivé pórovitosti a velmi nízké 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

110°C 110+800 °C 110+1000 °C 110+450+1000 

°C 

p
ev

n
o
st

 [
M

P
a
] 

teplotní režim [°C] 

Pevnost v tlaku 

směs 1 

směs 2 

směs 3 

směs 4 

směs 5 

směs 6 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

2 

2,1 

2,2 

2,3 

110 °C  110+800 °C 110+1000 °C 110+450+1000 °C 

O
H

 [
g
.c

m
-3

] 

teplotní režim [°C] 

Objemová hmotnost 

směs 1  

směs 2 

směs 3 

směs 4 

směs 5 

směs 6 



 

 

55 

 

objemové hmotnosti. Nejlepší hodnoty vykazuje směs 3. Ostatní směsi mají hodnoty 

srovnatelné, ale vzhledem ke směsi 3 mají vyšší nasákavost. 

 

Obr. 23  Nasákavost směsí 1 – 6 

Zdánlivá pórovitost ZP 

Graf na obr. 24 znázorňuje rozdílné hodnoty zdánlivé pórovitosti směsí. Nejnižší 

hodnoty vykazuje směs 3 a nejvyšší směs 2. Ostatní směsi jsou srovnatelné a se zvyšující se 

teplotou ZP narůstá. 

 

Obr. 24  Zdánlivá pórovitost směsí 1 – 6 
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5.2.3 Korozní zkouška 

Korozní kelímkové zkoušky byly prováděny se vzorky krychlovými a v některých 

případech i s cihlami. Kostky se jeví jako méně vhodné pro korozní zkoušky proto, 

že při vyvrtávání se vnáší do vzorků nežádoucí pnutí a kostky mají oproti cihlám mnohem 

menší objem, který má to pnutí vstřebat. Tak může dojít k narušení celistvosti kostky vznikem 

mikroskopických trhlin, a to následně pak může vést k penetraci taveniny do stěny vzorku 

a tak značné destrukci zkušební kostky. Pro účely této diplomové práce byly použity kostky 

dle zadání, ale hlavně proto, že bylo k dispozici omezující množství surovin. Jako korozní 

médium byl použit K2CO3. V začátku testování (u vzorků 1, 2 a 3) byly teploty výpalu 

nastaveny na 800 °C a na 1 000 °C. Výpal na 800 °C byl nedostatečný pro korozní zkoušku, 

proto byl nahrazen režimem 450 °C přežah a následoval dopal při 1 000 °C (u následných 

vzorků 4, 5 a 6), který kopíruje vlastní provoz instalace žárobetonové monolitické vyzdívky. 

Výpal sušených vzorků na 1000 °C byl zachován. 

Provedení: Vysušené kelímky, a také přežahnuté, byly naplněny K2CO3 v množství 

po 5 g a 8 g, následně pak ihned vloženy do pece, aby nedošlo k reakci uhličitanu se vzdušnou 

vlhkostí, a otvory byly přikryty šamotovou deskou, aby vznikající páry nepoškodily vyzdívku 

pece. Výpal probíhal dle nastavených teplotních režimů s výdrží na maximální teplotě 70 min. 

Po zchladnutí vzorků následovalo vizuální hodnocení rozsahu koroze na jednotlivých 

vzorcích. 

5.2.3.1 Výsledky korozních zkoušek 

V následující kapitole jsou fotografie testovaných vzorků na odolnost vůči alkalické 

korozi K2CO3 a doprovodný komentář. 

Směs 1 

Na obr. 25 je vlevo vzorek s 5 g K2CO3 vypálen při 800 °C. Nejsou zde patrny žádné 

změny na vzorku a obsah korozního média byl snadno vysypán z otvoru vzorku. Stejný 

výsledek vykazoval i vzorek s 8 g K2CO3. Vpravo je vzorek vypálený při 1000 °C s 5 g 

K2CO3. Vzorek vykazuje porušení celistvosti popraskáním, které je způsobené penetrací 

taveniny do vzorku 
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Obr. 25  Výsledky korozní zkoušky – směs 1 

Směs 2 

Na obr. 26 jsou vzorky po výpalu při 800 °C s obsahem K2CO3 5 g a 8 g. Vzorky jsou 

nepoškozeny a korozní médium bylo snadno vysypáno z otvorů vzorků. 

Na obr. 27 jsou vzorky po korozní zkoušce pálené při 1000 °C s obsahem K2CO3 5 g 

a 8 g. V obou případech jsou vzorky poškozeny taveninou, která penetrovala do vzorků. 

V případě většího množství K2CO3 je kostka značně potrhaná, téměř se rozpadá. 

