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ABSTRAKT 

Diplomová práce je rozdělená do tří hlavních teoretických kapitol. V první 

kapitole se diplomová práce věnuje základům povrchových úprav a vlastnostem glazur a 

engob pro keramické materiály. Jejím úkolem je popsat základní vlastnosti samotných 

glazur a hlavní charakteristiku využití pigmentů. Druhá kapitola je věnována zkoušení 

glazur a pigmentů, a to nejen optický vzhled, ale také mechanické vlastnosti. Poslední 

teoretická kapitola se zaobírá využíváním odpadních neboli druhotných surovin, které je 

vhodné následně využít pro přípravu glazur. 

Experimentální část je v první části zaměřena na volbě vstupních surovin pro 

aplikaci na keramický střep. Dále je tvořena s přípravy glazur a engob z odprašků 

z metalurgické výroby. Jednotlivé typy odprašků aplikované na keramický střep, které 

byly použity k přípravě glazur a jsou následně vypáleny při různých teplotách. Zkoumám 

je, u takto připravených glazur a engob, vliv a míra zabarvení na teplotě výpalu. 

Klíčová slova 

Glazury, engoby, pigmenty, druhotné odpady 

ABSTRACT 

The diploma work is divided into three main theoretical chapters. In the first 

chapter the thesis deals with the surface treatment and the features of glazes and engobes. 

It aims to describe the basic features of the glazes themselves and the main characteristics 

in the usage of pigments. The second chapter is devoted to the testing of the glazes and 

the pigments, not only from the optical point of view, but also as far as the mechanical 

features are concerned. The last theoretical chapter deals with the utilization of wastes, in 

other words the secondary raw materials. 

At its beginning, the experimental part is orientated towards choosing the right 

raw material feedstock for its application on the ceramic fragment. The thesis also deals 

with the preparation of glazes and engobes from the metalurgic manufacture dust and the 

individual types of dust applicated on the ceramic fragment. These various types of dust 

are used for the preparation of glazes and are consequently burned off in different 

temperatures. My examinations show that regarding these type of dust, their impact and 

the rate of colouring both depend on the burn-off temperature. 

Keywords 

Glazes, engobed, pigments, secondary waste  
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1 ÚVOD 

Keramické výrobky provázejí lidstvo od úsvitu jeho dějin. Je jedním z nejstarších 

průmyslových odvětví na světě a provázejí člověka od doby počátečního rozvoje jeho 

tvůrčí schopnosti. Název keramika je z řeckého slova „keramos“. Zpracování hlíny není 

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

díky řadě svých vlastností, které u jiných materiálů nacházíme jen s obtížemi. Hlína je 

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

u jiných materiálů. 

V současné době se pro výrobu vysoce mechanicky odolných transparentních 

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

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

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

dosažení vysoké teploty v některých případech i tlaku. 

Jelikož v současné situaci, kdy stále vzrůstá tempo úbytku primárních surovin, je 

světovým trendem zpracování a následné využití odpadních surovin. Tyto druhotné 

suroviny obsahují užitkové složky, které jsou vhodné pro další využití. Proto celosvětový 

trend se zabývá zcela novými bezodpadovými technologiemi, které využívají obnovu 

použitých surovin. 

Odpady vzniklé při těžbě a úpravě rud, řadíme mezi potencionální zdroje 

druhotných surovin. Progresivním typem odpadu jsou materiály, zejména anorganické 

odpady s obsahem kovů, které vznikly z povrchových úprav a zpracování kovů. Lze 

z nich totiž připravit pigmenty., které jsou vhodnou alternativou přírodních pigmentů. Při 

správné a přesné úpravě toxicity, chemicko-mineralogického složení a fyzikální 

vlastnosti lze tento odpad dále využít.  

Keramický průmysl zaměřený na výrobu dlaždic, se na začátku 90. let stal vysoce 

inovativním a konkurenceschopným. Itálie a Španělsko se staly světovými velmocemi, 

ale od roku 2008 se jejich pozice začala otřásat. 

Současný výzkum naznačuje, že v daném průmyslu je to tak, že dopady na životní 

prostředí jsou zatlačeny do ústraní na úkor velikého přínosu do socioekonomického 

blahobytu. Přechod mezi národně ekologickou právní soustavou směrem k obsáhlým 

směrnicím Evropské unie, mělo zřetelný účinek jak na strategické cíle, tak na celkovou 

organizaci věcí v průmyslu. Nové směrnice spolu s uceleným, nadnárodně –

 ekonomickým scénářem, ohrožují Evropské výrobní odvětví. To se týká zejména 

tradičních odvětví. Studie ukazuje, že schopnost přizpůsobení keramického průmyslu ve 

Španělsku, se v nově vzniklých situacích bude rozhodující v jejím dalším úspěchu 

a fungování.   
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2 ZÁKLADY POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

V Egyptě a Mezopotámii byla rozvíjena výroba glazovaných výrobků již 4000 let 

př. n. l. viz obr. 1. Nejstarší známé hliněné glazované, také označované jako Fajánsové, 

nádobí na světě pochází z Egypta, z období 3300 př. n. l. Fajáns, často také zvaná 

egyptská pasta, která se používala pro vytvoření modrého nebo zeleného lemování. 

Získala se z přirozeně se vyskytujícího kamene, uhličitanu sodného. Ten obsahoval 

rozpustný sodík a po vysušení předmětu zanechal tenkou vrstvu křemene, který vytvořil 

glazurovaný povrch. Kolem roku 1600 př. n. l. se glazurování dále rozvíjelo až po 

zdobení nádob, sošek a dlaždic. Efekt lesklého glazurování se později používal i pro 

imitaci kovů [1]. 

 
Obr. 1.  Neolithic Pottery 400 BCNational Museum of 

Switzerland [2]  

 
Obr. 2.  Tradiční fajáns z města Faenza [3] 
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V Evropě a to v Bulharsku, nalézáme, importovaný fajáns z helénistického období 

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

prostřednictvím Maurů se dostala do Španělska a odtamtud do Itálie. V Itálii se od roku 

1466 vyráběla ve městě Faenza, viz obr. 2., ze kterého pochází název fajáns, dále v Ubinu 

a ve Florencii [1]. 

2.1. Glazury 

Keramické výrobky bývají ve většině případů povrchově upravovány. Kromě 

různých způsobů mechanického opracování bývají na jejich povrch nanášeny a fixovány 

výpalem buď hutné vrstvy – engoby nebo skelné vrstvy – glazury. Povrchové vrstvy se 

mohou dekorovat [3]. 

Glazura je tenký povlak na povrchu keramických výrobku, skelný nebo částečně 

krystalický. Jeho hlavní funkcí je učinit nepropustný povrch pórovitého výrobku zlepšit 

vzhled a umožnit dekorační techniky a konečně v některých případech i zlepšit technické 

vlastnosti. Na rozdíl od smaltů, s nimiž jsou glazury příbuzné svou povahou i funkcí, se 

obvykle nevyžaduje tak intenzivní zákal a mnohem častěji se používají glazury 

transparentní. 

Z hlediska estetického zlepšuje celkový vzhled, umožňuje různé způsoby 

dekorace, může zakrýt drobnější vady na povrchu výrobku. Z technického hlediska 

glazura zajišťuje nepropustnost výrobku pro kapaliny a plyny, zvyšuje jeho odolnost vůči 

povětrnostním vlivům, může zvyšovat chemickou odolnost a pevnost výrobku, umožňuje 

omyvatelnost atd. Je ovšem nutno brát v úvahu, o jaký výrobek se jedná.  

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

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

příbuznosti materiálů dokonce přilne a pronikne do pórů. Musí však mít podobnou 

tepelnou roztažnost jako porcelánový střep, jinak popraská při chladnutí nebo se 

„utajené“ napětí projeví po čase. V konečné fázi výroby se u většiny porcelánových 

výrobků provádí tzv. dekoračním výpalem. Nejběžnější je tzv. keramickými barvami, 

které se nanášejí na glazuru a vypalují se při teplotách 600 – 850 °C. Výpal tzv. vtavných 

dekoračních vrstev, které se částečně vnoří do glazury, probíhá při 1200 – 1300 °C. 

Dekorační vrstvy, které jsou umístěny pod glazurou (tzv. podglazové dekorace) se 

vypalují na konečné teploty 1350 – 1430 °C [4, 5]. 

2.1.1. Rozdělení glazur 

Z technologických hledisek se rozlišují glazury surové a fritové. Surové glazury 

jsou sestaveny ze surovin nerozpustných ve vodě a připravují se mletím a mísením směsi 

surovin s vodou na suspenzi o vhodných nanášecích vlastnostech. Hlavní složkou 

fritových glazur je předem utavená, obvykle skelná frita [6, 7]. 

Glazury lze rozdělit podle několika hledisek viz tab. 1. 
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Tabulka 1.  Všeobecné rozdělení glazur 

podle teploty tavení: 

nízkotavné (880 – 1200 °C), 

vysokotavné (nad 1200 °C), 

podle způsobu požití hrnčířské, kachlové, fajánsové  

podle vzhledu: 

lesklé – matné, transparentní – krycí, bezbarvé – 

barevné, krystalické, aventurinové, trhlinkové, 

krakelé, 

podle charakteristické 

složky: 

živcové, zemité, olovnaté, popelové, borité, 

bezborité, směsné, olovnaté, bezolovnaté, 

olovnato – cíničité, zirkonové 

podle účelu: umělecké, užitkové, 

podle druhu výrobků: pórovité, kamnářské, pro kameninu, porcelán, 

podle způsobu 

přípravy: 

surové – připravené přímo mletím surovin a 

fritové – část surovin se frituje (rozpustné, 

toxické), frita se mele společně se surovinami, 

které se nefritovaly. 

2.1.2. Výroba glazury 

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

smíchá s vodou. Přežahnutý keramický střep (přežahem se rozumí výpal keramického 

střepu při teplotě okolo 850 °C) je pórezní a nasákavý a proto při máčení, nástřiku, 

natírání nebo jiném způsobu nanášení glazury nasaje glazuru na svůj povrch. Při ostrém 

výpalu (teploty nad 1050 °C) se z glazury odpaří voda a v bodě tání sline v kompaktní 

sklovitý povrch, viz obr. 3. barevná paleta Pm glazur. 
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Obr. 3.  Vzorníky glazur po výpálení [8] 

2.1.3 Surovinová základna glazur 

K výrobě glazur se používají suroviny přírodní i syntetické, přičemž se klade 

velký důraz na jejich čistotu. Lze je rozdělit na hlavní suroviny, nezbytné k tvorbě glazur 

(křemen, živce, kaolin, suroviny pro dodání oxidu vápenatého, hořečnatého, olovnatého 

a oxidů alkalických kovů), a vedlejší suroviny, které se používají v menší míře. Můžeme 

sem zařadit tzv. kaliva a odstíniva. 

2.1.3.1 Křemen 

Křemen je základní surovina pro přípravu glazur. Vnáší se jím nejdůležitější 

složka skloviny, oxid křemičitý, SiO2 (tvoří skelnou síť). Nahradit ho lze pouze 

v omezené míře. S jeho obsahem roste teplota tavení, ale snižuje se sklon glazury 

k trhlinkování. Obsah SiO2 v glazuře se pohybuje mezi 50 až 70 %, a proto je kladen 

velký důraz na jeho čistotu. Dříve se používal čistý žilný křemen, nyní převládají sklářské 
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písky. Oxid křemičitý se dodává do glazur také jako doprovodná součást jiných použitých 

surovin, jako živců, plavených kaolinů a jílů [6]. 

2.1.3.2 Kaolíny 

Kaolín lze jednoduše definovat jako zeminu bílé nebo světlé barvy s obsahem 

kaolinitu v rozmezí 20 - 80 %. Upravuje se plavením na tzv. plavený kaolín. Kaolínem se 

vnáší do glazur Al2O3 a zároveň SiO2. Nejčastěji se používají kaoliny karlovarské. Oxid 

hlinitý zvyšuje pružnost, lesk, pevnost, snižuje teplotní roztažnost a vyluhovatelnost 

olova z glazury [6].  

2.1.3.3 Živce 

Živce jsou tavivem vhodným zvláště pro vysokotavné glazury. V kombinaci 

s keramickými fritami se používají i do glazur e středními vypalovacími teplotami. 

U glazur nízkotavných nenacházejí velké využití, protože je jejich teplota tavení poměrně 

vysoká. 

Mezi nejrozšířenější zástupce patří živec draselný (ortoklas) a živec sodný (albit). 

Vnášejí do glazur jak alkalické oxidy, tak Al2O3 a SiO2. Obsah barvících oxidů v živci 

pro glazury může být maximálně 0,2 – 0,3 %. Alkalické oxidy, zejména Na2O, zvyšují 

teplotní roztažnost glazury [6]. 

2.1.3.4 Frity 

Keramické frity jsou granulované skloviny speciálního chemického složení, 

vzniklé roztavením sklářského kmene a následným prudkým ochlazením žhavé skloviny. 

Frity tvoří jednu ze složek glazury a působí jako tavivo. Vyrábějí se ze surovin, které jsou 

rozpustné ve vodě nebo toxické, aby se tak umožnilo jejich použití do glazury. 

2.1.3.5 Kaliva 

Kaliva se používají pro přípravu polokrycích a krycích glazur. Jedná se látky, 

které zakalují bíle a intenzita zákalu glazury závisí především na rozdílu indexu lomu 

skla a kaliva podle Fresnelova zákona. 

2.1.3.6 Odstíniva 

Odstíniva můžeme definovat jako látky, které nemají barvící schopnost, ale 

mohou měnit barvy, či jejich odstíny nebo dokonce zesilovat intenzitu barviv. Sloučeniny 

hliníku jsou odstíniva pro Co, Cr, Mn, Fe, ZnO neboť ztemňuje železitou červeň, 

rozptyluje žluté, zelení a modré barvy. S niklem dává modré barvy, odstiňuje hnědé 

a purpurové barvy. Podobně působí také uhličitany Ca, Mg, Ba, Sr.NH4Cl, které mění 

odstíny antimonových žlutí a železitých červení. Odstíniva sama nebarví, ale mohou 

ovlivnit barevný odstín nebo intenzitu zabarvení glazury [6]. 
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2.2 Historie Engob 

Kolem roku 1000 př. n. l. bylo k dekorování používáno tmavé engoby nanášené 

v pruzích, na niž byly nakresleny kruhy a spirály. Později v roce 900 př. n. l. vznikl styl 

preferující geometrické vzory a značně stylizované lidské nebo zvířecí postavy. Kolem 

7. století př. n. l. se projevil vliv orientálních kultur a vznikla černofigurová technika, 

která spočívala v nanášení černé engoby na červenou hlínu. Ornamenty byly velice 

rozmanité, zvířecí, lidské, ale také mytologické, které byly nové [9]. 

Prvními engobami (břečkami) byla v podstatě hlína rozplavená vodou, kterou se 

keramika malovala nebo trasakovala. Tyto první engoby byly většinou červené, černé 

a bílé – tedy v barvách přírodní hlíny. Někdy se leštily, jindy pokrývaly základní 

olověnou glazurou [10]. 

