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Anotace 

 

Tato disertační práce se zabývá laboratorní přípravou a následnou charakterizací 

nových forem porézních hořečnatých keramických materiálů na bázi přírodních 

jílových minerálů mastku, vermikulitu, kaolinitu a montmorillonitu. Typ a množství 

jílových minerálů v prekeramických směsích, tvar a velikost částic a také rozdílné 

postupy přípravy ovlivňují výsledné vlastnosti keramiky po jejím vypálení. Vhodnými 

chemickými modifikacemi vstupních jílových minerálů v prekeramických směsích je 

možné záměrně pozměnit vlastnosti výsledné keramiky. Práce je zaměřena především 

na hořečnatou keramiku cordieritovou a steatitovou, jejichž společným znakem je 

přítomnost mastku v základních prekeramických směsích.  

V první části, byly jílové minerály mastek, kaolinit a netradičně použitý vermikulit 

připraveny jako prekeramické směsi pro výpal porézní cordieritové keramiky. 

Chemickou modifikací vermikulitu s zirkonyl chloridem či srážením nanočástic CeO2 

ve vodní suspenzi vermikulitu byly připraveny nové formy zirkon/cordieritové a 

fotokatalyticky aktivní CeO2/cordieritové keramiky. Druhá část je zaměřena na 

přípravu porézní steatitové keramiky z prekeramických směsí obsahujících mastek, 

kaolinit a/nebo montmorillonit a Na2CO3. Pro přípravu steatitové keramiky byl využit 

přírodní mastek a také mechanochemicky upravený mastek. Připravené hořečnaté 

keramické materiály byly charakterizovány metodami rentgenové práškové difrakční 

analýzy, skenovací elektronové mikroskopie a měřením porozity.  

 

Klíčová slova: jílové minerály, cordieritová keramika, steatitová keramika 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Annotation 

 

This dissertation thesis deals with the preparation and follow-up characterization of 

new forms of porous magnesium ceramic materials on the basis of natural clay 

minerals talc, vermiculite, kaolinite and montmorillonite. Type and amounts of clay 

minerals in preceramic metres, shape and size of particles and also different 

procedures of preparation influence the resulting ceramic properties after their 

sintering. The suitable chemical modifications of initial clay minerals in preceramic 

mixtures may purposely alter the resulting ceramic properties. This study is focused 

especially on magnesium cordierite and steatite ceramics whose common feature is 

presence of talc in preceramic mixtures. 

In the first part, clay minerals talc, kaolinite and vermiculite unconventionally used 

were prepared as preceramic mixtures for sintering of porous cordierite ceramics. The 

new forms of zircon/cordierite and photocatalytic active CeO2 ceramics were prepared 

by using chemically modified vermiculite by zirconyl chloride and/or CeO2, 

respectively. The second part is focused on the preparation of porous steatite ceramics 

from preceramic mixtures containing talc, kaolinite and/or montmorillonite and 

Na2CO3. The natural and mechanochemically treated talc were used for preparation of 

these steatite ceramics. The prepared magnesium ceramic materials were 

characterized by combination of methods of X-ray diffraction analysis, scanning 

electron microscopy and porosity measurement.  

 

Keywords: clay minerals, cordierite ceramics, steatite ceramics 
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1. ÚVOD 

Jílové minerály jsou známy a používány člověkem už od starověku. Staly se 

nezbytnými materiály moderní doby a patří mezi jedny z prvních materiálů, které se 

člověk naučil využívat a začal je začleňovat do výroby kompozitů. Jílové minerály 

mají velký praktický význam v nejrozmanitějších technologiích zahrnující např. 

keramický, stavební, farmaceutický, papírenský a kosmetický průmysl. Díky svým 

mimořádným vlastnostem mají jílové materiály rovněž velký význam jako matrice 

pro nejrůznější funkční nanostruktury a tím je dáno jejich využití 

v nanotechnologiích. Velmi často jsou tyto minerály využívány v mnoha 

průmyslových aplikacích ve své  přírodní formě. Nicméně, ne ve všech případech je 

možné využít tyto minerály bez jejich předchozí mechanické či chemické modifikace. 

Jednotlivé jílové minerály se výrazně liší svým chemickým složením, což způsobuje 

rozdílné mineralogické vlastnosti, jakými jsou náboj na vrstvách, kationová výměnná 

kapacita, adsorpční kapacita a morfologie.  

Technologie výroby keramických materiálů ovlivňuje vlastnosti těchto materiálů. 

Podle zvolené technologie výroby lze připravit kompaktní až pórovitý keramický 

materiál.  Porézní keramické materiály nacházejí stále větší uplatnění. Výhodou 

těchto materiálů je jejich nízká měrná hmotnost, vysoká relativní pevnost nebo 

propustnost plynů. Keramické kompozity a porézní keramika jsou heterogenní 

materiály vykazující efektivní vlastnosti, které jsou jednoznačně určeny vlastnostmi 

jednotlivých fází a mikrostrukturou těchto materiálů.  

Disertační práce se zabývá laboratorní přípravou a charakterizací nových forem 

keramických nanomateriálů na bázi přírodních jílových minerálů. Cílem je příprava a 

charakterizace nových forem hořečnaté keramiky se zaměřením na keramiku 

cordieritovou a steatitovou. K přípravě těchto keramických materiálů byly vybrány 

čtyři jílové minerály: mastek, kaolinit, vermikulit a montmorillonit.  

 

Cíle disertační práce: 

1. Studium přírodních jílových minerálů, které jsou komerčně dostupné a levné, 

bude zaměřeno na mastek, vermikulit, kaolinit a montmorillonit, které budou 

použity do prekeramických směsí, jejichž vypálením budou připraveny 

keramické mikro/nanokompozity ve složení steatitové a cordieritové 

keramiky.  

2. Ve stejném minerálním složení prekeramických směsí podle bodu (1) budou 

připraveny chemicky a mechanicky modifikované minerály mastek a 
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vermikulit, které budou plnit funkci prekurzorů během výpalu 

zdokonalených forem hořečnatých keramických mikro/nanokompozitů.  

3. Studium vlivu odlišného postupu výpalu prekeramických směsí na strukturní 

vlastnosti keramických mikro/nanokompozitů. 

4. Hodnocení strukturních a funkčních vlastností nových forem keramických 

mikro/nanokompozitů ve vztahu k jejich tradičním mikro/nanokompozitům. 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

     2.1. Keramické nanokompozitní materiály 

Keramika je obecně definována jako anorganická nekovová látka s heterogenní 

polykrystalickou strukturou, obsahující obvykle větší či menší množství pórů, která je 

připravena slinováním [1]. Keramika je prvním umělým kompozitním materiálem, 

jenž se stal technickým objevem už v neolitu. Výrobky z keramiky zahrnují širokou 

škálu stavebních materiálů, domácích potřeb, průmyslových nástrojů usnadňujících 

výrobu, součástek strojů a přístrojů a dekorativních výrobků apod. Nově vyvíjené 

keramické materiály mají obrovský význam jak v každodenním životě, tak i 

v průmyslovém využití.  

Silikátová keramika patří mezi jednu z nejstarších používaných keramik, jejíž 

hlavní složkou jsou přírodní suroviny (jíl, kaolín, mastek apod.) [2, 3]. Minoritní 

složkou mohou být uměle připravené oxidy, které zaručí zvýšení užitných vlastností 

[2]. Díky použití přírodních materiálů a relativně nízké teplotě výpalu jsou oproti 

neoxidovým a jiným oxidovým keramikám silikátové keramické materiály výrazně 

levnější. Podle chemického složení je možné silikátovou keramiku rozdělit do 

několika skupin. Keramika na bázi hlinitokřemičitanů, jejímž základem je kaolín/jíl 

(systém SiO2-Al2O3) nebo keramika na bázi hořečnatých křemičitanů (MgO-Al2O3-

SiO2), dále keramiky s nízkou teplotní roztažností (Li2O-Al2O3-SiO2). Mezi 

hořečnatou silikátovou keramiku, jejíž základní surovinou je mastek, se řadí keramika 

steatitová, forsteritová či cordieritová [1, 4]. Silikátová keramika našla uplatnění 

zejména v elektrotechnice a elektrickém inženýrství, kde funguje např. jako elektrická 

izolace v pojistkách, jističích či termostatech. 

V posledních letech, keramické kompozitní materiály nacházejí stále větší 

uplatnění v nejrůznějších oborech. Převážná většina přírodních i uměle vyrobených 

materiálů se řadí mezi kompozitní, čili heterogenní materiály, které se skládají ze 

dvou nebo více složek. Oblast nanokompozitních materiálů patří v současnosti 
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k velmi aktuálním materiálovým aplikacím. Vlastnosti nanokompozitních složek 

dovedou podstatně změnit celkový charakter výsledného kompozitního materiálu. 

 

2.2. Keramické suroviny  

Suroviny pro keramickou technologii je možné rozdělit podle jejich původu na 

přírodní, syntetické a druhotné. Tradičně byly využívány výhradně přírodní keramické 

suroviny bez předchozích úprav anebo byly upravovány jen velmi jednoduše. 

Současné využívání přírodních surovinových zdrojů však vyžaduje úpravy surovin za 

účelem snížení obsahu nežádoucích nečistot, s ohledem na jejich předpokládané 

využití v keramické výrobě. Mezi nejdůležitější přírodní suroviny pro keramickou 

technologii patří jílové minerály (např. kaolinit, montmorillonit, mastek) [4]. 

Nejvýznamnějším jílovým minerálem v keramickém průmyslu je kaolinit vyznačující 

se značnou stálostí chemického složení a vhodnými fyzikálními vlastnostmi (potřebná 

plastičnost, nebobtnavost, vysoká žáruvzdornost, bílá nebo bělavá barva po výpalu) 

[5]. Vedle přírodních keramických surovin se stále více využívají suroviny syntetické 

připravené průmyslově, zejména chemickou cestou [4]. Syntetické suroviny jsou 

látky, které se vyskytují v přírodě velmi omezeně anebo v nedostatečné čistotě a proto 

se musí vyrábět průmyslově [5]. Třetí skupinu tvoří suroviny druhotné (např. strusky, 

popílky) [4]. Kvalita výsledného keramického výrobku závisí zejména na 

mikrostruktuře, kterou je možné ovlivnit především charakterem výchozích materiálů 

(čistota a zrnitost) a technologií jejich zpracování [4]. 

 

Dále bude pozornost věnována pouze jílům a jílovým minerálům, které 

představují velmi důležité přírodní suroviny pro keramickou technologii. 

 

2.2.1.  Jíly a jílové minerály 

Jíl je směsný přírodní materiál primárně složený, z jemně zrnitých materiálů, který je 

obecně plastický při přiměřeném obsahu vody a ztvrdne po vysušení či vypálení [6]. 