  

Obr. 26  Korozní zkoušky – směs 2 při 800 °C 
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Obr. 27  Výsledky korozní zkoušky – směs 2 při 1000 °C 

Směs 3 

Vzorky pálené při teplotě 800 °C byly v pořádku, nepoškozeny a obsah K2CO3 

byl snadno vysypán. Na obr. 28 vlevo je vorek pálen při 1000 °C s obsahem K2CO3 5 g 

a vpravo je zkušební vzorek také pálen při 1000 °C, ale s obsahem K2CO3 8 g. V obou 

případech je vzorek nepoškozen, tavenina zůstala na povrchu. 

Na obr. 29 je cihla vypálená při 1000 °C s obsahem K2CO3 5 g a 8 g. Nejsou 

pozorovány žádné trhliny ani praskliny. Tavenina je opět pouze na povrchu vzorku. 

  

Obr. 28  Výsledky korozní zkoušky – směs 3 při 1000 °C 
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Obr. 29  Výsledky korozní zkoušky – směs 3 cihla 

Směs 4 

U vzorků pálených přímo při 1000 °C došlo k minimální penetraci korozního média, 

a tak i vzniku drobných trhlin, jak je vidět na obr. 30, vzorek vlevo 5 g a vpravo 8 g K2CO3. 

Na obr. 31 jsou vzorky přežahnuté při 450 °C a následně pálené při 1000 °C. Vzorek 

s menším obsahem K2CO3 je téměř nepoškozen, v případě většího množství K2CO3 došlo 

k penetraci taveniny a následnému vzniku dvou velkých trhlin. Zde se ale nabízí myšlenka, 

že mohlo dojít k prvotnímu poškození vzorku při vrtání otvoru, což sice nebylo při kontrole 

kvality vzorku na pohled patrno, ale je možné, že to ovlivnilo soudržnost vzorku. 

Na obr. 32 je cihla zpracovávána při teplotním režimu 110 + 450 + 1000 °C s obsahem 

5 a 8 g K2CO3. Cihla nejeví žádné známky poškození. 

  

Obr. 30  Výsledky korozní zkoušky – směs 4   
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Obr. 31  Výsledky korozní zkoušky – směs 4 (přežah + dopal) 

 

 

Obr. 32  Výsledky korozní zkoušky – směs 4 cihla 

Směs 5 

U směsi 5 se zvyšující se teplotou narůstají hodnoty ZP a NV, což při výpalu vede 

k penetraci korozní taveniny do vzorku a následnému vzniku trhlin a prasklin. V případě 

většího množství K2CO3 je poškození podstatně výraznější. 

Na obr. 33 jsou vzorky přímo pálené při 1000 °C s množstvím K2CO3 5 a 8 g. 

Na obr. 34 jsou vzorky přežahnuté při 450 °C a pálené při 1000 °C s množstvím K2CO3 

5 a 8 g. 
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Obr. 33  Výsledky korozní zkoušky – směs 5 při 1000 °C 

 

  

Obr. 34  Výsledky korozní zkoušky – směs 5 (přežah + dopal) 

Směs 6 

U směsi 6 se s nárůstem teploty zvyšovaly hodnoty NV a ZP, ikdyž tyto hodnoty byly 

trochu vyšší než v případě směsi 5, bylo výsledné poškození vzorků nižší. Toto je přičítáno 

na vrub podstatně většího množství použitého SiC ve směsi. 

Na obr. 35 jsou vzorky přímo páleny při 1000 °C s množstvím K2CO3 5 a 8 g. 

Na obr. 36 jsou vzorky přežahnuté při 450 °C a pálené při 1000 °C s množstvím K2CO3 

5 a 8 g. 
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Obr. 35  Výsledky korozní zkoušky – směs 6 při 1000 °C 

  

Obr. 36  Výsledky korozní zkoušky – směs 6 (přežah + dopal) 

5.2.3.2 Shrnutí výsledků korozních zkoušek 

Ze zjištěných výsledků korozních zkoušek vyplývá, že navrhovaná žárobetonová směs 

2 je naprosto nevyhovující z důvodu vysoké NV a ZP, což vede k penetraci alkalické taveniny 

do vzorku a jeho značné destrukci. Vzorky ze směsi 4 se jevily jako velmi dobré z pohledu 

korozních zkoušek. V případě vzorků ze směsi 5 bylo poškození korozním médiem 

výraznější. V případě vzorků ze směsi 6 byly sice fyzikální vlastnosti horší než u směsi 5, ale 

výsledky korozních zkoušek byly podstatně lepší. 
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6 ZÁVĚR 

Teoretická část diplomové práce je zaměřena na suroviny vhodné pro výrobu 

žárovzdorných materiálů. Z uvedených poznatků vyplývá, že pro výrobu žárobetonu je 

potřebné velké množství surovin v různé kvalitě. Pro žárobetony používané při teplotách 

vyšších než 1000 °C je možné použití pouze syntetického kameniva. Portlandský cement je 

pro vyšší teploty nedostačující, proto se používá cement hlinitanový. 