2.3 Engoby 

Engoby jsou tenké vrstvy jemně mletých keramických směsí, které jsou nanášeny 

na střep s cílem zakrýt jeho původní nevhodné zbarvení. Někdy se označují také jako 

„tzv. barevné nástřepí“. Nanáší se pod glazuru různými technologickými postupy. 

Například stříkáním, štětcem, kukačkou, poléváním a tak dále. Podmínkou dobrého 

výsledku je, aby engoba měla malé smrštění sušením a délkovou teplotní roztažnost co 

nejbližší střepu. Slouží jako základ četných dekoračních technik. Lze ji nanášet na 

kožovitý, tuhý nebo suchý střep podobnými technikami jako glazuru. 

Použité engob spolu s glazurou může významně snížit materiálové náklady na 

povrchové úpravy keramiky. Používají jako povrchová úprava keramiky, kde není 

vyžadován slinutý skelný povrch, jako třeba při výrobě střešní krytiny nebo lícových 

cihel. Ukázka použití engoby na obrázku 4., 5. [11].  

Při výrobě obkladových materiálů, jako jsou obkládačky nebo dlaždice, se 

využívá engoba převážně bílé barvy k zakrytí barevného střepu nebo nečistot střepu 

a k vytvoření mezivrstvy mezi střepem a glazurou. Tato mezivrstva usnadňuje odplynění 

střepu při jednožárovém výpalu, protože tvoří plynulejší přechod mezi roztažností střepu 

a glazury. Tímto se snižuje spotřeba glazury, která bývá dražší.  

 
Obr. 4.  Ukázka využití engob [11] 
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Engoba se nanáší, když má střep konzistenci kůže, je tedy ještě vlhký a má barvu 

odpovídající této vlhkosti, avšak již se nemůže deformovat. Tato technika dodává 

keramickému předmětu kvalitu, jíž se žádná jiná dekorativní technika nevyrovná. 

Pomáhá zakrýt póry a vady střepu. Mění barvu střepu- červenou na bílou, bílou na 

červenou či kteroukoliv jinou barvu. Napomáhá skelnatění polevy, protože její složení je 

čistší a méně porézní. Pomáhá fixovat kysličníky. Podporuje fixaci barviv. Smísením 

engoby s průmyslovými barvítky nebo s kysličníky kovů je možné získat barevné engoby 

všech barevných odstínů. Nevýhodou práce s engobami ve směsi s oxidy je to, že během 

manipulace se nám barvy nejeví tak, jak budou vypadat po vypálení. K tomu ale dochází 

v případě všech chemických barvítek. Nutné je zhotovit si vzorník barev, který už má 

glazuru a je vypálený. 

 
Obr. 5.  Aplikace engoby [11] 

2.4 Bezbarvé glazury 

Podstatou bezbarvých glazur je čiré nebo zakalené sklo. Jsou to základní glazury, 

ze kterých se vychází při přípravě barevných nebo speciálních glazur. Sestavují se 

obvykle tak, aby byly použitelné v širším rozsahu. Jako třeba glazury pro obkládačky 

a glazury pro kameninu. 

Bezbarvé glazury se dělí podle tavitelnosti na nízkotavné a vysokotavné tvrdé 

glazury. Nízkotavné bývají určeny pro teplotu do 1200 °C a tvrdé nad 1200 °C [6]. 



18 
 

2.3.1 Nízkotavné glazury surové 

Z hlediska složení mohou být jednoduché nebo složité. Surové glazury se 

připravují mletím přírodních nebo uměle připravených surovin v bubnových mlýnech za 

mokra. Proto musí být suroviny nerozpustné ve vodě. Segerův vzorec nízkotavných 

glazur lze obecně vyjádřit: 

𝑅𝑂. 𝑥𝑅2𝑂3.. 1 − 2,5𝑆𝑖𝑂2 (1) 

2.3.1.1 Jednoduché nízkotavné surové glazury 

Jednoduché nízkotavné surové glazury neobsahují amfoterní oxidy a skládají se 

pouze z oxidů kyselých a bázických. Nejčastějším tavícím oxidem bývá PbO. Složení 

pro: 

 900 °C PbO.SiO2 

 1100 °C PbO.2SiO2 

Zvýšení obsahu SiO2 o jednotku 0,1 molu se teplota výpalu zvýší o teplotu 20 ᵒC. 

Tavící interval je rozmezí teplot mezi počátkem tavení a úplným roztavením glazury. 

Tavící interval je ovlivněn poměrem RO:RO2 a vzájemným poměrem různých tavících 

oxidů [6, 12]. 

2.3.1.2 Složité nízkotavné surové glazury 

Na rozdíl od jednoduché nízkotavné surové glazury obsahuje složitá nízkotavná 

surová glazura, kromě kyselých a bazických oxidů, navíc oxidy amfoterní. Nejčastějším 

zástupcem amfoterních oxidů je Al2O3. Tyto glazury mají významně lepší vlastnosti než 

glazury jednoduché. Poněvadž je oxid hlinitý do glazur vnášen kaolínem, snižuje se sklon 

k sedimentaci. Glazury tak tvoří homogennější vrstvu a zvyšuje pevnost za syrova. Při 

výpalu mají glazury vyšší viskozitu, takže méně stékají ze svislých stěn. Tyto glazury 

mají širší interval tavení, vyšší lesk, nižší sklon k rekrystalizaci a vyšší chemickou 

odolnost [6]. 

2.3.1.3 Fritové nízkotavné glazury 

Většina nízkotavných glazur jsou glazury fritové. Připravují se, stejně jako ostatní 

glazury, a to mletím v bubnovém mlýně, většinou za mokra. Vsázku do mlýna tvoří 

z 91 – 95 % frita a zbytek tvoří kaolin. Samotný kaolin se přidává zejména kvůli úpravě 

reologických vlastností glazurové suspenze, ale také k snížení sklonu k sedimentaci.  

Fritu lze definovat jako, prudce ochlazenou anorganickou sklovinu, která svým 

chemickým složením již prakticky splňuje požadavky, kladené na nízkotavné glazury. 

Lze je rozdělit na frity pro transparentní glazury, krycí bílé glazury a frity pro matné 

glazury. 

Použití frit se stále rozšiřuje. Tato technologie umožňuje využít oxidy, které 

působí jako intenzivní taviva, například PbO, Na2O, K2O a B2O. Avšak jejich použití 
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v surových glazurách je problematické. Vhodné suroviny, kterými se tyto oxidy do 

nízkotavných glazur vnášejí, jsou rozpustné ve vodě nebo toxické. Zafritováním se 

převedou na formu ve vodě rozpustnou, a to v podobě skla. Zafritování toxických 

sloučenin jako PbO, snižuje vlastní toxicitu fritových olovnatých glazur.  

Oproti surové glazuře stejného chemického složení, má fritová glazura nižší 

teplotu výpalu. Je to proto, že procesy, při nichž se potřebovává teplo, proběhly již při 

tavení frity. Fritové glazury mají nejen vyšší provozní stabilitu při aplikaci, ale zejména 

lepší mechanické, chemické i vzhledové vlastnosti [6]. 

2.3.1.4 Technologie výroby keramických frit 

Tato výroba má spoustu společných znaků s výrobou skla. Suroviny jsou v jemně 

zrnité formě po homogenizaci naváženy do tavících pecí. Tavící pece jsou oproti 

sklářským pecím poněkud jednodušší, protože se frity dále zpracovávají mletím, není 

nutno zajišťovat proces čeření skloviny. Tavící teploty se pohybují v rozmezí 1300 –

 1550 °C, a to podle frity a požitého zařízení.  

Pro velkoobjemovou výrobu se v současnosti používají kontinuální tavící pece, 

které bývají vytápěny plynem. Kmen se dávkuje šnekovými zakladači. Samotné tavení 

probíhá od povrchu. Roztavená sklovina prochází dotavovacím bazénem, a přes výtokový 

kámen volně vytéká z pece. Prudké ochlazení se provádí vypouštěním do vody nebo 

chlazením mezi ocelovými válci. Pro maloobjemovou výrobu se používají periodické 

rotační pece otápěné plynem [6].  

2.3.2 Vysokotavné glazury 

Tyto glazury jsou většinou surové, frity se zde používají pouze jako složka 

k úpravě vlastností samotných glazur. Jejich vysoká teplota tavení je dána vysokým 

obsahem oxidu křemičitého a oxidu hlinitého. Jsou učené pro výrobky pálené nad teplotu 

1200 °C, tedy především pro porcelán, poloporcelán a kameninu. Používají se výrobky se 

slinutým střepem a připravují se glazury krycí i transparentní.  

Vysokotavné glazury se připravují z přírodních i syntetických, ve vodě 

nerozpustných surovin. Avšak hlavními surovinami jsou živce, křemen, kaolin, křída, 

mramor, dolomit, vypálené střepy, magnezit, Al2O3, BaCO3, ZnO, zirkon a další 

suroviny.  

2.4 Barevné glazury 

Barevné glazury nachází použití téměř u všech druhů glazovaných výrobků. 

Samotné použití barevné glazury je jeden z nejjednodušších způsobů dekorace. Barevné 

glazury mohou být krycí, ale i transparentní. Připravují se z bílých krycích glazur 

přidáním barviva nebo barvítka, tak i s transparentních glazur.  
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2.4..1 Druhy barviv 

Barviva jsou látky, které se v glazuře zcela rozpouštějí a zároveň zbarvují svými 

barevnými ionty nebo formou koloidních či molekulárních částic, se nazývají barviva. 

Tyto látky tedy tvoří nátěry barevně zabarvené, ale i transparentní. 

2.4.1.1 Iontová barviva 

Jako iontová barviva se používají oxidy, hydroxidy, uhličitany, fosforečnany, 

chromany, chloridy, dusičnany a případně další sloučeniny přechodných prvků. Chloridy 

a dusičnany kovů jsou rozpustné ve vodě, proto se využívají hlavně pro přípravu 

barevných roztoků. Barvivo se ve sklovině rozpouští a nositelem zabarvení je iont kovu. 

Kovy, jejichž ionty způsobují zabarvení [6, 13]. 

 Fe: Fe2O3 do teploty 1300 °C v oxidační atmosféře vykazuje zabarvení barvy 

žlutá, hnědám hnědočervená. FeO v redukční atmosféře sám osobě nebarví, pouze 

komplex Fe
2+

- O - Fe
3+

 barví do modra a zelena. Fe3O4 do teploty 1300 °C 

v oxidační atmosféře vykazuje žlutavě hnědou barvu s nádechem do šeda. 

 Ni: Barevnost způsobuje iont Ni
2+

, v draselných a olovnatých glazurách – 

modročervená, fialová, v sodných glazurách – červená, hnědá až šedá, 

s kobaltovou modří – šedý nádech.  

 Co: Barva modrá nebo růžová, ovšem za přítomnosti odstíniv sloučenin Al, Zn. 

Snese vysoké teploty. 

 Mn: Při nižších teplotách barva hnědá až fialová. Při vyšších teplotách barva 

žlutá až hnědá. 

 Cr: Barva zelená nebo žlutozelená. V olovnatých glazurách barva oranžová až 

červená. Cr2O3 je stálý i při vysokých teplotách, v přítomnosti SnO2 a CaO dává 

pinky. 

 Cu: V alkalických glazurách barva modrá s nazelenalým odstínem. 

V olovnatých a boritých glazurách barva tzv. horská zeleň. V alkalických 

a alkalicko-boritých glazurách barva tyrkysová. Vyžaduje oxidační atmosféru, 

neboť v redukčním prostředí vzniká měďnatá červeň 

 U: Do teploty 1000 °C barva žlutá, zeleně fluoreskující. Nebo uranová červeň. 

Avšak v současné době se sloučeniny uranu do glazur nepoužívají. 

 V: V oxidačním prostředí barva žlutá. V redukčním prostředí barva šedá. 

 Sb: V olovnatých glazurách tzv. žlutý email, popřípadě označováno jako 

neapolská žluť. V bezolovnatých glazurách bílé zakalení. 
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2.4.1.2 Molekulová barviva 

Jako molekulová barviva se nejčastěji využívají sloučeniny selenu. Umožňují 

růžové, až žlutočervené zbarvení Selen barví v přítomnosti síry a kadmia červeně. 

Používá se směs sulfidu kademnatého a selenu. 

2.4.1.3 Koloidní barviva  

Zabarvení je způsobeno koloidními částicemi kovů o velikosti 1 – 500 nm jemně 

rozptýlenými ve skle.  

Tabulka 2.  Koloidní barviva 

Ag 

Au Pt Ir 
Oxidační 

prostředí 

Redukční 

prostředí 

Barví slámově 

žlutě, 

v olovnatých 

glazurách 

Tvoří listry, 

hlavně 

v přítomnosti 

Bi a Cu. 

Vzniká 

purpurová, 

kamínová až 

fialová barva 

(AuCl3) 

Vytváří šedou 

barvu, používá 

se PtO2 

Používá se pro 

černou barvu, 

vnáší se jako 

Ir2O3 nebo 

IrCl3 Používají se sloučeniny Ag2O, 

AgCl, Ag2CO3, AgNO3 

Využití nacházejí sloučeniny Ag, Au, Pt a Ir. Při řízeném procesu chlazení skla 

vznikají krystalizační zárodky a rovněž charakteristické zabarvení viz tab. 2. [6]. 

2.4..2 Druhy batvítek 

Na rozdíl od barviv jsou barvítka, neboli pigmenty, práškové látky. Po rozptýlení 

ve vhodném prostředí, v tzv. pojivech, mají krycí nebo vybarvovací schopnosti. 

Jedná se o anorganické pigmenty krystalického charakteru s vysokou teplotní 

stabilitou, a to podle typu v rozmezí 1000 – 1350 °C. Rovněž vykazují vysokou 

chemickou odolnost vůči roztaveným sklovinám. 

2.4.2.1 Spinelová barvítka 

Tato barvítka se rozdělují na dva typy. Spinelová barvítka typu I jsou barvítka, 

která jsou odvozena od struktury spinelu MgO.Al2O3. Oxid hořečnatý je možné nahradit 

oxidy jiných dvojmocných kovů, jako například Zn, Co, Ni, Fe, Mn, Ca, Cu, Cd. A oxid 

hlinitý oxidy jiných trojmocných kovů, jako Cr, Fe, V. Tato barvítka jsou odolná vůči 

vysokým teplotám. Připravují se synteticky při teplotách 1300 – 1350 °C za přídavku 

mineralizátoru pro snížení teploty potřebné pro přípravu spinelu. 
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Spinelové barvítka II typu jsou méně odolné než spinely typu I, použití tedy 

nacházejí v glazurách pro nižší teploty.  

2.4.2.2 Zirkonová barvítka 

Zirkonová barvítka mají strukturu zirkonu ZrO2.SiO2. Nositelem jejich zabarvení 

mohou být prvky v tabulce 3. 