Součástí jílů bývají především fylosilikáty, minoritně mohou obsahovat i jiné 

minerály (např. živce, karbonáty, zeolity) a organickou hmotu (např. huminové 

kyseliny, lignity), které mohou, ale také nemusí ovlivňovat jejich plasticitu, tvrdost po 

vysušení a vypálení [3, 5]. Unikátní vlastnosti jílů způsobují především nepatrné 

rozměry jednotlivých krystalů a jejich vrstevní struktura.  

 

Jílový minerál je přírodní, anorganická, homogenní pevná látka s definovaným 

chemickým složením a pravidelným uspořádáním atomů [7]. Termínem jílový 
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minerál můžeme označit všechny fylosilikáty, dále pak minerály skupiny alofánu, 

některé hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy udělující jílům plasticitu. Doprovodnými 

surovinami jsou křemen, živce a uhličitan vápenatý, které mohou být v jílech 

přítomny, ale nepatří mezi výše uvedené jílové minerály [8, 9]. Jílové minerály jsou 

významnou složkou přírodních geomateriálů a společně s křemenem představují 

nejběžnější minerály sedimentární litosféry, kde se koncentrují zejména v jílech, 

jílovcích a břidlicích [5, 10].  

 

2.3. Vybrané jílové minerály aplikované do keramických nanokompozitů 

Velkou výhodou použití jílových minerálů v nejrůznějších oblastech je jejich 

nezávadnost k životnímu prostředí, jejich hojný a běžný výskyt a také nízká cena. 

Mastek je základní surovinou pro výrobu hořečnaté silikátové keramiky používané. 

Společně s jílem a tavidlem se využívá pro výrobu steatitové keramiky. Ve směsích se 

mastek společně s kaolinitem a vermikulitem používá pro výrobu cordieritové 

keramiky.  

 

2.3.1. Mastek 

Mastek je vrstevnatý 2:1 přírodní hořečnatý silikát, jehož struktura je složena ze 

dvou tetraedrických sítí, mezi kterými je uzavřena jedna oktaedrická síť. Mezi těmito 

2:1 vrstvami není žádný mezivrstevní materiál. Následkem mimořádně nízké 

substituce v obou sítích je náboj těchto vrstev téměř nulový. Sousední 2:1 vrstvy jsou 

spojeny pomocí slabých van der Waalsových sil a proto je přírodní mastek 

mimořádně měkký a vykazuje dobrou odlučnost jednotlivých vazeb ve směru 

rovnoběžném s vrstvami [9, 11, 12].  

Rozsáhlé využití mastku je dáno zejména jeho strukturními, fyzikálními a 

chemickými vlastnostmi jakými jsou např. chemická stálost, měkkost, bělost, dobré 

adsorpční a absorpční vlastnosti, vysoká tepelná stabilita a vysoká hustota [13, 14]. 

Mastek je využíván jako nanoplnivo k přípravě polymer/silikátových kompozitů, kde 

zlepšuje mechanické vlastnosti (např. pevnost, pružnost) výsledného kompozitu [15]. 

Mastek je také důležitým plnivem plastů – zejména polypropylenu, kde zvyšuje jeho 

tuhost. Hlavní výhodou použití mastku v papírenském průmyslu je to, že zlepšuje 

opacitu, hladkost a také bělost papíru [16]. Mastek je hlavní surovinou užívanou pro 

výrobu hořečnaté keramiky (steatitová, forsteritová či cordieritová keramika) [4]. 

Mastek příznivě ovlivňuje termickou expanzi keramických výrobků, a proto se jeho 

největší objem spotřebuje v keramickém průmyslu, na výrobu elektrokeramiky a pro 

izolační účely [5].  
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2.3.2. Vermikulit 

Vermikulit je vrstevnatý 2:1 silikát s krystalochemickým vzorcem 

(Miv.nH2O)(R
2

z R
3

y )(Si4-w(Al,Fe3+)w)O10(OH)2, kde Mi jsou mezivrstevní kationty. 

Dvě tetraedrické sítě a jedna oktaedrická síť mezi nimi tvoří 2:1 silikátovou vrstvu. 

Záporný náboj (0,6 - 0,9 eq/(Si,Al)4O10) na vrstvách vzniká v tetraedrických sítích 

především v důsledku isomorfní substituce Al3+ za Si4+. Pozitivní náboj v oktaedrech 

vzniká substitucí Al3+ anebo Fe3+ za Mg2+ ionty. Přebytek náboje na vrstvách je 

kompenzován mezivrstevními hydratovanými vyměnitelnými kationty [9]. Tyto 

kationty jsou v mezivrství umístěny mezi vrstvami molekul vody, které jsou vázány 

ve struktuře vermikulitu jen pomocí vodíkových můstků [10]. Vysoký náboj na 

vrstvách je příčinou vysoké KVK a způsobuje vysokou afinitu slabě hydratovaných 

kationtů (K+, NH4
+ a Cs+) [17]. 

Vermikulit je specifický svými šupinami s jejich vrstevnou odlučností, které svým 

vzhledem jsou podobné šupinám slídy a svou schopností expandovat mezivrství se 

podobá smektitům. Vermikulity jsou běžně používány ve formě expandovaných 

částic. Šupinkovité částice vermikulitu jsou expandovány rychlým zahřátím z 

teploty 250 °C na 1500 °C a následným okamžitým ochlazením na teplotu 400 °C. 

Unikající voda rozevírá destičkovité částice do tvaru červovitých útvarů a zvyšuje 

objem vermikulitu až 1500krát [18]. Takto připravený expandovaný vermikulit získá 

absorpční, izolační a iontově výměnné vlastnosti, které slouží jako základ pro jeho 

průmyslové použití [19]. Termická expanze je ze všech vlastností vermikulitu pro 

jeho využití v keramickém průmyslu nejdůležitější [5]. Expandovaný vermikulit je 

používán zejména ve stavebnictví jako tepelný a zvukový izolátor a také jako lehčené 

plnivo stavebních hmot [18].  

 

2.3.3. Kaolinit 

Kaolinit je vrstevnatý 1:1 jílový minerál, který se v přírodě vyskytuje v podobě 

tenkých lupínků až silných krystalů [5]. Struktura kaolinitu je tvořena jednou 

tetraedrickou a jednou dioktaedrickou sítí, které vytvářejí jednu vrstvu o tloušťce 0,72 

nm [11]. Charakteristickým kationtem uvnitř tetraedrů je Si4+, kdežto uvnitř okatedrů 

jsou to kationty Al3+. Vrstvy 1:1 jsou pevně spojeny vodíkovými vazbami. Kaolinity 

mají velmi nízký anebo nulový náboj na vrstvách díky nízké isomorfní substituci 

v obou sítích [5]. Pro kaolinity je také typická nízká hodnota kationové výměnné 

kapacity a SP. Kaolinity patří mezi běžné minerály v půdách [17]. 
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Kaolinit patří mezi jeden z nejvíce používaných minerálů v průmyslu díky jeho 

fyzikálním (např. plastičnost, žáruvzdornost, bělost) a chemickým vlastnostem. Jeho 

použití závisí na množství a charakteru příměsí přítomných v kaolínových horninách. 

Některé příměsi dalších minerálů v kaolinitech mohou nepříznivě ovlivnit některé 

chemické a fyzikální vlastnosti. Např. minerály s vyšším obsahem železa nebo titanu 

v kombinaci se železem snižují bělost kaolinitových surovin po vysušení či vypálení a 

také žáruvzdornost [5]. Největším spotřebitelem kaolínu je keramický průmysl. 

Vysoce čisté kaolíny se používají pro výrobu keramických produktů, jakými jsou 

porcelán, sanitární keramika a kamenina. Méně čisté kaolíny jsou využívány k výrobě 

cihel, obkladaček a hrnčířského zboží [18]. Kaolín nachází uplatnění také 

v papírenském či gumárenském průmyslu, v chemii jako nosič účinných látek (např. 

insekticidů). 

 

2.3.4. Montmorillonit 

Montmorillonit patří do skupiny 2:1 vrstevnatých silikátů (tzv. smektitů) 

prezentovaný krystalochemickým vzorcem Mi


5,0 (Al1,5Mg0,5□1,0)(Si4,0) O10(OH)2, kde 

Mi jsou mezivrstevní vyměnitelné kationty a □ je vakance [9]. Záporný náboj na 

vrstvách se u montmorillonitu pohybuje v rozmezí od 0,2 do 0,6 eq/(Si,Al)4O10 a je 

soustředěný zejména na oktaedrické síti, kde vzniká především v důsledku isomorfní 

substituce iontů Mg2+ za Al3+. Vyměnitelné kationty Na+, K+, Ca2+ a Mg2+ 

vyrovnávají záporný náboj na vrstvách [11, 20]. V závislosti na obsahu mezivrství 

(typ mezivrstevního kationtu a přítomnost vody), je možné u montmorillonitu 

pozorovat proměnlivou mezivrstevní vzdálenost s charakteristickými d(001)-

hodnotami, které se pohybují od 0,96 nm (zcela dehydratovaný) až do 2,1 nm (zcela 

nasycený vodou) [9].  

Montmorillonit patří mezi materiály s expandující strukturou, kdy je schopen 

přijímat do mezivrství vodu, organické molekuly a vyměnitelné kationty a zvětšovat 

tak svou mezivrstevnou vzdálenost. Toho se využívá zejména v chemickém průmyslu, 

kde je využíván jako nosič katalyzátorů či jako samotný katalyzátor. 

V potravinářském průmyslu anebo v odpadovém hospodářství se využívá především 

jako absorbent zejména díky svému velkému SP. Interkalací vhodných organických či 

anorganických sloučenin lze u montmorilonitu zvýšit SP a také porézní strukturu a 

tím značně zvýšit účinnost sorpce nejrůznějších polutantů. Ve stavebnictví se využívá 

zejména bobtnavosti, hydrofilních či tmelících vlastností. Velmi malou příměsí 

montmorillonitu lze pozitivně upravit plastičnost, vaznost a také pevnost za syrova 
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nebo po vysušení žáruvzdorných jílových keramických surovin. Dále se 

montmorillonit uplatňuje při výrobě keramických filtrů či při výrobě dlaždic. Naopak, 

i nepatrné zvýšení montmorillonitu v jílové hmotě může vést během sušení k příliš 

velkému smrštění a ke vzniku trhlin [5, 9]. Přídavek montmorillonitu (1–5 hm.%) do 

polymerní matrice vede k výraznému zlepšení mechanické pevnosti, ke snížení 

propustnosti plynů a vodních par a také ke snížení hořlavosti [21]. 