Část druhé kapitoly je věnována vlastnostem žáromateriálů uvedeným v dostupné 

literatuře, a také je zde rozdělení žárobetonů na jednotlivé typy s jejich bližší specifikací. 

V případě návrhu vyzdívky tepelného agregátu je nutné zohlednit tyto vlastnosti a volit 

správné suroviny, které mají značný vliv na výsledné vlastnosti zhotovené žárobetonové 

vyzdívky. Při volbě vhodné žárovzdorné vyzdívky je také nutné brát ohledy na provozní 

podmínky konkrétního tepelného agregátu a použitého paliva. 

Třetí kapitola pojednává o korozi žáromateriálu, jak vzniká, jaké jsou typy a co vše 

ovlivňuje její průběh. Díky těmto znalostem je pak možné uzpůsobit volbu surovin 

pro jednotlivé žáromateriály tak, aby bylo dosaženo vhodných fyzikálních vlastností a korozní 

odolnosti dle daného pracovního prostředí pro konkrétní typy vyzdívky. 

 Čtvrtá kapitola je věnována pojednání o biomase a jejím negativním vlivu na 

žárovzdornou vyzdívku tepelných agregátů, ve kterých dochází k jejímu spalování. 

V tepelném agregátu je třeba použít různé typy žárobetonů a to z důvodu odlišných teplot 

v různých částech tepelného agregátu.   

Experimentální část diplomové práce je zaměřena na hodnocení odolnosti jednotlivých 

žárobetonových směsí vůči alkalické korozi za použití korozního média K2CO3. 

Po vyhodnocení výsledků korozních kelímkových zkoušek u původní žárobetonové směsi 1, 

byly postupně navrženy další směsi. Jako referenční byla použita komerční žárobetonová 

směs ověřená praxí, označena pracovním číslem 3. 

Navrhovaná směs 2 byla vyhodnocena jako nevyhovující pro použití v tepelném 

agregátu spalujícím biomasu, kde je vyzdívka vystavena alkalickému prostředí. Ve směsi 4 

byl použit popílek, který do směsi vnesl žádoucí větší množství SiO2, ale i značné množství 

nežádoucího Fe2O3. Směs 5 obsahovala přídavek SiC, který byl použit pro své pozitivní vlivy, 

jako je zvýšení pevnosti a zvýšení teplené vodivosti, což vede k rychlému vyrovnání teplot 

v celém objemu vyzdívky, a tak dojde ke snížení napětí ve vyzdívce. Protože korozní zkoušky 

nebyly zcela vyhovující, byla navržena další směs označena číslem 6 s vyšším množstvím 

přídavku SiC. Výsledné korozní zkoušky byly podstatně uspokojivější. 

U všech šesti žárobetonových směsí byly stanoveny některé fyzikální vlastnosti, 

a to pevnost v tlaku, objemová hmotnost, nasákavost a zdánlivá pórovitost. Výsledky testů 

byly vztaženy k referenční směsi. Značně nevyhovující vlastnosti objemové hmotnosti, 

nasákavosti a pórovitosti vykazovala směs 2. V případě směsí 2, 4, 5 a 6 nebyly některé 

parametry zcela optimální. Všechny výsledky jsou přehledně shrnuty v tabulce a grafech. 
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Na základě výsledků dosažených v experimentální části práce, která byla zaměřena 

na hodnocení korozní odolnosti a dále několika důležitých fyzikálních vlastností připravených 

žárobetonových směsí, lze konstatovat následující: 

 v průběhu experimentu byly postupně zkoušeny jak směsi středně cementové, 

tak nízko cementové a výsledky naznačují, že pro další testování bude vhodné využití 

směsí nízko cementových, vzhledem k tomu, že se očekává kladný vliv na vývoj 

pevnosti s rostoucí teplotou, 

 korozní odolnost připravených vzorků byla testována primárně kelímkovou metodou 

na maloformátových vzorcích (krychličkách 50x50x50 mm) a to z důvodu materiálové 

náročnosti; velkoformátová cihla byla vyrobena pouze pro ověření správné metodiky 

zkoušek;  jak se ukázalo, pro další testování bude nutné používat pro korozní zkoušky 

oba typy vzorků nebo upřednostnit jen velkoformátové, 

   sledované fyzikální parametry u připravených vzorků byly horší v porovnání 

s referenční směsí; důvodem mohlo být použití omezeného množství surovin 

pro přípravu zkušebních směsí, tedy lze předpokládat ne zcela plynulou zrnitostní 

křivku; také přídavek speciálních přísad zlepšujících reologii směsí by mohl pomoci 

zvýšit pevnost a snížit pórovitost. 
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