Tabulka 3.  Nositelé zabarvení u zirkonových barvítek 

BARVA ZÁKLADNÍ PRVKY 

Růžová (pink) Zr – Si – Fe 

Světle modrá Zr – Si – V 

Zelenomodrá 
Zr – Si – V 

(modifikátory P, Mn) 

Šedá Zr – Si – Mn 

Zelená Zr – Si – Cr 

Žlutá Zr – Si – Tb 

Žlutá Zr – Si – Pr 

Zelená Zr – Si – V 

2.4..3 Příprava barevných glazur 

Barevné glazury se připravují zabarvením bezbarvých glazur přídavkem barviv 

nebo častěji barvítek. Protože barvivo i barvítko je tvrdší a vyžaduje delší dobu mletí než 

glazura, meleme jej předem. Většina barviv působí jako tavivo, tedy mění poměr mezi 

bazickými a kyselými oxidy, ale najdou se i výjimky jako například Cr2O3.  

Obsah tavících oxidů se sníží o dané barvivo. Mají také vliv na teplotní roztažnost 

glazury. Množství těchto barviv nebo barvítek přidaného do glazury závisí na námi 

požadované sytosti odstínu. Jelikož však tyto produkty jsou poměrně drahé, volí se 

takový druh barviva, či barvítka, který pro dosažení požadovaného odstínu, stačí dodat co 

nejmenší množství. 

2.4..4 Pigmenty 

Pigmenty jsou již „polotovarem“ složeným z barviva a surovin napomáhajících 

jeho rozptylu, odstíńování, atd. Jsou to vlastně barevně zakalující látky, které se 

v pojivech jemně dispergují, avšak nerozpouštějí [14]. Mají vysokou teplotní stabilitu 
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(1000–1350°C podle typu) a chemickou odolnost vůči roztaveným sklovinám. Tyto 

vlastnosti jsou dány jejich krystalovou mřížkou, která odpovídá přírodním minerálům [6]. 

Jedná se o jemnozrnné, barevné sloučeniny nerozpustné ve vodě a pojivech. 

Pigmenty dělíme na anorganické a organické, obě tyto skupiny mohou být syntetické 

nebo přírodní, viz tab. 4. Přírodní se připravují mletím, plavením a sušením přírodního 

materiálu. Umělé se připravují chemickými postupy a to srážením z vodných roztoků 

nebo žíháním, tavením, příp. spalováním. 

Tabulka 4.  Rozdělení pigmentů 

PIGMENTY 

ANORGATICKÉ ORGANICKÉ 

PŘÍRODNÍ SYNTETICKÉ PŘÍRODNÍ SYNTETICKÉ 

HLINKY 

MATERIÁLY 

BĚLOBY 

ŽLUTI 

ČERVENĚ 

ZELENĚ 

MODŘI 

ŽIVOČIŠNÉHO 

PŮVODU 

KLASIKCÉ 

NEKLASICKÉ 

Barevnost látek je způsobena absorpcí a odrazem záření ve viditelné části spektra, 

což je záření o vlnové délce λ 400 – 760 nm, viz obr. 6. Látka, která v tomto intervalu 

vlnových délek světlo rovnoměrně odráží a rozptyluje, má bílou barvu. Ta, která je 

rovnoměrně pohlcuje, má barvu černou [15].  

 
Obr. 6.  Barevnost látek [16] 
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Je-li světlo pohlcováno jen v některých vlnových délkách, pak jde o látku 

barevnou. Předmět bude mít doplňkovou barvu k barvivem absorbovanému světlu, viz 

tab. 5 [16]. 

Tabulka 5.  Barevné složky viditelného spektra 

Vlnová délka (µm) Barva světla Doplňková barva 

400 – 435 Fialová Zelenožlutá 

435 – 480 Modrá Žlutá 

480 – 490 Zelenomodrá Oranžová 

490 – 500 Modrozelená Červená 

500 – 560 Zelená Purpurová 

560 – 580 Zelenožlutá Fialová 

580 – 595 Žlutá Modrá 

595 – 605 Oranžová Zelenomodrá 

605 – 730 Červená Modrozelená 

730 – 760 purpurová Zelená 
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3 VLASTOSTI GLAZUR A ENGOB PRO KERAMICKÉ 

MATERIÁLY 

Glazura není pouze jednoduchou směsí oxidů, ale jeví se také jaké složitý systém 

křemičitanů. Glazury jsou v podstatě skla a platí pro ně aditivní zákony (určitá vlastnost 

je součtem příspěvků jednotlivých oxidů k této vlastnosti). Míra ovlivnění je dána 

obsahem oxidů v glazuře. Výpočet vlastností je ovšem pouze orientační. 

Sklo je složitý systém sloučenin (křemičitany a jiné). Vlastnosti skla jsou 

ovlivňovány jeho chemickým složením. Pro některé vlastnosti aditivnost neplatí, proto je 

nelze vypočítat ze složení glazury, ale musí se stanovit měřením vhodnými metodami. 

Z technického hlediska má glazura uzavírá otevřenou pórovitost střepu, dokáže 

zvyšovat mechanickou pevnost glazovaného tělesa ve srovnání s tělesem neglazovaným, 

zvyšuje odolnost keramiky proti působení vnějších vlivů včetně chemických činidel 

a příznivě může ovlivnit i elektrické vlastnosti keramiky. 

Glazura má ve srovnání se skly často odlišné vlastnosti. Jednak je nehomogenní, 

dále obsahuje bublinky, ale také různé krystalické fáze. Její vnější vrstva může být 

ovlivněna reakcí s pecní atmosférou. Na kontaktu se střepem může docházet ke vzájemné 

reakci za vzniku tzv. mezivrstvy odlišných vlastností od střepu i glazury [6, 17].  

3.1 Chemická odolnost 

Chemická odolnost glazur se vyžaduje hlavně u výrobků pro chemický, 

elektrotechnický, stavební a potravinářský průmysl, a také u užitkové a zdravotnické 

keramiky. Je to odolnost vůči kyselinám, zásadám a solím, ale také vůči povětrnostním 

vlivům. S chemickou odolností souvisí také vyluhovatelnost olova u glazur. 

3.2 Odsklenění a krystalizace 

Odsklenění je přechod ze skelného stavu do stavu krystalického. Různá skla mají 

různý sklon k odsklenění. Nejdříve vznikají krystalizační zárodky, poté dojde k růstu 

krystalů různou rychlostí a na různou velikost podle druhu skla. Chemické složení 

krystalů závisí na složení skla, např. z vápenatých skel krystalizuje křemičitan vápenatý, 

z olovnatých skel křemičitan olovnatý. 

Odskleněná glazura je kalná neprůhledná až matná. Ze složení glazury lze si 

odhadnout sklon k odsklenění, ale konečné složení glazury je ovlivněno její reakcí se 

střepem. Původní složení se může změnit tak, že glazura po výpalu může vykazovat 

sklony k odsklenění.  

Odsklenění se vyvolá záměrně při přepravě matných, aventurinových 

a krystalických glazur. Glazura se přesytí složkami, které vytvoří krystalizační zárodky. 

Běžně se používají sloučeniny jako Zn, Mg, Ca, Fe a podobné [6, 18].  
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3.3 Pevnost 

U glazur je důležitá hlavně pevnost v tahu σpt, která je nižší než pevnost 

v tlaku σz. Proto se v praxi snažíme, aby glazury byly spíše pod napětím v tlaku. Ta je 

u glazur v rozmezí 600 – 1250 MPa. Pevnost v tlaku je asi 15x menší a pohybuje se 

v rozmezí 30 – 80 MPa. Pevnost v tahu má u glazur větší význam, ale nezávisí pouze na 

chemickém složení, ale také na kvalitě povrchu glazury. Vady povrchu, jako vrypy 

a trhliny, pevnost snižují. Vliv oxidů na pevnost se snižuje v pořadí: 

CaO – B2O3 –BaO – Al2O3 – PbO – K2O – Na2O. 

Tabulka 6.  Faktory pro aditivní výpočet některých vlastností glazur 

Oxid 

Pevnost 

v tahu σpt 

(MPa) 

Pevnost 

v tlaku σz 

(MPa) 

Povrchové 

napětí 

γ (mN.m
-1

) 

SiO2 0,90 12,07 3,4 

Al2O3 0,49 9,81 6,2 

B2O3 0,64 8,83 0,8 

PbO 0,25 4,71 1,2 

ZnO 1,47 5,89 4,7 

MgO 0,10 10,79 6,6 

CaO 1,96 1,96 4,8 

BaO 0,49 6,08 3,7 

Na2O 0,20 0,59 1,5 

K2O 0,10 0,49 0,1 

Faktory pro aditivní výpočet jsou uvedeny v tabulce 6., podle aditivních 

koeficientů můžeme vypočítat pevnost ze známého chemického složení glazury. Avšak 

tyto vypočítané hodnoty vykazují odchylku až k 25 %.  

3.4 Pružnost 

Pružnost je všeobecně známá jako schopnost látek vracet se do původního stavu, 

jakmile na ně přestanou působit vnější síly. Neboli schopnost látek podléhat přechodné 

deformaci úměrné působícímu napětí a vracet se do původního tvaru, jakmile přestanou 

působit vnější síly, které tuto změnu způsobily. Vyjadřuje se Youngovým modulem 
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pružnosti E. U glazur platí aditivní metoda výpočtu. Koeficienty různých oxidů pro 

jednotlivé typy skel jsou seřazeny do tří skupin v tabulce 7.  

Tabulka 7.  Hodnoty pro výpočet Youngova modulu pružnosti [6] 

 

A- faktory pro glazury bez B2O3, P2O5, BaO a MgO 

B- faktory pro boritokřemičité glazury bez PbO a P2O5 

C- faktory pro ostatní druhy glazur 

3.5 Tvrdost 

Tvrdost je vektorová fyzikální vlastnost, která je definována jako odpor proti 

vnikání cizího tělesa, který vynakládá látka. Závislá je na struktuře krystalů, přesněji 

řečeno na pevnosti vazeb mezi částicemi v látkách.  

U glazur je tvrdost důležitá zejména v užitkové a zdravotnické keramice, dlaždice 

a tak dále. Mohsova stupnice, která byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem 

Mohsem, slouží pro určení tvrdosti látek tzv. stupeň tvrdosti, viz tab. 8 [6,19]. 

Oxid 

Modul pružnosti E (MPa) 

A B C 

SiO2 686,7 686,7 686,7 

Al2O3 1765,8 1471,5 1275,3 

As2O3 392,4 392,4 392,4 

B2O3 - 588,6 245,2 

PbO 451,3 - 539,5 

ZnO 510,1 981,0 - 

MgO - 392,4 294,3 

CaO 686,7 686,7 - 

BaO - 686,7 294,3 

Na2O 598,4 981,0 686,7 

K2O 392,4 686,7 294,3 

P2O5 - - 735,7 
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Tabulka 8.  Mohsova stupnice tvrdosti 

Tvrdost Minerál 
Absolutní 

tvrdost 

1 Mastek 1 

2 Sůl kamenná 3 

3 Kalcit Vápenec 9 

4 Fluorit 21 

5 Apatit 48 

6 Ortoklas (živec) 72 

7 Křemen 100 

8 Topaz 200 

9 Korund 400 

10 Diamand 1600 

Tvrdost se provádí na běžných glazovaných keramických dlaždicích s hodnotou 

tvrdosti 3, 4 a 5. Dále může být provedena: zkouška tvrdosti vrypem podle Mohsovy 

stupnice tvrdosti a zkouška tvrdosti podle Vickerse [19]. 

3.6 Povrchové napětí 

Povrchové napětí γ je síla, kterou je nutno vynaložit na zvětšení povrchu, vztažená 

na jednotkovou délku. Povrchové napětí lze přibližně vypočítat pomocí aditivních 

koeficientů udávaných v mN.m
-1

, viz tab. 9 [6]. Vliv oxidů na povrchové napětí klesá 

v řadě: 

MgO – Al2O3 – CaO – ZnO – BaO – SiO2 – Na2O – PbO – B2O3 – K2O. 

Tabulka 9.  Koeficienty pro výpočet povrchového napětí platné pro 900 °C 

Oxid 

Koeficient 

povrchového napětí 

(N.m
-1

) 

Oxid 

Koeficient 

povrchového napětí 

(N.m
-1

) 

Li2O 4,6.10
-3 

Al2O3 6,2.10
-3

 

Na2O 1,5.10
-3 

SiO2 3,4.10
-3
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K2O 0,1.10
-3

 TiO2 3,0.10
-3

 

MgO 6,6.10
-3 

ZrO2 4,1.10
-3

 

CaO 4,8.10
-3 

CaF2 3,7.10
-3

 

BaO 3,7.10
-3

 Fe2O3 4,5.10
-3

 

PbO 1,2.10
-3

 CoO 4,5.10
-3

 

ZnO 4,7.10
-3 

NiO 4,5.10
-3

 

B2O3 0,8.10
-3 

MnO 4,5.10
-3

 

3.7 Viskozita 

Viskozita je dána mírou vnitřního tření, tedy mírou tekutosti kapalin. Viskozita 

může být bud dynamická η, která se udává v Pa.s. a kinetická viskozita ν, která se 

vyjadřuje jako podíl viskozity a hustoty. Kinetická viskozita má tedy tvaru: 

ν =
𝜂

ρ
     (m

2
.s

-1
)   (2) 

kde ν je kinetická viskozita  (m
2
.s

-1
) 

 ρ - hustota  (kg.m
-3

) 

 η - dynamická viskozita  (Pa.s) 

Roztavené glazury můžeme považovat v podstatě za newtonské kapaliny. Pro 

Newtonův zákon viskozity platí, že dynamická viskozita je konstantou úměrnosti pro 

vztah mezi napětím a gradientem rychlosti. Dynamickou viskozitu lze vypočítat tedy ze 

vztahu: 

𝜏 = 𝜂
𝑑𝜈

𝑑𝑦
     (Pa)   (3) 

kde τ je tečné napětí  (Pa) 

 
𝑑𝜈

𝑑𝑦
 - gradient rychlosti  (s

-1
) 

 η - dynamická viskozita  (Pa.s) 

Viskozita glazury v roztaveném stavu závisí na jejím chemickém složení, 

u glazury daného chemického složení pak především na použité teplotě. Glazura při 

zahřívání postupně měkne, její viskozita klesá, Glazura nemá žádný bod tání, ovšem 

měkne postupně v určitém rozmezí teplot. Pro zjišťování viskozity glazury neplatí 

aditivnost. Poněvadž některé oxidy viskozitu zvyšují, jako SiO2 nebo Al2O3, jiné naopak 

snižují viskozitu, například alkálie, BaO a hlavně PbO [6, 18].  
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3.8 Měrná tepelná kapacita 

Měrnou tepelnou kapacitu označujeme Cp. Měrná tepelná kapacita nám udává 

množství tepla, které je potřebné k ohřátí 1 kg o teplotu 1 Kelvin. Glazura s nízkou 

měrnou tepelnou kapacitou se rychleji dostává do transformačního bodu Tg. Naopak 

glazura s vyšší hodnotou měrné tepelné kapacity zůstává déle ve viskózním stavu, takže 

při chlazení lépe vyrovnává pnutí. Za pomoci měrných tepelných kapacit jednotlivých 

oxidů a složení glazury lze vypočítat měrnou tepelnou kapacitu [6]. 