 

2.4. Steatitová keramika 

Důležitou technologickou aplikací mastku je jeho použití pro přípravu steatitové 

keramiky [22]. Steatitová keramika je tvořena protoenstatitovou fází (přibližně 70 %), 

zbytek je tvořen skelnou fází, která se vytváří během kalcinace a negativně ovlivňuje 

dielektrické vlastnosti výsledné steatitové keramiky [5, 23]. Steatit (Mg2Si2O6) je 

základní sloučeninou steatitové keramiky, která je využívána pro své mechanické a 

elektrické vlastnosti. Po vypálení má steatit vysokou tvrdost, mechanickou pevnost a 

vykazuje příznivé chování za vysokých teplot [5].  

Steatitové keramiky jsou keramické materiály používané v elektronice, 

elektroinženýrství zejména kvůli jejich vysoké mechanické pevnosti, nízké 

dielektrické ztrátě a tepelné odolnosti. V posledních letech, zájem v používání 

steatitové keramiky značně vzrostl díky její aplikaci jako izolátorů v halogenových 

lampách. Navíc je možné používat tyto materiály v zubních implantátech nebo 

v zubních korunkách. Vzhledem k dobré biokompatibilitě těchto materiálů, je možné 

je využít i v kostních implantátech [22].  

Přírodní formou tohoto materiálu je enstatit (MgSiO3), který patří mezi důležité 

silikátové minerály zemského pláště a meteoritů [24]. Struktura enstatitu se skládá 

z řetězců křemíkových tetraedrů spojených dvěma symetrickými oktaedrickými místy 

obsazenými kationty Mg2+ [25].  

Běžně se enstatit (MgSiO3) nachází ve třech krystalických modifikacích [26]:  

 Ortoenstatit (enstatit)  - stabilní nízkoteplotní forma 

 Protoenstatit – stabilní vysokoteplotní forma enstatitu 

 Clinoenstatit – metastabilní nízkoteplotní či vysokoteplotní forma enstatitu 

 

Běžně využívané suroviny pro výrobu steatitové keramiky jsou mastek, jíl (např. 

montmorillonit) používaný jako pojivo a živec nebo BaCO3 používané jako tavidlo. 

Teplota výpalu steatitové keramiky probíhá běžně v rozmezí teplot 1380 – 1410 °C. 
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Výsledný vypálený keramický produkt se skládá z krystalické fáze MgSiO3 vzniklé 

z mastku, zatímco z tavidla vzniká skelná fáze, která obklopuje krystalickou fázi [24].  

 

2.5. Cordieritová keramika 

Hlavní krystalickou fází cordieritové keramiky je minerál cordierit 

((Mg,Fe)2Al4Si5O18). Přírodní cordierit je hořečnatý aluminosilikát vyskytující se 

v přírodě jen velmi vzácně [4]. Synteticky připravený cordierit je důležitou surovinou 

v keramickém průmyslu.  

Cordierit krystaluje ve třech polymorfních modifikacích [27, 28]:  

 α –cordierit = indialit - stabilní vysokoteplotní forma (1300 – 1460 °C) 

 β-cordierit  – stabilní nízkoteplotní forma (pod 830°C) 

 μ-cordierit = metastabilní fáze – nízkoteplotní forma (800 – 900 °C) 

 

Cordieritová keramika je významným materiálem v mnoha průmyslových 

aplikacích díky svým unikátním vlastnostem jakými jsou např. nízký koeficient 

teplotní roztažnosti, jenž má příznivý vliv na odolnost proti náhlým teplotním šokům, 

vysoká chemická odolnost, nízká dielektrická konstanta, vysoká odolnost proti 

teplotním šokům a vysoká žáruvzdornost [28, 29]. Z výše vyjmenovaných vlastností 

cordieritu vyplývá jeho využití jako elektrický izolátor, obalový materiál, žáruvzdorný 

povlak kovů, tepelný výměník pro motory s plynovou turbínou [28, 30]. Cordierit má 

velký význam jako materiál pro automobilovou keramiku, kde je využíván jako nosič 

katalyzátorů pro omezení škodlivin vznikajících při spalování výfukových plynů [29]. 

Slinutá cordieritová keramika se využívá pro součástky v elektrotechnice, zatímco 

pórovitá cordieritová keramika se používá pro topné desky, nosiče apod. [5]. 

Tradiční metody pro výrobu cordieritové keramiky spočívají v sintrování směsi 

práškových oxidů MgO, Al2O3 a SiO2 v poměru odpovídajícímu složení cordieritu 

2MgO : 2Al2O3 : 5SiO2. V současnosti se používají přírodní materiály (např. mastek, 

kaolíny) které obsahují MgO, Al2O3 a SiO2, ale také průmyslové materiály, např. 

popílek, křemenná skla. Např. se doporučuje připravit směs obsahující 40 % mastku, 

47 % kaolinitu a 13 % Al2O3, která se po homogenizaci vypaluje při teplotách 900 až 

1000 °C. Po následném mletí se pak přidává v určitém poměru do hmoty pro výrobu 

cordieritového porcelánu nebo sanitární keramiky [5]. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

V rámci experimentální části byla provedena mechanická modifikace mastku, 

vermikulitu, kaolinitu a montmorillonitu s využitím kulového mlýna. Chemická 

modifikace vermikulitu spočívala v úpravě vermikulitu roztokem zirkonyl chloridu za 

účelem přípravy zirkoniového-vermikulitu použitého k přípravě nových porézních 

zirkon/cordieritových keramik. Dále byl připraven vermikulit modifikovaný částicemi 

CeO2, který byl použit k přípravě CeO2/cordierit/steatitových keramických materiálů s 

fotokatalytickými vlastnostmi. Použitím přírodních vermikulitů z odlišných 

geologických lokalit byly připraveny porézní cordierit/steatitové keramické materiály. 

V další části byla provedena chemická aktivace mastku pomocí kyseliny 

chlorovodíkové za účelem aktivace povrchu částic mastku pro jeho následné použití 

do steatitové keramiky. Současně byla také zkoumána kombinace mletí a acidifikace 

za účelem modifikace povrchu a strukturních vlastností přírodního mastku.  

 

3.1. Cordieritová keramika 

3.1.1. Charakteristika vstupních materiálů  

Jako prekurzory pro přípravu cordieritové keramiky byly použity tyto jílové 

minerály: kaolinit (Ka) z České republiky (lokalita Sedlec), mastek (M) z Egypta a 

vermikulity (V) z odlišných světových lokalit: Letovice, Česká republika (VL); 

Belitsa, Bulharsko (VB); Santa Luzia, Brazílie (VS); Palabora, Jihoafrická Republika 

(VP) a Qieganbulak, Čína (VC). Dále byly pro přípravu cordieritové keramiky 

použity jako doplňující složky: oxid hlinitý (Al2O3) a oxid hořečnatý (MgO). Pro 

přípravu zirkoniového vermikulitu byl použit 5 % roztok zirkonyl chloridu (ZrOCl2 – 

30 % roztok v HCl). Pro přípravu oxidu céričitého (CeO2) byl použit hexahydrát 

dusičnanu ceritého (Ce(NO3)3.6H2O), a 23 % roztok hydroxidu amonného (NH4OH). 

Mastek, kaolinit a vermikulit, byly odděleně pomlety 20 min v kulovém mlýně. 

Sítováním byly připraveny zrnitostní frakce pod 0,040 mm, které byly použity 

k přípravě prekeramických směsí pro cordieritovou keramiku.  

 

3.1.2. Příprava zirkoniového vermikulitu (Zr4+-V)  

Modifikovaný vzorek Zr4+-V byl připraven kationtovou výměnou. Suspenze 10 g 

V a 100 ml 5 % roztoku ZrOCl2 byla míchána a zahřívána při 80 °C 2 h. Výsledná 

suspenze byla odstředěna, několikrát promyta demineralizovanou vodou za účelem 

vymytí chloridů a následně vysušena přes noc při 70 °C. Tento postup byl zopakován 

třikrát. Následně byl Zr4+-V použit k přípravě zirkon/cordieritové keramiky. 
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3.1.3. Příprava CeO2/vermikulitu (V/CeO2) 

Nejprve byla za stálého míchání připravena 5 % disperze vermikulitu ve vodě (7,5 

g V + 150 ml demineralizované vody). 60 ml vodného roztoku Ce(NO3)3.6H2O (0,287 

M) byl smíchán s 13 ml roztoku NH4OH (1,4 M) a intenzivně míchán po dobu 15 min 

při pokojové teplotě. Poté byl přidán 5 % roztok vermikulitu a společně míchán a 

zahříván na 50 °C 3 h. Vzniklá suspenze byla odstředěna, několikrát promyta 

demineralizovanou vodou za účelem vymytí dusičnanů a následně vysušena přes noc 

při 80 °C. Výsledný vzorek označený jako V/CeO2 byl použit k přípravě 

CeO2/cordieritových keramik. 

 

3.1.4. Příprava základních prekeramických směsí pro cordieritovou 

keramiku 

  Jednotlivé jílové minerály a Al2O3 a MgO byly naváženy ve stechiometrickém 

poměru jejich oxidů odpovídající chemickému složení cordieritu 2MgO-2Al2O3-

5SiO2 (Tab. 3.1).  

 

Tab. 3.1 Vstupní materiály pro přípravu cordieritové keramiky. 

Označení 

směsí 

Vstupní materiály  

 Kaolinit 

(Ka) 

Mastek 

(M) 

Vermikulit 

(V) 

Al2O3 MgO 

 hm. % 

A 20 30 30 20 - 

B 50 - 50 - - 

C 50 - 30 - 20 

D 50 20 30 - - 

E 47 40 13 - - 

 

Navážené prekeramické směsi A až E byly zhomogenizovány nejprve 1 h 

v překlopné třepačce a poté mletím v kulovém mlýnku po dobu 20 min při 500 rpm a 

sušeny při teplotě 105 °C 5 h do konstantní hmotnosti. Takto připravené vzorky byly 

buď ručně natlačeny do lodiček anebo stlačeny do pelet tlakem 30 MPa a posupně 

sintrovány v elektrické peci s rychlostí ohřevu 5 °C/min až do teploty 1000 °C a poté 

rychlostí 2 °C/min až na teplotu výpalu 1300 °C. Na této teplotě byly vzorky 

sintrovány po dobu 1 h a poté pozvolna ochlazovány rychlostí 1,5 °C/min. 
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3.2. Steatitová keramika 

3.2.1. Charakteristika vstupních materiálů  

Pro přípravu steatitové keramiky byly využity následující jílové minerály: mastek 

z Egypta, montmorillonit z lokality Ivančice, anebo kaolinit z lokality Sedlec a tavidlo 

Na2CO3. Jako vstupní materiál pro mechanickou i chemickou aktivaci byl použit 

mastek z Egypta. Vodný roztok 37 % kyseliny chlorovodíkové (HCl) byl použit pro 

chemickou aktivaci mastku. Chemická aktivace mastku byla provedena za účelem 

aktivace povrchu částic mastku pro jeho použití do steatitové keramiky. 