3.9 Tavitelnost 

Souhrn pochodů vedoucí k vytvoření taveniny označujeme jako tavitelnost. 

Tavitelnost závisí na chemickém složení glazury. Teplota tání základního sklotvorného 

oxidu SiO2 je vysoká. Obecně můžeme říct, že za pomocí základních sklotvorných oxidů 

SiO2 zvyšujeme teplotu tavení. Naopak B2O3 je intenzifikátorem tavení glazury. Pro 

zlepšení tavitelnosti lze v některých případech SiO2 částečně nahradit B2O3. Z ostatních 

oxidů zlepšují tavitelnost oxidů v pořadí: 

PbO – Na2O – K2O – ZnO – CaO – MgO – BaO 

Samotnou tavitelnost glazury zhoršují Al2O3 a ZrO2. Pro sledování chování glazur 

při zahřívání se využívá také žárového mikroskopu, s kterým lze určit charakteristické 

teploty, jako teplotu smrštění, teplotu koule, polokoule a podobně [6].  

3.10 Teplotní roztažnost 

Teplotní roztažnost se vyjadřuje koeficientem teplotní délkové roztažnosti α, což 

je relativní prodloužení vzorku při zahřátí o teplotu 1 Kelvin. Koeficient teplotní 

roztažnosti se udává v jednotkách K
-1

 a s teplotou se obvykle mění. U glazur se pohybuje 

v rozmezí α=50.10
-7

 až 100.10
-7

 K
-1

. Přibližně je možné jej vypočítat na základě 

aditivních koeficientů jednotlivých oxidů, které jsou uvedeny v tabulce 10. 

Pro stanovení tepelné roztažnosti, tedy při stanovení rozdílů ve smršťování mezi 

glazurou a keramických střepem, byly stanoveny tepelné roztažnosti vzorků. Optimální 

teplota se tedy vypočítá: 

𝑇𝑎 =
𝑇𝑔+𝑇𝑅

2
     (K)   (4) 

kde Ta je optimální teplota  (K), 

 Tg - teplota skelného přechodu  (K), 

 TR - teplota měknutí glazury  (K). 

Součinitel objemové teplotní roztažnosti β nám vyjadřuje poměrné zvětšení 

objemu tělesa, při zahřátí o teplotu 1 Kelvin [6]. Výpočet koeficientu objemové teplotní 

roztažnosti podle Winkelmanna a Schotta má tvar: 
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𝛽 = 3𝛼   (5) 

3𝛼 = 𝛽 = 𝑎1𝛽1 + 𝑎2𝛽2+. . . . +𝑎𝑛𝛽𝑛 

kde a1 – an je obsahy jednotlivých oxidů   (hmot. %), 

 β1 – βn - konstanty součinitelů teplotní roztažnosti jednotlivých oxidů  (K
-1

). 

Koeficient délkové teplotní roztažnosti je velmi důležitý parametr pro volbu 

glazury na určitý keramický střep. Při nesouladu mezi koeficientem délkové teplotní 

roztažnosti střepu αstř a glazury αgl vznikají při chlazení výrobku vady glazury. Při 

chlazení se viskozita glazury zvyšuje. Rozhodující je délková teplotní roztažnost při 

chlazení v oblasti teplot, kdy je viskozita glazury tak vysoká, že glazura již není schopna 

vyrovnávat pnutí viskózním tokem [12, 17]. 

Tabulka 10.  Konstanty součinitelů teplotní roztažnosti jednotlivých oxidů 

Oxid Β [K
-1

] Oxid Β [K
-1

] 

Al2O3 5,0.10
-7

 Na2O 10,0.10
-7

 

B2O3 0,1.10
-7

 P2O5 2,0.10
-7

 

BaO 3,0.10
-7

 PbO 3,0.10
-7

 

CaO 5,0.10
-7

 SiO2 0,8.10
-7

 

MgO 0,1.10
-7

 TiO2 1,3.10
-7

 

K2O 8,5.10
-7

 ZnO 1,8.10
-7

 

3.11 Vzájemné působení střepu a glazury 

Při natavení glazur na keramický střep se vždy těsně spojí střep s glazurou. 

Dochází ke vzájemnému chemickému i fyzikálnímu působení střepu a glazury. 

Roztavená glazura proniká i do samotných pórů střepu. Toto vzájemné působení je 

ovlivněno složením glazury i střepu, dále pórovitostí střepu, viskozitou střepu, viskozitou 

glazury, vyšší vypalovací teploty, také dobou výpalu a podobně. Při natavení glazury na 

střep se v glazuře rozpouští SiO2 ze střepu. 

Vytváří se mezivrstva mezi střepem a glazurou, jejíž složení se plynule mění od 

složení střepu ke složení glazury. V důsledku různého složení vzniká pnutí mezi glazurou 

a střepem. Právě toto pnutí může mezivrstva mezi střepem a glazurou částečně 

vyrovnávat. Může nám proto omezit nebezpečí vzniku vad. Čím silnější mezivrstva se 

vytvoří, tím lepší vyrovnání pnutí nastane. 

Tvorbu mezivrstvy podporuje přítomnost CaO ve střepu, poněvadž je silně 

reaktivní. Glazury na vápenatém střepu proto méně často trhlinkují, avšak při moderních 

způsobech výpalu, jako je rychlovýpal, mezivrstva obvykle nevzniká. Glazury také 
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obvykle netrhlinkují na slinutém střepu, protože střep obsahuje velké množství skelné 

fáze, čímž se přibližuje glazuře [6].   
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4 ZKOUŠKY GLAZUR A PIGMENTU 

Před glazováním je nutné mít jistotu, že glazura má požadované vlastnosti. Zvlášť 

při sériové výrobě musí být zaručeno, že nově připravená glazura mý stejné parametry 

jako dosud používaná glazura. Také je nutná kontrola některých vlastností glazovaného 

kalu i během glazování [6].  

4.1 Zkoušení provozních vlastností glazur 

Pokud dochází k úpravě glazury, jako třeba změna odstínu. Jsou nutné před 

uvedením do provozu některé zkoušky, které ověří, zda glazura splňuje požadavky pro 

samotné glazování i po výpalu. Mezi nejdůležitější v provozu sledované vlastnosti patří. 

4.1.1 Jemnost glazury 

Jemnost glazury se stanovuje jako zbytek na určitém sítě. Například 

u porcelánových glazur to bývá 0,04 % na sítě 10 000 ok/cm
2
, to se rovná 0,063. 

4.1.2 Teplota glazurové suspenze 

Teplota glazurové suspenze se měří klasicky teploměrem. Teplota by měla být 

konstantní, protože s teplotou se mění i viskozita suspenze. Takové kolísání je hlavně 

nepřístupné při strojním glazování prováděné stříkáním [6]. 

4.1.3 Hustota glazurové suspenze 

Hustota glazurové suspenze se stanovuje měřením litrové hmotnosti, které se musí 

udržovat v daném rozmezí. Pokud je hustota glazurové suspenze nízká, pak se tvoří na 

střepu tenká vrstva glazury a při výpalu může reagovat se střepem. Ovšem pokud je 

hustota glazurové suspenze příliš vysoká, tvoří se příliš silná vrstva glazury, takže při 

výpalu může stékat. Obecný tvar vzorce pro výpočet hustoty je [20]: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
  (6) 

kde ρ je hustota tělesa  (kg.m
-3

) 

 m - hmotnost tělesa  (kg) 

 V - objem tělesa  (m
-3

) 

4.1.4 Stékavost 

V provozu se glazur neměří viskozita, ale stékavost, a to pomocí žlábkového 

viskozimetru, viz obr. 7. Jedná se o hranol, jeho jedna stěna svírá s podstavou úhel 45°. 

Popřípadě destička, která se v peci ukládá na podstavec se sklonem 45°. V této stěně jsou 

dva nebo více žlábků, které začínají prohlubní pro umístění vzorku glazury.  
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Obr. 7.  Žlábkový viskozimetr [6] 

U žlábků jsou vyznačeny dílky. Z glazurované směsi vytvoříme tabletu nebo 

kuličku, která se přilepí do prohlubně na horním konci žlábku. Podstavec se vzorky 

vypálíme na požadovanou teplotu. Stékavost testované glazury se porovnává se standartní 

glazurou, umístěnou v dalším žlábku. Odečítá se podíl dílků, kam glazury stekly. Při 

zkoušce se musí připravit obě kuličky nebo tablety tak, aby mely stejnou hmotnost [6]. 

4.1.5 Bělost a barevnost 

Zjišťuje se, neboli porovnává, shoda se standartní glazurou. Porovnání může být 

vizuální. Na nejmodernější výrobky, které jsou vyráběné ve velkých sériích, ale také 

bývají často používané ve velkých plochách, jako dlaždice nebo obkládačky. Jsou 

kladeny vysoké nároky na reprodukovatelnost odstínů barev, v některých případech 

pouze vizuální posouzení shody se standardem není dostačující. V takových to případech 

se používají k měření bělosti, nebo barevného odstínu optické přístroje, které vyhodnotí 

odchylky od standardu. 

4.1.6 Teplota tavení a interval tavení 

Teplota tavení se vyhodnocuje pomocí žároměrek, které jsou předem vytvarované 

ze zkoušené glazury. Interval tavení by měl být co nejširší, aby při rozdílech teplot v peci 

byla glazura na všech výrobcích správně vytavená. 
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Obr. 8.  Sledování vzorku v žárovém mikroskopu [6] 

A další vlastnosti jako je například odolnosti proti změnám teplot, pnutí mezi 

střepem a glazurou, nebo chemická odolnost, která se stanovuje podle platných norem. 

Pro zjištění chování glazury během výpalu je vhodné použití žárového mikroskopu, 

kterým lze pozorovat vizuálně průběh tavení glazury. Pozorování vzorku je možné 

fotograficky zdokumentovat a vyhodnotit tzv. křivku tavení glazury. Ze zkoušeného 

vzorku se připraví tělísko předem předepsaných rozměrů, to vložíme do zahřívací pece 

mikroskopu, a v zorném poli sledujeme změny, ke kterým dochází během zahřívání, viz 

obr. 8. Tyto teploty poskytují informace o tavitelnosti glazury [6]. 

4.2 Zkoušky stálosti glazur na výrobcích 

Glazury jsou náchylné ke vzniku vad na výrobku. Vady vznikají v důsledku pnutí 

mezi střepem a glazurou. Náchylnost glazur ke vzniku vad způsobené pnutím mezi 

střepem a glazurou se prakticky zjišťuje několika zkouškami.  

4.2.1 Autoklávová zkouška 

Tato zkouška zajišťuje stálost glazovaného výrobku vůči povětrnostním vlivům. 

Vypálený výrobek se jednoduše vloží do autoklávu s vodou a zahřeje se na teplotu až 

183 °C, za tlaku 1,05 MPa, kdy se voda vypaří. Tento stav udržujeme po dobu 1 hodiny. 

Za pomocí tlaku a teploty se zvyšuje účinek vodní páry, tím napodobujeme dlouhodobé 

působení povětrnostních vlivů. Jestliže po uplynutí této zkoušky nevzniknou v glazuře 

trhliny, je předpokládáno, že výrobek při běžném používání bude povětrnostním vlivům 

odolávat a zůstane bez vad. 

4.2.2 Harkortova zkouška 

Vezmeme si rovnoměrně naglazovaný vypálený výrobek bez trhlin v glazuře. 

Tento vzorek vyhřejeme v sušárně na 120 °C, následně prudce ochladíme ponořením do 

vody. Teplota vody by měla být v rozmezí 15 – 20 °C. Pokud se na vzorku neobjeví 

trhlinky, vyhřejeme na teplotu o 20 °C vyšší a opět ochladíme. Tento proces následně 

opakujeme až do teploty, kdy se objeví v glazuře trhlinky. Teplota by však měla být větší 
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než 200 °C. Jestliže se na námi testovaném vzorku žádné trhlinky neobjeví, lze 

předpokládat, že glazura nebude při použití způsobovat trhliny na výrobku. 

4.2.3 Singerova zkouška 

Jedná se o zkoušku, kdy suchá prášková glazura se vytaví v tenkostěnném 

přežahnutém kelímku, který je připraven z hmoty, která se má glazovat danou glazurou. 

Jestliže se na glazuře objeví trhlinky, pak má glazura sklon k trhlinkování. Pokud ovšem 

praskne kelímek, má pak glazura sklon k odprýskávání.  

Singerova zkouška, kterou se ověřuje sklon glazury k trhlinkování nebo 

odprýskávání, je však pouze orientační, poněvadž vrstva glazury je výrazně větší než na 

běžném střepu. Tloušťka střepu a kelímku také neodpovídá tloušťce skutečně 

glazovaného střepu. Z tohoto důvodu se doporučuje zkoušku provést s kelímky různé 

velikosti a různé tloušťky [4, 6]. 

4.2.4 Stanovení napětí mezi střepem a glazurou Stegerovou metodou 

(Stegerova zkouška) 

Při stanovení napětí mezi střepem a glazurou Stegerovou metodou je nutné 

připravit vzorky střepu požadovaného tvaru), stejnou technologií jako se vytvářejí 

výrobky. 

Glazura se nanese na jednu stranu ztenčené části buď suchého nebo přežahnutého 

zkušebního tělíska. Po vysušení se tělísko provozním způsobem vypálí. Před měřením se 

spodní strana tělíska obrousí, aby nedocházelo ke zkreslení naměřených hodnot vlivem 

slinuté povrchové vrstvy.  

Tělísko se na jednom konci pevně upevní v držáku, aby jeho střední část byla 

umístěna ve středu pece, viz obr. 9. Zahřeje se rychlostí 5 °C.min
-1

 na teplotu cca 

1000 °C, tedy nad transformační teplotu skla [4].  

 
Obr. 9.  Schématické znázornění přístroje podle Stegera A) a tvaru zkušebního tělíska 

B) 1 – termočlánek s měřícím zařízením, 2 – elektrická troubová pec, 3 – 

zkušební tělísko, 4 – registrace deformace tělíska 

Při ohřevu se sleduje průhyb tělíska až do teploty, kdy se projeví prodleva. Ta 

nám signalizuje dosažení stavu, kdy napětí v glazuře se již vyrovná viskózním nebo 
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plastickým tokem. Při záznamu deformace zkušebního tělíska během chlazení je třeba 

zajistit rovnoměrnou rychlost ochlazování [4]. 

4.3 Způsoby vyjadřování glazur 

Glazury se používají na glazování různých keramických střepů, které vyžadují 

různé chemické složení těchto glazur. Požadované vlastnosti glazury jako je tavitelnost, 

povrchové napětí, teplotní roztažnost, viskozita, pružnost, pevnost, tvrdost a chemickou 

odolnost vyžaduje určité složení podle vlastností, kterých chceme u glazur dosáhnout. 

4.3.1 Segerův vzorec 

Jednoduchým chemickým vzorcem, se nedá vyjádřit složení glazury. Složení 

glazury se proto vyjadřuje jako počet molů jednotlivých složek zastoupených v glazuře, 

případně procentuálním zastoupením složek, viz tab. 11. Nejčastěji se používá vyjádření 

složení pomocí Segerova vzorce [4, 6, 17]: 

(𝑅𝑂 + 𝑅2𝑂)·𝑛𝑅2𝑂3·𝑚𝑅𝑂2 (7) 

kde RO+R2O je počet molů zásaditých oxidů (jejich součet musí být roven 1) 

 R2O3 - počet molů amfoterních oxidů v glazuře 

  R2O - počet molů kyselých oxidů v glazuře 

 n - počet molů R2O3 dělený součtem ∑(RO + R2O) 

 m - počet molů RO2 dělený součtem ∑(RO + R2O) 

Tabulka 11.  Rozdělení oxidů pro použití v Segerově vzorci 

Oxidy zásadité 
Oxidy 

amfoterní 
Oxidy kyselé 

R2O RO R2O3 RO2 

Li2O PbO Al2O3 SiO2 

Na2O ZnO Bi2O3 B2O3 

K2O FeO Fe2O3 SnO2 

MgO CoO Mn2O3 TiO2 

CaO NiO Cr2O3 V2O5 

BaO CuO - - 
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4.4 Zkoumání pigmentů polarizačním mikroskopem 

Přestože v dnešní době existuje velké množství citlivých a vysoce sofistikovaných 

metod, identifikace požitého pigmentu nevyžaduje vysoce náročné přístrojové vybavení. 

Identifikace pigmentu provádíme pomocí polarizačního mikroskopu, který je 

zobrazen na obrázku 10. 

Pigment je ve formě práškového preparátu pozorován v procházejícím, lineárně 

polarizovaném světle polarizačního mikroskopu. Určují se morfologické a optické 

vlastnosti zkoumaného pigmentu [15]. 

 
Obr. 10.  Polarizační mikroskop Olympus BX 51P [21] 

4.4.1 Morfologické vlastnosti 

Mezi morfologické vlastnosti patří homogenita, velikost a tvar částic, štěpnost, 

charakter jejich povrchu, přítomnost agregátů, krystalický tvar a soustava. 

4.4.1.1 Homogenita 

Posouzení homogenity je základním pozorováním vzorku. Poskytuje nám 

informaci, kolik bylo použito pigmentů. Například zelený pigment nebo směs modrého a 

žlutého pigmentu. Dále nám poskytuje informaci, zda použitý pigment obsahuje příměsi. 

Právě homogenita je často jediný způsob rozlišení pigmentu, zda se jedná pigmenty 

přírodní nebo syntetické. 
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4.4.1.2 Velikost částic 

Určování velikosti je založeno na stanovení průměru částic nebo agregátu. 

V případě jehlových částic se určuje délka a šířka. Velikost částic se udává v μm.  

Klasifikační schéma průměrných velikostí částic, viz tab. 12. Toto schéma bylo 

navrženo roku 1956 institutem „Paint Research Station“ v Anglii: 

Tabulka 12.  Klasifikace velikostí částic [14] 

HRUBÉ VELKÉ STŘEDNÍ JEMNÉ  
VELMI 

JEMNÉ 

nad 10 μm 10 – 3 μm 3 – 1 μm 1 0,3 μm pod 0,3 μm 

U hodnocení přírodních pigmentů jsou velikosti částic zcela odlišné, proto při 

běžné identifikaci pigmentů polarizačním mikroskopem není příliš vhodné. Například 

částice přírodního malachitu připraveného v nejvyšší jemnosti dosahují velikosti částic do 

10 μm, což jsou podle tabulky klasifikace velikostí částic, částice hrubé [15]. 

4.4.1.3 Tvar částic 

Částice zhruba symetrické se označují jako zrna. Tloušťka je úměrná k šířce 

a poměr délky není větší než 5:1. Jestliže se výrazně sníží tloušťka takových částic, 

označujeme je jako částice destičkové. Jestli je tloušťka částic extrémně snížena, používá 

se název lístkové částice nebo vločky. Sloupcové, vláknité a jehličkové částice mají 

poměr délky k šířce vyšší než 5:1 a tloušťku podobnou šířce. 

4.4.1.4 Charakter povrchu 

Charakter povrchu klasifikujeme jednoduše na povrch drsný a hladký. Drsný 

povrch může být nepravidelný, ale může mít i charakteristické znaky, jako jsou proužky, 

štěpné plochy, případně lasturový lom [15]. 

4.4.1.5 Štěpnost 

Štěpnost je obecně definována jako krystalicky orientovaná minimální soudržnost, 

která je projevuje jistou mírou oddělitelnosti. U štěpnosti je důležitý diagnostický znak 

krystalických látek. Pro amorfní látky však neexistuje. Podle míry soudržnosti 

rozlišujeme štěpnost velmi dokonalou, dokonalou, nedokonalou, špatnou a žádnou. 

4.4.1.6 Agregáty 

Práškové materiály mohou tvořit celou řadu agregátů různého charakteru. 

Jednotlivé typy agregátů: 

 Dendridy - Jsou tvořeny dvojrozměrnou větvenou strukturou rostoucího 

krystalu. 
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 Sférolity - Jde o trojrozměrné útvary, kde více jehličkových krystalů 

vychází prostorově z jednoho bodu, tato struktura je často viditelná mezi 

zkříženými nikoli polarizačního mikroskopu. 

 Globulární - Kulovitá agregace bez rozeznatelného uspořádání se označuje 

jako globulární. 

 Hvězdicové agregáty - Jedná se o dvojrozměrnou verzi sférolitů. 

V případě vláknitých seskupení jako je například azbest, jsou jednotlivé částice 

vzájemně spojeny rovnoběžným seskupením. Pro saze je charakteristické seskupení ve 

formě řetězů. 

4.4.1.7 Krystalický tvar a soustava 

Patří mezi nejužitečnější krystalografické vlastnosti při identifikaci pigmentů. 

Avšak málokdy se ve zkoumaném vzorku najde dokonalý krystalografický, poněvadž 

částice jsou buď velmi malé, nebo byly rozetřeny, tak že krystaly jsou nenávratně 

poškozeny. V případě, že jsou krystaly dobře zachovány a jsou dostatečně velké, můžeme 

určit její identifikaci podle příslušnosti k některé z krystalografických soustav.  

4.4.2 Optické vlastnosti 

Podle šíření světelného paprsku pevným prostředím rozdělujeme látky na 

izotropní a anizotropní. V izotropních látkách se světlo šíří ve všech směrech stejnou 

rychlostí, naopak v anizotropních látkách je rychlost světla závislá na směru šíření. 

Kromě toho se v anizotropní látce paprsek kmitající všemi směry, se štěpí na dva 

paprsky, šířící se nestejnou rychlostí a kmitající ve vzájemně kolmých rovinách. Tedy na 

paprsky polarizovaného světla. Paprsek může být řádný nebo mimořádný a dochází 

k dvojlomu. 

Opticky izotropní jsou látky amorfní a látky krystalizující v kubické soustavě. 

Látky, které krystalizující v ostatních soustavách jsou anizotropní. Podle počtu směrů, 

v kterých nedochází v těchto látkách k dvojlomu, to znamená směru, v kterých se oba 

paprsky šíří stejnou rychlostí, se anizotropní látky dále dělí na opticky jednoosé 

a dvojosé. V opticky jednoosých látkách je to jeden směr hlavní symetrie. U opticky 

dvojosých látek jsou dva směry, v kterých nedochází k dvojlomu. 

4.4.2.1 Propustnost světla 

Propustnost světla děláme podle intenzity absorpce světla při průchodu částicí na 

látky: 

 Průhledné - (transparentní) Mají pouze nepatrnou absorpci. 

 Průsvitné - (translucentní) Propouští i v silné vrstvě alespoň slabé světlo 
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 Neprůhledné - Nepropouštějí světlo, pouze ve velmi tenkých vrstvách 

mohou být průsvitné. 

 Neprůsvitné - (opakní) Tyto látky si zachovávají neprůhlednost i v tenkých 

vrstvách 

4.4.2.2 Barva, pleochroismus 

Zbarvení částice je výsledkem intenzivní absorpce, některé části viditelného 

spektra. Intenzita barvy závisí na absorpční charakteristické částice, na její tloušťce, 

velikosti a stavu agregátu. Při otáčení stolku mikroskopu pozorujeme změnu intenzity a 

odstínu barvy, tzv. pleochroismus. Opticky jednoosé krystaly vykazují dvě polohy 

barevných změn ve vzdálenosti 90°. 

4.4.2.3 Index lomu, reliéf 

Poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti světla v daném prostředí lze 

definovat, jako index lomu n. Jde o veličinu pro dané prostředí charakteristická 

a konstantní. Její hodnota je vyšší než 1,00, viz tab. 13. rozdělení indexu lomu.  

Tabulka 13.  Rozdělení indexu lomu 

NÍZKÝ STŘEDNÍ VYSOKÝ 
VELMI 

VYSOKÝ 

Menší než 1,55 1,55 – 1,66 1,66 – 2,00 Větší než 2,00 

Čím je index lomu látky vyšší, tím se v ní světlo šíří pomaleji, látku označujeme 

jako opticky hustější a naopak. Index lomu může být nízký, střední, vysoký a velmi 

vysoký, viz tab. 

Reliéf definujeme jako stupeň viditelnosti částice v okolním médiu. Jeho 

kvantitativním vyjádřením je numerický rozdíl v hodnotách indexů částice a média. 

4.4.2.4 Pozorování pomocí Chelsea filtru 

Chelsea filtr na obrázku 11., byl vyvinut v Anglii v roce 1934 a původně sloužil 

pro rozlišování pravých smaragdů. V principu jde o kombinaci dvou želatinových filtrů 

propouštějících jen tmavočervené a žlutozelené světlo.  

Filtr se používá s vysunutým analyzátorem a při maximálním osvětlení pro 

identifikaci některých modrých a zelených pigmentů, lišících se různou absorpcí 

uvedených světel. Sleduje se změna barvy částice po vložení filtru. Částice po vložení 

filtru buď není změna žádná, nebo se částice jeví jako růžová až sytě červená [15]. 
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Obr. 11.  Chelsea filtr [22] 

4.4.2.5 Dvojlom, zhášení 

Za pomoci polarizačního mikroskopu lze získat informace o struktuře pigmentů, 

a to pozorováním ve zkřížených nikolech, to znamená při zasunutém analyzátoru. Při 

otáčení stolku zůstává izotropní látka tmavá. Anizotropní krystaly se při otáčení stolku 

o 360 ° čtyřikrát rozsvítí a rovněž čtyřikrát zhasnou v intervalu 90 °.  

Jestliže je krystalografická orientace rovnoběžná s orientací optickou, je zhášení 

přímé. Ke zhášení dochází v poloze rovnoběžné s nitkovým křížem. Tak zvané 

symetrické zhášení nastává, když nitkový kříž je osou souměrnosti úhlu mezi hranami 

krystalu. Zhášení šikmé se děje tehdy, když se optická orientace nekryje 

s krystalografickou a krystal zhasne v poloze odkloněné od nitkového kříže o úhel 

zhášení.  

Dvojlom se definuje jako rozdíl mezi indexy lomu řádného a mimořádného 

paprsku. Dvojlom označujeme jednotkou D. Čím vyšší je, hodnota dvojlomu, tím silněji 

se rozsvěcují a září anizotropní krystaly při otáčení stolku. Některé izotropní látky, ve 

kterých se světlo šíří všemi směry stejně, které při otáčení stolku zůstávají tmavé, 

dvojlom nemají. 

4.4.2.6 Interferenční barvy 

Jestliže prochází anizotropní látkou polarizované světlo, jedna jeho složka se štěpí 

pomaleji mimo fázi s ostatními paprsky. Používá se zde pojem retardace, neboli 

zpomalení a značí se R (nm). Toto zpomalení je přím úměrné tloušťce částice 

t a dvojlomu D. Retardaci, neboli zpomalení vypočítáme podle vztahu: 

𝑅 = 𝐷·𝑡 (8) 

kde R je retardace  (nm) 

 D - dvojlom  (1) 

 t - velikost částic  (μm) 

Mezi zkříženými nikoli se anizotropní látka jeví jako barevná, přičemž ty 

nejjasnější barvy jsou v poloze o 40° od polohy zhášení. Tyto barvy se označují jako 
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interferenční, ať už retardační nebo polarizační. Interferenční barvy nám slouží jako 

indikátor velikosti dvojlomu. 

Výška interferenčních barev, které jsou označené jako retardace, je možné 

stanovit několika různými metodami, které ovšem vyžadují značnou zkušenost. Například 

z poklesu barev na ztenčeném okraji krystalu. Případně pomocí kompenzátorů s plynule 

proměnným fázovým zpožděním [15]. 

 
Obr. 12.  Michel – Levyho stupnice interferenčních barev pro určování výše dvojlomu  

Odhad retardace se provádí porovnáním s Michel – Levyho tabulkou 

intervenčních světel, viz obr. 12. Retardace nám roste v řadě červená, fialová, modrá, 

zelená, žlutá. Tato řada se opakuje a tvoří řady [21]. 

Existují krystaly, které obvyklý sled a odstíny barev nevykazují. Tyto krystaly 

mají poměry při interferenci světla mnohem složitější. Výsledkem toho jsou 

tzv. anomální interferenční barvy, které mají nápadně křiklavé barvy a odstíny. Tyto 

barvy však v normální stupnici interferenčních barev nenajdeme. 

4.4.2.7 Charakter zóny 

Ráz délky Chz neboli charakter zóny je významným identifikačním znakem pro 

jednoosé krystaly protáhlého nebo jehličkového tvaru. Jestliže ve směru protažení má 

krystal vyšší index lomu, je jeho charakter zóny pozitivní Chz+. Naopak negativní 

charakter zóny má v případě nižšího indexu lomu ve směru protažení částice Chz-. 

Na základě porovnání optických směrů krystalu a kompenzátoru, je možné 

stanovit tuto vlastnost pomocí kompenzátorů s konstantní hodnotou fázového zpoždění, 

jakou je slídová a sádrová destička. Slídová destička s retardací 150 nm a sádrová 

destička 560 nm. Jestliže spolu souhlasí ekvivalentní optické směry krystalu 

kondenzátoru, barva stoupne. Když naopak když nesouhlasí, tak barva klesne. 

Jestliže je částice orientovaná ve stejném směru jako šipka na destičce. To je ve 

směru α a index lomu v tomto směru je vyšší, světlo tak prochází nižší rychlostí, dojde ke 
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změně barvy částice. Konktrétně vzestupu barvy a částice má pozitivní charakter zóny. 

Při nižším indexu lomu ve směru protažení dojde k poklesu barvy a charakter zóny je 

negativní. 

4.4.2.8 Optický charakter 

V podstatě jde o vyjádření, zda je krystal jednoosý nebo dvojosý a zda se jedná 

o krystal opticky pozitivní, či negativní. V jednoosých krystalech může být rychlost 

světla procházejícího ve směru mimořádného paprsku vyšší nebo nižší než ve směru 

paprsku řádného.  

Stanovení optického dvojosých krystalů je obtížnější, protože mají dvě optické 

osy. Je třeba mít k dispozici dostatečně velké krystalu s dostatečným počtem řezů. 