Zirkonylchlorid (ZrOCl2), 30 % roztok v HCl, byl vybrán jako zdroj zirkonia za 

účelem přípravy Zr4+-mastku.  

 

3.2.2. Postupy přípravy vzorků 

Vzorek mastku (M) byl pomletý v  kulovém mlýně 20 min, poté sítován a frakce 

pod 40 μm byla označena jako M1. 10 g vzorků M a M1 bylo upravováno s 200 ml 

6M roztoku HCl při 80 °C 2h. Výsledné suspenze byly promyty několikrát 

demineralizovanou vodou za účelem odstranění chloridů ze vzorků, poté 

centrifugovány, sušeny při 80 °C přes noc a označeny jako M6 a M16. Vzorky M6 a 

M16 po opětovném 15 min mletí byly označeny jako M61 a M161.  

Ve druhém kroku přípravy vzorků, byla testována schopnost vzorků M61, M16 a 

M161 vázat zirkonium. 5 g vzorku bylo mícháno a zahříváno s 50 ml 5 % roztoku 

ZrOCl2 při 80 °C 2 h. Všechny vzorky byly poté promyty demineralizovanou vodou 

až do úplného odstranění chloridů, centrifugovány a vysušeny při 80 °C přes noc. 

Celý tento postup byl třikrát zopakován. Získané vzorky byly označeny jako M61Zr, 

M16Zr a M161Zr.  

 

3.2.3. Příprava základních prekeramických směsí pro steatitovou keramiku 

Základní složení prekeramických směsí (ST1 až ST8) pro přípravu steatitové 

keramiky s hmotnostními poměry jílových minerálů v prekeramických směsích je 

uvedeno v následující tabulce 3.2. Navážené směsi byly zhomogenizovány mletím 

v kulovém mlýnku po dobu dvakrát 20 min (500 rpm) a sušeny při teplotě 105°C 5 h 

do konstantní hmotnosti. Takto připravené vzorky byly ručně natlačeny do lodiček a 

posupně sintrovány v elektrické peci rychlostí ohřevu 5°C.min-1 až do teploty 1000°C 

a poté rychlostí 2°C/min až na teplotu 1300°C. Při této teplotě byly vzorky sintrovány 

po dobu 1 h a poté pozvolna ochlazovány rychlostí 1,5°C/min. 
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Tab. 3.2 Vstupní směsi pro přípravu steatitové keramiky. 

 

 

3.3. Použité metody a přístroje k charakterizaci vzorků 

Chemické složení keramických materiálů bylo stanoveno metodou rentgenové 

fluorescenční spektrometrie (RFS) pomocí spektrometru Spectro Xepos. Rentgenová 

difrakční analýza (RTG) cordieritové a steatitové keramiky byla provedena na 

rentgenovém difraktometru Ultima IV Rigaku. Morfologie připravené porézní 

cordieritové a steatitové keramiky byla studována pomocí skenovacího elektronového 

mikroskopu (SEM; Philips XL 30) s použitím detektoru zpětně odražených elektronů. 

Velikost částic a morfologie zirkonu a cordieritových kompozitů byly zkoumány 

pomocí SEM (Hitachi SU6600. Pro analýzu chemického složení byl použit energo 

disperzní spektrometr (EDS). Simultánní diferenciální termická (DTA) a 

termogravimetrická analýza (TGA) vzorků mastku byla provedena pomocí 

analyzátoru Setaram Setsys 18TM. Ke stanovení porozity (P) vypálených keramik byl 

použit rtuťový porozimetr AutoPore IV 9500. Specifický povrch (SP) připravených 

vzorků mastku byl stanoven pomocí přístroje Sorptomatic 1990. Měření tvrdosti 

zirkon/cordieritových materiálů bylo provedeno pomocí tvrdoměru Zwick/Roell 2,5 

N.  

 

 

 

Označení 

směsí 

Vstupní materiály 

 Mastek 

(M) 

Modifikovaný

mastek (M16) 

Montmorillonit 

(Mt) 

Kaolinit 

(Ka) 

Na2CO3 

 (hm.%) 

ST1 84 - 16 - - 

ST2 84 - - 16 - 

ST3 84 - 8 - 8 

ST4 84 - - 8 8 

ST5 - 84 16 - - 

ST6 - 84 - 16 - 

ST7 - 84 8 - 8 

ST8 - 84 - 8 8 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1. Cordieritová keramika 

Mastek, kaolinit a netradičně vermikulit byly použity k přípravě porézní 

cordieritové keramiky. Podkapitola 4.1.1. se zabývá strukturní charakterizací 

cordieritové keramiky obsahující vermikulity z odlišných geologických lokalit v 

prekeramických směsích. Vhodnými chemickými modifikacemi vstupních jílových 

minerálů v prekeramických směsích je možné záměrně pozměnit vlastnosti výsledné 

keramiky. Příkladem může být cordieritová keramika obohacená zirkonem – 

podkapitola 4.1.2. anebo také částicemi CeO2 – podkapitola 4.1.3.  

4.1.1. Charakterizace cordieritové keramiky sintrované z vermikulitů 

z odlišných lokalit 

Výsledky studia prekeramických směsí obsahujících vermikulity z pěti odlišných 

lokalit a vlivu odlišného způsobu úpravy vzorků před sintrováním směsí na vlastnosti 

připravených cordieritových keramických materiálů byly shrnuty do publikace:  

Valášková, M., Zdrálková J., Simha Martynková, G., Smetana, B., Vlček, J., 

Študentová, S. Structural variability of high purity cordierite/steatite ceramics sintered 

from mixtures with various vermiculites [31]. 

.  

Hmotnostní složení prekeramických směsí bylo následující: mastek (40 hm.%), 

kaolinit (47 hm.%) a vermikulit (13 hm.%). Připravené směsi („mix“) obsahující 

vermikulity VL, VB, VS, VP, VC z odlišných geologických lokalit (zde zkráceně L, 

B, S, P, C) byly označeny jako mix-L, mix-B, mix-S, mix-P a mix-C. 

Zhomogenizované směsi byly před sintrováním buď ručně natlačeny do lodiček 

(označení je 1; Cor-L1, Cor-B1, Cor-S1, Cor-P1 a Cor-C1) anebo stlačeny do pelet 

(označení je 2; Cor-L2, Cor-B2, Cor-S2, Cor-P2 a Cor-C2).  

 

Rentgenová difrakční analýza 

RTG kvalitativní fázová analýza vypálených vzorků cordieritové keramiky 

dokládá přítomnost tří krystalických fází: indialitu a dvou forem enstatitu MgSiO3: 

protoenstatitu a ortoenstatitu. Složení odpovídá čisté cordierit/steatitové keramice bez 

dalších příměsí. Z výsledků vyplývá, že všechny připravené vzorky 

cordierit/steatitové keramiky vypálené v lodičkách (Cor-L1, Cor-B1, Cor-S1, Cor-P1 

a Cor-C1) obsahovaly indialit v množství od ~ 71 až do 85 obj.%  a protoenstatit 

v množství 15 - 17 obj.% u cordierit/steatitových vzorků Cor-L1, Cor-B1, Cor-P1 a 
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Cor-C1. U vzorku Cor-S1 bylo množství protoenstatitu výrazně nižší (8,8 obj.%). 

Množství ortoenstatitu ve všech keramikách vypálených v lodičkách bylo v rozmezí 

od 6,4 do 12,3 obj. %. U vzorků cordierit/steatitů lisovaných v peletách (Cor-L2, Cor-

B2, Cor-S2, Cor-P2 a Cor-C2) byl indialit v množství od ~ 71 obj.% do 81 obj. % a 

protoenstatit okolo 16 obj.%. Výjimkou byl vzorek Cor-S2, kde bylo jeho množství 

téměř o polovinu nižší (8,9 obj. %). Množství ortoenstatitu bylo ve vzorcích 

vypálených v peletách mírně vyšší (od 9,8 obj.% do 12,8 obj.%) v porovnání se 

vzorky keramiky vypálené v lodičkách.  

 

Porozita keramických materiálů 

Celková porozita byla ovlivněna typem vermikulitu v prekeramické směsi 

(zejména obsahem Na+ a K+ v jejich struktuře) a také způsobem jejich přípravy k 

vypálení. Vyšší porozita (55 % u Cor-L1 a ~ 43 % u Cor-B1) byla naměřena u vzorků 

sintrovaných použitím vermikulitů L a B. Pokles porozity byl zaznamenán u vzorků 

Cor-S1 (34 %), Cor-P1 (24 %) a Cor-C1 (16 %), sintrovaných ze směsí obsahující 

vermikulity S, P a C. Nižší hodnoty porozity byly také stanoveny pro keramické 

vzorky vypálené v peletách. Celková porozita cordierit/steatitové keramiky byla 

nepřímo úměrně závislá na obsahu Na+ a K+ ve vermikulitech (Obr. 4.1) [31].   

 

Obr. 4.1 Porozita cordierit/steatitové keramiky v závislosti na součtu K+ + Na+ [31]. 

 

4.1.2. Charakterizace zirkon/cordieritové keramiky 

Výsledky přípravy a vlastnosti Zr4+-vermikulitu, jeho použití do prekeramických 

směsí s cílem připravit novou zirkon/cordieritovou keramiku a její následná 

charakterizace vzhledem k čistému cordieritu byly uvedeny ve dvou publikacích:  
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(1) Valášková, M., Simha Martynková, G., Zdrálková, J., Vlček, J., Matějková, P. 

Cordierite composites reinforced with zircon arising from zirconium-vermiculite 

precursor [30] a 

(2) Valášková, M., Tokarský, J., Hundáková, M., Zdrálková, J., Smetana, B. Role 

of vermiculite and zirconium-vermiculite on the formation of zircon-cordierite 

nanocomposites [32]. 

 

Mastek (M), kaolinit (Ka), přírodní vermikulit (V) anebo modifikovaný Zr4+-V a 

doplňující složky (Al2O3 nebo MgO) byly naváženy v poměru jejich oxidů ve složení 

odpovídajícímu složení cordieritu. Směsi pojmenované A1 až D1 obsahovaly přírodní 

vermikulit, zatímco směsi A2 až D2 obsahovaly zirkoniový vermikulit (Zr4+-V).  