Mikroskop je třeba upravit pro pozorování ve sbíhavém světle [6]. 
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5 MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ 

PRO PŘÍPRAVU GLAZUR A ENGOB  

Glazury se používají k odstranění povrchové pórovitosti a zajišťují estetický 

vzhled výrobku. Umožňují zvýšení mechanické pevnosti keramických materiálů. Mohou 

obsahovat skelnou fázi nebo samotné sklo, také heterogenní fáze nebo sklokeramickou 

fázi se skelnou matricí, která odpovídá 80 až 90 % směsi a ve zbytku je jedna nebo více 

krystalických fází. To znamená, že výroba glazur je vynikající alternativou pro recyklaci 

materiálů. Ve složení glazur mohou být zahrnuty různé druhy odpadů a jejich směsí. 

Z toho vyplývá, že výroba glazur je vynikající alternativou pro recyklaci materiálů, ve 

složení glazur mohou být použity různorodé odpady a jejich směsi. 

Je možné získat širokou škálu barev na základě změny podílu odpadních 

a vstupních surovin. Mezi nejpoužívanější druhotné suroviny lze zahrnout ocelárenský 

odpad, okuje, odprašky a kaly z hutní výroby, ocelárenskou strusku apod. Většinu 

jemnozrnných materiálů, především odpady ve formě odprašků a kalů, nelze přímo 

zpracovat v metalurgickém výrobním agregátu [23, 24]. 

5.1 Odpad z výroby železa a oceli  

Při výrobě oceli vzniká, jako vedlejší produkt, velké množství odpadů, z nichž 

některé jsou dnes používány v jiných průmyslových odvětvích. Odpady bohaté na oxidy 

železa jsou obtížně recyklovatelné a vitrifikace je jedním z neúčinnějších technik k jejich 

stabilizaci. Cílem je tak vyrobit materiály vhodné pro nové aplikace. Tento odpad 

pochází z čištění zplodin, které jsou zachyceny v digestoři při aglomeraci 

v aglomeračním závodu. Tyto odprašky s přídavkem skleněných střepů, které 

pocházejících z komunálního odpadu, jsou následně podstoupeny procesem vitrifikace. 

Výhodou metody vitrifikace je velmi nízká vyluhovatelnost a vysoká objemová redukce 

výsledného produktu. Nevýhodou je nutnost využití poměrně složité technologie.  

Poměr složení sklo – prach se pohybuje od 80:20 až do poměru 50:50. Tyto 

vyrobené materiály jsou označeny pomocí XRD analýzy a SEM obrázků. Dále se provádí 

testy zkoumající propustnost a vyluhovatelnost, aby mohla být stanovena chemická 

stabilita materiálů. Tyto materiály vykazují feromagnetické chování. Curierova teplota se 

pohybuje v rozmezí teplot od 395 °C do 533 °C, což dokazuje přítomnost magnetitu [25]. 

Při výrobě oceli kontilitím a výrobě válcovenských výrobků vzniká značné 

množství okují a okujových kalů, asi 3 – 4  hm. % z vyrobeného množství válcovenských 

výrobků. Přibližně 20 hm % těchto okují a okujových kalů, je znečištěno olejem, který je 

používán do převodovek na válcovacích tratích a k mazání dalších míst. Okujové vrstvy 

vznikají zpravidla při hutnických pochodech nebo při tepelných úpravách výrobků. Jedná 

se o stav výrobku po tepelném válcování, žíhání, kalení apod., kdy povrch výrobku je 

pokryt okujemi vzniklých reakcí zahřátého povrchu kovového materiálu s kyslíkem 

okolní atmosféry. Vznik okují a rzi je důsledkem koroze kovu, která znamená samovolné 

porušení kovových materiálů vlivem jejich vzájemného chemického a elektrochemického 
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působení na rozhraní dvou fází kov – okolní prostředí. Je tedy heterogenním pochodem 

vzájemného působení kapalného nebo plynného prostředí s kovem [26, 27]. 

Odprašek z výroby nerezové oceli je všeobecně považován jako velice 

nebezpečný odpad kvůli jeho vysoké hladině škodlivých, těžkých kovů. Obsahuje však 

také jako Cr a Fe. Podle barvícího mechanismu černého pigmentu, který je založený na 

bázi Fe – Cr, byl přidán odprašek, aby vyrovnal poměr Fe a Cr ve směsi. Získaný černý 

pigment byl použit jako barvící reaktant a byl přidán do keramického základu při výrobě 

keramických dlaždic. Výsledek ukazuje, že se černý pigment dokáže syntetizovat jak 

s odpraškem z nerezové oceli, tak s reaktantem Cr2O3 co byli zahřívány při teplotě 

1200 °C po dobu 30 minut. Nejvhodnější proces slinutí keramických dlaždic je při teplotě 

1200 °C po dobu 30 minut s přídavkem 8 % černého pigmentu. Působivá síla těchto 

keramických dlaždic převyšuje Čínské národní normy týkající se vylepšených dlaždic 

a samotné odstranění jedovatých látek, také hraničí s národní normou [28]. 

Při výrobě železa vzniká rovněž celá řada vedlejší produktů neboli odpadů. 

Materiálové využití těchto druhotných surovin s vysokým obsahem železa v hutním 

podniku umožňují různé recyklační technologie. Vysoký obsah železa obsahují zejména 

okuje, vysokopecní a ocelárenské kaly, odprašky. Ovšem všechny odpady bohaté na 

železo nelze v hutních agregátech opětovně zpracovat. Toto omezení způsobuje 

přítomnost některých škodlivých látek, především obsah těžkých kovů jako zinek 

a olovo. Jednotlivé druhy odprašků ze suchého čištění spalin mají různá chemická složení 

a z důvodu vysokého obsahu ostatních látek, škodlivých jak z hlediska výrobní 

technologie, tak z hlediska životního nebo pracovního prostředí, vyžadují individuální 

recyklační postupy za účelem zpětného využití metalických podílů v nich obsažených. 

Odprašky vznikají při vlastní výrobě nebo sekundárním zpracování železa a oceli ve 

formě tuhých částic unášených ve spalinách. Tento odpad spadá do kategorie 

nebezpečných odpadů [27]. 

Zinek se v železných rudách vyskytuje ve formě sloučenin, které jsou typické pro 

železné rudy, jako sfalerit ZnS, zinkit ZnO, smitsonit ZnCO3, villemit Zn2SiO4 a další. 

Minerály zinku jsou asociovány s minerály olova a mědi. Do vysoké pece se zinek 

dostává z rudné části a koksu. V aglomerátu a peletách je obsah zinku vyšší než 

v přírodních rudách, a to v důsledku zpracování odpadů, mezi které patří odprašky a kaly. 

Tyto odpady se vyznačují zvýšeným obsahem zinku. Téměř polovina vyrobeného zinku 

se používá například na pokovování plechů, drátů a při jejich recyklaci se vracejí zpět do 

hutnických agregátů. Vznikající páry kovového zinku, které stoupají vzhůru, tvoří 

uzavřený cyklus oběhu zinku a dochází ke zvyšování jeho obsahu v šachtě vysoké pece. 

Určitá část kovového zinku se usazuje v pórech a trhlinách vyzdívky. Při přechodu 

z plynného stavu na tuhý zinek dochází k zvětšování jeho objemu o 4 % a následně může 

dojít k praskání povrchu vyzdívky. V horní části šachty vysoké pece jsou páry zinku 

a kovový zinek oxidovány při nízkých teplotách oxidem uhličitým a vodní párou za 

vzniku oxidu zinečnatého. Tímto procesem dochází ke zvětšení objemu o 20 % [29]. 

Poměrná část jemnozrnných odpadů, jako jsou kaly a odprašky, nejsou schopny 

přímého zpracování v metalurgickém výrobním agregátu a činí i velké potíže při dopravě 
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a následné manipulaci. Z toho důvodu je potřeba tyto materiály téměř vždy zkusovět. 

Samotné zkusovění jemnozrnných materiálů se provádí buď aglomerováním, peletizací 

nebo briketováním.  

Jiným alternativním řešením je možnost recyklace skla pro přípravu glazur. 

Drcením odpadního skla lze získat skleněnou drť použít pro výrobu keramických glazur, 

vypalováním pro výrobu pěnového skla a pěnového kameniva s tepelně izolační funkcí. 

Cílem je snížit množství nepotřebného skelného odpadu, který chemicky znečišťuje 

životní prostředí. Vzorky materiálů obsahující 75 – 85 % průmyslového odpadu 

zpracovaného při 950 – 1010 °C, mají ohybové vlastnosti až do 14 MPa. Fyziko 

chemická studie těchto vzorků, potvrzuje tvorbu sklovité struktury, která zahrnuje nově 

vytvořené minerály, jako sodík, vápník, síran sodný, hematit a mullit. Tato struktura 

vysvětluje mechanické a chemické vlastnosti nových keramických materiálů [30, 31]. 

V posledních letech jsou pecní agregáty hutních závodů v souladu s požadavky na 

zvyšování ochrany čistoty ovzduší vybavovány účinnými odlučovači prachu. Zvyšuje se 

tím však množství zachycených pevných podílů spalin o velmi jemné zrnitosti, spolu 

s dalšími odpady vznikajícími při výrobě železa a oceli [32]. 

Bauxitový červený kal je vedlejším produktem Bayerova procesu. Hlavními 

složkami červeného kalu jsou železité minerály goethit, hematit a magnetit, přičemž 60 % 

těchto minerálů se uvolňuje do odpadu. Červený kal byl používán jako náhrada za 

obyčejné hlíny pro výrobu cihel. Při teplotě pod 900°C může být červený kal považován 

za inertní složku ve směsi s jíly bohatými na uhličitany, tím mechanická pevnost 

červeného kalu klesá a jeho koncentrace se zvyšuje. Bylo provedeno několik pokusů 

recyklace červeného kalu nejen ve vztahu k životnímu prostředí, ale také v možnostech 

použít jej při vývoji polymerních kompozitů, výrobků nahrazujících dřevo, cihel, 

keramických glazur, glazur pro porcelán, sanitární keramiku, elektroporcelán, pro vývoj 

obkladů a extrakci kovů.  

Ze článku autorů [25] vyplývá, že pro výrobu glazur byl použit 37% červený kal a 

bylo dosaženo dobré kvality povrchu, pevnosti a odolnosti proti oděru. Při vysoké teplotě 

výpalu 1050°C navíc zvyšuje červený kal hustotu, pevnost v ohybu a tvorbu skelné fáze. 

Jedna ze studií provedených ve Španělsku ukázala, že červený kal může být použit jako 

adsorbent pro odpadní vody, zejména pro adsorpci Cu
2+

, Zn
2+

, Ni
2+

 a Cd
2+

. 

5.2 Pigmenty v keramickém průmyslu 

Využití odpadů v produkci pigmentů limituje mnoho faktorů. Je nutné podstoupit 

určitou škálu procesů pro jejich uplatnění a zavádění do výrobní praxe. Metody pro jejich 

využití jsou použitelné jen tehdy, pokud nemají negativní vliv na životní prostředí a 

splňují všechny potřebné technické parametry. Je možno je aplikovat jen na takové 

odpady, které se vyskytují ve velkém množství a přibližně ve stejné kvalitě, aby z 

hlediska cenových a kvalitativních relací představovaly konkurenci pro běžně vyráběné a 

používané průmyslové pigmenty. Musí se zohlednit i ekonomický aspekt, především 

ceny druhotných surovin. Mezi hlavní provozní náklady patří zejména náklady na 

dopravu, třídění, separaci, úpravu, přípravu receptur, normové zkoušky, provozní 
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zkoušky. Problematika recyklace tedy znovuvyužití odpadů pro přípravu pigmentu není 

úplně nová, ale průběh vlastní realizace až po úplné zavedení do praxe je mnohdy 

složitější. 

Ne každý produkt, ale většina pokud se budeme bavit o drobné keramice má 

ochrannou vrstvu tzv. glazuru různých barev. Jednoduše řešeno je složena z několika 

druhů pigmentu, viz obr. 13., založených na oxidech, které tam vnášejí právě ty barvy a 

vlastnosti, které jsou požadovány. Z estetického hlediska glazura zlepšuje vzhled 

výrobku, např. hladkost, lesk, barevnost povrchu a umožňuje aplikaci dekoračních 

technik. 

 
Obr. 13.  Složení z několika druhů pigmentu 

Z technického hlediska uzavírá pórovitost střepu, zvyšuje mechanickou pevnost 

glazovaného tělesa ve srovnání s tělesem neglazovaným, zvyšuje odolnost keramiky proti 

působení vnějších vlivů včetně chemických činidel a příznivě ovlivňuje i elektrické 

vlastnosti keramiky. Pigmenty jsou odborně definovány jako: jemnozrnné, barevné 

sloučeniny nerozpustné ve vodě a pojivech. Pigmenty je možné rozdělit na anorganické a 

organické, obě tyto skupiny mohou být syntetické nebo přírodní. Přírodní se připravují 

mletím, plavením a sušením přírodního materiálu. Umělé se připravují chemickými 

postupy a to srážením z vodných roztoků nebo žíháním, tavením, příp. spalováním. 

Keramické pigmenty musí vykazovat tepelnou a chemickou stabilitu za vysokých teplot a 

musí být inertní k chemickému působení roztavené glazury. Důležitou vlastností 

pigmentů je kryvost. Je to schopnost pigmentu bránit průchodu světla prostředím, v němž 

je dispergován. Mezi morfologické vlastnosti řadíme – homogenitu, velikost a tvar částic, 

charakter povrchu, štěpnost, přítomnost agregátů, krystalický tvar a soustavu. 

Rozeznávají se 2 základní typy povrchu – drsný a hladký. Ve světě jsou běžně využívány 

a průmyslově vyráběné.  Jsou odolné vůči alkáliím, povětrnostním vlivům a průmyslové 

atmosféře. Jsou nehořlavé a nevýbušné, mají velmi dobrou tepelnou odolnost. Převážná 

část pigmentů je na bázi oxidů. Důvodem je vysoká stabilita oxidů v roztavené silikátové 

glazuře. Světlostálost železitých pigmentů je velmi vysoká. V minulosti se pro barvení do 

červena používaly rumělky neboli červené hlinky. Jsou to horniny s vysokým obsahem 

Fe2O3, drcené a mleté do požadované frakce. Zvětralé horniny, červená  půda si 

zachovávají stále stejný odstín i po mnoha miliónech let. Z tohoto faktu se dá usuzovat 

světlostálost železitých i synteticky vyráběných pigmentů. Drtivá většina železitých 

pigmentů používaných v současné době je syntetického původu. Existuje několik metod 

na jejich výrobu, převážně se používá tepelný rozklad solí železa. Dalšími možnostmi 

výroby železitých pigmentů jsou srážecí procesy a redukce organických sloučenin železa. 

Oxidací železa, která nejintenzivněji probíhá při teplotách nad 1000 °C, mohou vznikat 

tři stabilní oxidy: wüstit FeO, magnetit Fe3O4 a hematit Fe2O3. Tyto oxidy se navzájem 
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liší váhovým poměrem železa a kyslíku. FeO je termodynamicky stálý při teplotách 570 – 

1424°C. Oxidací pod tímto teplotním intervalem nevzniká. Při ochlazování se wüstit 

rozpadá na kovové železo a magnetit. Defekty mřížky magnetitu se projevují absencí 

kationtů železa Fe
3+

 a Fe
2+

 v tetraedrických a oktaedrických polohách. Fe2O3 může 

vystupovat ve dvou různých modifikacích a to α – Fe2O3 a γ –Fe2O3. Poměry existence α 

– Fe2O3 a γ – Fe2O3 modifikací při vysokých teplotách jsou složité a závisí na mnoha 

faktorech. Přesto lze konstatovat, že γ – Fe2O3 modifikace je stabilní při teplotách pod 

300°C, forma α Fe2O3 je stabilní do 1000°C. Železité pigmenty se používají také ve 

smaltech, gumárenství, papírnictví, k probarvování zámkové dlažby, střešní krytiny, 

omítkových směsí, asfaltu, barev, keramiky a plastů.  

Mezi nejdůležitější pigmenty používané v keramických povlacích patří pigmenty 

hnědé a černé. Tyto pigmenty jsou na bázi železo-chromitých spinelů, syntetizovaných ze 

směsi oxidu železa a oxidu chromu kalcinací nad 1000 °C. Některé černé pigmenty 

obsahují navíc oxidy kobaltu, manganu, niklu nebo měď se železem a chromem. Kobalt 

bez železo-chromitého pigmentu je v posledních letech předmětem mnoha studií a to z 

důvodu zvýšení ceny kobaltu [26]. 

Chrom je velmi rozšířený prvek v keramických pigmentech. Chromit (FeO.Cr2O3) 

je důležitý minerál používány v žárovzdorných materiálech, barevné činidlo při výrobě 

skla a při smaltování. Jeho teplotní a chemická stabilita je mezi oxidy široká. Chromit je 

potenciálně nejlevnější přírodní pigment i vstupní surovina při výrobě pigmentu. Surový 

chromit se používá jako barevné činidlo v glazuře. Může ovšem vytvářet hnědé skvrny a 

může rovněž měnit barevnostní kolorit a to ze žluté barvy k hnědé. Tyto změny závisí na 

složení glazury. Nedávné výzkumy na základě stanovení tepelné roztažnosti chromitu a 

spinelu zinku ukázaly, že Cr kationty jsou vždy trojmocné a výhradně se nachází v 

oktaedrické síti chromitu zatímco, Fe kationty mohou být v dvojmocném a trojmocném 

stavu a nachází se jak v tetraedrické, tak oktaedrické síti. 

Používání nových surovin nebo odpadů, které obsahují drahé kovy, prodražují 

ceny pigmentů. V posledních letech byly úspěšně použity v produkci pigmentů například 

přírodní limonit, chromit a odpad obsahující železo. Flotační úpravou mědi vznikal 

odpad, který byl použit jako zdroj železa k výrobě hnědých a černých pigmentů. Na 

základě této úvahy byly pomyslně připraveny hnědé anorganické pigmenty pomocí 

různých levných surovin a odpadů obsahujících železo, které byly následně použity jako 

glazura pro porcelánové izolátory. Směsi surovin byly mlety 3 hodiny v kulovém mlýnu s 

vodou, poté se směs sušila. Následovalo žíhání po dobu 3 hodin při teplotě 1300°C. 

Kalcinovaný produkt byl opět mletý 1 hodinu v kulovém mlýně, poté byl promýván, 

filtrován a vysušen. Pigmenty byly přidávány v množství 12 hm. % ke glazuře a 

aplikovány na nepálený keramický střep. Glazovaný keramický střep byl vypálen za 2 

hodiny při teplotě 1300°C. O vývoj těchto hnědých pigmentů pro keramické izolátory je 

velký zájem, protože tyto pigmenty jsou stabilní při vysokých teplotách a mají spinelovou 

strukturu. Tyto hnědé spinelové pigmenty zlepšují fyzikální vlastnosti a estetický vzhled 

porcelánového izolátoru. Na druhou stranu se zjistilo, že jsou tyto pigmenty nestabilní v 

přítomnosti manganu, což vede k povrchovým vadám a nestálosti barvy. Proto je toto 

využití pigmentu limitováno [33]. 
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5.3 Jednotlivé typy odprašků 

Jednotlivé druhy odprašků ze suchého čištění spalin mají různá chemická složení 

a z důvodu vysokého obsahu ostatních látek, škodlivých jak z hlediska výrobní 

technologie, tak z hlediska životního nebo pracovního prostředí, vyžadují individuální 

recyklační postupy za účelem zpětného využití metalických podílů v nich obsažených. 

Odprašky vznikají při vlastní výrobě nebo sekundárním zpracování železa a oceli ve 

formě tuhých částic unášených ve spalinách. Tento odpad spadá do kategorie 

nebezpečných odpadů [27]. 

Odprašky z mimo-pecního odsíření surového železa patří do kategorie 

nebezpečných odpadů a jsou odsávány z prostoru odsiřovací stanice a filtrované 

v látkových filtrech. Chemické složení je uvedeno v tabulce 14, a na obrázku 14. místo 

odběru vzorku a typický vzhled odprašku, viz obr. 15 [33]. 

Tabulka 14.  Chemické složení odprašků z mimo-pecního odsíření surového železa 

Složka Hg As Cd Cr Cu Ni Pb Zn P Fe % 

mg.kg
-1

 

suš. 
0,11 16,8 3,17 174 10,9 12,6 60,3 4540 377 20,7 

 
Obr. 14.  Odběr vzorku 
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Obr. 15.  Typický vzhled odprašku 

Dalším typem vzniku odprašku jsou odprašky z přelévání surového železa 

a z chemického ohřevu (IRUT). Odprašky z přelévání surového železa a chemického 

ohřevu patří mezi dva zdroje znečištění, ale v důsledku použité technologie odprášení 

jsou odsávány společně. Chemické složení těchto odprašku je v tabulce 15. a na obrázku 

16. odběr vzorku a jeho typický vzhled, viz obr. 17. 

Tabulka 15.  Chemické složení odprašků z přelévání surového železa a z chemického 

ohřevu (IRUT) 

Složka Hg As Cd Cr Cu Ni Pb Zn P Fe % 

mg.kg
-1

 

suš. 
0,008 5,848 1,67 509 46 31 <10 1550 434 29,1 

 

Obr. 16.  Odběr vzorku 
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Obr. 17.  Typický vzhled odprašků 

Tyto odprašky jsou odsávány společně na jednom odprašovacím zařízení. Odsáté 

spaliny z prostoru mezi víkem pánve a taveninou jsou filtrovány v látkových filtrech. 

Tyto odprašky také spadají do kategorie nebezpečných odpadů [33].  

Cementářské odprašky představují problém z hlediska jejich emisí a ukládání. Jde 

o jemnozrnný, pevný, vysoce alkalický materiál, tvořený oxidovanými bezvodými 

mikronovými částicemi, sbíraný na elektrostatických filtrech. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Hlavním cílem experimentální části je použit odprašky jako pigment pro přípravu 

glazury a engoby. Připravené směsi pak byly použity na surový a vypálený keramický 

střep Hlavní suroviny, tedy odprašky byly odebrány z aglomerace Třineckých železáren. 

V původním stavu má tato surovina červenou barvu. Experimentální část je rozdělena na 

tři fáze:  

 I. fázi jsou pigmenty odprašky použity pro přípravu glazur,  

 II. fázi jsou tyto pigmenty použity pro přípravu glazur, 

 III. fázi je pigment odprašků přidáván do betonových směsí. 

Kromě rozdělení jednotlivých dílčích celků bylo nutné stanovit základní vlastnosti 

odprašků a to chemická analýza, RTG fázová difrakční analýza, granulometrie, 

spektrofotometrické stanovení vybraných vzorků, mikroskopická analýza SEM 

a diferenční termická analýza (DTA) a TG termogravimetrické stanovení. 

6.1 Vstupní suroviny a jejich charakteristika  

Nejprve bylo stanoveno chemické složení. odprašků. Chemické složení odprašků  

bylo stanoveno Centrem nanotechnologií VŠB – TU Ostrava metodou rentgenové 

fluorescenční spektroskopie (XRFS) a je uvedeno v tabulce 16. Podle výsledků analýzy 

obsahují odprašky více jak 65 hm% Fe2O3. Druhou nejvíce zastoupenou složkou a to 12 

hm % je CaO, SiO2 6,33 hm % pak MgO 3,31 hm %. Předpokladem je, že pokud 

obsahují dostatečný podíl železitých fází tak zabarvení bude do červených tonů.  

Tabulka 16.  Chemické složení vstupního materiálu 

Oxidy Odrašky 04414 (hm %) 

Na2O 0,93 

MgO 3,31 

Al2O3 1,68 

SiO2 6,33 

P2O5 0,051 

SO3 1,09 

K2O 0,077 

CaO 12,0 

TiO2 0,055 
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MnO 0,31 

Fe2O3 68,6 

Cr2O3 - 

ZnO2 - 

Dále byla provedena RTG difrakční fázová analýza odprašků na pracovišti 

Centrum nanotechnologií VŠB – TU Ostrava na práškovém rentgenovém difraktometru 

Bruker D8 Advance s provozními parametry difraktometru použitého záření Co Kα, 

rychlost posunu goniometru 2°.min
.-1

/ 2θ.  

Z  RTG záznamu je patrný obsah oxidů železa ve formě hematitu (Fe2O3) a to 

85,16%, magnetitu (Fe3O4) 32,08% dále fáze SiO2 6,54% a kalcium silikát (CaSi2O5) 

10,69% viz obr. 18.  

 

Obr. 18.  RTG difrakční záznam neupravených odprašků 

Dále byl stanoven měrný povrch odprašků a to pomocí tzv. BET metody pomocí 

plynného dusíku. Na zařízení Quantachrome NovaWin Instrument. Měření probíhalo 

v plynném dusíku. Z měření vyplynulo, že měrný povrch odprašků je 18,887 m
2
/g.  

Metoda TG (termogravimetrie) umožňuje sledovat proces spojené se změnou 

hmotnosti navážky vzorku při kontinuálním zvyšování teploty (dynamický způsob). 

Metoda DTA (diferenční termická analýza) je založena na měření rozdílu teplot 

zkoumaného vzorku a srovnávacího vzorku (etalonu). Rozdíly teplot se registrují 
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současně s teplotou referenčního vzorku jako závislosti DT = f (T), resp. T = f (DT) nebo 

ve formě časové závislosti DT =  f (t).  

Hmotnostní křivka TG u analyzovaných neupravených odprašků, viz obr. 19., je 

konstantní do teploty cca 720°C, kde následně dochází k nepatrnému poklesu úbytku 

hmotnosti cca 3%, který podle průběhu křivky zůstává nadále konstantní. Křivka DTA 

má jeden pík, kde probíhá endoproces  zhruba při teplotě 720°C, kde může docházet 

k rozkladu zbytkového Fe3O4 (magnetitu) na Fe2O3 (hematit). 

 

Obr. 19.  Neupravené odprašky 01444 

Kromě vstupních odprašků byla použita transparentní glazura (Tgl.). Ta byla 

smíchána s odprašky v různých poměrech uvedených v tabulce 17. K těmto směsím byla 

ještě přidávána voda pro zajištění vhodné konzistence směsi. Chemická analýza byla 

rovněž provedena Centrem nanotechnologií VŠB – TU Ostrava metodou rentgenové 

fluorescenční spektroskopie (XRFS). 

Tabulka 17.  Chemické složení transparentní glazury 

Oxidy Transparentní glazury 

Na2O 5,50 

MgO < 3,30 

Al2O3 9,0 

SiO2 80,10 
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P2O5 < 0,010 

SO3 0,12 

K2O 0,88 

CaO 0,33 

TiO2 0,13 

MnO 0,006 

Fe2O3 0,22 

CrO2 - 

ZnO2 - 

Dále bylo nutné si předpřipravit kachle, kde budou jednotlivé směsi glazur a 

engob aplikovány. Pro přípravu keramické kachle byla použita standartní keramická 

hmota světla. Která se běžně odlévá do sádrových forem bateriovým litím. Pro práci byly 

připraveny kachličky litím do sádrové formy o velikosti 5 x 5 cm. Po zatuhnutí 

odlévaného střepu ve formách byly vzorky vysušeny a v případě aplikace glazur byly 

vzorky keramické vzorky přežahnuty na teplotu 900°C v případě aplikace engob byly 

vzorky stříkány na suroviny tedy nevypálený střed. Po vyjmutí ze sádrové formy musely 

být vzorky začištěny a následně byly vysušení při teplotě 105°C.  

6.2 Příprava glazur z odprašků  

V I. fázi experimentální práce byly připraveny z odprašků glazury. Jak bylo 

uvedeno na začátku odprašky mají v původním stavu červenou barvu. Nicméně z rešeršní 

činnosti použité suroviny obsahující železo mohou být ještě v dalším stupni úpravy 

modifikovány a to přežahem suroviny na různé teploty V tomto případě byly navrženy 

dvě teploty přežahu odprašku. Odprašky byly přežahnuty na teplotu 700°C, 900°C. Tato 

teplota byla stanovená z rešerší, kdy se zachovává železo ve formě zabarvující do 

červena. Finální teploty výpalu aplikovaných glazur a engob byla 900°C a 1060°C, viz 

tab. 18. 

Tabulka 18.  Finální teploty glazur 

I. vzorky pálené na 1060°C 

• transparetní glazura + ODP/0°C 

• transparetní glazura + ODP/700°C 

• transparetní glazura + ODP 900°C 
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II. vzorky pálené na 900°C 

• transparetní glazura + ODP/0°C 

• transparetní glazura + ODP/700°C 

• transparetní glazura + ODP 900°C 

K transparentní glazuře se přidávaly tepelně předžíhané odprašky na 700 °C 

a 900 °C a původní neupravené odprašky, a to v množství 10 hm % uvedených 

v tabulce 19. Jednotlivě připravované směsi glazur se důkladně zhomogenizovaly 

v laboratorním kulovém mlýně mokrým mletím po dobu 20 minut. Poté byly prolity přes 

síto o velikosti ok 0,2 mm. Takto připravené glazury byly naneseny namáčením na 

vypálené keramické cihličky o velikosti 5×5 cm. Následovala úprava litrové hmotnosti na 

cca 1570 g.l
-1

 (parametr byl dosažen přidáním vody). Naglazované vzorky byly páleny 

v elektrické odporové peci vždy na stejný teplotní režim, na teplotu výpalu 1060 °C. 

Tabulka 19.  Receptura glazur na bázi odprašků 

Označení vzorku 
Transparetní glazura 

(hm%) 
Odprašky (hm%) 

ODP/0 
X1/1060 

100 10 
Y1/900 

ODP/700 
X2/1060 

100 10 
Y2/900 

ODP/900 
X3/1060 

100 10 
Y2/900 

 
Obr. 20.  Glazura s 10 % neupravené ODP, ODP žíhané na 700 °C a 900 °C vypálené na 

1060 °C 
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Obr. 21.  Glazura s 10 % neupravených ODP a ODP žíhané na 700 °C a 900 °C 

vypálených na 900 °C 

Porovnání vzorků pálených na 1060 °C a 900 °C je výrazný, viz obr. 20., 21. 