 

Rentgenová difrakční analýza 

Z výsledků RTG kvantitativní fázové analýzy vyplývá, že v závislosti na složení 

základních prekeramických směsí byly získány keramické materiály s odlišným 

obsahem indialitu, enstatitu, forsteritu a spinelu. Keramiky B1 a D1 připravené 

homogenizací jílových minerálů bez přídavku Al2O3 anebo MgO obsahovaly po 

vypálení vysoký obsah indialitu (~ 97 obj.%) a velmi malou příměsí enstatitu (2 

obj.%) anebo spinelu (3 obj.%). Vzorky cordieritů A1 a C1 byly připraveny ze směsi 

jílových minerálů s přídavkem Al2O3 anebo MgO. Tyto směsi po vypálení obsahovaly 

také jako převládající fázi indialit (70 obj.% u A1 a 67 obj.% u C1). Tento obsah 

indialitu byl však nižší v důsledku krystalizace vedlejších fází: enstatitu (20 obj.% u 

vzorku A1), forsteritu (23 obj. % u C1) a spinelu (10 obj. % u obou vzorků A1 a C1). 

Připravené vzorky zirkon/cordieritů A2 až D2 obsahovaly také převažující fázi 

indialit v množství od 71 do 89 obj.%, i když tento obsah byl nižší vlivem krystalizace 

zirkonu (7 až 12 obj.%). Nejvyšší obsah zirkonu (12 obj.%) u vzorku B2 byl 

připraven ze směsi obsahující 50 hm.% Ka a 50 hm.% Zr4+-V.  

 

Morfologie povrchu cordieritů a zirkonu 

Snímky ze SEM (Obr. 4.2) ukazují na odlišnou pórovitou mikrostrukturu 

zirkon/cordieritových vzorků A2, B2, C2 a D2. Tvary a velikosti pórů v cordieritech 

A2 a C2, které byly připraveny ze směsi jílových minerálů s přídavky Al2O3 anebo 

MgO, se lišily od cordieritů  B2 a D2, které byly připraveny ze směsi jílových 

minerálů bez těchto přídavků. Připravené cordieritové vzorky B2 a D2 se jevily více 

kompaktní než vzorky A2 a C2, které měly velmi jemné a nepravidelné póry.  
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Obr. 4.2 SEM snímky vypálených zirkon/cordieritových keramik A2, B2, C2 a D2. 

 

Na SEM snímcích bylo možné pozorovat nehomogenní distribuci krystalů zirkonu 

v cordieritové matrici a odlišnou velikost těchto krystalů v rozmezí od 150 nm do 1 

μm. Na obr. 4.3 jsou zobrazeny krystaly zirkonu v cordieritové matrici ve vzorku 

A2. EDS spektra potvrzují zirkon podle přítomnosti prvků Zr, Si a O  (bod 1) a 

cordierit podle Mg, Al, Si a O (bod 2).  

 

Obr. 4.3 SEM snímek krystalů zirkonu v cordieritové matrici vzorku A2 s EDS 

spektry. 

 

Porozita připravených keramických materiálů 

Vzorky cordieritové keramiky A1 a C1 připravené z prekeramických směsí 

obsahujících jako doplňující složku Al2O3 anebo MgO vykazovaly vyšší porozitu 

(Obr. 4.4) než cordieritové keramiky B1 a D1, které byly připraveny ze směsí 

obsahujících jen jílové minerály.  
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Obr. 4.4 Srovnání naměřených hodnot porozity cordieritů a zirkon/cordieritů.  

 

U cordieritových keramik připravených použitím Zr-vermikulitů byly hodnoty 

porozity výrazně nižší než u cordieritových kompozitů připravených pomocí 

originálního vermikulitu. Nejvyšší hodnota porozity (31 %) byla naměřena u vzorku 

C1 a nejnižší (2 %) u vzorku B2 (obr. 4.4). Velké póry okolo 5 μm a větší byly 

naměřeny u vzorků A1, A2 a C1, C2 na rozdíl od menších pórů o velikosti 0,5 μm u 

vzorků B1, B2 a D1 a D2.  

 

Tvrdost připravených keramických materiálů 

Zirkon/cordieritové keramické vzorky byly mnohem kompaktnější po krystalizaci 

zirkonu z prekurzoru Zr4+-V, který omezil vytváření velkých pórů v cordieritové 

matrici. Vzorky A1 a C1 s nižším obsahem cordieritu a vyšším obsahem sekundárních 

fází vykazovaly nižší tvrdost než téměř čisté cordierity B1 a D1 (Obr. 4.5). Nárůst 

tvrdosti byl zjištěn u všech připravených cordieritových vzorků se zirkonem (A2 až 

D2) ve srovnání s jejich původními cordierity (A1 až D1). Nejvyšší hodnota tvrdosti 

(6,38 GPa) byla dosažena u zirkon/cordieritové keramiky B2, která se zároveň 

vyznačovala nejmenší porozitou P = 2 % a nejvyšším obsahem zirkonu (12 %).  

 

Obr. 4.5 Srovnání naměřených hodnot tvrdosti cordieritů a zirkon/cordieritů.  



21 

 

Porovnáním cordieritových keramik (A1, C1 a D1) připravených s obsahem 30 

hm.% vermikulitu v prekeramických směsích bylo zjištěno, že sekundární fáze mají 

negativní vliv na tvrdost keramických materiálů. Cordierity A1 a C1 s obsahem okolo 

20 obj.% enstatitu anebo forsteritu a 10 obj.% spinelu vykazovaly výrazně nižší 

hodnoty tvrdosti (0,98 a 0,88 GPa) než cordierit D1 obsahující 97 obj. % cordieritu, 

který vykazoval tvrdost 5,50 GPa (Obr. 4.5). Obdobné vlastnosti můžeme pozorovat u 

zirkon/cordieritových keramik A2, C2 a D2. Rozdíly v kvantitativním fázovém 

složení a v hodnotách tvrdosti zirkon/cordieritových keramiky A2 a C2 byly 

způsobeny odlišným složením prekeramických směsí, kdy byl místo MgO (vzorek 

C2) použit mastek (A2).  

 

4.1.3. Charakterizace CeO2/cordieritových keramických materiálů 

Vlastnosti přírodního (V) a modifikovaného (V/CeO2) vermikulitu a fotoaktivního 

CeO2/cordieritu byly publikovány v práci: 

Valášková, M., Kočí, K., Kupková, J. Cordierite/steatite/CeO2 porous materials -  

preparation, structural characterization and their photocatalytic activity [33]. 

 

Rentgenová difrakční analýza 

Jílové minerály mastek, kaolinit a vermikulit (VS) anebo připravený 

CeO2/vermikulit (V/CeO2) byly naváženy ve stechiometrickém poměru jejich oxidů 

odpovídající chemickému složení cordieritu (Tab. 4.1).  

 

Tab. 4.1 Označení směsí pro přípravu cordieritové a CeO2/cordieritové keramiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení 

směsí 

Vstupní materiály 

 Kaolinit Mastek Vermikulit V/CeO2 

 hm.% hm.% hm.% hm.% 

E 47 40 13 - 

E/CeO2 47 40 - 13 

D 50 20 30 - 

D/CeO2 50 20 - 30 
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Chemické složení vypálené CeO2/cordieritové keramiky 

Vypálené keramické vzorky E/CeO2 a D/CeO2 obsahovaly podobné množství 

SiO2 (57 a 53 hm.%) a Al2O3 (19 a 21 hm.%) a odlišné množství MgO (19 a 12,5 

hm.%) a Fe2O3 (1,3 a 2,1 hm. %). Množství CeO2 v keramickém vzorku E/CeO2 bylo 

stanoveno okolo 3 hm.%, zatímco v keramickém vzorku D/CeO2 okolo10 hm.%. 

Vyšší obsah CeO2 v keramickém vzorku D/CeO2 souvisel s použitím vyššího 

množství CeO2/vermikulitu (30 hm.%) ve směsi D/CeO2 v porovnání se směsí 

E/CeO2, kde bylo použito 13 hm.% CeO2/vermikulitu.  

 

Rentgenová difrakční analýza CeO2/cordieritove keramiky 

Na RTG difrakčních záznamech vypálených CeO2/cordierit/steatitových keramik 

E/CeO2 a D/CeO2 (Obr. 4.6) byl identifikován indialit (IND), jako převládající fáze, a 

dále dvě modifikace enstatitu (EN): protoenstatit a ortoenstatit.  

 

Obr. 4.6 RTG záznamy CeO2/cordierit/steatitové keramiky (E/CeO2 a D/CeO2).  

 

Oproti cordierit/steatitovým keramickým materiálům E a D obsahovaly 

CeO2/cordierit/steatitové keramiky E/CeO2 a D/CeO2 reflexe odpovídající krystalické 

fázi CeO2. Hodnoty d reflexe CeO2 u vzorku E/CeO2 byly přiřazeny následovně: 

d(200) = 2,708 nm, d(220) = 1,915 nm a d(311) = 1,633 nm. U vzorku D/CeO2 byly 

navíc patrné reflexe CeO2 při 2θ = 28,46°; 59,00°; 76,58° a 79,02° odpovídající 

mezivrstevným vzdálenostem d(111) = 3,133 nm, d(222) = 1,564 nm, d(331) = 1,243 
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nm a d(420) = 1,211 nm. Vyšší intenzita těchto reflexí odpovídá vyššímu zastoupení 

CeO2 v tomto vzorku. Výrazné zvýšení intenzity reflexe označené IND/(111)CeO2 při 

2θ = 28,46° (CuKα) je způsobeno překryvem reflexí indialitu IND (202) a CeO2 

(111). U vypálené keramiky D/CeO2 se průměrná velikost krystalitů CeO2 pohybovala 

okolo 43 nm, zatímco u vzorku E/CeO2 se pohybovala okolo 26 nm. 

 

Porozita a morfologie povrchu CeO2/cordierit/steatitových keramik  

Celková porozita připravených keramických materiálů byla ovlivněna zejména 

složením základních prekeramických směsí. Porozita cordierit/steatitových materiálů 

E a D, připravených ze směsí obsahujících nemodifikovaný vermikulit (VS), byla 34 a 

21 %. Keramické vzorky E/CeO2 a D/CeO2, připravené ze směsí obsahujících 

modifikovaný CeO2/vermikulit vykazovaly vyšší porozitu (54 a 58 %) než 

nemodifikované materiály E a D. Tyto vlastnosti naznačují, že použití V/CeO2 

v prekeramické směsi mohlo ovlivnit vytváření malých pórů během výpalu keramiky.  

 

 

Obr. 4.7 SEM snímek krystalů CeO2 v cordieritové matrici ve vzorku E/CeO2 

společně s EDS spektrem v bodě označeném +.  

 

Na snímku ze SEM (Obr. 4.7) jsou zobrazeny kulovité krystaly CeO2 v cordieritové 

matrici CeO2/cordierit/steatitového keramického vzorku E/CeO2. V bodě označeném 

+ byla provedena EDS analýza a byla potvrzena přítomnost Ce v krystalech CeO2 a 

Mg, Al, Si, O odpovídající složení cordierit/steatitové matrice. Krystalky CeO2 (o 

velikosti pod 2 μm) vykazují nehomogenní rozmístění na povrchu porézní 

cordieritové/steatitové keramiky. 
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Fotokatalytický rozklad oxidu dusného N2O 

U připravených CeO2/cordierit/steatitových keramik E/CeO2 a D/CeO2 byly 

testovány jejich fotokatalytické vlastnosti. Fotokatalytický rozklad N2O byl prováděn 

ve vsádkovém reaktoru v přítomnosti CeO2/cordierit/steatitových keramik E/CeO2 a 

D/CeO2 po dobu 0 až 20 h. Společně s těmito keramikami byl v reaktoru přítomen i 

komerčně dostupný fotofunkční materiál Evonik P25 (TiO2: 75 hm.% anatas + 25 

hm.% rutil). U všech tří vzorků došlo k postupnému zvyšování konverze N2O se 

vzrůstající dobou ozařování. U keramického vzorku E/CeO2 a materiálu TiO2 Evonik 

P25 bylo po 20 h dosaženo podobné konverze N2O a to 84 % a 83 %. U keramiky 

D/CeO2 byla stanovena nejvyšší fotokatalytická aktivita při 91 % při rozkladu N2O.  

Testované keramické materiály E/CeO2 a D/CeO2 i přes relativně malé množství 

CeO2 (3 a 10 hm.%) jsou považovány za katalyticky účinné materiály použitelné pro 

fotokatalytický rozklad N2O. 

 

4.2. Steatitová keramika 

Výsledky studia strukturních změn mastku po mechanických či chemických 

modifikacích byly publikovány zejména v recenzovaných sbornících zveřejněných v 

databázi Thomson Reuters na mezinárodní konferenci Nanocon: 

1. Zdrálková, J. a Valášková, M., 2011. Preparation and characterization of 

zirconium-talc for its possible use to the zircon-enstatite ceramic. „Nanocon 

2011“, Brno, Conference Proceedings, Tanger Ltd., ISBN 978-80-87294-

27-7, 454 – 458. 

2. Zdrálková, J., a Valášková, M., 2012. Talc and its basic modifications into 

nanocomposites. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics, 35-42.  

3. Zdrálková, J., Čech Barabaszová, K., Valášková, M., 2013. Evaluation of 

talc after milling and chemical action, Evaluation of talc after milling and 

chemical action. „Nanocon 2012”, Brno, Conference Proceedings, Tanger 

Ltd., ISBN 978-80-87294-35-2, 799-804. 

4. Zdrálková, J., Valášková, M., Študentová, S., 2014, Talc properties after 

acid treatment and mechanical procedures.“Nanocon 2013” Brno, 

Conference Proceedings, Tanger Ltd., ISBN978-80-87294-47-5, 259- 264.
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4.2.1. Modifikace mastku pro přípravu steatitové keramiky 

Měření specifického povrchu (SP) 

Pomocí BET metody bylo zjištěno, že hodnota SP původního mastku (M) před 

mechanickými a chemickými úpravami byla 10,1 m2.g-1. Mletí v kulovém mlýně 

(M1) způsobilo mírný vzrůst hodnoty SP na 12,5 m2.g-1. Maximální hodnota SP (22,8 

m2.g-1) byla dosažena u vzorku s označením M16, který byl nejprve mletý a poté 

vystaven působení HCl. U vzorku po mletí, následné kyselé aktivaci pomocí HCl a 

dalším mletí (M161) došlo k mírnému poklesu hodnoty SP (21,3 m2.g-1) oproti vzorku 

M16. Vzorek M6 po působení HCl zvýšil SP na 17,9 m2.g-1 a následné mletí vzorku 

M61 způsobilo vzrůst hodnoty SP na 20,1 m2.g-1. 

 

Rentgenová difrakční analýza (RTG) 

Úpravy s kyselinou chlorovodíkovou umožnily odstranění dolomitu ve všech 

připravených vzorcích. Výsledky naznačují, že mletí ani acidifikace nezpůsobily 

výrazné změny v RTG záznamech a proto nelze předpokládat výrazné změny 

v krystalové struktuře mastku. U vzorků M6 a M61 došlo k mírnému posunu 

bazálních reflexí (002) a (003).  

 

Tab. 4.2 Data z RTG difrakční analýzy vzorků mastku. 

 RTG data 

Označení 

vzorků 

d (003) d (001) – 3x d (003) Lc 

(nm) (nm) (nm) 

M 0,3118 0,0025 27 

M1 0,3096 0,0097 26 

M16 0,3113 0,0200 21 

M161 0,3141 0,0020 20 

M6 0,3081 0,0650 17 

M61 0,3098 0,0082 27 

 

Odchylka od pravidelného uspořádání po sobě následujících bazálních reflexí byla 

vyjádřena jako rozdíl d (001) – 3x d (003). Nejvyšší rozdíl (0,065 nm), který ukazuje 

odchylku od pravidelného kladu bazálních ploch, byl vypočítán pro vzorek M6 (Tab. 

4.2 a Obr. 4.8). Podle obrázku 4.8 můžeme předpokládat, že pravidelnost v uložení 

vrstev neovlivňuje velikost specifického povrchu (SP).  
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Obr. 4.8 Závislost SP na neuspořádanosti reflexí vyjádřené rozdílem d (001) – 3x d 

(003). 

 

Z profilu píku reflexe (003) byla analyzována velikost krystalitů (Lc), která je pro 

všechny připravené vzorky uvedena v tabulce 4.2. Krystalinita u vzorku M1 po mletí 

(Lc = 26 nm) zůstala téměř stejná v porovnání se vzorkem M (Lc = a 27 nm). U 

vzorku M6 po působení HCl došlo k výraznému poklesu krystalinity na hodnotu 17 

nm. Bylo také potvrzeno, že kombinace mletí a působení kyseliny napomáhá 

redukovat krystalinitu a zvyšovat SP mastku (Obr. 4.9).  

 

Obr. 4.9 Změny SP v závislosti na velikosti krystalitů (Lc) u mastku po mletí a 

působení HCl. 

 

Diferenční termická analýza (DTA) a termogravimetrie (TG) 

Pomocí tepelného rozkladu vzorků byl studován vliv mletí a acidifikace na změny 

struktury mastku. Pro tyto účely, byly srovnány DTA a TG křivky vzorků M61 a 
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M16, které byly modifikovány v různém pořadí mletí a acidifikace, s originálním 

vzorkem M (Obr. 4.10a,b). 

 

Obr. 4.10 Termická analýza vzorků M, M16 a M61: a) DTA křivky; b) TG křivky. 

 

Ztráta adsorpčně vázané vody nastala přibližně u všech měřených vzorků při 

stejných teplotách 583   4 °C. U originálního mastku (M) byla pozorována dvě 

endotermická maxima. První endotermické maximum při teplotě 809 °C odpovídá 

dekarbonizaci dolomitu a druhé při teplotě 940 °C odpovídá dehydroxylačnímu efektu 

(Obr. 4.10a). Ve srovnání se vzorkem M, můžeme na DTA křivkách vidět, že vzorky 

M61 a M16 po acidifikaci mají pouze jedno endotermické maximum v oblasti 

dehydroxylace (998 °C u M16 a 981 °C u M61). Exotermický efekt s maximem okolo 

teploty 1047 °C naznačuje vytváření enstatitu (Obr. 4.10a). Teplota dehydroxylace ve 

srovnání s M byla o 41 °C vyšší u vzorku M61 a o 58 °C u vzorku M16, což odpovídá 

ztrátě hmotnosti okolo 3,9 % pro vzorek M61 a 4,1 % pro M16 (Obr. 4.10b). Celková 

ztráta hmotnosti (Obr. 4.10b) byla o 50 % nižší u vzorků M61 a M16 než u M.  

 

Schopnost modifikovaného mastku vázat zirkonium (Zr) 

Pomocí XRF analýzy bylo zjištěno, že vzorek M16Zr obsahoval 0,65 hm.% Zr. 

Podobné množství Zr (0,60 hm.%) bylo také naměřeno pro vzorek M161Zr. Je 

překvapivé, že vzorek M61Zr, který byl nejprve podroben působení HCl a poté mletí 

byl schopen navázat jen 0,32 hm.% Zr.  

 

 



28 

 

4.2.2. Netradiční použití modifikovaného mastku pro připravu steatitové 

keramiky a její charakterizace 

Pro přípravu steatitové keramiky (ST1 až ST8) byl využit: mastek, montmorillonit 

a/nebo kaolinit a tavidlo Na2CO3. Složení základních prekeramických směsí pro 

přípravu steatitové keramiky je uvedeno v tabulce Tab. 3.2.  

 

Rentgenová difrakční analýza steatitové keramiky 

Na obr. 4.11 jsou zobrazeny RTG záznamy steatitové keramiky (ST1, ST5, ST3 a 

ST7) za použití montmorillonitu ve směsích a na obr. 4.12 jsou RTG záznamy 

steatitových keramických vzorků (ST2, ST6, ST4 a ST8) připravených za použití 

kaolinitu ve směsích. Použití montmorillonitu anebo kaolinitu nemělo zásadní vliv na 

výsledné minerální složení steatitové keramiky. V případě použití kaolinitu ve 

steatitové keramice ST1 v porovnání s keramikou ST2, kde byl použit montmorillonit, 

se na RTG záznamu nacházelo malé množství cristobalitu (CR).  

 

Obr. 4.11 RTG záznamy steatitové keramiky (ST1, ST5, ST3 a ST7) za použití 

montmorillonitu. 

Pomocí RTG analýzy byly ve vzorcích keramiky ST1 a ST2, vypálené ze směsí 

přírodního mastku a montmorillonitu anebo kaolinitu bez přítomnosti Na2CO3, 

identifikovány dvě formy enstatitu: protoenstatit (PE) a clinoenstatit (CE). Ve vzorku 

ST2 byla navíc identifikována velmi malá příměs cristobalitu. Steatitové keramické 
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vzorky ST3 a ST4 připravené ze směsí přírodních jílových minerálů s přídavkem 

Na2CO3 obsahovaly kromě PE a CE také vyšší množství forsteritu (Fo) a malé 

množství křemene (Q). Při úhlech 36,53°, 39,72°, 46,02° a 54,92° došlo k překryvu 

reflexí forsteritu a křemene (Fo/Q) anebo protoenstatitu a křemene (PE/Q). 

 

Obr. 4.12 RTG záznamy steatitové keramiky (ST2, ST6, ST4 a ST8) za použití 

kaolinitu. 