Podle literatury je hraniční teplota stability Fe2O3 1000 °C. Naglazované vzorky, které 

prošly výpalem na vyšší teplotu, jsou zabarveny do žluto-hnědých tonů. Vzorky, které 

byly páleny pod touto teplotu, nedosahují výrazných červených odstínů, ale přecházejí do 

světle hnědých barev. Odprašky, které byly před-upraveny žíháním na 700 °Ca na 

900 °C, viz obr. 21., a následně použity v glazurách neprojevily, žádnou změnu 

barevnosti i ve srovnání s původním použitým odpraškem v glazuře. Lze tedy říci, že 

neupravené  odprašky, tedy ty které nebyly přežíhané měly stejný barvící efekt jako 

tepelně žíhané ODP. Lze tedy konstatovat, že přežah v tomto případě nemá vliv na 

výslednou barvu. Proto tato metoda předúpravy v tomto případě není nutná.  

Lze konstatovat, že neupravované odprašky a odprašky upravované kalcinací na 

teploty 700 a 900 °C se rozpouští v glazuře. Lze se domnívat, že intenzitu barevnosti 

bude ovlivňovat množství (hm. %) přidaných odprašků do směsi  

 
Obr. 22.  Spektrofotometr MiniScan EZ 4500S 
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U naglazovaných a vypálených vzorků byly měřena spektrofotometrická hodnota 

výsledných glazur. Barevnost byla měřena pomocí spektrofotometru MiniScan EZ, viz 

obr. 22. Tento přístroj je využíván pro celou škálu předmětů jakéhokoliv rozměru 

v průmyslových odvětvích od nátěrových hmot, prášků, textilií a jiných materiálů. Pro 

osvětlení vzorku se používá systém xenovové světelné lampy. Světlo, které se odrazí od 

vzorku, je rozděleno na různé vlnové délky, které se rozptýlí skrz mřížku. Intenzita 

světelného odrazu je v různých vlnových délkách viditelného spektra (400-700 nm). 

Hodnoty barev změřené s použitím EasyMatch QC jsou ve vztahu k absolutní hodnotě 

dokonalé odrážejícího rozptylovače. Tyto hodnoty jsou podle podmínek mezinárodní 

komise pro osvětlení. 

 
Obr. 23.  Souřadnice CIElab 

Tabulka 20.  Spektrofotometrické parametry vzorků (L*,a*,b*) 

Vzorek L* a* b* 

X1/1060 49,73 7,09 40,92 

X2/1060 54,60 7,05 43,18 

X3/1060 68,68 4,52 33,39 

Y1/900 26,34 6,25 6,73 

Y2/900 21,54 5,68 6,03 

Y3/900 32,51 6,25 7,87 

Hodnota L*, viz tab. 20. měří světlost a mění se od 100 pro dokonale bílou barvu 

k nule pro černou barvu, přibližně jak by to hodnotilo oko, viz obr. 23. Rozměry 

chromatičnosti (a a b) dávají označení barvy tímto způsobem: hodnota a – měří 

červenost, když je kladné (+), šedou když je nula, zelenost, když je záporné (-); b – měří 

žlutost, když je kladné (+), šedou když je nula, a modrost, když je záporné (-). 

Z naměřených hodnot jsou data Color Data Table - tabulka dat barev a Spectral 
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Plot - ukazuje vynesena spektra vlnové délky proti odrazivosti, propustnosti, absorbance 

pro celý rozsah snímání spektrofotometru, viz obr. 24. Minimální a maximální 

hodnoty  jejich odpovídají vlnové délky. Barevnost byla měřena 6x u každého vzorku 

a z naměřených hodnot byl  stanoven průměr L*a*b* souřadnic. U toho měření nebyl 

vybrán standard. Toto měření je pouze informativní, jak připravené barvítko za různých 

podmínek přípravy podléhá barevnostním změnám a v jakých barevných oblastech se 

souřadnice pohybují.  

Všechny hodnoty jsou v plusových hodnotách. To znamená, že oblast zabarvení 

připravených vzorků se pohybuje podle obr. 22. v pravé oblasti měřených hodnot. Vzorky 

vypalované na 1060°C jsou do žluté barvy (b*) a mají vysokou světlost souřadnice L*, 

Hodnoty L* u naměřených vzorků se pohybují v případě žlutě zabarvených od 21-32. Co 

se týče vzorků, které jsou vypálené na hodnoty 1060°C tak tam se hranice hodnot 

pohybuje téměř od 50-68. Co se týček parametru b* tak hodnoty jsou hodně odlišné a to 

v případě glazur vypalovaných při 1060°C jsou hodnoty přes 33 a u glazur pálených na 

900°C nepřesáhnou hodnotu 9.  
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Obr. 24.  Spektrofotometrické hodnoty (L*,a*,b*) a spektrální křivky engob z odprašků 

6.3 Příprava engob z odprašků  

II. fázi experiemntální části byla připrava engoby na bázi odprašku (ODP) 

odebraných z aglomerace. Připravené engoby byly nanášený na nevypálený keramický 

střep s následným výpalem 900 °C. Byly připraveny celkově dva typy engob lišící se 

základní hmotou. Engoby jsou nanášeny na střep s cílem zakrýt původní nevhodné 

zbarvení, zjemnit nebo snížit nerovnost povrchu popřípadě dosáhnout dekoračního 

účinku nanesením barevné vrstvy. Engoby pro jednožárové výrobky by měly kopírovat 

chování střepu během výpalu. Kvalita nanesených engob ovlivňuje kvalitu povrchu 

střepu. Připravená engoba se aplikovala na nevypálený střep o velikosti 5 x 5 cm. Engoby 

byly navrženy a připraveny následujícími způsoby, viz tab. 21. 
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Engoby v první fázi byly míchány z upraveného jemně mletého cihlářského jílu, 

který se pálí do červené barvy. Tato primární surovina, byla modifikována různým 

procentuálním zastoupením jednolitých přísad: transparentní glazurou a licí břečky, 

glazury P017 a odprašků v množství 1, 5 a 10 hm. %. Železitý pigment je přidáván za 

účelem získání červené barvy připravované engoby. Jednotlivé připravené směsi se 

důkladně zhomogenizovaly v bubnovém mlýnu (mokré mletí) a následně byly přecezeny 

přes síto 0,2 mm. Byla zjištěna a případně přídavkem vody upravena litrová hmotnost, 

která se pohybovala v intervalu 1300 – 1350 g.l
-1

. Engoby byly nanášeny, pomocí stříkací 

pistole na vysušený keramický střep. Naneseno bylo přibližně 0,7 g engoby na povrch 

vzorků 25 cm
2
. Režim výpalu byl nastaven na 900 °C. Nastříkané vzorky byly páleny 

v elektrické odporové peci vždy na stejný teplotní režim.  

Pro první část přípravy engob byla použita transparentní, která plnila funkci 

taviva.  Základní engoba obsahovala: jemně mletý jíl + různé procentuální zastoupení 

transparentní glazury + odprašky (ODP). Následně byla připravená engoba nanesena na 

vysušené kachličky, viz obr. 24.  

Tabulka 21.  Receptury engob 

Označení vzorku 
Cihlařský jíl 

(hm%) 

Transparentní 

glazura (hm%) 
Odprašky (hm%) 

EO1 100 40 1 

EO2 100 40 5 

EO3 100 40 10 

EO4 100 40 50 

EO5 100 40 1 

EO6 100 40 5 

EO7 100 40 10 

 
Obr. 25.  Engoba složená z cihlářského jílu + glazury + odprašků 

Jak z vizuálního, tak spektrofotometrického měření připravené engoby měly 

povrch velmi režný, to znamená, že na dotyk je engoba drsnější, ne lesklá, jako je to 
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v případě glazur Engoby připravené z cihlářského jílu měly různé stupně načervenalé 

barvy, viz obr. 25. Intenzita zabarvení a hutnost barvy se odvíjí od hm% přídavku 

odprašků do jílu. Připravené engoby v tomto případě měly vysokou krycí schopnost na 

střepu, nevytvářely se vady na povrchu a byly hutné. Lze se domnívat, že pokud by se 

teplota přesáhla 1000°C tak by intenzita červených barev byla ještě výraznější. Co se týče 

přídavku odprašků k licí břečce pigment odprašku zabarvoval tyto výsledné engoby po 

vypálení do odstínů šedých barev, viz obr. 26. Tak jako v předešlém případě zvyšující se 

množství odprašků v engobě mělo přímý vliv na intenzitu barevnosti, kdy se barevná 

škála měnila od světlých do tmavých odstínů.  

 
Obr. 26.  Engoba složená z cihlářské břečky + glazury + odprašků 

U engob byla rovněž provedena spektrofotometrická analýza. Všechny naměřené 

hodnoty L* a* b, jsou v plusových hodnotách, viz tab. 22. Hodnoty L* se pohybují od 

38-71. Co se týče hodnoty a* engoby na cihlářské břečky jsou okolo 5 - 6, naproti engob 

na bázi cihlářského jílů jsou hodnota nad hranici 12.  

Tabulka 22.  Spektrofotometrické parametry vzorků (L*,a*,b*) 

Vzorek L* a* b* 

EO1 45,30 14,72 16,51 

EO2 46,42 21,60 23,94 

EO3 46,94 19,79 22,96 

EO4 38,90 12,46 13,46 

EO5 71,73 5,00 12,34 

EO6 59,42 5,65 8,01 

EO7 51,35 6,27 6,84 

6.4 Probarvení betonů připravovanými pigmenty z odprašků 

Poslední III. fázi experimentu byla úprava betonových směsí odprašky za účelem 
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vlivu odprašků jako probarvovací složka a zda mají odprašky vliv na mechanické 

vlastnosti betonu. Za tímto účelem byly připraveny betonové směsi, viz tab. 23. Kde se 

přidávaly jak neupravené, tak přežíhané odprašky. Suroviny, z kterých byly betony 

připraveny, poskytla firma PRESSBETON. Poměrové zastoupení jednotlivých složek 

bylo vypočítáno ze sypných hmotností jednotlivých vstupních surovin. Odprašky použité 

v betonových směsích byly přidávány v množství 10 a 50 hm %. V první fázi se připravil 

základní beton, který nebyl obarven, aby se dala porovnat barevnost s ostatními betony, 

kde se přidávaly jak odprašky jak v původním stavu, viz obr. 27. 

 
Obr. 27.  Beton bez přídavků pigmentů z odprašků 

Tabulka 23.  Složení betonových směsí s odprašky 

Suroviny BBO/0 BBO/10 BBO/50 

jemné kamenivo 50% 46% 34% 

hrubé kamenivo 21% 20% 14% 

cement 29% 27% 19% 

odprašky - 7% 33% 

 
Obr. 28.  Vzorky betonů bez a s přídavkem odprašků 

Použití odprašky ve formě pigmentu mají v betonové směsi výrazný probarvovací 

efekt. Pro srovnání barevných odstínů byla připravena betonová směs bez těchto 
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druhotných pigmentů. Samotné odprašky mají načervenalou barvu, viz obr. 28., 29. 

Nejdříve byla připravena směs s 10 hm%., kde se dosáhlo mírně načervenalého 

zabarvení. Pro výraznější efekt se přidalo do betonové směsi 50 hm% odprašku, kde 

zabarvení bylo do tmavě červených odstínu a zabarvení bylo hodně výrazné, rovněž 

vnitřní probarvení betonové směsi je rovnoměrné.  

 
Obr. 29.  Vzorky zlomených betonů bez a s odprašky 

U betonových vzorků byly stanoveny mechanické vlastnosti. A to 2 zkouškami 

pevnosti v tlaku a ohybu. Zkoušky byly realizovány na laboratorním lisu Brio Hranice. 

Po 28 dnech byly u betonových vzorků stanoveny pevnost v ohybu σo (MPa) a pevnost 

v tlaku PTL (MPa) viz tab. 24. Všechny vzorky hydratovaly při 99 % vlhkosti, kde 

dochází ke zrání vzorků. Pevnosti v ohybu a tlaku jsou progresivní s dobou hydratace. 

Nejvyšší pevnosti v ohybu a tlaku zaznamenal vzorek BSO/10 a to s hodnotami: 

2,33 MPa v ohyb, viz obr. 30., a 37,3 MPa v tlaku po 28 dnech hydratace, viz obr. 31. 

Podle naměřených hodnot se lze domnívat, že odprašky v betonové směsi mírně zvyšují 

pevnosti v tlaku.  

Tabulka 24.  Pevnosti v tlaku a ohybu betonových vzorků po 28 dnech, viz obr. 29. 

 BBO BSO/10 BSO/50 

Doba stanovení 

(dny) 
2 7 28 2 7 28 2 7 28 

Pevnost v ohybu 

(MPa) 
0,68 0,96 1,6 1 2,1 2,33 0,8 1,5 1,98 

Pevnost v tlaku 

(MPa) 
22,5 25,3 26,9 26,2 33,5 35,3 20,4 28,2 30,4 
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Obr. 30.  Grafické zpracování pevností v ohybu po 28 dnech 

 
Obr. 31.  Grafické zpracování pevnosti v tlaku po 28 dnech 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo popsat vlastnosti glazur a engob. Přiblížit 

problematiku ohledně využívání druhotných surovin, které obsahují pigmenty a jeho 

následném využití pro přípravu glazur a engob. V experimentální části následně aplikovat 

a porovnávat jednotlivé odprašky na keramický střep. 

Na základě výsledků z této etapy lze říci, že z odprašky lze použít pro přípravu jak 

glazur na vypálený keramický střep tak engob na nevypálený keramický střep. 

Doporučená teplota výpalu glazur pokud je snahou docílit hnědých tonů je teplota pod 

1000 °C, kde je zachována fáze Fe3O4. V případě teploty vyšších nad 1000 °C, konkrétně 

1060 °C mají výsledné glazury žluto-hnědých tonů. Celkový vzhled glazury působí 

kompaktně a má vysoký lesk, díky obsahu SiO2 ve směsi. Dále není podle výsledků 

barevnosti nutné odprašky tepelně před-upravovat, protože teploty nijak systém nemění. 

Dále připravená engoba dokonale kopírovala chováním střepu během výpalu. Pokud se 

mění poměrové zastoupení pigmentu ve směsi pro přípravu engoby, dochází po výpalu ke 

změnám intenzity probarvení výslední engoby. Použití odprašky ve formě pigmentu mají 

v betonové směsi výrazný probarvovací efekt. Pro srovnání barevných odstínů byla 

připravena betonová směs bez těchto druhotných pigmentů. Výraznější efekt mají do 

betonové směsi s obsahem 50 hm% odprašku. Nejvyšší pevnosti v ohybu a tlaku 

zaznamenal vzorek BSO/10 a to s hodnotami: 2,33 MPa a 37,3 MPa po 28 dnech 

hydratace.   
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