 

Při použití modifikovaného mastku v prekeramické směsi a bez použití tavidla 

(ST5 a ST6) se na RTG záznamu vzorku ST5 nacházely kromě reflexí PE a CE také 

reflexe Q a CR. RTG záznam steatitové keramiky ST6 se výrazně lišil od všech 

ostatních steatitových keramik. V tomto vzorku keramiky byl identifikován PE a CE, 

ale také vyšší množství cristobalitu. Naopak, použití modifikovaného mastku, 

montmorillonitu či kaolinitu a tavidla v prekeramických směsích mělo pozitivní vliv 

na výsledné fázové složení steatitových keramik ST7 a ST8, kdy se v obou případech 

podařilo připravit čistě steatitovou keramiku. U obou těchto steatitových keramik byly 

identifikovány pouze dvě formy MgSiO3: krystalický PE a CE.  

 

Morfologie povrchu steatitové keramiky 

Snímky povrchů ze SEM (Obr. 4.13 a 4.14) ukazují odlišnou pórovitou 

mikrostrukturu steatitové keramiky (ST1 až ST8). Složení prekeramických směsí 

mělo vliv na tvar a velikost pórů. Steatitové keramiky ST3 a ST4 připravené z 

přírodního mastku a Na2CO3 ve směsích se jevily více kompaktní s menšími a 
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jemnými póry než keramiky ST1 a ST2 připravené z přírodního mastku a bez tavidla, 

které vykazovaly větší nepravidelné póry. Toto zjištění bylo potvrzeno výsledky 

z měření porozity, kdy keramiky ST3 a ST4 vykazovaly 2,27krát a 1,73krát nižší 

hodnoty porozity než steatitové keramiky ST1 a ST2 (Obr. 4.13). 

 

Obr. 4.13 SEM snímky steatitové keramiky (ST1 – ST4) za použití přírodního 

mastku. 

 

V případě použití modifikovaného mastku (M16) obsahovaly keramiky ST5, ST6 

a ST7 po výpalu více menších nepravidelných pórů (Obr. 4.37). Steatitová keramika 

ST8 připravená za použití tavidla a kaolinitu ve směsi se jeví oproti keramikám ST5, 

ST6 a ST7 více kompaktní (Obr. 4.14). 

 

Obr. 4.14 SEM snímky steatitové keramiky (ST5 – ST8) za použití modifikovaného 

mastku. 
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Porozita steatitové keramiky 

Celková porozita (Obr. 4.15a) keramik ST1 – ST8 byla ovlivněna složením 

prekeramických směsí – zejména použitím tavidla Na2CO3 a pohybovala se v rozmezí 

od 22 do 71 %. Vzorky ST1 a ST2 připravené ze směsí obsahujících přírodní mastek a 

montmorillonit či kaolinit bez použití tavidla vykazovaly podobné hodnoty porozity 

50 a 45 % (Obr. 4.15a). V případě použití přírodního mastku a tavidla u keramik ST3 

a ST4 byly hodnoty porozity také podobné avšak výrazně nižší (22 a 26 %) než u 

vzorků ST1 a ST2. Porozita steatitových materiálů ST5 a ST6 připravených použitím 

modifikovaného mastku a Na2CO3 byla 57 a 71 %. V případě použití upraveného 

mastku a tavidla v prekeramických směsích došlo u steatitových keramik ST6 a ST7 

k výraznějšímu poklesu porozity na hodnoty 31 a 28 % (Obr. 4.15a).  

U keramik ST5, ST6, ST7 a ST8 připravených použitím modifikovaného mastku 

byly hodnoty porozity mírně vyšší (o 7 % , 26 %,   9 % a 2 %) než u keramik ST1, 

ST2, ST3 a ST4, kde byl ve směsích použit přírodní mastek. Nejvyšší hodnota 

porozity (71 %) byla naměřená u steatitové keramiky ST6 připravené použitím 

modifikovaného mastku, kaolinitu a bez použití Na2CO3. 

Střední poloměr pórů (SPP) u steatitových keramik ST5, ST6, ST7 a ST8 

připravených použitím mastku M16 se pohyboval v rozmezí od 2,6 do 7,0 μm, 

zatímco při použití přírodního mastku u  ST1, ST2, ST3 a ST4 se SPP pohyboval 

v rozmezí od 2,9 do 19,8 μm. Z obrázku 4.15b vyplývá, že s klesající porozitou roste 

střední poloměr pórů. 

 

Obr. 4.15 Grafické znázornění naměřených hodnot: a) porozity a b) středního 

poloměru pórů u vzorků steatitové keramiky ST1 – ST8. 

 

Odlišnosti v hodnotách porozity připravených steatitových materiálů (ST1 – ST8) 

se projevily také rozdílnou distribucí velikostí pórů (Obr. 4.16 a 4.17). Všechny 

vypálené keramiky vykazovaly bimodální distribuci pórů a zároveň se ve všech 

keramikách vyskytovaly póry o velikosti 6,03 μm v množství od 1 % až do 53 %.  
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Obr. 4.16 Distribuce velikosti pórů steatitové keramiky (ST1 – ST4). 

 

Keramické materiály ST3 a ST4 připravené za použití přírodního mastku a tavidla 

vykazují širší distribuční křiky (Obr. 4.16) oproti keramikám ST1 a ST2 připravených 

bez použití Na2CO3. Navíc, keramiky ST3 a ST4 obsahovaly také větší póry o 

velikostech ~ 17 μm (16 % u ST3) a ~ 14 μm (13 % u ST4). Naopak, keramické 

materiály ST1 a ST2 obsahovaly vyšší množství menších pórů o velikostech ~ 2,5 μm 

(až 45 % u ST1) a ~ 3,2 μm (22 % u ST2). 

 

Obr. 4.17 Distribuce velikosti pórů steatitové keramiky (ST5 – ST8). 

 

Ve vypálených vzorcích ST5 – ST8 připravených použitím modifikovaného 

mastku bylo zjištěno větší množství menších pórů. Kromě výše zmíněné velikosti 

pórů 6,03 μm, se u keramiky ST5 nacházely také póry o velikosti 2,5 μm v množství 

21 %, u ST6 póry o velikosti 1,6 μm v množství 18 %, u ST7 póry o velikosti 3,2 μm 

(2 %) a u ST8 póry o velikosti 2,5 μm (18 %). U keramiky ST7 bylo zjištěno vyšší 
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množství pórů o velikosti 6,03 μm a to 53 %.  Keramika ST8 vykazovala širší 

distribuční křivku oproti keramikám ST5, ST6 a ST7.  

 

5. ZÁVĚRY 

 

Cordieritová keramika 

5.1. Charakterizace cordieritové keramiky sintrované z vermikulitů 

z odlišných lokalit 

Z prekeramických směsí mastku (40 hm.%), kaolinitu (47 hm.%) a vermikulitů 

(13 hm.%) z pěti odlišných geologických nalezišť (Česká republika (L), Brazílie (S), 

Bulharsko (B), Jihoafrická Republika (P) a Čína (C)) byly připraveny 

cordierit/steatitové keramiky (Cor). Účelem tohoto studia bylo posoudit vliv 

komerčně dostupných vermikulitů z odlišných lokalit použitých ve směsích na 

vlastnosti připravené keramiky. Zároveň byl zkoumán vliv odlišného způsobu úpravy 

směsí před sintrováním, kdy byly směsi buď volně natlačeny (označení: 1) do lodiček 

anebo slisovány do pelet (označení: 2).  

Připravené cordierit/steatitové vzorky obsahovaly jako převažující fázi indialit a 

jako sekundární fáze dvě formy enstatitu: protoenstatit a ortoenstatit. Z výsledků 

vyplynulo, že typ vermikulitu a způsob sintrování má vliv na výsledné kvantitativní 

minerální složení cordierit/steatitové keramiky. Nejvyšší obsah indialitu (~85 obj.%) a 

nejnižší obsah sekundárních fází byl zjištěn u keramiky za použití vermikulitu 

z Brazílie vypálené v lodičce (Cor-S1). Vypálené cordierit/steatitové vzorky 

sintrované v lodičkách (Cor-L1; Cor-B1; Cor-S1 a Cor-P1) obsahovaly mírně vyšší 

množství indialitu v porovnání s keramikami lisovanými v peletách (Cor-L2; Cor-B2; 

Cor-S2 a Cor-P2) s výjimkou vzorku Cor-C2.  

Celková porozita keramických vzorků byla ovlivněna jednak typem použitého 

vermikulitu ve směsi a také způsobem jejich přípravy před sintrováním. Vyšší 

hodnoty porozity byly naměřeny u vzorků při použití vermikulitů L a B v porovnání 

s vermikulity S, P a C. Nejvyšší hodnota porozity (55 %) byla zjištěna u vzorku 

vypáleného volně v lodičce a za použití vermikulitu Letovice (L) v prekeramické 

směsi (Cor-L1). Při porovnání vzorků sintrovaných v lodičkách (1) a slisovaných 

v peletách (2) bylo zjištěno, že vzorky vypálené v peletách vykazovaly nižší hodnoty 

porozity. Nejnižší hodnota porozity (0,25 %) byla naměřena u vzorku Cor-C2, kdy byl 

ve směsi použit vermikulit z Číny (C) sintrovaný v peletě. Z výsledků jednoznačně 

vyplynula závislost porozity na přítomnosti alkalických prvků ve struktuře 

vermikulitů.  
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5.2. Charakterizace zirkon/cordieritové keramiky 

Účelem této práce byla příprava a následná charakterizace cordieritových a nově 

připravených zirkon/cordieritových keramických materiálů. Mastek, kaolinit a 

přírodní (směsi A1 až D1) anebo zirkoniový (A2 až D2) vermikulit byly naváženy ve 

stechiometrickém poměru jejich oxidů odpovídajícímu složení cordieritu, 

homogenizovány a následně sintrovány při 1300 °C 1 h. Zirkon/cordieritové 

keramické vzorky byly připraveny ze směsi obsahující zirkoniový vermikulit (Zr4+-

V), který byl připraven z přírodního vermikulitu a roztoku ZrOCl4 kationtovou 

výměnou. 

V závislosti na složení prekeramických směsí byly získány keramické vzorky 

s odlišným obsahem indialitu a sekundárních fází (spinel, forsterit a enstatit). Téměř 

čisté cordieritové materiály (B1 a D1), obsahující jako převažující fázi indialit (~ 98 

obj.%), byly připraveny ze směsí jílových minerálů. Cordieritová keramika A1 a C1 

s přídavky MgO anebo Al2O3 obsahovala kromě indialitu (~ 68 obj.%), také příměsi 

spinelu, forsteritu a enstatitu. Jelikož se jedná o nové typy cordieritových vzorků, bylo 

jejich studium zaměřeno na srovnání jejich strukturních charakteristik, jsou-li 

připraveny buď sintrováním z prekeramických směsí obsahujících jen jílové minerály, 

anebo i s přídavkem doplňujících složek.  

Fázové složení základních směsí ovlivnilo také morfologii povrchu a hodnoty 

porozity a tvrdosti. Přídavek doplňujících složek ve směsích A1 a C1 přispěl k rozvoji 

větších pórů okolo 5 μm a více, zatímco menší póry okolo 0,5 μm byly naměřeny ve 

vzorcích připravených jen z jílových minerálů (B1 a D1). Keramické vzorky 

připravené sintrováním ze směsí jílových minerálů a MgO anebo Al2O3 byly více 

porézní a méně tvrdé.  

Dalším nově připraveným materiálem byl zirkon/cordieritový vzorek obsahující 

malé, homogenní (150 nm až 1 μm) krystalky zirkonu nepravidelně rozmístěné 

v cordieritové matrici vzorku. Zr4+-V použitý v prekeramických směsích pozitivně 

ovlivnil krystalizaci krystalů zirkonu, které zabránily vytváření malých pórů 

v cordieritových vzorcích. Připravené zirkon/cordieritové keramiky (A2 až D2) 

obsahovaly indialit v množství od 71 do 89 obj.%, i když tento obsah byl nižší vlivem 

krystalizace zirkonu v cordieritové matrici. Keramické materiály zpevněné zirkonem 

(A2 až D2) vykazovaly ve srovnání s keramikami (A1 až D1) nižší hodnoty porozity a 

vyšší hodnoty tvrdosti. Přítomnost sekundárních fází měla negativní vliv na hodnoty 

tvrdosti. Nejvyšší hodnota tvrdosti (6,38 MPa) a zároveň nejnižší hodnota porozity (2 

%) byla naměřena u vzorku B2, kde poměr kaolinitu a Zr4+-V byl 50 : 50.  
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5.3. Charakterizace CeO2/cordieritových keramik 

Účelem této části byla strukturní charakterizace nově připravených 

CeO2/cordierit/steatitových keramických materiálů (D/CeO2 a E/CeO2) sintrovaných 

za vysokých teplot (1300 °C) z prekeramických směsí obsahujících mastek (40 a 20 

hm.%), kaolinit (47 a 50 hm.%) a dosud nepoužitý CeO2/vermikulit (13 a 30 hm.%). 

CeO2/vermikulit (V/CeO2) byl připraven srážením částic CeO2 na vermikulitu 

z roztoků Ce(NO3)3.6H2O a NH4OH. Dále byla také testována fotokatalytická 

schopnost připravených CeO2/cordierit/steatitových keramik rozkládat N2O.  

Z prekeramických směsí výše jmenovaných jílových minerálů byla úspěšně 

připravena porézní CeO2/cordierit/steatitová keramika obsahující po vypálení 

krystalické fáze: indialit, protoenstatit, ortoenstatit a CeO2. Průměrná velikost 

krystalitů se u V/CeO2 pohybovala v rozmezí od 9,9 do 11,7 nm. Vypálení směsí 

způsobilo vzrůst velikosti krystalitů CeO2 v/na cordierit/steatitové matrici. Množství 

CeO2 ve vypálených keramických vzorcích bylo u keramiky E/CeO2 stanoveno okolo 

3 hm.%, zatímco u vzorku D/CeO2 okolo 10 hm.%. Rozdílné množství CeO2 ve 

vypálených vzorcích E/CeO2 a D/CeO2 bylo způsobeno použitím rozdílného množství 

V/CeO2 (13 a 30 hm.%) ve směsích. Celková porozita připravených 

CeO2/cordieritových materiálů byla ovlivněna zejména složením základních 

prekeramických směsí. CeO2/cordierit/steatitové keramiky E/CeO2 a D/CeO2 

vykazovaly vyšší hodnoty porozity (54 a 58 %) než cordierit/steatitové keramiky E a 

D (34 a 21 %). Částice CeO2 o velikosti pod 2 μm vykazovaly, podle SEM snímku, 

nehomogenní rozmístění v cordieritové matrici.  

U připravených CeO2/cordierit/steatitových keramik E/CeO2 a D/CeO2 byla 

poprvé úspěšně testována jejich schopnost fotokatalyticky rozkládat N2O bez 

přítomnosti redukčního činidla. Pro porovnání byl v reaktoru přítomen také komerčně 

dostupný fotofunkční materiál TiO2 Evonik P25. Po 20 h bylo u vzorku E/CeO2 a 

materiálu TiO2 Evonik P25 dosaženo podobné konverze N2O 84 % a 83 %. U vzorku 

D/CeO2 byla stanovena nejvyšší fotokatalytická aktivita při 91 % při rozkladu N2O. 

Testované keramiky E/CeO2 a D/CeO2 jsou i přes relativně malé množství CeO2 (3 a 

10 hm.%) považovány za katalyticky účinné materiály použitelné pro fotokatalytický 

rozklad N2O. 
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Steatitová keramika 

5.4. Modifikace mastku pro přípravu steatitové keramiky 

Účelem této části byla modifikace povrchu a strukturních vlastností přírodního 

mastku (M) pro jeho použití do keramických steatitových materiálů. Mechanická 

modifikace mastku mletím v kulovém mlýně v kombinaci s následnou kyselou 

aktivací pomocí kyseliny chlorovodíkové nebyla dosud podrobněji studována. 

Výsledky z termické analýzy, rentgenové difrakční analýzy a měření specifického 

povrchu přinesly zjištění, že pořadí a kombinace mletí a acidifikace mastku ovlivňuje 

velikost specifického povrchu, teplotu dehydroxylace a krystalinitu. Dále byla 

testována schopnost modifikovaných vzorků vázat Zr4+ z prekurzoru zirkonyl 

chloridu. Nová modifikace zirkoniového mastku byla připravena z mastku a roztoku 

ZrOCl2 po kombinaci mletí s následnou acidifikací. Modifikovaný vzorek mastku 

připravený kombinací mletí a následnou acidifikací vykazoval nejvyšší hodnotu 

specifického povrchu a proto byl následně vybrán jako prekurzor pro přípravu 

porézních steatitových keramických materiálů.  

 

5.5. Netradiční použití modifikovaného mastku pro přípravu steatitové 

keramiky a její charakterizace 

Účelem této části byla příprava a následná strukturní charakterizace porézních 

steatitových keramik, které byly sintrovány ze směsí obsahujících (1) přírodní (ST1 až 

ST4) a/nebo (2) modifikovaný mastek (ST5 až ST8). Zároveň byl zkoumán také vliv 

tavidla Na2CO3 (ST3, ST4, ST7 a ST8) a montmorillonitu (ST1, ST3, ST5 a ST7) 

anebo kaolinitu (ST2, ST4, ST6 a ST8) ve směsích na výsledné fázové složení 

steatitové keramiky a také na hodnoty porozity. 

    V případě použití přírodního mastku ve směsích a bez použití tavidla (ST1 a ST2) 

byla připravena steatitová keramika obsahující jako dominantní fáze protoenstatit a 

clinoenstatit a zároveň také malé množství cristobalitu. Při použití tavidla 

v základních směsích (ST3 a ST4) došlo k vytvoření většího množství forsteritu ve 

vypálené keramice. Ve směsích obsahujících modifikovaný mastek a bez použití 

tavidla (ST5 a ST6) byl ve vypálené steatitové keramice kromě protoenstatitu a 

clinoenstatitu identifikován, také křemen a cristobalit. Čistá steatitová keramika 

s proto- a clinoenstatitovou fází byla úspěšně sintrována z modifikovaného mastku, 

montmorillonitu anebo kaolinitu a tavidla v prekeramických směsích (ST7 a ST8). 

Z výsledků vyplývá, že modifikovaný mastek a tavidlo přispělo ke krystalizaci proto- 

a clinoenstatitu na úkor dalších minerálních fází ve výsledné keramice. Použití 
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montmorillonitu a/nebo kaolinitu ve směsích nemělo zásadní vliv na výsledné 

minerální složení steatitové keramiky. 

Složení prekeramických směsí mělo vliv na tvar a velikost pórů a také na 

celkovou porozitu. Porozita vypálených steatitových materiálů ST1 – ST8 se 

pohybovala v rozmezí od 22 do 71 %. V případě použití tavidla ve směsích, 

vykazovaly steatitové keramiky nižší hodnoty porozity a jevily se více kompaktní 

s menšími a jemnými póry v porovnání se steatitovými keramikami připravenými bez 

tavidla. Střední poloměr pórů se u steatitových keramik ST5, ST6, ST7 a ST8 

připravených použitím modifikovaného mastku pohyboval v rozmezí od 2,6 do 7,0 

μm, zatímco při použití přírodního mastku ve směsích ST1, ST2, ST3 a ST4 se SPP 

pohyboval v rozmezí od 2,9 do 19,8 μm. Bylo zjištěno, že s klesající porozitou roste 

střední poloměr pórů. 

 

 

 

Závěrem lze konstatovat, že vytýčené cíle této disertační práce byly splněny. 

V této práci byly studovány jednak přírodní fylosilikáty: mastek, kaolinit, 

montmorillonit a vermikulit, tak i modifikované vzorky mastku a vermikulitu použité 

pro přípravu prekeramických směsí a následně cordieritových a steatitových 

keramických materiálů. Mastek připravený kombinací mletí a kyselinou 

modifikovaný mastek byl použit pro přípravu nových forem steatitových keramik. 

Tato část bude dále rozvíjena za účelem přípravy nových typů steatitových keramik 

s pozměněnými výslednými vlastnostmi po jejich vypálení. Vermikulit modifikovaný 

zirkonyl chloridem anebo CeO2 byl použit pro přípravu nových forem cordieritových 

keramik, které vykazovaly zlepšené výsledné vlastnosti keramiky - zejména tvrdost u 

zirkon/cordieritových keramik a fotokatalytické vlastnosti u CeO2/cordierit/steatitové 

keramik. Byl připraven nový keramický materiál - zirkon/cordieritový vzorek 

obsahující malé krystalky zirkonu nepravidelně rozmístěné v cordieritové matrici. 

Předkládaná práce dále přináší nové a velmi zajímavé zjištění, že testované 

CeO2/cordierit/steatitové materiály jsou považovány za katalyticky účinné materiály 

použitelné pro fotokatalytický rozklad N2O. Další výzkum týkající se těchto 

fotokatalyticky aktivních materiálů tak i CeO2 částic samotných bude zaměřen na 

přípravu těchto materiálů za různých podmínek (např. při různém pH) a jejich 

následnou strukturní charakterizaci.  

Výsledky předložené disertační práce jsou předmětem několika publikací s impakt 

faktorem: „Materials Lettres“ (IF = 2,269), „Applied Clay Science“ (IF = 2,703), 
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„Ceramics International“ (IF = 2.086), „Microporous and Mezoporous Materials“ (IF 

3,209) a „Acta Geodynamica et Geomaterialia“ (IF = 0,667) a konferenčních 

příspěvků indexovaných v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson 

Reuters). Výsledky byly také prezentovány na mezinárodních konferencích Nanocon 

a NanoOstrava.  
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